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„Það er kraftmikið fólk sem 
hér býr, hresst og duglegt 
fólk“, segir Steini, og það 
einkennir þá sem hér alast 
upp en búa annarstaðar 
hversu sterkar taugar þeir 
bera til heimahaganna“.

Steini og Sigga í Dal
– sjá bls. 6 til 9.
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 Valur Karlsson Gunnhildur Halldórsdóttir
 Ingþór Karlsson Elísa Baldursdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

lést laugardaginn 9. ágúst á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði.
Útförin fer fram frá Hólskirkju í Bolungarvík laugardaginn 22. ágúst kl. 14:00.

Margrét Eyjólfsdóttir
Aðalstræti 22, Bolungarvík

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Húsnæði óskast
Starfsendurhæfing Vestfjarða og Vesturafl 

óska eftir húsnæði til leigu eða kaups. Ákjósan-
leg stærð er 270 – 300 m2, miðsvæðis á Ísafirði. 

Nánari upplýsingar veita Harpa Guðmunds-
dóttir í síma 8964412  og Harpa Lind Kristjáns-
dóttir í síma 8448455.

Það er í mörg horn að líta 
í rekstri bæjarfélags, bráð
nauðsynleg og rándýr verkefni 
liggja endalaust fyrir og það 
þarf að forgangsraða því budda 
bæjarsjóðs er ekki mjög stór.  Á 
Flateyri hefur gangstéttin við 
aðalgötu bæjarins verið bæði 
stórhættuleg og hræðilega ljót, 
á þetta hafa bæjarbúað ítrekað 
bent án mikils árangurs.  En 
í síðustu viku mætti Nonni á 

Aðeins betra
gröfunni og bráðabirgðaviðgerð 
hefur nú farið fram.  Eins og sjá 
má á myndunum var kominn tími 
á framkvæmdir, næstu vorverk í 
þorpinu hefðu væntanlega verið 
að rækta kartöflur eða sumarblóm 
í gangstéttinni.  Og þrátt fyrir 
þessa viðgerð er augljóst að gera 
þarf ráð fyrir að gangstéttin verði 
endurnýjuð frá grunni, gatan er 
andlit þorpsins og við hana standa 
mörg merk og falleg hús.      BS

Mikill íbúðaskortur hefur 
verið viðvarandi á sunnanverðum 
Vestfjörðum, mikil uppbygging 
laxeldis á svæðinu hefur kallað 

Bygging raðhúsa og upp-
bygging hitaveitu á Tálknafirði

á fleiri íbúðir en í boði eru og 
nú hefur fasteignafélagið 101 
Tálknafjörður ákveðið að ráðast 
í byggingu nýrra íbúða.

Mánudaginn 17. ágúst voru 
sökklar steyptir við Bugutún fyrir 
tvær raðhúsaeiningar.

Um er að ræða tvö 300m2 
parhús með bílskúr og er hver 
íbúð 94m2. Í fyrsta áfanga er fyr
irhugað að byggja fjórar einingar, 
það er að segja 8 íbúðir og vonast 
er til að náist að gera þau fokheld 
fyrir áramót.

Húsin verða fyrstu íbúðarhúsin 
á Tálknafirði sem tengd verða við 
hitaveitu. Nýstofnuð Hitaveita 
Tálknafjarðar hefur unnið að þvi 
að leggja stofnlögn inn í þorpið 
frá Pollinum, en þar er um 33sec. 
ltr. af 45° heitu vatni. Nú er 
unnið að því að kaupa eina stóra 
varmadælu sem mun nýta umrætt 
vatn og tryggja um 70° heitt vatn 
til húshitunar á Tálknafirði. Gert 
er ráð fyrir að raforkunotkun til 
húshitunar muni lækka um 70– 
80% þegar varmadælan hefur 
verið tengd.

Uppbygging á hitaveitu í 
Tálkna firði er afar merkileg þar 
sem notast á við varmadælu fyrir 
heilt þorp, það hefur ekki verið 
gert áður hér á landi, en þekkist 
víða erlendis.
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Í huga mér vaknar sú spurning, 
hvort til sé ákveðin stefna varð
andi að þjóna öllum Íslendingum. 
Það er nokkuð ljóst að djúpt er 
á henni a.m.k. stundum. Allt 
ætlar um koll að keyra þegar 
flytja á opinbera stofnun af 
suð vesturhorninu á norðaustur
hornið.  Það er nefnilega langa 
leiðin. Stutta leiðin er til höf
uðborgarsvæðisins. Það eru líka 
mislangar leiðir á milli staða 
úti á landi. T.d. er stutta leiðin 
frá Bolungavík til Ísafjarðar, 
langa leiðin er hins vegar frá 
Ísa firði til Bolungavíkur. Þegar 
heilbrigðismálin eru annars 
vegar, virðist það vera alveg út 
úr korti að manna heilsugæsluna 
í Bolungavík, nema að svo litlu 
leyti að á endanum geta svo fáir 
nýtt þjónustuna að eðlilegt get
ur talist að leggja hana af. Við 
sameiningu sýslumannsembætta 
virðist ætla að verða það sama 
uppi á teningnum og hvað verður 
um bankaþjónustuna, póstinn 
og lífeyrissjóðinn. Væri ekki 
eðlilegast að múra upp í gatið 
og leggja Bolungavík af eins og 
hún leggur sig. Það væri a.m.k. 
hreinlegra, heldur en að lengja 
sífellt í snörunni.

Ég veit vel að sundlaugin er 
ennþá vinsæl og jafnvel ennþá 
tiltölulega stutt í hana, hvað
an sem er. Tónlistarskólinn er 
metnaðarfull stofnun, sem stenst 

Opinberar stofnan-
ir og landsbyggðin

allan samanburð og ennþá erum 
við að vona að grunnskólinn og 
leikskólinn verði fullir af börnum 
hvert ár. Við skulum samt aðeins 
staldra við. Ef störf verða stöð
ugt einhæfari, verður erfiðara 
að halda fólki á barneignaraldri 
í plássinu og þó fiskveiðar og 
vinnsla séu grunnur alls hér, 
þarf að vera fleira til að grípa í 
fyrir fleiri. 

