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Guð er samfélag
Ásta Ingibjörg Pétursdóttir er nýr
prestur í Bolungarvík, en hún var
prestur í Bíldudals- og Tálknafjarðarprestakalli. Ásta ræðir við BB um
uppruna sinn og ákvörðunina um að
verða prestur, veikindi og endur-hæfingu
og eldskírn sína á Vestfjörðum.

Munntóbaksneysla og reykingar hafa aukist í 10. bekk
Daglegar reykingar meðal tíundu bekkinga í grunnskólum
Ísafjarðarbæjar hafa aukist frá
síðasta ári, en samanlagt reykja
sjö prósent nemenda í tíunda
bekk á Þingeyri, Flateyri, Ísafirði
og Suðureyri, daglega. Árin 2011
og 2012 reyktu einungis 2% nem-

enda í 10 bekk í grunnskólum
bæjarins. Á meðan landsmeðaltal
hefur minnkað í þessum aldursflokki hefur það aukist í Ísafjarðarbæ. Þetta kemur fram í nýútkominni skýrslu um hagi og líðan
ungs fólks í Ísafjarðarbæ árið
2012.

Í skýrslunni kemur einnig fram
að 0% nemenda í áttunda og níunda bekk grunnskóla í Ísafjarðarbæ reykja daglega, en það er
undir landsmeðaltali. Á landsvísu
reykja 2% nemenda í níunda bekk
daglega og 1% nemenda í áttunda
bekk. Sömu tölur eiga við um

höfuðborgarsvæðið.
Munntóbaksneysla hefur aukist meðal nemenda í tíunda bekk
í grunnskólum Ísafjarðarbæjar,
frá liðnum árum. 4% nemenda í
10. bekk hafa notað munntóbak
20 sinnum eða oftar um ævina,
en árin 2010 og 2011 var 0%

nemenda sem notaði munntóbak
í tíunda bekk í þessum skólum.
Á landsvísu hafa 5% nemenda í
tíunda bekk notað munntóbak 20
sinnum eða oftar. Í áttunda og
níunda bekk nota 0% nemenda í
grunnskólum Ísafjarðarbæjar
munntóbak.

Fögnuðu fjörutíu ára fermingarafmæli
Um helgina var haldið
árgangsmót á Ísafirði, en þá
hittust einstaklingar sem
fermdust árið 1972 á Ísafirði
til að fagna 40 ára fermingarafmæli. Hópurinn skemmti
sér vel alla helgina og hélt í
óvissuferð sem endaði inn í
Arnardal þar sem fólk
skemmti sér fram á nótt. Á
laugardag fór hópurinn í
skoðunarferð um Ísafjörð
undir leiðsögn Sigurðar
Péturssonar, en margir úr
hópnum eru brottfluttir eins
og gefur að skilja. Á laugardagskvöld átti hópurinn góða
stund á Hótel Ísafirði og hélt
svo á ball á Krúsinni þar sem
skólahljómsveitin Trap lék
fyrir dansi. Klukkan 11 á
sunnudag fór hópurinn í
guðsþjónustu í Ísafjarðarkirkju, en sóknarpresturinn,
sr. Magnús Erlingsson var
einn þeirra sem fermdist á
Ísafirði fyrir 40 árum síðan.

Árgangurinn stillti sér fyrir ljósmyndara BB á Silfurtorgi ásamt Magnúsi Erlingssyni sóknarpresti.
Áður en haldið var inn í
setti hópurinn blóm á leiði
árgangnum eru fallnir frá.
tók meðfylgjandi mynd af
Arnardal á föstudagskvöldið
látinna félaga, en þrír úr
Ljósmyndari Bæjarins besta
hópnum á laugardaginn.

Þjóðlegur bakstur að vestan Áttavillt bréfdúfa
Jóna Símonía Bjarnadóttir og
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir á
Ísafirði eru um þessar mundir
að leggja lokahönd á útgáfu
bókar sem þær hafa unnið að í
sumar. Bókin ber nafnið Þjóðlegt með kaffinu og er að sögn
Jónu Símoníu, gömul hugmynd
sem þær stöllur hafa verið lengi
verið með í maganum. Í sumar
var hins vegar ákveðið að hefjast handa við verkið. „Okkur
hafði lengi langað að gefa út
lítil kver með uppskriftum sem
auðvelt er að kippa með sér í
ferðalag, í bústað eða útileguna,“ segir Jóna Símonía. Nær
allar uppskriftir bókarinnar er
hægt að baka við fábrotinn
tækjakost og með lítilli fyrirhöfn.
Bókin kemur út á þremur
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tungumálum, íslensku, ensku og
þýsku og er því tilvalin fyrir erlenda ferðamenn sem vilja taka
þennan hluta af menningu landsins með sér. Þetta er þó ekki í
fyrsta sinn sem þær vinna saman
við ritstörf. „Við unnum saman
í nokkur ár við Aðventublað BB,

ég við ritstjórn og Guðfinna
við umbrot og umsýslu. Þetta
er í fyrsta sinn sem við gerum
eitthvað alveg sjálfstætt en
vonandi ekki það síðasta.“
Bókin verður komin í verslanir
von bráðar.
– lisbet@bb.is

Afar sjaldgæft þykir að sjá dúfur á Ísafirði og því kom það íbúum Sundstrætis 29 á óvart þegar
dúfa ein tillti sér á þakskegg hússins snemma á föstudag. Dúfan
var hin spakasta og bar hring um
fótinn með marki nr. 23. Þorleifur
Eiríksson hjá Náttúrustofu Vestfjarða segir að hér sé að öllum
líkindum um áttavillta bréfdúfu
að ræða. „Ætli þetta sé ekki
bréfdúfa sem lent hefur í hremmingum á leið sinni og óvart endað
hérna fyrir vestan.“ Þær fregnir
fengust síðan hjá Bréf og skrautdúfufélagi Íslands að dúfan sé
líklegast í kappflugi frá Reykjavík og hafi villst.
Dúfur eru langfleygir fuglar
og geta farið ansi langt. Árið
2010 bárust fregnir þess efnis að
bresk bréfdúfa hefði endað sitt
fyrsta kappflug í Panama, rúmum

Dúfan hefur líklega
villst til Vestfjarða.
8000 kílómetrum frá heimahögunum. Ástæður þess að engar
dúfur halda til á Vestfjörðum eru
á huldu, en samkvæmt kunnugum
hurfu þær sporlaust frá Ísafirði
fyrir 15-20 árum. Margur gárunginn hefur leitt að því hugann
hvernig standi á því og hafa ýmsar kenningar um útrýmingu stofnsins verið á borð bornar án þess
þó að staðfesting á nokkrum þeirra
liggi fyrir.
– lisbet@bb.is

FIMMTUDAGUR 13. SEPTEMBER 2012

FIMMTUDAGUR 13. SEPTEMBER 2012

3

Steingerður og Sigrún ásamt Helgu systur þeirra. Þær eru dætur Gunnars, sonar Þórdísar og Þorsteins.

