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söngvarinn og athafnamaður-
inn Jón Kr. Ólafsson frá Bíldu-
dal hélt tónleika 7. maí í Jóns 

húsi í Kaupmannahöfn. Fullt var út 
úr dyrum á tónleikunum og var tón-
listarmönnunum afar vel tekið. Af 

þessu tilefni stóð Íslendingafélagið 
fyrir kaffi og kökusölu í Jónshúsi. Á 
myndinni má sjá Jón Kr . fyrir miðju. 
Aðrir á myndinni eru Ingimar odds-
son, Björn Ingimar Blöndal, Jósef 
Blöndal og Thorkild Jolin.

fullt  hús á tón-
leikum Jóns kr.

miklar áhyggjur eru með-
al sjómanna vegna stífrar 
sóknar smábáta á strand-

veiðum við vond veðurskilyrði. Í 
fyrra sökk bátur við Vestfirði og einn 
maður fórst. Í síðustu viku fóru flestir 
strandveiðibátar á sjó þrátt fyrir afleitt 
veður. Sjómenn sem hafa komið að 
máli við blaðið Vestfirði lýsa miklum 
áhyggjum af áhættusókninni og segja 
að síðastliðinn fimmtudag hafi mátt 
litlu muna að ekki fór illa. Þá hagaði 
svo til að hvasst var og stífur straum-
ur. Þá er ógjörningur að hafa færi úti 
þar sem það stendur út af bátnum og 
nær ekki niður í sjóinn.  Sú nýjung 
hefur rutt sér rúms að 
setja út segl sem sökkt er 
undir sjávarmál. Það dreg-
ur þá úr reki bátsins og 
gerir kleift að skaka með 
árangri. Þetta segl kalla 
sjómenn oft fallhlíf. 

Þessi fylgir sú áhætta 
að vera að veiðum í verri 
veðrum en ella og það 
getur haft afleiðingar í 
för með sér. Síðastliðinn 
fimmtudag voru margir 
bátar í vandræðum, að 
sögn heimildarmanna 
blaðsins vegna ölduhæð-
ar og vinds. Fyrir kom að 
erfiðlega gekk að draga inn seglið og 
mátti í einu tilviki ekki miklu muna 
að það kippti sjómanninum útbyrð-
is. Í tveimur tilvikum slitnaði festing 
seglsins út úr bátnum. Þarf ekki að 
orðlengja það hversu alvarlegt það 
getur verið að brjóta úr bátnum. 

Teknar voru myndir af þessum bátum 
og í öðru tilvikinu má sjá að búið var 
að gera við skemmdina.

Að mati viðmælenda blaðsins 
Vestfirðir eru reglur strandveiðikerf-
isins þannig að þær hvetja til áhættu-
sóknar. Þegar erfitt er um sjósókn á 

Vestfjarðamiðum getur verið 
gott veður við Snæfellsnes, 
sem er á sama strandveiði-
svæði. Þar sem bátarnir veiða 
úr sameiginlegum potti þýðir 
landlega við þessar aðstæður 
að útgerðin tapar veiðidegi og 
þar með tekjum. Því eru sjó-
menn að fara á sjóinn þratt fyr-
ir erfið skilyrði og setja sig þar 
með í hættu.

Þessu þyrfti að breyta og 
helst eru nefnt að skipta veiði-
svæðinu í tvennt ásamt kvóta 

núverandi svæðis þannig að meiri-
líkur séu á því að allt veiðisvæðið sé 
á sama veðurfarssvæði eða að breyta 
veiðiréttindunum og binda þau við 
hvern bát, t.d. með föstum dagafjölda. 
Þá væri hægt að haga sókn betur í 
samræmi við veðurfar. 

Glæfrasókn smábáta

Haukur Tómasson og 
Haraldur Arason voru 
heiðraðir á sjómanna-

daginn við athöfn í Patreksfjarðar-
kirkju. Tveir sjómenn sem hafa 
skilað sínu starfi     með miklum 

sóma. Sjómannadagshátíðahöldin 
voru bæði vegleg og vel sótt sem 
endranær á Patreksfirði.

sjómenn heiðraðir

kæru vinir.
Eins og margir ykkar 

vita, höfum við undirritað-
ir séð um að halda Þingeyrarvefn-
um gangandi nú um nokkurt skeið. 
Hefur það verið á vegum Vestfirska 
forlagsins og Íþróttafélagsins Höfr-
ungs. Þetta er endalaus vinna sem 
hefur gefið okkur mikið í aðra hönd. 
Ekki er það nú í peningum talið eins 
og þið vitið, heldur er það fyrst og 
fremst ánægjan sem þar hefur verið 
aflvakinn. Og láta eitthvað gott af 
sér leiða fyrir samferðamennina og 
framtíðina.

   Mörgum þykir vænt um Þing-
eyrarvefinn. Hefur svo verið frá því 
strákarnir í Mjólká byrjuðu með 
hann 2003. Þar birtist oft efni sem 
hvergi er að finna annarsstaðar. 
Það geta allir séð með því að skoða 

frétta- og greinamagasínið á vefnum 
sjálfum. Þar kennir ótrúlega margra 
grasa úr samfélagi okkar. Vonandi 
hefur það bæði verið til gagns og 
gleði. Og sannleikurinn er sá, að 
það eru ekki margir frétta- og sam-
félagsvefir hér vestra sem hafa verið 
eins kraftmiklir og fjölbreyttir að 
efni og Þingeyrarvefurinn á liðnum 
árum.   

   En nú fer þessu bráðum að ljúka 
frá okkar hálfu af ýmsum ástæðum. 
(Sumir eru nú orðnir rugluð gamal-
menni!). Samt ætlum við að láta sjá í 
sumar. Hvað svo verður í haust verð-
ur bara að koma í ljós.

Með baráttukveðjum. 
Upp með Vestfirði!

Hallgrímur Sveinsson
Björn Ingi Bjarnason

Orðsending til lesenda 
Þingeyrarvefsins

forystufólk Samfylkingarinn-
ar var á ferð á Ísafirði í síð-
ustu viku. Guðjón Brjánsson, 

alþingismaður, Logi Már Einars-
son, alþingismaður og formaður 
Samfylkinarinnar og Heiða Björg 
Hilmisdóttir, borgarfulltrúi og 

varaformaður Samfylkingarinnar 
heimsóttu vinnustaði og stofnanir 
og héldu svo almennan stjórnmála-
fund. Fundurinn var ágætlega sótt-
ur. Þar var gerð grein fyrir störfum 
þingmanna flokksins á Alþingi og 
áherslum flokksins í ýmsum þjóð-

málum. Þar kom meðal fram í 
máli formannsins að Samfylkingin 
væri tilbúin að standa að flutningi 
Reykjavíkurflugvallar úr Vatns-
mýrinni, en þó því aðeins að áður 
fyndist viðunandi staður fyrir nýjan 
flugvöll.

Heimsóttu vinnustaði og stofnanir

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand fyrir sumarið.

Fánasmiðjan

s:5772020
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Kvótakerfið veldur 
hörðum stéttaátökum
sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur um síðustu helgi. Vel 

viðraði og tókust hefðbundin hátíðahöld með ágætum. Blaðið 
Vestfirðir sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra góðar kveðjur 

og þakkir fyrir framlag þeirra til góðra lífskjara landsmanna.
Kvótakerfið er eldurinn sem logar undir sjáv-

arútveginum og  hefur valdið hörðum deilum og 
átökum í þjóðfélaginu síðustu 30 ár. Forystumenn 
útgerðarinnar gera sér grein fyrir stöðunni og 
keppast við að bera lofi á kerfið og vara við öll-
um hugmyndum um breytingar. Þeir freista þess 
að sitja sem fastast á pottlokinu meðan eldurinn 
heldur áfram að kynda undir og með hverju árinu 
mun styrkurinn aukast á gufunni undir lokinu. 

