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Bjart
með
köflum

„Ég er líka svo
ofboðslega seinþroska. Mér finnst
nú bara fyndið að
vera orðin sjötug. Í
fyrra þótti mér það
bara fyrir gamalt
fólk að verða sjötugt,“ segir Sigrún
Jóna Guðmunda
Sigurðardóttir.
Lífið hefur þó ekki
aðeins verið dans á
rósum eins og
kemur fram í
spjalli við Sigrúnu
Jónu Guðmundu á
miðopnu í dag.

Bílaverkstæði SB og Hekla
undirrita þjónustusamning
Bílaverkstæði SB á Ísafirði og
bílaumboðið Hekla hafa gert með
sér samningu um þjónustu á
Skoda, Wolkswagen og Mitsubishi bifreiðum. „Þetta felur í sér
að Volkswagen eigandi á að geta
gengið að því vísu að fá jafngóða
þjónustu hjá bílaverkstæði SB
og ef hann væri staddur í Reykjavík, miðju Þýskalandi eða hvar
sem er í heiminum á sambærilegu
verkstæði þar sem þessir þjónustusamningar eru við lýði,“ segir Jóhannes Ómar Sigurðsson
fulltrúi Heklu. „Nú hafa starfsmenn bílaverkstæðis SB beinan
aðgang að miðlægum gagnagrunni í Þýskalandi, að tæknimönnum þar og tæknimönnum
Heklu varðandi öll þjónustuatriði
sem tengjast þessum bílum.“
Verkstæðið hefur verið að þjónusta bíla af þessum gerðum undanfarin ár en voru ekki með þennan samning sem leggur á þá mjög
miklar skyldur að sögn Jóhannesar. „Þeir þurfa að gangast undir
svokallaða ISO-vottun sem VW
er með. Það er ákveðinn gæðastaðall sem verksmiðjurnar krefjast af öllum þeim sem þjónustuverkstæðum VW.“ Með undirritun samningsins er bílaverkstæði
SB því að lofa því að fylgja þessum gæðastöðlum, bæði hvað
varðar þjónustu við viðskiptavini
og viðgerðir.
„Það er mjög skemmtilegt að
geta skrifað undir þennan samning á þessum tímapunkti en fyrirtækið fagnaði fimm ára afmæli á

Jóhannes Ómar og Margrét handsala hér samninginn í viðurvist Guðmundar Hauks og starfsmanna bílaverkstæðis SB.
þriðjudag,“ segir Margrét Hauks- okkar, erum að fá nýjan bilana- ingar sem til eru um bílinn, t.d viðskiptavininn ekki mikið,“ segdóttir framkvæmdastjóri fyrir- greini og munum innleiða nýtt hvernig vél og gírkassi er í hon- ir Jóhannes.
tækisins. Tímasetningin er þó til- kerfi. Í tilefni fimm ára afmælis um, hvenær hann var framleiddur
„Það er gríðarlega mikilvægt
viljun en verkstæðið hefur verið fyrirtækisins hefur verið pantað- og hvort það þurfi að skoða eitt- fyrir endingartíma bílsins að fyrað undirbúa samninginn á annað ár. ur nýr hjólastillir en þeir hafa hvað sérstakt eins og svo sem irbyggja að maður lendi í vandaSamningurinn tók gildi við ekki verið til staðar á svæðinu í hvort það hafi verið innkallanir á málum að fara með bílinn einu
undirskrift hans á föstudag og er áraraðir. Með þessu er öll þjón- líftíma bílsins sem ekki hafa verið sinni á ári í tjékk. Þetta er bara
ótímabundinn. Guðmundur Hauk- ustan komin á einn stað.“
framkvæmdar og margt fleira. eins og að fara til tannlæknis,
ur Sigurlaugsson verkstjóri hjá
„Til að geta nálgast miðlæga Jafnframt getur starfsmaðurinn maður á ekki að bíða eftir að
SB segir að um sé að ræða stór gagnagrunninn þurfa þeir að end- fengið aðstoð í gegnum netið bíllinn bili heldur að fara í reglutíðindi, ekki einungis fyrir verk- urnýja tölvubúnaðinn. En þar er bæði við okkar tæknimönnum legar þjónustuskoðanir en oft er
stæðið, heldur einnig Vestfirði í hægt að stimpla inn framleiðslu- eða þeim í Þýskalandi. Hugsunin hægt að fyrirbyggja kostnaðarheild. „Samfara þessu erum við númer bílsins í tölvuna hér á Ísa- er að hægt sé að bilanagreina á samar viðgerðir,“ segir Jóhannes
að endurnýja mikið af búnaði firði og upp koma allar upplýs- mjög stuttum tíma svo það kosti ennfremur.
– thelma@bb.is

Gistiheimili
og kaffihús
Framkvæmdir eru hafnar við
endurbætur á fasteigninni að
Hrannargötu 2 á Ísafirði og
standa vonir til að þar verði opnað
gistiheimili á vordögum. Það eru
bræðurnir Halldór Eraclides og
Theodór Þ. Theodórsson, sem
fest hafa kaup á húsnæðinu, og
vinna að endurbótunum. „Við
stefnum að því að á efri hæðinni
verði gistiheimili með gistirými
fyrir 10 manns með setustofu og
eldhúsi. Draumurinn er að opna
kaffihús á neðri hæðinni þar sem
gestir af gistiheimilinu og fólk af
götunni getur sest niður og fengið
2

sér bjór og rétt dagsins. Þá langar
okkur að gera garðinn sem snýr
að Hafnarstræti fjölskylduvænan
þannig að fjölskyldufólk geti sest
þar niður á góðviðrisdögum og
fengð sér kaffi og haft það huggulegt,“ segir Halldór. Hann tekur
þó fram að allt skipulag sé á byrjunarreit og planið breytist oft frá
degi til dags.
Bræðurnir stefna að því að
klára að klæða húsið að utan fyrir
jól og að gistiheimilið verði opnuð fyrir næstu páska. Halldór segir að húsið sé í nokkuð góðu ásigkomulagi, tréverkið undir múr-

Unnið er að því að gera upp húsið að Hrannargötu 2.
húðuninni komi vel út og þá sé kvæmdir hófust. „Fólk er al- að horfa til hússins lengi enda
upprunalegi panellinn utan á mennt ánægt með að verið sé að mjög fallegt hús og okkur hlakkar
húsinu nokkuð heillegur. Húsið gera upp húsið enda á áberandi til að sjá hvernig það kemur út
verður klætt með bárujárni. Hall- stað í bænum. Þetta er skemmti- eftir að búið er að klæða það að
dór segir marga bæjarbúa hafa legt verkefni sem við erum mjög utan,“ segir Halldór.
stoppað við húsið eftir að fram- spenntir fyrir. Við vorum búnir
– asta@bb.is
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„Gáfu út rangar upplýsingar“
Finnbogi Jónasson, harðfiskverkandi og útgerðarmaður á Ísafirði, segir brögð í tafli er kemur
að úthlutun byggðakvóta Ísafjarðarbæjar. „Byggðakvóta Ísafjarðarbæjar á að vera landað og
hann unninn í byggðarlaginu en
í þessu tilfelli var báturinn sem
fékk nánast allan byggðakvótann
að landa honum í kvíaeldi. Þarna
er verið að brjóta allar reglur þar
sem báturinn landar engu til vinnslu á Ísafirði,“ segir Finnbogi.
Hann segir söguna hafa endurtekið sig ár eftir ár. „Við erum
með harðfiskverkun og útgerð
en höfum aðeins einu sinni fengið
úthlutað byggðakvóta. Við höfum verið að landa hér af Norðurljósi öllum fisk sem við veiðum.
Ef við löndum meira af þorski
setjum við hann á markaðinn og
tökum það út í ýsu. Við erum að
vinna 150 tonn á ári en fáum

Finnbogi Jónasson (t.h.) í harðfiskverkun sinni.
harðfisk sem sömuleiðis fer allur
engan byggðakvóta.“
Finnbogi segir að svörin fyrir á innanlandsmarkað eins og hjá
því af hverju þeir fengu ekki okkur. Þau fá samt alltaf byggðabyggðakvóta hafi lengi vel verið kvóta. Mér finnst það því ákafaf því útgerðin væri ekki í út- lega skrítið,“ segir Finnbogi.
„Eitt haustið áttum við von á
flutningi. „En ég sé það hvergi í
reglum að það sé skilyrði. Hinu byggðakvóta þar sem við áttum
megin við fjallið, í Önundarfirði, rétt á því. Við vorum búnir að
er einnig verið að vinna fisk í ráða menn. bæði á bátinn og í

beitningu og annað. en núll kíló
komu í okkar hlut. Þarna var um
að ræða störf fyrir átta menn allt
haustið alveg fram að jólum. Svo
gátum við flutt inn tvo starfsmenn
í fyrra en þá var sama sagan og
við fengum engan byggðakvóta
og því fóru starfsmennirnir burt,“
segir Finnbogi og bætir við. „Svo
segir bæjarstjórnin að þeir séu
að byggja upp sveitarfélagið en
þess í stað er verið að traðka á litlum fyrirtækjum.“
Hann segir bæjarstjórnina
einnig hafa gefið út rangar upplýsingar um fiskvinnslu í sveitarfélaginu til sjávarútvegsráðuneytisins. „Gefið var upp frá Ísafjarðarbæ að það væri enginn
fiskur flattur eða flakaður á Ísafirði, heldur eingöngu skreið. Ég
er með plögg upp á þetta frá
ráðuneytinu, svart á hvítu, en ég
veit ekki til þess að við höfum

framleitt skreið í tugi ára. Ég
sýndi Jóni Bjarnasyni sjávarútvegsráðherra það þegar hann var
hér í heimsókn hjá okkur og hann
var alveg gapandi yfir því að
slíkar upplýsingar kæmu frá bæjarstjórn.“
„Bæjarstjórn sem hagar sér
svona er bara í því að ýta mönnum í burt úr byggðarlaginu. Nú
er krafa okkar til bæjarfulltrúa
að viðurkenna þessi svik í gegnum árin og leiðrétta þau,“ segir
Finnbogi og bætir við. „Nú eru
bátar að mótmæla þessu með að
landa annars staðar, bæði í Súðavík og Bolungarvík og það er
bara fyrir verk bæjarstjórnarinnar. Það er hörmung að hugsa til
þess hve mikill peningur kemur
þar af leiðandi ekki til hafnarinnar. Það er spursmál upp á
milljónir fyrir bæinn.“
– thelma@bb.is

Jörundur Áki
tekur við BÍ

Refastofninn hefur fjór- til fimmfaldast á síðustu áratugum.

