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Ragnar Edvardsson er fornleifafræðingur sem hefur stundað
rannsóknir um land allt, bæði
ofansjávar og neðan. Hann ræðir
við BB um rannsóknir sínar og
áhugann sem varð til þess að
hann flutti til Vestfjarða
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Sagan
dró mig til
Vestfjarða
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Styttist
í sparisjóðsmótið
Árvissa knattspyrnumótið,
Sparisjóðsmót Ungmennafélags Bolungarvíkur, verður
haldið síðustu helgina í júlí.
Mótið fer fram á æfingasvæði
UMFB laugardaginn 28. júlí
og er spilað í 8., 7., 6. og 5.
flokki. Liðin eru blönduð
strákum og stelpum. Mótið
hefst um kl. 9 og lýkur milli
kl. 14 - 15. Á sunnudeginum
geta liðin í 5. og 6. flokki
tekið þátt í drulluboltamóti á
Ísafirði.
Síðustu ár hafa á annað
hundrað ungmenni víðs vegar
af Vestfjörðum tekið þátt í
mótinu. Frekari upplýsingar
er að finna á umfb.is.

Grjótvarnargarðar við Pollgötu sýnast ekki fýsilegir
„Eins og nú standa sakir má
segja að nefndinni sýnist ekki
fýsilegt að fara í gerð stórra
grjótvarnargarða við Pollgötuna,“ segir Gísli Halldór Halldórsson, forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar og formaður sjö
manna nefndar um framtíðarskipan Pollsins á Ísafirði. Hugmyndir um slíka grjótgarða hafa
mætt andstöðu frá því að þær
voru settar fram. „Frekar verði

leitað eftir samspili flotvarna og
uppfyllingar næst smábátahöfn,“
segir Gísli. Með haustinu er von
á stöðuskýrslu frá nefndinni en
síðan mun hún væntanlega halda
starfi sínu áfram í vetur.
Nefndin hélt vikulega fundi og
jafnvel oftar frá miðjum apríl og
fram í miðjan maí. Skoðaðir voru
þeir fletir sem fundist hafa á hugsanlegum framkvæmdum við
Pollinn út frá hagsmunum vegna

sjóvarna við Pollgötu, hagnýtingar Pollsins sem skemmtibátahafnar og útivistarsvæðis og
hugsanlegrar tengingar þess við
miðbæinn. Þessari vinnu lauk
með því að haldinn var almennur
fundur í lok maí þar sem kallaðir
voru til hagsmunaaðilar og aðrir
áhugasamir. Þar var farið yfir málin og gagnrýni komið á framfæri.
„Núna liggur fyrir að vinna
skýrslu um niðurstöður funda

nefndarinnar og niðurstöður
íbúafundarins og um stöðuna
núna. Við stefnum að því að hún
verði tilbúin í haust og þar komi
fram það sem um var beðið, málið
reifað og fjallað um þá valkosti
sem staðið er frammi fyrir. Síðan
verður starfi nefndarinnar væntanlega haldið áfram í haust og
vetur og eftir það haldinn annar
almennur fundur um málið,“
segir Gísli Halldór Halldórsson.

Samið við
Keran
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að ganga til
samninga við Keran Stueland Ólason um almenningsakstur í Ísafjarðarbæ og
skólaakstur í Skutulsfirði.
Keran bauð næst lægst í verkið en alls bárust sex tilboð.
Keran bauð tæpar 45 milljónir en kostnaðaráætlun
hljóðar upp á 49,5 milljónir.
Lægstbjóðandi sagði sig frá
tilboði sínu og var í kjölfarið
mælt með því af sviðsstjóra
umhverfis- og eignasviðs
Ísafjarðarbæjar að samið yrði
við Keran.

Svalvogavegur opnaður
Vegurinn um Svalvoga,
sem liggur frá Dýrafirði fyrir
Sléttanes og inn Arnarfjörð,
hefur verið opnaður fyrir umferð. Vegurinn, sem einnig
þekkist undir nafninu Kjaransbraut, er ákaflega vinsæl
ferðamannaleið, þótt hún sé
ekki auðveld yfirferðar en
Svalvogar þykja státa af mikilli náttúrufegurð.
Ferðafólk virðist hrífast af
stórbrotinni náttúrunni en
fjölmargir bílar fara þar um
hvern dag meðan fært er yfir
sumartímann.

Frá Bolungarvíkurhöfn.

Góður afli hjá bolvísku bátunum
Hrólfur Einarsson ÍS frá Bolungarvík er annar aflahæsti
smábáturinn yfir 10 brúttótonnum það sem af er júlí með 89,04
tonn í 21 löndun. Þórkatla G frá Siglufirði er aflahæst með
100,31 tonn í 17 löndunum. Sirrý ÍS frá Bolungarvík er í fjórða
sæti með 73,42 tonn í 19 löndunum og Guðmundur Einarsson
ÍS frá Bolungarvík er í áttunda sæti með 68,77 tonn í 17 löndunum. Einar Hálfdáns ÍS frá Bolungarvík er í 12. sæti með
55,94 tonn í 10 löndunum, Fríða Dagmar ÍS frá Bolungarvík er

í 15. sæti með 48,33 tonn í 11 löndunum og Siggi Bjartar ÍS frá
Bolungarvík er í 17. sæti með 47,62 tonn í 15 löndunum.
Næstur vestfirskra smábáta er Indriði Kristins BA sem landar
í Súðavík með 38,57 tonn í 8 löndunum, þá kemur Stjáni Ebbi ÍS
frá Flateyri með 29,69 tonn í 8 löndunum, þá Kristján ÍS frá
Suðureyri með 28,97 tonn í 10 löndunum og Gestur Kristinsson
ÍS frá Suðureyri er í 29. sæti listans með 23,20 tonn í ellefu löndunum.
– bb@bb.is

Rækjuveiðibannið fellt úr gildi
Sjávarútvegsráðuneytið hefur
fellt úr gildi reglugerð sem sett
var á fimmtudag í síðustu viku
um stöðvun úthafsrækjuveiða
um næstu mánaðamót. Veiðibannið kom flatt upp á forsvarsmenn rækjuveiða og vinnslu
enda skildu þeir engan veginn
hvað þarna gæti legið að baki.
„Þetta er vitleysa og ég hef fulla
trú á því að þetta verði dregið til

baka, ég bara trúi ekki öðru. Við
verðum bara að reyna að hafa
áhrif og stöðva þessa vitleysu,“
sagði Jón Guðbjartsson hjá útgerðarfélaginu Birni og rækjuverksmiðjunni Kampa á Ísafirði
í samtali við blaðið á föstudag og
greint er frá á bls. 13 í blaðinu í
dag. Eftir að Jón hafði andmælt
veiðibanninu við ráðuneytið var
reglugerðin felld úr gildi sam-

dægurs.
Sinnaskiptin í ráðuneytinu hafa
verið útskýrð með því, að rækja
sem veidd var í Smugunni og í
Kolluál hafi verið ranglega flokkuð hjá Hafrannsóknastofnum og
það hafi leitt til þess að reglugerðin um veiðibannið var sett.
Veiðar á úthafsrækju miðast við
ráðgjöf en ekki kvóta og var lagt
upp með að stöðva veiðar við
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7.800 tonna markið. Í síðustu
viku þóttust menn sjá í gagnabanka sem ráðuneytið styðst við
að því marki væri náð og því var
reglugerðin um bannið gefin út.
Samkvæmt þessu virðist Jón
Guðbjartsson hjá Birnir ehf., hafa
gleggri yfirsýn varðandi rækjuveiðar en Hafrannsóknastofnun
og ráðuneytið.
– hlynur@bb.is
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Samkomulag um flutning
olíubirgðastöðvar á Mávagarð
Gert er ráð fyrir að hægt verði
að taka olíubirgðastöð í rekstur á
Mávagarði 1. nóvember, ef ekki
koma upp neinar tafir. Þá hefur
umhverfisráðuneytið hefur veitt

Olíudreifingu undanþágu vegna
starfsleyfis til reksturs olíubirgðastöðvar við Suðurgötu og Mjósund á Ísafirði. Undanþágan gildir þar til notkun eldri stöðvarinnar
er lokið og starfsleyfi hefur verið
gefið út fyrir nýja olíubirðgastöð
á Ísafirði en eigi lengur en til 31.
mars 2013. Fyrirtækið hafði áður
fengið undanþágu frá starfsleyfisskyldu fyrir stöðinni við Mjósund og sameiginlegri olíubirgðastöð Skeljungs og Olíudreifingar
við Suðurgötu fram til 1. júlí vegna
þess að land undir nýja staðsetningu á Mávagarði væri ekki tilbúið.
Þeim tímamörkum var ekki
náð af fjölþættri ástæðu er fram

kemur í bréfi Olíudreifingar til
ráðuneytisins. Í fyrsta lagi hafi
tekið lengri tíma en áætlað var
að semja við Ísafjarðarbæ um
skipti á lóðum og bætur fyrir
kostnað vegna flutnings stöðvarinnar. Jafnframt miðuðust áætlanir félagsins við að Skeljungur
tæki þátt í endurbótum núverandi
stöðvar eða byggingu nýrrar. Nýlega kynnti Skeljungur þó félaginu ákvörðun sína um að eiga
ekki samstarf um uppbyggingu á
Ísafirði og fyrirætlanir sínar að
flytja alla sína starfsemi til Bolungarvíku. Endurmeta þurfti því
allar áætlanir félagsins.
Ísafjarðarbær mun greiða Olíudreifingu 8 milljónir króna vegna

kostnaðar við flutning olíubirgðastöðvar yfir á Mávagarð á Ísafirði
og hreinsun lóðar á núverandi
stað stöðvarinnar við Suðurgötu.
Kostnaðurinn hlýst af flutningi
mannvirkja, hreinsunar lóða og
uppbyggingar nýrrar lóðar. Samkomulag er með aðilum að uppgjör greiðslu Ísafjarðarbæjar
vegna lóðaskipta fari fram með
skuldajöfnun gagnvart lóðarleigu
og opinberum gjöldum sem
sveitarfélagið innheimtir á grundvelli opinberra gjaldskráa sinna.
Samkvæmt áætlun um meðhöndlun jarðvegs vegna olíubirgðastöðvar í Mjósundi og Suðurgötu á Ísafirði verður mengunarástand svæðanna metið með

sýnatökum og greiningu að loknu
niðurrifi mannvirka. Tekin verða
sýni með 10-20 metra milibili á
þeim svæðum sem mengunar er
vænst og 20-40 millibili þar sem
hennar er ekki vænst og greint á
staðnum með skynmati en af
hverju svæði verður tekið blandað sýn og sent rannsóknarstofu
Háskóla Íslands til að greina
heildarmagn efna. Gert er ráð
fyrir að megnið af menguðum
jarðvegi verði hreinsaður á staðnum.
Þetta kemur fram í samkomulagi sem bæjarráð hefur staðfest
milli Olíudreifingar ehf. og Ísafjarðarbæjar um flutning olíubirgðastöðvar á lóð á Mávagarði.

