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Þjálfar fjórar tegundir af
hundum fyrir fatlaða

– sjá bls. 6.

Dönsk
arfleifð frá
afanum?

Hún er með græna fingur eins
og afinn Martinus Simson.

Hún hefur gengið á Hvanna-
dalshnjúk og heimsótt Afgan-
istan, Túrkmenistan, Kasaks-

tan og Úsbekistan. Hún
flaugst á við manninn sinn. –

Una Þóra Magnúsdóttir,
lögfræðingur og fulltrúi Sýslu-

mannsins á Vestfjörðum, er í
viðtali vikunnar.

Auður Björnsdóttir á Ísafirði er um
þessar mundir með fimm þjónustu-
hunda fyrir blinda og fatlaða í þjálfun.
Hún lærði hundaþjálfun í Noregi. Hún
flutti aftur til Ísafjarðar eftir að í ljós
kom að sonur hennar væri fatlaður.
Þá þjálfaði hún hund fyrir hann.
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Ólína K. Jónasdóttir
Brunngötu 20 – Ísafirði

Guðmundur Óli K. Lyngmo Anette Hansen
Sveinn Daníel K. Lyngmo Þórdís Steinþórsdóttir

Jón Alberts K. Lyngmo Sigrún Ingadóttir
Kristinn Gunnar K. Lyngmo Halldóra Halldórsdóttir

Sigrún K. Lyngmo
Hilmar K. Lyngmo Sigríður Sigþórsdóttir
Jónas K. Lyngmo

Berglind K. Lyngmo
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma

lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða föstudaginn 27. febrúar. Útför
hennar fer fram laugardaginn 7. mars kl. 14:00 frá Ísafjarðarkirkju.

Kristján Hilmar Lyngmo

„Það er æskilegast að málefni
fatlaðra haldi áfram að vera á
færi sveitarfélaganna. Ákvarð-

anir eru best teknar heima í héraði
og öll krefjandi verkefni styrkja
okkur sem samfélag og stjórn-

sýslueiningu. Eins mörg verkefni
og kostur er ættu að vera á valdi
sveitarfélaga,“ segir Gísli Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísa-
fjarðarbæ. Síðustu daga hafa ver-
ið umræður um það hvort málefni
fatlaðs fólks eigi að vera áfram í
umsjón sveitarfélaga, eins og ver-
ið hefur síðustu fjögur árin, eða
hvort ríkið eigi að annast þau
eins og áður var. Fjórðungssam-
band Vestfirðinga hefur óskað
eftir viðræðum við velferðarráðu-
neytið um að ríkið taki við þess-
um málaflokki á Vestfjörðum úr
höndum sveitarfélaga enda geti
vestfirsk sveitarfélög ekki haft
hann með höndum vegna fjár-
skorts.

„Hitt er svo annað mál,“ segir
Gísli Halldór, „að við getum tæp-
ast haldið þessu verkefni áfram
eins og málin hafa gengið fyrir
sig. Sífelldar forsendubreytingar,
lág fjárframlög og sú staðreynd
að upplýsingar um fjárframlög
koma seint fram, og jafnvel eftir
að árið er liðið, gera sveitarfé-
laginu nær ómögulegt að skipu-

leggja verkefnin og sinna þeim
með sóma. Það er ekki ábyrgt af
sveitarfélaginu að sætta sig við
að fá bakreikninga upp á allt að
100 milljónir króna og missa þar
með tökin á fjárhagsáætlunum.
Af þessum sökum er nauðsynlegt
að ræða málin af fúlustu alvöru,“
segir hann.

Eygló Harðardóttir félags-
málaráðherra hefur hins vegar
sagt að ekki komi til greina að
ríkið taki aftur við málefnum fatl-
aðs fólks. Enginn niðurskurður
hafi verið til sveitarfélaganna
vegna málaflokksins. „Það er al-
veg skýrt, að ríkið er ekki að fara
að taka aftur við málefnum fatl-
aðs fólks. Sveitarfélögin hafa
staðið sig mjög vel að taka yfir
þennan málaflokk,“ sagði félags-
málaráðherra í viðtali í Sjónvarp-
inu.

Þjónusta við fatlað fólk var
flutt frá ríki til sveitarfélaga árið
2011. Það er skylda hvers sveitar-
félags fyrir sig að sjá til þess að
fatlaðir íbúar þeirra njóti þeirrar
þjónustu sem þeir eiga rétt á. Hér

er um gríðarstóran málaflokk að
ræða og sveitarfélögin telja að
rúma þrjá milljarða vanti frá rík-
inu til að hægt sé að standa undir
þjónustu til fatlaðra íbúa þeirra.
Öll sveitarfélögin níu eru innan
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga á þjónustusvæði málefna
fatlaðra á Vestfjörðum.

Halldór Halldórsson, formaður
Sambands íslenskra sveitarfé-
laga, segir að staðan sé vissulega
alvarleg, en undirstrikar mikil-
vægi þess að málaflokkurinn sé
betur kominn hjá sveitarfélögun-
um. Ríkið þurfi að vara sig á því
að auka sífellt kröfur á sama tíma
og sveitarfélögin yfirtaki þennan
málaflokk. Ellen Calmon, for-
maður Öryrkjabandalagsins,
sagði í samtali við RÚV, að gríð-
arlega mikilvægt sé að málefni
fatlaðs fólks verði áfram hjá
sveitarfélögunum en ekki færð
aftur til ríkisins. Forgangsröðun
fjármuna sé brýn og sveitar-
félögin þurfi að láta valin verk-
efni víkja fyrir þeim lögbundnu.

– hlynur@bb.is

Ríkið gerir sveitarfélögunum erfitt fyrir

Eins og fram hefur komið held-
ur Litli leikklúbburinn (LL) á
Ísafirði upp á 50 ára afmæli sitt á
þessu ári. Ekki verður eingöngu
sett á svið leikrit heldur er margt
annað á döfinni í tilefni afmælis-
ins næstu mánuði. Á afmælisdag-
inn sjálfan, 24. apríl, kemur út
veglegt 50 ára afmælisrit. Sama
dag verður opnuð sögusýning á
Listasafni Ísafjarðar (Gamla
sjúkrahúsinu), þar sem farið

verður yfir sögu LL á lifandi og
skemmtilegan hátt. Sýningin
mun standa fram í júní.

Daginn eftir afmælisdaginn
eða laugardaginn 25. apríl verður
sérstök afmælissýning á gaman-
leiknum Kallarðu þetta leikrit?!
og um kvöldið munu gamlir sem
nýir LL-félagar hittast og rifja
upp góðar stundir í klúbbnum.
Von er á því að brottfluttir félagar
geri sér ferð vestur og taki þátt í

gleðinni. Stjórn Litla leikklúbbs-
ins mun svo afhenda Safnahús-
inu á Ísafirði upptökur af leiksýn-
ingum, myndir, leikskrár, vegg-
spjöld og fleira til varðveislu.

Formaður LL er Steingrímur
Rúnar Guðmundsson (Denni),
gjaldkeri Halla Sigurðardóttir og
ritari Harpa Henrysdóttir. Með-
stjórnendur eru Jóhanna Ása Ein-
arsdóttir og Ívar Kristjánsson.

– hlynur@bb.is

Mikið um að vera á afmælisári LL
Nokkrir LL-félagar skoða leikbúninga.
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Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Sameinaðir stöndum vér

Spurning vikunnar

Ertu hlynnt(ur) bólusetningum barna?