Refastofninn stækkar ört

Íslenski refastofninn hefur
fjór- til fimmfaldast að stærð á
undanförnum fjórum áratugum.
Þetta sagði Ester Rut Unnsteinsdóttir framkvæmdastjóri Melrakkaseturs í morgunútvarpi Rás-

ar 2. Að sögn Esterar hefur refnum fjölgað úr tvö þúsund dýrum
á áttunda áratug síðustu aldar í
8-10 þúsund. Mikil óánægja er
með bænda á Vestfjörðum með
þá ákvörðun að draga úr refaveið-

SUMARHÚSALÓÐIR
Ísafjarðarbær auglýsir til umsóknar sex
sumarhúsalóðir á Dagverðardal í Skutulsfirði. Tekið er við umsóknum frá 3. nóv.
t.o.m. 10. nóv.
Nánari upplýsingar um lóðirnar, reglur
um úthlutun þeirra og fleira, má finna á
heimasíðu Ísafjarðarbæjar, isaffjordur.is,
undir „Lausar lóður í Ísafjarðarbæ.“
4

um. Minni fjármunir eru settir í
veiðarnar og sveitarfélög fá ekki
lengur endurgreiðslur vegna refaveiða frá Veiðistjóraembættinu
þar sem ríkið hefur hætt fjárveitingum í málaflokkinn. Telja
bændur að afleiðingarnar séu að
refir fái að eyðileggja varplönd
óáreittir.
Ester segir að landsmenn verði
að læra að lifa með refnum eins
og öðrum rándýrum. „Refurinn
er eiginlega það náttúrulegasta

sem til er hér á landi. Hann er
afsprengi ísaldar og var hér löngu
áður en menn komu til landsins.
Öll dýr sem hingað hafa komið
síðan hafa aðlagast lífi með ref í
fleiri þúsund ár, nema kannski
maðurinn. Dýrið hefur verið veitt
í gegnum aldirnar af ýmsum
ástæðum. Ýmist vegna þess að
feldurinn er dýrmætur eða til að
koma í veg fyrir að hann valdi
tjóni,“ segir Ester. Frá þessu var
greint á ruv.is.
– asta@bb.is

Stjórn BÍ/Bolungarvíkur
hefur gert samkomulag við
Jörund Áka Sveinsson um
að hann teki við þjálfun
meistaraflokks félagsins frá
og með 1. nóvember. Samningurinn er til þriggja ára.
Jörundur Áki hefur m.a.
þjálfað kvennalið Breiðabliks, hann var þjálfari 2.
deildar liðs Stjörnunnar árið
2005, aðstoðarþjálfari FH
auk þess sem hann þjálfaði
kvennalandsliðið árin 2001
og 2002.
„Stjórn félagsins býður
Jörund Áka velkominn til
starfa og bindur miklar vonir
við ráðningu hans. Jafnframt
óskar stjórnin stuðningsmönnum félagsins til hamingju með nýjan þjálfara,“ segir í tilkynningu frá félaginu.

Fjölga sprengingum í Kubba
Fyrirhugað er að fjölga sprengingum vegna vinnu við gerð snjóflóðavarna undir fjallinu Kubba
í Skutulsfirði. Byrjað var að sprengja
á mánudag í síðustu viku og var
fyrirhugað að sprengja á hverjum
virkum degi kl. 16. Sprengt verður einu sinni til tvisvar á dag
mánudaga til laugardag, á tímabilinu frá kl. 12-13 og frá kl. 1617. Í tilkynningu frá verktakan-

um segir að búast megi við smávægilegum titringi á svæðinu
sem er næst framkvæmdasvæðinu vegna þessa.
Notaðir verða loftlúðrar til að
vara við sprengingum með eftirfarandi hætti: Þrjú stutt hljóðmerki 5 mínútum fyrir spreningu.
Eitt lang hljóðmerki við sprengingu, eitt langt hljóðmerki við
sprengingu og þrjú stutt hljóðmerki

þegar sprengingu er lokið.
Það er verktakafyrirtækið Geirnaglinn ehf., á Ísafirði, sem sér
um framkvæmdirnar, en átta
manns vinna við verkið. Áætluð
verklok eru næsta haust og er
vonast til að vinna geti haldið
áfram í allan vetur. „Beðist er
velvirðingar á þeim óþægindum
sem íbúar verða hugsanlega
fyrir,“ segir í tilkynningu.
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Fjölmennir minningartónleikar
Á annað hundrað manns sóttu
minningartónleika um Gunnar
Hólm Sumarliðason, trommuleikara, sem fram fóru í Edinborgarhúsinu á föstudagskvöld.
„Ég held að það hafi heppnast
alveg ljómandi vel en annars væri
nú líklega betra að spyrja tónleikagesti að því. Þarna voru að
ég held um 150 manns,“ segir
Ólafur Kristjánsson, einn þeirra
sem fram kom á tónleikunum.
„Ég hefði viljað kalla þetta minningarhátíð en ekki tónleika í
sjálfu sér, við vildum eiga þarna
góða stund og minnast þeirra
stunda sem við höfum átt saman.
Við vildum láta tóna og texta tala
frekar en að hafa langt mál,“ bætir
Ólafur við.
Gunnar hefði orðið 85 ára þann
30. október en hann lést í byrjun
þessa árs. „Gunnar var alveg einstaklega skemmtilegur og góður
félagi. Hann var fjölhæfur og afskaplega mikill sprelligosi. Það
er nú bara þannig með þá sem
spila saman, alveg sama á hvaða
hljóðfæri, að þeir verða að vera
miklir vinir og sáttir hver við
annan,“ segir Ólafur. Hann segir
að tónleikarnir hafi vakið upp
ýmsar minningar hjá mörgum.
„Öll lög eru tengd ákveðnum
minningum og ég heyrði það á
fólki eftir tónleikana að sum lög
hafi kallað fram tár á hvarmi.“
Menningarmiðstöðin Edinborg
í samvinnu við fjölskyldu Gunnars og vini stóð að tónleikunum.
Fram komu spilafélagar og vinir
Gunnars ásamt tveimur söngvurum, þeim Hjalta Karlssyni og

Spurningin
Á að taka upp
sykurskatt til að
sporna gegn offitu?
Alls svöruðu 500.
Já sögðu 182 eða 36%
Nei sögðu 283 eða 57%
Hlutlausir voru 35 eða 7%
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:
Suðvestlæg átt og skúrir
eða él, en úrkomulítið
NA-til. Hiti 0-6 stig.
Horfur á laugar-dag:
Útlit fyrir suðlæga átt
með værusömu og mildu
veðri. Horfur á sunnudag: Útlit fyrir suðlæga
átt með værusömu og
mildu veðri.
6

Hjalti Karlsson, Margrét Geirsdóttir og Baldur Geirmundsson í vænni sveiflu.

Margréti Geirsdóttur Hljóðfæraleikararnir voru Vilberg Vilbergsson, Ólafur Kristjánsson,

Magnús Reynir Guðmundsson,
Baldur Geirmundsson, Samúel
Einarsson og Hólmgeir Baldurs-

son auk félaga úr Harmonikkufélagi Vestfjarða. „Ég held að
þetta hafi verið vel heppnað. Við

erum allavega glaðir að hafa hist
enda var þetta ekki síður gaman
fyrir okkur,“ segir Ólafur.

Ritstjórnargrein

Margt smátt gerir eitt stórt
Fyrir viku vitnaði BB til greinar Þórodds Bjarnasonar, stjórnarformanns Byggðastofnunar, þar sem hann sagði að þéttbýlið á suðvesturhorni landsins hefði um tveggja alda skeið notið markvissrar og samfelldrar byggðastefnu með skipulögðum flutningi allra helstu menningar- og valdastofnana landsins til Reykjavíkur, en nú væri tímabært
að huga að nýrri byggðastefnu sem fært gæti slík gæði til allra landsmanna, við yrðum að brjótast upp úr hjólförum staðnaðrar umræðu
hvað þessi mál varðar.
Vika er einnig síðan árlegur fundur sveitarstjórnarmanna á Vestfjörðum og þingmanna NV-kjördæmis var haldinn á Hólmavík. Heilbrigðis- og samgöngumál voru efst á baugi. Eðlilega er samdrátturinn
í heilbrigðiskerfinu áhyggjuefni og ljóst ætti að vera að svo nærri má
ekki ganga á frumþarfir fólks, að viðsnúningur verði illmögulegur
þegar betur fer að horfa. Skaðinn verði ekki bættur. Fram hjá því verður þó ekki horft að eflaust má sitthvað betur fara í því mikla bákni, sem
heilbrigðiskerfið er í heild; sitthvað sem ekki hefur verið horft til
meðan allt var talið leika í lyndi og ekki horft í krónuna. Þetta á reyndar við um allt heila klabbið. (Hvaða þörf er á öllum þessum sendiráðum
á Norðurlöndunum? svo dæmi sé tekið). Fagna ber að samstaða ríkir
um kröfur okkar í samgöngumálum. Heilsárssamgöngur innan fjórðungsins og við aðra landshluta er ófrávíkjanleg krafa. Þar má í engu
gefa eftir.