Æfiágrip
Kolbeins í
Dal komið út
Komið er út á vegum Snjáfjallaseturs í samstarfi við
Sögumiðlun, Æfiágrip Kolbeins í Dal með ítarlegum
skýringum eftir Engilbert S.
Ingvarsson. Kolbeinn Jakobsson var fæddur 13. september 1862 að Tirðilmýri í
Snæfjallahreppi, en ólst upp
í Æðey og eru því 150 ár liðin frá fæðingu hans í haust.
Hann var lengi aflasæll formaður, hreppstjóri, oddviti
og sýslunefndarmaður í
Snæfjallahreppi og bjó lengst
af í Unaðsdal og var kenndur
við Dal. Fleyg urðu ummæli
Magnúsar sýslumanns Torfasonar „kjarkmaður Kolbeinn
í Dal“ og hafa ýmsar skýringar verið gefnar á þessu
orðatiltæki. Kolbeinn skrifaði æviágrip sitt sem hér
birtist á prenti í fyrsta sinn,
en hluti þess þar sem fjallað
er um Bæjardrauginn birtist
þó í Vestfirskum sögnum árið
1946.
Helgi Hjörvar hóf lestur
handrits Kolbeins í Ríkisútvarpið á 5. áratugnum en
lestrinum var hætt eftir tvo
lestra. Allt orðalag og ritháttur er haft að hætti Kolbeins. Nafnaskrá fylgir bókinni sem kostar kr. 3.000.til félagsmanna. Bókin verður kynnt á dagskrá fjölskylduhátíðar sem fram fer í
Dalbæ á Snæfjallaströnd
dagana 27.-29. júlí.
– bb@bb.is

Aurora siglir hér seglum þöndum.

Fyrsta Grænlandsferð Borea
Adventures farin á laugardag
Fyrsta Grænlandsferð Auroru,
skútu ferðaþjónustufyrirtækisins
Borea Adventures, á þessu ári
verður farin á laugardag. „Þetta
er kayakferð þar sem siglt er
stystu leið til Grænlands. Síðan
verður siglt á kajökum meðfram
ströndinni og niður til Kulusuk,“

segir Rúnar Óli Karlsson hjá Borea Adventures. Síðan verður farið
á Skjoldungen svæðið sem er afar
spennandi að sögn Rúnars Óla,
en hefur aldre verið nýtt til ferðaþjónustu. Fyrstu ferðirnar eru að
mestu kajakferðir sem bandaríska ferðaskrifstofan Explorers

Cornes keypti í heild sinni.
Þriðja og síðasta ferð fyrirtækisins verður í lok ágúst og
verður þá farið á Ammassalik
eyjuna. „Það er mjög skemmtileg
ferð. Þar siglum við og skoðum
Inúíta þorpin og fallega náttúru.
Það er ekkert erfið ferð, meira
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svona fyrir hinn almenna ferðamann sem hefur áhuga á fallegri
náttúru og útivist,“ segir Rúnar
Óli Karlsson hjá Borea Adventures. Uppselt er í miðferðina en
ennþá er nokkur pláss laus í fyrstu
og síðustu ferðina.
– gunnar@bb.is
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Vestfirðingum fer fjölgandi
Í lok 2. ársfjórðungs í ár bjuggu
rúmlega 7000 manns á Vestfjörðum sem er fjölgun um tæplega
0,43% frá sama tíma fyrir ári. Þá
fjölgaði íbúum fjórðungsins um
fjörutíu frá 1. ársfjórðungi. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar var nokkuð jafnt skipt milli
kynja, konur voru 3.425 og karl-

menn 3.595. Erlendir ríkisborgarar voru 645 og fjölgaði um 35
frá sama tíma fyrir ári. Í Bolungarvík bjuggu 910 manns í lok 2.
ársfjórðungs, 3.760 í Ísafjarðarbæ, 280 í Reykhólahreppi, 280 í
Tálknafjarðarhreppi, 920 í Vesturbyggð, 190 í Súðavíkurhreppi,
60 í Árneshreppi, 100 í Kaldr-

ananeshreppi og 520 í Strandabyggð.
Þá fjölgaði íbúum í Bolungarvík, Reykhólahreppi, Vesturbyggð, Árneshreppi og Strandabyggð milli ára samkvæmt Hagstofunni. En íbúum fækkaði hins
vegar í Ísafjarðarbæ og Tálknafjarðarhreppi en íbúafjöldinn

stóð í stað milli ára í Súðavíkurhreppi og Kaldrananeshreppi. Í
lok 2. ársfjórðungs 2012 bjuggu
320.160 manns á Íslandi, 160.600
karlar og 159.560 konur. Landsmönnum fjölgaði um 100 á ársfjórðungnum. Erlendir ríkisborgarar voru 20.570 og á höfuðborgarsvæðinu bjuggu 203.970 manns.

„Þrálátur
orðrómur“ um
lundaþjófnað
„Já, um þetta er þrálátur
orðrómur, að vísu get ég
ekki sannað neitt“, segir
Guðbrandur Baldursson frá
Vatnsfirði, umráðamaður
Borgareyjar í Ísafjarðardjúpi, aðspurður um lundaþjófnað í eynni á síðasta ári.
Vegna lundaskorts í Vestmannaeyjum fengu Eyjamenn leyfi til að veiða lunda
í Borgarey á liðnu sumri, en
hinn þráláti orðrómur segir
að þeir hafi hirt miklu meira
en til stóð og án þess að borga
fyrir.
Núna í sumar er engin
lundaveiði leyfð í Borgarey,
– „vegna þessa máls og annarra,“ segir Guðbrandur.

Spurningin
Ætlar þú að fylgjast
með ólympíuleikunum í London í
næsta mánuði?
Alls svöruðu 414.
Já sögðu 251 eða 61%
Nei sögðu 163 eða 39%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Hæg
norðvestlæg eða breytileg átt og léttskýjað, en
skýjað á NA-verðu
landinu fram eftir degi.
Horfur á laugardag:
Suðvestanátt og víða
bjart veður, en þykknar
smám saman upp vestan
til á landinu. Hiti 12-20
stig. Horfur á sunnudag: Útlit fyrir sunnanog suðvestanátt með
rigningu eða súld, en
úrkomuminna á NA- og
Austurlandi. Hlýtt í veðri.

Kristjana Sigurðardóttir (th) ásamt Guðrúnu Jónsdóttur.

Kaupa frekar „local“ vörur
„Þetta hefur verið ágætt í sumar. Það er ekkert meiri sala hjá okkur þegar skemmtiferðaskipin koma því það er aðallega hinn almenni ferðamaður sem verslar hjá okkur. Farþegar skemmtiferðaskipa gera engin stór innkaup, þeir eru meira að versla smáhluti,“
segir Kristjana Sigurðardóttir, ein af aðstandendum handverksmarkaðsins Karítasar á Ísafirði. „Við erum mest að selja prjónavörur og þá mest lopapeysur. Tilfinning mín er sú að fólk vilji frekar kaupa ,,local“ vörur. Ferðamaðurinn spyr í aukni mæli hvort
vörurnar séu héðan eða framleiddar í Kína,“ segir Kristjana. Karítas er með opið alla daga nema sunnudaga frá kl. 11-18, nema þegar skemmtiferðarskip eru við höfn þá opnar markaðurinn klukkan 08:30.
– gunnar@bb.is

Ritstjórnargrein

Lárviðarsveigurinn
Í bók sinni ,,Í djörfum leik“ lýkur rithöfundurinn og blaðamaðurinn Þorsteinn heitinn Jósepsson, lýsingu á setningu ólympíuleikanna í Berlín 1936 með eftirminnilegum hætti: ,,Eitt hljómar
stöðugt fyrir eyrum mínum: Ísland, Ísland, einnig þú ert þátttakandi
í alþjóðaleikum æskunnar – einnig þú ert heiðrað á voldugustu
íþróttaleikum, sem enn hafa verið haldnir á jörðinni... fáninn þinn
er fegurstur allra fána. Megi hann bera hróður þinn út um gervallan
heim!“
Íslendingar gengu í fyrsta sinn inn á ólympíuleikvang í London
1908; þeir voru þar 1948 og verða þar nú. Heimurinn er ekki sá
sami og áður fyrr. Tvær heimstyrjaldir eiga tvímælalaust þar stóran
þátt.
Allt frá Aþenu 1896 til og með Berlínar 1936 var stærsta stund
sérhvers sigurvegara þegar hann var krýndur lárviðarsveignum,
tákni vináttu og friðar, sem ólympíuhugsjónin óf þjóða í milli. En,
tímarnir breyttust og mennirnir með. Lárviðarsveigurinn er ekki
lengur í tísku. Í stað hans bíta sigurvegararnir í gullið til að kanna
gæði málmsins. Frægasti hlaupari Finna, fyrr og síðar, Paavo
Nurmi, sem útilokaður var frá leikunum í Los Angeles 1932, fyrir
að vera ekki lengur í hópi ,,áhugamanna“ hefði auðveldlega smogið

