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Af hverju Skúli mennski?

Lognstilla
á Pollinum

– sjá bls. 8-10

Hvar er Megas?? æpti reið kona og
kliður fór um salinn. Ég held að ég
hafi sjaldan verið jafn stressaður á
sviði. Ég var alltaf að drepast úr
stressi fyrstu árin. Svo mikið stundum
að ég skalf á löppunum og fólk hélt
að ég væri drukkinn. – Tónlistarmað-
urinn Skúli mennski er líka þekktur
sem pylsusali á Bæjarins Beztu.
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Hyllir undir stóran áfanga
í atvinnumálum Bolvíkinga

Unnið hefur verið að því að fá
fjárfesta til að setja af stað kalk-
þörungavinnslu í Bolungarvík frá
árinu 2009. „Fyrst var það Fjár-
festingastofa, Atvinnuþróunarfé-
lag Vestfjarða og Fiskimjölsverk-
smiðjan sem unnu að málinu með
aðkomu Bolungarvíkurkaupstað-
ar, en frá árinu 2011 hefur hins
vegar verið formlegt samstarf
milli Atvinnuþróunarfélagsins,
Fiskimjölsverksmiðjunnar og
Bolungarvíkur um verkefnið.
Viðræður hafa staðið yfir frá
þeim tíma, með einhverjum hlé-
um þó, við Celtic Sea Minerals,“
segir Elías Jónatansson, bæjar-
stjóri í Bolungarvík. Celtic Sea
Minerals er írskt fyrirtæki sem
er eigandi Íslenska kalkþörunga-
félagsins.

Á öðrum stað í blaðinu í dag er
greint frá því að tilboði Íslenska

kalkþörungafélagsins í loðnu-
bræðsluna  í Bolungarvík hafi
verið tekið, en ekki sé búið að
ganga frá sölusamningum. Félag-
ið Ufsir ehf., á húsnæði loðnu-
bræðslunnar. Elías segir að mikil
vinna sé eftir óunnin. „Kalk-
þörungafélagið á eftir að klára
sínar rannsóknir og fá sín leyfi.
Við þurfum að deiliskipuleggja í
kringum verksmiðjuna og eflaust
þarf að vinna eitthvað í höfninni.
En það hyllir undir að það náist
stór áfangi í atvinnumálum í Bol-
ungarvík,“ segir Elías.

Aðspurður hversu mörg störf
fylgi svona verksmiðju segir Elí-
as að það sem hafi komið fram í
viðræðum við Írana sé að verk-
smiðjan verði af svipaðri stærð
og sú sem Íslenska kalþörunga-
félagið starfrækir á Bíldudal en
þar starfa á milli 15 og 20 manns.

Elías Sveinn Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Íslenska kalkþör-
ungafélagsins, segir að áætlanir

fyrirtækisins miði að því að fram-
leiðsla geti hafist innan fjögurra
ára. Niðurstaðna úr rannsóknum

á setlögum í Ísafjarðardjúpi, Jök-
ulfjörðum og Önundarfirði er að
vænta um áramótin.

Elías Jónatansson.

Hermann Þór Þorbjörns-
son, rafvirki á Ísafirði, varð
fyrir því óhappi í síðustu
viku að skot úr hálfrar aldar
naglabyssu sprakk í andlitið
á honum.

„Ég var að bora gat fyrir
neðan rafmagnstöflu á efri
hæð Grunnskólans á Ísafirði.
Ég var búinn að bora 1-2
sentímetra inn í vegginn þeg-
ar allt í einu heyrist hvellur
og augun fylltust af sandi.
Til að byrja með náði ég
ekki að opna augun en fann
strax að það blæddi úr and-
litinu. Það var því hringt á
sjúkrabíl og ég fluttur á
sjúkrahús þar sem þar sem
steypuagnir voru plokkaðar
úr augum og andliti,“ segir
Hermann Þór.

Skot úr nagla-
byssu sprakk

í andlitið

Athygli vakti í síðustu viku
þegar þeir Jón Víðir Njálsson á
Suðureyri og Gísli Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar voru á ferð saman á hjóla-
stólum um miðbæ Ísafjarðar. Jón
Víðir lenti í slysi fyrir liðlega
hálfu öðru ári og lamaðist og
hefur verið bundinn við hjólastól
síðan. „Áður spáði maður ekkert
í þessi mál, eins og kannski allur
fjöldinn,“ segir hann. „En þegar
maður er kominn í þessa aðstöðu
sjálfur, þá lítur maður þetta öðr-
um augum. Þess vegna datt mér í
hug að bjóða Gísla bæjarstjóra

að koma með mér í hjólastól niður
Hafnarstræti og Aðalstræti til að
sjá hversu hræðilegt aðgengið er
á marga staði á þessari leið, marg-
ar verslanir og fyrirtæki, að mað-
ur tali nú ekki um bíóið. Gísli tók
ákaflega vel í þetta. Okkur gekk
nú vonum framar, þrátt fyrir allt.
Það er ákveðin tækni sem þarf til
að lyfta sér upp á háa þröskulda
eða gangstéttarbrúnir, upp að
ákveðnu marki, maður fer nú ekki
sjálfur yfir meira en sjö-átta senti-
metra,“ segir Jón Víðir.

„En aðgengið að Bakaranum,
til dæmis, þar eru þrjár tröppur

háar og enn fleiri þegar inn er
komið. Hins vegar er Þristur bú-
inn að gera skábraut inn til sín og
eins er það hjá Jóni og Gunnu.
Það er alveg til fyrirmyndar, og
líka hjá Gamla bakaríinu. Þessi
þrjú fyrirtæki hafa lagað þessa
hluti mjög vel. Í Bókhlöðunni
eru tvær mjóar brautir sem þeir
geta lagt yfir þröskuldinn þannig
að maður getur keyrt upp. Það er
alveg ágætt. En svo eru þau nú
ansi mörg hin fyrirtækin þar sem
ástandið er allt annað,“ segir hann.

„Við lentum í því að einn eig-
andinn vildi ekki koma og tala

við okkur, tók þessu eitthvað illa,
en við vorum nú bara að sýna
fram á hvernig aðgengið er. En
svo þegar við vorum á leiðinni
upp eftir aftur kom hún út og bað
okkur afsökunar. Flestir voru nú
tilbúnir að reyna að hjálpa okkur.
Fyrir utan þessi fyrirtæki sem ég
er búinn að telja upp var þetta
mjög slæmt víða. Og með bíóið,
ég veit ekki hvort þar eru tuttugu
tröppur upp eða hvað það er,“
segir Jón Víðir. Hann segir að
sér hafi fundist á Gísla Halldóri
bæjarstjóra, að hann muni snúa
sér að þessum málefni.

Á hjólastólum um miðbæ Ísafjarðar
Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri og Jón Víðir Njálsson áður en þeir lögðu af stað um miðbæ Ísafjarðar.
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Ritstjórnargrein

Hverju getum við átt von á?

Spurning vikunnar
Ertu sátt(ur) við breytingar á hámarkshraða,
úr 35 í 30, innan þéttbýlis Ísafjarðarbæjar?

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

Alls svöruðu 549.
Já sögðu 124 eða 23%
Nei sögðu 425 eða 77%

Berandi augum frumskóg byggingakrana á höfuðborgarsvæðinu undir
lok tímabilsins sem kallað er fyrir hrun, kváðu erlendir peningamenn
upp þann dóm, að nú þyrftu Íslendingar að gæta sín. Viðvörunin fór inn
um annað eyrað og út um hitt.  Auðvitað vissum við miklu betur. Íbúða-
lánasjóður, sem búinn er að kosta almenning fjárhæðir, sem venjulegt
fólk skilur hvorki upp né niður í, mokaði undir lok tímabilsins gríðarlegum
summum í bankana. sem aftur dældu fjármununum út til bygginga-
verktaka. (Hefur einhver samantekt á fermetrafjölda þess húsnæðis, af
öllum toga, sem enn er óselt, stendur autt og ófrágengið?) Allt hélt þetta
áfram, fyrst og fremst í undirliggjandi, taumlausri samkeppni bæjarfé-
laganna á höfuðborgarsvæðinu, við að  draga til sín fólk og fyrirtæki, þó
víðar væri tekið til hendinni, þar til höggið reið yfir: veruleikinn varð
ekki umflúinn.

Þó mörgum þyki krónan okkar lítilsigld hefur hún tvær hliðar. Sumum
kann hún að koma vel, þótt aðra leiki hún grátt. Á sama tíma og mikil
eftirspurn er eftir leiguhúsnæði í Garði, svo vitnað sé til nýlegrar fréttar,
standa yfir 40 íbúðir, á vegum Íbúðalánasjóðs, þar tómar. Síður en svo
einsdæmi.