Ekki getum við búist við að við 
þegjum stöðugt þunnu hljóði að 
okkur verði fært á silfurfati allt 
það sem hugurinn girnist. Nei 
við verðum sjálf að láta heyra frá 
okkur og gera okkur sjálfum og 
öðrum ljóst, hvað það er, sem er 
ásættanlegt fyrir byggðarlag af 
þessari stærðargráðu. 

Vinnum að því ljóst og leynt að 
hafa gatið greiðfært í báðar áttir.

Þóra Hansdóttir, 
húsmóðir í Bolungavík

Þóra Hansdóttir.

Aðsend grein

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru m.a. til 
meðhöndlunar á vefjaskaða í mönnum t.d. á þrálátum sárum, heilabasti og til enduruppbyggingar á brjósta- 
og kviðvegg. Félagið á jafnframt í samstarfi við bandarísk varnarmálayfirvöld um tækniþróun. Innan Kerecis 
starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. Starfsmenn 
fyrirtækisins eru 16 í starfsstöðvum á Ísafirði, í Reykjavík og í Washington D.C.

Skráningarsérfræðingur (Regulatory Officer) - Ísafjörður
Sérfræðingurinn vinnur að skráningum á lækningavörum Kerecis. Bæði frumskráningum hjá FDA og skv. CE 
regluverki Evrópusambandsins og jafnframt hjá skráningaryfirvöldum í öðrum löndum þar sem oft er byggt á 
samþykki frá FDA eða CE merkingu. Tækni Kerecis byggir á notkun á roði sem flokkast sem líffræðilegt efni 
og fellur að jafnaði í kröfuhæsta flokk skráningaryfirvalda fyrir lækningavörur. 

Helstu verkefni:
•	 Greining	á	skráningarkröfum	fyrir	nýjar	vörur
•	 Vinna	með	þróunarteymum	í	framleiðslu	prófunargagna
•	 Samsetning	skráningargagna	og	textagerð
•	 Samskipti	við	skráningaryfirvöld

Menntun og reynsla:
•	 Háskólapróf	í	lyfjafræði	eða	öðrum	heilbrigðis-	eða	lífvísindum
•	 Minnst	7	ára	starfsreynsla	í	lyfjaskráningum	og	textagerð
•	 Afburðar	enskukunnátta.	Færni	í	öðrum	tungumálum	kostur.

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum:
•	 Verið	nákvæmur	í	vinnubrögðum
•	 Átt	auðvelt	með	að	forgangsraða
•	 Sýnt	hæfilæka	í	teymisvinnu

Vinnustaður er starfsstöð félagsins á Ísafirði.

Upplýsingar	veitir:		Sverrir	Briem	-	sverrir@hagvangur.is	

Umsóknir	óskast	fylltar	út	á	www.hagvangur.is					•					Umsóknarfrestur	er	til	og	með	21.	ágúst	2015.

Félagsheimilið á Nauteyri 
hefur fengið nýtt hlutverk en 
Steinshús var opnað formlega á 
laugardag. Steinshús er helgað 
minningu Steins Steinarrs en 
hann fæddist á Laugalandi í 
Skjald fannardal, litlu innar á 
Langa dalsströndinni. Þórar
inn Magnússon frá YtraÓsi 
í Steingrímsfirði, hefur stýrt 
upp byggingunni í Steinshúsi en 
fjöldi sjálfboðaliða hefur lagt 
hönd á plóg á þeim sjö árum sem 
eru liðin frá því að hugmyndin 
um Steinshús fæddist. 

Auk erindis frá Þórarni talaði 
Össur Skarphéðinsson fyrir 
hönd Vina Steins en svo nefnist 
félag sem stendur að Steinshúsi 
og Kristín Helga Gunnarsdóttir, 
formaður Rithöfundasambands
ins hélt tölu. Ása Ketilsdóttir, 
kvæðakona frá Laugalandi, fjall
aði um uppruna og æsku Steins 
í Djúpinu. Leikarinn Elfar Logi 
Hannesson flutti hluta af einleik 
sínum um Stein Steinarr, KK 
flutti nokkur lög. Ólafur Eng
ilbertsson kynnti sýningu um 
Stein sem verður uppi í húsinu. 
Á sýningunni er fjallað um 
helstu æviatriði Steins Steinarrs, 
uppruna skáldsins við Djúp, 

Steinshús opnað 
með pompi og prakt

hreppaflutninga í Saurbæ, fyrstu 
kynni af skáldskap hjá Stefáni 
frá Hvítadal, nám hjá Jóhannesi 
úr Kötlum, fyrstu skáldskapar
tilraunir, námsdvöl að Núpi, 
lausamennsku í vinnu, útgáfur 
ljóða, upphaflega gerð Tímans 
og vatnsins, kynni Steins og 
Ásthildar Björnsdóttur, ferðalög 
Steins, áhrif hans á ungskáld, 
síðustu ár hans og ýmislegt fleira.

Í Steinshúsi verður einnig íbúð 
fyrir fræðimenn og rithöfunda.

Ása Ketilsdóttir í pontu.
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Ritstjórnargrein

Fastar skorður hversdagsins

Spurning vikunnar
Lestu opnuviðtalið í Bæjarins besta?

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

Alls svöruðu 375.  
Alltaf, sögðu 117 eða 31%  

Stundum, sögðu 205 eða 55%
Aldrei, sögðu 53 eða 14%

Þessa dagana er líf okkar allra að komast aftur í fastar skorður, 
sumarleyfið búið og skólar að hefjast. Óregla sumarsins sem er svo 
skemmtileg tilbreyting er að verða lokið og við tekur hefðbundinn 
vinnu og skóladagur. Það verður fundarhæft á vinnustöðum, börnin 
fara aftur snemma í rúmið og matartímar verða aftur á réttum tíma. 
Nú getum við bráðum býsnast yfir vetrarveðrinu, færðinni og hvort 
þetta hafi verið betra eða verra í fyrra. Spurning hvort við getum 
sammælst um að sætta okkur við veðrið sem við fáum, við ráðum 
því hvort eð er ekki og endalaust kvart og kvein yfir því gerir okkar 
bara illt. Notum frekar okkar gagnrýnu hugsun í hluti sem hægt er 
að breyta.