Þessar aðfarir bera feigðina í sér. Gallar kerf-
isins eru svo alvarlegir að fyrr eða síðar mun fara 
fyrir því sem pottlokinu, það mun þeytast í loft upp með þeim sem á því 
sitja. Þá mun enginn vita  hvernig lendingin verður. 

Völd og peningar
Deilurnar snúast um peninga. Til þess að komast yfir peninga þarf völd. 
Kvótakerfið færir útvöldum völd yfir verðmætum réttindum til þess 
að nýta fiskimiðin í kringum landið. Þau völd nýtast til þess að breyta 
réttindunum í peninga. Deilan snýst ekki lengur um það hvort réttindin 
eru sóknardagar eða magnkvóti.  Það kann að vera að út frá brottkasti 
gilt sjónarmið að afnema magnkvóta. En það bíður betri tíma að ræða 
slíkt til hlítar þar sem aðalatriðið er hvernig réttindunum er úthlutað. 
Ótímabundin úthlutun réttindanna með árlegri ákvörðun um magnið er 
kjarninn í kvótakerfinu. Yfirrráðin yfir réttindunum gefur völd. Þegar við 
bætist að ríkið lætur réttindin af hendi fyrir brotabrot af markaðsverði 
gefa völdin af sér gróða af þeirri stærð sem óþekkt er í  íslensku þjóð-
félagi. Auðsöfnun tiltölulegra fárra einstaklinga hefur skapað eignastétt 
sem fær á hverju ári tugi milljarða króna upp í hendurnar fyrirhafnarlaust. 
Hagstofa Íslands hefur tekið saman gögn um fjárhag í sjávarútvegi. Sam-
kvæmt þeim hefur gróðinn fyrir fjármagn og skatta frá 2002-2015 verið 
700 milljarðar króna á verðlagi ársins 2015. Þá er búið að draga frá tekjum 
öll útgjöld vegna rekstursins, þar með talið afskriftir. Gróðinn hefur því 
verið 50 milljarðar króna á hverju ári að meðaltali þessi 14 ár. Um þessi 
verðmæti er deilt. Fáein hundruð manna sitja ein að þessum auði í dag.  

En auðsöfnunin er því aðeins möguleg að völdin yfir tekjumöguleik-
unum séu á hendi fárra útvalinna og að þeir haldi á þeim um aldur og 
ævi, rétt eins og yfirstéttin gerði fyrir daga iðnbyltingarinnar.  Þeir sem 
hafa völdin beita þeim ávallt sér til hagsbóta. Valdhafarnir búa um sig í 
stjórnmálaflokkunum, stéttarfélögunum og  fjölmiðlunum og tala þaðan 
til almennings. Það er alveg orðið tímabært að rifja upp þjóðfélagsgrein-
ingu heimspekingsins Karls Marx og spá hans um þróun kapitalismans.

Vantraust milli útgerðar og sjómanna
Gleggasta dæmið um það hversu djúpstæð átökin í þjóðfélaginu eru orðin 
mátti sjá og heyra í málflutningi fulltrúa sjómanna á sjómannadaginn.  Á 
aðalhátíðahöldunum í Rekjavík sagði ræðumaður sjómanna fullum fet-
um að ekki ríkti traust milli sjómanna og útgerðarmanna. Er hann þó 
varaþingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta koma skýrt fram í kjara-
deilu sjómanna og útgerðarmanna síðastliðinn vetur.  Gífurleg óánægja 
braust fram meðal sjómanna. Kjarasamningar höfðu verið lausir í 6 ár 
og sjómenn fengu engu áorkað um helstu kröfur sínar. Útgerðin er orðin 
svo valdamikil að hún ræður meira og minna öllu í sjávarútvegi. Veiðar 
og vinnsla er mikið til á sömu hendi. Verðmyndun er ákvörðuð af aðil-
um sem eru báðum megin við borðið. Meira segja fiskmarkaðarnir eru 
komnir að verulegu leyti  undir eignarhald þeirra sem halda um veiði-
réttindin. Þar sem sjómenn miða kaup sitt við fiskverð þýðir þessi staða 
útgerðarinnar að hún getur lækkað laun sjómanna með því að lækka fisk-
verðið og þar með aukið hagnað sinn. Útgerð er orðinn einokunarhringur 
sem spilar með kaup sjómanna eftir eigin hentugleika. Hagsmunir útgerð-
ar og sjómanna hafa verið slitnir í sundir og þess vegna ríkir ekkert traust 
lengur. Útgerðin hefur látið kné fylgja kviði og sjómenn eru látnir borga 
of mikið í olíukostnað og þvingaðir til þess að greiða hlut í kostnaði við  
nýsmíði á skipi. Þetta eru hvort tveggja þrælaákvæði knúin fram fyrir til-
stilli valdsins í kvótakerfinu. Kjaradeilunni lauk með yppon útgerðarinnar 
á verkalýðshreyfingunni, sem liggur sundruð eftir.

Vofa gengur laus
Þeir sem lofa mest þjóðfélagsskipulag kvótakerfisins og telja aðeins þurfa 
að fínstilla smánargreiðslurnar  fyrir kvótann eru fullkomlega blindir á 
stéttarandstæðurnar sem búið er að vekja upp. Þær munu ganga aftur 
ljósum logum. Kvótaauðskipulagið mun enda á öskuhaugum sögunnar. 
Til þess að afstýra fyrirsjáanlegum þjóðfélagsátökum verður að innkalla 
kvótann og ráðstafa honum að nýju á grundvelli samkeppni, jafnræðis, 
markaðsverðs og tímabundinna afnota. 
 Kristinn H. Gunnarsson

leiðari
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á síðasta ári kom út ljóðabók 
Hermanns Guðmundssonar 
frá Bæ á Selströnd við Stein-

grímsfjörð í Strandasýslu. Bókin ber 
það yfirlætislausa nafn: Ljóðabók. Út-
gefendur eru börn Hermanns.

Hermann Guðmundsson fæddist 
22. desember 1914 að Bæ, þriðji yngstur 
þrettán systkina. Hermann lauk 
íþróttakennaraprófi frá Laugarvatni 
1936 og kenndi fimleika á Drangsnesi, 
Hólmavík og víðar. Hermann kvæmt-
ist Aðalbjörgu Jónsdóttur frá Heiðar-
bæ í Tungusveit í Strandasýslu og 
hófu þau búskap í Hamarsbæli í landi 
Gautshamars í Steingrímsfirði. Það-
an stundaði Hermann sjóróðra á litl-
um mótorbát. Þau hjón fluttu 1947 til 
Reykjavíkur þar sem Hermann stund-
aði ýmis störf svo sem sjómennsku og 
bílaviðgerðir. Hermann var hagmæltur 
og  góður kvæðamaður. Var hann félagi 
í kvæðamannafélaginu Iðunni. Her-
mann lést 1980.  

Í bókinn eru vísur og ljóð meðal 
annars um átthagana.

Um Bæ á Selströnd orti Hermann:

Blómgast Bær við fjörðinn
breiða Steingríms glæstan
yst við eyjarsund.
Ástrík ættarjörðin
unað veitti stærstan
mörgum hal og hrund.

Þar við bræður Bæjarfelli undir
bjartar lifðum
æskudaga stundir.
Lékum bæði lengi og vel
að legg og skel
oft um grænar grundir.