í gegnum nálaraugað ´48. Eftir Nurmi er haft: ,,Ég keppi ekki
vegna frægðar, heldur vegna íþróttanna. – Frægðin gerir mann ekki
mikinn, heldur háttvíst dagfar og rækt við skyldustörfin.“
Það var, er og verður æðsti draumur sérhvers íþróttamanns að
etja kappi á ólympíuleikum. Sá draumur er hollur þeim sem taka
íþróttir alvarlega. Og áreiðanlega verður þeim Íslendingum, er
happið hlotnaðist að þessu sinni, innanbrjóst við inngöngu á leikvanginn líkt og Þorsteinn Jósepsson lýsti fyrrum. Vonandi gleymist
aldrei hugsjónin um heilbrigða sál í hraustum líkama.
Hvar stöndum við? Hvert stefnir með sama áframhaldi? Það er
barist um réttinn til að halda ólympíuleika þótt sá blákaldi veruleiki
blasi við að heilar herdeildir löggæslumanna, gráar fyrir járnum,
þurfi til að gæta öryggis keppenda! Hvað veldur? Öllum brögðum
eigi að síður beitt til að hneppa hnossið og milljörðum króna eytt til
að yfirbjóða fyrri sýndarmennsku við setningar- og lokaathafnir.
Hærra, Hraðar, Lengra!
Á ólympíuleikana í London 2012 mætir vaskur hópur íslenskra
íþróttamanna og kvenna. Án nokkurs vafa mun íþróttafólkið verða
sjáflu sér og þjóðinni til sóma, hver sem uppskeran verður í medalíum vegin.
s.h.
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Nauðsyn á nýrri aðstöðu vegna
farþega á skemmtiferðaskipum
„Þetta er óviðunandi eins og
það er í dag, bæði fyrir þann
atvinnurekstur sem er fyrir ofan
flotbryggjuna þar sem við erum
að taka þessa farþega í land og
eins fyrir farþegana sjálfa. Það
er eiginlega ótækt að bjóða þeim
upp á að labba þarna beint í gegn-

um iðnaðarsvæði,“ segir Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri á Ísafirði, um aðstöðuna til
að taka á móti farþegum skemmtiferðaskipa sem komast ekki að
bryggju.
„Það hefur sérstaklega komið
vel í ljós núna í sumar að flot-

bryggjuaðstaðan hér á Ísafirði til
að taka á móti farþegunum er
ekki nógu góð, það er svo mikill
massi af fólki sem kemur þarna
beint upp á iðnaðarsvæðið. Þess
vegna hafa komið upp hugmyndir
um að útbúa nýja aðstöðu og
væntanlega munum við taka það

fyrir á næsta fundi hafnarstjórnar.“
Guðmundur segir að bæði hafi
fjölgað skemmtiferðaskipum
sem leggjast við ankeri fyrir utan
og líka séu þau að verða stærri
og með fleiri farþega. „Við munum reyna að finna lausn á þessu
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og vonandi verður mjög fljótlega
tekin ákvörðun um það hvar við
byggjum upp nýja aðstöðu. Þar
er ég að tala um aðstöðu sem
yrði eingöngu fyrir farþega
skemmtiferðaskipanna sem leggjast hér fyrir utan.“
– hlynur@bb.is
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Vestfirðir geyma nýja
sýn á Íslandssöguna
Fornleifafræðingurinn Ragnar
Edvardsson tekur á móti mér í
Rannsóknasetri Háskóla Íslands
í Bolungarvík. Það kemur fljótlega í ljós að Ragnar er ekki maður sem breytir því sem vel hefur
reynst. Þegar hann býður upp á
kaffi er það upp á gamla mátann:
Vatnið hitað í katli og svo síað í
gegnum gamaldags kaffitrekt.
„Kaffið er best svona,” segir hann
áður en við hefjum spjall okkar.
„Ég er fæddur í Reykjavík og
öll mín fjölskylda í báðar ættir
kemur þaðan. Reyndar á móðir
mín ættir að rekja til Vestfjarða
þar sem forfeður okkar bjuggu á
17. öld áður en þeir fluttu til
Reykjavíkur þannig ég er Reykvíkingur langt aftur í ættir. Faðir
minn Edvard Ragnarsson grunnskólakennari. Móðir mín Þorbjörg Jónsdóttir er hjúkrunarfræðingur og starfaði lengst af
sem slík, en á síðustu árum kenndi hún hjúkrunarfræði við Fjölbrautarskólann í Breiðholti en er
nýfarin á eftirlaun. Ég á tvö
alsystkini og fimm hálfsystkini
en foreldrar mínir skildu þegar
ég var unglingur. Systir mín Anna
Guðrún bjó hér í Bolungarvík í
mörg ár, en er nú nýflutt til
Reykjavíkur. Litli bróðir minn
Kristinn er 16 árum yngri en ég
og stundar nú nám í landfræði
erlendis. Fyrstu árin ólst ég upp í
Vesturbænum en síðar fluttum
við í Fossvoginn, sem þá var
hálfgert úthverfi, en þar bjó ég
lengst af,” segir Ragnar.

Fornleifaáhugi frá
blautu barnsbeini
„Ég hef frá unga aldri haft mikinn áhuga á klassískum fræðum
og fornmálum. Þessi áhugi hefur
ekki elst af mér því enn í dag er
eitt mitt helsta áhugamál að
grúska í fornum bókum. Ég heillaðist mjög ungur af latneskum
textum. Þegar ég sá t.d. áletranir
á fornum sigurbogum og rústum
þá langaði mig mikið til þess að
geta ráðið textana sjálfur. Ég var
líka ungur þegar ég fékk mikinn
áhuga á sögu Rómverja og sá
áhugi átti eftir að hafa mótandi
áhrif á mig síðar meir,” segir
Ragnar þegar ég spyr hann hvað
hafi ráðið því að hann lagði fornleifafræði fyrir sig.
„Ég hef haft áhuga á fornleifa-

fræði frá því að ég man fyrst eftir
mér. Sex ára gamall er ég byrjaður að grafa í Fossvoginum sem
þá geymdi aðallega kartöflugarða. Fyrsti uppgröfturinn minn
var sem sagt gömul karftöflugeymsla í Fossvoginum. Þessi
áhugi á fortíðinni, bæði því sem
er skráð og því jörðin hefur að
geyma, hefur þannig fylgt mér
alla tíð” segir Ragnar.
„Ég gekk í Menntaskólann við
Hamrahlíð og útskrifaðist þaðan
árið 1984. Teitur Benediktsson
kenndi mér Latínu. Hann var
kennari af gamla skólanum og
var reglulega skemmtilegur og
hafði mikil áhrif á mig í mínu
latínunámi. Hann átti sjálfsagt
einhvern þátt í því að ég skrái
mig í latínu og sagnfræði þegar
ég byrja í Háskóla Íslands. Eftir
BA námið stefndi ég á frekara
nám í þessum fræðum auk þess
sem ég vildi læra meira um sögu
Rómverja. Ég fer því til Bretlands
í mastersnám við University
College of London, Institute of
Archaeology og tók mastersgráðu í fornleifafræði með aðaláherslu á rannsóknir á minjum
frá skattlöndum Rómverja.
Ég klára mastersnámið árið
1992 og kem þá heim. Á þessum
tíma er framtíðin svolítið óráðin
hjá mér. Ég hafði enn mikinn
áhuga á rómverskri fornleifafræði en fræðirannsóknir á sögu
Rómverja eru stór heimur sem
erfitt er að fóta sig í. Fyrir það
fyrsta eru mjög margir um hituna
en auk þess hafði enginn Íslendingur áður lagt stund á þessi fræði
og því engin fótspor sem ég gat
fylgt eftir. Þannig að ég kem heim
og byrja að taka þátt í uppgröftum
hér heima, sem leiða til frekari
áhuga og rannsókna á fornleifafræði Norður Atlantshafssvæðisins,” segir Ragnar.

Við grófum upp stóran hlut
býlisins þar sem til stóð að lækka
hólinn, en við fórum ekki neðar
en til sautjándu aldar og mig
grunar að miðaldarbýlið sé þarna
ennþá. Það væri spennandi verkefni að grafa lengra því þarna
hefur verið lítil röskun. Menn
halda stundum að búið sé að eyða
öllum minjum í þéttbýlinu en svo
er ekki. Það er ekki fyrr en farið
er að líða á tuttugustu öldina að
menn byrja á að grafa djúpa
grunna fyrir hýbýli sín, en áður
fyrr byggðu menn ofan á eldri
lög sem hlóðust svo upp með tíð
og tíma. Þess vegna finna menn
oft miklu meira en þeir búast við
þegar þeir grafa í borgum og bæjum.
Í kjölfarið fer ég að stunda
fornleifarannsóknir um allt land.
Tek þátt í rannsóknum á Mývatni
með Fornleifastofnun Íslands og
byrja að kenna fornleifafræði í
uppgraftrarsskóla Fornleifastofnunar Íslands. Fyrst er skólinn
staðsettur á Mývatni en þegar
uppgröftur hefst í Vatnsfirði í
Djúpinu árið 2003 flyst skólinn
þangað. Á árunum 1997 til 2006
stunda ég rannsóknir í samvinnu
við ýmsa einstaklinga og stofnanir, þ.m. Náttúrustofu Vestfjarða og Fornleifastofnun Íslands. En á þessum tíma er ég
aðallega að stunda eigin rannsóknir.
Ég fer svo í doktorsnám til
New York árið 1999 en ég kláraði
doktorsritgerðina tiltölulega nýlega eða árið 2009. Ég er við
nám í City University of New
York, Graduate Center sem er til
húsa beint á móti Empire State
byggingunni á Manhattan, og bý
í New York alveg til ársins 2004.
Ég kom þó alltaf heim á sumrin
og á í fríum til að vera hjá dóttur
minni.”