Í blaðinu í dag er viðtal við þau sómahjón Siggu og Steina í Dal, 
þau njóta lífsins í náttúrufegurðinni og hafa allt til alls. Það eru 
dásamleg forréttindi að geta valið hvar við búum, hvort sem er í 
ægifögrum Valþjófsdal eða krúttlegri íbúð við Skólavörðustíg og 
þetta kunna þau að meta. Í blaðinu eru líka nokkrar aðsendar greinar 
þar sem greinarhöfundar tjá sig um sín hugðarefni og skoðanir og 
það eru ekki minni forréttindi sem við í þessum heimshluta höfum, 
rétturinn og möguleikarnir til að tjá sig og færa rök fyrir máli sínu.

Af landsmálum er það helst að frétta að úthvíld ríkisstjórnin kom 
til starfa eftir langt og verðskuldað sumarfrí en virðist hafa verið 
tekin í bólinu hvað varðar viðbrögð við viðskiptabanni Rússlands. 
Ráðherrar tala út og suður og sægreifar eru gapandi hissa yfir að hafa 
ekki verið spurðir ráða um utanríkismálastefnu landsins. Það kostar 
að vera maður og ákvarðanir hafa afleiðingar, líka ákvörðun um að 
gera ekki neitt. Ákvörðun um að taka ekki þátt í viðskiptaþvingunum 
vesturveldanna þýðir einfaldlega að við tökum afstöðu með Rússum 
og framferði þeirra í Úkraínu. Í svona málum er ekki hægt að vera 
stikkfrí, því miður. Það er auðvitað vont að afleiðingarnar deilist 
með ósanngjörnum hætti milli fyrirtækja landsins og hugsanlega 
er hægt að jafna það. Alveg eins og þegar sum fyrirtæki hagnast 
gríðarlega vegna ákvarðana stjórnvalda eða annarra aðstæðna er 
auðvitað eðlilegt að arðinum sé skipt milli allra, eða hvað?

BS

Í eldvörðu öryggishólfi í kjall
ara skólabyggingar í Reykjavík 
liggur stærsti fjársjóður Íslands
sögunnar — raunar grundvöllur 
allrar Íslandssögu. Án hans værum 
við sögulaus þjóð. Ég á að sjálf
sögðu við handritin. Þau hafa að 
geyma sameiginlega arfleifð sem 
Íslendingar hafa löngum viljað 
halda á lofti. Og þarna eru þau 
geymd eins og hið ljóta leyndarmál 
Thornfield Hall, ofan í kjallara sem 
fáum er aðgengilegur. 

Í ágúst var haldið tólfta alþjóð
lega sumarnámskeiðið í hand
ritafræðum á vegum Stofnana 
Árna Magnússonar á Íslandi og 
í Kaupmannahöfn. Þátttakendur 
voru 54 og komu frá 13 löndum. 
Allt þetta fólk flykktist til Íslands 
um sumar til þess að setjast á 
skólabekk og fá að læra að vinna 
með handritin; um sögu þeirra frá 
tólftu öld til samtímans, að lesa 
þau, að skrifa þau upp eftir öllum 
kúnstarinnar reglum, að gefa þau 
út. Þetta kostar bæði þátttakendur 
og stofnunina tíma og fjármuni, en 
svona er áhuginn mikill. 

Það er mikil gróska í norræn
um fræðum um þessar mundir. 
Á hverju ári fjölgar alþjóðlegum 
stúdentum við Háskóla Íslands 
sem eru hingað komnir gagngert til 
að læra um sögu Íslands og tungu. 
Flestir þessir stúdentar leggja það 
á sig að læra jafnt nútímaíslensku 
og forníslensku til þess að læra um 
löngu horfna menningu norrænna 
þjóða, og til þess að geta stundað 
rannsóknir af nokkurri alvöru þurfa 
nemendur einnig að geta lesið hin 
Norðurlandamálin og þýsku. Í 
vissum tilgangi er lífsnauðsynlegt 
að kunna latínu líka.

Það eru ekki bara útlendingar 
sem leggja þessi ósköp á sig til að 
leggja af mörkum nýjan skilning 
á sögu okkar og tungumáli — það 
bætast einnig Íslendingar í hóp 
norrænustúdenta á ári hverju. 
En án þessa alþjóðlega áhuga á 
sögu Íslands og menningu væri 

Þjóð án menningar

Arngrímur Vídalín

lítil gróska í norrænum fræðum, 
það segir sig sjálft. Handritin 
eru á heimsminjaskrá Unesco og 
heimsbyggðin horfir öfundaraug
um til Íslendinga sem hafa öðrum 
þjóðum meiri aðgang að sögu 
sinni og bókmenntum frá örófi 
alda, jafnvel þótt saga okkar sé 
töluvert styttri en margra annarra 
menningarþjóða. Maður skyldi því 
ætla að Íslendingum væri annt um 
þessi menningarverðmæti.

Vindur nú sögunni að holu einni 
sem lúrir lítillátlega, þrátt fyrir 
stærð sína, á Melunum í Reykjavík. 
Sú hola var upphaflega hugsuð 
sem útvíkkun á kjallarakompunni 
hinum megin Suðurgötunnar sem 
nú hýsir handritin. Í þessu húsi átti 
að setja upp betri handritageymslu, 
nýtt rannsóknabókasafn með að
stöðu fyrir alþjóðlega fræðimenn, 
sérstaka handritasýningu sem yrði 
sambærileg því sem gerist erlendis 
þar sem menningararfurinn yrði 
gerður öllum aðgengilegur, ásamt 
því að í húsinu yrði hægt að halda 
fræðsluerindi og ráðstefnur, auk 
þess að þar færi fram öll kennsla í 
íslenskum og norrænum fræðum 
við Háskóla Íslands.