Þá er þetta Átthagaljóð:

Ef að þreytir nokkuð elskulegi vinur,
angri hugann þessi leit að jarðarseim,
hlýddu ráðum mínum, styrki, sterki hlynur,
upp frá störfum beindu innri sjónum heim.
Líttu Strandafjöllin aftanroðans eldi,
skrýðast undraljóma minninganna land.
Þar sem glitrar dögg á kyrru júlí kveldi,
þar sem kveður báran létt við fjörusand.

Það er ljúft og skylt að líta oft til baka,
þarna lifðum við hið æskuglaða vor.
Fleiri heillastundir vinur minn að vaka,
út í vornóttina þræði gömul spor.
Heyra fagra glaða fuglasönginn óma,
líta flóann eins og silfurskyggða lind.
Blessað vorið hefur vakið líf úr dróma, 
sjáðu vinur þessa dásamlegu mynd.

Hermann var ungur maður þegar 
Ísland öðlaðist sjálfstæði 1944. Í kvæð-
inu Jón Sigurðsson lýsir Hermann sýn 
sinni og tilfinningum.

Vér hlutum þá gæfu á genginni öld
með gróandi framtíðar von
að eignast til starfa þann hugprúða höld
vora hetju, Jón Sigurðsson.
Og hvar sem þess sókndjarfa sonar er 
minnst
í sveit eða bæ þessa lands
verður barátta, sigur og ættjarðarást
inntak í ræðu hvers manns.

Svo falli ei merkið í framtíð á gnoð
til frelsis skal barist hvern dag
og slá ekki undan þó vökni voð
en vinna að bættum hag.
Hans minning á skilið að lífs vora leið
vér lifum í eining og sátt.
Og höldum af þegnskap á þjóðar skeið
vorum þrílita krossfána hátt.

Ýmsar lausavísur orti Hermann og eru 
sumar þeirra heilræðavísur eins og þessar:

Misjafnt klæðir mannsins flík
mundu þetta sonur.
Prúðmennskan er perlum lík
prýðir menn og konur.

Gott er að leggja hönd í hönd
horfa svo til baka.
Við skulum láta vanans bönd
vera með nokkrum slaka.

Svo er að finna heimspekilegar 
vangaveltur:

Það að bráðni‘ öll þessi fönn
þykir máske undur,
En hvað er það, sem tímans tönn
tætir ekki sundur.

Heilræðavísa:
Gakk þú alltaf gæfu veg,
grandvar mjög í ræðum.
Þessa bið í bænum ég
bestan Guð í hæðum.

Að lokum er það þessi skemmti-
lega sléttubandavísa:

Kunni þjóðin stuðla stáls
strenginn góða hræra.
Unni ljóði meitlaðs máls
mundi óðinn kæra.

Hún verður svona þegar farið er 
með hana aftur á bak:

Kæra óðinn mundi máls
meitlaðs ljóði unni.
Hræra góða strenginn stáls
stuðla þjóðin kunni.

Látum þetta gott vera að sinni. 
Sumarið komið og fyrsta slætti lokið á 
Traðarstígnum í Bolungavík.

Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska vísnahornið

Ljóðabók Hermanns 
Guðmundssonar frá Bæ

óðinshanar á Hólmavík Mynd: Jón Halldórsson
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Guðmundur Halldórsson, 
skipstjóri færði Bolunga-
víkurkaupstað að gjöf mál-

verk af Einari Guðfinnssyni, út-
gerðarmanni og móðurbróður sínum.   
Listmálarinn Karl Jóhann málaði 
myndina.

Afhending fór fram í Félagsheim-
ili Bolungavíkur á sjómannadaginn.  
Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri tók við 
gjöfinni og verður henni komið fyrir á 
skrifstofu bæjarins í ráðhúsinu.

Guðmundur Halldórsson rakti 
í ávarpi sínu kynni sín af Einari, en 
mjög var náið milli fjölskyldna þeirra. 
Sagði hann meðal annars frá því að 
Einar hefði hafið atvinnurekstur sinn 
1. nóvember 1924 en þá var undir-
ritaður samningur við Hæstakaup-
stað hf um eignir sem fyrirtækið 
átti á Búðanesinu í Bolungavík. Þá 
voru erfið skilyrði og fékk Einar ekki 
bankaviðskipti  og var ráðalaus þegar 
kom að fyrstu afborguninni. En þá 
vildu svo til, að sögn Guðmundar, 
að Einar hitti þá mann í Bolungavík 
sagði honum af vandræðum sínum. 
Sá svaraði því hæglátlega til að ekki 
skyldi láta steyta á þessu skeri og lán-
aði Einari fyrir afborguninni. Þar með 
var komist yfir hjallann og framhaldið 
þekkja menn. Þessi maður var Egill 
Guðmundsson, faðir Hraunbergs Eg-
ilssonar, sem nýlega er látinn.

Guðmundur Halldórsson sagði að 
Einar Guðfinnsson hefði eins og fleiri 

á þessum tíma hafið lífshlaup sitt með 
lítið fé milli handanna en Einar hefði 
ávallt lagt ríka áherslu á að þótt hann 
hefði ekki erft fé en hefði hann erft 
dyggðir.

Einar Guðfinnsson, fyrrv. forseti 
Alþingis flutti einnig ávarp við af-
hendinguna og þakkaði frænda sínum 
fyrir framtakið og hlýjan hug til afa 
síns.

bolungavíkurkaupstað gefið 
málverk af einari Guðfinnssyni
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InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

Hobby Optima De Luxe T 75 
HGE Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet 
II diesel. Sjálfskiptur. 
Álfelgur 16 tommu, gervi-
hnattadiskur, Rúmbreyting 
í eitt stórt auka tvöfalt 
rúm uppi sett niður með 
rafmagni, hjóla grind, 
Gólfteppi, blindgardínur 
frammí, bakkmyndavél, 
sjónvarp, dvd, cd, útvarp, 
leiðsögukerfi með Íslands og Evrópu 
kort og margt fleira.
Verð 12.700.000 kr.

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby Optima De Luxe 
T 70 E Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálf-
skiptur. Leður sæti krem hvít, Hjóla grind, 
Álfelgur 16 tommu, Gervihnattadiskur, 
Gólfteppi, blindgardínur frammí, bakk-
myndavél, sjónvarp, Dvd, CD, Útvarp, 
leiðsögukerfi með Íslands og Evrópu kort 
og margt fleira. Baðherbergi aftast.
Verð 12.900.000 kr.

Hobby 560UL 
Premium  2017 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri 
dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarps-
festing á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560Kmfe 
DeLuxe nýtt 2017
1-3kojur, 2-Gólfhiti, 3-Truma 
14ltr rafm vatskútur og 50Ltr 
vatnstankur 4-vifta ofan elda-
vél. 5-12 Volta Rafgeymakerfi, 
6-TFT aðgerðarskjár
7-áklæði Bali.

Verð 3.700.000 kr.
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ágætu Vestfirðingar, nemend-
ur, foreldrar, vinir og sam-
starfsmenn.

Mig langar hér í lokin að fara 
nokkrum orðum um markmið og 
tilgang tónlistarnáms og hverju það 
skiptir fyrir okkur sem hér búum. 
Ég held raunar að ég sé búin að segja 
þessa sömu hluti ótal sinnum áður á 
skólaslitum eða önnur tækifæri, en 
góð vísa er aldrei of oft kveðn. 

Ísfirskir tónlistarmenn, fyrrum 
nemendur Tónlistarskóla Ísafjarð-
ar, starfa viða í tónlistarskólum sem 
kennarar og skólastjórar. Þeir eru 
virkir tónlistarmenn, tónskáld, org-
anistar, hljóðfæraleikarar, sömgvarar, 
kórstjórar, starfa í hljómsveitum, bæði 
í klassík, poppi og djassi, um allt land 
en líka erlendis – og hafa hvarvetna 
getið sér gott orð, ekki síst fyrir að-
lögunarhæfni, aga og fjölbreytni. 