Sagt er að öll él birti upp um síðir. Nú ku farið  að sjá til sólar að nýju
í byggingabransanum. Ný byggingafélög rísa upp úr öskustó þeirra er
urðu efnahagshruninu að bráð. Oft á tíðum einföld upprisa.  Og
byggingakranarnir  heldur betur farnir að snúast á ný: ,,Nýtt hverfi að
rísa í Mosfellsbæ“ (Mbl. 15.07) ,,Nýjar íbúðir fyrir 140 milljarða – sam-
tök iðnaðarins áætla að byrjað verði á smíði um 4600 nýrra íbúða á höf-
uðborgarsvæðinu 2014-16. Talið er að flytja þurfi inn vinnuafl í bygg-
ingariðnaði vegna þessa.“ (Mbl. 16.07)

Og það er fleira í pípunum. ,,Vilja kaupa fjölda íbúða af ÍLS. –Stórir
aðilar á fjármálamarkaði bera víurnar í íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs. For-
stóri segir eignir keyptar til útleigu.- Leiguverð á höfuðborgarsvæðinu
hefur hækkað um tugi prósenta síðustu ár.“ (Mbl. 24.06)

Þörfin fyrir nýjar íbúðir er að meginhluta sögð vera fyrir ungt flólk.
Unga fólkið vantar íbúðir af réttri stærð og á réttum stöðum, eins og það
er orðað. Gott og vel. En hvaða áhrif kemur þessi gífurlegi fjöldi auðra,
hálfkaraðra og óseldra íbúða (auk annars húsnæðis sem engin þörf virð-
ist fyrir) sem nú eru sagðar ekki henta unga fólkinu, til með að hafa á
íbúðamarkaðinn þegar upp verður staðið? Skiptir þetta engu máli hvað
markaðinn varðar, þegar þúsundir nýrra íbúða verða í boði? Ekki verður
þessum afsprengjum frá fylliríissteinsteypuárunum hent á haugana eins
og hverju öðru rusli? Ekki gufa þau upp? Eitthvað kostar þetta. Ef til vill
allt afskrifað? Afskriftarreikningurinn er orðinn hár, hvort eð er.

Er árið 2007 í uppsiglingu á ný? s.h.

Algerlega ófært aðgengi
að sumum fyrirtækjum
„Það var kærkomið að fá tæki-

færi til að skoða aðgengismál
betur að frumkvæði Jóns Víðis.
Það sem kom mér verulega á
óvart var hve erfitt er að komast
um sumstaðar þar sem manni
sýnist aðgengi vera með þokka-
legum hætti. Víða við gangstéttar
eru nokkurra sentímetra brúnir
og fláar við gangstéttar eru á sum-
um stöðum svo brattir að ég
komst ekki upp þá. Strax við
Heilbrigðisstofnunina, þar sem
ég fékk hjólastólinn afhentan,
lenti ég í vandræðum,“ segir Gísli
Halldór Halldórsson bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar en athygli vakti í
síðustu viku þegar hann og Jón
Víðir Njálsson voru á ferð saman
á hjólastólum um miðbæ Ísa-
fjarðar. Jón Víðir vildi vekja at-
hygli á hve lélegt aðgengi er fyrir
fatlaðra hjá mörgum fyrirtækjum
og stofnununum í Ísafjarðarbæ.

„Í verslunum og þjónustufyrir-
tækjum lenti ég víðast hvar í
vandræðum á hjólastólnum, yfir-
leitt var einhver smá brík við
þröskuldinn sem mátti þó vinna
bug á með aukinni reynslu minni

og með því að beita talsverðu
afli til að komast yfir. Í sumum
fyrirtækjum er algerlega ófært
aðgengi og einstaklingur bundinn
við hjólastól er þá alveg upp á
það kominn að fá sérþjónustu
afgreiðslufólks. Að vísu virðist
afgreiðslufólk almennt tilbúið að
ganga eins langt og það getur til
að aðstoða, en þegar beita þarf
verulegu afli og líkamsburðum
þá vandast oft málið. Þeir sem
ekki komast inn í slík fyrirtæki
geta í einhverjum tilfellum beitt
hugmyndaflugi og ákveðni,
hringt símtal inn fyrir og fengið
vörurnar afhentar út, en ekki er
ég viss um að mörgum þyki það
eftirsóknarverð staða til að vera
í,“ segir Gísli Halldór.

Hann segir að á nokkrum stöð-
um sé aðgengi mjög gott og til
fyrirmyndar. Í Pennanum Ey-
mundssyni við Silfurtorg hafi
verið boðið upp á einfalda og
skemmtilega lausn þar sem lagð-
ar voru út tvær léttar brautir „Ég
gat ekið hjólastólnum inn í versl-
unina á þeim, þetta er mjög góð
lausn. Það er ljóst að byggingarn-

ar sem um ræðir eru komnar til
ára sinna og æskilegt er að bærinn
komi að útfærslu lausna sem
verða til hvatningar og stuðla að
samræmdum aðgerðum auk þess
sem bærinn þarf að taka til í
aðgengismálum við götur og
gangstíga. Til bráðabirgða eru
lausar brautir þó mjög góð lausn
og smiðjurnar hér í Ísafjarðarbæ
geta útbúið þær eftir þörfum
hvers og eins,“ segir Gísli. Þá
bendir hann á að þegar ferðin var
farin hafi verið sumarfæri og gott
veður en ekki hefði verið skemmti-
legt að vera á ferðinni í vetrar-
færð.

„Svo átti ég því láni að fagna
að geta staðið upp og gengið heim
þegar túrinn var búinn. Í-listinn
ákvað fyrir kosningar að taka á
þessum aðgengismálum, auk
þess sem MND félagið og Grunn-
skólinn á Ísafirði vöktu athygli á
þessu máli í vor. Ferðin um bæinn
í hjólastól með Jóni Víði hefur
síðan aukið enn frekar skilning
minn á þessu máli,“ segir Gísli
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri.

– harpa@bb.is

Formleg vígsla drykkjarfonts
Lionsklúbbur Ísafjarðar afhenti

Ísafjarðarbæ formlega drykkjar-
font sem stendur á Austurvelli á
Ísafirði á fimmtudag. Drykkjar-
fonturinn stendur við gosbrunn-
inn sem Ísafjarðarbær lét gera í
fyrra í samvinnu við Lionsklúbb-
inn og kom í stað gosbrunns sem
klúbburinn gaf Ísafjarðarkaup-
stað árið 1968 en varð tímans

tönn að bráð.
„Drykkjarfonturinn er úr steini

sem kemur úr gömlu vörinni í
Arnardal. Úr honum rennur vatn
úr Vestfjarðagöngunum, hreint
og tært vestfirskt fjallavatn,“
segir Úlfar Ágústsson, lionsmað-
ur sem hélt tölu við vígslu fonts-
ins. En hvað veldur þessum áhuga
Lionsmanna á gosbrunnum og

drykkjarfontum á Austurvelli.
„Við gáfum fyrsta brunninn

og borguðum í þeim seinni og
erum núna að gefa drykkjarfont.
Við erum líknarfélag og einbeit-
um okkur fyrst og fremst að
mannúðarmálum en það er líka
mikilvægt að bæta umhverfi okk-
ar og bæta mannlífið. Við erum að
gera það með þessu,“ segir Úlfar.

Lionsmenn með Gísla Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra, og Örnu Láru Jónsdóttur,
 formanni bæjarráðs. F.v. Ernir Ingason, Bjarni Jóhannsson, Kristján Pálsson, Úlfar

Ágústsson, Gísli Halldór, Ólafur B. Halldórsson og Arna Lára.
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Jón Viðar Jónsson, stjórnarfor-
maður Act alone, er mjög ánægð-
ur hvernig til tókst á Act alone
sem lauk fyrir stuttu. „Hátíðin
var feykilega vel heppnuð. Það
er mál allra sem hafa fylgst með
Act alone að þetta hafi verið besta
hátíðin til þessa,“ segir Jón Viðar.
Hann segir að hátíðin hafi verið
blanda af ungviði og reyndari
listamönnum. „Það var gott jafn-
vægi milli atriða. Við vorum með
stórar kanónur eins og Egil Ólafs-
son, Pétur Eggerz og Arnar Jóns-
son. Það var gríðarlega gaman
að fá Arnar og hafði lengi verið
draumur okkar. Af yngri kyn-
slóðinni má listamenn eins og
Tyrfing Tyrfingsson, Árna Krist-
jánsson, Snæbjörn Brynjarsson
og fleiri þannig að þarna er blanda
af ungviði og reyndara fólki,“
segir Jón Viðar.