Að sögn Albertínu F. Elíasdóttur, formanns stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga, var á fundinum farið yfir ýmsa þætti í fjárlögum
ríkisins er varða Vestfirðinga: ,,Til dæmis bentum við á að það eru
nokkur verkefni hér á Vestfjörðum sem eru að stranda inni í fjárlögum
á 10 milljónum króna, eins og Háskólasetrið, Þjóðfræðistofa og náttúrustofurnar, en þessar stofnanir hafa verið að gera ótrúlega hluti fyrir
samfélögin hér fyrir vestan.“
Hættan við vinnubrögð af þessu tagi, er að skaðinn sem þau valda
verði ekki bættur, er fram í sækir. Er það góð hagfræði að standa síðar
meir á rústum stofnana, sem segja má að í mörgum tilfellum séu lyklar
að þjóðfélagi framtíðarinnar, fyrir slíkan lúsarsparnað, í stað þess að
framlengja yfirdráttinn á reikningi þjóðarskútunnar tímabundið? Varla
þegar atvinnuleysi er eitt helsta bölið sem þjóðin stendur frammi fyrir.
Meðan Vestfirðingar bíða eftir samgöngum og raforku til jafns við
aðra landshluta, og þar með tækifærum til að takast á við umfangsmeiri
verkefni í atvinnumálum, munar um allt. Sérhvert starf er mikilvægt.
Margt smátt gerir eitt stórt. Auglýsing Háskóla Íslands um prófessorsstöðu tileinkaða Jóni Sigurðssyni er sláandi dæmi um skammsýni og
yfirgang til viðhalds tveggja alda gömlum forréttindum. Fáist ekki
leiðrétting og staðan auglýst í takt við einróma samþykkt Alþingis Íslendinga, á að slá málið af. Heiður ríkisstjórnar og Alþingis er að veði.
s.h.
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„Finnst nú bara fyndið
að vera orðin sjötug“
„Ég bý í blokkinni, þessari með bláu svölunum,“ útskýrir Sigrún Jóna
Guðmunda Sigurðardóttir í símann. Hún varð nýlega sjötug og hefur aldrei
verið hressari þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum margt um ævina. Blaðamaður byrjar á að spyrja hana út í nafnið, hvaðan kemur það? „Líklega hefur mamma ekki ætlað að eiga mikið af börnum. Foreldrar mínir voru reyndar bæði orðnir fullorðin þegar þau fóru að eiga börnin. En þegar hún skírði
mig notaði hún nöfnin á fólkinu sínu. Sigrún er mamma hennar, Jón er
pabbi hennar og þau voru bæði Guðmundsbörn. Þetta fólk er allt norðan af
ströndum. Ég er ægilega ánægð með þetta nafn þótt sumir fari að hlæja
þegar þeir sjá þessa langloku á Feisbókinni. Enda er ég aldrei kölluð neitt
annað en Rúna.“
Ramóna
„Ég er fædd Krókspúki. Þar ólst
ég upp í húsi sem afi og amma
áttu. Foreldrar mínir byrjuðu að
búa í kjallaranum. Í húsinu
bjuggu afi og amma ásamt föðursystur minni. Þau bjuggu á
hæðinni og í risinu en við vorum
í einu herbergi og í kjallaranum.
Þrátt fyrir að við ættum ekki stofu
og varla hægt að skipta um skoðun á klósettinu þótti þetta ósköp
fínt. Svona bara var þetta. Með
árunum fengum við þó meira
pláss á hæðinni og líka eldhús,“
segir Rúna.
„Mér eru sérstaklega minnisstæð ein jólin. Tréð stóð á kolli
úti í horni og á því lifandi kerti á
klemmum. Við systurnar vorum
búnar að borða og orðnar spenntar að opna jólapakkana. En þá
hallar ein klemman, loginn kemst
í bómull sem lá yfir trénu og úr
varð mikið eldhaf. Mamma stökk
til og opnaði útidyrnar en pabbi
þreif tréð og henti því niður í fjöru.
Við systurnar fórum auðvitað að
hágráta þegar við horfðum á eftir
trénu í sjóinn,“ segir Rúna og
hlær að endurminningunni.
„Þetta var yndislegur tími
þarna í Króknum. Það var fullt af
börnum í kringum okkur og alltaf
gaman. Þegar ég var fimm ára
heimtaði ég þó að fara í sveit og
endaði í Bolungarvík á Ströndum. Þar bjuggu tvær konur og
mamma þekkti aðra þeirra. Þegar
sú kom í kaupstað fór mamma
að segja henni að ég væri með
ægilega sveitaveiki. Þessi kona
sem hét Hansína tók mig bara
með sér heim. Þótt ég væri ekki
nema fjögurra ára gömul man ég
allt sumarið í smáatriðum. Þarna
var fullt af fólki, krökkum og
unglingum. Allt mjög frumstætt.
Á heimilinu var til grammófón
og á hverjum einasta sunnudags8

morgni komu fullorðnu strákarnir fram, klæddir hvítum skyrtum
og svörtum buxum og trekktu
hann upp. Það bara var til ein
plata á heimilinu, Ramóna. Alla
tíð síðan hefur Ramóna alltaf farið beint inn í hjartað á mér og hrifið mig með sér til Bolungarvíkur.“

Ófrísk í námi
Rúna hóf nám í Húsmæðraskólanum en komst stuttu síðar
að því að hún væri ófrísk að elstu
dóttur sinni. „Og allt í lagi með
það. En svo bara veiktist ég og
lagðist í rúmið. Það var eitthvað
að bila í nýrunum á mér. Ég lá í
einhverjar vikur í rúminu og þar
fór Húsmæðraskólinn. Ég hefði
gjarnan viljað halda námi áfram
en þetta fór bara öðruvísi. Síðan
átti ég dóttur mína tíu vikum
fyrir tímann svo að þetta var allt
svona afturfóta eitthvað í upphafi. En svo rættist nú vel úr því
þegar fram liðu stundir.“
Rúna var 19 ára þegar hún
flutti í Hnífsdal ásamt manninum
sínum, Halldóri Friðbjörnssyni.
„Við keyptum hús af bróður hans
og mér leið strax eins og drottningu. Það var nefnilega baðherbergi í húsinu og setkar. Heima í
Króknum hafði ekki verið neitt
slíkt fínerí. Mér hefur alltaf þótt
svolítið kaldhæðnislegt að mamma
fór ekki að eignast heimilistækin
sín fyrr en börnin voru farin að
heiman. Ég man eftir því að þegar
elsta systir mín byrjaði að vinna
lagði hún í púkk með pabba og
þau keyptu hrærivél. Svo kom
þetta smátt og smátt hjá henni en
þá vorum við öll farin að heiman.
Við Dóri bjuggum svo í 47 og
hálft ár í þessu húsi í Hnífsdal en
fluttum þá hingað inneftir aftur.
Við eignuðumst fjögur börn saman og hann átti eina dóttur áður.“

Lífið í Hnífsdal
Rúna og Dóri bjuggu næstu
47 árin í Hnífsdal og eignuðust
fjögur börn saman en hann átti
eina dóttur áður. „Á þessum tíma
voru svo margar ungar konur í
plássinu. Þær voru flestar heimavinnandi og maður hittir þær
mikið með krakkana. Í dag eru
þetta forréttindi en manni fannst
þetta sjálfsagt þá. Ég er fegin að
hafa fengið tækifæri til að ala
upp börnin og vera með þeim.
Börnin verða svo miklir vinir
manns og sambandið verður bara
betra með árunum. Elsta dóttir
okkar býr hér ennþá en hin eru
fyrir sunnan, stjúpdóttir mín og
tveir synir. Það er orðið svo stutt
á milli og yfirleitt líða ekki nema
tveir mánuðir á milli þess að við
förum suður. Krakkarnir koma
líka mikið hingað.“
Rúna lítur út um stofugluggann
og verður hugsi „Stundum skil
ég ekki hversvegna ég er ekki búin að elta krakkana suður. Það er
erfitt að fara héðan. Ég held að
ég fari nú varla til Reykjavíkur
úr þessu en þó veit maður það
ekki. Það getur allt breyst hjá manni.
En núna líður mér vel hérna.“
Rúna gekk í kvenfélagið í
Hnífsdal á sínum tíma og tekur
enn fullan þátt í starfinu. „Þarna
hef ég kynnst mikið af skemmtilegum konum. Nú í vetur er ég í
þorrablótsnefnd. Í nóvember
verðum við með kolaport í félagsheimilinu. Og við erum stöðugt bakandi fyrir einhverjar
uppákomur. Á sínum tíma tók
ég líka mikinn þátt í starfi slysavarnafélagsins Tinda. En á tímabili átti ég 3 Tinda, manninn minn
og tvo syni.