Meirihluti nemenda lætur sér þó 
nægja að eignast tónlistina að vini 
og félaga, sem þeir meta mikils og 
geta ekki án verið. Þetta er fólkið sem 
syngur í kórunum og sækir tónleika, 
sem tekur þátt í tónlistarviðburðum af 
ýmsu tagi með einu eða öðru móti og 
þá ekki síst áheyrendurnir sem eru svo 
mikilvægir og ómissandi.

Þökk sé nemendum skólans hefur 
Ísafjörður með árunum áunnið sér 
afar gott orðspor sem tónlistarbær. 
Þarna kemur einnig til fjölbreytt tón-
listarlíf í bænum, vandað tónleikahald 
Tónlistarfélagsins, tónlistarhátíðir á 
borð við Aldrei fór ég suður og Við 
Djúpið, sem hafa eflt þennan orðstír 
og teygt hann út í heim. 

Grunnurinn að öllu þessu tónlist-
arlífi, þessari menningarlegu ímynd 
bæjarins okkar, sem við erum svo stolt 
af, er fyrst og fremst lagður með tón-
listarmenntuninni. 

Mörg bæjarfélög þurfa að leita sér 
að ímynd,  við höfum hana tilbúna og 
eigum að efla hana og styrkja og nýta 
hana okkur til framdráttar þannig að 

bærinn hafi ákveðið forystuhlutverk í 
tónlistarlífinu á Íslandi.

Það gerum við best með því að 
styðja Tónlistarskóla Ísafjarðar af öll-
um mætti, styrkja hann fjárhagslega 
svo hann geti sem best gegnt sínu 
mikilvæga hlutverki sem uppeldis-, 
menningar- og listastofnun Það verð-
ur að standa vörð um þau gildi sem 
hann stendur fyrir og margar góðu 
hefðirnar, en um leið þurfum við að 
gæta þess að horfa ekki um of og ein-
göngu til fortíðar, heldur stefna fram á 
við með djörfung og hugmyndaauðgi 
að vopni.

Uppeldisgldi tónlistar er ótvírætt 
og núorðið óumdeilanlegt. Ótal rann-
sóknir á mannsheilanum sýna fram 
á að tónlistariðkun hefur afgerandi 
áhrif á þroska hans á öðeum sviðum. 
Það má kannski orða það þannig að 
tónlistin þjálfi heilann fyrir flókna 
hugsun, s.s. rökhugsun og stærðfræði. 

Hitt er þó ekki síður mikilvægt, 
að tónlistarnám getur og á að hafa  
jákvæð áhrif á mótun þeirrar sjálfs-
myndar sem einstaklingurinn hef-
ur af sjálfum sér, aukið sjálfsöryggi, 
sjálfsaga, frumkvæði, samskiptahæfni 
og sjálfstæði. Og er ekki einmitt heil-
steypt sjálfsmynd það sem við sækju-
mst öll eftir að börnin okkar öðlist til 
að eiga farsælt líf? 

Eitt sinn var faðir minn spurður að 
því hvort hann kenndi til þess að búa 
til snillinga. “ Nei, alls ekki, “ svaraði 
hann, “en ég kenni þeim öllum eins og 
þau væru snillingar!” Hann gerði ekki 
upp á milli nemenda, heldur lagði sig 
rækilega fram við hvern og einn þótt 
tónlistargáfurnar væru mismiklar.  
Vissulega hefur orðið gjörbreyting á 
öllum aðstæðum og umhverfi Tón-
listarskólans á þeim nær 70 árum 
sem skólinn hefur starfað en kjarni 
skólastarfsins er þó ávallt hinn sami.: 
að ALLIR eigi rétt á og fái tækifæri til 
að læra, iðka og kynnast tónlist, af því 
að við trúum því að hún sé nauðsyn-

leg, að hún sé mannbætandi og auðgi 
samfélag okkar. 

Spennandi verður að fylgjast með 
framtíð tónlistarkennslu og tónlist-
arnáms, fjölbreytni innihalds kennsl-
unnar er í sífelldri þróun, innreið 
tölvanna í tónlistarheiminn hefur 
opnað endalausa möguleika, sam-
leikur verður æ fyrirferðarmeiri og 
skapandi námsgreinar njóta vaxandi 
virðingar innan skólakerfisins al-
mennt –  hver veit nema tónlist verði 
aftur aðalnámsgreinin í skólum eins 
og hjá Grikkum til forna!

Tónlistin er lind, uppspretta, sem 
allir geta bergt af og þannig drukkið 
í sig næringu fyrir sálina, ekki síst ef 
maður er þátttakandi sjálfur.  Það er 
ógerlegt að hugsa sér lífið án tónlistar 
enda endurspeglar hún og tjáir allt til-
finningasviðið og til hennar leitum við 
á bæði gleði- og sorgarstundum. 

Tónlistin fylgir okkur lífið á enda 
og hana getur enginn tekið frá okk-
ur. Kannski hefur  þörfin fyrir tónlist 

og aðrar listir aldrei verið brýnni en 
einmitt nú, þegar mörg þau gildi sem 
hafa verið ríkjandi í samfélagi okk-
ar  eru að bíða skipbrot hvert á fætur 
öðru.

Mig langar að lokum að þakka fyrir 
mig.  

Ég á svo ótal mörgum svo ótal 
margt að þakka, eiginmanni og börn-
um, foreldrum og systkinum, fjöl-
skyldu og vinum, samstarfsfólki í skól-
anum og annars staðar, nemendum 
mínum, Tónlistarfélaginu og bæjaryf-
irvöldum sem hafa stutt dyggilega við 
skólann og tónlistarlífið, en síðast og  
ekki síst fólkinu í bænum sem hefur 
stutt mig gegnum súrt og sætt á liðn-
um áratugum, alveg sama hvaða ævin-
týralegu verkefni manni hefur dottið i 
hug að koma á laggirnar. 

Systkini mín, Hjálmar og Anna 
Áslaug, og börn okkar Jónasar, Ragn-
ar Torfi, Herdís Anna og Tómas Árni, 
biðja líka fyrir hjartans kveðjur til 
skólans með innilegu þakklæti fyrir 

samfylgdina gegnum lífið, yndislega 
samfylgd allt frá bernsku, sem nú er að 
ljúka þótt hin sterku tengsl milli skól-
ans og okkar muni seint rofna.

Það eru margir Íslendingar ósáttir 
við landið sitt í dag. 

Ég er hins vegar afar stolt af að vera 
Vestfirðingur, að vera Ísfirðingur, að 
vera hluti af þessu ótrúlega samfélagi 
hér við ysta haf, fámennu samfélagi sem 
hefur þurft að kljást við mikla erfiðleika 
í atvinnu- og efnahagslífi en státar samt 
af kraftmiklu mannlífi og menningarlífi 
og lætur aldrei deigan síga.

Ég vil þakka fyrir að fá að vera hluti 
af þessu samfélagi og er afar snortin 
yfir þeim heiðri sem mér hefur verið 
auðsýndur hér í dag. 

Að lokum vil ég ítreka þakkir mín-
ar til kennaranna og annars starfsfólks 
fyrir ómetanleg störf þeirra í þágu 
skólans og samfélagsins, því við skul-
um ávallt vera minnug þeirra orða 
Ragnars H. Að  “skóli er ekki hús, 
hann er fólk”,  nemendur og starfsfólk 
hans. Persónulega langar mig sérstak-
lega að þakka Ingunni Ósk fyrir að 
stökkva fyrirvaralaust inn í starf mitt 
fyrir nær tveimur árum og sinna því 
af slíkri alúð og metnaði sem raun ber 
vitni. 