Frá Arnarhóli
til Manhattan

Áhuginn á Vestfjörðum

Fyrsta stóra verkefnið mitt var
stjórn á uppgreftri á Arnarhól í
Reykjavík sem gerður var í
tengslum við endurhönnun á
hólnum. Arnarhóll var býli sem
líklegast var frá landnámi en var
rifið á fyrri hluta nítjándu aldar
þegar býlið þótti orðið hrörlegt í
samanburði við bæjarmyndina
sem þá var að mótast.

Doktorsverkefni Ragnars fjallaði um þátt fiskveiða í hagkerfi
miðalda á Vestfjörðum. „Spurningin sem ég lagði upp með var
hvaða hlutverk fiskveiðar og
sjávarfang léku í hagkerfi Vestfjarða. Skiptu þær miklu máli
eða er það rétt sem menn hafa
gjarnan haldið fram að fiskveiðar
hafi verið aukabúgrein Íslendinga. Þetta eru þær spurningar
sem enn eru leiðarljós í flestum

þeim rannsóknum sem ég legg
stund á í dag.
Stundum er ég spurður að því
hvers vegna ég, Reykvíkingurinn
af mölinn, hafi áhuga á Vestfjörðum. En þessi áhugi hefur blundað
í mér lengi. Fyrst þegar ég kem
til Vestfjarða þá furða ég mig á
ákveðinni þversögn í sögunni.
Samkvæmt hefðbundinni söguskoðun þá byggði Ísland á landbúnaði en þegar maður kemur
hingað blasir við að hér er mjög
lítið af góðum landbúnaðarsvæðum. Engu að síður voru ríkustu
býli Íslands á miðöldum á Vestfjörðum og Vesturlandi – á stöðum þar sem skilyrði fyrir landbúnað eru alls ekki góð. Spurning
er því hvernig og hvers vegna
þessi býli urðu jafn rík og raun ber
vitni.
Svarið við þessari spurningu
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taldi ég að mætti finna á Vestfjörðum. Þessi áhugi á svæðinu á
stóran þátt í því að ég ákveð að
flytja til Vestfjarða árið 1995 og
fer að kenna við Grunnskóla Bolungarvíkur auk þess sem ég byrja
á að kanna mögulega rannsóknarstaði. Aðalástæðan fyrir flutningunum var sem sagt sú að ég
vildi búa hér og fá tilfinningu
fyrir svæðinu sem ég vildi rannsaka.”
Ragnar hefur því búið í Bolungarvík með hléum í hálfan annan áratug. Hann er í sambúð með
Guðbjörgu Ástu Ólafsdóttur.
„Við erum nokkuð stór fjölskylda. Ég á eina dóttur úr fyrra
sambandi og Guðbjörg tvo stráka
og saman eigum við svo eina
stúlku. Við búum öll saman í
Bolungarvík nema elsta dóttir
mín sem er nýflutt til Reykjavík-
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ur.

Grænlenski spegillinn
Ragnar hefur tekið þátt í fornleifarannsóknum um allt land og
einnig verið við uppgröft erlendis. „Ég hef tekið þátt í tveimur viðamiklum uppgröftum í
Grænlandi annars vegar og hins
vegar í Færeyjum. Sumrin 2005
og 2006 er ég á Grænlandi við
uppgröft, en saga norrænna
manna á Grænlandi hefur mikla
þýðingu fyrir sögu okkar Íslendinga og mikilvægt að við höldum
þeim rannsóknum áfram.
Strax og ég kom til Grænlands
tók ég eftir því að búsetulandslagið þar er mjög líkt því íslenska
og þá sérstaklega á Vestfjörðum.
Þarna eru djúpir firðir umkringdir
háum fjöllum og staðsetning býl-

anna er, eins og á Vestfjörðum,
dreifð við sjávarsíðuna. Þá eru
byggingarnar nákvæmlega eins
og þær sem grafnar hafa verið
upp á Íslandi – þær snúa meira
að segja í sömu átt. Þarna getum
við því sé hvernig byggðin hefur
verið á Íslandi á miðöldum án
þess að önnur byggð hafi raskað
ummerkjunum því á Grænlandi
fer byggðin í eyði í kringum
1400.
Það sem rannsóknirnar sýna
er að byggðin á Grænlandi virðist
hafa þróast á töluvert annan veg
en hún gerði á Íslandi. Á 12. öld
verður mikil breyting í byggðum
norrænna manna við Norður
Atlantshafið þannig að meiri
áhersla var lögð á nýtingu sjávarafurða. Hvað veldur þessum
breytingum vitum við ekki fyrir
víst, hvort það voru breytt um-

hverfisskilyrði eða eitthvað annað, en rannsóknir á öskuhaugum
á Íslandi sýna svo ekki er um að
villast mikla aukningu á fiskbeinum.
Á Grænlandi sjáum við hins
vegar ekki þessi merki heldur
eru eingöngu bein spendýra í
öskuhaugum byggðanna. Á þessu
tímabili fækkar nautgripum umtalsvert á Íslandi og fjárbúskapur
eykst og verður aðalbústofninn,
en á Grænlandi gerist þetta ekki
og nautgriparækt heldur áfram
velli. Svo virðist því sem þróun
byggðanna hafi farið í sitthvora
áttina á þessum tímapunkti.
Ástæðan fyrir því að byggð á
Grænlandi leggst í eyði má að
mínu mati rekja til breytinga í
hagkerfinu. Fótunum virðist hafa
verið kippt undan efnahagslífi
norrænna manna á Grænlandi,

en það byggði fyrst og fremst á
útflutningi á lúxusvörum eins og
rostungatönnum. Þegar samfélög
missa verslun og útflutning þá
einangrast þau og byggðin leggst
oftar en ekki í eyði. Dæmi um
þetta sjáum við víða í rannsóknum á samfélögum á forsögulegum tíma. Það er því líklegt að
smátt og smátt hafi grafið undan
grænlensku byggðinni. Engin
merki er að finna um árásir frá
utanaðkomandi þjóðflokkum eða
um að fólk hafi yfirgefið bæi
sína fyrirvaralaust.
Af þessu má álykta að ef ekki
hefði verið fyrir þorskinn og útflutning á skreið snemma á miðöldum þá hefði byggðin á Íslandi
líklega lagst af. Ólíkt Grænlandi
þá gátu Íslendingar snúið sér að
öðru þegar kreppa tók að. Við
sjáum í heimildum að strax í
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upphafi 13. aldar eru Íslendingar
farnir að kvarta við Noregskonung um að skipakomur séu orðnar
fátíðar og samhliða fer róstur á
Íslandi vaxandi. Það sem bjargar
okkur á Íslandi eru auknar þorskveiðar og útflutniningur á skreið.
Þorskveiðar hafa þannig frá
upphafi verið grundvöllur efnahags Íslendinga. Þetta er samt
sem áður ekki almennt viðurkennt í dag,” segir Ragnar og
það er augljóst að hér er um hjartans mál hans að ræða.

Þorskurinn og byggðin
Í gegnum tíðina hefur hin almenna söguskoðun gengið út frá
því að landið hafi byggst upp á
landbúnaði og fiskveiðar verið
stundaðar sem aukabúgrein. Að
mati Ragnars stenst þetta ekki
9
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nánari skoðun heldur þvert á
móti.
„Þær verstöðvar sem ég hef
grafið upp eru margar frá Landnámi, t.d. sýnir aldursgreining á
einni verstöð að hún var frá árinu
900. Þorskveiðar voru því stundaðar af töluverðum krafti strax í
upphafi byggðar. Þá hefur gjarnan verið talið að fyrstu landnámsmennirnir hafi í upphafi numið
bestu bújarðirnar og þeir sem á
eftir komu hafi neyðst til þess að
setjast að á stöðum eins og Vestfjörðum. Það má hins vegar leiða
líkum að því að þeir sem fyrst
koma til landsins séu að koma út
af fiskinum ekki landbúnaði.
Þetta eru menn sem koma frá
sjávarútvegssvæðum og hafa
komið hingað í leit að nýjum
fiskimiðum. Það má finna vísbendingar um þetta í rituðum
heimildum Landnámu, t.d. reynir
Flóki fyrstur manna að setjast að
á Íslandi og það gerir hann á
Vestfjörðum. Það fyrsta sem
Þuríður Sundafyllir gerir þegar
hún nemur Bolungarvík er að
setja upp kvíamið, en af hverju
byrjar hún á því að finna miðin ef
hún ætlaði eingöngu að stunda
landbúnað? Jú, líklega hefur vakið fyrir henni að stunda fiskveiðar.
Þá hafa fyrstu landnámsmennirnir ekki getað flutt með sér
nema takmarkaðan bústofn.
Menn hafa því þurft að byggja
upp bústofninn á fyrstu áratugum
landnámsins og á meðan hafa
þeir þurft að treysta á annað til
matar og þá liggur fiskmeti beint
við.”

Sveigjanleiki
og fiskveiðar
Þegar hamfarir, eldgos og jarðskjálftar, hafa gengið yfir Ísland
hafa Vesturland og Vestfirðir
jafnan sloppið best. Almennt er
talið að þessi svæði hafi komist
betur frá hamförunum vegna þess
hve fjarri þau eru frá virkum eldstöðvum. „Þetta er ekki rétt að
mínu mati,” segir Ragnar.
„Skýringin er miklu frekar
fólgin í því að á þessum svæðum
hafa fiskveiðar veitt mönnum
möguleika á að bjarga sér á annan
hátt þegar landbúnaðurinn brást.
Fiskveiðar hafa ávallt veitt hagkerfi Íslands ákveðinn sveigjanleika sem er nauðsynlegur fyrir
langtímabúsetu á landinu. Þannig
sker Vesturlandið, allt frá Reykjanesi og norðan úr, sig frá öðrum
landshlutum.
Það má líka spyrja sig hvers
vegna allir ríkustu menn og ættir
landsins á miðöldum hafi verið
búsettir á Vesturlandi í nánd við
Vestfirði, eins og Guðmundur
Arason á Reykhólum og Björn
Þorleifsson ríki sem býr á Skarðsströnd en á sitt útibú í Vatnsfirði.
Af hverju koma þeir ekki frá
auðugustu landbúnaðarsvæðunum og á hverju byggðu þeir sitt
ríkidæmi? Ástæðan er ekki sú að

þetta voru einstaklega duglegir
búmenn heldur kom þeirra innkoma fyrst og fremst frá útflutningi á skreið enda áttu þeir allar
bestu verstöðvar Vestfjarða.”