Síld á Sigló
Sumarið áður en Rúna fluttist

í Hnífsdal fór hún á síld á Sigló
og segir það hafa verið mikið
ævintýri. „Þetta var sumarið
1959. Ég var á planinu að salta í
tunnu en þetta sumar var lítið af
síld. Því vorum við mikið í fríi.
En svo vantaði kokk á bátinn
sem Halldór maðurinn minn
hafði ráðið sig á. Kokkurinn hafði
verið látinn hætta vegna drykkju.
Það var búið að ráða mann í hans
stað frá Ísafirði en sá þurfti einhverja daga til að koma sér austur. Ég var eitthvað að þvælast
þarna niður á bryggju þegar báturinn var að fara út en þá stingur
skipstjórinn, Jóakim Pálsson,
upp á því að ég komi um borð og
eldi fyrir þá. Ég sagðist ekki vera
flink í því að elda mat. En hann
svaraði að bragði: „Bölvað kjaftæði í þér stelpa. Hann Dóri getur
hjálpað þér,“ segir Rúna og hlær.
„Hann eiginlega henti mér um
borð. Ég var þarna í nokkra daga
og það var alveg svakalega
skemmtilegt. Það voru alltaf stór-

ar steikur og fínerí í matinn og
eldamennskan gekk ágætlega. Ég
þénaði meira á þessum eina túr
en allt sumarið á planinu. Svona
var lítil síld þetta sumar. Ég fékk
aldrei að reyna þetta sem margar
konur voru búnar að reyna, að
salta sólarhringum saman.“

Dansað og slegist
„Það var auðvitað mikið af
fólki þarna og því fjör í bænum.
Ég var á ballinu sem leystist upp
í Hafnarslaginn mikla. Þá var
allt brotið sem hægt var að brjóta
og slegist alla nóttina. Ég upplifði
þetta ekki því ég fór snemma
heim þetta kvöld. En þeir voru
að lemja á hvorum öðrum með
stólum og maður sá áverka framan í fólki næstu daga á eftir úti á
götu. Um 20 árum eftir að þetta
var kom ég á Siglufjörð og þá
fannst mér hann auðvitað alveg
dáinn í samanburði við það sem
áður var.“
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Rúna segist hafa verið búin að
kynnast Halldóri manninum sínum áður en þau voru saman í
síldinni á Siglufirði. „Við kynntumst í Hnífsdal. Ég var í kaupavinnu hjá bróður hans en þá var
Halldór fyrir sunnan á sjúkrahúsi.
Tengdamamma átti tíu syni. Einhvern tímann kom ungur maður
inn í eldhús og í sömu mund var
eins og hvíslað að mér, þetta
verður maðurinn þinn. Ég man
enn hvað ég roðnaði og spurði
mig hvort ég væri orðin eitthvað
klikkuð. Þetta var fullorðinn
maður. En Halldór er átta árum
eldri en ég.“

Örlagadagur
Annar janúar árið 1977 var
mikill örlagadagur í lífi Rúnu en
þá missti hún foreldra sína og
yngsta bróður í hörmulegu bílslysi. „Það var auðvitað mjög
erfitt. En eins og sagt er, þeir
sem eiga mikið missa mikið. Þau

höfðu skroppið í heimsókn til
okkar í Hnífsdal og drukkið með
okkur kaffi. Við Dóri fórum svo
í afmæli en þau ákváðu að sitja
aðeins lengur og spjalla við Rósa
bróðir og hans konu. Í afmælinu
heyri ég í svakalegri hviðu og
ætlaði að hringja heim til að athuga hvort þau væru farin. Tíu
mínútum síðar fylgdi önnur hviða
og ég hugsaði aftur með mér
hvort þau væru farin inneftir. Eftir á að hyggja er þetta merkilegt
því að við mamma hringdumst
alltaf á. Við létum vita þegar við
vorum komnar heim og vildum
líka vita þegar hin væri komin
heim. En þetta kvöld var hreinlega eins og klippt á eitthvað í
höfðinu á mér. Því ég hringdi
ekki einu sinni þegar ég var komin heim og hugsaði ekki út í það
að hún hefði ekki hringt.
Við fórum heim úr afmælinu
um hálftólf eða tólf og höfum þá
keyrt framhjá þeim stað þar sem
bíllinn fór út af. Bíllinn fauk bara
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út af, það var ekki vegrið eða neitt
slíkt við veginn á þessum tíma.
Daginn eftir kom til mín kona og
sagðist halda að eitthvað hefði
komið fyrir bróðir minn. Það var
eins og hún vissi ekki hvernig
hún ætti að vera. Talaði um bíl
bróður míns og að fólk sem stæði
í kringum hann. En ég áttaði mig
ekki á um hvað hún var að tala.
Svaraði bara eitthvað á þá leið
að bróðir minn ætti aldrei erindi
út í Hnífsdal á morgnana, hann
hefði líka verið hjá mér kvöldinu
áður. En svo kom þetta í ljós, að
þau hefðu aldrei komist inneftir.
Það sem mér fannst ekki síst
sorglegt við þetta var að Hjálmar
bróðir minn kom að bílnum, þegar hann var að sanda veginn. Það
var mjög erfitt fyrir hann.“

Missti son
Þetta var ekki í fyrsta skipti
sem Rúna hefur þurft að takast á
við erfiða tíma „Það var ekki eins

sviplegt þegar við misstu son
okkar. Þótt það væri auðvitað
mjög erfitt. Hann fæddist heima
og var blár þegar hann kom í
heiminn. Það var vitlaust veður
og ljósmóðirin komst ekki fyrr
en seint og um síðir. Hún reyndi
að sjúga upp úr honum en það
gekk ekki neitt. Þá var farið með
okkur á spítalann. Það var eins
og ekkert væri að honum en samt
var það eitthvað. Hann grét svo
lágt. Á spítalanum var mér þó
alltaf sagt að þetta myndi lagast
með tímanum. Svo ég fékk ég
drenginn bara heim. En ég fann
fljótlega að ástandið á honum
var ekki eðlilegt. Hann var svo
lítilfjörlegur að maður heyrði
hann varla gráta. Þegar hann var
þriggja mánaða veiktist hann
mikið. Það átti að leggja hann
inn aftur hér en við vildum frekar
fara með hann suður,“ segir Rúna.
„Þegar við komum þangað var
okkur sagt að það hefði verið handvömm að senda ekki drenginn

þangað strax eftir fæðingu. Þeir
fyrir sunnan höfðu áttað sig á að
hann hafði fæðst með samfallið
lunga. Ég reiddist auðvitað en
ákvað að leyfa mér ekki að vera
reið. Sagði við sjálfa mig að þetta
hefðu verið mannleg mistök. Þó
hef ég aldrei skilið af hverju
læknirinn hér á þessum tíma lét
sér ekki detta í hug að senda
drenginn strax suður. Og ég að
vera svona mikið barn að treysta
lækninum. En ég hugsaði með
mér að svona hefði þetta átt að
fara. Engu að síður var læknirinn
fyrir sunnan virkilega reiður að
drengurinn hefði ekki verið strax
sendur suður. Hann skar hann en
þá var hann bara orðinn svo lítilfjörlegur að hann þoldi það ekki.
En ég er glöð og þakklát fyrir allt
sem ég á.“

Litli Páll
„Sem betur fer þurfti drengurinn minn þó ekki að lifa við það
9

að vera mikill sjúklingur,“ segir
Rúna og sækir mynd af drengjunum. „Við köllum hann alltaf Litla
Pál og systkini hans hafa alla tíð
hugsað um leiðið hans. Bræðurnir borða saman á afmælisdaginn
hans og systur mínar hringja í
mig. Litli Páll er í fjölskyldunni,
við vökum yfir honum og hann
yfir okkur.“
Rúna þagnar og lítur út um
gluggann. „Það eru náttúrlega
svona reynslur í lífinu sem maður
lærir mest af. Eftir að ég missti
drenginn og svo bílslysið fór ég
að horfa öðruvísi á lífið. Maður
öðlast ákveðið æðruleysi. Ég
man að ég hugsaði þegar þau
dóu í slysinu að ég ætti aldrei
eftir að hlæja aftur. En svo þegar
tíminn líður og það gerist þá verður maður bara svo glaður að geta
enn hlegið. Eins og þeir segja,
það sem ekki drepur mann, styrkir mann.“

Á 40 km hraða!
Rúna er þekkt fyrir að vera mikil útivistarmanneskja og göngustígurinn á milli Ísafjarðar og
Hnífsdals er skírður eftir henni,
Rúnustígur. „Já, ég varð svo
montin þegar farið var að kalla
hann Rúnustíginn. Gott ef ég
hækkaði ekki um 20 sentímetra.
Ég er rosalega ánægð með þennan stíg enda fer ég varla af honum,“ segir Rúna og hlær.“
„Ég hjóla oft út í Hnífsdal og
til baka, stundum tvisvar á dag.
10