En að síðustu langar mig að þakka 
nemendum skólans fyrr og síðar fyr-
ir ótal gleðistundir og fyrir að veita 
okkur sem eldri erum trú á framtíð-
ina og bjartsýni fyrir hönd komandi 
kynslóða. Í ungu fólki býr svo mikill 
auður og orka, sem nauðsynlegt er að 
virkja til góðra verka og ég er afskap-
lega hreykin af þeim stóra hópi barna 
og unglinga, sem nýta hæfileika sína  
og krafta á tónlistarsviðinu, margir af 
miklum dugnaði og með frábærum 
árangri. 

Að lokum þakka ég ykkur öllum 
fyrir komuna hingað í dag og gott 
hljóð og segi Tónlistarskóla Ísafjarðar 
slitið.

Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri.

kveðjuræða sigríðar ragnarsdóttur

Aðalverðlaun Tónlistarskóla Ísafjarðar
aðalverðlaun Tónlistarskóla 

Ísafjarðar vorið 2017 fyrir 
lofsverða ástundun og frá-

bæran árangur í tónlistarnámi veitt af 
Hraðfrystihúsinu Gunnvör og Tónlist-
arfélagi Ísafjarðar. Hér er um að ræða 
verðlaunaskjal og veglega peninga-
gjöf frá Gunnvöru. Verðlaunin eru að 
þessu sinni tvenn og falla í skaut tveim 
afburða nemendum sem báðir stefna á 
að verða atvinnutónlistarmenn. Þetta 
eru þeir Aron Ottó Jóhannsson og 
Mikolaj Ólafur Frach. Ég mun kalla þá 
upp hér sinn í hvoru lagi til að taka við 
verðlaununum, Aron Ottó fyrstan.

Aron Ottó hefur stundað nám við 
Tónlistarskólann frá unga aldri. Hann 
er gæddur einstökum tónlistargáf-
um og hefur lært á píanó, selló, gítar, 
trompet og trommur og náð góðum 
árangri á öll þessi hljóðfæri. Hann 
hefur alla tíð tekið virkan þátt í starfi 
skolans, komið fram á ótal tónleikum 
og önnur tækifæri , spilað bæði með 
Strengjasveit og Lúðrasveitum skól-
ans og tekið þátt í píanókeppni EPTA. 
Hann var í Píanósveit nemenda Beötu 
Joó sem hlaut Ísmús verðlaun á Loka-
hátíð Nótunnar árið 2013. 

Undanfarin tvö  ár hefur Aron 
stundað söngnám meðfram píanó-
náminu og sinnt því af mikilli sam-
viskusemi og metnaði enda ljóst að 
þar hefur hann fundið sína hillu. Hér 
er á ferðinni sérstaklega efnilegur 
söngvari gæddur fágætri bassarödd og 
túlkunarhæfileikum sem eru sjaldgæf-
ir hjá svo ungum söngvara.  Hann tók 
þátt í söngkeppninni Vox Domini sem 
haldin var á vegum Félags Íslenskra 
söngvara í janúar síðastliðinn. Þar 
söng hann til úrslita í sínum flokki og 
hlaut 1. sæti.  Aron var einnig fulltrúi 
skólans á Lokahátíð Nótunnar sem 

haldin var í Eldborgarsal Hörpu 2. 
apríl síðastliðinn og hlaut þar sérstaka 
viðurkenningu fyrir framúrskarandi 
atriði.  

Hann lauk miðprófi í söng nú í 
gær með ágætiseinkunninni 9.7 og 
frábærri umsögn prófdómara. Aron 
hyggur á framhaldsnám í söng við 
Konservatoriumið í Szeged fæðingar-
borg móður sinnar Beötu Joó á hausti 
komanda og fylgja honum góðar óskir 
á listabrautinni. 

Nú er röðin komin að Mikolaj sem 
eg bið að koma hér upp til mín.

Mikolaj Ólafur Frach fæddist á Ísa-
firði árið 2000. Hann hóf píanónám 
hjá móður sinni Iwonu Frach aðeins 
fimm ára gamall en hún hefur verið 
aðalkennari hans frá upphafi.

Mikolaj hefur frá upphafi verið 
mjög virkur í starfsemi Tónlistarskól-
ans innan hans og  utan. Hann kemur 

bæði fram sem einleikari, meðleikari 
og tekur þátt í samspili. Hann leikur 
undir með yngri og eldri strengjasveit-
um TÍ auk þess að spila í tríói með 
bræðrum sínum sem hefur komið 
víða fram bæði á Íslandi og í Póllandi.  
Hann hefur leikið á ótal tónleikum og 
önnur tækifæri, og aðeins 13 ára að 
aldri hélt hann einleikstónleika við 
mikla hrifningu áheyrenda.

Hann hefur margsinnis komið 
fram á Lokatónleikum Nótunnar í 
Hörpu og jafnan vakið mikla athygli 
fyrir frábæran tónlistarflutning og 
ungan aldur. Mikolaj hefur einnig 
hlotið margar viðurkenningar í fleiri 
tónlistarkeppnum bæði hér á landi og 
erlendis m.a. 1. verðlaun í VI Píanó-
keppni Íslandsdeildar EPTA í Reykja-
vík árið 2015, var í þriðja sæti í XIII 
Alþjóðlegri Píanókeppni í Görlitz 
(2014). Einnig hlaut hann annað sæti 

í keooni sem kennd 
var við Chopin og 
haldin í  Reykjavík 
árið 2010. Hann hef-
ur líka hlotið æymis 
verðlaun Tónlistar-
skólans m.a. tvisvar 
sinnum hlotið viðurkenningu Ís-
firðingafélagsins í Reykjavík. Mikolaj 
hefur leikið undir með Karlakórnum 
Erni og Kvennakórnum. Hann hefur 
einnig tekið þátt í mörgum alþjóðleg-
um tónlistarnámskeiðum. Árið 2015 
gerði hann upptöku fyrir RÚV, sem 
var hluti af verðlaunum vegna sigurs 
hans í VI Píanókeppni EPTA.

Mikolaj tók framhaldspróf í píanó-
leik nú í vor og hlaut ágætiseinkunn-
ina 9,8 og frábæra umsögn prófdóm-
ara Hann hélt einnig stórkostlega 
tónleika í tengslum við framhalds-
prófið þar sem hann lék fallega og 

erfiða dagskrá og heillaði áheyrendur 
með glæsilegri spilamennsku og túlk-
un. Prófdómari sagði í umsögn sinni 
dagskrána sæma hvaða fullþroska 
listamanni, sannkallaða flugeldasýn-
ingu flutta af fádæma tæknilegu ör-
yggi og djúpri túlkun sem er fágæt hjá 
svo ungum listamanni.  Mikolaj lét sér 
ekki nægja framhaldspróf  í píanóleik 
heldur lauk hann miðprófi í gítarleik 
og grunnprófi í söng einnig með mjög 
góðum árangri. 

Það er  alveg ljóst að Mikolaj á eftir 
að gera tónlistina að ævistarfi og ná 
langt ef fram heldur sem horfir.

aron ottó

mikolaJ 
ólafur
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á Íslandi er í gildi jafnræðisregla 
og er hún tryggð í stjórnar-
skránni.  Reglan kveður á um 

að allir skuli jafnir fyrir lögum og all-
ir skuli njóta mannréttinda.  Þetta er 
ein af grundvallarreglum í vestrænum 
lýðræðissamfélögum.  Kannski mætta 
túlka þessa reglu, útvíkka hana svo-
lítið og segja að í henni felist það að 
allir skuli sitja við sama borð eða eitt 
skuli yfir alla ganga.