Líf og list Þórdísar Egilsdóttur
Nýlega var opnuð sýning á
verkum Þórdísar Egilsdóttur í
Safnahúsinu á Ísafirði. Þórdís
fluttist til Ísafjarðar árið 1903,
ásamt manni sínum Þorsteini
Guðmundssyni klæðskera og bjó
þar til æviloka. Hún var mikil
hannyrðakona og landsþekkt
fyrir ullarvinnu sína, m.a. hyrnur
og langsjöl en þekktustu verk
hennar eru án efa myndirnar Íslensk kvöldvaka og Sveitabær
sem sýndar voru á heimsýningunni í New York árið 1939. Eftir
heimsýninguna vildu Ameríkanar kaupa teppin. Það vildi Þórdís
ekki þau væru íslensk og ættu
þar heima. Íslenska ríkið keypti
þau á endanum. Sveitabær er
varðveitt á Þjóðminjasafninu en
Íslensk kvöldvaka á Bessastöðum.
Sýningin er unnin í samstarfi
við afkomendur Þórdísar, Þjóðminjasafnið og forsetaembættið.
Menningarráð Vestfjarða, „Dress
up games ehf„ og Kvenfélagið
Hlíf styrkja sýninguna. Þess má
geta að Þórdís var ein af stofnendum kvenfélagsins.
Blaðamaður Bæjarins besta
heimsótti sýninguna og spjallaði
við tvær af sonardætrum Þórdísar, þær Steingerði og Sigrúnu
Gunnarsdætur.
Aðspurðar segja þær sýninguna hafa haft þó nokkurn aðdraganda. „Við höfum fengið hvatningu frá ýmsu fólki sem þekkti
verk hennar og vinnu. Mestu
hvatninguna fengum við frá Snjólaugu Guðmundsdóttur vefnaðar
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og listakonu en þess má geta að
hún er uppalin á Ísafirði.“
Systurnar sendu svo blaðamanni eftirfarandi texta:
„Eftir að hjónin komu til Ísafjarðar öllum ókunnug árið 1903,
en þau höfðu gift sig árið 1900,
eignuðust þau tvö börn sem létust
á fyrsta ári. Þau voru komin langt
frá fjölskyldum sínum og átthögum þ. e. „sveitinni sinni“ eins og
Þórdís kallaði heimahagana alla
tíð. Þórdís ólst upp á Kjóastöðum,
sem standa rétt við óbyggð, einn
af útvörðum byggðarinnar með
tign öræfanna að baki, en fegurð
og farsæld byggðarinnar í fangi.
Kjóastaðir standa mitt á milli
Gullfoss og Geysis þessara stórbrotnu ægifögru náttúrufyrirbrigða, stundargang frá hvorum
stað.
Sonur þeirra Gunnar Þorsteinn
fæðist síðan11.09.1911 á Ísafirði.
Hann lést á Ísafirði 04.06.1953.
Á Ísafirði sneri Þórdís sér af
alhug að sínum hugðarefnum,
handavinnunni ásamt því að reka
stórt heimili með miklum gestagangi.
Þórdís var stórbrotin listakona
eins og margir í hennar ætt og
eftir hana eru ógrynni af allskonar
handavinnu, saumaðri og prjónaðri.
Það er mjög gaman að sjá að
húsið að Hrannargötu 2, þar sem
Þorsteinn og Þórdís bjuggu og
kallað var Þorsteinshús á þeim
tíma, hefur verið gert svona fallega upp.
Íslenska þjóðin á Þórdísi þakk-

ir að gjalda fyrir þá fyrirmynd
sem hún hefur gefið með starfi
sínu, því það er vitnisburður um
einstæða iðjusemi og þjóðrækni.
Fólk virðist mjög hrifið af því
hve mikið hefur varðveist af verkum hennar.
Í fjölskyldu Þórdísar voru og
eru margir góðir teiknarar. Má
þar nefna Steinunni systur hennar
og Sigríði í Brattholti sem bjargaði Gullfossi á sínum tíma frá
sölu en hún var systkinabarn við
Þórdísi.
Í tímaritinu Skjöldur (útgefið
2000) er hennar getið sem ættingja Charles Thorsonar VesturÍslendings en þau voru systkinabörn. Charles var Vestur-Íslendingur, skírður Karl Gústaf Stefánsson. Foreldrar hans voru Stefán Þórðarson (Stephen Thorson)
Jónssonar frá Bryggju í Biskupstungum, sem flutti vestur um
haf 1886, og Sigríður Þórarinsdóttir frá Ásakoti í Biskupstungum. Bróðir Charles var Joseph
Thorson, fyrrverandi dómari, forseti hæstaréttar og ráðherra í
Ottawa.
Karl hóf störf hjá Walt Disney
í Hollywood árið 1934. Hjá þeim
vann hann að mörgum teiknimyndum, meðal annars að myndinni: Mjallhvít og dvergarnir sjö.
Meðan hann starfaði hjá Walt
Disney teiknaði hann margar
„dýrapersónur“. Sú frægasta
þeirra er Bugs Bunny — kanínan
fræga. Karl starfaði einnig fyrir
Metro Goldwyn Mayer, Warner
Brothers o.fl. Á þessum árum

Þórdís Egilsdóttir. Mynd: Martinus Simson.
skapaði Karl fleiri en 100 teikni- aðar með. En áhuginn og vandmyndapersónur, m.a. fílinn Elm- virknin kom að sjálfu sér.
Þórdís vann handavinnu alveg
er, tígrisdýrið Tilly, Indíánadrenginn Hiswstha og elginn til æviloka en hún lést á Ísafirði
1961. Hún lá hér á sjúkrahúsinu
Sniffles.
Þórdís var sjálfmenntuð í á Ísafirði síðustu mánuðina.“
Sýningin stendur til 22. septhandavinnu fyrir utan að 1923
fór hún til Kaupmannahafnar til ember og er opin á opnunartíma
að læra kúnstbróderingu sem hússins, virka daga frá kl. 13-18
þessar miklu myndir voru saum- og laugardaga kl. 13-16.
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Færri nemendur drekka áfengi
Ríflega 28% nemenda í 10.
bekk Grunnskólans á Ísafirði hafa
orðið ölvuð um ævina, 9% í 9.
bekk og enginn í 8. bekk að því
er fram kemur í rannsókninni
Ungt fólk árið 2012 sem hefur
verið gefin út. Í rannsókninni sem
gerð var um land allt, er athyglinni beint að tíðni vímuefnaneyslu ásamt greiningu á þeim
þáttum í nærsamfélaginu sem
bæði innlendar og erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós, að hafi
áhrif á líkur á áhættuhegðun og
vímuefnaneyslu. Þessir þættir
geta verið samband við foreldra,
eftirlit og útivistartíma, þátttöku
í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi og viðhorf til náms og
líðan í skóla.
Í skýrslunni kemur fram að

Færri ungmenni úr Ísafjarðarbæ hafa orðið ölvuð.
margt bendi til þess að staða ungs með unglingum hefur að sama saman.
Í skýrslunni kemur meðal annfólks hafi batnað á undanförnum skapi aukist, útivist seint á kvöldárum á Íslandi. Sá tími sem ungl- in hefur dregist saman, vanlíðan ars fram að í grunnskólum Ísaingar og foreldrar vilja verja sam- í skóla hefur minnkað og trú á fjarðarbæjar hafa rúmlega 28%
an hefur aukist verulega á undan- tilgangi náms hefur aukist. Vímu- nemenda í 10. bekk hafa orðið
förnum árum, eftirlit foreldra efnaneysla hefur einnig dregist ölvuð um ævina, 9% í níunda

bekk og enginn í áttunda bekk.
Eru þessar tölur mun lægri en á
síðasta ári, en ölvun hefur þó
aukist í tíunda bekk. Tölurnar
haldast í hendur við landsmeðaltal, nema í áttunda bekk, en á
landsvísu hafa 5% áttundu bekkinga orðið ölvuð.
Rannsóknin er framkvæmd
árlega í árgöngum nemenda frá
fimmta bekk grunnskóla og í
gegnum framhaldsskóla. Könnunin var unnin í kennslustundum,
en heildarsvarhlutfall á landsvísu
var um 86%. Í ár svöruðu 143
nemendur í 8. – 10. bekk könnuninni í Ísafjarðarbæ, en þeir
skólar sem tóku þátt voru Grunnskólinn á Ísafirði, Grunnskóli
Önundarfjarðar, Grunnskólinn á
Þingeyri og á Suðureyri.

Hæsta verðið hjá Orkubúi Vestfjarða
Kostnaður við flutning og dreifingu raforku miðað við 4.000
kWst. notkun á ári í dreifbýli er
65.984 krónur á ári hjá Orkubúi
Vestfjarða, en það er hæsta verð
á landinu. Um kaup á þessari
þjónustu hafa heimilin ekkert val,
og verða að eiga viðskipti við þá
dreifiveitu sem hefur einkaleyfi
fyrir flutning og dreifingu á raforku á viðkomandi landssvæði.
Þetta kemur fram í nýrri samantekt á raforkuverði til heimila
sem Alþýðusamband Íslands hef-