Rúna og Dóri á heimili sínu við Eyrargötu á Ísafirði.
Við veginn inni í Krók er hraða- hreyfingu nægja. „Okkur Karen segist ekki finna fyrir því að hún
mælir. Ég var að sperra mig allt vinkonu minni fannst lítið dansað sé að eldast. „Ég er líka svo ofsíðastliðið sumar á hjólinu til að hérna og vorum lengi búnar að boðslega seinþroska. Mér finnst
ná mælinum upp fyrir tuttugu. ætla okkur að gera eitthvað í því. nú bara fyndið að vera orðin sjöÞá gaf ég í út við Strýtu og var Einhvern daginn sagðist Karen tug. Í fyrra þótti mér það bara
stundum svo sveitt að ég náði redda húsnæði ef ég útvegaði fyrir gamalt fólk að verða sjötugvarla andanum þegar ég kom að harmonikkuleikara. Síðan höfum ur. En svo varð systir mín sjötug
mælinum. En ég kom honum al- við nokkur hittst í Edinborgar- í fyrra og hún var sko ekki gamla
drei upp fyrir 20. Svo um daginn húsinu, yfirleitt á miðvikudög- fólkið, langt í frá. Hin systir mín
var ég búin að taka þetta ægilega um. Það eru komin þrjú ár og enn síður, hún verður samt sjötug
tilhlaup og allt í einu sýndi mæl- þetta er búið að vera mjög á næsta ári. Þetta er bara orðið
irinn 40! Þá hugsaði ég Guð minn skemmtilegt. En eins og gerist svo breytt. Þegar ég var krakki
almáttugur, ég er á fjörtíu kíló- og gengur dettur fólk út og því var fólk orðið mjög vinnulúið á
metra hraða. Ég trúði þessu ekki. miður hefur endurnýjunin ekki þessum aldri. Enda var vinnuaðEinmitt þá, renndi bíll sem ég verið sem skyldi. Við ætlum að staðan hræðileg. Ég man eftir
hafði ekki heyrt í framhjá í róleg- sjá til með framhaldið um ára- því þegar mamma var að þvo
þvottana sína í bala og á bretti,
heitunum. Það útskýrði málið. mótin.“
inni á eldhúsgólfi. Hún sauð
En ég var náttúrlega voðalega
þvottinn á eldavélinni og fór svo
fegin að vera ekki ólögleg,“ segir
Syngjandi sjötug
með hann út í ískaldan læk og
Rúna og hlær aftur.
Hin hressa Rúna segist líka skolaði. Þetta þótti eðlilegt þá en
búin að syngja í kirkjukórnum í auðvitað slítur svona fólki. Í dag
Gönguskíði
Hnífsdal síðan sextíu og eitthvað. er maður með allskyns raftæki í
Á veturna dregur Rúna svo „Fyrst var hann blandaður en kringum sig. Enda líður mér
fram gönguskíðin. „Áður fyrr var núna síðustu árin hefur þetta ver- ekkert öðruvísi núna en þegar ég
ég alltaf á svigskíðum og hélt að ið kvennakór. Hinsvegar er verið var þrítug. Einhverntíma var mér
gönguskíði væru bara eitthvað að leggja niður sóknina. Það sagt að það væri hræðilegt að
fyrir gamla fólkið. En síðan ein- vantar peninga þar eins og ann- verða þrítugur og svo átti að
hverntíma þegar ég var slæm í arsstaðar. Og ætli ég segi þetta verða enn verra að verða fertugur.
fótunum prófaði ég gönguskíði ekki bara gott með kórnum en Mér hefur nú bara þótt lífið verða
og fékk bakteríuna. Endaði á að þetta er búið að vera yndislegt. skemmtilegra með árunum.“
leggja bara svigskíðunum. Það
En Rauði krossinn er með pínueru komin yfir 20 ár síðan við lítið band og ég syng því. Við
stofnuðum félag úti í Hnífsdal höfum verið að syngja á elliheimHarmonikkufélagið
sem heitir Vetrarvinafélagið. Við ilum og sjúkrahúsum. Syngjum
höldum saman í gegnum það þá með fólkinu en ekki fyrir það.
Aðspurð segist Rúna gera lítið
nokkrir Hnífsdælingar og förum Allir hafa gaman af að syngja og af því að lesa bækur og horfa á
öðruhverju saman saman á skíði. við virkjum fólkið á hverjum sjónvarp. „Ég var mikil lestrarEn svo fer ég bara þangað sem stað. Það eru tveir gítarleikarar í hestur en á tímabili var sjónin
ég finn snjó, hvort sem er upp í hópnum og harmonikkuleikari og orðin léleg og því hætti ég að
fjall eða niður í bæ.“
svo syngur hver með sínu nefi.“ lesa. Síðan er búið að skipta um
Rúna lætur ekki bara þessa
Nýlega varð Rúna sjötug en steinana í augunum á mér og ég

get alveg lesið í dag. En ég má
bara ekkert vera að því. Mér
finnst ágætt að horfa stundum á
léttar bíómyndir og svo er ég það
gamaldags að ég hef enn gaman
af Spaugstofunni. Um daginn
horfði ég líka á Ísfirðinga bursta
Mosfellsbæ og var alsæl með það.
Pétur kaupmannsins kom mér
skemmtilega á óvart. Þegar ég
bjó í Hnífsdal var pabbi hans
kaupmaður þar og við kölluðum
hann alltaf Pétur kaupmannsins,
skemmtilegur strákur. Ég var
montin af þeim öllum enda var
þetta frábært. En ég viðurkenni
að það kom mér á óvart hvað hitt
liðið var lélegt. Það var alveg
slökkt á þeim.“
Að lokum segist Rúna verða
að minnast á Harmonikkufélagið.
„Ég og maðurinn gengum í Harmonikkufélagið Vestfjarða fyrir
mörgum árum. Maðurinn minn
kann að spila en ekki ég. En við
gengum í félagið til að styðja við
það og ferðum með því hvert á land
sem er. Þetta er mjög skemmtilegur félagsskapur. Síðasta sumar var landsmót á Hellu og við
dönsuðum allan tímann. Maðurinn minn er 78 ára en hann blés
ekki úr nös. Við dönsum mikið,
enda ekki til betri hreyfing. Nú í
nóvember á Harmonikkufélagið
afmæli og það verður haldið upp
á það inni á Skeiði.“
- Verður þá ball?
„Ég ætla nú rétt að vona það!“
segir Rúna kát að lokum.
Huldar Breiðfjörð.
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Ósáttir við úthlutun byggðakvóta
Óánægja meðal útgerðarmanna
á úthlutun byggðakvóta Ísafjarðarbæjar spilaði inn í þá ákvörðun
að fjórir af fimm bátum sem voru
við rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi
á mánudag í síðustu viku, lönduðu í Súðavík frekar en á Ísafirði.
Þetta er haft eftir Aðalsteini Ómari Ásgeirssyni, framkvæmdastjóra Skipanausts sem gerir út
bátinn Gunnvöru ÍS. „Ég er mjög
ósáttur við það að formaður hafnarnefndar hafi fengið nánast allan
byggðakvóta Ísafjarðarbæjar

óskertan. Ég veit að það eru fleiri
en ég sem eru ósáttir,“ segir Aðalsteinn Ómar í samtali við
Morgunblaðið. Veiðar á innfjarðarækju voru heimilaðar á ný eftir
níu ára hlé og fóru fimm bátar til
veiða umræddan mánudag. Einn
landaði á Ísafirði en hinir fjórir í
Súðavík. Formlega séð er það
ríkið sem úthlutar byggðakvóta
en sveitarfélögin gera hins vegar
tillögur í þeim efnum.
Samkvæmt heimildum bb.is er
mikill órói vegna þessa innan

Rækjunni ekið
til Hólmavíkur
„Ég bauð verð sem ég taldi,
miðað við heilbrigða skynsemi,
að hentaði verksmiðjunni
varðandi kostnað og annað, en
annar aðili bauð hærra verð og
óraunhæft verð að okkar mati.
Ég varð að bíta í það súra epli
að ég hef ekki efni á að tapa
peningum og því fóru þessi
viðskipti annað,“ segir Jón
Guðbjartsson, stjórnarformaður rækjuverksmiðjunnar Kampa
ehf., á Ísafirði, aðspurður um
hvað valdi því að megnið af
rækjuaflanum í Ísafjarðardjúpi
sé ekið til Hólmavíkur til vinnslu hjá rækjuvinnslu Hólmadrangs ehf. Einungis einn af
fimm bátum sem hafa leyfi til
rækjuveiða í Djúpinu landar á
Ísafirði. Hinir landa allir í
Súðavík.
Jón segir að vonir standi til
að hægt sé að auka nýtingu á

rækjunni og þar af leiðandi
hægt að bjóða hærra verð. „Ég
benti þó þessum mönnum á að
við ætluðum að reyna komast
upp í þessa tölu sem þarna var
nefnd ef okkur tækist að auka
nýtingu á rækjunni,“ segir
hann.
„Við erum að fá 40% nýtingu á rækju sem bátar eins og
Gunnbjörn, Ísborg, Hera og
Valbjörn hafa verið að veiða
fyrir norðan land. En þegar við
fengum fyrst að prófa nokkur
tonn sem veidd voru í Djúpinu
um daginn, fengum við aðeins
30% nýtingu. Við erum þó að
vinna að leiðum til að auka
nýtinguna og þegar það tekst
get ég boðið þeim sem veiða
rækjuna hærra verð, en þeir
gátu ekki beðið og tóku því
verði sem bauðst núna.“
– thelma@bb.is

Þrátt fyrir mjög góða veiði á rækju í Djúpinu heyrast óánægjuraddir í Ísafjarðarbæ vegna löndunar og vinnslu á aflanum.
Ísafjarðarbæjar. Á meðan margir er landað í Súðavík og aflinn unn- veiðarnar. Tveir bátanna eru í
eru ósáttir við úthlutun byggða- inn á Hólmavík. Þess má geta að krókaaflamarkskerfi og tveir eru
kvótans eru aðrir uggandi yfir útgerðir fjögurra báta sem ráða ekki gerðir út í Ísafjarðardjúpi
því að verðmæti rækjunnar skili yfir aflamarki, fengu ekki leyfi sem er skilyrði leyfisveitingar.
sér ekki í hagkerfi sveitarfélags- til að nýta réttinn, samkvæmt nýrri Ekki er ljóst hvort aflamark þeirra
ins þegar stærstum hluta hennar reglugerð sem gefin var út um verður leigt til annarra.