En þannig er það nú ekki ávallt í ís-
lensku samfélagi.  Lengi vel var manni 
núið því um nasir að atkvæði okkar 
Vestfirðinga gilti á við fimm atkvæði 
í höfuðstaðnum.  Að vísu hefur þessi 
mismunun eitthvað verið löguð á 
seinni árum með stækkun kjördæma.  
Ein tegund mismunar milli lands-
byggðar og höfuðborgar hefur hingað 
til vakið litla athygli en það er mis-
munun í garð dáinna.  Já, íslenska rík-
ið mismunar dánu fólki.  Og þar sem 
dánir hafa ekki rödd í samfélaginu þá 
hef ég ákveðið að vekja máls á þessu 
misrétti, enda bitnar það líka á okkur, 
er enn lifum.

Þannig er að þegar einhver deyr á 

Ísafirði, hvort sem er í heimahúsi eða 
á sjúkrahúsi, þá er viðkomandi fluttur 
í sérstakt líkhús á Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða.  Þar ræður ríkjum hjúkr-
unarforstjórinn Hörður Högnason.  
Hann ásamt sínu góða samstarfsfólki 
veitir alla almenna líkhúsþjónustu; 
svo sem að geyma lík í kæli, leggja það 
í kistu og annað, sem tilheyrir slíkri 
þjónustu.  Og þessi þjónusta er í boði 
íslenska ríkisins, enda starfsfólk heil-
brigðisstofnana vinnandi hjá íslenska 
ríkinu.  Á nokkrum stöðum úti á landi 
munu sveitarfélög einnig reka líkhús 
en sveitarfélögin eru auðvitað opin-
berir aðilar.  Þau er nánast eins og hin 
höndin á ríkinu.

Hins vegar veitir ríkið ekki lík-
húsþjónustu í henni Reykjavík.  Þar 
er stólað á að sjálfseignarstofnun ein 
sjái um að reka líkhús.  Það undarlega 
er að sjálfseignarstofnunin má ekki 
rukka fyrir þessa þjónustu.  Það er 
fágæt mismunun að fólki eða stofnun 
sé bannað að rukka fyrir veitta þjón-
ustu.  Einkaaðilar mega rukka fólk 
fyrir að skoða Kerið í Grímsnesinu og 
auðvitað mega einkaaðilar selja ferða-

mönnum gistingu og aðra þjónustu.  
En téð sjálfseignarstofnun í Reykjavík 
má ekki rukka fyrir gistingu látinna.  
Sjálfseignarstofnunin, sem hér er um 
rætt, heitir Kirkjugarðar Reykjavíkur.  
Þeir hafa í mörg ár rekið líkhús fyrir 
alla höfuðborgarbúa en nú hafa þeir 
hjá Kirkjugörðunum sagt stopp:  Frá 
og með næstu áramótum mun líkhús-
inu í Fossvogi verða lokað.  Verður þá 
væntanlega horfið aftur til þess tíma 

í höfuðstaðnum þegar fólk var kistu-
lagt í heimahúsum, látið standa uppi í 
nokkra daga og síðan höfð húskveðja 
áður en hestvagn flutti kistuna út í 
Hólavallakirkjugarð til greftrunar.

Þó svo að ég sé enginn sérstakur 
talsmaður höfuðborgarbúa þá blöskr-
ar mér hvernig íslenska ríkið saumar 
að lýðnum þarna í henni Reykjavík.  
Úti á landi sér ríkið um að hýsa látna 
og veita þeim líkhúsþjónustu en í 
Reykjavík er ekkert slíkt í boði, - og 
meira en það, einkaaðilum og sjálfs-
eignarstofnunum er bannað að rukka 
fyrir að veita þessa þjónustu, sem ríkið 
veitir annars staðar á landinu endur-
gjaldslaust.  Er þetta ekki mismunun?  
Er þetta ekki brot á jafnræðisreglu eða 
gildir hún einungis þegar lifandi eiga 
í hlut?  Ég hef alltaf staðið í þeirri trú 
að í dauðanum verði allir jafnir.  Þá 
hverfi öll mismunin og allir fá sitt leg 
í kirkjugarðinum, allir fái jafn stórt 
pláss og allt það.  Þess vegna finnst 
mér að ríkið mismuna dánum.  Það 
er mismunun að bjóða upp á líkhús-
gistingu og þjónustu úti á landi en 
ekki í höfuðstaðnum.  Mér finnst þetta 

næstum eins og ríkið tæki upp á því 
einn daginn að hætta alfarið að reka 
framhaldsskóla í Reykjavík og bann-
aði síðan einkaskólum í bænum að 
rukka fyrir sína þjónustu!

Máltækið segir að það sé engin 
regla án undantekninga.  Og svo er 
einnig í þessu máli.  Þannig er að ríkið 
stendur fyrir líkhúsþjónustu á öllum 
stöðum úti á landi nema einum.  Og 
þessi eini staður er Hólmavík.  Þar er 
líkhúsið í kirkjunni.  Í herbergi sunn-
an megin við kór kirkjunnar hefur 
verið komið fyrir snotru og litlu lík-
húsi.  Og það besta er að formaður 
sóknarnefndar sér um líkhúsþjón-
ustuna frítt, - leggja í kistuna og allt 
saman.

George Orwell skrifaði nokkrar 
merkilegar bækur.  Í bókinni Animal 
Farm er að finna fræga setningu um 
að sumir séu jafnari en aðrir.  Í bók-
inni er þessi setning sögð til að útskýra 
af hverju eitt skuli ekki yfir alla ganga.  
Og þess vegna hlýt ég að enda þennan 
pilstil á því að segja:  Sumir dánir eru 
jafnari en aðrir!

sr. Magnús Erlingsson

mismunun dáinna

árið 1960 var Bikarkeppni 
KSÍ haldin í fyrsta sinn. Bik-
arkeppnin er að enskri fyr-

irmynd með útsláttarfyrirkomulagi. 
Reglur keppninnar voru þær að liðin 
í 1. deild fóru beint í 8 liða úrslit án 
undankeppni, en önnur lið börðust 
í undankeppni um þau sæti sem þá 
voru laus. Í undankeppninni tóku þátt 
liðin í 2. deild og 1. flokkslið annarra 
félaga sem nefndust B-lið. Ísfirðingar 
tóku þátt í bikarkeppninni og varð 
vel ágengt. ÍBÍ lék fyrst við B-lið Vals 
og vann leikinn 3-1. Björn Helgason 
skoraði tvö mörk í leiknum. Næsti 
andstæðingur var B-lið Fram og aftur 
unnu Ísfirðingar, 2-0. Báðir leikirnir 
fóru fram á Melavellinum. ÍBÍ var þar 
með komið í 8 liða úrslit og lék gegn 
B-liði Þróttar. Leikurinn fór fram 
á Ísafirði í september. Heimamenn 
náðu að leggja Þróttara að velli 4-3 í 
spennandi leik. Í undanúrslitum dróst 
ÍBÍ gegn 1. deildarliði KR og varð það 
söguleg rimma. Var leikurinn lengi í 
minnum hafður sem „myrkraverkið“.