Þetta hús er ekki bruðl. Það 
er nauðsynlegur rammi utan um 
okkar allra mikilvægustu verðmæti 
sem ekki verða talin í aurum eða 
krónum, því án þeirra erum við 
ekkert. Fræðimenn Árnastofnunar 
vinna baki brotnu að rannsóknum 
og kynningu á handritunum og 
þrotlaust starf þeirra hefur skilað 
töluverðum árangri; tólfti alþjóð
legi handritaskólinn í ágúst þessa 
árs er aðeins eitt dæmi um það.

Samt er ekki einu sinni til póli
tískur vilji fyrir því að verndarar 
þessara menningarverðmæta hafi 
hús utan um starfsemina, hús sem 
væri sérhannað til sýningar og 
fræðslu á einasta sögulega arfi 
sem við eigum, til að endurnýja 
kynni íslensks almennings við 
eigin sögu, við þá arfleifð sem við 
helst viljum guma okkur af við 

útlendinga. Það að bygging þessa 
húss hafi strandað á enn einum 
„pólitíska ómöguleikanum“ er 
alvarlegt mál. Þjóð sem ekki hlúir 
að sínum allramestu verðmætum 
er þjóð án menningar. Það er 
kaldhæðnislegt að ríkisstjórn sem 
í upphafi kenndi sig sérstaklega 
við þjóðmenningu skuli ætla að 
reynast hennar versti óvinur.

Hér má reisa hótel í hundruða
tali, opna fitugar kleinuhringjabúll
ur og auglýsa Ísland og íslenska 
menningu, brennivín og álfa, í 
fílteruðum auglýsingum með 
hvalavæli og íslenskri popptón
list í flugvélum Icelandair. En að 
óbreyttu er ekki annað að sjá en að 
okkur sé sjálfum alveg sama um 
sögu okkar og menningu, tungu 
okkar og uppruna. Meðan við 
seljum ferðamönnum norðurljósin 
liggur menning okkar grafin í 
kjallarahirslu, í forsjá fjársveltrar 
stofnunar sem fólk varla veit að 
er til. Ef ég vissi ekki betur héldi 
ég að við værum eitthvað hrædd 
við að halda þessari menningu 
okkar á lofti.

Arngrímur Vídalín

Aðsend grein

Helgina 15.–16. ágúst fór 
fram Meistaramót Íslands 
15–22 ára í frjálsum íþróttum. 
Mótið var haldið á Sauðárkróki 
enda er aðstaða þar til frjáls
íþróttaiðkunar mjög góð.

Ung snót frá Patreksfirði, 
Saga Ólafsdóttir, mætti fyrir 
hönd HrafnaFlóka og stóð sig 
afar vel.  Alein í liði 15 ára tókst 
henni til dæmis að ná 5. sæti í 
liðakeppni af 10 liðum enda 
mjög fjölhæf íþróttakona.  Hún 

Efnileg frjálsíþróttakona
landaði silfri í langstökki með 
stökk upp á 4,84m og í hástökki 
með stökk upp á 1,51m, það er 
reyndar langt frá hennar besta 
sem er 1,63m.  Hún stórbætti 
sig hins vegar í  langstökki og 
kúluvarpi.  Í öðrum greinum stóð 
hún sig mjög vel, 4. sæti í 80m 
grindahlaupi, 7. í kúluvarpi og 8. 
í spjótkasti.

Það verður gaman að fylgjast 
með þessari efnilegu frjáls
íþróttastúlku.
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Njóttu hverrar mínútu
Þú þarft ekki að prófa öll tækin í Disney World. Eða keppast við að ná öllum 
rennibrautunum í Wet N Wild fyrir hádegi. Það sem skiptir máli er að njóta tímans.  
Leggjast niður og njóta sólarinnar. Rölta í staðinn fyrir að arka. Byggja sandkastala  
í rólegheitum. Eiga gæðastundir og safna minningum sem lifa.

Flogið verður fjórum sinnum í viku í vetur til Orlando International Airport. 

GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA 
Í ORLANDO
Verð frá 37.900* kr.
Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur
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Það var árið 1945 sem ungur 
bóndi, Björgmundur að nafni frá 
Árneshreppi á Ströndum, hóf bú
skap, ásamt konu sinni, Ágústínu 
Bernharðsdóttur á Kirkjubóli í 
Valþjófsdal en Ágústína var fædd 
og uppalin á Kirkjubóli. Blómleg 
byggð var þá í dalnum, tvíbýlt á 
Kirkjubóli og búið á að minnsta 
kosti fjórum bæjum fyrir utan 
Kirkjuból. Samgöngur voru þá 
mest sjóveg en akvegur var ekki 
lagður í dalinn fyrr en árið 1949. 

Viðmælendur mínir, þau Guð
mundur Steinar Björgmundsson 
og Sigríður Magnúsdóttir eru nú 
einu ábúendurnir í Valþjófsdal og 
hafa verið það frá 1990.

Björgmundur og Ágústína 
eignuðust 5 börn, fyrir átti Björg
mundur 3 og eru þrjú þeirra látin. 
Sigríður og Bragi búa í Bol
ungarvík, Edda á Breiðdalsvík, 
Eyjólfur í Kópavogi. Guðmundur 
Steinar sem býr í Valþjófsdal og 
er fjórði ættliður sem þar býr. 
Steini í Dal eins og menn þekkja 
hann er mikið náttúrubarn, al
kunna er leikni hans og úthald í 
fjallgöngum enda felast verkefni 
dagsins oft í því að elta sauðfé 
upp um fjöll og firnindi. Steini í 
Dal er búfræðingur frá Hvanneyri 
og einn vetur var hann í land

Ljósmyndir: Bernharður Guðmundsson.