Miðaldir úr skugganum
Ragnar segir miðaldir Íslands
hafa lítið verið rannsakaðar og
því hafi menn ekki gert sér almennilega grein fyrir mikilvægi
fiskveiða í Íslandssögunni.
„Þetta stafar af ýmsum ástæðum. Fyrir það fyrsta þá eru til
litlar ritaðar heimildir um þetta
tímabil miðað við önnur tímabil
í sögunni og því hafa menn kannski ekki lagt í miklar sagnfræðilegar rannsóknir á þessum tíma.
En hér getur fornleifafræðin
komið inn með gríðarlegt magn
upplýsinga sem geta varpað ljósi
á síðari tíma þróun þjóðarinnar.
Við ættum því að leggja sérstaklega áherslu á rannsóknir á
þessu tímabili. Þetta er t.d. sá
tími þegar frjálsræði er hvað mest
á Íslandi, þ.e.a.s við bjuggum
við tiltölulega frjálsa milliríkjaverslun. Þannig hafði áðurnefndur Björn ríki mikil verslunartengsl við Þýskaland og Guðmundur ríki við England.
Þessar rannsóknir á verstöðvum og verslunarstöðum eru í raun
að slíta barnsskónum, en nú eru
fleiri rannsóknir í burðarliðnum
og ég reikna með að þær eigi
eftir að styðja frekar við þessar
niðurstöður mínar.”

Hafið geymir
dýrmæt gögn
„Það er líka mikilvægt að við
styðjum frekar við neðansjávarrannsóknir,” segir Ragnar sem
hefur verið frumherji í slíkum
rannsóknum á Íslandi. Meðal
annars hefur hann tekið þátt í
rannsóknum á póstskipinu Phönix, sem fannst við Syðra Skógarnes á Snæfellsnesi.
„Það yrði mjög verðmætt að
finna skipsflak frá miðöldum en
slíkur fundur gæti mögulega
varpað ljósi á hvað við vorum að
flytja inn á þessum tíma. Við
vitum nefnilega hvað við vorum
að flytja út en lítið sem ekkert
um innflutning. Það er ýmislegt
sem bendir til þess að það hafi
verið til nokkuð af peningum í
landinu. Rannsóknir Bjarna F.
Einarsson á hollenska flutningaskipinu Melkmeyt, sem sökk við
Flatey í Breiðafirði á 17. öld,
benda til þess að hér hafi menn
haft nokkuð milli handanna. Í
flaki Melkmeyt fundust leirker
af dýrustu gerð sem þýðir að
einhver á landinu hafði efni á að
fjárfesta í slíkri munaðarvöru.
Það er í raun merkilegt að ekki
hafi verið lögð meiri áhersla á
neðansjávarminjar hér við land.
Við erum eyja og tengsl okkar
við umheiminn hefur í gegnum
aldirnar verið algjörlega bundin

við skipaferðir. Skip frá þessum
tíma gætu varpað mikilvægu ljósi
á þessi tengsl. Kannski er þessi
takmarkaði áhugi tengdur hugmyndinni um einangrun landins
og menn hafa gefið sér að það sé
ekkert til þess að uppgötva.”

Ranghugmyndir
um einangrun
Oft er talað um að Ísland hafi í
gegnum tíðina verið einangruð
þjóð lengst norður í Atlantshafi.
Ragnar telur hins vegar að þessi
hugmynd um einangrun landsins
áður fyrr sé orðum aukin.
„Ísland verður líklega ekki einangrað fyrr en á 17. öld og fram
til ársins 1850 en á þessum tíma
var verslunarfrelsi takmarkað
mikið. Og hverjum er þessi einangrun að kenna? Það er hæpið
að skrifa þessa einangrun á Danakonung heldur er líklegra að við
höfum kallað hana yfir okkur sjálf
með því að fara einblína á landbúnað í landi sem þoldi illa mikla
beit.
Hefðum við valið að leggja
meiri áherslu á sjávarútveg á
þessum tíma í stað þess að koma
á einokun og vistarböndum á 17.
öld, þá er næsta víst að þjóðin
hefði ekki einangrast eins og hún
gerði á þessum tíma. En þessi
ákvörðun er örugglega ekki frá
Danakonungi komin heldur er
runnin undan rifjum íslensku
yfirstéttarinnar sem var mjög höll
undir landbúnað.

Ný sýn á söguna
Niðurstöður rannsókna Ragnars eru að mörgu leiti á skjön við
hefðbundna söguskoðun Íslendinga á eigin þjóð. „Stundum hafa
menn orð á því að ég vilji breyta
sögu landsins eða skrifa hana upp
á nýtt en það er ekki það sem ég
er að reyna. Ég er miklu frekar
að reyna bæta okkar sýn á söguna
sérstaklega á þeim tímabilum þar
sem ritaðar heimildir vantar eða
þær gefa okkur gloppótta mynd
af sögu landsins.
Þá vil ég reyna að sýna fram á
að við höfum ekki verið einangruð þjóð heldur hafi ávallt verið
mikil og lifandi samskipti við
aðrar þjóðir. Strax á miðöldum
erum við orðin hluti af miklu
stærra efnahagsumhverfi sem er
dýnamískt og flæðandi. Samskiptin við Evrópu hafa verið
miklu meiri en menn hafa áður
talið.
Vandamál núverandi söguskoðunar er tengd því að ríkjandi
skoðun varð til í rómantík sjálfstæðisbaráttunnar á nítjándu öld.
Þetta er sú hugmynd að hér hafi
verið gullöld sem endaði þegar
við misstum sjálfstæðið á miðöldum og þá hafi eymd og skuggi
fallið yfir þjóðina. Þessi skoðun
var svo fest í sessi á tuttugustu
öld í sögubókum sem kenndar
voru í grunnskólum langt fram

eftir öldinni.
Það eimir enn eftir af þessari
hugmynd en sem betur fer held
ég að allir sagnfræðingar sem nú
eru starfandi séu löngu lausir úr
viðjum þessara hugmynda.”

Sögulaus þjóð er
minnislaus maður
Spjall okkar Ragnars hefur
fyrst og fremst snúist um fortíðina eins og eðlilegt er þegar rætt
er við fornleifafræðing. En að
lokum spyr ég hann hvort hugmyndir hans og rannsóknir um
fortíðina eigi erindi við okkur í
dag.
„Það held ég svo sannarlega.
Eins og maðurinn sagði einhverntíma þjóð án sögu er eins og
maður án minnis. Sá sem ekki
þekkir söguna er dæmdur til þess
að endurtaka mistökin. Það sem
Íslandssagan kennir okkur er það
að við verðum að varðveita okkar
auðlindir og ekki alltaf halda að
nýjar auðlindir geti komið í staðinn fyrir þær gömlu. Sú auðlind
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sem hefur verið okkur dýrmætust
og tryggt búsetu í landinu er
þorskurinn og um hann verðum
við að standa vörð.
Í dag er ekki síður mikilvægt
að Vestfirðingar sé vakandi yfir
þessari auðlind. Hér inn á fjörðunum alast þorskseiðin upp og í
okkar næsta nágrenni eru ríkustu
miðin. Við verðum að vernda
þessi svæði til framtíðar. Það er
mikil eftirspurn eftir strandsvæðum til ýmiskonar nýtingar og
framkvæmda. Bara nú á dögunum var ég að lesa að ráðast
ætti í rannsóknir á kalkþörungum
í Ísafjarðardjúpi í því augnarmiði
að hefja hér vinnslu. Auðvitað
eru rannsóknir alltaf af hinu góða
en við verðum að hugsa lengra.
Nýsköpun og nýir nýtingarmöguleikar auðlinda ættu alltaf að
bæta við það sem fyrir er og
aldrei að valda óafturkræfum
skemmdum. Kapp er best með
forsjá eins og sagan kennir okkur,” segir Ragnar Edvardsson að
endingu.
– Kristján Torfi Einarsson.
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Lundavarp í Vigur virðist og á síðasta ári.

66% ábúðarhlutfall lunda í Vigur
„Lundinn hefur ekki verið talinn hér í ár og við erum ekki að
merkja fækkun þótt hann sé lítið
við fyrr en á kvöldin,“ segir Birna
Mjöll Atladóttir hjá Ferðaþjónustunni í Breiðavík, sem segist

benda ferðafólki á að fara í sérstakar lundaskoðunarferðir. Erpur Snær Hansen hjá Náttúrustofu
Suðurlands segir allar vísbendingar benda til þess að varpið sé
svipað og í fyrra á flestum stöðum

á landinu.
„Í fyrra var Vigur í Ísafjarðardjúpi með 73% ábúðarhlutfall en
66% í ár,“ segir Erpur en landsbyggðar meðaltal ábúðarhlutfalls
er um 75%. „Það er hins vegar

ekki fyrr en hlutfallið fer undir
60% sem varpið klikkar,“ segir
Erpur, sem hefur engar áhyggjur
af lundastofninum.
Salvar Baldursson bóndi í Vigur segir að þó lítið beri á lundan-

um í blíðviðri sem þessu, leggst
komandi veiðivertíð vel í hann.
„Við vonum bara að það verði
ekki logn því lundinn veiðist ekkert í logni,“ segir Salvar.
– gunnar@bb.is

Ferðaþjónusta byggð upp í þremur skrefum
„Þetta hefur gengið vel í sumar,
áætlanir eða spár hafa að mestu
gengið eftir,“ segir Halldór Halldórsson, einn systkinanna úr Ögri
við Ísafjarðardjúp, um ferðaþjónustuna sem þau reka undir heitinu
Ögurtravel og sett var á stofn í
fyrra. „Í upphafi var ákveðið að
uppbyggingin færi fram í þremur
skrefum. Það fyrsta yrðu kajakog gönguferðir með áherslu á
söguna og náttúruna. Þetta skref
var tekið í fyrrasumar. Síðan yrði
opnað veitingahús hér í Ögri og

það gekk eftir núna þann 1. júlí.
Þriðja skrefið er síðan í undirbúningi en það er gisting,“ segir
Halldór.
Að sögn Halldórs hafa gestir í
kajak- og gönguferðum í sumar
verið tvöfalt fleiri en á sama tíma
í fyrra. Bókanir gefi til kynna að
umsvifin í ferðunum verði rúmlega tvöfalt meiri en fyrsta árið.
„Við erum mjög sátt við þá þróun
og gerum ráð fyrir að þrefalda
umsvifin árið 2013 frá fyrsta árinu,“ segir hann.