Act alone hefur breikkað út

skírskotun sína með fleiri list-
greinum en leiklist. Má þar nefna
tónleika með Birni Thoroddsen,
upplestur Eiríks Arnar Norðdahl
og myndlistarsýningu Eddu
Heiðrúnar Backman. Jón Viðar
segir að stjórnendur Act alone
séu staðráðnir í því að halda
áfram að breikka hátíðina. Fyrir
nokkrum árum fluttist Act alone
frá Ísafirði til Suðureyrar. Jón
Viðar segir að hátíðin hafi tekið
stakkaskiptum við flutninginn.
„Við erum þarna í boði Fisher-
man sem reynist okkur góður
bakhjarl. Fólkið í þorpinu hefur
tekið þessu vel og fylgjast vel
með sýningum. Það er kostur að
vera á minna svæði þar sem stutt
er á milli sýningarstaða og þetta
hefur í alla staði heppnast mjög
vel,“ segir hann.

Eins og títt er með listahátíðir
er fjárhagshliðin mikið hark.

„Það hefur að mestu lent á Elfari
Loga en það breytti miklu fyrir
okkur að fá Fisherman með okkur
í lið. Við erum bæði að fá opin-
bera styrki og mörg fyrirtæki hafa
sýnt okkur velvild. Hátíðin bygg-
ist mikið á sjálfboðaliðavinnu en
við erum að reyna að vinna okkur
út úr því svo það verði hæfileg
blanda af áhugamennsku og at-
vinnumennsku eins og gott leik-
hús er oft,“ segir Jón Viðar.

Útlendir listamenn hafa í gegn-
um tíðina komið fram á Act alone
en ekki í ár. Jón Viðar segir að
hátíðin sé vel kynnt erlendis og
mikill áhugi fyrir að fá erlenda
listamenn á hátíðina. „Peningar
standa í veginum. Við fáum
margar beiðnir frá listamönnum
og það er leitt að geta ekki orðið
við þeim,“ segir Jón Viðar Jóns-
son, stjórnarformaður Act alone.

– smari@bb.is

Besta Act alone til þessa
Jón Viðar Jónsson og Elfar Logi Hannesson ræða málin. Ljósm: Ágúst Atlason.

Kalkþörungafélagið kaupir
loðnubræðsluna í Bolungarvík
Tilboði Íslenska kalkþörunga-

félagsins í gömlu loðnubræðsl-
una í Bolungarvík hefur verið
tekið. Einar Sveinn Ólafsson,
framkvæmdastjóri Íslenska kalk-
þörungafélagsins, segir að kaupin
séu ekki fullfrágengin en hann
býst við að þau gangi í gegn. Fyr-
irtækið ætlar að vinna kalþörunga
í húsinu og nú standa yfir rann-
sóknir á setlögum í Ísafjarðar-
djúpi. „Niðurstöður úr rann-
sóknavinnu ættu að liggja fyrir
um áramótin og við bindum mikl-
ar vonir um niðurstöðurnar,“ seg-
ir Einar Sveinn. Aðspurður hve-
nær vinnsla gæti hafist segir hann
að horft sé til fjögurra ára. „Þegar
rannsóknirnar liggja fyrir þarf að
ganga frá námuleyfum og svo
þarf að fá starfsleyfi og allt tekur
þetta langan tíma og margir
umsagnaraðilar koma að málinu.
Svo þarf hanna og endurbæta
húsnæðið,“ segir Einar Sveinn.

ÚTBOÐ
Bolungarvíkurhöfn óskar eftir tilboðum í

endurnýjun handriða úr timbri á Lækjarbryggju.
Fjarlægja skal núverandi handrið og smíða

ný handrið úr timbri.
Steypa þarf undirstöður fyrir hluta handriðanna.
Helstu magntölur eru eftirfarandi:
Heildarlengd handriða 106 metrar.
Lengd steyptra undirstaða 33 metrar.
Verklok eru áætluð 1. desember 2014.
Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu Bolungar-

víkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bolungarvík
frá og með fimmtudeginum 21. ágúst n.k.

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn
2. september 2014, kl. 11.00.
                                             Bolungarvíkurhöfn

Kalkþörungafélagið hefur sótt
um viðbætur við leyfi fyrirtæk-
isins til leitar og rannsókna í Ön-
undarfirði, Ísafjarðardjúpi og
Jökulfjörðum. Fyrirtækið ætlar
að leita að kalkþörungum í
Hrafnfirði í Jökulfjörðum og telja
stjórnendur fyrirtækisins Hrafn-
fjörð liggja betur við Bolungarvík
heldur en vinnslusvæði innarlega
í Ísafjarðardjúpi og aukin hag-
kvæmni felist í nýtingu Hrafn-
fjarðar. Loðnubræðslan í Bolung-
arvík var reist af Einar Guðfinns-
syni hf. og seinast var þar rekin
loðnubræðsla af fyrirtækinu Gná.

Íslenska kalkþörungafélagið
var stofnað að frumkvæði At-
vinnuþróunarfélags Vestfjarða
árið 2001. Félagið stóð fyrir því
að gerð var matsskýrsla á námi
kalkþörungasets í Arnarfirði.
Þann 17. desember árið 2003 var
skrifað undir vinnsluleyfi til
handa félaginu. Umhverfisáhrif

vinnslunnar voru metin og niður-
stöður rannsókna voru jákvæðar.
Ein af forsendum umhverfis-
matsins og þar með leyfisins var
að úrvinnsla kalkþörungasetsins
færi fram við Arnarfjörð og gert
ráð fyrir að það yrði á Bíldudal.
Sama ár tóku Írska fyrirtækið
Celtic Sea Minerals Ltd. (75%)
og Björgun ehf. (25%) við rekstr-
inum.

Bygging kalkþörungaverk-
smiðjunnar hófst haustið 2005.
Framleiðsla hófst í september
2007. Afurðir verksmiðjunnar
eru steinefnafóður og jarðvegs-
bætiefni og er nær allt flutt út. Í
byrjun var notað gas til þurrkunar
en frá miðju ári 2010 hefur verið
notað rafmagn. Söluskrifstofa
fyrirtækisins er í Cork á Írlandi
og fara afurðir verksmiðjunnar
til viðskiptavina um allan heim.
Starfsmenn verksmiðjunnar á
Bíldudal eru 18.  – smari@bb.is

180  ára afmæli
Á þessu ári eru 80 ár síðan ég  Bjarney Jóhanna fæddist,

60 ár síðan dóttir mín Jensína Ólöf  fæddist og 40 ár síðan
dóttir hennar, Halldóra Dagný fæddist.

Af því tilefni ætlum við að hafa opið hús í safnaðarheimiliu
í Bolungarvík föstudaginn 29. ágúst kl. 18

Léttar veitingar verða í boði  og gjafir vinsamlegast
afþakkaðar.

Hlökkum til að sjá ykkur.
Bjarney Jóhanna Kristjánsdóttir



FIMMTUDAGUR     21. ÁGÚST 2014 77777



88888 FIMMTUDAGUR     21. ÁGÚST 2014

Tónlistarferillinn þróað-
ist á svolitlu hundavaði

Skúli Þórðarson, öllu þekktari
sem tónlistarmaðurinn Skúli
mennski, er líka kunnur fyrir að
selja bæjarins (eða landsins)
frægustu pylsur. Hann er fæddur
í Reykjavík síðla árs 1981 og
eyddi fyrstu ævimánuðunum á
Melunum áður en að fjölskyldan
hélt vestur á Ísafjörð.

„Hins vegar man ég fyrst eftir
mér við Mjólkárvirkjun í Arnar-
firði þar sem við bjuggum um
nokkurra ára skeið áður en við
fluttum svo aftur á Ísafjörð í
kennarablokkina við Fjarðar-
stræti. Síðar fluttum við í Stórholt
9 inni í firði þar sem ég ólst að
mestu upp frá átta eða níu ára
aldri og allt þar til ég yfirgaf
heimilið árið 2003, tuttugu og
tveggja ára gamall.

Ég var aldrei í neinni hljóm-
sveit á Ísafirði og var alltaf bara
einn að gutla. Ég man ekki hvern-
ig það kom til að ég fór að spila
opinberlega. Kannski hef ég tekið
lög í einhverju partýi og fólk
fengið veður af því að ég ætti
eitthvað erindi við almenning.
Ég var beðinn um að spila á stað
sem þá hét Kaffi Ísafjörður, áður
Á Eyrinni, en nú er þar rekið
gistiheimili, og fékk borgað í
bjór. Hann er gjaldmiðill víða í
þessum bransa og launin virðast
hafa lækkað með árunum.