Síðasti bærinn í dalnum

Guðmundur Steinar Björgmundsson 
og Sigríður Magnúsdóttir á Kirkjubóli

búnaðarskóla í Danmörku en að 
öðru leyti hefur lífið í afskekktri 
byggð kennt honum það sem þarf 
til að reka gott bú. Í Valþjófsdal 
þarf bóndi að geta bjargað sér 
sjálfur með flesta hluti, hvort sem 
um er að ræða bilaðar vélar eða 
byggja hús. 

Þegar Steini í Dal var 7 ára 
fæddist lítil snót á Flateyri sem 
3ja ára gömul flutti með foreldr
um sínum Magnúsi Guðmunds
syni og Ástu Ásvaldsdóttur, að 
Tröð í Önundarfirði. Daman sú er 
nánast einræktaður Önfirðingur 
í föðurætt en móðir hennar er 
frá Reykjadal en kom að Ytri 
Hjarðardal sem kaupakona og 
festi hér rætur. 

Barnshafandi heimasætan í 
Tröð var sótt á Blazer jeppa á 
annan í jólum 1974, veðrið var 
með versta móti og drauma
prinsinn þurfti nánast að hand
moka leiðina frá Tröð og út í 
Valþjófsdal. Í farskjótanum var 
taska með aleigu unnustunnar, 
allt nema kommóðan sem send 
var síðar yfir í Valþjófsdal. Verð
andi húsfrú í Dal sat ekki auðum 
höndum og þegar unga parið náði 
í áfangastað datt vettlingurinn af 
prjónunum. Þau settu svo upp 
hring ana um áramótin og fögn

uðu því 40 ára trúlofunarafmæli 
um síðustu áramót. 

Sigríður sem hélt upp á sex
tugsafmæli sitt fyrir nokkrum 
dögum er ein fimm systkina sem 
öll nema eitt búa á Vestfjörðum, 
Bessa í Hjarðardal, Ásvaldur 
í Tröð, Guðný Hildur í Bol
ungarvík en Guðmundur Helgi 
býr í Reykjavík, nánar tiltekið 
í 101 Reykjavík og þykir það 
ákaflega sérstakt búsetuval. 

Að loknu húsmæðraskóla
prófi frá Laugum í Reykjadal 
var Sigga vel undirbúin fyrir 
búskap í Valþjófsdal. Þegar 
hún var 22 ára gömul voru þrír 
heilbrigðir og fallegir drengir 
fæddir. Björgmundur er elstur en 
hann er byggingatæknifræðing
ur og undirbýr nú flutninga til 
Danmerkur ásamt konu sinni og 
tveimur börnum. Í Danmörku 
býr Eyþór verkfræðingur, kona 
hans og þrjú börn. Magnús 
sem er næstelstur er skipstjóri 
á hvalaskoðunarskipi en hann 
rekur ásamt Hirti Hinriksyni frá 
Flateyri fyrirtækið Special Tours 
eða Sérferðir eins það heitir á 
ástkæra og ylhýra. Fjórði piltur
inn, Bernharður búfræðingur 
fæddist svo 1984 og býr hann í 
föðurhúsum en stundar vinnu við 
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fiskeldi. Sigga hefur alltaf verið 
mikil handsverkskona og sótt 
mörg námskeið, bæði hérlendis 
sem erlendis í ýmiskonar hann
yrðum. Hún hefur um árabil verið 
virkur félagi í Rauða krossinum, 
og eftir snjóflóðið á Flateyri rak 
hún handverkshús í mörg ár þar 
sem fólk á eyrinni gat komið á 
námskeið, „skapað fallega hluti 
og fundið nálægð hvors annars, 
það var það sem fólk þurfti á 
þeim tíma „ Nú vinnur hún hjá 
geðræktarmiðstöðinni Vesturafli 
á Ísafirði. „Alltaf að fá fólk til að 
skapa og gera eitthvað fallegt, 
það nærir andann og bætir geðið, 
fólki líður alltaf mikið betur 
eftir að því hefur tekist að gera 
fallegan hlut.“ segir Sigga

Mörgum þykir vegurinn fyrir 
Ófæruna sem Sigga þarf að 
keyra daglega vera bæði illfær 
og hættulegur og það verður að 
viðurkennast að oft er þar talsverð 

hætta á aurskriðu og snjóflóðum. 
En hún er hvergi smeyk, hefur 
vanist því að aka þennan veg í 
40 ár, og segir að hún hafi aðeins 
einu sinni verið hrædd undir stýri 
og það var á suðurlandinu þegar 
hún ók Hellis heiðina í grenjandi 
rigningu og þoku. „það sást varla 
milli stika og allir keyrðu eins 
og vitleysingar“, segir hún og 
hryllir sig. „Ég varð að keyra út 
í kant til að jafna mig og bílarnir 
þustu framhjá mér á mikilli ferð. 
Hér á hlíðinni minni er alltaf 
farið varlega, þar ekur engin 
hratt, reynslan hefur kennt okkur 
hvenær hættulegt er að fara vegna 
snjóflóða og þá förum við hvergi, 
það eru bara örfáir dagar á vetri“. 

Þau hjónin eru á einu máli 
með það að í Önundarfirði er 
gott að búa, þar sé einstaklega 
gott mannlíf og hlýtt á milli 
manna. Þau minnast þess hve 
áhugasamir foreldrar Steina 

voru um það hvort bátarnir á 
Flateyri væru ekki örugglega 
komnir heim að kveldi, íbúarnir 
í firðinum fylgjast hver með öðr
um og allir eru boðnir og búnir 
til aðstoðar ef eitthvað bjátar á. 
„Það er kraftmikið fólk sem hér 
býr, hresst og duglegt fólk segir 
Steini, og það einkennir þá sem 
hér alast upp en búa annarstaðar 
hversu sterkar taugar þeir bera 
til heimahaganna“, og Sigga 
tekur heilshugar undir þessi orð. 
„Önfirðingar knúsast“ segir hún, 
það einkennir þá þetta hlýlega 
viðmót.