„Þetta er bara
fyrirsláttur“
„Þetta er bara fyrirsláttur,“ segir Gísli Jón Kristjánsson, rækjusjómaður og formaður hafnarstjórnar Ísafjarðarbæjar, um orð
Aðalsteins Ómars Ásgeirssonar
um að óánægja væri meðal útgerðarmanna vegna úthlutunar
byggðakvóta Ísafjarðarbæjar.
„Samkvæmt reglum þurfa bátar að landa í byggðarlaginu til að
koma til greina við úthlutun í
byggðakvóta. Það eru bara þau
skilyrði sem þarf að uppfylla og
Gunnvör ÍS og Halldór Sigurðsson ÍS hafa ekki landað í byggðarlaginu síðan að rækjuveiðar
voru stoppaðar í Djúpinu árið
2003.“

„Þetta snýst um byggðakvóta
sem var veittur árið 2009-10 og
þá var ég ekki formaður hafnarstjórnar heldur nefndarmaður. Þá
var einnig önnur bæjarstjórn en
nú er og endanleg ákvörðun er
ekki tekin í Ísafjarðarbæ heldur
er hún í höndum ráðuneytisins.
Bæjarstjórn kemur hins vegar
með tillögu um úthlutunina,“
segir Gísli Jón.
„Mér finnst með ólíkindum að
maðurinn skuli afsaka sig með
þessum hætti. „Menn ættu að sjá
sóma sinn í að skapa atvinnu í
sveitarfélaginu í stað þess að níða
það niður,“ sagði hann ennfremur.
– thelma@bb.is
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Frá Bolungarvíkurhöfn.

Bolungarvíkurhöfn
hagnast
Rekstur hafnarinnar í Bolungarvík skilaði sex milljóna
króna hagnaði fyrstu sex
mánuði ársins. Á fundi hafnarstjórnar sem haldinn var á
dögunum var greint frá því
að unnið væri að nýrri gjaldskrá hafnarinnar.
Á fundinum var einnig
lagt fram bréf frá Fiskistofu
þar sem greint er frá því að
rúmar 1,5 milljónir króna
kæmu í hlut hafnarinnar
vegna sérstaks strandveiðigjalds hafna. Einnig var
greint frá því að undirritaður
hefði verið verksamningur
um endurbyggingu brim-,
sjóvarnar- og öldudempandi
fláa.

smáar
Til leigu er nýlega uppgerð
53m², 2ja herb. íbúð að Miðtúni 27 á Ísafirði. Upplýsingar
í síma 861 0042.
Til sölu er rúmgafl og tvö náttborð. Uppl. gefur Anna í síma
456 7266 og 864 5359.

Frá Engidal í Skutulsfirði. Ef mengun er til staðar er hún líklegast í ryki yfirborði jarðar eða gróðri.

Styttist í niðurstöður mælinga
Gert er ráð fyrir að niðurstöður
mælinga í beitartilraun í Engidal
í Skutulsfirði liggi fyrir í þessum
mánuði. Mælingarnar hófust í
byrjun júlí og standa vonir til að
mælingar á sýnum gefi mikilvægar upplýsingar svo unnt verði
að taka ákvörðun um nýtingu
beitilands í dalnum, fóðuröflun
og nýtingu búfjárafurða. Fyrr en
niðurstöður liggja fyrir telur Matvælastofnun sér ekki fært að aflétta banni á nýtingu fóðurs og
búfjárafurða. Þetta kemur m.a.
fram í svari Matvælastofnunar
við fyrirspurn bæjaryfirvalda í
Ísafjarðarbæ vegna misræmis
sem virtist vera milli stofnunarinnar og Umhverfisstofnunar
varðandi díoxínmælinga á jarðvegssýnum úr Skutulsfirði.
Tekin voru tólf jarðvegssýni í
nágrenni sorpbrennslunnar Funa
í Engidal. Sýnin voru tekin úr

mismunandi fjarlægð við sorpbrennsluna sem og úr sjávarseti í
botni Skutulsfjarðar. Hæstu gildis díoxína mældust í sjávarseti í
Skutulfirði eða 33 pg/g en sýni
sem tekin voru í jarðvegi mældust hæst rétt um eða yfir 5 pg/g.
Á tveimur sýnatökustöðum voru
tekin sýni annars vegar úr efsta
lagi (5 sm) og úr neðra lagi (20
sm). Hærri gildi díoxína mældust
í efra laginu eða í kringum 5 pg/
g en við viðmiðunarmörk í neðra
laginu eða í kringum 1 pg/g. Þótti
Umhverfisstofun þetta benda til
að ekki væri um langtímamengun
að ræða, heldur fyrst og fremst
uppsöfnun stutt aftur í tímann.
Við mat á niðurstöðum úr mælingum á díoxínum í jarðvegi
studdist Umhverfisstofnun við
þýsk umhverfismörk en ekki eru
til umhverfismörk í íslenskum
reglugerðum. Í þeim kemur fram

að sé díoxín í jarðvegi á bilinu 540 pg/g ætti að minnka áhrif frá
uppsprettu. Samkvæmt samráði
við sérfræðinga í jarðvegsvísindum sem Umhverfisstofnun ráðfærði sig við, voru slík viðmið síst
of væg þegar til kæmi að meta
áhrifin út frá íslenskum jarðvegi.
Þar sem sorpbrennslunni Funa
var lokað í desember 2010, og
þar með uppsprettu mengunarinnar, taldi Umhverfisstofnun að
ekki þyrfti að grípa til aðgerða.
Að mati Umhverfisstofnunar
var niðurstaða mælinganna sú
að díoxín í jarðvegi væri í öllum
tilvikum undir þeim mörkum
sem kalla á takmarkanir á nýtingu, hreinsun jarðvegs eða gæti
skapað hættu fyrir almenning og
lífríki. „Almenningur þarf því
ekki að hafa áhyggjur af því að
rækta í jarðvegi, tína ber eða nýta
aðrar náttúruafurðir,“ eins og

segir í svari Umhverfisstofnunar.
Matvælastofun taldi hins vegar
að sýnataka Umhverfisstofnunar
hafi ekki leitt í ljós með óyggjandi hætti hvort mengun sé á
yfirborði lands í Engidal og geti
borist þaðan í búfé og afurðir.
Rannsóknin leiddi ekki í ljós
hvort mengunin nú sé minni en
fyrir ári og ekki var rannsökuð
sérstaklega mengun í efstu 1-2
millimetrunum af yfirborði landsins. Samkvæmt ábendingu sem
fram kom í skýrslu sérfræðihóps
sem fjallaði um díoxínmengunina í Engidal hafði Matvælastofnun með styrk frá Landssambandi
sauðfjárbænda forgöngu um að
gerð væri beitartilraun með sauðfé til að kanna upptöku díoxína
og díoxínlíkra PCB efna í sauðfé
með beitinni. Sé díoxínmengun
til staðar er líklegt að hún sé í ryki
á yfirborði landsins og á gróðri.

Bakari fyrir smið?
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 ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Hver er framtíð byggða annars staðar á Íslandi en á höfuðborgarsvæðinu? Er hún björt? Það er ekki vitað. Hún hefur ekki batnað eftir landsfund stærri ríkisstjórnarflokksins eða yfir henni birt. Það er
ekki ljómi framundan. Ljóst er að ætlunin er að ganga til atlögu við
núverandi stýrikerfi í sjávarútvegi á Íslandi. Það er reyndar nokkuð
skondið á sama tíma og Maria Damanaki ráðstýra sjávarútvegs- og
fiskveiðistjórnunarmála Evrópusambandsins lætur í það skína að
íslenska leiðin í fiskveiðistýringu sé ekki svo galin. Engu að síður á
að fara af stað í vegferð sem bæði ríkisbankinn Landsbankinn, og
endurskoðunarfyrirtækið Deloitte telja að hafi í för með sér hvorki
meira né minna en 320 milljarða tilfærslu fjár eða sveiflu eins og
Deloitte kallar það.
Til viðbótar því að jákvætt sjóðstreymi er nemur 150 milljörðum
verði neikvætt sjóðstreymi er nemur 170 milljörðum króna þarf að
afskrifa strax keyptar aflaheimildir að fjárhæð 212 milljarða króna.
Kannski eru þessar tölur nógu stórar til að vera fullkomlega ofvaxnar
skilningi venjulegs fólks, með öðrum orðum hins venjulega íslenska
kjósanda. Verði þetta að veruleika mun að sögn ríkis Landsbankans
og Deloitte þurfa að leggja ríkis Landsbankanum til fé allt að þessari
fjárhæð rúmum 200 milljörðum til þess að hann standist áfallið. Að
auki skal því ekki gleymt hver áhrifin kunna að verða á sjávarútveg
víða um Ísland og þar á meðal á Vestfjörðum. Hverjar verða afleið-