Spurningin
Á að vera ákvæði
um Þjóðkirkjuna í
stjórnarskránni?
Alls svöruðu 332.
Já sögðu 215 eða 65%
Nei sögðu 117 eða 35%
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 átt og
skúrir Norðan- og Austanlands, en annars þurrt.
Fremur milt í veðri.
Horfur á laugardag:
Breytileg átt með
úrkomu víða um land.
Áfram milt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Breytileg átt með
úrkomu víða um land.
Áfram milt í veðri.
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ur unnið. Raforkukostnaður hjá
heimilum landsins hefur hækkað
mikið frá því í ágúst á síðasta ári,
en allar dreifiveitur hafa hækkað
gjaldskrá sína.
Athygli vekur að Orkubú Vestfjarða, ásamt fyrirtækinu Fallorku, er eina fyrirtækið sem hefur
ekki hækkað gjaldskrá sína á
orkusölu á umræddu tímabili, en
hún er sá hluti raforkuviðskiptanna þar sem neytendur haf val
um við hvaða fyrirtæki þeir
skipta. Fyrir heimilið er ódýrast

að kaupa raforkuna miðað við
4.000 kWst. notkun á ári hjá
Orkubúi Vestfjarða, þar sem
kostnaðurinn er 23.042 krónur á
ársgrundvelli.
Heimili í dreifbýli á svæði Orkubús Vestfjarða greiða 89.026
krónur í heildarkostnað fyrir
flutning, dreifingu og raforku og
er með næst hæstu verðskrána í
raforkukostnaði í dreifbýli. Á
síðasta ári var kostnaðurinn
84.616 krónur. Einungis Rarik
dreifbýli/Orkusalan er með dýrari

verðskrá en þar er kostnaðurinn
90.715 krónur.
Í þéttbýli er heildarkostnaður
fyrir flutning, dreifingu og
raforku til heimila sem nota 4.000
kWst. notkun á ári í meðallagi á
landsvísu hjá Orkubúi Vestfjarða. Hækkunin á ársgrundvelli
er ekki mikil í þéttbýlisflokknum,
en í ágúst 2012 er kostnaðurinn
66.673 krónur en á sama tíma á
síðasta ári var kostnaðurinn
64.182 krónur.
Raforkureikning heimila í

landinu má skipta í tvo hluta.
Annars vegar er greitt fyrir flutning og dreifingu raforkunnar til
þeirrar dreifiveitu sem hefur sérleyfi á viðkomandi landssvæði
og hins vegar er greitt fyrir raforkuna sjálfa, til þess sölufyrirtækis sem hver og einn kaupandi
velur. Hvert heimili á Ísafirði
greiðir þannig Orkubúi Vestfjarða fyrir flutning og dreifingu
á raforku, en getur valið að kaupa
raforkuna af öðrum aðila.
– gudmundur@bb.is

Ritstjórnargrein

Löglegt en siðlaust
Vera kann að djúpt sé í árinni tekið með yfirskriftinni, einhverri
umtöluðustu setningu sem gripið hefur verið til í íslenskri pólitík
fyrr og síðar. Verður þá svo að vera sem hverjum og einum sýnist.
Vart kemur nokkrum manni nú til hugar að gera Ísland að skattaskjóli
að svissneskri fyrirmynd, þótt rótum í þá veru hafi skotið fyrr á árum, enda liggja íslensk stjórn- og skattayfirvöld myrkranna á milli
yfir öllum hugsanlegum leiðum til að ná tökum á undanskotum einstaklinga og félaga frá eðlilegum og sjálfsögðum greiðslum til samfélagsins. Að sögn Bryndísar Kristjánsdóttur, skattrannsóknarstjóra,
virðist ekkert lát á fjölgun svokallaðra skattaskjólsmála. Ekki er
heldur vöntun á málum vegna undanskota frá skatti í tengslum við
gjaldeyrisbrask í kjölfar ríkjandi gjaldeyrishafta. Eftirtekt vekur að
ágreiningur er uppi um hvort brot á gjaldeyrislögunum séu refsiverð,
þótt sönnuð séu, sakir ófullnægjandi refsilagaákvæða þar að lútandi.
Eitt að mörgum dæmum um klúður í lagasmíði hins háa Alþingis?
Allavega siðlaust, hvað sem öðru líður.
Í viðtali við Fréttatímann nýverið, ræðir skattrannsóknarstjórinn
um umfang og eðli þeirra mála, sem embættið er að kljást við: ,,Þetta
eru í mörgum tilvikum mál þar sem grunur beinist að undanskoti á
verulegum fjárhæðum. Helsti óvinur efnahagsbrota er tíminn, bæði
hvað varðar fyrningu auk þess sem hann getur haft veruleg áhrit á
þyngd refsingar. Það er vont að bíða.“ Í ljósi þess umfangs og kostn-

aðar sem óhjákvæmilega fylgir slíkum rannsóknum segir Bryndís
það vera annarra að taka ákvörðun um hvaða fjármunum er veitt til
verka: ,,Skattsvik eru hins vegar aldrei réttlætanleg og eru alvarleg
svik við þann sáttmála sem við öll höfum gert með því að búa í því
þjóðfélagi sem við gerum.“
,,Ríkið það er ég“ sagði konungsnefna í Frakklandi og vakti athygli fyrir. Með vísan til orða BK um sáttmála að þjóðfélagi verður
það að segjast eins og er að það er áhyggjuefni að ,,stórir hópar í
þjóðfélaginu geti ákveðið með hliðsjón af sínum fjárhagslegu hagsmunum að hlíta sumum lögum en öðrum ekki,“ svo enn á ný sé gripið sé til orða Sveins Jónssonar, endurskoðanda, í skrifum hans um
skattamál, en BB hefur oftlega farið í smiðju Sveins hvað þessi mál
varðar. Með öðrum orðum þessum hópum komi ríkið ekkert við,
þótt þeir telji ekki eftir að njóta samfélagsþjónustu þess, ekki síður
en aðrir.
Enn einn starfshópurinn á vegum fjármálaráðuneytisins um skattlagningu og svarta atvinnustarfsemi mun vera að líta dagsins ljós.
Lítið fer fyrir afrakstri fjölda slíkra vinnuhópa í áratugi. Og enn sem
komið er hefur enginn árætt að reikna út hvað skattaprósentan gæti
lækkað mikið ef svarti markaðurinn og öll undanskotin skiluðu sér,
sem vænta mætti í siðuðu þjóðfélagi.
s.h.
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Að trúa er að
segja já við lífinu
Ásta Ingibjörg Pétursdóttir er
nýi presturinn í Bolungarvík, en
hún var prestur í Bíldudals- og
Tálknafjarðarprestakalli. Ásta
ræðir við BB um uppruna sinn
og ákvörðunina um að verða
prestur, veikindi og endurhæfingu og eldskírn sína á Vestfjörðum.
„Komdu inn ef þú kemst,” segir Ásta þegar hún tekur á móti
mér í kjallaraíbúð prestsetursins
við Völusteinsgötu 16 í Bolungarvík. Það eru kassar og töskur
um öll gólf og greinilegt að Ásta
er nýflutt í bæinn ásamt eiginmanni sínum Helga Hjálmtýssyni
og dóttur. „Þú afsakar óreiðuna,
en við komum núna um helgina
og erum varla byrjuð að koma
okkur fyrir. Það er verið að laga
íbúðina uppi og á meðan verðum
við hér niðri,” segir Ásta.
Það er gott að komast inn því
úti er norðan bylur og slagviðri –
alvöru haustveður. Ég spyr hvort
stormurinn veki ekki ugg um
vestfirska veturinn framundan?
„Þegar ég kom fyrst hingað
vestur nývígður prestur Bíldudals- og Tálknafjarðarprestakalls, þá hafði ég mestar áhyggjur
af því hvort ég gæti tónað rétt í
messum og þar fram eftir götunum. En svo komum við til Bíldudals um hávetur og fyrsta embættisverk mitt var að fara yfir
til Tálknafjarðar og í fermingafræðslu. Nokkuð brött lagði ég
af stað yfir Hálfdán í skafrenningi
og leiðinda veðri, en þegar ég
var komin upp á fjallið í 500
metra hæða fóru að renna á mig
tvær grímur. Í hvert sinn sem ég
tiplaði á bremsuna byrjar gamli
Cherokee jeppinn að rása á svellinu og í fúlustu alvöru þá hélt ég
að þetta yrði mitt síðasta. Á háheiðinni stöðvaði ég bílinn og
treysti mér hvorki til að halda
áfram né snúa við.
Til allra hamingju var ég ekki
búin að bíða lengi þegar ég gat
stöðvað bíl sem var á leið til
Tálknafjarðar. Þetta var Þjóðverji
sem heitir Michael og ég er honum ævarandi þakklát fyrir að
skutla mér síðasta spölin. Þannig
ég fór á puttanum í mína fyrstu
embættisferð sem prestur.
Þessi ferð var einhverskonar
vestfirsk eldskírn og ég sá það
fljótlega að óttinn við að tóna
falskt var lítilmótlegur í samanburði við vestfirskar heiðar í
8

vetrarbúningi. En sem betur fer
náði ég nokkuð góðum tökum á
þessu og innan skamms var ég
farin að bruna út og suður um
prestakallið. Þannig að ég er
reiðubúin fyrir vestfirskan vetur,”
segir Ásta. „Ég viðurkenni þó
fúslega að ég er ósköp fegin yfir
þessum flottu göngum til Ísafjarðar,“ bætir hún við og hlær.