Bæði eru þau hjón mikil fé

lagsmálatröll og hafa verið virkir 
þátttakendur í sínu nærsamfélagi. 
„Hér skiptir hver einstaklingur 
svo miklu máli“, segir Steini, allir 
verða að taka þátt, því verkefn
unum fækkar ekkert þó íbúunum 
fækki. „Hér í Ísafjarðarbæ hefur 
varla farið bær í eyði í að minnsta 
kosti fimmtán ár“, segir hann, en 
búskapurinn hefur breyst á bæj
unum. Það má segja að hér séu 
milli 30–40 fyrirtæki í dreifbýli 
Ísafjarðarbæjar og flest í mat
vælaframleiðslu og frá flestum 
sveitabæjanna stundar einhver 
atvinnu á þéttbýlisstöðunum. 
Jörðum í hefðbundnum búskap 

hefur fækkað en í staðinn komin 
t.d ferðaþjónusta og skógrækt og 
ýmis önnur viðfangsefni. Þá er 
hlunnindabúskapur eitt af ein
kennum Ísafjarðarbæjar. Í Bún
aðarfélaginu Bjarma sem nær 
yfir stærstan hluta Ísafjarðarbæj
ar eru milli 70 og 80 félagsmenn, 
upp til hópa hörkuduglegt fólk.

Á Kirkjubóli er rekið sauð
fjárbú með milli 500 og 600 
vetrar fóðrað fjár.

Sæunn
Haustið 1987 var bændum 

gert að fækka í fjósum sínum 
því nú var búið að setja á kvóta. 
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Halldór Mikaelsson bóndi í 
NeðriBreiðadal í Önundarfirði 
þurfti vegna þessa að fækka um 
7–8 gripi í sínu húsi. Val slátur
gripana var erfitt því allt voru 
þetta úrvalsmjólkurkýr sem hann 

hafði, en gripunum skyldi slátrað 
í sláturhúsinu á Flateyri. Harpa 
hét ein kýrin sem hann ákvað 
að slátra, þriggja vetra skepna 
sem hann hafði fengið frá Ósi í 
Bolungarvík, ásamt bolakálfi en 

bæði voru þau undan sægrárri kú. 
Þegar til Flateyrar var komið með 
sláturgripina og leiða átti Hörpu á 
vit örlaga sinna tók hún til sinna 
ráða, stökk með öll sín 500 kíló 
yfir fiskikassa og út á sjó. Sperrti 

þar upp halann og synti sem leið 
lá þvert yfir fjörðinn og yfir í 
Valþjófsdal, þetta er um það bil 
þriggja kílómetra löng leið og 
ískaldur sjórinn. Hinu megin við 
fjörðinn tóku þau Steini og Sigga 

við Hörpu og buðu henni í hús. 
Kaupin voru handsöluð í fjörunni 
og Hörpu gefið nafnið Sæunn. 
Sæunn gekk beina leið á sinn 
bás í fjósinu á Kirkjubóli og bar 
myndarlegum kvígukálfi á sjó
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mannadaginn vorið eftir. Fréttir 
af sundafreki Sæunnar fóru víða, 
meðal annars í heimspressuna. 
Bróðir Sæunnar hafði árið á 

og er hún lýst upp með kertum 
við athafnir. Eðli málsins sam
kvæmt er kirkjan ekki í mikilli 
notkun, sóknarbörnin eru aðeins 

aðventustund í kirkjunni, nokkr
um dögum fyrir jól. Þá lýsa þau 
hana upp með kertum og sveit
ungarnir koma saman, lesnar 

sögur og sungnir sálmar. Á eftir 
er boðið upp á kaffi og meðlæti 
heima í bæ og þá eru jólin komin 
í Önundarfjörð. Grafreitur er við 
kirkjuna sem þau hafa haldið við 
og gera ráð fyrir að hvíla þar sjálf 
þegar þar að kemur. Grafreiturinn 
er við gönguleiðina að gripahús
unum og mörgum sinnum á dag 
gengur Steini fram hjá hvílustað 
forfeðra sinna í að minnsta kosti 
þrjá ættliði sem allir hafa búið á 
Kirkjubóli, þetta er einstök nánd 
við uppruna sinn.

Fyrir utan sóknagjöld þriggja 
sóknarbarna og stakan styrk frá 
húsfriðunarnefnd standa þau 
straum af öllum viðhaldskostnaði 
nema kannski vinnuframlags 
sem er oftast sjálfboðavinna 
fjölskyldu, vina og annara sem 
eiga ættir sínar að rekja til Val
þjófsdals. 

Í tilefni af 100 ára fæðingaraf
mæli Svövu, móðursystur Steina 
héldu afkomendur hennar ætt
armót á Kirkjubóli núna í ágúst 

altaristöflum í kirkjum landsins, 
málaði Björg nýja altaristöflu 
og inntak verksins var trú, von 
og kærleikur og þá sérstaklega 
kærleikur. Altaristaflan er litrík 
og falleg með áberandi hjarta
laga drætti. Ruth Andres sem 
er listakona eins og Björg vann 
glerlistaverk í glugga kirkjunnar, 
verkin endurspegla fjallstinda og 
fyrir ofan skrifar hún„Trúin flyt
ur fjöll“, enda taldi hún augljóst 
að þeir sem búa í dalnum hljóti 
að geta flutt fjöll.

Björg sem er fædd 1974 er 
þekkt listakona í Noregi, hún 
er afkastamikill listamaður eins 
og sjá má á heimasíðu hennar 
www.bjorgt.no. Hún hefur tekið 
þátt í að skreyta kirkjur og aðr
ar byggingar með málverkum 
eða mosaikmyndum og haldið 
margar listasýningar. Hún er 
líka rithöfundur og hefur gefið 
út nokkrar bækur sem hafa aflað 
henni vinsælda. 

Séra Bernharður Guðmunds

undan leikið sama leik, það er 
að segja, stokkið í sjóinn þegar 
leiða átti hann til slátrunar á 
Flateyri, hann hins vegar synti 
upp í fjöruna sömu megin og var 
fangaður við Kaldá og færður 
í sláturhús. Engum blöðum er 
um það að fletta að sægrá móðir 
þeirra frá Ósi hljóti að hafa verið 
af Sækúakyni. Sæunn var felld 
í fjörunni í Valþjófsdal 6 árum 
síðar og heygð þar.