ingarnar fyrir atvinnulíf hér um slóðir? Enginn sér það fyrir og
ríkisstjórn og meirihluti alþingismanna virðist gersamlega loka
augunum fyrir því að víða um Ísland verður þetta náðarhöggið
fyrir sjávarbyggðir.
Þegar reynt er að skyggnast bak við hugmyndir um þær stórkostlegu breytingar er ríkisstjórn vinstri flokkanna ætlar sér að
hrinda í framkvæmd blasir við einhvers konar hefndarhugur –
einhvers konar hatur í garð þeirra sem högnuðust óheyrilega á því
að selja kvótann sinn fyrir allmörgum árum. Helst er að skilja
þetta sé hefndin fyrir það að þeir græddu á kvótanum. Á það er
unnt að fallast að ekkert réttlætti í raun að menn gætu hagnast
ógurlega fyrir það eitt að selja aðgang að fiskinum í sjónum.
Sömuleiðis er hægt að finna margt sem styður að slíkt eigi ekki að
líðast. Einnig er lítill vandi og reyndar mjög auðvelt að hneykslast
bæði á þeim sem sópuðu að sér auði, eiginlega úr annars garði eða
öllu heldur úr sjó annarra. En það er einmitt það – EN – nú beinist
aðgerðin ekki að þeim sem urðu ríkir á kvótasölu, sem nær
ómögulega er fært að réttlæta. Boðaðar aðgerðir í sjávarútvegsmálum eru ekki bara á röngum forsendum heldur einnig beinast þær
gegn röngum aðilum, fólki og fyrirtækjum. Þær bitna á almenningi
sem bæði borgar brúsann, missir atvinnu og horfir á nýja stétt
auðmanna verða til. Það er verið að hengja bakara fyrir smið.
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Öllum umsækjendum
sé gert jafnt undir höfði
Eiríkur Finnur Greipsson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar,
segir að ástæða þess að unnið sé
að öflun upplýsinga um landaðan
afla, vinnslu og nýtingu úthlutaðs
byggðakvóta fiskveiðiárið 2010/
2011, sé til þess að tryggja að
næsta úthlutun byggðakvóta
verði sem réttmætust. Á síðasta
bæjarstjórnarfundi svaraði Eiríkur Finnur fyrirspurn Sigurðar
Pétursson oddvita Í-listans um
kvótamál og sagði það vera viðkvæma umræðu. „Hún er viðkvæm fyrst og fremst vegna þess
að þetta er umræða um sérstaklega mikla hagsmuni,“ útskýrði
Eiríkur. Hann sagðist hafa fengið
símtöl og lent í samtölum sem
honum finnist með ólíkindum.
„Bæjarstjórn og bæjarfulltrúar
eru ásakaðir að hafa tekið þátt í
alls konar baktjaldamakki í reykfylltum bakherbergjum til að úthluta persónulegum vinum einstakra bæjarfulltrúa og til að
tryggja eitt og annað. Ég hef algjörlega orðið gapandi hlessa yfir
því hvernig sumir útgerðarmenn
hafa hagað orðum sínum í viðtölum við mig.“ Hann sagðist þó
ekki vilja upplýsa þau samtöl
þar sem þau séu ekki til framdráttar málinu.
Eiríkur Finnur fullyrti að innan
veggja fundarsals bæjaryfirvalda
hafi verið reynt að gæta þess að
reglurnar séu almennar og íþyngi
engum heldur geri öllum jafnt
undir höfði að sækja um þennan
byggðakvóta. „Við fengum á
síðastliðnu hausti ráðherra sjávarútvegsmála til að koma að

Byggðakvótinn á Flateyri var
aukinn um 100% á síðasta fiskveiðiári.
málum á Flateyri og hann jók og hvernig samningar eru,“ sagði
kvótann þar um 100% . Það Eiríkur Finnur.
hækkaði að vísu byggðakvótinn
Sem dæmi tók hann að bæjarlítillega í örfáum öðrum sveitar- ráð hafi fengið tölvupóst frá útfélögum en hvergi meira en gerðaraðila á Flateyri þar sem
heima á Flateyri. Það hefur þýtt hann staðhæfir að það hafi verið
það að þar eru enn meiri fjárhags- neitað að taka við af honum fisk
legir hagsmunir í húfi. Þar hafa til vinnslu á Flateyri. „Það þýðir
hinsvegar komið fram bréf og það að hann getur ekki nýtt sinn
skeytasendingar til okkar í bæjar- úthlutaða kvóta. Við hljótum að
ráði og mín sem formanns bæjar- þurfa taka á því við úthlutun á
ráðs sem eru þess eðlis að við næsta byggðakvóta. Við getum
höfum talið nauðsynlegt að fara ekki sætt okkur við það að menn
ofan í þessi mál í öllu sveitarfé- sem sjálfir eru að gera út geti
laginu. Við viljum fá sem glegg- nýtt sér aðstöðu sína til að útiloka
star upplýsingar um það hverjir aðra til að auka eigin topp,“ segir
eru að vinna aflann, hvernig hann Eiríkur Finnur.
er unninn, hverjir eru að landa
– thelma@bb.is

Óska eftir aðkomu sveitarfélaga að Fab Lab verkefninu
Menntaskólinn á Ísafirði og
Nýsköpunarmiðstöð hafa óskað
eftir aðkomu sveitarfélaga á
norðanverðum Vestfjörðum að
rekstri stafrænnar smiðju á Ísafirði, svokallaðrar Fab Lab. Undirbúningur að stofnun hennar hefur staðið yfir allt frá haustinu
2008, en sambærilegur smiðjur
eru í rekstri á Sauðárkróki og í
Vestmannaeyjum. Nýsköpunarmiðstöð og Menntaskólinn á Ísafirði eiga frumkvæði að verkefninu, en í bréfi frá þeim segir að
mikilvægt sé að sveitarfélög á
svæðinu eigi ásamt opinberum
aðilum, aðkomu að stafrænu
smiðjunni í upphafi. Verkefninu
hafi að mestu verið tryggt brautargengi en þó þurfi að tryggja
alla lausa enda áður en hafist er

handa.
Menntaskólinn leggur til endurgjaldslaust húsnæði sem hýst
hefur kennsluaðstöðu rafiðnaðargreina. Húsnæðinu var breytt í
þessum tilgangi í júní og því ekkert til fyrirstöðu að starfsemin
geti hafist. MÍ hyggst greiða alla
orkunotkun auk þess sem hann
leggur til aðgang að tölvubúnaði
og skjávarpa. Til viðbótar mun
skólinn leggja fram efni sem metið er á 800.000 krónur og hefur
aflað 9 milljóna króna til tækjakaupa en þar eru tryggðar 5 milljónir frá Vaxtasamningi Vestfjarða. Iðnaðarmannafélag Ísafjarðar hefur lofað styrk allt að 6
milljónum króna með því skilyrði
að rekstur smiðjunnar sé tryggður. Jafnframt mun NMÍ leggja til
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2 milljónir í stofnkostnað.
Gert er ráð fyrir að rekstur stafrænnar smiðju verði um 6 milljónir á ári sem verði að mestu
leyti laun starfsmanns í 75%
starfi sem mun hefjast í ársbyrjun
2011. „Hagur samfélagsins á
norðanverðum Vestfjörðum ætti
einkum að verða af aukinni nýsköpun og hugsanlegum nýjum
sprotafyrirtækjum,“ segir í bréfinu.
„Þar sem ekki hefur fengist
fjármagn til rekstursins er leitað
til sveitarstjórna á norðanverðum
Vestfjörðum um það hvort þau
geti sameinast um aðkomu að
rekstri þessarar starfrænu smiðju,
a.m.k. fyrstu árin á meðan verkefnið er að sanna sig.“
– thelma@bb.is