Í undanúrslit í bikarnum
Viðureign ÍBÍ og KR fór fram á Mela-
vellinum í Reykjavík 8. október. ,,Þetta 
var mjög eftirminnilegur leikur. Það 
reiknaði enginn með því að við mynd-
um standa í þessum ágætu mönnum,“ 
sagði Björn Helgason. En lið ÍBÍ kom 
mjög á óvart og átti í fullu tré við Ís-
landsmeistarana frá 1959. Sveinn 
Jónsson skoraði fyrst fyrir KR, en Er-
ling Sigurlaugsson miðherji Ísfirðinga 
jafnaði snemma í seinni hálfleik. 
Staðan var jöfn, 1-1, eftir venjulegan 
leiktíma. Þá var tekið að skyggja og 
ákveða þurfti hvort halda ætti áfram, 
eða fresta leiknum þar til daginn eftir. 
Það hefði kostað Ísfirðinga aukadag 
í borginni. Einar Hjartarson dómari 
kvað uppúr með að halda skyldi á. Í 
seinni hluta framlengingar náðu KR-
ingar að knýja fram sigur. Þá var orðið 
aldimmt á vellinum. 

,,Við kölluðum þetta alltaf myrkra-
verkið,“ sagði Jens Kristmannsson 
formaður Harðar. „Það rétt sást á 
milli manna.“ Úr stúkunni sást ekki 

hver skoraði sigurmark KR, en það 
gerði Reynir Smith með skoti af löngu 
færi, sem fór yfir markvörð Ísfirðinga. 
Blaðamaður Alþýðublaðsins lýsti 
framlengingunni þannig:

Hvítur knöttur, sem tekinn var í 
notkun er framlengingin hófst, sást 
annað slagið, einkum er hann sveif 
það hátt að hann bar við dimmbláan 
himin, hinsvegar voru leikmennirnir 
lítt greindir frá umhverfi sínu, enda 
líkari vofum en mennskum mönnum, 
þar sem þeir dröttuðust dauðþreyttir 
um völlinn, eftir nær 2ja tíma „törn“...  

Ísfirðingar áttu þarna sinn besta 
leik og hlutu Einar Valur Krist-
jánsson og Björn Helgason lof fyrir 
frammistöðuna. KR mætti Fram í 
fyrstu bikarúrslitum og vann 2-0 og 
varð þar með fyrsti bikarmeistari KSÍ.

ÍBÍ lék samtals 7 leiki á Íslands-
mótinu og í bikarkeppninni sumarið 
1960. Liðið vann 5 leiki og tapaði 2, 
skoraði 19 mörk gegn 10. Sjö leik-
menn léku alla leikina: Einar Valur 
Kristjánsson markvörður, Jón Krist-
mannsson, Þorvaldur Guðmundsson, 
Jón Ólafur Jónsson, Albert K. Sanders 
fyrirliði, Björn Helgason og Erling 
Sigurlaugsson. Einar Þorsteinsson, 
Gunnar Sigurjónsson og Kristmann 
Kristmannsson komu við sögu í 6 
leikjum og Elvar Ingason lék 5 leiki. 
Aðrir sem tóku þátt í leikjum sum-

arsins voru Jóhann R. Símonarson, 
Ólafur Þórðarson, Kristján Jónasson 
og Halldór Sigurgeirsson. 

Ísfirðingar sigra í 2. deild
Ísfirðingar hafa um áratuga skeið, haldið 
uppi knattspyrnustarfi við einangrun og 
erfið skilyrði, en sýnt í því mikinn áhuga 
og dugnað og sigurlaun langrar baráttu 
hlutu þeir svo á sunnudagskvöldið. 

Í fimmtu tilraun náðu Ísfirðingar 
því markmiði að vinna sigur í 2. deild. 
Veturinn 1961 hófst undirbúningur 
liðsins með því að félögin Hörður og 
Vestri ásamt ÍBÍ og KRÍ sameinuðust 
um það að senda Albert Karl Sanders 
fyrrum formann Harðar á þjálfara-
námskeið til Danmerkur. Fulltrúar 
Ísfirðinga á þingi KSÍ komust á snoðir 
um það að KR-ingar ætluðu að senda 
menn á þjálfaranámskeið í Vejle í Dan-

mörku og fengu fyrir milligöngu Björg-
vins Schram, formanns KSÍ, leyfi til að 
bæta við einum manni á námskeiðið.  
Lið Ísfirðinga naut góðs af um sumarið.

Árið 1961 var í fyrsta sinn leikin 
tvöföld umferð í keppni 2. deildar. 
Sami háttur var tekin upp í 1. deild 
tveim árum áður og þótti takast vel. 
Leikjafjöldinn tvöfaldaðist á einu 
bretti og í fyrsta sinn fóru leikir í 1. 
deild fram utan Reykjavíkur, þegar 
Reykjavíkurliðin þurftu að fara upp 
á Skaga og suður í Keflavík. Í riðla-
keppni 2. deildar 1961 komu tvö lið 
vestur á Ísafjörð. ÍBÍ lék í riðli með 
Víkingi frá Reykjavík og Breiðablik 
úr Kópavogi og sigraði bæði liðin á 
heimavelli, Víking 3-0 og Breiðablik 
4-3. Útileikirnir unnust líka á sann-
færandi hátt, 2-0 gegn Víkingi og 5-1 
gegn Breiðablik. Í síðasttalda leikn-
um skoraði Björn Helgason fjögur 
mörk. Markatala ÍBÍ var glæsileg, 
14-4. Í úrslitum mættu Ísfirðingar liði 
Keflavíkur, sem varð efst í B-riðli eftir 
leiki gegn Reyni Sandgerði og Þrótti í 
Reykjavík.

Knattspyrnulið Ísfirðinga og Kefl-
víkinga höfðu ekki mæst á vellinum 
síðan þau skildu jöfn í úrslitakeppni 
2. deildar árið 1957 og ÍBK var dæmt 
upp í 1. deild á vafasömum forsend-
um. Nú var komið að Ísfirðingum að 
hefna þess óréttlætis. Og það gerðu 
þeir sannarlega. Úrslitaleikurinn fór 
fram á Laugardalsvellinum sunnu-
dagskvöldið 23. júlí1961. Ísfirðingar 
léku við hvurn sinn fingur á grasvell-
inum og áður en fyrri hálfleikur var 
hálfnaður voru þeir komnir tveim 

mörkum yfir. Erling Sigurlaugsson 
skoraði fyrsta markið og Elvar Ingason 
fljótlega á eftir. Erling bætti svo þriðja 
markinu við áður en Keflvíkingar 
náðu að svara. Staðan í hálfleik var 
3-1. Á fyrstu mínútum seinni hálfleiks 
voru vonir Keflvíkinga, ef einhverjar 
lifðu, slökktar með tveim mörkum frá 
Elvari Ingasyni og Kristmanni Krist-
mannssyni. Eftir það náðu Keflvík-
ingar að klóra í bakkann með tveim 
mörkum, en þá bættu Ísfirðingar aftur 
í og skoruðu enn tvisvar. Þar voru að 
verki Kristmann og Jón Ólafur Jóns-
son sem skoraði lokamarkið með 
glæsilegu skoti af 25 metra færi. Ís-
firðingar lögðu Keflvíkinga örugglega 
7-3 og dagblöðin fóru lofsamlegum 
orðum um frammistöðu liðsins.  „Ís-
firðingar eiga kröftuga leikmenn, sem 
án efa geta náð langt. Þeir hafa lengi 
verið á þröskuldi 1. deildar en stíga nú 
inn fyrir dyrnar og það með bezta lið 
sem þeir nokkru sinni hafa átt,“ sagði 
í Morgunblaðinu. 