Þetta hefur svo undið upp á sig
með tímanum. Mér fannst þetta
ekkert liggja fyrir mér fyrst og
það þurfti alltaf að nauða svolítið
í mér til þess að spila. Á einhverj-
um tímapunkti fór mér svo að
finnast þetta gefandi og lögunum
fjölgaði sem ég sjálfur samdi.
Ég hafði líka verið mjög áhuga-
samur um tónlist alla tíð og á marg-
ar fyrirmyndir úr þeim heimi.“

Ferðalög með öðrum
fyrir liðlega áratug

„Fljótlega fór ég svo að trana
mér fram og standa fyrir mínum
eigin tónleikum, fara í litlar tón-
leikaferðir og taka upp efni til
útgáfu í litlu upplagi. Ég fór í
eftirminnileg ferðalög með Mugi-
son og vinum okkar um Vestfirði
árin 2002 og 2003. Við vorum
stundum að spila fyrir einn eða
tvo og stundum bara fyrir vinina
sem komu í ferðalagið með okk-
ur.

Í seinni ferðina komu með okk-
ur ljóðskáldin Steinar Bragi, Ei-
ríkur Örn Norðdahl og Hildur
Lilliendahl. Eins slóst, fyrir til-
viljun, í för með okkur par sem

var á ferð um Vestfirði að taka
upp heimildamynd sem ég veit
enn þann dag í dag ekki um hvað
átti að vera. En þau eltu okkur
með myndavélarnar á lofti og
luma nú á myndefni þar sem
nokkrir nafntoguðustu einstakl-
ingar síðustu ára í bókmenntum,
tónlist og kvennabaráttu lásu upp
ljóð og spiluðu tónlist hvert fyrir
annað. Þetta fær því miður senni-
lega aldrei að líta dagsins ljós.“

Forréttindi að vinna
hjá Ísafjarðarhöfn

Foreldrar Skúla eru Bryndís
Bjarnason kennari og Þórður
Skúlason rafvirki, sem vinnur hjá
Orkubúi Vestfjarða. Foreldrar
Þórðar eru Skúli Þ. Skúlason
húsasmíðameistari og Ólöf María
Jóakimsdóttir, sem vann lengi í
Kaupfélaginu á Ísafirði. Amma
hans í móðurætt heitir Bryndís
Bjarnason og er Ísfirðingur en
afinn Hörður Bjarnason var úr
Reykjavík.

„Á æskuárum mínum á Ísafirði
fékkst ég við það sem börn gera
almennt. Hjólaði um Holtahverf-
ið, sem skiptist í efra og neðra
hverfi. Þá vottaði nokkuð fyrir
ríg milli hverfa, sem hafði þó
verið meiri af sögunum að dæma
og krakkarnir skiptu sér lítið upp
í fylkingar eftir hverfum í minni
tíð. Ég spilaði mikið fótbolta á
Hauganesi, en metnaður í íþrótt-
um skilaði mér aldrei lengra en
þangað og á nokkrar korfubolta-
æfingar hjá KFÍ þegar það æði
hóf innreið sína. Ég gekk í Grunn-
skólann á Ísafirði og þaðan lá
leiðin í Menntaskólann á Ísafirði,
sem þá hét FVÍ [Framhaldsskóli
Vestfjarða, Ísafirði], en ég útskrif-
-aðist frá Menntaskólanum á Ísa-
firði í tíð Ólínu Þorvarðardóttur.

Ég fór í unglingavinnuna þegar
þeim aldri var náð og fór svo
fljótlega að vinna hjá Ísafjarðar-
höfn þegar Hermann heitinn
Skúlason var hafnarstjóri. Það
voru mikil forréttindi fyrir ungan
mann að sitja á kaffistofunni þar
og vinna með mönnum á borð
við Reyni Torfason, Theodor R.
Theodorsson og Gunnlaug Gunn-
laugsson. Svo var þarna stöðugt
flæði af sjómönnum sem rifust
og skömmuðust og sögðu sögur.
Það var einn áhugaverðasti skóli
sem ég hef verið í.“

Pilturinn var
vinsælt myndefni

„Komur skemmtiferðaskipa til

Ísafjarðar voru rétt að hefjast þeg-
ar ég var að vinna þarna og ég
var mjög vinsælt myndefni. Ung-
ur drengur í vinnugalla að mála
gula bryggjupolla. Síðan þá hefur
svo orðið alger sprenging í komu
þessara skipa, eins og allir vita.

Síðar meir fékk ég svo vinnu
hjá Orkubúi Vestfjarða og var
þar nokkur sumur og hálfan vetur
áður en ég flutti úr bænum. Ég
starfaði einnig við löndun með
skóla hjá Magga Hauks og stopp-
aði stutt við í rækjuvinnslunni
Básafelli.

Mér hefur fundist allt það sem
ég hef tekið mér fyrir hendur
vera dýrmæt reynsla, og því fjöl-
breyttara og áhugaverðara fólki
sem ég hef haft kynni af, því
betra.“

Í Sólrisuleikriti sex ár í röð
„Ég var virkur í félagslífi í

menntaskólanum, sat í stjórn
nemendafélagsins á öðru ári og
gegndi þá embætti sem í þá daga
gekk undir nafninu Menningar-
viti og gegndi svo stöðu formanns
árið á eftir. Eins tók ég þátt í sex
uppfærslum Sólrisuleikritsins,
sem hlýtur að teljst einhvers kon-
ar met, enda var ég ellefu annir í
skólanum eða sex ár þar sem ég
var ekki mikill námsmaður og
mætti illa í skólann fyrstu árin.

Þátttaka í leikritum og öðru
félagslífi var líka frábær skóli
fyrir mig og ég á marga mína
bestu vini og margar mínar bestu
minningar frá þessum tíma. Það
sem við krakkarnir vorum að
standa fyrir á þessum tíma voru
oft framúrskarandi hlutir í menn-
ingarlífi bæjarins.“

Gítarnám hjá
Friðrik Lúðvíkssyni

„Þegar ég var fjórtán ára
eignaðist ég gítar og hafði þá
apað það upp eftir eldri frænda
mínum að mig langaði að verða
gítarleikari. Foreldrar mínir gáfu
mér gítar með því skilyrði að ég
færi í tónlistarskóla og ég hóf
nám í Tónlistarskólanum á Ísa-
firði. Friðrik Lúðvíksson kenndi
mér á gítar og ég naut auðvitað
góðs af þeim tíma sem ég var í
tónlistarskólanum.

Ég var hins vegar ekki mikill
námshestur þar frekar en annars
staðar. Mætti illa undirbúinn í
tíma og komst fljótlega upp á
lagið með að ná Friðriki á flug í
frásögnum um gítara og gítar-
leikara. Eitthvað lærði ég þó, en

verð seint talinn mikill gítarleik-
ari. Ég byrjaði hins vegar strax
að semja lög og texta.

Það má gjarnan koma fram, að
mér finnst Friðrik Lúðvíksson
góður kennari, þó svo að ég hafi
ekki verið góður nemandi þann
tíma sem ég var í Tónlistarskól-
anum á Ísafirði. Enda met ég þá
skólagöngu mikils líkt og alla
aðra.“

Hússtjórnarskóli
og viðbrennd súpa

„Tíminn líður og eftir mennta-
skóla fór ég í hópi góðra vina að
heimsækja vinkonu okkar í Hús-
stjórnarskólanum á Hallorms-
stað. Þetta var í fyrsta skipti sem
ég kom á þessar slóðir. Staðurinn
og skólinn vöktu svo hrifningu
mína að ég skráði mig þarna í
nám vorönnina 2004. Það var
yndislegt að læra matseld, fata-
saum, vefnað, þrif og fleira í
þessu umhverfi.

Ég flutti svo suður eftir vetur-
inn, fékk vinnu við uppvask í
mötuneytinu í Álftamýrarskóla
og sagði alltaf frá því stoltur, að
ég væri eini maðurinn í vina-
hópnum sem hefði menntun til
þess að sinna því starfi sem ég
gegndi. Fyrsta Aldrei-fór-ég-
suður-hátíðin var haldin páskana
sem ég var í hússtjórnarskólanum
og ég fékk tækifæri til þess að
fara þangað og spila tónlistina
mína. Síðan þá hef ég fengið að
vera reglulegur gestur á hátíð-
inni.“

Þegar Skúli var búinn að vaska
upp í mötuneytinu um nokkurt
skeið veiktist kokkurinn og var
frá um tíma og Skúli var einhvern
veginn hættur að vaska upp og
farinn að elda.