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

Alls svöruðu 629.
Já sögðu 613 eða 98%
Nei sögðu 16 eða 2%

Ekki þarf að líta aftur í aldir til að við blasi mynd af fámennu ís-
lensku samfélagi, á heildina litið, bútuðu niður í fjölda sýslna og
hreppa, jafnvel svo fámennra að á fingrum manns urðu íbúar sumra
taldir. Geipimikil breyting er orðin þar á, meðal annars fyrir áeggjan og
þrýsting stjórnvalda, sem misjafnlega vel var tekið. Bjartur i Sumarhús-
um bærðist enn í brjóstum margra.

Horft til þess tíma sem nú fer í að skjótast á milli einstakra staða,
hvort heldur er innanlands eða landa á milli, hefur veröldin skroppið
saman. Lykillinn að þessu eru samgöngur, hvort heldur er á láði, lofti
eða legi. Segir þetta ekki allt sem segja þarf um ástæðuna fyrir síendur-
teknum kröfum Vestfirðinga um bættar samgöngur, innan Vestfjarða
og að hringveginum, sem á táknrænan hátt klippti Vestfirði frá megin-
landinu. Þótt margir bölsótuðust yfir gerð Héðinsfjarðarganga draga
fáir gagnsemi þeirra í efa í dag. Afneitar einhver gagnsemi Bolungarvík-
urganganna? Efast einhverjir um þörfina fyrir Dýrafjarðargöngum,
uppbyggðum vegi á Dynjandisheiði, með vegskálum á snjóþyngstu
köflunum, og jarðgöngum milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar? Súða-
víkurhlíðin er ekki hótinu betri en Óshlíðin var. Og hve lengi á að drag-
ast að höggva á Teigskógarhnútinn?

Sem betur fer hefur þróunin í samfélaginu smámsaman opnað augu
manna fyrir að fylgjast með hvað nágranninn handar túnfótarins hefst
að og oftar en ekki hefur það leitt til þeirrar niðurstöðu að hagkvæmt
gæti verið að menn réttu hvor öðrum hendi. Það væri beggja hagur.

Hafnarnefnd Ísafjarðarbæjar hefur nú falið hafnarstjóra bæjarins,
Guðmundi M. Kristjánssyni, að kanna hug stjórnenda Súðavíkurhrepps
og Bolungarvíkurkaupstaðar til aukinnar samvinnu eða sameiningu
hafna sveitarfélaganna þriggja. Álíka áform munu víðar í skoðun. Að
fengnum jarðgöngum milli Ísafjarðar og Súðavíkur blasa við stórauknir
möguleikar á samvinnu umræddra sveitarfélaga. Nýting hafnanna
undir einum hatti gæti skipt miklu máli.

Segja má að Vestfirðingar hafi lengst af verið sérstakur þjóðflokkur
i íslensku samfélagi. Og enn eimi eftir. Ef til vill þess vegna verði þeir
öðrum fremur að bíta í skjaldarrendur og standa saman: Einn fyrir alla,
allir fyrir einn. Í þessu sambandi er vert að minnast samstöðunnar sem
náðist í harðvítugri baráttu fyrir Menntaskóla á Vestfjörðum. Varðandi
ugginn sem uppi virðist hvað kalkþörungavinnslu (Bolungarvík /
Súðavík) áhrærir þá lítur BB ekki á það sem einangrað tækifæri. Ef af
verður mun svæðið við Djúp njóta góðs af, á heildina litið.

Vestfirðingar hafa haft, og eiga enn, á brattann að sækja. Hverning
sem viðrar verður eitt að ráða för: Samstaða.

s.h.

„Fyrr í vetur báðum við fulltrúa
UMFB og HSV að kortleggja
þörfina fyrir svokallaða íþrótta-
rútu, sem gæti sparað mörgu for-
eldri aksturinn með krakka á æf-
ingu. Hugmyndin væri þá að rút-
an gæti gengið frá Íþróttamið-
stöðinni í Bolungarvík á æfingar-

stað á Ísafirði og frá íþróttahúsinu
eða vallarhúsinu á Torfnesi á
íþróttavellina eða að Íþróttamið-
stöðinni í Bolungarvík,“ segir
Elías Jónatansson bæjarstjóri í
Bolungarvík.

„Þegar þessi þarfagreining
liggur fyrir er hægt að áætla hvað

slíkur pakki kostar og hvaða
gjaldtaka ætti að vera fyrir
þjónustuna. Þessi vinna er í gangi
hjá íþróttafélögunum og við
væntum svara innan tíðar. Þá
væri áhugavert að vita hvort hægt
væri að tengja slíka rútu skíða-
svæðinu.“

Íþróttarúta milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur?

Svifsjáin sem var notuð við rannsóknirnar.

Kanna möguleika á
ljósátuveiðum í Djúpinu

Hafrannsóknastofnun og Hrað-
frystihúsið Gunnvör hf. vinna að
rannsóknum á stofnstærð ljósátu
í Ísafjarðardjúpi. Rannsóknirnar
hafa verið styrktar af AVS-sjóðn-
um. Kristján G. Jóakimsson,
vinnslu- og markaðsstjóri HG,
segir að fyrirtækið hafi lagt til
bátinn Val ÍS í rannsóknirnar.
„Það er verið að reyna að nálgast
stofnstærðarmat ljósátunnar með
stofnstærðarmælingum og hvort
að mögulegt sé að nýta þennan
stofn,“ segir Kristján. Ljósátan
yrði fyrst og fremst nýtt til mann-
eldis.

„Í Asíu eru þekktar þurrkaðar
afurðir úr ljósátu og það eru þær
sem við erum að horfa til. Við
erum með væntingar um að stofn-
inn sé nógu stór til að það sé
hægt að gera út einn bát hluta úr
ári á ljósátu. En það vantar fleiri
rannsóknir og við erum með aðra
umsókn á hjá AVS-sjóðnum. Það
er búið að fara í nokkra leiðangra
sem ganga út á að sannreyna að-

ferðafræðina við að mæla stofn-
inn,“ segir Kristján.

Hjalti Karlsson, útibússtjóri
Hafrannsóknastofnunar á Ísa-
firði, tók þátt í rannsóknunum
fyrir hönd Hafró ásamt öðrum
starfsmönnum stofnunarinnar.
Við rannsóknirnar var beitt ýms-
um aðferðum við stofnmælingu.
„Það voru notaðar bergmálsmæl-
ar á fjórum tíðnum, einnig háfar
sem voru dregnir eftir botninum
og fínriðið troll. Svo var líka
notuð svokölluð svifsjá sem er
stórmerkilegt verkfæri. Svifsjá
er dregin eftir bátnum og sjór
rennur í gegnum sjána sem tekur
fimmtán myndir á sekúndu af
því sem rennur í gegn. Hugbún-
aður fer svo í gegnum myndirnar
og greinir allar lífrænar agnir sem
renna í gegn og þá fæst fjöldi og
tegundir í tilteknu rúmmáli sjáv-
ar,“ segir Hjalti.

Niðurstöður rannsóknanna eru
að áætlaður árlegur meðallífs-
massi er 25 þúsund tonn af ljósátu

á athugunarsvæðinu, sem er fyrst
og fremst Állinn inn undir Kalda-
lón. Hver lífvera hefur ákveðinn
endurvarpsstuðul sem er nauð-
synlegt að sé þekktur í bergmáls-
mælingum. Áður en rannsókn-
irnar í Djúpinu voru gerðar, var
stuðullinn á ljósátunni ekki
þekktur. „Með mælingum fund-
um við út endurvarpsstuðul og
við viljum með áframhaldandi
rannsóknum staðfesta þann stuð-
ul betur og fá þá öruggari stofn-
mælingu. Umsóknin sem við er-
um með hjá AVS snýst um það,“
segir Hjalti.