Vesturbæingur og
sveitastelpa að austan
Ásta var vígð prestur yfir
Bíldudals- og Tálknafjarðarprestakalli í janúar 2009 og Bolungarvík er því annað brauðið
sem hún tekur við. Það vill svo
skemmtilega til að Ásta á ættir
að rekja til Vestfjarða því langamma hennar Ingibjörg Guðmundsdóttir Viborg var ættuð frá
Bæjum við Ísafjarðardjúp.
„Ég er Vesturbæingur og ólst
upp á Melunum til tólf ára aldurs
og gekk í Landakotsskóla. Faðir
minn hét Pétur Magnússon og
vann hjá Búnaðarbankanum,
móðir mín, Sigurveig Inga Hauksdóttir, var húsmóðir og rak einnig
verslun með ömmu minni sem
var kaupmaður alveg þangað til
hún var 98 ára. Amma seldi dúka
og rúmföt og alskyns vefnaðarvöru. Hún var nokkuð þekktur
kaupmaður á síðustu árunum
þegar hún bjó á Grund en tók
alltaf leigubíl í vinnuna á hverjum
degi.
Ég byrjaði að vinna í búðinni
með ömmu og mömmu við afgreiðslu þegar ég var sex ára.
Afgreiðslustörf eru mér því í blóð
borin, ég kann að vera búðarkona
og er fljót að setja mig í gírinn ef
ég er beðin um að leysa af í
verslun.
Pabbi fékk svo stöðu útibússtjóra á Hellu þegar ég var tólf
ára og þá fluttum austur þar sem
ég var öll mín unglingsár. Mér
fannst afskaplega gaman að búa
fyrir austan. Ég var í hestamennsku og naut þess mjög að vera í
sveitinni, en er samt Vesturbæingur í rótina og þar er minn æskuleikvöllur og mínir æskuvinir.
Ég fer svo aftur í bæinn þegar
ég er sextán ára og geng í
Menntaskólann við Hamrahlíð.
Það var svolítið ógnvekjandi fyrir
sveitastelpu úr litlum sveitaskóla
að koma í svona rosalegt bákn
eins og MH. Þetta rjátlaði sem

betur fer fljótlega af mér og með
tímanum varð þetta mjög heimilislegur staður og frábært að vera
í þessum skóla.“

Barnatrúin og heimurinn hennar ömmur
Ásta er prestur og gekk í kaþólskan skóla sem krakki, ég spyr
því hvort hún hafi alltaf stefnt að
því að verða prestur?
„Nei, alls ekki. Þegar ég byrjaði í guðfræðinni fannst mér
mjög fjarlægt og framandi að
vera prestur. Ég fór svolítið hjá
mér og fannst óþægilegt þegar
fólk spurði mig hvort ég ætlaði
að verða prestur þegar ég byrjaði
í guðfræðinni. Það var ekki fyrr
en miklu seinna að ég ákvað að
gerast prestur. Þegar ég var barn
og unglingur datt mér ekki í hug
að þetta yrði mitt framtíðarstarf.
En ég er svo heppin að hafa
öðlast einlæga barnatrú í æsku
sem var mér dýrmætt veganesti
þegar ég varð eldri. Þessa barnatrú á ég fyrst og fremst ömmu
minni að þakka. Amma hét Jórunn Brynjólfsdóttir og fyrstu sex
árin mín þá vorum við saman í
herbergi. Hún sagði mér sögur
frá æsku sinni úr Hrísey og uppruna, ömmu sinni og afa og forfeðrum, og í gegnum þessar sögur
varð ég einhvern veginn hluti af
þessum heimi hennar. Hún var
mjög trúuð kona og við báðum
saman bænirnar á hverju kvöldi
áður en við fórum að sofa. Ég er
mjög þakklát fyrir að hafa kynnst
þessum heimi og eiga rætur mínar
í honum. Þetta var svona bein
tenging við gamla tímann, t.d.
snérust umræðurnar við morgunverðarborðið ávallt um drauma.
Fyrsta spurning dagsins var hvað
dreymdi þig í nótt. Þetta var hluti
af æskuveruleika ömmu, en allt
hennar fólk tók mikið mark á
draumum: Afi, pabbi hennar, fór
á sjó og ef það fiskaðist ekki vel
þá lagði hann sig. Þegar hann
vaknaði fór hann svo og veiddi
þar sem draumarnir bentu til að
fisk væri að fá,“ segir Ásta.
„Landkotsskóli var alls ekki
trúboðsskóli en trúin var að
ákveðinn hluti af skólastarfinu,
t.d. fórum við með Faðirvorið í
upphafi hvers dags. En þessi trúarlegi strengur í skólastarfinu
gerði það að verkum að ég kunni

biblíusögurnar utanað og það
kom sér mjög vel þegar ég byrjaði
í guðfræðinni. Þetta er ákveðin
klassísk menntun sem er mjög
dýrmæt. Ég hef heyrt að í Bandaríkjunum sé vandamál að þegar
fólk byrjar í bókmenntafræði og
lista í háskólum þá þekki það
ekki þessar sögur og minni og
eigi þess vegna erfitt með að skilja
mikið af tilvísunum nútímabókmennta sem gjarnan eru sóttar til
biblíusagnanna. Þannig að ég er
mjög þakklát fyrir þessa menntun
og er sannfærð um að það sé
mikilvægt að viðhalda henni í
skólastarfi dagsins í dag því hún
er lykill að svo mörgu í menningu
okkar.“

Guðfræðin í
sjónvarpinu og hin
heilaga þrenning
„Ég byrjaði reyndar ekki í guðfræði,“ segir Ásta þegar ég spyr
hana um háskólanám hennar.
„Fyrst skráð ég mig í þýsku í
Háskóla Íslands og hafði hug á
því að fara til Þýskalands í frekara
nám, án þess þó að hafa skýra
stefnu um hvað ég vildi. En það
var pabbi sem átti stóran þátt í
því að ég skráði mig loks í guðfræði. Það var ekki það að hann
vildi að ég yrði prestur heldur
benti hann mér á að mikil samsvörun væri í guðfærðinni og
áhugasviði mínu, þ.e. tungumálum, sagnfræði og bókmenntum.“
Þegar Ásta tók svo ákvörðun
um að um skrá sig í guðfærði var
hún að horfa á sjónvarpið. „Þannig var að eitt kvöldið kveikti ég á
sjónvarpinu án þess að ætla að
horfa á neitt sérstakt. Þá var verið
að sýna þætti um deildirnar í Háskólanum og fyrir algjöra tilviljun er verið að sýna þátt um
guðfræðideildina þegar ég kveiki
á tækinu þetta kvöldið. Eftir
þáttinn ákveð ég að prófa þetta
og skráði mig í guðfræði daginn
eftir.“
Þótt Ásta hafi verið alin upp í
kristinni trú og kunnað biblíusögunar þá segir hún að í fyrstu
hafi guðfræðin verið mjög framandi heimur. „Þetta var svolítið
eins og læra nýtt tungumál og
það tók töluverðan tíma að komast inn í þennan heim. Mér fannst
til dæmis kenningin um hina heilögu þrenningu mjög skrítin og í
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upphafi fannst mér hún hljóma
eins og mjög heimspekileg réttlæting á því hvernig Jesús gat
verið Guð.
Kenningin var mér samt mjög
hugleikinn og það endaði þannig
að ég skrifaði lokaverkefnið mitt
um hana. Niðurstaðan mín var sú
að Guð er samfélag. Guð er ekki
þessi híerakíski Guð með hvíta
skeggið sem ræður öllu einn,
heldur er Guð samfélag og við
erum hluti af þessu samfélagi og
getum unnið með Guði að því að
skapa betri heim. Að lokum þótti
mér því afar vænt um þessa kenningu þótt mér hafi fundist hún
skrítin í upphafi og það sama má
segja um guðfræðina í heild sinni.
Þetta er góður heimur og hlýr
þegar maður er kominn inní
hann,“ segir Ásta.