„Umsagnir um ferðirnar okkar
eru mjög jákvæðar og gaman að
lesa gestabók Ögurtravel. Fólk
ljómar hreinlega af hamingju eftir
ferðirnar. Auðvitað vegna umhverfisins og upplifunarinnar en
einnig vegna þess að hver og
einn er að takast á við aðstæður
sem eru oft framandi og fyrirfram
álitnar mjög erfiðar. Oft á tíðum
eru ferðirnar erfiðar en gestir
okkar hafa staðið sig með miklum
ágætum og hafa sýnt að þar fara
hetjur. Svo er líka margar ferð-

Kvenfélagið Ósk fær
aðstöðu í Hnífsdal

Kvenfélagið Ósk á Ísafirði hefur fengið aðstöðu í Hnífsdal.
Þetta kemur fram í svari bæjaryfirvalda til menningar- og
menntamálaráðuneytisins í kjölfar þess að Kvenfélagið Ósk á
Ísafirði vakti athygli menntaráðuneytisins á ætluðum vanefndum
Ísafjarðarbæjar gagnvart félaginu
vegna afhendingar sveitarfélagsins á fasteigninni sem áður hýsti
Húsmæðraskólann Ósk, til Tónlistarskóla Ísafjarðar.
Í bréfi bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar til ráðuneytisins er upplýst
að munum úr Húsmæðraskólan-

um hafi til þessa verið komið
fyrir á ýmsum stöðum til geymslu
en sé unnið sé að því að koma
þeim öllum á einn stað í íbúð að
Dalbraut í Hnífsdal þar sem þeir
verða flokkaðir og skráðir. Í bréfinu segir að um sé að ræða gott
húsnæði til varðveislu muna og
góða vinnuaðstöðu til að flokka
þá, auk þess sem þar sé aðstaða
til fundarhalda. Loks kemur fram
að litið er á þetta húsnæði sem
tímabundna ráðstöfun.
Allt frá því að tekin var sú
ákvörðun árið 1997 að afhenda
Tónlistarskóla Ísafjarðar tvær efri

hæðir húseignarinnar að Austurvegi 11 á Ísafirði til skólahalds,
hefur Ísafjarðarbær í samráði við
Kvenfélagið Ósk unnið að því að
finna hentugt húsnæði fyrir félagið sem nýtast mætti til varðveislu muna úr Húsmæðraskólanum Ósk og skapa aðstöðu til
fundarhalda fyrir félagið. Ísafjarðarbær hafi óskað eftir því
við kvenfélagið að það ynni að
þarfagreiningu og rekstraráætlun
fyrir húsnæðið. Sú greining hafi
ekki komið fram og liggi þar af
leiðandi kröfur félagsins ekki
fyrir.
– thelma@bb.is

irnar mjög þægilegar og henta
öllum. Þetta fer eftir vali hvers
og eins.“
Veitingahúsið í Samkomuhúsinu í Ögri hefur verið opið frá 1.
júlí. „Við erum með opið frá 10
til 18 og oft lengur ef fólk er á
ferðinni. Eftir kl. 18 erum við
með veitingahúsið opið fyrir
hópa sem panta sérstaka matseðla. Það er gaman að hitta allt
það fólk sem lítur inn. Við teljum
að þessi viðbót í veitingaþjónustu
í Djúpinu verði til þess að enn

Óskynsamlegt að veita
rekstrareyfi strax
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar tekur undir með bæjarráði að staðsetningar fyrirhugaðra eldiskvía í Skötufirði og
Mjóafirði séu að hluta til á
veiðislóð fiskiskipa. Jafnframt
áréttar nefndin að hún telji mikilvægt að Ísafjarðarbær öðlist
skipulagsvald yfir strandsvæðum sínum út að einni sjómílu
frá grunnlínupunktum. Árétting nefndarinnar kemur í kjölfar bréfs frá Fiskistofu þar sem
óskað er eftir umsögn sveitarfélagsins á umsókn Hraðfrystihússins Gunnvarar hf., um
rekstrarleyfi til fiskeldis í
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fleiri komi og nýti sér fjölbreytta
þjónustu, hvort sem það er hjá
okkur eða samstarfs- og samkeppnisaðilum sem eru að bjóða
frábæra þjónustu hér á svæðinu
auk okkar.“
Halldór segir að mikill hugur
sé í þeim Ögursystkinum. „Við
ætlum okkur enn stærri hluti á
næsta ári. Sérstök áhersla verður
hjá okkur á markaðssetningu
lengri kajak- og gönguferðanna,
fimm daga ferða og lengri, bæði
innanlands og erlendis.“

Skötufirði og Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi og tveimur öðrum
stöðum í Djúpinu. Áætlað
framleiðslumagn er 200 tonn á
ári.
„Á meðan að nýtingaráætlun
fyrir Ísafjarðardjúp liggur ekki
fyrir og þar sem firðirnir eru
viðkvæmir og óskipulögð
svæði, telur umhverfisnefnd
óskynsamlegt að rekstrarleyfi
verði veitt fyrr en tekið hefur
verið tillit til ofangreindra athugasemda umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar,“ segir í ályktun nefndarinnar.
gunnar@bb.is
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Sr. Ásta Ingibjörg
Pétursdóttir.
Mynd: kirkjan.is.

Nýr prestur í
Bolungarvík
Séra Ásta Ingibjörg Pétursdóttir verður sóknarprestur í Bolungarvík. Tíu manna
valnefnd Bolungarvíkurprestakalls ákvað að mæla
með sr. Ástu Ingibjörgu í
embættið sem veitist frá 1.
ágúst nk.
Sr. Ásta Ingibjörg hefur
verið sóknarprestur í Bíldudals- og Tálknafjarðarprestakalli undanfarin þrjú ár. Agnes M. Sigurðardóttir biskup
Íslands, fráfarandi sóknarprestur í Bolungarvík, setur
Ástu Ingibjörgu í embættið.

smáar
Óska eftir tveimur páfagaukum, karli og kerlingu. Uppl. í
síma 847 9197.
Tapaði 3ja krossa gullhálsmeni án festi í miðbæ Ísafjarðar 14. febrúar sl. Ef einhver
hefur orðið hans var, vinsamlegast hafið samband í síma
456 3862 eða skilið á lögreglustöðina á Ísafirði.

Strandveiðimenn gætu tapað á veiðum fyrir verslunarmannahelgi.

Óttast verðfall á strandveiðiafla

Margir strandveiðimenn eru
ósáttir við að vera stefnt til veiða
dagana fyrir verslunarmannahelgi. Fiskvinnslur loka flestar
um verslunarmannahelgina og
verður því lítil eftirspurn eftir
aflanum. Strandveiðum er lokið
í júlí en hefjast aftur miðvikudaginn 1 ágúst, þremur dögum
fyrir verslunarmannahelgi. Leyfi-

legur afli á svæði A er aðeins
429 tonn, svo búast má við að
hann klárist á dögunum fyrir
verslunarmannahelgi, miðað við
síðustu tímabil.
Páll Ingólfsson, framkvæmdastjóri Fiskmarkaðs Íslands, segir
í viðtali við Fréttablaðið að hætta
sé á því að eftirspurn eftir aflanum verði takmörkuð þar sem

stærstu fiskvinnslurnar verða lokaðar um verslunarmannahelgina.
Hann hefur áhyggjur af því að
fiskmarkaðir sitji uppi með fleiri
hundruð tonn og engan til að
bjóða í. Markaðir þurfi þá annað
hvort að eyða fisknum eða að
minni fiskvinnslur kaupi fiskinn
á afar lágu verði.
Arthur Bogason, formaður

Landssambands smábátaeigenda, segist ekki hlynntur því að
ráðuneytið ákveði að banna veiðar dagana fyrir verslunarmannahelgi og hvetur heldur sjómennina sjálfa til að ná samkomulagi
um að hefja ekki róður fyrr en
eftir verslunarmannahelgi. Frá
þessu er greint á visir.is.
– gunnar@bb.is

Tökur að hefjast á nýrri vestfirskri stuttmynd
Kvikmyndafélagið Gláma, sem
sendi frá sér vestfirsku draugamyndina Glámu í vetur, er að
hefja tökur á nýrri stuttmynd.
Félagið hefur fengið styrk frá
Menningarráði Vestfjarða til

verksins. Nýja myndin hefur
fengið nafnið Kuml og fjallar
um rithöfund sem ákveður að
halda til Breiðuvíkur til að skrifa
næstu skáldsögu sína með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Baldur

Páll Hólmgeirsson er einn af
þátttakendum í verkinu. „Við
gerum ráð fyrir að klára handritið
í vikunni og hefjum tökur í Breiðavík í ágúst. Við ráðgerum að tökurnar taki um viku,“ segir Baldur.