Ljósáta er mikilvæg fæða fyrir
aðrar tegundir. Aðspurður hvort
að með veiðum sé ekki verið að
taka fæðu frá öðrum tegundum
segir Hjalti að sama hvar sé borið
niður í veiðum, það sé alltaf verið
að taka frá öðrum. „En það verður
að stíga varlega til jarðar í nýtingu
á ljósátu og ekki vera með neinn
glannaskap, það er alveg ljóst.“

– smari@bb.is
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Þjálfar fjórar tegundir af hundum
Auður Björnsdóttir hunda-

þjálfari á Ísafirði er um þessar
mundir með fimm þjónustuhunda
fyrir blinda og fatlaða í þjálfun.
„Ég er með tvo Labrador, Golden
Retriever, einn enskan Cocker
Spaniel og Schnauzer sem er bara
minn hundur en hann lék í París
Norðursins. Sá enski er að læra
að leita að myglu í húsum og
Golden Retrieverinn er bara sjö
mánaða svo hann er ekki kominn
með hlutverk. Labradorhundarnir
eru í þjálfun fyrir að vera þjón-
ustuhundar fyrir blinda og fatl-
aða,“ segir Auður sem er fædd
og uppalin á Ísafirði, dóttir hjón-
anna Maríu Gísladóttur og Björns
Helgasonar.

Auður lærði hundaþjálfun í
Noregi eftir að hafa þjálfað leitar-
hund sem tók þátt í leit í snjó-
flóðinu í Súðavík. „Það fer eftir
hlutverki hundsins hversu langan

tíma tekur að þjálfa þá. Það tekur
t.d. átta mánuði að þjálfa blindra-
hund og hundarnir eru ársgamlir
þegar þjálfun hefst. Svo fer það
eftir fötlun einstaklingsins hversu
langan tíma þjálfunin tekur, t.d.
hvort það er verið að þjálfa fyrir
flogaveika eða manneskju í hjóla-
stól, en þjálfunin tekur 2-4 mán-
uði. Hundunum er þá t.d. kennt
að opna hurðir, kveikja ljós, draga
hjólastóla og hjólaborð og hluti.
Einnig að hjálpa fólki úr fötum
með því að draga í skálmar, ermar
og sokka. Hundar sem heyrna-
skertir eru með fá þjálfun í að
láta vita, t.d. þegar brunaboðar
fara í gang, sími eða dyrabjalla.
Og flogaveikir hafa hunda sem
láta vita áður en flogaköstin byrja.
En það er líka mikill félagsskapur
í hundunum.“

„Hundarnir þurfa að standast
miklar kröfur og mest blindra-

hundarnir. Kostnaðurinn við
þjálfun er misjafn, það er ekkert
eitt verð, en fólk þarf oft að fjár-
magna þetta sjálft. Þetta er ekki
ríkisstyrkt, hvorki hér né á Norð-
urlöndunum en þar er þetta oft
styrkt af ýmiskonar samtökum
og öðru en það er ekkert kerfi á
því hér á landi,“ segir Auður en
hún hefur þjálfað hunda frá 1995
og hefur ekki tölu á því hversu
marga hunda hún hefur þjálfað.

Auður á tvö börn Maríu og
Viðar sem er með vöðvarýrnun-
arsjúkdóm. Eftir námið í Noregi
flutti hún til Reykjavíkur og síðan
aftur til Ísafjarðar. „Ég flutti aftur
vestur og þegar það kom í ljós að
sonur minn er fatlaður ákvað ég
að þjálfa fyrir hann hund. Þá fór
ég aftur til Noregs og náði mér í
framhaldsmenntun í þjálfun
hunda fyrir fatlaða. Síðan hef ég
verið að dunda við þetta.“

Auður Björnsdóttir
með Flóka sem lék í
París Norðursins.

Man ekki eftir öðru eins gæftaleysi
Guðmundur Einarsson, útgerð-

armaður og skipstjóri í Bolung-
arvík, segir að frá 1. september
sé búið að vera skelfilegt gæfta-
leysi fyrir vestan. „Við erum rétt
hálfdrættingar flesta mánuði í
róðrafjölda miðað við eðlilega
sjósókn,“ segir Guðmundur í
samtali við Morgunblaðið. Fyrir-
tæki hans, Blakknes, gerir m.a.
út línubátinn Einar Hálfdáns og
sér um útgerð Hálfdáns Einars-
sonar, sem Blakknes á ásamt
Jakobi Valgeir ehf. á Bolungar-
vík. Landbeitt er fyrir báða bát-
ana, eins og algengast er í Bol-
ungarvík, og aflinn seldur á mark-
aði.

„Á síðustu tæplega sex mán-
uðum höfum við náð 15-17 róðr-
um í mánuði, nema í janúar þá

fórum við út 21 sinni. Í febrúar
höfðum við náð 12 legum til 26.
febrúar og það spáir brælu út
mánuðinn. Venjulega höfum við
verið að róa 25-28 daga í mánuði
og okkur vantar því 10 daga upp
á hvern mánuð.“

„Frá því að við byrjuðum að
gera út fyrir tæplega 20 árum
man ég ekki eftir öðru eins gæfta-
leysi og verið hefur tvo síðustu
vetur. Þetta hefur verið skelfilega
leiðinlegt með stöðugum um-
hleypingum og vondu veðri. Við
vorum með tvær áhafnir á bátun-
um en höfum aðeins hægt á Hálf-
dán Einarssyni og erum núna með
eina áhöfn,“ segir Guðmundur.

„Ýsan hefur skapað vandræði
eins og hjá mörgum öðrum og
við höfum lítið getað sótt í Djúpið

þar sem ýsa hefur verið lengi.
Við eigum ekki miklar heimildir
í ýsunni og búið að skerða þær
verulega sem þó voru fyrir. Ýsu-

verð er ekki það hátt á mörkuðum
að það svari kostnaði að leigja
kvóta á dýrum leigumarkaði. Svo
óttast maður að loksins þegar fer

að gefa, að loðnan verði komin
yfir allt svæðið. Fiskurinn verði
afvelta í loðnunni og líti ekki við
krókunum,“ segir Guðmundur.

Bolungarvíkurhöfn.
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Á slóðum forfeðranna

Una Þóra Magnúsdóttir segist vera komin á slóðir forfeðr-
anna, en hún flutti vestur á Ísafjörð fyrir um áratug. Síðan
hefur hún starfað sem fulltrúi Sýslumannsins á Ísafirði og
núna eftir áramót hjá Sýslumanninum á Vestfjörðum. Hún
segist kunna afar vel við sig fyrir vestan, en báðir foreldrar
hennar eru ættaðir frá Ísafirði. Martinus Simson móðurafi
hennar er vel þekktur fyrir vestan, en hann var m.a. braut-
ryðjandi í skógræktarmálum Ísfirðinga og plantaði hátt í
120 þúsund barrplöntum í Tungudal. Simsonsgarður er enn
í Tungudal til minningar um þetta merka afrek.

Ef til vill togar dönsk arfleifð
Unu Þóru í hana. Hún hefur mikið
dálæti á alls kyns ferðalögum og
hefur flogið yfir þveran heiminn,
bæði til gagns og gamans og í
starfi sínu sem flugfreyja.

Una Þóra hafði alla tíð verið
meðvituð um tengslin við Ísa-
fjörð, en dvaldist sjálf afar lítið á
Vestfjörðum á uppvaxtarárun-
um. „Magnús Guðmundsson fað-
ir minn bjó á Heklunni, eins og
húsið var kallað. Föðurafi minn
vann í kaupfélaginu og bjó hér
mest alla sína ævi.“

Martinus Simson
„Martinus Simson móðurafi

minn gerði Simsonsgarðinn inni
í Tungudal og hóf þar skógrækt.
Afi var einmitt mikill frumkvöð-
ull á sviði garðræktar. Þegar hann
byrjaði hafði enginn trú á að hann
gæti ræktað nokkuð hér vestra.
Afi sýndi nú fram á annað og ég
hef ekki einu sinni tölu á hve
mörgum tegundum hann kom
upp í skógræktinni í Tunguskógi.