„Ég bauð upp á viðbrennda
súpu fyrsta daginn, en svo skán-
aði maturinn þegar á leið. Því
næst var mér kippt úr eldhúsinu
og ég var orðinn stuðningsfulltrúi
áður en ég vissi af. Á þessum
tíma fór ég svolítið eftir vindátt-
inni og þegar skólastjórinn hvatti
mig til að sækja um í kennara-
nám, þá bara gerði ég það. Ég
trúi því ennþá að ég gæti orðið
góður kennari, en í Kennarahá-
skólanum tókst mér ekki að vera
góður nemandi og ég drollaði
þar í einhvern tíma, kynntist
skemmtilegu fólki og svo varð
sjálfhætt á endanum.“

Skúli hundur
og Skúli mennski

Þegar Skúli flutti til Reykja-
víkur komst hann loksins í hljóm-
sveit.

„Við Hörður Garðarsson frændi
minn, sem áður hafði vakið hjá
mér gítaráhugann, stofnuðum
hljómsveit sem fékk nafnið Söku-
dólgarnir og við störfuðum í ýms-
um myndum til ársins 2008. Þá
gáfum við út litla plötu, efna-
hagskerfið hrundi og allir fóru
að leita að sökudólgum. Bara
ekki okkur. Ég veit ekki hvað
varð okkur að falli, en nú eru tíu
ár síðan hljómsveitin var stofnuð
og við hljótum að láta reyna á
kombakk.

Þegar þarna er komið er ég
orðinn alveg forfallinn í tónlist-
ariðkun og ákvað árið 2010 að
láta á það reyna hvort að ég gæti
ekki gert eitthvað meira úr þessu
öllu saman. Fundaði með Hall-
dóri Gunnari Pálssyni, sem var
að keyra út ávexti í höfuðborg-
inni. Hann féllst á að aðstoða
mig við að setja saman hljómsveit
og taka upp plötu hjá Önna bróður
hans í Tankinum á Flateyri. Við
fengum góða drengi til liðs við
okkur og úr varð platan Skúli
mennski og hljómsveitin Grjót.
Ég beit það í mig að ég væri að
hefja mikinn sólóferil og þyrfti á
listamannsnafni að halda. Þá
greip ég til viðurnefnis sem var
mér orðið ansi kært.

Eina verslunarmannahelgi var
ég staddur í Fljótavík ásamt hund-
inum Skúla og öðrum góðum
vinum. Það gætti misskilnings
að hafa tvo Skúla á svæðinu og
ég fékk heitið mennski til að-
greiningar frá hundinum. Einnig
beit ég í mig að ég myndi gefa út
fimm plötur á fimm árum og fikra
mig úr því að vera tónlistamaður
í hjáverkum yfir í það að vera
það í fullu starfi. Ég skyldi svo
líta til baka að þessum fimm árum
liðnum og sjá hvort þar væri ekk-
ert nema sviðin jörð eða hvort
það væri almennt eitthvað vit í
þessu.“

Býður ársáskrift
að sjálfum sér

„Nú á ég eftir að gera eina af
þessum fimm plötum og ætla að
fjármagna hana á hópfjáröflun-
arsíðu sem heitir Karolinafund.
Þetta hefur gefist vel og þarna
ætla ég meðal annars að bjóða
upp á ársáskrift að sjálfum mér.
Áskrifendur njóta þess að fá út-
gefið efni ódýrt og fá ódýrt inn á
tónleika. Líka ætla ég að senda
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frá mér dagbók tónlistarmanns
einu sinni í mánuði og láta nýtt
lag fylgja með mánaðarlega.

Mér finnst þetta svolítið áhuga-
verð og spennandi nálgun, nú
þegar plötusala og niðurhal á net-
inu er reglulega í umræðunni og
tónlistarmenn eru að fikra sig
áfram í tilraunum með útgáfu-
form og leiðir til þess að eignast
og halda í áheyrendahóp.

En ég er ekki eingöngu að safna
fyrir þessari plötu, heldur langar
mig að fara til Noregs í september
og draga með mér hljómsveitar-
meðlimina sem hafa hvað mest
verið að spila með mér síðustu
misseri. Ég hef farið þangað og
spilað einn síðustu tvö ár og mig
langar að gera þetta aðeins meira
og stærra núna.

Þessu tónlistarbrölti fylgja
auðvitað mörg ferðalög og alls
konar upplifanir og þess vegna
einkennilegt að hafa ekki frá svo
miklu krassandi að segja.“

Landsins færasti fiðluleikari
Skúli segir að hingað til hafi

tónlistarferill hans þróast á
svolitlu hundavaði. Tekin ákvörð-
un um að gera hitt eða þetta og
svo bara vaðið áfram og spurt að
leikslokum.

„Ég hef fengið að kynnast og
starfa með frábæru fólki og fara
á staði og eiga stundir sem ég
hefði ekki átt kost á annars. Það
finnst mér gríðarlega dýrmætt.
Ég lít ennþá á þetta sem kostnað-
arsamt áhugamál, eins og lax-
veiði eða golf. Svo er bara að líta
til baka og skoða þetta allt í sam-
hengi við framtíðina. Ég á mér
draum um að starfa við tónlist og
í skapandi umhverfi henni tengdu.

Ég hef reynt ýmislegt fyrir mér
í Reykjavík síðan ég fluttist
þangað. Starfað í skóla og á veit-
ingastöðum, farið í söngnám og
kennaranám og hvorugt klárað.
Nú bý ég með barnsmóður minni,
Unu Sveinbjarnardóttur, sem er
landsins færasti fiðluleikari, og
við höfum verið að standa í flutn-
ingum ásamt Þórði syni okkar.
Við nýtum hvert tækifæri til þess
að komast vestur og ég á mér
þann draum að eyða þar meiri og
meiri tíma í framtíðinni.“

Hvar er Megas??
„Það er mér nokkuð minnis-

stætt þegar ég kom fyrst fram í
Reykjavík. Við Haukur S. Magn-
ússon, vinur minn og skólafélagi,
vorum að aka suður árið 2003
eða 2004 og ég hafði á orði að
það væru tónleikar með Mega-
sukk um kvöldið á Grand Rokk,
sem var eitt sinn við Smiðjustíg,
og ég vildi gjarnan ná til Reykja-
víkur áður en tónleikarnir byrj-
uðu. Megasukk var eins konar
samsuða af Megasi og dúettinum
Súkkat. Ég hafði dáðst að báðum
og þá sér í lagi Megasi um margra
ára skeið. Ég var með gítar með-
ferðis og Haukur þekkti mann
sem þekkti mann sem þekkti
Megas og stakk upp á því að ég

Ljósmynd: Ernir Eyjólfsson.
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Sælkeri vikunnar er Íris Pétursdóttir frá Ísafirði

Sætkartöflusúpa og fiskur í „raspi“Sætkartöflusúpa og fiskur í „raspi“Sætkartöflusúpa og fiskur í „raspi“Sætkartöflusúpa og fiskur í „raspi“Sætkartöflusúpa og fiskur í „raspi“
Ég ætla að gefa uppskrift af

tveimur góðum hversdagsrétt-
um sem eru í miklu uppáhaldi
hjá mér. Annars vegar er það
einföld og fljótleg sætkarföflu-
súpa og svo fiskur í ,,raspi“
sem er tilvalinn mánudagsfisk-
réttur. Það sem mér finnst best
við þessa rétti er hversu fljót-
legir og einfaldir þeir eru og
henta vel þegar dagarnir eru
þétt skipaðir og lítil orka eftir
til að standa í eldamennsku.

Sætkartöflusúpa
1 laukur
2 hvítlauksgeirar
400 gr sætar kartöflur
1 msk olía
1 rautt chili
500 gr tómatar
½ tsk salt
½ dl rauðar linsubaunir
400 ml kókosmjólk
2 grænmetisteningar
3 dl vatn

Ég byrja á því að flysja og
skera sætu kartöflurnar í bita og
sker svo laukinn, hvítlauk og
tómatana. Skera og fræhreinsa
chillið. Skerið grænmetið gróft
niður, algjör óþarfi að vanda sig
þar sem súpan er mixuð í lokin.
Hitið olíuna í potti og steikið svo
laukinn og hvítlaukinn þangað
til laukurinn mýkist, þá er chillið
sett í pottinn og steikt með. Restin
af innihaldi súpunnar er svo sett
í pottinn og látið sjóða þangað til
sætu kartöflurnar eru orðnar
mjúkar. Súpan er þá mixuð með
töfrasprota eða í matvinnsluvél.

Ég smakkaði þessa súpu fyrst
hér í Svíþjóð og þá var hún að
sjálfsögðu borin fram með sæn-
sku hrökkbrauði en hægt er að
nota hvaða brauðmeti sem er. Ég
hef stundum steikt kjúkling með
og bætt út í súpuna til að gera
hana matarmeiri, passið bara að
setja kjúklinginn út í eftir að þið
hafið mixað súpuna.