Veikinindi og
föðurmissir
Ásta segist hafa átt góða og
bjarta æsku og ungdómsár en
þegar hún nálgast fullorðnisárin
þurfti hún að takast á mótlæti og
eins og stundum vill verða dynja
áföllin yfir með stuttu millibili.
„Þegar ég var búinn að vera
tvö ár í guðfræðinni lést faðir
minn langt fyrir aldur fram, aðeins 56 ára, úr krabbameini. Ég
var einkabarn og mikil pabbastelpa og föðurmissirinn var mér
því mjög þungbær. Ári seinna
veiktist ég svo úr flensu, sem
hljómar kannski ekki alvarlega,
en ég var nær dauða en lífi á
tímabili. Ég hafði verið að glíma
við flensu yfir jólin, en eftir að
ég jafnaði mig hélt ofnæmiskerfið áfram að berjast við flensuna
sem endaði með því að það fór
að ráðast gegn líkamanum. Stuttu
eftir áramótin fell ég í dá og vaknaði ekki fyrr en fjórum dögum
síðar,“ segir Ásta.
Þegar Ásta vaknaði úr dáinu
var hún nær alveg lömuð, hún
átti erfitt með mál og sjónin var
brengluð. „Ég vaknaði á Grensásdeildinni og man að þegar ég leit
í spegil þá þekkti ég mig ekki.
Vinstri helmingur andlitsins var
alveg lamaður og við það er eins
og öll svipbrigði andlitsins hverfi.“
Þá tók við ströng endurhæfing
sem tók mörg ár, en batahorfunar
mínar voru mjög óljósar í upphafi. Ég man að læknarnir töldu
um áttatíu prósent líkur á því að
ég gæti gengið aftur. Þetta var
mikið áfall og óhugnarleg tilfinning að missa algjörlega sambandið við líkamann. Fyrstu mánuðina
fannst mér eins og líkami minn
hefði gefist upp og ég myndi
aldrei geta gengið aftur. Og það
liðu nokkrir mánuðir áður en fólk
skildi mig þegar ég talaði. Þannig
að ég þurfti að byrja alveg frá
grunni. Fyrst var mér ýtt um í
hjólastól, svo gekk ég með göngugrind, þá með tvær hækjur og
svo eina hækju. Tveimur árum
seinna gat ég svo loks gengið ein
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og óstudd.“

Von og bati
„Fyrstu vikurnar eftir að ég
vakna vissi ég ekki hverskonar
líf beið mín,“ segir Ásta, en það
leið þó ekki langur tími þar til
hún fann vonina á ný. „Ég man
að það var verið að keyra mér í
hjólastólnum að sundlauginni á
Grensásdeildinni. Þá voru þar
konur í sundi sem annars voru
bundnar í hjólastól og það var
alveg brjálæðislega gaman hjá
þeim og mikið fjör. Ég kynntist
þessum konum sem voru lífsglaðar og höfðu nóg að starfa
þannig ég sá fljólega að þótt allt
færi á versta veg þá gæti ég lifað
góðu og innihaldsríku lífi,“ segir
Ásta.
Trúin varð stærri hluti af lífi
Ástu á endurhæfingartímabilinu
sem stóð yfir í um fjögur ár. „Það
má segja að barnatrúin hafi vaknað til lífsins á þessum tíma og
hún var mér mikil hjálp og stuðningur. Boðskapurinn sem ég fann
var sá sem Jesús boðar í svo
mörgum sögum Nýja testamentisins, að við eigum ekki að vera
hrædd í lífinu heldur treysta handleiðslu Guðs. Sem krakki og ung
kona hafði ég enga ástæðu til
þess að vera hrædd en til þess að
upplifa þessa trúarupplifun þarf
maður að vera á sérstökum stað í
lífinu. Og þarna upplifði ég hana
í aðstæðum sem voru mér ofviða,
annars vegar var það áfallið yfir
veikindunum og hins vegar
brotnaði sjálfsmyndin við það að
vera heilbrigð kona sem allt í
einu er orðin nánast ósjálfbjarga
í hjólastól.
Það var mér mikill styrkur að
geta leitað til prests í þessum
aðstæðum. Ég var í sambandi
við Sigfinn Þorleifsson sjúkrahúsprest þegar pabbi var veikur
og Sigfinnur hjálpaði mér mikið
í mínum veikindum. Fjölskylda
mín hafði auðvitað miklar áhyggjur af mér og þá vill maður ekki
auka á birgði þeirra með því að
demba yfir þau manns eigin
áhyggjum og hugsunum. Þess
vegna var gott að geta talað við
prest. Ekki það að hann gæti leyst
úr vandamálunum heldur var
stuðningur fólginn í því að einfaldlega geta rætt vandann í
hreinskilni við einhvern,“ segir
Ásta.

Fæðing dóttur
gaf styrk
Þótt veikindin hefðu eflt trú
Ástu urðu þau ekki til þess að
hún ákvað að verða prestur. „Ég
var orðin nokkuð sjálfbjarga eftir
um tvö ár. Á þeim tímapunkti
var ég komin með nóg af veikindum, sjúkrahúsum og þjáningu,
og var þá staðráðin í því að verða
ekki prestur heldur gera eitthvað
allt annað. Fjórum árum eftir að
ég veiktist var ég búin að ná mér
nær alfarið. Ég og Helgi eignumst

þá dóttur og ætli hún hafi ekki
fullkomnað batan. En í kjölfarið
fór áhuginn á preststarfinu að
vakna aftur og þegar ég lít til
baka held ég að sjálfsmynd mín
hafi þá verið orðin miklu sterkari
en nokkurn tíma áður og ég reiðubúinn til þess að taka þessa
ákvörðun.
Ég fór því aftur í námið og
lauk Cand Philo. prófinu. Helgi
er frá Bíldudal og þegar við heyrum að prestkallið væri laust tókum við í sameiningu ákvörðun
um að ég myndi sækja um. Ég
hlít svo vígslu þann 4. janúar
2009.”

Gott mannlíf
á Vestfjörðum
Dóttir Helga og Ástu heitir
Svanhildur og er tólfa ára og því
byrjuð í Grunnskóla Bolungarvíkur. Fyrir á Ásta dóttur úr fyrra
sambandi, Sigurveigu Þórhallsdóttur, sem leggur nú stund á

heimspeki og lögfræði í Hákskóla
Íslands. En hvernig lýst fjölskyldunni á að vera komin til Bolungarvíkur.
„Það er allir mjög spenntir og
okkur líst mjög vel á mannlífið,
en eins og ég sagði áðan þá er ég
búin að taka út mína vestfirsku
eldskírn á Hálfdán. Ég er náttúrulega svo heppin að hafa eignast
Vestfirðing fyrir mann en ég
hafði aldrei komið vestur fyrr en
með honum. Þá fannst mér landslagið mjög framandi, þessi háu
fjöll og þorpin sem grúfðu niðri
við fjallsræturnar. Þetta er náttúrulega algjör andstæða við sveitina þar sem ég ólst upp á Suðurlandi. Og Helgi sagði það sama
nema undir öfugum formerkjum
þegar hann kom með mér á Hellu.
Hann varð áttavilltur að sjá
hvorki sjó né fjöll heldur bara
endalausa víðættuna.
Okkur leið mjög vel á Bíldudal
og fólkið tók vel á móti okkur.
Það kom á óvart hvað samfélögin
eru ólík en öll eiga þau það sam-

eiginlegt að fólkið er gott. Allir
voru mjög þolimóðir og umburðalyndir í garð nýja prestsins
á meðan hann var að taka sín
fyrstu skref þannig þetta var góður staður fyrir prest að byrja sinn
feril. Ég hlakka til að hefjast
handa á nýjum stað og ég veit að
ég tek við góðu búi frá fyrrum
prófasti mínum og núverandi
biskupi Agnesi.
Ég var búin að kynnast öllum
kollegum mínum hér á svæðinu
enda störfuðum við saman í sama
prófastsdæmi. Og það sem mér
finnst gott við þennan stað er að
hér eru samgöngurnar orðnar
þannig að hér getum við hist
reglulega og unnið saman. Það
getur verið erfitt fyrir presta að
starfa mikið einir og eiga þá á
hættu að einangrast. Hér eru
prestarnir hins vegar nokkuð
margir og geta átt samfélag saman og ég held að það eigi eftir að
vera mjög gefandi,“ segir Ásta.
– Kristján Torfi Einarsson.
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GÍ fær tvo
skjávarpa

Ungu golfararnir ásamt Auðunni Einarssyni, leiðbeinanda sínum. Ljósm: Benedikt Hermannsson / sportmyndir.com.