Móðurfjölskyldan mín bjó í
húsi á Seljalandsvegi, sem nú
hefur verið rifið, sem var alltaf
kallað Héðinshöfði í minni fjöl-
skyldu en Schiöth-húsið af Ís-
firðingum. Það stóð rétt fyrir ofan
Menntaskólann.

Ég ólst því upp við mikið umtal
um Ísafjörð en dvaldi aldrei fyrir
vestan sem krakki. Hins vegar
voru systkini mín, sem eru sjö
og tólf árum eldri en ég, meira
og minna öll sumur á Ísafirði. Ég
kom fyrst til Ísafjarðar átta ára
gömul eða árið 1966 þegar hundr-
að ára kaupstaðarafmæli Ísa-
fjarðar var fagnað. Eftir það kom
ég í einstaka heimsóknir þar sem
fjölskylda mín var löngu flutt á
brott. En maður hefur alltaf haft
þessa tengingu við Ísafjörð og
vitað vel af henni.“

Martinus Simson er þekktur
sem ljósmyndari, útvarpsvirki,
heimspekingur, trjáræktandi og
myndhöggvari. Því má til gam-
ans bæta við, að styttan sem lengi
hefur prýtt framhlið Sundhallar-

innar á Ísafirði er gerð af móður-
afa Unu en fyrirmyndin er móðir
hennar.

„Hann var mjög fjölhæfur kall-
inn, rak ljósmyndastofu í Pólgöt-
unni og var með mjög græna fing-
ur eins og frægt er orðið. Hann
kom vestur í kringum 1922 og
leist svo vel á Ísafjörð að hann
fór ekkert aftur. Hann fluttist til
Íslands með sirkus sem hafði
langa viðveru á Eyrarbakka, en
mér er ekki kunnugt um í hvaða
erindagjörðum hann kom vestur.
Mér þykir þó líklegt að hann hafi
komið til að taka ljósmyndir. En
hann ákvað að setjast hér að,
þannig að ég á báðar ættir að
rekja til Ísafjarðar.“

Elti mann vestur
Ættartengingin er þó ekki

ástæðan fyrir því að Una Þóra
fluttist búferlum vestur. Aðspurð
um ástæðuna fyrir flutningnum
segir hún einfaldlega með glott á
vör: „Ég var að elta mann.“

Una Þóra er gift Herði Högna-
syni, framkvæmdastjóra hjúkrun-
ar hjá Heilbrigðisstofnun Vest-
fjarða.

„Það er nú svo skondið, en
Hörður þekkti alla í minni fjöl-
skyldu. Tengdapabbi og föður-
bróðir minn voru meira að segja
nánir vinir. En við höfðum aldrei
hist þegar ég kom vestur í sumar-
frí og við byrjuðum að draga
okkur saman. Fyrstu tvö árin eftir
að við kynntumst vorum við að
„fljúgast á“ eins og það er kallað,
enda bjuggum við á sitt hvoru
landshorninu.

Þegar ég fann mér svo starf við
hæfi á Ísafirði var ekkert til fyrir-
stöðu að flytja vestur. Ég ákvað
fyrst um sinn að prófa það og
fékk mig lausa í ár frá starfinu í
Íbúðalánasjóði sem ég hafði unn-
ið við í nokkur ár.

Fyrir tíu árum ákvað ég svo að
segja starfi mínu þar lausu og
fastráða mig hjá Sýslumanninum
á Ísafirði. Ég hef ekki séð eftir
því, enda kann ég afar vel við mig
hér. Maður hefur hér allt sem til

þarf og ég sakna einskis verald-
legs úr Reykjavík.“

Ekki allir sáttir í fyrstu
„Hins vegar urðu foreldrar

mínir, allir ættingjar og vinir eftir
fyrir sunnan og því mikilvægt að
hafa góðar samgöngur. Ég er
mjög mótfallin því að Reykjavík-
urflugvöllur verði fluttur á brott
og er sammála því að flugvöllur-
inn eigi að vera eins og lestarstöð
sem flutt geti landsmenn beint í
miðstöð allrar þjónustu. Fyrst við
erum ekki með lestarsamgöngur
sinnir innanlandsflugið því hlut-
verki.“

Þó svo að Una hafi verið ánægð
með flutninginn vestur gilti það
sama ekki fyrir alla fjölskylduna
í fyrstu.

„Valtýr, yngri sonur minn sem
þá var fjórtán ára, kom með mér,
en Stefán, sá eldri, vildi verða
eftir í Reykjavík. Valtýr var mjög
ósáttur framan af. Hann var þó
ánægður í skólanum en saknaði
vinanna á Seltjarnarnesi og vildi
alls ekki eignast neina í þeirra
stað.

Þetta var erfitt fyrstu tvö árin
en svo fékk hann að fara hálfan
vetur suður í skóla og bjó hjá for-
eldrum mínum. Þá kom á daginn
að hann fann sig ekki þar og kom
aftur vestur. Síðan hefur hann
hvergi betur kunnað við sig og
ákvað að fara í Menntaskólann á
Ísafirði. Núna nýtir hann hvert
tækifæri sem hann er laus úr skóla
í Reykjavík til að koma vestur,
öll frí og öll sumur.“

Aðspurð segir Una að þau
hjónakornin séu ekkert á förum
frá Ísafirði.

„Nei, það stendur sko ekki til.
Enda kom það í ljós strax í byrjun
sambandsins að Hörður vill
hvergi annars staðar búa en á
Ísafirði, auk þess að ég kann afar
vel við mig hér. Þó svo að allir
vinir og ættingar séu fyrir sunnan
finnst mér ekki mikið tiltökumál
að ferðast á milli. Ég fer til dæmis
oftar í óperu og leikhús en þegar
ég bjó í borginni, þar sem maður

gerir sér bara ferð til þess þegar
þannig stendur á.“

Fékk dálæti á Frakklandi
gegnum frönskunám

Una Þóra sleit barnsskónum í
Smáíbúðahverfinu í Reykjavík,
en svo kallast hverfið sem af-
markast af gömlu hitaveitustokk-
unum til suðurs og Rauðagerði
til norðurs. Er það skammt frá
verslunarhverfunum á Grensás-
vegi og í Sogamýrinni.

„Ég gekk í Breiðagerðsskóla
sem barn en fór svo yfir í Réttar-
holtsskóla sem unglingur. Það
var mikið kappsmál hjá mömmu
að ég færi í Kvennaskólann, en
mér fannst út í hött að sækja
skóla þar sem eingöngu væri
stelpur, svo að það kom ekki til
greina. Úr varð að ég fór í
Menntaskólann við Sund.“

Að loknu stúdentsprófi lá leið
Unu í lögfræði við Háskóla Ís-
lands.

„Mig langaði til að fara í nám
þar sem ekki væru margar konur.
Þannig var það á þeim tíma, en
núna hefur kynjahlutfallið breyst
ansi mikið og ætli því sé ekki
einmitt öfugt farið í dag.“

Eftir stúdentsprófið sótti Una
Þóra eina önn frönskunámi í
Frakklandi.

„Við fórum tvær vinkonur
saman og vorum fimm mánuði í
Provence í Suður-Frakklandi. Ég
hef alltaf haft mikinn áhuga á að
læra tungumál og var það drif-
krafturinn í því að lét verða af
þessu, en þó lærði ég ekki eins
mikið og ég hefði viljað þar sem
ég var í útlendingadeild og því
umkringd öðrum frönskunemum
allan tímann en ekki heimamönn-
um. En þetta var mjög skemmti-
legt,“ segir Una, sem hefur allar
götur síðan haft mikið dálæti á
Frakklandi.