Fiskur í ,,raspi”
Þessi einfaldi og mjög svo

fljótlegi fiskréttur er einn af mín-
um uppáhalds.

Uppskriftin er fyrir tvo full-
orðna.
Þorsk- eða ýsuflak
2 egg
60 gr möndlumjöl
60 grkókosmjöl
Salt og pipar eftir smekk

Setjið ofninn á 180°C.
Hrærið eggin í skál.

Blandið saman möndlumjöli
og kókosmjölinu á djúpan disk.
Ég kaupi yfirleitt möndlumjölið
en ég hef einnig mulið niður
heilar möndlur í blandara þangað
til þær eru orðnar að mjöli. Skerið
fiskinn í hæfilega stór flök og
veltið upp úr eggjunum og svo
upp úr mjölblöndunni og leggið í
eldfast mót. Salt og pipar eftir

smekk. Skellið fisknum í eldfasta
mótinum inn í ofn í 10- 15
mínútur. Ég hef einnig prófað að
steikja fiskinn á pönnu en mér
finnst hann betri í ofni.

Mér finnst besta meðlætið vera
soðið íslenskt bygg og ferskt
grænmeti, jógúrtsósur henta svo
vel við sæta keiminn af raspinu.
Ég hef einnig notað þessa sömu

uppskrift fyrir kjúklingabring-
ur, þá steiki ég kjúklinginn í
litlum bitum eftir að hafa velt
þeim upp úr egginu og raspinu
og set svo inn í ofn þegar
raspið er orðið gyllt á pönn-
unni.

Ég skora á Kristínu Ólafs-
dóttur og Arnar Pálmason til
að koma með næstu uppskrift.

hreinlega fengi að mæta á tón-
leikana sem upphitunaratriði.

Ekki þurfti nema símtal eða
tvö og þá var búið að slá því föstu.
Við komum svo ekki á staðinn
fyrr en rúmum klukkutíma eftir
auglýstan tónleikatíma og ég var
búinn að afskrifa þetta. Tónleik-
arnir voru hins vegar ekki byrj-
aðir og við fórum baksviðs að
tékka á stöðunni og þar virtist
enginn vera neitt að stressa sig
einu né neinu, svo að ég var bara
drifinn upp á svið fyrir fullum
sal af bíðandi fólki. Ég kynnti
mig og fékk kalda gusu í andlitið:
Hvar er Megas?? æpti reið kona
og kliður fór um salinn. Ég held
að ég hafi sjaldan verið jafn
stressaður á sviði, hvorki fyrr né
síðar. Þetta gekk samt sem áður
skammlaust fyrir sig.

Ég var líka alltaf að drepast úr
stressi fyrstu árin sem ég var að
spila. Svo mikið stundum að ég
skalf á löppunum og fólk hélt
jafnvel að ég væri drukkinn að
spila. Ég var það nú samt sjaldn-
ast.“

Samstarf við
Þórunni Örnu og fleiri

Skúli segir að skólarnir á Ísa-
firði hafi alið af sér mikið af
hæfileikafólki og honum finnst
gaman að hafa fengið tækifæri
nú löngu síðar til þess að vinna
með sumum sem hann var með í
menntaskólaleikritunum.

„Til dæmis er ég að vinna tón-
list með Jóa vini mínum [Jóhann
Friðgeir Jóhannsson] fyrir stutt-
myndina Salt, sem hópur vest-
firskra kvikmyndaáhugamanna
undir nafninu Gláma tók upp í
Reykjanesi síðasta haust. Ég elti
líka Jóa einu sinni til Póllands í
lítið tónleikaferðalag. Ég fékk að

fara með sem rótari en endaði á
því að hita upp fyrir hann alla
ferðina.

Einnig hefur leikkonan Þórunn
Arna Kristjánsdóttir, sem er þjóð-
inni að góðu kunn, verið dugleg
að syngja með mér og minni
hljómsveit. Ég er gríðarlega
þakklátur fyrir það samstarf og
þau kynni.“

Eftirminnileg tón-
leikaferð til Svíþjóðar

Undanfarin ár hefur Skúli spil-
að töluvert á Norðurlöndunum.
Fór fyrst í ferð til Svíþjóðar fyrir
tilstilli tónlistarmanns sem kom
og spilaði á Aldrei fór ég suður.

„Hálfdán Bjarki þáverandi
rokkstjóri kom mér í kynni við
mann að nafni Johan Piribauer
frá bænum Arvidsjaur í Svíþjóð.
Johan er með tónlistarviðburð
sem hann kallar Inlandsbane-
festivalen, sem átti að ganga út á
það í þetta skiptið að minnsta
kosti að saman kæmu tónlistar-
menn frá einhverjum minni bæj-
um á Norðurlöndum. Ég fór þarna
út og fékk að taka með mér píanó-
leikarann Dag Bergsson. Við
þvældumst um í lest ásamt Johan
og hans fólki, tónlistarkonu frá
Færeyjum og stórfurðulegu pari,
áströlskum tónlistarmanni og
amerískum umboðsmanni hans
sem var með nokkrar töskur troð-
fullar af mismunandi búningum
fyrir Ástralann og varningi til
þess að selja á tónleikum.

Við spiluðum í skemmtilegum
krummaskuðum, borðuðum skrýt-
inn mat og fengum að kynnast
hliðum á Svíþjóð sem finnast
ekki í Stokkhólmi eða Gautaborg.
Ameríski umboðsmaðurinn hélt
svakalega fyrirlestra fyrir okkur
í lestunum um það hvernig best

væri að öðlast frægð og frama.
Hún vildi að við Dagur undir-
strikuðum uppruna okkar betur
og lagði til að við yrðum með
víkingahjálma á tónleikum. Hún
stóð líka föst á því að ef manni
tækist ekki að verða frægur áður
en maður yrði gráhærður, þá væri
öll von úti. Ég er farinn að grána
lítillega og veit ekki hvaða mögu-
leika ég á í stöðunni héðan í frá.“

Sennilega þekktari
sem pylsusali

Undanfarin sex-sjö ár hefur
Skúli starfað sem pylsusali á Bæj-
arins Beztu í Reykjavík. Það
þykir mörgum merkilegt, enda
einn frægasti veitingastaður
landsins.

„Ég byrjaði að vinna þarna með
námi þegar ég reyndi fyrir mér í
Kennaraháskólanum og hef svo
ílenst í þessu, enda vinnutíminn
og vaktirnar hentugar fyrir mann
sem er að reyna að slá í gegn á
tónlistarsviðinu en vill kannski
hafa einhverjar tekjur samhliða
sigurför sinni um heiminn.

Sennilega er ég mun þekktari
pylsusali en tónlistarmaður, ef út
í það er farið, og hef ítrekað lent
í fólki sem segist kannast svo
svakalega við mig. Þá hýrnar yfir
mér og ég segi kannski: Þú hefur
mögulega verið á tónleikunum á
Café Rosenberg um daginn? Nei,
er svarið, getur ekki verið að þú
hafir selt mér pylsu? Sjálfur hafði
ég aldrei borðað á staðnum fyrr
en Svenni vinur minn, sá sem
útvegaði mér starfið, byrjaði að
vinna þar ári á undan mér. 

Það er fínt að selja pylsur, en
mig dreymir um það að geta haft
í mig og á og rekið fjölskyldu
með tónlist og tengdum störfum.
Mér hefur tekist hægt og sígandi

frá því árið 2010, þegar ég ákvað
að spýta aðeins í lófana og gera
örlitla alvöru úr þessu tónlistar-
brölti, að vinna á og koma fætin-
um aðeins inn fyrir í þessum
bransa.

Tónlistarheimurinn er lítill á
Íslandi, en ótrúlega margir sem
koma að honum. Vinsældir
sveiflukenndar og margar breytur
sem eru gjörsamlega óútreiknan-
legar. Á sumum stöðum þýðir
lítið að spila á sumum tímum, og
svo framvegis. Á engum stað
þýðir nokkuð að spila í sam-
keppni við Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva, til dæm-
is.

Ég bókaði einu sinni tónleika í
Búðardal, ákvað að það væri fínt
að koma þar við á leiðinni vestur.
Ég hafði aldrei staðnæmst í Búð-
ardal fram að því nema til að
kaupa kaffi í sjoppunni. Alltaf
keyrt í gegn og varla séð bæinn.
En þarna var ég sumsé búinn að
bóka þessa tónleika, en hafði

dregið lappirnar með að kynna
þá og var orðinn kvíðinn fyrir
því að það yrði engin mæting. Ég
ákvað þess vegna að fara snemma
af stað og ganga hús úr húsi til
þess að kynna mig og tónleikana.
Það tók mig reyndar hátt í tvo
klukkutíma að safna kjarki í þessa
aðgerð eftir að í Búðardal var
komið. Ég var kominn talsvert út
fyrir þægindarammann.