Handritsgerð er í höndum
þeirra Ársæls Níelssonar, Baldur
Páls, Elfars Loga Hannessonar
og Eyþórs Jóvinssonar. Leikstjórn er í höndum þeirra Ársæls
og Baldurs.
– gunnar@bb.is

Þúfan og hlassið!
Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi, segir gamalt íslenskt máltæki
og þarfnast vart skýringa. Auðvelt er að ímynda sér að vagn hlaðinn varningi, dregin af hesti, lendi með annað hjólið af tveimur á
lítilli þúfu og velti, og hlassið af. Þótt hjólin væru fjögur kynni
niðurstaðan að verða sú sama. Nærtækara er að líta til þess hverju
hindranir á vegum nútímans geta komið til leiðar þótt í hlut eigi
nýtísku bílar. Þetta máltæki hefur öðlast víðtæka merkingu þegar
svo fer að lítilræði veldur stórum skaða. Merkingin getur yfirfærst
með ýmsum hætti. Skyldi fátækum, framfarasinnuðum, bændum
Stakkur hefur ritað í Mýrahreppi sem lögðu í það þrekvirki að stofna með sér sparisjóð,
vikulega pistla í Bæjarins sem gekk bara furðu vel þar til nútímahugsun, sem reyndist svo
besta í mörg ár. Skoðanir gölluð, tók öll völd, hafa dottið í hug að sparisjóðurinn þeirra ætti
hans á mönnum og mál- sinn þátt í því að borgendur skatta á Íslandi yrðu af 20 til 26 milljefnum hafa oft verið um- örðum í hækkuðum sköttum? Alls staðar skortir nú fé í ríkisrekstrdeildar og vakið umræð- inum!
ur. Þær þurfa alls ekki að
Sparisjóður Mýrahrepps var stolt íbúanna í hinum fámenna en
fara saman við skoðanir vel rekna hreppi í Dýrafirði norðanverðum, þar sem Héraðsskólinn
útgefenda blaðsins. Þrátt á Núpi var einnig stolt heimamanna. Hvort tveggja lét undan
fyrir það bera ábyrgðar- gáfumannahugsun 20. og 21. aldarinnar. Ungir svo kallaðir ,,velmenn blaðsins ábyrgð á menntaðir“ menn, fræðingar, bæði karlar og konur, ætluðu og
skrifum Stakks á meðan ætla sjálfsagt enn um langan aldur að bjarga heiminum með gáfhann notar dulnefni sitt. um sínum og menntun. Héraðsskólarnir voru lagðir af, illu heilli,

Stakkur skrifar >

í stað þess að finna þeim nýjan vettvang. Nægt framboð er
unglinga á villigötum, sem hefðu haft gott af því að ganga í héraðsskóla með nýju sniði, sem tæki tillit til þeirra þarfa sem
brýnt er að sinna þegar villtir eiga í hlut, einkum unglingar. Því
miður eru litlar líkur á því að snúið verði aftur til þessara
menntastefnu í héraði fremur en að stjórnmálamenn hætti að
sólunda fé almennings til verndar fjárglæframönnum.
Áður hefur verið rakið hvernig Sparisjóður Mýrahrepps endaði í Sparisjóði Keflavíkur með mörgum öðrum vestfirskum
sparisjóðum, öllum til skaða. Tvennt er hins vegar með þvílíkum
ólíkindum að orð skortir til lýsingar. Fólk sem tapaði öllu sínu
stofnfjárframlagi úr Sparisjóði Mýrahrepps og öllum hinum
vestfirsku, spyr: Hvernig í ósköpunum gat þetta gerst, hvar var
fjármálaeftirlitið? Hvar og hver er ábyrgð þeirra stjórnenda
sem sigldu Keflavíkursjóðnum í strand og hvers vegna fengu
þeir að leika lausum hala löngu eftir hrun, þegar að völdum sat
ríkisstjórn sem lofaði að taka á málum? Af hverju er ekki farin
af stað rannsókn á stjórnendum og hvers vegna þykir hverjum
fjármálaráðherranum á fætur öðrum í lagi að velta hlassinu yfir
á skattgreiðendur og auka fjárlagahallann, sem var þeim óviðráðanlegur fyrir. Hver er þúfan og hvert er hlassið í þessu máli?
spyrja Vestfirðingar.
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Rækjuveiðar stöðvaðar 1. ágúst
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur gefið út reglugerð um stöðvun veiða á úthafsrækju á fiskveiðiárinu 20112012. Samkvæmt reglugerðinni
eru veiðar á úthafsrækju bannaðar frá 1. ágúst nk. Albert Haraldsson rekstrarstjóri hjá rækjuverksmiðjunni Kampa ehf., á Ísafirði
segir stöðvun veiðanna vera töluverða blóðtöku fyrir fyrirtækið.
„Við erum að missa um það bil
500 tonn af rækju á þessu tímabili
ef þetta stendur. Þetta er frekar
skrýtið, það hefur ekki verið haft
neitt samráð við okkur og okkur
hafa engar tilkynningar borist,“
sagði Albert í samtali við blaðið

Rækjuskipið Ísbjörn er í eigu Birnis ehf.
á föstudag. Hann segir að stjórn- því.
Jón Guðbjartsson hjá útgerðarendur fyrirtækisins hafi ekki
fundið neina lausn á málinu en félaginu Birnir ehf., sem er
farið verði yfir málið um helgina stærsti hluthafinn í Kampa, lýsir
og ákvörðun tekin í framhaldi af ákvörðun ráðuneytisins sem

sparki í liggjandi mann. „Þetta er
vitleysa og ég hef fulla trú á því
að þetta verði dregið til baka, ég
bara trúi ekki öðru. Við erum
með 150 manns í vinnu og við
getum ekki sent þau heim og
boðað þau síðan aftur einhvern
tímann seinna. Við þurfum að
borga þeim laun og það verður
erfitt ef það er engin vinnsla,“
segir Jón.
„Við verðum bara að reyna að
hafa áhrif og stöðva þessa vitleysu. Það er heill iðnaður sem
fellur með þessari ákvörðun.

Rækjuiðnaðurinn hefur átt erfitt
og sem dæmi má nefna að fyrir
nokkrum árum voru 25 rækjuverksmiðjur í landinu en nú eru
þær fimm. Það má líkja rækjuiðnaðinum við liggjandi mann
og nú er verið að sparka í hann.
Það hefur lengi verið til máltæki
sem segir að ljótt sé að sparka í
liggjandi mann. Það hefði verið
sjálfsagt að hugsa þetta mál
aðeins betur og ég veit og trúi
því að það sé verið að því,“ segir
Jón.
– gunnar@bb.is

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
FYRIR MIÐBÆ OG HAFNARSVÆÐI
Á ÞINGEYRI, ÍSAFJARÐARBÆ
Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/
2010 hefur bæjarráð fyrir hönd bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar samþykkt ofangreinda
deiliskipulagstillögu á fundi sínum þann
16. júli 2012.
Deiliskipulagið tekur til miðbæjar- og hafnarsvæðis á Þingeyri, þ.e. byggðar við Fjarðargötu og Hafnarstræti milli hafnar og upp
fyrir Brekkugötu. Skipulagssvæðið er 19,2
ha að stærð.
Með samþykkt tillögu að deiliskipulagi
þessu fellur deiliskipulag hafnarsvæðis frá
2001 úr gildi.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir sjö óráðstöfuðum lóðum á athafna- og þjónustusvæði,
á miðbæjarsvæði eru tvær lóðir sem ætlaðar eru fyrir nýbyggingar, Fjarðargata 3 og
12. Sérstök áhersla er lögð á verndun elstu
byggðarinnar og uppbyggingu gamalla
húsa.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is, frá og með 26.
júlí 2012 til og með 6. ágúst 2012. Þeim
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér
með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við deiliskipulagstillöguna. Skila skal inn
athugasemdum á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við skipulagstillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast
samþykkir henni.
Ísafirði, 20. júlí 2012,
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri
framkvæmda- og eignasviðs.

Forsvarsmenn Boltafélags Ísafjarðar og Mýrarboltafélagsins viðundirritunina.

Undirrita samning við BÍ
Stjórn Mýrarboltafélags Íslands og forsvarsmenn Boltafélags Ísafjarðar hafa undirritað verksamning þess efnis að Boltafélagið taki að sér allar framkvæmdir í tengslum við mýrarboltamótið
sem fram fer í Tungudal um verslunarmannahelgina. „Samningurinn felur í sér að Boltafélagið
sér um allar framkvæmdir á mýrarboltasvæðinu, hvort sem það er að vakta klósettin eða umferðarstjórnun,“ segir Jóhann Bæring Gunnarsson, drullusokkur Mýrarboltafélagsins. Samningurinn
er tengdur fjölda þátttakenda og fær Boltafélagið greitt ákveðna krónutölu af hverjum þátttakanda.

Brynja og Anton Helgi efst
Anton Helgi Guðjónsson (GÍ)
er efstur án forgjafar í sjávarútvegsmótaröðinni í golfi að afloknum sex mótum af sjö. Anton
Helgi er með 7.350 stig en næstur
honum kemur Janusz Pawel Duszak (GBO) með 4.920 stig og
þriðji er Auðunn Einarsson (GÍ)
með 4.785 stig. Í karlaflokki með
forgjöf er Anton Helgi einnig
efstur með 5.242,5 stig, annars
er Ingólfur Daði Guðvarðarson
(GBO) með 4.447,5 stig og þriðji
er Unnsteinn Sigurjónsson (GBO)
með 4.440 stig.
Brynja Haraldsdóttir (GP) er

efst í kvennaflokki án forgjafar
með 6.641,25 stig, önnur er
Bjarney Guðmundsdóttir (GÍ)
með 5.850 stig og þriðja er Bára
Margrét Pálsdóttir (GP) með
4.927,5 stig. Í kvennaflokki með
forgjöf er Sólveig Pálsdóttir (GÍ)
efst með 5.332,5 stig, önnur er
Bjarney Guðmundsdóttir með
5.130 stig og Brynja Haraldsdóttir er þriðja með 4.77,5 stig.
Í öldungaflokki án forgjafar er
Páll Guðmundsson (GBO) efstur
með 6.750 stig, annar er Ingi
Magnfreðsson (GÍ) með 6.352,5
stig og þriðji er Óli Reynir Ingi-

marsson (GÍ) með 4.582,5 stig.
Sömu einstaklingar skipa þrjú
efstu sætin með forgjöf. Þar er
Páll með 5.730 stig, Ingi með
5.715 stig og Óli Reynir með
4.282,5 stig.
Í unglingaflokki án forgjafar
er Jón Hjörtur Jóhannesson (GÍ)
efstur með 7.500 stig, annar er
Elías Ari Guðjónsson (GÍ) með
5.545,5 stig og þriðji er Vilmar
Ben Hallgrímsson (GÍ) með
4.987,5 stig. Sjöunda og síðasta
mótið í sjávarútvegsmótaröðinni,
HG-mótið, fer fram á Tungudalsvelli í ágúst.
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Skötuveisla að sumri