„Ég á mjög góða vinkonu í
París og fer þangað reglulega,
enda er það mín uppáhaldsborg.
Ég byrjaði að heimsækja París í
tengslum við rekstur heildversl-
unar með frönskum vörum. Í

gegnum það starf þurfti ég að
fara reglulega til Parísar og ég
varð alltaf heillaðri og heillaðri
af landinu. Mér finnst margt mjög
heillandi við Frakkland þó svo
að ég myndi seint segja að Frakk-
ar séu elskulegasta fólkið.

En það er eitthvað við and-
rúmsloftið og stemninguna við
Frakkland sem er engu öðru líkt.
Svo ég tali nú ekki um matargerð-
ina, en Frakkar eru jú þekktir
fyrir hana. Að ógleymdu tungu-
málinu, sem mér finnst mjög fall-
egt.“

Leið eins og Lísu í
Undralandi í pílagrímaflugi
Una Þóra hefur mikið dálæti á

ferðalögum og hefur heimsótt
flest heimshorn.

„Mín fyrsta æskuminning er
úr flugvél, en þá var ég fimm ára
og við fórum í útsýnisflug yfir
Surtseyjargosið árið 1963. Þetta
var mitt fyrsta skipti í flugvél og
ég sá gosið milli þess sem ég var
með hausinn ofan í ælupoka, en
ég man ekki eftir að hafa orðið
flugveik síðan. Pabbi starfaði
sem flugmaður og ég ólst upp
við að allir væru á ferð og flugi í
kringum mig. Ég fór til dæmis í
fyrsta sinn til Kaupmannahafnar
sex ára, en þar átti ég skyldmenni.
Fór átta ára til Bandaríkjanna og
skoðaði þar New York og hef
allar götur síðan haft mjög gaman
af því að ferðast.“

Með lögfræðináminu starfaði
Una Þóra sem flugfreyja á sumr-
in, sem gaf henni tækifæri á að
ferðast til staða sem hún eflaust
fengi annars ekki tækifæri til að
heimsækja.

„Mér fannst mjög skemmtilegt
að starfa sem flugfreyja og maður
upplifði ýmislegt sem maður
hefði annars ekki haft tækifæri
til. Meðal annars komst ég í píla-
grímaflug, sem var ofboðslega
spennandi ævintýri.

Það var ótrúlega gaman að fá
að koma til þessara landa eins og
Saudi-Arabíu og Alsír, en það
var mikill menningarmunur frá
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því sem maður átti að venjast.
Hitinn og rakinn er líka ofboðs-
legur á þessum stöðum. Allt var
svo framandi, bæði umhverfið
og fólkið. Manni leið eins og
Lísu í Undralandi. Ég var í þessu
flugi í nokkrar vikur eitt haustið,
en Flugleiðir tóku reglulega að
sér svona pílagrímaflug. Mér
fannst reyndar alltaf gaman að
starfa sem flugfreyja og var alltaf
spennt þegar lokaprófin voru bú-
in að komast út í heim. Þetta átti
vel við mig á þessum tíma en ég
myndi nú ekki nenna þessu í dag.

Mér hefur þó alltaf þótt mjög
skemmtilegt að vera á ferðalagi
og hef nýtt hvert tækifæri sem ég
hef fengið til þess. Til dæmis
bauðst mér að fara í heimsókn til
Kína árið 1996 um það leyti að
Íslendingar voru að koma þar á
fót sendiráði. Við fórum saman
hópur kvenna, en ein þeirra hafði
tengsl við sendiráðið í Peking.
Mér skilst að margt hafi breyst í
Kína síðan þá og orðið vestrænna,
en þetta var áður en fólk byrjaði
að ferðast þangað í svona miklum
mæli eins og nú er. Við ferðuð-
umst um í hálfan mánuð og meðal
annars sigldum upp ána Yangtze
og skoðuðum bæina meðfram ár-
bakkanum.

Nokkrum árum áður hafði ég
farið ásamt hópi kvenna til Rúss-
lands í tengslum við íslenska
sendiráðið í Moskvu. Við heim-
sóttum bæði Moskvu og Péturs-
borg og loks Túrkmenistan sem
á landamæri að Íran, Afganistan,
Kasakstan og Úsbekistan.“

Þrátt fyrir að hafa heimsótt
ólíka staði um allan heim rak
Unu í rogastans þegar hún heim-
sótti Indland fyrir nokkrum árum,
þar sem hún hafði aldrei séð aðra
eins mannmergð.

„Það var í raun ólýsanlegt að
sjá mannfjöldann hvert sem mað-
ur fór. Einn eftirmiðdaginn vor-
um við í gömlu Delhi og þá skildi
ég máltækið að geta ekki þverfót-
að, því það var bókstaflega
þannig. Einnig var ótrúlegt að
sjá andstæðurnar, því að á götun-
um er algeng sjón að sjá í einu
Benz, hestakerru og fíl sem farar-
skjóta.

Við vorum að heimsækja mann
frænku minnar sem vann í Delhi
og fórum svona hefðbundinn túr-
istarúnt í Norður-Indlandi. Fór-
um til að mynda til Agra þar sem
Taj Mahal er, og yfir í Jaipur sem
oft er kölluð Bleika borgin. Þaðan
fórum við yfir á stað sem ekki
margir túristar fara á og kallast
Udaipur, en þar var James Bond
myndin Octopussy tekin upp. Það
var eins og koma inn í ævintýra-
land. Udaipur er ofboðslega fall-
eg borg sem stendur við vatn. Á
hólmum í vatninu eru stórar hallir
sem virðast séð úr fjarlægð fljóta
á vatninu. Ég held að þetta hafi
verið einn mest spennandi staður
sem ég hef á ævi minni komið
á.“

Hundur sem reytir
ekki af sér brandara
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Þrátt fyrir heimsflakkið segist
Una kunna alltaf best við sig
heima og hefur ferðast mikið um
Ísland líka. Einnig á hún sér fjöl-
mörg áhugamál.

„Mér finnst voða gott að vera
heima hjá mér og kann afar vel
við mig í garðinum. Það er mín
líkamsrækt á sumrin að dytta að
garðinum, slá grasið og annað
slíkt og mig langar mikið til að
koma upp gróðurhúsi. Þar gæti
maður ræktað matjurtir og falleg
blóm. Mamma var alltaf með
gróðurhús þar sem við áttum
heima í Reykjavík, hún greinilega
erfði grænu fingurna frá afa Sim-
son.

Framan af hafði ég hins vegar
engan áhuga á garðrækt fyrr en
ég fluttist vestur. Reyndar á Sel-
tjarnarnesi, þar sem ég bjó áður,
var garðurinn minn á stærð við
frímerki og krafðist því ekki mik-
illar vinnu. Hins vegar er ég afar
ánægð í garðinum mínum hér
heima á Ísafirði og eyði miklum
tíma þar á sumrin. Ég hef komist
að því að mér þykir garðvinna
mjög gefandi. Enda er ég mikið
fyrir útiveru og eitt af mínum
helstu áhugamálum er að ganga
á fjöll og reyni ég að fara allavega
í eina slíka ferð á sumrin.

Ég hef til að mynda tvisvar
gengið Laugaveginn, gengið um
sunnanverða Vestfirði og Aust-
firði, og margt, margt fleira.
Meira að segja höfum við Hörður
afrekað að hafa gengið á Hvanna-
dalshnjúk. Sú ferð tók fjórtán
tíma og það dró ský fyrir sólu
þegar við náðum upp á toppinn. Í
lok ferðar vorum við svo þreytt
og búin á því að lærin á manni
titruðu. En við sáum útsýnið á
leiðinni niður og það var mjög
gaman að hafa gert þetta og það
gekk stórslysalaust.