Forréttindi að læra golf á Ísafirði
„Nú er að koma upp kjarni af
ungum strákum og það stefnir í
að við getum haldið úti unglingasveit á næsta ári og farið að
keppa. Stúlkurnar hafa einnig
verið gríðarlega duglegar að
mæta í sumar og ég bind miklar
vonir við að þær haldi áfram,“
segir Auðunn Einarsson golfkennari hjá Golfklúbbi Ísafjarðar,
en lokahóf yngri flokka golfklúbbsins var haldið á laugardag.
Að sögn Auðuns voru um þrjátíu

krakkar á aldrinum átta til sextán
ára að æfa golf á Ísafirði í sumar.
Útiæfingar hófust í maí, en æft
var inni í íþróttahúsinu við Austurveg frá því í febrúar. Auðunn
segir krakkana komna mislangt í
golfíþróttinni þegar þau byrja að
æfa.
„Sumir eru að taka fyrstu skrefin en aðrir eru komnir lengra. Því
getur það verið mjög krefjandi
að halda uppi góðri æfingu þar
sem allir fá eitthvað fyrir sinn
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snúð.“ Auðunn lagði í sumar
áherslu á að krakkarnir fengju að
spila í golf í sumar og lagði minni
áherslu á tæknileg atriði. „Ég
vildi að þau lærðu að spila og
geti þannig orðið sjálfbjarga inn
á vellinum. Síðar getum við unnið
með tæknina, enda hafa þau nægan tíma til þess. Þau verða að fá
að njóta sín í íþróttinni fyrst.“
Golfíþróttin nýtur sívaxandi
vinsælda á Ísafirði og segir Auðunn það vera forréttindi fyrir börn

að fá að æfa golf á Ísafirði. „Börnin fá að spila miklu meira golf
hér en á höfuðborgarsvæðinu.
Hér er frelsið miklu meira og
aðgengi að golfvellinum sjálfum
er miklu betra. Krakkarnir fá
einnig að æfa á grasi allan tíma
en ekki á gervigrasmottum eins
og tíðkast sumstaðar fyrir sunnan,“ segir Auðunn. „Sænsk rannsókn benti einmitt á það nýverið
að bestu golfspilararnir þar í landi
koma frá litlum golfklúbbum.“

Foreldrafélag Grunnskólans á Ísafirði færði skólanum tvo nýja skjávarpa að
gjöf í síðustu viku. Var það
gert eftir að félaginu barst
til eyrna hve brýn þörf væri
fyrir slíkan tækjakost í skólastarfinu. Thelma Hjaltadóttir, formaður Foreldrafélagsins afhenti Sveinfríði
Olgu Veturliðadóttur, skólastjóra, gjafirnar og segir
Olga að gjöfin komi svo sannarlega að góðum notum.
Foreldrafélagið er nú að
undirbúa vetrarstarfið og
hugar að ýmsum verkefnum, bæði stórum og smáum.
Má nefna að stjórn félagsins
hefur samþykkt að leggja til
umtalsverða fjárupphæð til
framkvæmda við skólalóð
GÍ en breytinga á lóðinni
verður þörf í kjölfar sölu
Kaupfélagshússins svokallaða. – gudmundur@bb.is

11

Tólf milljónir
fyrir fatlaða
Byggðasamlag Vestfjarða
fór í sumar þess á leit við
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga
að gerð yrði leiðrétting á því
framlagi sem ætlað var til
reksturs á málefnum fatlaðra
á Vestfjörðum á árinu 2011.
Samþykkti ráðgjafanefndin
að leggja til að framlag til
Byggðasamlags Vestfjarða
vegna reksturs málefna fatlaðs fólks á Vestfjörðum á
árinu 2011 yrði hækkað um
12,6 milljónir króna. Jafnframt kom fram að umrædd
hækkun á framlagi ársins
2011 væri heildarleiðrétting
vegna ársins 2011 og hefði
sú áhrif ekki áhrif til hækkunar framlaga árið 2012.
Á fundi miðjan ágúst samþykkti stjórn Byggðasamlags Vestfjarða tillögu verkefnahóps um skiptingu fjármagnsins, en þar kemur fram
að 11.982.987 krónur fara
óskertar til Ísafjarðarbæjar,
en 616.013 krónur fara til
Félagsþjónustu Stranda og
Reykhóla. Upphæðirnar voru
lagðar inn á reikninga sveitarfélaganna um miðjan síðasta mánuð.

smáar
Tapast hefur 3ja krossa gullhálsmen án festis. Hálsmenið
tapaðist 14. febrúar sl. Tilfinningar eru bundnar við menið.
Mamma mín gaf mér hann í
sextugsafmælisgjöf. Finnandi
hafi samband í síma 456 3862
eða skili á lögreglustöðina.
Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 848 0938.

Myndin gefur hugmynd um stærðargráðu einstakra svæða við gerð nýtingaráætlunar. Einn
heill táknar um 1100 vinnustundir. Myndin er byggð á reynslu úr tilraunaverkefninu í Arnarfirði.

Lokaáfangi nýtingaráætlunar styrktur um tvær milljónir
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt að styrkja Fjórðungssamband Vestfirðinga um tæpar
tvær milljónir króna, vegna lokaáfanga gerðar nýtingaráætlunar
um strandsvæði Arnarfjarðar og
skipulag strandsvæða á Vestfjörðum. Undirbúningur fyrir
gerð nýtingaráætlunar fyrir strandsvæði Vestfjarða hófst árið 2009.
Snemma árs 2010 var ákveðið
að horfa fyrst í stað til Arnarfjarðar og gera þar tilraunaverkefni en ráðast að því búnu í gerð
nýtingaráætlunar fyrir alla Vestfirði. Nú er vinna við tilraunaverkefnið í Arnarfirði á lokastigi

og er gert ráð fyrir að áætlunin
verði send til umsagnar og kynningar í þessum mánuði.
Í ljósi þeirrar góðu reynslu sem
hefur fengist af afurðum nýtingaráætlunar Arnarfjarðar, og
vegna aukinnar ásóknar í að nýta
strandsvæðin, t.d. fyrir fiskeldi,
telja sveitarfélög á Vestfjörðum
mikilvægt að hafin verði vinna
við gerð nýtingaráætlunar fyrir
öll afmörkuð svæði Vestfjarða.
Fjórðungssamband Vestfirðinga
telur að hér séu miklir hagsmunir
í húfi fyrir alla Vestfirði, sem
þola hafa mátt mikla fólksfækkun
síðustu áratugi.

Þessi sjónarmið fengu byr
undir báða vengi hjá nefnd sem
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipaði í september
2010, til að gera úttekt á gildandi
lögum og reglum um framkvæmdir og athafnir með ströndum
landsins og í efnahagslögsögunni. Sveitarfélög á Vestfjörðum
vinna nú í samstarfi við stjórnvöld að gerð sóknaráætlunar fyrir
landshlutann en einnig er hafin
vinna við umhverfisvottun svæðisins. Áætlað er að binda þessar
áætlanir, þ.m.t. nýtingaráætlun
strandsvæða, í eina heild í svæðisskipulagi fyrir alla Vestfirði.