En svo hélt ég af stað með
lítinn pésa sem ég hafði föndrað
og barmmerki til að færa fólki og
benda því að á ég væri með tón-
leika um kvöldið. Mér var vel
tekið hjá öllu þessu góða fólki,
en ég lýg því ekki að tveir þriðju
eða fleiri voru á leiðinni út úr
dyrunum með ferðatösku þegar
ég bankaði upp á. Nær allt bæjar-
félagið var á leið í réttir. Á tón-
leikana mættu samt ein hjón og
ljósmyndari,“ segir Skúli menn-
ski og brosir út í annað.

– Hlynur Þór Magnússon.

Ljósmynd: Ernir Eyjólfsson.
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Lokað - komið seinna - Ísafjarðarbær

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Myndar fornleifar úr lofti í Súgandafirði
Súgfirðingurinn Egill Ibsen

myndaði í síðustu viku fornleifar
í Súgandafirði úr lofti. Til verks-
ins notar hann fjarstýrða þyrlu
sem hann smíðaði og setti saman
sjálfur. „Við hjá Fornminjafélagi
Súgfirðinga erum að skrá niður
fornminjar í Súgandafirði. Við
erum búnir að skipta firðinum
niður í hluta og í ár erum við að
skrá niður tóftir og aðrar minjar í
ysta hluta Staðardals,“ segir
Egill. Fornminjafélagið er áhuga-
mannafélag sem var stofnað í
fyrra. Markmiðið er að skrásetja
og gps-hnitsetja allar tóftir og
aðrar fornleifar í Súgandafirði.
Þeim gögnum er svo skilað inn
til Minjastofnunar sem setur upp-
lýsingarnar inn í kortasjá sem er
aðgengileg á vefnum.

Talsvert er til að skrifuðum heim-
ildum um fornleifar í Súganda-
firði og segir Egill að handrit
Kjartans Ólafssonar, ritstjóra og
fræðimanns, sé leiðarvísir þeirra
að tóftum. „Svo leitum við til
bænda og tölum við þá, þeir búa
yfir miklum upplýsingum. Sumar
tóftir er erfitt að sjá og eru jafnvel

að hverfa.“
Fornminjafélagið býr vel að

hafa flugmann á sínum snærum
þegar taka þarf loftmyndir en
Egill er flugstjóri hjá Icelandair.
„Við erum örugglega tæknivædd-
asta áhugamannafélagið, þeir
segja það alla vega fornleifafræð-
ingarnir.“ Egill segir að best sé
að taka loftmyndirnar þegar sól
tekur að halla. „Þegar sólin er
lágt á lofti og það koma skugga-
myndir þá verða allar misfellur í
landslaginu miklu greinilegri.“
Nokkur áhugamannafélög um
fornleifaskráningu eru starfrækt
á landinu. „Við reyndum að fá
Dýrfirðinga, Önfirðinga og Ís-
firðinga með okkur í þetta en það
gekk ekki. Vonandi stökkva þeir
á vagninn síðar.“

Í félaginu eru bæði brottfluttir
Súgfirðingar eins og Egill og
heimamenn. „Það var Eyþór Eð-
varðsson sem ýtti þessu af stað.
Hann hefur gríðarlegan áhuga á
þessu. Hann er núna að læra
heimildamyndagerð í Englandi
og hann ráðgerir að gera mynd
um sjóbúðirnar í Keravík í Stað-

ardal. Þar voru um það bil 10
búðir sem eru að hverfa vegna
ágangs sjávar.“ Skráning tófta er

ekki það eina sem er á dagskrá
félagsins því einnig á að taka
saman og skrá öll örnefni í Súg-

andafirði. Egill segir að það taki
lengri tíma en fornleifaskráning-
in.                        – smari@bb.is

Egill að stýra þyrlunni.

Loftmynd af tóftum í Stöðinni, sem er á leiðinni út í Staðardal.Tóftir í Keravík. Ljósmyndir: Egill Ibsen.

Ísafjarðarbær hefur sýnt frumkvæði í þjónustu við íbúa
sína. Með lokun bæjarskrifstofanna dagana 21. júlí til og með
1. ágúst var stigið afar mikilvægt skref. Íbúar áttu þess ekki
kost að sækja þjónustu á bæjarskrifstofurnar í rúmar tvær
vikur. Gott væri að fá útekt bæjarstjóra og bæjarstjórnar á
gagnsemi lokunarinnar og hver áhrif hún hafði á fjármál Ísa-
fjarðarbæjar, íbúa og þjónustu við þá og loks á starfsmenn
skrifstofunnar. Sé árangurinn góður má vel hugsa sér að loka
einnig í desember ár hvert og spara þannig væntanlega fé og
fyrirhöfn, bæjarsjóði og íbúum til gagns og góðs. Við kjósendur
bíðum spennt eftir því að gagnsemi lokunar verði skýrð.

Í framhaldinu mætti hugsa sér að loka tímabundið öðrum
þáttum starfsemi Ísafjarðarbæjar og spara jafnvel enn meira
fé sem rennur úr vösum bæjarabúa í formi útsvars, fasteigna-
gjalds og annarra skatta og gjalda. Í framhaldinu gæti Ísa-
fjarðarbær lækkað útsvar og fasteignagjöld líka. Þá vakna
spurningar um það hvort nauðsynlegt hafi verið að hafa bæj-
arskrifstofurnar opnar á undanförnum árum og áratugum.
Einnig mætti velta því fyrir sér hvort aukin tölvunotkun íbúa
kunni að verða til þess að fækka megi starfsmönnum á

bæjarskrif-stofum. Að þeim yrði mikill söknuður. En
sumarlokunin vekur margar spurningar og við þeim þurfa
kjósendur og þeir sem greiða útsvar og fasteignaskatta og –
gjöld að fá svör. Er ef til vill svo komið að ekki sé lengur þörf á
stöðugri viðveru í hús-næði bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar?
Kannski væri starfsfólkinu betur komið heima hjá sér við
símsvörun og úrvinnslu erinda fremur en að hafa það allt á
einum og sama staðnum í bæjarskrif-stofunum.

Ef til vill eru breytingar í vændum varðandi þjónustu við al-
menning og ekki lengur þörf fyrir fólk á vaktinni. Þetta gæti
orðið líkt og í flestum raforkuverum nútímans þar sem öllu er
stýrt með tölvum. Þegar eitthvað fer úrskeiðis er starfsmaður
sendur á vettvang til að athuga ástand og lagfæra. Kannski
verður fyrirspurnum svarað vélrænt eða bara af starfsmanni sem
situr  heima og eldar eða gætir bús og barna. Mörgum líst lítt á
hugmyndir af þessum toga, en þær gætu verið nær okkur í
verunni en marga grunar. Hvað sem öðru líður sýnist lokunin
ekki hafa vakið mikla athygli. Í það minnsta hefur hún ekki
valdið neinu uppnámi. Engu að síður væri gott að fá skýrslu um
málið frá bæjarstjórn og bæjarstjóra.
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Utanvega-
akstur fátíður

Utanvegaakstur verður sí-
fellt stærra vandamál með
auknum ferðamannastraumi
til landsins. Hlynur Snorra-
son, yfirlögregluþjónn hjá
lögreglunni á Vestfjörðum,
segir að afar fátítt að ábend-
ingar um utanvegaakstur
berist inn á borð lögregl-
unnar á Vestfjörðurm.

„Þetta er langt frá því að
vera í sama mæli og hjá
þeim sem hafa eftirlits-
skyldu á hálendinu en af og
til fáum við ábendingar og
bregðumst við þeim en það
er mjög sjaldgæft,“ segir
Hlynur. Ekki hefur verið
sektað fyrir utanvegaakstur
í umdæmi lögreglunnar á
síðustu misserum.

Háar sektir liggja við ut-
anvegaakstri og er hámark
refsirammans 300.000 krón-
ur. Ekki er nærri því eins
mikið um jeppaslóða á
Vestfjörðum og víða annars
staðar á landinu, eins og t.d.
á hálendinu og telur Hlynur
það skýra ástæðu þess að
utanvegaakstur er fátíður á
Vestfjörðum. „Við verðum
ekki vör við að farið sé út fyrir
þessa jeppaslóða sem eru á
svæðinu,“ segir Hlynur.