Eitt af því besta við slíka úti-
veru er að manni líður svo ótrú-
lega vel að reyna á sig undir

Sælkeri vikunnar er Magnús Ólafs Hansson á Patreksfirði

Saltfiskur að hætti katalónskraSaltfiskur að hætti katalónskraSaltfiskur að hætti katalónskraSaltfiskur að hætti katalónskraSaltfiskur að hætti katalónskra
Það er erfitt að koma í kjölfar

slíks snilldarkokks sem Shiran
Þórisson er, en leyfi mér að
prófa. Þegar úrvals saltaðir
þorskhnakkar eru annars vegar
er hægt að gera einfalldan há-
tíðarrétt sem klikkar ekki.
Þennan hátíðarrétt er gaman
að bjóða í góðra vina hópi.
Rétturinn er ætlaður fyrir fjóra
til sex.

Saltfisksréttur
1 ½ kg. saltaðir þorskhnakk-
ar
1 dl. ólífuolía (Extra Virgin)
1 stór laukur, smátt saxaður
4 – 6 hvítlauksrif í þunnum
sneiðum
1 rauð paprika í ræmum
1 dós fláðir tómatar
bacon

1 dl. spænskt rauðvín
1 dl. fiskisoð (Óskar er best)
Svartur pipar úr kvörn
Maldon salt ef þarf

Aðferð.
Skerið saltfiskinn í hæfilega

stóra bita og veltið upp úr hveiti.
Steikist upp úr vel heitri ólífuolí-
unni í 4 – 6 mín. eftir þykkt.Tekið
af og haldið heitu. Léttsteikið
lauk, hvítlauk, paprikku og bacon
upp úr 1 msk. af ólífuolíu þannig
að þetta verði mjúkt. Bætið fláð-
um tómötum út í. Kremjið tómat-
ana með gaffli og allt soðið vel
saman, ásamt rauðvíninu og
fiskisoðinu. Ath. Sósan á að vera
gróf og kornótt. Piprið og saltið
eftir smekk.

Rétturinn er borinn fram með
bakaðri kartöflu, salati og nýbök-

uðu brauði, þess vegna hvítlauks-
brauði. Ekki má gleyma spænsku
rauðvíni.

Svartfuglabringur og lifrar
Þessi réttur var afar vinsæll

þegar við bjuggum í Bolungarvík
og hægt var að fá svartfugl. Fyrir
4 - 6.

Í réttinn þarf:
10-12 svartfuglsbringur og

jafnmargar svartfuglslifrar
Salt
Pipar
Rjóma
Smjör
Gráðostur
Hindberjasulta

Aðferð.
Bringurnar og lifrarnar eru

kryddaðar með salti og grófmöl-
uðum pipar. Þær eru steiktar á
heitri pönnu upp úr smjöri um 3
mínútur á hvorri hlið. Slatta af
koníaki og svo lítilsháttar af góðu
púrtvíni á eftir.  Einum pela af
rjóma eða rúmlega það hellt yfir
og látið krauma á vægum hita
þar til sósan verður hæfilega
þykk. Bragðbæta má sósuna með
með smávegis af hindberjasultu
og eða gráðosti.

Meðlæti
Brúnaðar kartöflur, gulræt-

ur og grænar baunir, rauðkál
og rabarbarasulta. Þá er einnig
gott að bjóða með þessu heitt
hvítlaugsbrauð.

Ég skora á úrvalskokkinn
Hauk Má Sigurðarson á veit-
ingastaðnum Heimsenda á
Patreksfirði að vera næsti sæl-
keri vikunnar.

berum himni. Það er einhver nátt-
úruleg víma og vellíðan sem hell-
ist yfir mann eftir slíka áreynslu.
Við Hörður erum mikið úti við
þegar veður er gott, en við eign-
uðumst hund eftir að ég fluttist
vestur og tíkin er afar dugleg að
draga okkur út.

Ég hafði aldrei átt gæludýr, en
nú hef ég strengt þess heit að
verða aldrei hundlaus aftur. Ég
hefði aldrei trúað því hversu mik-
ill félagsskapur er að svona dýri,
þó svo að hún reyti ekki af sér
brandarana,“ segir Una Þóra kím-

in. „Við förum reglulega upp
snjóvarnargarðinn. Það er einmitt
eitt af því sem ég kann svo afar
vel við að búa fyrir vestan, maður
er með dýrindis náttúruperlur við
túnfótinn og einstaklega auðvelt
að sækja sér útiveru.“

Utanlandsferðir með
Karlakórnum Erni

Við Hörður höfum bæði mjög
gaman af tónlist og sækjum mikið
tónleika, auk þess sem hann syng-
ur með Karlakórnum Erni. Við
höfum einmitt í þrígang farið utan

með kórfélögum hans, sem er
alltaf mjög skemmtilegt. Fyrsta
ferðin var til Póllands, önnur til
Búdapest og sú þriðja var til Ítalíu
síðasta sumar. Að mínu mati var
sú síðasta best heppnuð. Við vor-
um svo einstaklega heppin með
veður, ferðin vel skipulögð og
skemmtilegir fararstjórar. Við
dvöldumst í Bolzano og fórum
þaðan meðal annars til Verona,
Gardavatnsins og Toscanahér-
aðsins. Þessir staðir eru alveg
eins fallegir og á myndum sem
maður hefur séð.

Hinar ferðirnar tvær voru einn-
ig mjög skemmtilegar, en Ítalíu-
ferðin bar af að mínu mati, enda
er ég mjög hrifin af öllu ítölsku.
Ég hef meira að segja hafið
ítölskunám við Fræðslumiðstöð
Vestfjarða,“ segir Una Þóra, sem
greinilega er kona sem vill fá
sem mest út úr lífinu, hvort sem
það er að skoða heiminn, viða að
sér þekkingu um aðra menning-
arheima eða stunda útivist við
túngarðinn heima.

– Thelma Hjaltadóttir.
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Snjóflóð, náttúruvá og aðrar ógnanir

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

Nýr maður í Einarshúsi í sumar
Eyvindur Atli Ásvaldsson, 24

ára bóndasonur hefur tekið við
sem matreiðslumaður og rekstr-
araðili Einarshúss í Bolungarvík
sem er í eigu hjónanna Rögnu

Magnúsdóttur og Jóns Bjarna
Geirssonar. „Ég ákvað að verða
kokkur þegar ég var lítill því ég
hef alltaf haft gaman af því að
elda. Það er mikil matarhefð í

fjölskyldunni og okkur finnst
ákaflega gaman að halda fjöl-
skylduboð og borða góðan mat.
Pabbi er líka nokkuð lunkinn í að
elda og það hefur líklega verið
töluverð fyrirmynd að sjá hann í
eldhúsinu. Ég gekk í grunnskól-
ann í Holti í Önundarfirði en síðar
fóru allir krakkarnir úr sveitinni í
Grunnskólann á Ísafirði. Svo tók
ég tvö ár á náttúrufræðibraut í
Menntaskólanum á Ísafirði og
fór svo á samning á Hótel Ísafirði
í maí 2008,“ segir Eyvindur í
samtali við bb.is en hann er sonur
hjónanna Helgu Dóru Kristjáns-
dóttur og Ásvalds Magnússonar
að Tröð í Önundarfirði.