Fjórðungssambandið telur það
vera mikilvægt að áætlanirnar
verði unnar eins samhliða og
kostur er, svo hægt sé að lágmarka kostnað og þær verði einnig samrýmdar. Styrkur bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar til Fjórðungssambandsins nær eins og áður
sagði til lokafrágangs verkefnisins. Síðustu tveir verkþættirnir
felast í stefnumörkun og frágangi
og kynningu. Í samþykkt styrkveitingarinnar bendir bæjarráð á,
að kostnaðarskipting þurfi að
vera með þeim hætti að stuðst sé
við íbúafjölda sveitarfélaga.
– gudmundur@bb.is

Ósvífni Hagstofu?
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki
að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks
á meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Af hálfu ríkisstjórnar Íslands hefur okkur ítrekað verið sagt hve
allt gangi nú vel á Íslandi. En er það satt? Jón Steinsson sem er aðstoðarprófessor í bandarískum háskóla hrósar ríkisstjórn Íslands
fyrir frábæran árangur við endurreisn efnahagslífsins. Gott og vel,
en við finnum ekki fyrir batanum hér utan höfuðborgarinnar. Þvert
á móti er okkur launað með því að leggja verulega hækkað veiðgjald
á sjávarútveginn, sem mun koma þungt niður á Vestfirðingum og
Vestfjörðum og verða stærstu og traustustu fyrirækjum í atvinnurekstri hér í fjórðungnum þungur baggi og ekki treysta atvinnu
fólks hér um slóðir. Því til viðbótar á að leggja verulega aukinn
virðisaukaskatt á gistingu sem skerðir mjög kosti ferðaþjónustu um
allt Ísland og enn frekar á Vestfjörðum. Þetta er auðvitað eins konar árangur, en er hann verður hróss?
Hvað verður þegar rúmlega hálft ár er til alþingiskosninga skal
enginn segja nú, því mánuður í stjórnmálum er langur tími. Þegar
skoðuð er þróun atvinnumála í tíð núverandi ríkisstjórnar vekur
athygli að eitthvað skortir á efndir þess mikla loforðs um að skapa
ný störf. Þvert á móti sýna tölur Hagstofu um fjölda starfa allt aðra
sögu en þá sem orðið hefði að veruleika hefðu loforð stjórnmálaflokkanna sem skipa ríkisstjórn Íslands, Vinstri grænna og Samfylkingar, um fjölgun starfa gengið eftir. Enn athyglisverðara er að
Dagur B. Eggertsson, sem orðaður hefur verið við formannskjör í

Samfylkingu, skuli flíka þessum tölum í borgarstjórn Reykjavíkur.
Þannig er mál með vexti að atvinnuástandið, öllu heldur skortur
á atvinnu og störfum, mun koma niður á sveitarfélögum um allt
land af miklum þunga á næstunni. Vissulega lagast tölur um atvinnuleysi við það að fólk sem verið hefur þrjú ár á skrá um atvinnulausa hverfi af henni en sveitarfélögin ekki. Staða þeirra
versnar þegar félagsleg aðstoð eykst.
Hagstofan gaf út tölur um að störfum hafi fækkað um 9.900 og
þar af 8.400 í Reykjavík. Það verður að teljast eftirtektarvert á
tímum þegar allt er á réttri leið að mati forsætisráðherra. Og það
er svo sem gott að ríkið geti komið framfærslukostnaði af sér, en
hann lendir þá á öðrum, í þessu tilviki sveitarfélögum sem flest
eiga nóg með sig. Getur verið að þetta sé staðreyndin til viðbótar
við landflótta til útlanda, sem vissulega lagaði atvinnuleysið hér
heima? Er þetta rétt með farið hjá Samfylkingarmanninum sem
stjórnar Reykjavíkurborg? Eða er þetta bara ósvífni Hagstofu að
veita út upplýsingum sem koma í bága við yfirlýsingar ríksistjórnarinnar?
Hvort heldur er staðreyndin, eru þetta fremur ókræsilegar
upplýsingar og um leið slæmur dómur um árangur í atvinnumálum,
því miður.
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Mávagarður á Ísafirði.

Fjögur fyrirtæki gera
Mávagarð byggingarhæfan
Ný olíubirgðastöð Olíudreifingar hf., á Ísafirði mun rísa á
Mávagarði, en hún hefur undanfarin ár verið staðsett við Suðurgötu og Mjósund. Til að gera
lóðina á Mávagarði byggingarhæfa þarf að koma fargi á lóðina
og ganga frá sjóvarnargarði.
Áætlaður kostnaður við þær
framkvæmdir nemur um tíu

milljónum króna, samkvæmt útreikninum umhverfis- og eignasviðs Ísafjarðarbæjar. Ísafjarðarbær gerir ráð fyrir því að fjögur
fyrirtæki komi að verkinu, í stórum dráttum.
Talið er að 1,7-2 milljónum
króna verði varið í rannsóknir og
skýrslugerð, kaup á kjarna og
grjóti mun kosta 2,2-2,7 milljónir

króna, flutningur á kjarna og
grjóti mun kosta 2,7-3,0 milljónir
króna og röðun á grjóti mun
kosta 2,5-5,0 milljónir króna.
Samkvæmt upplýsingum frá
umhverfis- og eignasviði Ísafjarðarbæjar kemur fram að VSÓ
Ráðgjöf mun sjá um rannsóknir
og skýrslugerð. Kubbur ehf mun
taka kjarna og grjót í námu í

Dagverðadal, en afgangsgrjót
verður einnig tekið frá varnargarðinum við Kubba, án endurgjalds. Flutningur á kjarna og
grjóti hefur verið í höndum
Vesturfells ehf. Óskað var eftir
verðum frá nokkrum verktökum
í röðun á grjóti, og var Tígur ehf.
í Súðavík með lægsta verðið og
fær því verkið.

Auka niðurgreiðslur
vegna daggæslu barna
Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur samþykkt að auka niðurgreiðslur vegna barna hjá
dagmæðrum í Bolungarvík.
Niðurgreiðslurnar verða auknar í 6.250 kr. per gæslustund
á mánuði, eða í 50.000 krónur
fyrir átta stunda vistun á dag.
Fyrir barn einstæðra foreldra, og ef báðir foreldrar
eru í námi verður samsvarandi niðurgreiðsla 8437
krónur per gæslustund á dag
á mánuði, eða 67.496 krónur
á mánuði fyrir átta stunda
vistun. Tók bæjarráð þessa
ákvörðun að beiðni foreldra
ungra barna í Bolungarvík.
– gudmundur@bb.is

Kosningar um kjarasamninga smábátasjómanna
Sú ákvörðun hefur verið tekin vegna kosninga um kjarasamning smábátasjómanna á félagssvæði Verk Vest að kjördeildir verði á Ísafirði
og Patreksfirði fyrir smábátasjómenn á félagssvæðinu. Á Ísafirði
verður kjördeildin opin alla virka daga 12. - 28. september frá kl.
08.00 - 16.00. Á Patreksfirði verður kjördeildin opin alla virka daga
12. - 28. september frá kl.12.00 - 16.00. Þeir smábátasjómenn sem
þess óska geta fengið kjörgögn send í pósti. Þeim kjörgögnum þarf
að skila í kjördeildir á Ísafirði eða Patreksfirði fyrir kl.16.00 föstudaginn
28. september.
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Heimir Hansson forstöðumaður upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Ísafirði.

Vestfirðir sífellt vinsælli áfangastaður
Hvort sem þeir koma af landi,
úr lofti eða af sjó, hefur komum
ferðamanna fjölgað ár frá ári ef
marka má fyrstu tilfinningu
starfsfólks í ferðamannaiðnaði á
Vestfjörðum. „Við reynum að
telja inn fólkið sem kemur hingað
á upplýsingamiðstöðina, þótt það

sé nú ekki hávísindaleg talning.
Ég á eftir að taka saman tölurnar
fyrir sumarið, en tilfinningin er
sú að gestir hafi verið eitthvað
fleiri en í fyrra. Ég gæti trúað að
þegar allt er talið höfum við fengið í kringum 25 þúsund heimsóknir hingað á upplýsingamið-

stöðina í ár,“ segir Heimir Hansson, forstöðumaður upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Ísafirði.
Heimir bendir á að veðrið hafi
verið mikið betra í ár en í fyrra
og og það hafi í för með sér
fjölgun ferðamanna. „Júní var
auðvitað mun snjóléttari í ár en

2011 og það skilaði sér í fleira
ferðafólki. Svo má ekki gleyma
skipunum, en farþegum sem
koma með þeim fjölgar ár frá
ári.“
Heimir segir að þjóðerni ferðamanna sé í meirihluta það sama
og í fyrra, en sífellt uppgötvi

fleiri þjóðir firðina fögru og leggi
leið sína hingað. Þjóðverjar hafa
verið einna duglegastir að heimsækja okkur í gegnum tíðina, en
aðrir Evrópubúar verða sífellt
meira áberandi, svo sem Frakkar,
Svisslendingar og Hollendingar.
– lisbet@bb.is