Á það var bent að Ísfirðingar yrðu 
að halda vel á spöðunum til að standa 
bestu liðum landsins snúning á næsta 
ári í fyrstu deild. Um leið komu fram 
raddir um að hætta við tvöfalda um-
ferð í deildinni, því að hinn „gífurlegi 
og óviðráðanlegi ferðakostnaður“ 
vegna ferða vestur á Ísafjörð myndi 
íþyngja Reykjavíkurliðunum um of.  
Þessar raddir fengu litlar undirtekt-
ir, því fjölgun leikja hafði góð áhrif á 
leik liðanna. Enginn lýsti áhyggum 
af því að Ísfirðingar þyrftu að leggja á 
sig 5 ferðir til að leika við hin liðin í 
deildinni.

Kafli úr knattspyrnusögu Ísfirðinga eftir Sigurð Pétursson sagnfræðing:

árin 1960-1961: „myrkraverkið“ 
og upp í efstu deild

„Í fimmtu 
tilraun 

náðu Ísfirðingar 
því markmiði að 
vinna sigur í  
2. deild. 



10   15. júní 2017

sjómannadagshátíðahöldin í 
Bolungavík voru með veglegri 
hætti en oft áður. Dagskrá-

in náði yfir 4 daga frá fimmtudegi 
til sunnudags og er farin að minna á 
hátíðahöldin á Patreksfirði, sem hafa 
um árabil og eru enn langveglegustu 
hátíðahöldin á Vestfjörðum. Meðal 
atriða má nefna að tónlistahátíðin 
þorskurinn var á föstudagskvöldinu og 

um kvöldið spilaði BB and bluebirds 
í Félagsheimilinu. Á laugardeginum 
fóru skip og bátar í siglingu, leik-
hópurinn Lotta skemmti, þyrla Land-
helgisgæslunnar kom en varð þegar 
í stað frá að hverfa og sinna útkalli á 
Hólmavík. Hefðbundin hátíðadagskrá 
var við höfnina þar sem Villi Valli spil-
aði á nikkuna og skemmtu gestum og 
gangandi.

myndir frá sjómanna-
deginum í bolungavík
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Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

100 mm

Handþurrkari

Tilboð
kr19.990

-Öflugir á baðið

Ilmolía
1 x olía fylgir með!

Blikktengi

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótel

Tilboð
frá kr17.990

Tilboð
kr.13.942

Rör, beygjur og samsetningar

Tilboð
frá kr23.990

Loftviftur
Haltu loftinu á hreyfingu

Þakblásarar

Rakatæki

Hljóðlátur
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á laugardaginn fékk 
Bolungavíkurkaup-
staður afhentan bekk 

við Sjávarbraut til minningar 
um Guðna Kristján Sævars-
son, sjómann, sem lést af slys-
förum um borð í Dagrúnu ÍS 
9 í maímánuði 1994. Það voru 
fjölskylda og ættingjar hans 
sem stóðu fyrir gjöfinni í til-
efni af því að Guðni Kristján 
hefði orðið sextugur fyrr á 
þessu ári.

nú á dögunum opnaði nýtt 
kaffihús í Neðri-Breiðadal 
í Önundarfirði undir nafn-

inu Kaffi-Sól.
Þar er í boði kaffi ásamt ýmsu 

þjóðlegu bakkelsi og hafa við-
tökurnar verið mjög góðar. Eigend-
ur Kaffi-Sólar eru hjónin Guðrún 
Hanna Óskarsdóttir og Halldór 
Mikkaelsson í Neðri-Breiðadal.

Á hvítasunnudegi þann 4. júní 
sl. var fjöldi fólks sem naut veitinga 
í Kaffi-Sól og skartaði Önundarfjörð-
urinn sínu fegursta og er útsýnið frá 
kaffishúsinu stórfenglegt.

Meðal gesta var Gróa Björnsdótt-
ir á Hlíf á Ísafirði en hún er fædd og 
uppalin að Mosvöllum í Önundarfirði 
og bjó á Flateyri í um 60 ár. Hún rifjaði 
upp fermingardaginn á hvítasunnu-
degi þann 6. júní árið 1940 en Gróa er 
fædd þann 27. desember 1926.

Fermingarguðsþjónustan var í 

Holtskirkju í Önundarfirði og prestur 
var séra Jón Ólafsson í Holti. Org-
anisti var Jóhannes Kristjánsson í 
Ytri-Hjarðardal og meðhjálpari var 
Guðmundur Bjarnason á Mosvöllum.  

fermingarbörnin voru:
Gróa Björnsdóttir – Mosvöllum, og 
síðan eftirtalin sem öll eru nú látin; 

Valdimar Ólafsson – Mosvöll-
um, Oddur Jónsson – Kroppsstöð-

um, Hagalín Kristjánsson – Tröð, 
Steinþór Bjarni Kristjánsson – Ytri 
Hjarðardal, Bjartmar Magnússon – 
Tungu í Valþjófsdal, og Halla Bern-
harðsdóttir – Vöðlum.

Guðmundur Ingi Kristjánsson 
(1907 – 2002), skáld á Kirkjubóli í 
Bjarnardal, var við fermingarmess-
una í Holti þann 6. júní 1940 og á 
heimleiðinni kom hann við að Mos-
völlum og færði Gróu Björnsdóttur 
þetta innihaldsríka fermingarljóð 
sem skrifað var með hans fallegu 

rithönd.

Vorið sem gróandan veitir
valdi sér fallegan brag.
Sólheita glaðværa geisla
að ganga við hlið þér í dag.
Hamingjan veri þinn vinur
verði þér ástrík og blíð
gefi þér fegurstu geisla
sem gæti þín alla tíð.

77 ára fermingarafmæli

gróa björnsdóttir í 
Kaffi-Sól í neðri-breiða-

dal í önundarfirði. 

Séð frá Kaffi-Sól og 
inn önundarfjörð.

bekkur til 
minninGar 
um Guðna

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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sjómannadagshátíðahöldin á 
Hólmavík fóru fram í góðu 
veðri. Þar var ýmislegt til 

skemmtunar eins og meðfylgjandi 
myndir Jóns Halldórssonar af dag-
skránni við höfnina  bera með sér.

sjómannadagurinn á   
  Hólmavík

ÓSKAST TIL LEIGU

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
óskar eftir að taka á leigu um 300-350 m² 

húsnæði fyrir Vínbúð á Ísafirði. 

Húsnæðið mun skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum í verslunar
svæði og 1/3 hluta í lager og starfsmannaaðstöðu

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
2. Vera á skilgreindu verslunarsvæði.
3. Liggi vel við almenningssamgöngum
4. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið.
5. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og  
 næg bílastæði (æskilegt er að sérmerkja megi stæði  
 fyrir viðskiptavini Vínbúðarinnar).
6. Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á bak  
 eða hliðarsvæði.
7. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir  
 hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði  
 fyrir starfsfólk.
8. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og/eða lyftara  
 með vörur skal vera góð.
9. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins  
 nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki  
 hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
10. Lofthæð skal vera góð þannig að tryggja megi góða  
 hljóðvist og lýsingu.
11. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opin 
 berar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks  
 og vera samþykkt af þeim.

Leigutími húsnæðisins er samkomulag.

Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst 
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.
Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem þeir 
hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, föstudaginn 23. 
júní 2017. Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur á 
tilboðum heldur þeim eingöngu veitt viðtaka.

Merkt : 20593  Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR á Ísafirði

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning húsnæðis.
2. Teikningar af húsnæði.
3. Afhendingartími.
4. Ástand húsnæðis við afhendingu.
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan kostnað.
6. Upplýsingar um aðra starfsemi í húsnæðinu.
7. Kvaðir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi Vínbúðar  
 á svæðinu. 
8. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á  
 kröfuliði 1 11 að ofan á leigutímanum.
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 149.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900