„Þaðan lá leiðin í Hótel og
matvælaskólann sem er hluti af
Menntaskólanum í Kópavogi og
þar lærði ég matreiðslu. Þegar ég
var búinn með skólann fór ég að
vinna á Munnhörpunni í Hörp-
unni en þá var veitingastaðurinn
í eigu fyrrum sveitunga míns,
Jakobs E. Jakobssonar. Við vor-
um tíu fastastarfsmenn sem

unnum þar, plús aukafólk. Þar
kynntist ég nýjum straumum og
stefnum í norrænni matreiðslu
og mörgu skemmtilegu fólki sem
ég held ennþá sambandi við.“

Á meðan að Eyvindur bjó í
Reykjavík starfaði hann einnig á
veitingastaðnum 1919 sem er á
Hótel Radison Blu. En svo fór að
hugur Eyvindar leitaði annað og
hann brá sér í þriggja mánaða
heimsreisu með félögum sínum.
Þar gerði hann sér far um að
prófa framandi rétti og smakkaði
m.a. djúpsteiktar kóngulær og
sporðdreka í Tælandi og Kambó-
díu. Heimahagarnir toguðu í hann
og eftir að hafa farið heimshorna
á milli flutti hann í Önundarfjörð
aftur. „Þá var ég að grínast með
að það væri kominn tími á að ná
sér í konu með tvö börn og taka
húsnæðis- og bílalán. Og núna er
ég kominn með konuna og börnin
og þurfti ekki að leita langt, því
hún er ættuð frá Ingjaldssandi
eins og ég en ég ætla að bíða að-
eins með lánin,“ segir Eyvindur

kíminn.
„Svo hef ég tekið að mér að

vera vert í Einarshúsi og hafa um-
sjón meðrekstrinum. Ég hlakka
til að spreyta mig í þessu starfi
því nú þarf ég að standa á bak við
allt. Hugsunin á bak við matseð-
ilinn í Einarshúsi er að nota úrvals
hráefni úr héraði og aðaláherslan
verður á fisk. Réttirnir verða ein-
faldir en bragðgóðir svo hráefnið
fái að njóta sín. Við fáum mjólk-
ina frá Örnu, fiskinn og rækjuna
úr Djúpinu, saltið frá Norðursalti,
jarðarber úr Bolungarvík og
svona mætti lengi telja. Ég er þakk-
látur fyrir traustið sem Ragna
sýnir mér með því að treysta mér
svona ungum fyrir starfinu.“

„Við feðgarnir hugsum líka
mikið og plönum framtíðina við
eldhúsborðið í Tröð. Það hafa
t.d. verið margar pælingar um
ferðaþjónustu, sláturhús, fiskeldi,
virkjanir, búskapinn og eiginlega
allt á milli himins og jarðar. Þann-
ig má segja að framtíðin sé björt
í Önundarfirði,“ segir Eyvindur.

Síðasta vika var okkur Vestfirðingum erfið. Snjóflóðahætta var
á Patreksfirði og á Tálknafirði og 71 íbúi varð að yfirgefa heimili
sín, 63 á fyrri staðnum og átta á hinum síðarnefnda. Er það nýlunda
að Tálknfirðingar séu knúnir til þess að yfirgefa heimili sín. Nýtt
hótel á Patreksfirði kom sér vel, en það hýsti um fjóra tugi snjó-
flóttamanna. Við bættist að á norðanverðum Vestfjörðum var
einnig lýst óvissustigi. Líf margra Vestfirðinga var því í nokkru
uppnámi. Það er ávallt óþægilegt. Nú orðið er flestum, nánast öll-
um, ljóst hve snjóflóðavarnir og rýmingar skipta miklu fyrir ör-
yggi íbúa á Vestfjörðum. Nú féll snjóflóð á Patreksfirði. Slíkt
gerðist síðast hinn 22. janúar 1983 er snjóðflóð féll úr fjallinu
Brellum ofan Geirseyrar og eyðilagði þrjú hús, stórskemmdi
þrettán ásamt öðrum mannvirkjum, auk fjölda bifreiða og kostaði
þrjá menn lífið, aldraða konu, son hennar og stúlkubarn. Tveimur
tímum eftir fyrra flóðið féll annað flóð úr Litladal og um farveg
samnefndrar ár, tók með sér eitt hús og stórskemmdi annað og
hreif með sér tvær gangandi konur. Önnur þeirra lét þar lífið.

Eftir snjóflóðin miklu, sem um var fjallað á þessum vettvangi
fyrir skömmu, er féllu á Súðavík og Flateyri voru ofanflóðavarnir
teknar til skoðunar. Sett var viðmið um ásættanlega hættu vegna
dauða af völdum snjóflóða á heimilum fólks. Var það tvímælalaust

til góðs enda er það skoðun okkar allra að á heimilum fólks eigi það
að geta búið við frið og öryggi. Því miður er ýmislegt annað sem kann
að koma í veg fyrir að svo sé, en sett eru mörk varðandi hina óstyrilátu
og óstýranlegu náttúru. Þótt helsta náttúruvá á Vestfjörðum sé af
völdum snævar og veðurs er það svo að á Íslandi kemur margt fleira
til og nægir að nefna jarðskjálfta og eldgos annars staðar á landinu.
Nú er lokið eldgosinu í Holuhrauni norðan Vatnajökuls og velta vís-
indamenn fyrir sér hvar næst gjósi. Vísindamenn á sviði náttúrunnar
eru vakandi yfir ógnum hennar líkt og ríkisstjórn, Alþingi og sveitar-
stjórnir.

Fleiri ógnir steðja að okkur Íslendingum. Þær má vart ræða án þess
að stjórnmálamenn og almenningur tapi áttum og hverfi inn í veldi
tilfinningana. Heimurinn er harður nú um stundir og hefur reyndar
alltaf verið. Okkur stendur ógn af hryðjuverkum, sem of margir vilja
ekki horfast í augu við. Getur verið að Alþingi sé svo komið að það
tregðist við að takast á við vandann sem við blasir og muni ef til vill
fyrst gera svo þegar ,,snjóflóðið” er fallið. Umræður um vopneign
lögreglu og heimildir til þess að fylgjast með grunsamlegu fólki í því
skyni að koma í veg fyrir eigna- og manntjón þarf að taka til yfirveg-
aðrar og ábyrgrar umræðu áður en það verður um seinan. Of seint er
að byrgja brunninn þegar barnið er dottið í hann, segir máltækið.



FIMMTUDAGUR     5. MARS 2015 1313131313

Stórt og þarft skref í fjar-
skiptamálum Vestfjarða

Ríkiskaup hefur auglýst eftir
aðilum til að koma á hringteng-
ingu ljósleiðara á Vestfjörðum. Í
dag eru Vestfirðir tengdir lands-
neti fjarskipta með einfaldri ljós-
leiðaratengingu. Í ágúst í fyrra
sáust berlega takmarkanir kerfis-
ins þegar bilun í búnaði á Barða-
strönd olli því að stórir hlutar
Vestfjarða misstu net- og síma-
sambands. Til að auka öryggi
fjarskipta á Vestfjörðum er fyr-
irhugað að tvöfalda tenginguna
með ljósleiðarastrengjum sem
færu aðra leið en núverandi
strengir þannig að til verði hring-
tenging. Tvöföldunin skal tengja
saman símstöðvar frá Stað í
Hrútafirði til Súðavíkur með
viðkomu á Hólmavík.

Í þessum fyrsta fasa er kallað
eftir upplýsingum með það að
markmiði að kanna sannanleg

áform markaðsaðila um eigin
uppbyggingu og rekstur á mark-
aðslegum forsendum á næstu
þremur árum. Ef engar sannan-
legar og ábyggilegar upplýsingar
um slík áform berast hyggst Fjar-
skiptasjóður veita styrk til um-
rædds verkefnis. Björn Davíðs-
son, framkvæmdastjóri fjarskipta-
fyrirtækisins Snerpu á Ísafirði,
segir að þetta sé afar stórt og
þarft skref. „Það er mjög ánægju-
legt að þessi vinna sé komin á
þetta stig, að það sé búið að
ákveða að ef aðrir fara ekki í
þessa vinnu þá hafi ríkið for-
göngu um hringtengingu ljósleið-
ara,“ segir Björn.