„Já, hér er mjög margt fólk, hér
er vel á annað hundrað manns að
borða skötu,“ sagði skötusérfræðingurinn landskunni Halldór Hermannsson laust eftir hádegið á
föstudag þar sem hann stóð við
pottana í skötuveislu í tilefni af
Þorláksmessu á sumri í Tjöruhúsinu á Ísafirði. Honum til aðstoðar við skötusuðuna voru dóttir hans og dóttursonur.„Og svo
hafa líka ýmsir kunningjar mínir

boðið sig fram til aðstoðar.“ Ragnheiður dóttir Halldórs og Magnús
Hauksson tengdasonur hans, sem
að öllu jöfnu annast kokkaríið í
Tjöruhúsinu eins og mörg undanfarin ár, fengu hins vegar frí að
þessu sinni. „Annars eru þau alltaf á fullu hér,“ segir Halldór.
„Hingað til hefur bara verið
siður hjá okkur að halda upp á
Þorláksmessuna í desember með
skötu. Svo tóku Lionsmenn hér

upp á því að fara að leika sér með
þetta líka á sumrin og fólki þykir
gaman að smakka þetta. Ég sé
það á fólkinu hérna að það er
ægilega hrifið, alveg í skýjunum.
Samt eru sumir nú ekki hrifnir af
þessu.“ Þegar Halldór er spurður
hvernig honum þyki að éta kæsta
skötu um hásumarið, auk þess að
sjóða hana eins og hann er vanur
á Þorláksmessu fyrir jól, er svarið
klárt og kvitt: „Alveg prýðilegt!“

Rannveig og Kristbjörn í Frankfurt.

Járnkarlar í Frankfurt
Hjónin Rannveig Halldórsdóttir og Kristbjörn Sigurjónsson á Ísafirði tóku fyrr í mánuðinum þátt í svokallaðri Járnkarlskeppni í Frankfurt í Þýskalandi. Í Járnkarlinum er keppt í
sundi, hjólreiðum og hlaupi.
Syntir eru 3,8 kílómetrar í sjó
eða vatni, hjólaðir 180 kílómetrar og hlaupið maraþon í
lokin. „Okkur gekk bara mjög
vel. Ég var 13 tíma og 49 mínútur og Kristbjörn var 12 tíma
og 18 mínútur,“ segir Rannveig
sem var að taka þátt í keppninni
í fyrsta sinn. Kristbjörn hafði
áður tekið þátt í keppninni í
Kaupmannahöfn fyrir tveimur
árum.

Rannveig og Kristbjörn
æfðu markvinnst fyrir mótið í
heilt ár, 10-12 sinnum í viku.
„Ég myndi segja að okkur hafi
liðið ágætlega á meðan við vorum að syna og hjóla en þreytan
var farin að segja töluvert til
sín þegar við lukum við hjólreiðarnar. Það var lítið sem
ekkert stoppað á milli nema til
að skipta um skó og fá sér
næringu. Við tókum hlaupið
skynsamlega, fórum ekkert
hratt en vorum alveg ákveðin
að ljúka keppni. Það var alveg
ótrúlega gaman að koma í mark
og vera búin að gera þetta,
alveg ólýsanleg tilfinning,“
segir Rannveig.

Alúðarþakkir færum við öllum þeim
er sýndu okkur vináttu og vottuðu okkur
samúð við andlát og útför ástkærs föður okkar,
tengdaföður, afa, langafa og langalangafa,

Sigurðar Jónssonar,
fyrrverandi prentsmiðjustóra Hlíf II, Ísafirði

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heilbrigðisstofnunarinnar
á Ísafirði fyrir einstaklega góða umönnun.
Árni Sigurðsson Guðrún Halldórsdóttir
Jón Ólafur Sigurðsson Jóhanna Oddsdóttir
Málfríður Þ. Sigurðardóttir
Þórhildur S. Sigurðardóttir Guðmundur Hafsteinsson
afabörn, langafa- og langalangafabörn.
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Ást í gegnum veraldarvefinn
„Ég hafði aldrei haldið að ég
gæti orðið ástfangin af manni
sem ég hef aldrei hitt en svo er
það bara greinilega hægt,“ segir
Ísfirðingurinn Helena Björk Þrastardóttir í viðtali í DV en hún er
nýtrúlofuð manni sem hún kynntist á veraldarvefnum og hefur
aldrei hitt þrátt fyrir sjö mánaða
samband. Unnusti hennar, hinn
bandaríski Augustine Bernard
Quillia, hyggst flytja til landsins
í vetur og ætla þau að búa á
Ísafirði. Í viðtalinu segir hún að
þau hafi hist fyrir tilviljun og
hafið samband eftir að hafa skipst
á athugasemdum á Facebook.
„Við vorum bara að spjalla um
tónlist til að byrja með og svo
sagði hann mér að honum fyndist
ég voðalega sæt og mér fannst
hann voðalega sætur líka og svo
einhvern veginn þróaðist það
bara. Parið getur eðlilega ekki
ræktað sambandið með því að
fara út að borgða í leikhús eða
bíó líkt og flest önnur pör. Þau
hafa að mestu leyti samskipti í
gegnum samskiptaforritið Skype.
„Við tölum saman í gegnum
Skype, skrifumst á og svo erum
við með föst deit tvisvar í viku
þar sem við tökum vídeó á
skype,“ segir Helena í viðtalinu.
Helena viðurkennir að það sé
allt annað en auðvelt að vera í
fjarsambandi. „Þetta er það erf-

Helena Björk Þrastardóttir bíður unnusta síns sem ætlar að flytja til Ísafjarðar
í vetur, þau hafa aldrei hist þrátt fyrir að hafa verið í sambandi í sjö mánuði.
Í lok viðtalsins segir Helena
iðasta sem ég hef gert. Ég er oft fjarlægðina. Til að mynda hafi munurinn er sá að að við getum
alveg við það að missa vitið. Ég þau sent hvort öðru bol af sér svo ekki hist og snert hvort annað. að hún sé ekkert stressuð að hitta
mæli ekki með þessu fyrir neinn.“ þau gætu fundið lyktina af hvort Ég er alveg búin að kynnast unnustann í fyrsta sinn. „Ég er
Hún segir að þau reyni að gera öðru. Þá sé sambandið jafn honum mjög vel af því við tölum eiginlega bara ógeðslega spennt.“
– thelma@bb.is
hvað sem þau geta til að minnka raunverulegt og annarra. „Eini svo mikið saman.“

Sælkeri vikunnar er Guðbjartur Sveinbjörnsson frá Ísafirði

Humarrúllur „Einsa kalda“
Mig langar í tilefni veðurs
að gefa ykkur uppskriftina að
lofi hlaðnasta forrétti okkar
þessa dagana. Góðar hugmyndir á maður að gefa öðrum,
það gefur manni pláss milli
eyrnanna til að fá nýjar.
Humarrúllur ,,Einsa
kalda“ og hvítlauks Aïoli
Humarrúllurnar eru ótrúlega
skemmtilegur, „djúsí” og
einfaldur forréttur sem hentar
nokkurn vegin alltaf.
Hráefni:
1 stór brauðsneið fyrir
hverja rúllu ( gott er að áætla
2-3 rúllur á mann)
1 stór humarhali, skelhreinsaður og þverskorinn (fyrir
hverja rúllu)
Hvítlaukssmjör (500 gr
stofumjúkt smjör, 1dl matarolía, 6 hvítlauksgeirar, 3
msk vatn, dass sítrónusafi,
vel af ferskri steinselju, sett
í blandara ) kremjið hvít-

lauksgeirana vel og plís, ekki
kaupa tilbúið hvítlauks smjör.
Aðferð:
Bræðið hvítlaukssmjörið og
hafið það alveg fljótandi. Skerið
skorpuna af brauðinu og bleytið
upp í því í hvítlaukssmjörinu.
Fletjið brauðið út með kökukefli og vefjið humarhalann inn í
það, kreistið saman þangað til að
þið eruð komin með fallega rúllu.
Og af því að þetta er matur, ekki
vera feimin við að nota á þetta
salt og pipar.
Bakið í ofni við 180° í ca 8
min eða þangað til að rúllurnar
eru orðnar vel brúnar og girnilegar.
Hvítlauks Aïoli
(Aioli er líka snilld með saltfiski, köldu kjöti og soðnu grænmeti o.m.fl.)
1 tsk sítrónusafi
1/2 tsk Dijon sinnep
2 stk eggjarauður

3/4 bolli ólífuolía
1/4 tsk salt
1/8 tsk pipar
1 stk hvítlauksgeiri, fínt saxaður
Aðferð
Setjið hvítlaukinn, sinnepið,
eggjarauðuna og sítrónusafann í
skál og hrærið vel saman.
Hellið ólífuolíunni rólega út í
og hrærið stöðugt í.
Kryddað með salt og pipar.
Skerið niður vínber, jarðarber
og notið jafnvel klettasalat til að
skreyta þetta og ef ykkur dettur
eitthvað í hug sem er ferskt og
sætt til að bera fram með þessu
notið það þá endilega.
Varúð! Hvítlauksilmur á eftir
að flæða útum allar rifur og göt.
Ekki stefna til náinna samræðna
eða gæsa eða steggjaveiða innan
24 klst.
Verði ykkur að góðu! Guðbjartur Sveinbjörnsson matreiðslumaður á Einsa kalda Restaurant Vestmannaeyjum.

Ég hef fulla trú á matglaða
stórvini mínum Elíasi „Fisher-
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man“ Guðmundssyni sem
næsta sælkera.
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