Kirkjan
Kirkjan á Kirkjubóli í Val

þjófsdal er lítil timburkirkja, 
byggð árið 1886. „Örugglega 
ekki teiknuð af neinum“, sagði 
Steini. Kirkjan var komin í 
lélegt ástand árið 1978 en þá 
var tekin ákvörðun um að gera 
við hana og klæða, frekar en að 
rífa. Ekkert rafmagn er í henni 

þrjú, þau hjón Sigga og Steini og 
Benni sonur þeirra. Öðru hvoru 
eru þó kveðjustundir þeirra sem 
áður bjuggu í dalnum og svo 
auðvitað kirkjulegar athafnir 
fjölskyldunnar eins og til dæm
is skírn og fermingar. Viðhald 
kirkjunnar hefur að mestu verið á 
herðum fjölskyldunnar á Kirkju
bóli, „Ég hef nú aldrei litið á það 
sem kvöð, hún stendur 15 metra 
frá hjónarúminu okkar“, sagði 
Steini og þarna giftu þau sig árið 
1998. „Hún er einhvern vegin 
bara hluti af okkar lífi“. Þau telja 
að kirkja hafi staðið í Valþjófsdal 
frá því að byggð hófst og elstu 
gripir hennar eru frá því um árið 
1500, í kirkjunni er t.d.kaleikur 
sem smíðaður var 1797 og heim
ildir fyrir því að hann hafi kostað 
14 kýrverð.

Um árabil hefur verið haldin 

og máluðu kirkjuna að utan, en 
hún hafði þá talsvert látið á sjá. 
Barnabarn Svövu er Björg Þór
hallsdóttir rithöfundur og lista
kona og kom hún ásamt spænsku 
listakonunni Ruth Andres frá 
Logrono á Spáni, verkefni þeirra 
var að skreyta kirkjuna að innan. 
Það þurfti þó að lúta ákveðnum 
reglum því kirkjan er friðuð 
og það má ekki gera miklar 
breytingar. Í stað gömlu altar
istöflunar sem var eftirprentun 
af mynd sem víða má sjá á 

son sonur Svövu blessaði svo 
listaverkin og fjölskyldan átti 
saman fallega kvöldstund í kirkj
unni að verki loknu.

Að lokum
Hjónin í Dal eru vinamörg og 

það er gestkvæmt hjá þeim, stór
fjölskyldan er þétt og milli þeirra 
mikill samgangur og vinátta. Þau 
una sátt við sitt og leggja áherslu 
á hvað þau eru heppin að geta 
valið að búa í Valþjófsdal, hvergi 
annarsstaðar vilja þau vera.  BS
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Í VAFA STEYPU-
EFNI POKA ÓÞURFT ÞRÁÐA

KROSS-
GÖTUR

ÁI
TEMJA

BURT

SKORA

TVEIR EINS

MÆLI-
EINING

YFIRRÁÐ RÓMVERSK 
TALA

VÖRU-
MERKI

HÁTTUR

TÁKNA

FLAT-
FÓTUR

FORÐAST

GEGNA

FAG

RÁN
RÝJA EIN-

SÖNGURHELLINGUR

HLÝÐA Á

SMÁRUNNI

FOR-
MÓÐIR

ÍLÁT

ARRA

EYRIR

STELA

TVEIR 
EINS

UMFRAM

BRÚKA

ÆTÍÐ

NJÓLI
BLÁSTUR

VÆNA

MELTINGAR-
VÖKVI

NEF

SPAUG

FYRST 
FÆDD

SAMTÖK

NUDDA

SKORÐ-
AÐA

TIL

TVEIR EINS

KRINGJA

ERGJA

HARLA

FJÖGUR

ALGENGUR

KERSTEIN-
TEGUND

BLANDAR

ÁVINNA

TÁL

EFLA

NÆRA

TALA
ÁTT

ÚT

DUG-
LEGUR

Krossgátan

Sportið í beinni...

fimmtudagur 20. ágúst
17:30 ÍBV - KR Pepsi deild karla

18:00 PGA golf
20:00 Arionmótið
22:00 Pepsímörkin

föstudagur 21. ágúst
18:00 PGA golf 

18:40 Birm.City - Derby County
laugardagur 22. ágúst
08:55 Formúla 1 - Æfing

11:35 Man. Utd. - Newcastle
11:50 Formúla 1 - Tímataka: 
13:50 Crystal Pal. - Aston Villa

13:50 Norwich City - Stoke City
13:50 West Ham - Bournem.

13:50 Leicester - Totth. Hotspur
13:50 Sunderland - Swansea
15:55 Hellas Ver. - AS Roma

18:00 PGA golf 
sunnudagur 23. ágúst

11:30 Formúla 1 - Tímataka: 
12:20 WBA - Chelsea

14:50 Watford - Southampton
14:50 Everton - Man. City
15:55 Juventus - Udinese
16:25 Bilbao - Barcelona

18:00 PGA golf 
18:20 Sp. Gijon - Real Madrid
18:40 Fiorentina - AC Milan

18:40 Intern. - Atalanta
mánudagur 24. ágúst

18:50 Arsenal - Liverpool
19:30 Stjarnan - Breiðablik

21:00 Messan Enska úrvalsd.
22:00 Pepsímörkin

þriðjudagur 25. ágúst
18:40 Mónakó - Valencia

18:40 Malmö - Celtic
18:40 Maccabi – Tel-Aviv
miðvikudagur 26. ágúst

18:40 Bayer Leverkusen - Lazio
18:40 Cl. Brugge – Man. Utd.
18:40 CSKA Moskva - Sporting

Dagar Íslands
eftir Jónas Ragnarsson

20. ágúst 1982.
Átján manna hópur kleif Eldey, 
þar á meðal fyrsta konan sem 
það gerði, Halldóra Filippus-
dóttir. Eyjan var fyrst klifin svo 

vitað sé árið 1894.