Hann segir að miðað við þær
upplýsingar sem koma fram á
vefsíðu Ríkiskaupa, sakni hann
að ekki sé gert ráð fyrir ljósleið-
aratengingu til Drangsness. Björn

segir að hann viti til þess að fjar-
skiptafyrirtæki hafi velt fyrir sér
að fara í hringtengingu á Vest-
fjörðum. „Neyðarlínan, Voda-
fone og Míla hafa skoðað þetta
og Míla hefur lagt ljósleiðara
þegar aðrar framkvæmdir hafa
verið í gangi eins og á Stein-
grímsfjarðarheiði en það er kom-
inn strengur yfir hana,“ segir
Björn.

Hann segir að þetta verk sé of
stórt til að Snerpa ein og sér geti
tekið það að sér. „Það er áætlað

að þetta kosti eitthvað í kringum
300 milljónir og við höfum ekki
fjárhagslega burði í það. En við
gætum vissulega komið að þessu
með einhverjum hætti í samstarfi

við aðra. Það er þekking á svæð-
inu sem væri upplagt að nýta, í
því sambandi má nefna að Snerpa
á og rekur 11 kílómetra af ljós-
leiðurum.“           – smari@bb.is
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...
Laugardagur 7. marsLaugardagur 7. marsLaugardagur 7. marsLaugardagur 7. marsLaugardagur 7. mars

kl. 12:45 Bradford - Reading
kl. 15:00 QPR - Tottenham
kl. 17:00 Aston Villa - WBA

kl. 17:00 Athletic B - Real M
Sunnudagur 8. marsSunnudagur 8. marsSunnudagur 8. marsSunnudagur 8. marsSunnudagur 8. mars

kl. 11:00 Barcelona - Rayo V
kl. 16:00 Liverpool - Blackburn

Mánudagur 9. marsMánudagur 9. marsMánudagur 9. marsMánudagur 9. marsMánudagur 9. mars
kl. 20:00 Man. Utd - Arsenal

Þriðjudagur 10. marsÞriðjudagur 10. marsÞriðjudagur 10. marsÞriðjudagur 10. marsÞriðjudagur 10. mars
kl. 19:45 Chelsea - Paris St.G
kl. 19:45 Bayern M - Shakt D

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
eftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarsson

5. mars 1938: 5. mars 1938: 5. mars 1938: 5. mars 1938: 5. mars 1938: Bæjarhús í
Húsavík í N-Múlasýslu tók af
grunni í aftaka norðanveðri

með fólki og öðru sem í þeim
var. Húsin fuku niður fyrir

sjávarbakka og þótti furðu
gegna að fólk hefði komist

lífs af úr þessu ævintýri.
6. mars 1905:6. mars 1905:6. mars 1905:6. mars 1905:6. mars 1905: Coot, fyrsti

togari í eigu Íslendinga, kom
til Hafnarfjarðar í fyrsta sinn.

7. mars 1975:7. mars 1975:7. mars 1975:7. mars 1975:7. mars 1975: Flutningaskipið
Hvassafell strandaði við Flatey
á Skjálfanda í hvassvirði og
snjókomu. Mannbjörg varð.

Skipið náðist af strandstað og
var síðar gert við það.

8. mars 1990:8. mars 1990:8. mars 1990:8. mars 1990:8. mars 1990: Stígamót, ráð-
gjafar- og fræðslumiðstöð

um kyndferðislegt ofbeldi, tók
til starfa í Reykjavík.

9. mars 1950:9. mars 1950:9. mars 1950:9. mars 1950:9. mars 1950: Fyrstu tónleikar
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
voru haldnir í Austurbæjar-

bíói og telst þetta stofndagur
hljómsveitarinnar.

10. mars 1994:10. mars 1994:10. mars 1994:10. mars 1994:10. mars 1994: Hæstiréttur
felldi þyngsta dóm sinn þeg-
ar maður var dæmdur í 20
ára fangelsi fyrir manndráp,
en hann hafði tvívegis orðið

manni að bana.
11. mars 1941:11. mars 1941:11. mars 1941:11. mars 1941:11. mars 1941: Þýskur kaf-

bátur gerði árás á línuveiðar-
ann Fróða. Fimm fórust.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
SA stormur með slyddu eða

rigningu, einkum sunnan- og
vestanlands. Hiti 0-5 stig.
Kólnandi síðdegis og él.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðvestan hvassviðri og

jafnvel stormur með éljum en
úrkomulítið NA-lands.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðvestan hvassviðri og

jafnvel stormur með éljum en
úrkomulítið NA-lands.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir,
formaður fræðslunefndar Ísa-
fjarðarbæjar, telur mikilvægt að
skilgreina upp á nýtt stefnu bæj-
arins varðandi málefni leikskóla
og skoða til hvaða aðgerða hægt
sé að grípa til að setja Ísafjarðar-
bæ í fremstu röð sem búsetukost
fyrir foreldra ungra barna. Með
hliðsjón af minnisblaði Sigríðar
þessa efnis óskaði fræðslunefnd
eftir því að bæjarstjórn heimili
vinnu við mótun heildstæðrar
stefnu í dagvistarmálum.

Bæjarstjórn tók þetta mál fyrir
á síðasta fundi sínum og sam-
þykkti að vísa því til bæjarstjóra
til frekari úrvinnslu áður en það
komi fyrir bæjarstjórn á ný.

Stefnan verði skil-
greind upp á nýtt

Nýsköpunarfyrirtækið Kerecis
á Ísafirði hefur opnað skrifstofu í
Washington í Bandaríkjunum og
ráðið Chris Harte til að stýra starfi
Kerecis í Norður-Ameríku. Skrif-
stofan er sú fyrsta sem Kerecis
opnar utan Íslands. Chris mun
vinna náið með stofnunum innan
bandaríska varnamálaráðuneytis-
ins sem Kerecis er í samstarfi við.

Hann mun einnig stýra dreifi-
kerfi Kerecis í Bandaríkjunum
þegar það kemst á laggirnar.
Chris hefur víðtæka reynslu úr
tæknigeiranum sem spannar
meira en 25 ár og hefur m.a.
verið í stjórnunarstöðum hjá
IBM, Scio/GoPro.

Opna skrifstofu
í Washington

Búið er að setja upp færanlega
dísil varaaflstöð á Þingeyri.

„Ástæðan fyrir því að við setj-
um hana upp á Þingeyri er að ́ 73
árgerð af Paxman dísilvél sem
hefur verið lengi á Þingeyri dó
drottni sínum í janúar. Við áttum
þessa færanlegu vél, hún er í
gámaeiningum og hugmyndin
var að hún yrði á Reykhólum en
þangað til næstu skref verða
ákveðin, verður hún á Þingeyri,“
segir Halldór V. Magnússon,
framkvæmdastjóri veitusviðs.

Færanleg varaafl-
stöð til Þingeyrar

Gámaþjónustan
bauð lægst

Tvö tilboð bárust í endurbygg-
ingu Hlíðarvegar á Ísafirði, ann-
ars vegar frá Gámaþjónustu
Vestfjarða sem bauð 42,5 millj-
ónir króna og hins vegar frá
Gröfuþjónustu Bjarna ehf., sem
bauð 65,8 milljónir króna. Kostn-
aðaráætlun verkkaupa hljóðaði
upp á 57,1 milljón króna. Um er
að ræða endurnýjun á götu og
holræsalögnum auk gangstétta og
götulýsingar.
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