Listaskóli Rögnvaldar verði löggiltur tónlistarskóli
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar á Ísafirði hefur farið þess á
leit við mennta- og menningar-

málaráðuneytið að skólinn verði
skráður sem löggiltur tónlistarskóli. Þar sem líklegt þykir að

beiðnin verði samþykkt mun bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar greiða
skólanum 500.000 krónur á mán-

uði í listastyrk, en nokkurn tíma
getur tekið að vinna umsóknina.
Í dag greiðir bærinn skólanum
389.005 krónur mánaðarlega þar
sem skólinn er ekki enn löggiltur
sem tónlistarskóli. Fátt annað
bendir til þess en að afgreiðsla
náist hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu og þá munu
framlög bæjarins til skólans
hækka til frambúðar.
Undanfarin misseri hefur Listaskóli Rögnvaldar glímt við
rekstrarerfiðleika og sendi inn
bréf til bæjarráðs í júní síðastliðnum, eftir fund með formanni
bæjarráðs og bæjarstjóra í maí.
Þar var óskað eftir auknum fjár-

hagsstuðningi. Samkvæmt lögum um fjárhagslegan stuðning
við tónlistarskóla nr. 75/1985
kemur fram að til staðar verður
að vera samkomulag skólastjóra
og sveitarstjórnar hverju sinni
hversu mikil kennsla fari fram
og þá hversu mörg stöðugildi
sveitarstjórn greiðir við hvern
skóla . Við skólann eru í dag um
tvö stöðugildi í tónlistarkennslu.
Bæjarstjórn lítur svo á að eðlilegt sé að hækka greiðslur til
Listaskóla Rögnvaldar á meðan
unnið er að löggildingu skólans,
en afgreiðsla umsóknarinnar gæti
tekið nokkurn tíma.
– gudmundur@bb.is

Jóna Símonía
meðal umsækjenda
Jóna Símonía Bjarnadóttir, forstöðumaður Safnahússins á Ísafirði er meðal níu umsækjenda
um stöðu þjóðskjalavarðar Þjóðskjalasafns Íslands en umsóknarfrestur um starfið rann út á
mánudag. Umsækjendur um
starfið eru Ásgerður Kjartansdóttir, ráðgjafi, Brynja Björk
Birgisdóttir, sérfræðingur, Einar
Hreinsson, sérfræðingur, Eiríkur
G. Guðmundsson, settur þjóðskjalavörður, Hrafn Sveinbjarnarson, héraðsskjalavörður, Jóna
Símonía Bjarnadóttir, forstöðu14

maður, Njörður Sigurðsson,
sviðsstjóri, Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður og Þorsteinn Tryggvi Másson, héraðsskjalavörður.
Miðað er við að mennta- og
menningarmálaráðherra skipi í
stöðuna til fimm ára frá 1. nóvember nk., að fenginni umsögn
stjórnarnefndar safnsins, sbr. 3.
mgr. 1. gr. laga um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 66/1985 og lög
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, með
síðari breytingum.
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Galdur eftir Vilborgu á arabísku
„Ég held að ég verði seint
metsöluhöfundur í Egyptalandi en hvað sem því líður er
þetta áhugavert og skemmtilegt,“ segir dýrfirski rithöfundurinn Vilborg Davíðsdóttir, sem nýverið landaði
samningi við arabíska útgáfufélagið Animar í Egyptalandi um þýðingu á bókinni
Galdur sem kom út hjá
Forlaginu árð 2000. Vilborg
segir bókamessuna í Frankfurt í Þýskalandi á síðasta ári
spila veigamikla rullu í útgáfuferli bókarinnar á erlendri grundu. „Í tengslum
við heiðurssess Íslands á
bókamessunni í Frankfurt
ákvað bandaríska útgáfufyrirtækið Amazon Crossing,
dótturfyrirtæki Amazon, að
gefa út bækur eftir sjö íslenska höfunda á ensku, þar
á meðal mig og Galdur kom
út vestan hafs í mars. Þannig

opnaðist þessi gluggi til
Egyptalands.“ Mjög sjaldgæft er að fá skáldsögur
þýddar á arabísku vegna
mjög stífra reglna þar að
lútandi og ritskoðunar en að
sögn Vilborgar hefur margt
breyst til betri vegar í þeim
efnum með arabíska vorinu
og ritfrelsið orðið meira.
Forlagið, sem gefur út bækur
Vilborgar, hefur nú þegar
gert samning um þýðingu og
útgáfu á þremur öðrum
bókum eftir íslenska höfunda, Gæludýrin eftir Braga
Ólafsson, Tröllakirkjuna
eftir Ólaf Gunarsson og Z,
ástarsögu eftir Vigdísi
Grímsdóttur. Galdur kemur
út í Egyptalandi í lok árs
næsta árs. Þrjár af bókum
Vilborgar hafa verið gefnar
út á þýsku en Galdur er
fyrsta bók hennar til að koma
út á ensku og ber titilinn „On

the Cold Coasts“. „Það
reyndist ómögulegt að finna
enskt orð sem bæri sömu
merkingu og galdur hefur á
íslensku og því varð úr að
þessi titill var tekinn upp úr
ensku ljóði frá 15. öld um
samskipti Englendinga og Íslendinga sem ritað er fremst í
bókinni,“ útskýrir Vilborg.
Vilborg er þesssa dagana að
leggja lokahönd á handrit að
skáldsögu sem er framhald á
sögu Auðar djúpúðgu og
hefst rúmum áratug eftir að
þeirri bók sleppir. Nýja bókin kemur út um miðjan október og ber titilinn ,,Vígroði“.

Vilborg Davíðsdóttir.

Þriggja hjóla vespur væntanlegar
Fyrirtækið Gisting ehf., sem í
sumar bauð upp á vespuleigu á
Ísafirði hyggst auka úrvalið á
næstunni og bjóða m.a. upp á
þriggja hjóla vespur. Guðmundur
Tryggvi Ásbergsson, eigandi fyrirtækisins sem nýju vespurnar
vera svar fyrirtækisins við þörf
sem birtist í viðskiptum sumarsins. „Vespuleigan hefur gengið
vel í sumar og vonir standa til að
halda þessi áfram í vetur og
stækka við okkur næsta sumar.
Með þessum nýju vespum erum
við að opna fyrir markhóp fólks
með skerta hreyfigetu, jafnvægisskyn eða þá sem eru óöruggir að
stökkva upp á tvíhjólavespu, “

Starfsmaður óskast!

segir Guðmundur Tryggvi.
Vespan er væntanleg á götuna
á næstu dögum og verður komin
í útleigu undir lok næstu viku.
Nánari upplýsingar um nýju
vespuna má finna á heimasíðunni www.shopchina.is.

Skrifstofa verkalýðsfélaganna á Ísafirði
óskar eftir að ráða starfsmann í 25% starf við
ræstingar á skrifstofuhúss við Pólgötu 2
á Ísafirði. Nánari upplýsingar um vinnutíma
og launakjör eru veittar á postur@verkvest.is
eða í síma 4565190.
Umsóknarfrestur er til 21. semptember 2012.

Sælkeri vikunnar er Þór Sveinsson á Ísafirði

Lygasúpa hamarsins
Lygasúpa hamarsins
1 stk. Mexíkó-pakkasúpa
8 dsl. af matvinnslurjóma
2 ýsuflök
poki af forsoðnum kartöflum
allskyns grænmeti
aromat-krydd
Maldon salt (það verður að
vera Maldon)
Lygar
Ef að þú finnur þig í þeirri
aðstöðu að hafa boðið fullt af
fólki í mat án þess að kunna,

nenna eða hafa nokkurn áhuga
að leggja nokkra vinnu í matinn,
þá mæli ég með þessu. Þú byrjar
á að hella pakkasúpunni ásamt
rjómanum í stórann pott, gott er
að henda tveim deisilítrum af
vatni með út í (ég veit ekki hvort
að það skipti máli).
Láttu þetta malla og hrærðu
vel þar til að suðan kemur upp þá
lækkarðu umsvifalaust niður í
lægsta styrk á pönnunni og lætur
þar við sitja þar til að 10 mínútur
eru í að bera á fram súpuna þá er
gott að henda fisknum og alls-
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kyns grænmeti út í, það skiptir
engu máli hvenær þú hendir forsoðnum kartöflunum út í.
Best er að gestirnir séu grunlausir um að þetta sé í raun og
veru pakkasúpa, ef vel er staðið
að lyginni er hægt að láta fólk
halda að þú hafir staðið yfir þessu
í marga klukkutíma og þetta sé
jafnvel gömul ættaruppskrift.
Gestirnir munu ekkert vita muninn sökum græðgi hvort eða er.
Ég skora á hasarfréttamanninn Birgi Olgeirsson að vera
næsti sælkeri vikunnar.
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