Nemendum sem hefja nám við
Menntaskólann á Ísafirði fjölgar
mikið milli ára. 329 nemendur
hafa skráð sig til náms í haust
samanborið 285 í fyrra haust.
Fjölgunin skýrist að nær öllu leyti
af skipstjórnarnáminu sem hefst
í haust, en 42 eru skráðir í námið.
Menntaskólinn býður upp á skip-
stjórnarnám til A-réttinda í sam-
vinnu við Fræðslumiðstöð Vest-
fjarða. Hildur Halldórsdóttir, að-
stoðarskólameistari MÍ, segir

aðsóknina að skipstjórnarnáminu
vera framar björtustu vonum.
„Við vissum að það var þörf á
þessu námi. Þegar við héldum
fund í vor með tilvonandi nem-
endum, voru okkar björtustu von-
ir að nemendurnir yrðu 30 tals-
ins,“segir Hildur.

Markhópur skipstjórnarnáms-
ins eru starfandi sjómenn yfir 18
ára aldri og að loknu þriggja anna
námi öðlast þeir skipstjórnarrétt-
indi sem veitir réttindi á skipum

allt að 24 metrar að lengd. „Marg-
ir nemanna eru með umtalsverða
reynslu á sjó og eru búnir að fara
í raunfærnimat og þurfa kannski
ekki að fara í alla áfanga,“ segir
Hildur og bætir við að enn er að
bætast við fjölda nema í skip-
stjórnarnáminu. Skipstjórnar-
nemarnir koma af öllum Vest-
fjörðum.

Til að fá markverðan saman-
burð milli ára þarf að draga frá
fjölda skipstjórnarnema og eru

nemendurnir þá 287 sem er
tveimur fleira en í fyrra. „Það
eru að vísu fleiri nýnemar en í
fyrra, við erum að sjá betri heimt-
ur úr grunnskólunum. Árgangur-
inn úr Grunnskólanum á Ísafirði
var fámennur en á móti kemur
fjölmennur árgangur úr Bolung-
arvík. Það er mjög góð aðsókn að
verknáminu. Við urðum að skipta
hópnum sem byrjar í grunndeild
málmiðna og vélstjórnar í tvo
hópa vegna góðrar aðsóknar.“

Mikil fjölgun nemenda við MÍ
Menntaskólinn á Ísafirði.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Laugardagur 23. ágústLaugardagur 23. ágústLaugardagur 23. ágústLaugardagur 23. ágústLaugardagur 23. ágúst
kl. 11:45  Aston V. - Newcastle

kl. 14:00 Swansea - Burnley
kl. 14:00 Chelsea - Leicester
kl. 14:00 Crystal P. - West H.
kl. 14:00 South.pton - WBA
kl. 16:15 Everton - Arsenal
Sunnudagur 24. ágústSunnudagur 24. ágústSunnudagur 24. ágústSunnudagur 24. ágústSunnudagur 24. ágúst

kl. 12:30 Hull - Stoke
kl. 12:30 Spurs - QPR

kl. 15:00 Sunderl. - Man. Utd
kl. 19:00 Barcelona - Elche

Mánudagur 25. ágústMánudagur 25. ágústMánudagur 25. ágústMánudagur 25. ágústMánudagur 25. ágúst
kl. 18:00 Real M - Cordoba

kl. 19:00 Man. City - Liverpool
Miðvikudagur 27. ágústMiðvikudagur 27. ágústMiðvikudagur 27. ágústMiðvikudagur 27. ágústMiðvikudagur 27. ágúst
kl. 18:45 Arsenal - Besiktas
Fimmtudagur 28. ágústFimmtudagur 28. ágústFimmtudagur 28. ágústFimmtudagur 28. ágústFimmtudagur 28. ágúst

kl. 17:00 Tottenham - Limassol

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
21. ágúst 1973: 21. ágúst 1973: 21. ágúst 1973: 21. ágúst 1973: 21. ágúst 1973: Ásgeir Sigur-
vinsson lék sinn fyrsta leik sem

atvinnumaður í knattspyrnu
en skömmu áður hafði hann

skrifað undir samning við
belgiska félagið Standard
Liege. Ásgeir var þá 18 ára

en hann hætti atvinnumenn-
sku árið 1990.

22. ágúst 1981:22. ágúst 1981:22. ágúst 1981:22. ágúst 1981:22. ágúst 1981: Minnisvarði
um Ara Fróða Þorgilsson var
afhjúpaður á Staðarstað á
Snæfellsnesi, en talið er að
Ari hafi verið prestur þar. Ari

ritaði Íslendingabók, elsta og
eitt merkasta sagnfræðirit

Íslandssögunnar.
23. ágúst 1967:23. ágúst 1967:23. ágúst 1967:23. ágúst 1967:23. ágúst 1967: Íslendingar

töpuðu fyrir Dönum í landsleik
í knattspyrnu á Idrætsparken
í Kaupmannahöfn með fjór-
tán mörkum gegnum tveim.
Mörk Íslendinga gerðu Helgi
Númason og Hemmi Gunn.

24. ágúst 1944:24. ágúst 1944:24. ágúst 1944:24. ágúst 1944:24. ágúst 1944: Sveinn Björns-
son forseti Íslands ræddi við
Franklin D. Roosevelt forseta
Bandaríkjanna í Hvía húsinu í
Washington. Sveinn var þá í

opinberri heimsókn í USA.

Horfur á föstudagHorfur á föstudagHorfur á föstudagHorfur á föstudagHorfur á föstudag
og laugardag:og laugardag:og laugardag:og laugardag:og laugardag:

Hæg breytileg átt og bjart
veður um mestallt land.

Hiti víða 10 til 15 stig
að deginum.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðaustan 3-8 m/s. Skýjað
með köflum sunnanlands,

annars bjartviðri.
Hiti breytist lítið.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Sigurður Hreinsson, bæjarfull-
trúi Í-listans, vill að við endur-
skoðun aðalskipulags Ísafjarðar-
bæjar verði nýr flugvöllur fyrir
norðanverða Vestfirði settur á
dagskrá. Í erindi sem tekið var
fyrir á fundi skipulags- og mann-
virkjanefndar Ísafjarðbæjar, segir
að á engum flugvelli á Íslandi
séu jafn miklar líkur á að flug
frestist eða falli niður.

Sigurður veltir upp þeim mögu-
leika að nýr flugvöllur gæti verið
í Arnardal, yst í Skutulsfirði. Fyr-
irhugað er að útvíkka sumarhúsa-
svæði í Arnardal í endurskoðun
aðalskipulagsins og segir Sigurð-
ur í erindi sínu að fara verði í þá
vinnu samhliða skoðun á nýjum
flugvallarstæðum þar sem sumar-
húsabyggð og flugvellir eigi ekki
samleið á litlu svæði.

Vill umræðu um
nýjan flugvöll

Vertarnir í Læknishúsinu á
Hesteyri í Jökulsfjörðum eru
ánægður með gestakomur sum-
arsins og segir Hrólfur Vagnsson
að fín aðsókn hafi verið í gist-
inguna en 16 manns geta gist í
svefnpokaplássi í húsinu. „Það
kom gat þegar það slökkti á öllu
í vonda veðrinu um daginn og
það tók nokkra daga að jafna sig
en annars hefur þetta verið fínt,“
segir Hrólfur sem ásamt móður
sinni, Birnu Hjaltalín Pálsdóttur,
sér um rekstur Læknishússins.

Kjötsúpuferðir á Hesteyri um
verslunarmannahelgi eru fyrir
löngu rómaðar en engin ferð
verður í sumar. „Það er það mikið
um að vera í sumar að við ákváð-
um að sleppa þessu en það eru
náttúrulega allir hjartanlega vel-
komnir á Hesteyri um verslunar-
mannahelgina. Nú fer að skyggja
á kvöldin og þá myndast fín
stemmning í húsinu þegar hljóð-
færin eru tekin upp,“ segir Hrólf-
ur.

Góð aðsókn í gist-
ingu á Hesteyri

Lögmannsstofan Valva hefur
opnað útibú í Bolungarvík. „Ég
verð allavega einu sinni í mánuði
í Bolungarvík en svo bara eftir
samkomulagi,“ segir Helga Vala
Helgadóttir, lögmaður hjá Völvu.
Útibúið er að Vitastíg 8 en þar
eiga Helga Vala og Grímur Atla-
son maður hennar einbýlishús.
Þau voru búsett í Bolungarvík
fyrir nokkrum árum þegar Grím-
ur var bæjarstjóri Bolungarvíkur.
„Hálfpartinn er ástæðan fyrir því
að veita lögfræðiaðstoð í Bolung-
arvík afsökun til að geta farið af
skrifstofunni í Austurstræti og
komið vestur,“ segir Helga Vala.

Opnar lög-
mannsstofu
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