 
Á föstudag:

Austlæg átt, 5-13 m/s, hvassast 
NV-til. Rigning í flestum lands-
hlutum, talsverð um landið 

SA- og A-vert, en úrkomulítið á 
N-landi síðdegis. Hiti breytist lítið.

Á laugardag:
Suðaustlæg átt og víða 

rigning eða skúrir, en þurrt að 
mestu NA-til. Hiti 10 til 15 stig.

Á sunnudag:
Austlæg átt 3-8 m/s og víða 
dálitlir skúrir, einkum V-til, en 

lítilsháttar rigning A-ast. 
Hiti breytist lítið.

Helgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Til leigu. Falleg, vel skipulögð 
og björt 2ja herbergja 76m2 íbúð 
á eyrinni til leigu frá september 
fram í lok maí 2016. Leigist 
með einhverjun húsgögnum. 
Aðeins ábyrgir og reyklausir 
aðilar koma til greina. Uppl. í 
síma 892-9282.
Óska eftir íbúð á Ísafirði til lang
tíma leigu, 1-2 ár amk. 28 ára 
stakur, er að hefja fasta vinnu á 
Ísafirði í október. Greiðslugeta á 
mánuði 70-120 þús. kr. Er reglu-
samur og reyklaus. Stúdíó íbúð 
dugar, ekki minna en 35m2 (1-2 
herbergi). Uppl. í síma865 4299.
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Baráttan fyrir réttindum sam
kynhneigðra er grimm hér á 
landi og vissulega getum við sagt 
að réttindi þeirra og samþykki 
samfélagsins standi framar ótal 
mörgum þjóðum.

Félög á borð við samtökin 
’78  hafa barist grimmilega 
fyrir því að samkynhneigðir 
fái að lifa lífi sínu í sama ljósi 
og allir aðrir í samfélagi okkar 
og eins og staðan er í dag hér 
á landi er líklega ráðist meira á 
fordómafullt fólk heldur en ráðist 
er á þá sem hingað til hafa orðið 
fyrir fordómum. En einhvernveg
inn virðist þetta eingöngu eiga 
við þá sem skilgreina sig sem 
„samkynhneigða“. Vissulega 
hafa þeir sem skilgreina sig sem 
„tvíkynhneigða“ (bisexual) eða 
„pansexual“ (omnisexual) sömu 
réttindi og samkynhneigðir en 
er þar með sagt að fordómar 
gagnvart þeim aðilum séu minni?  
Samkvæmt minni reynslu og 
þeirra sem ég hef talað við verð 
ég að segja að svo sé ekki. Mikið 
er um það að bi og pansexual 
einstaklingar verði fyrir fordóm
um, þeir fá að heyra að kynhneigð 
þeirra sé ekki til eða barnaleg. 
Og það er sérkennilegt að þessir 
fordómar koma alls ekki bara frá 
gagnkynhneigðum, heldur líka 
frá samkynhneigðum.  

„Ég held þú sért bara lesbísk en 
ekki tvíkynhneigð“ fékk vinkona 
mín að heyra frá vinkonu sinni! 
Og ég veit dæmi þess að ástar
samböndum sé slitið vegna van
kunnáttu og skilningsleysis á því 
að þeir sem eru bi eða pansexual 
eru ekki samkynhneigðir sem 
ekki þora alla leið út úr skápnum.

Almenn þekking í dag á bi
sexual ity og pansexuality virðist 
vera svipuð og var á samkyn
hneigð fyrir 30–50 árum og ég 
tel að það þurfi að heygja sömu 
baráttu fyrir þeirra réttindum 
eins og fyrir réttindum samkyn
hneigðra hingað til.

Ég tók viðtal við samkyn
hneigðan strák, Stefán Octavian 
Gheorghe, um efnið og hann 

hafði þetta að segja.
„Mér finnst samkynheigð nán

ast vera dottin inn í normið, en 
mér finnst fordómar gangvart 
öðrum kynhneigðum aðallega 
stafa af fáfræði almennings á 
þeim, eins og var með samkyn
hneigðina hérna áður fyrr. En 
samt held ég þó að aðrar kyn
hneigðir fái alveg samþykki í 
samfélaginu.“

Þegar ég spurði hann hvort 
hann væri á þeirri skoðun að 
þessir fordómar kæmu líka frá 
samkynhneigðum hafði hann 
þetta að segja

„Já þetta kemur líka frá sam
kynhneigðum, þeir vilja oft 
meina að t.d. bisexual fólk komi 
fram af því það þori ekki að 
viðurkenna að það sé samkyn
hneigt. Ég hef aldrei haldið slíku 
fram en ég hef heyrt það og veit 
til þess að samkynhneigt fólk 
geri það.“ 

Það er því augljóst að sami 
skilningur og samþykki gagnvart 
bi og pansexual kynhneigð eins 
og gagnvart samkynhneigð er 
ekki til staðar. 

Þórður Ingólfur Úlfur Júlíus-
son Christian Thomassen

Gagnvart öðrum kynhneigðum en 
samkynhneigð og gagnkynhneigð

Aðsend grein



Vöruúrval mismunandi eftir verslunum.  Verð gildir frá 19 ágúst til og með 26 ágúst. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl. 
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Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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ÞAÐ SPÁIR 
GÓÐU VERÐI!

 35%  
AFSLÁTTUR

 1.999 kr
Verð

Pakkinn
Verð áður
2.745 kr

 659 kr
Verð

Pakkinn
Verð áður

938 kr

Til í: 
Rauðu
Bláu
Svörtu

 229 kr
Verð

2 stk í pakka

 299 kr
Verð

10 stk í pakka

 449 kr
Verð

stk
Verð áður

549 kr

 999 kr
Verð

Verð áður
1.839 kr

 999 kr
Verð

Verð áður
2.249 kr

 199 kr
Verð

Verð áður
359 kr

 999 kr
Verð

stk
Verð áður
1.229 kr