Vaktstjóri Ísafirði
Starf vaktstjóra hjá þjónustustöðinni á Ísafirði
er laust til umsóknar. Yfir vetrartímann er unnið
á vöktum sem spannar tímann frá 05:30 til
22:00. Yfir sumartímann er unnin hefðbundin
dagvinna.
Starfssvið:
· Vöktun á rafrænum veg- og tækjabúnaði
og mælitækjum ásamt greiningu á upplýsingum frá þeim.
· Upplýsingamiðlun og útsending viðvarana
ásamt boðun aðgerða.
· Umsjón og viðhald á greiningar- og skráningarbúnaði tækja.
· Viðhald og þjónusta vega, vegganga og
vegbúnaðar á starfssvæði Vegagerðarinnar
á Ísafirði.
· Ýmis vinna í starfsstöð á Ísafirði.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Almennt grunnnám.
· Tölvukunnátta er nauðsynleg.
· Almennt bílpróf.
· Æskilegt er að viðkomandi hafi réttindi á
vinnuvélar.
· Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu
á aðstæðum m.t.t. vega og veðurs á Norðvesturlandi.
· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
· Góðir samstarfshæfileikar.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður
sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi
við starfsmannastefnu Vegagerðarinnar eru
konur með tilskyldar hæfniskröfur sérstaklega
hvattar til að sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 14. nóvember 2011. Umsóknir
berist forstöðumanni starfsmannadeildar, netfang: starf@vegagerdin.is. Umsóknareyðublað má finna á slóðinni http://www.vegagerdin.is/
umsoknir-og-leyfi/ymislegt/ en ekki er gerð krafa
um að það sé notað. Í umsókninni komi fram
upplýsingar um þær hæfniskröfur sem gerðar
eru.
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf
sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Geir
Sigurðsson, rekstrarstjóri í síma 522 1661.
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Elín á eld
Elín Ólafsdóttir hefur safnað
kveikjurum í 20 ár en segist löngu
búin að missa töluna á fjölda
þeirra. „Ætli þeir séu ekki einhvers
staðar á milli þrjú til fjögur hundruð.“ Safninu hefur hún stillt upp
í glerskáp og sérstöku stofuborði
á heimili sínu. Og viðurkennir
að stundum geti hún erfitt með
að ná sambandi við gestina sína,
þeir detti margir í kveikjarasafnið.
„Ég eignaðist þann fyrsta í Trier í Þýskalandi. Þar féll ég fyrir
þessum litla rauða Porsche sem
reyndist kveikjari. Þá vissi ég ekki
að þetta var upphafið að söfnuninni. En ég hélt áfram að kaupa
einn og einn.“
Elín hefur ákveðnar reglur við
söfnunina. „Aldrei að kaupa
nema einn dýran í einu. Þegar ég
segi dýran er ég að tala um tvö
þúsund kall eða svo. Það er mikill
peningur í kveikjaradæminu,“
segir Elín og hlær. „Líklega er
skútan mín dýrust. Hún var keypt
í Camden og hefur sennilega
kostað rúmlega tvö þúsund kall.“
Hvaða kveikjara þykir þér
vænst um? „Sennilega þann sem
ég eignaðist fyrst og svo skútuna.
Mér þykir líka vænt um marga
kveikjara sem mér hafa verið
færðir. Til dæmis fékk ég nýlega
spilastokk frá vinkonu minni sem
hafði látið grafa nafnið mitt á
hann. Og svo tengjast sumum
kveikjurunum litlar sögur,“ segir
Elín um leið og hún teygir sig í
einn með japönsku letri. „Þennan, til dæmis, færði bróðir minn
mér. Hann hafði verið á sjó með
Japana sem vildi endilega koma
þessum kveikjara til mín þegar
hann heyrði að ég safnaði þeim.
Ég viðurkenni þó að ég man alls
ekki söguna á bakvið hvern og
einn kveikjara hér inni.“

Kveikjarar í
útrýmingarhættu
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En undanfarið hefur orðið erfiðara að safna kveikjurum. „Þegar ég fór til Kanaríeyja í vor kom
mér á óvart hversu fáir kveikjarar
voru á boðstólnum. Líklega er
reykingabannið að hafa þessi
áhrif. Áður fyrr átti maður oft í
vandræðum með að velja úr en
nú er varla hægt að finna kveikjara.“
Þú átt nú samt alltaf eld? „Ég á
alltaf eld en ég hætti reyndar að
reykja fyrir þónokkuð mörgum
árum síðan. Ég stend mig nú
samt oft að því að vera að leita að
kveikjara þegar ég ætla að kveikja
á kerti.“
Safn Elínar er vandlega flokkað. Þannig eru kveikjarar í hljóðfæralíki á einum stað, þessir úr
kopar á öðrum, drykkjarvörukveikjarar standa saman, osfrv.
Hvað er það sem fær fólk til að
safna hlutum? „Ég viðurkenni
að ég hreinlega veit það ekki.
Þetta er bara eitthvað sem maður
byrjar á og verður að áráttu áður
en maður veit af. Reyndar heimsótti ég Dellusafnið á Flateyri nú
um daginn og þar sá maður sjálfa
sig svolítið í hinum söfnurunum.
Þetta er virkilega flott safn, ekki
síst löggusafn Jóns Svanberg.
Það kom nú til tals að fara jafnvel
með kveikjarasafnið þangað.“

Prjónað með Herkúles
Elín segist ekki safna neinu
öðru en kveikjurum en hikar síðan og dregur í land:
„Nei, eða hugsanlega myndu
einhverjir segja að ég safni prjónakjólum. Ég á orðið 12 - 15 kjóla
sem ég hef prjónað sjálf. Ég
prjóna mikið á mig og eins fyrir
vini og ættingja. Nú var ég að
byrja á lopapeysu fyrir vinkonu
mína en ég byrja alltaf á ermunum.“
Til að reyna að leggja eitthvað
til málanna um prjón bendir blaðamaður á að íslenska ullin virðist

vera vinsæl hjá ungum íslenskum
hönnuðum um þessar mundir.
„Já, það er gaman að sjá þetta
koma svona aftur. Lopaflíkur og
íslenska ullin þóttu hallærisleg í
langan tíma. Reyndar er ég alin
upp við hannyrðir því móðir mín
prjónaði mikið. Hér á Ísafirði er
mikill áhugi á prjóni og rekið
heilt prjónakaffihús sem ég sæki
mikið. Þar hittist Handverksklúbburinn Herkúles alltaf á
mánudagskvöldum en það er
einmitt sýning hjá okkur eftir tíu
daga þar sem við sýnum afrakstur
síðasta árs. Þá erum við með
kaffihlaðborð yfir daginn og
höldum svo árshátíðina okkar um
kvöldið. Það er enginn skráður
meðlimur í Herkúles en við höfum örugglega verið svona 40 50 á árshátíðum.“
Hugsarðu mikið á meðan þú
prjónar? „Já, ég geri það. Þótt
það sé kveikt á sjónvarpinu fyrir
framan mig á meðan ég er að
prjóna gæti ég örugglega ekki
sagt þér hvað er í því. Þetta er

góð afslöppun og kannski svolítil
fíkn í leiðinni. Sjálf kaupi ég
mér svolítið af prjónablöðum og
fæ uppskriftirnar mínar þaðan,
sérstaklega þeim norsku.“

Sjómennskan
Elín starfaði sem háseti og afleysingakokkur í nokkur ár og
tók þá prjónana alltaf með sér á
sjóinn. „Já, á tímabili var það
sjópokinn og handavinnutaskan.
Þetta var fínt starf en ég var bæði
á bátum og togurum. Það gerði
pabba mjög stoltan að stelpan
væri á sjónum,“ segir Elín brosandi. „Þetta var bara svo ótrygg
atvinna og ég hætti í verkfallinu
2001. Þá var ég kominn á Nökkva
á Blönduósi.“
Elín gerir lítið úr því að hafa
oft verið eina konan um borð.
„Nei, það var ekkert mál. Hinsvegar þótti mér stundum leiðinlegt í þessum löngu túrum. Ég
fór einu sinni í 52 daga Smugutúr.
Það var eiginlega alveg hræði-

legt. Ég man að við fréttum af
skipi sem var að sigla frá Húsavík
og fengum það til að taka með
mjólk fyrir okkur. Þegar skipið
loksins náði til okkar var orðinn
mikill spenningur um borð. Við
höfðum hlakkað til dögum ef
ekki vikum saman, að fá mjólk!
Og þvílíkur bömmer þegar hún
reyndist súr! Þeir á skipinu höfðu
þá geymt hana á of heitum stað,“
segir Elín og hlær.

Systur í mötuneyti
Í dag hefur Elín starfað í þrjú
ár í mötuneyti stjórnsýsluhússins
á Ísafirði. „Við erum átta systkinin og tvær okkar eru eftir hér í
bænum. Hinsvegar erum við allar
fjórar systurnar að vinna í mötuneytum. Elsta systir mín rekur
mötuneytið í menntaskólanum
hér á Ísafirði, önnur systir mín er
í mötuneytinu í Vogaskóla og
svo vinnur sú fjórða í mötuneyti
í Danmörku. Enginn af bræðrum
okkar starfar í mötuneyti þótt
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Sælkeri vikunnar er Aldís Þórunn Bjarnardóttir frá Suðureyri

Lambalæri með kartöflugratín
Sælkeri vikunnar býður upp
á dýrindis lambalæri og kartöflugratín sem hún segir að sé
afar gott að bera fram með
lambinu. Aldís segir að uppskriftin að lambalærinu sé frá
Jóhönnu Vigdísi og er fyrir
u.þ.b. 6, það tekur ekki nema
um korter að undirbúa en steikingartíminn er upp í tvo tíma.
Lambalæri
1 meðalstórt og fallegt lambalæri
Salt
Pipar
1 sítróna
1 lime/límóna
5 hvítlauksrif (fer eftir
smekk)
Ferskt rósmarín
Olía til penslunar.

helm-inga og puttana svo að
safinn sjúgist vel inn í, gerum
þetta svolítið gourmet.
Skerið hvítlauksrifin í þunnar
sneiðar. Skerið rifur hér og þar í
lærið og stingið hvítlauknum inn
í kjötið. Vefjið fersku rósmaríni
utan um lærið og setjið það í
ofnskúffu sem pensluð hefur verið með olíu. Penslið einnig lærið
með olíu.
Steikið lærið fyrst við 190220 gráður í 15 mín. Lækkið svo
hitann í 180 gráður og steikið
áfram. Best er að snúa lærinu við
á korters fresti og pensla það
með olíunni af og til. Steikingartíminn fer að sjálfsögðu eftir
stærð efn yfirleitt þarf lærið um
1,5 - 2 klst. í ofninum til að verða
gegnsteikt.

Þerra skal lambalærið og
skera það til, gera það fínt og
svona. Kryddið með salti og
nýmöluðum pipar.
Skerið sítónuna og límónuna
í tvennt og nuddið safanum
vel inn í lambalærið. Notið báða

Mjög auðvelt kartöflugratín
Er fyrir um 4-6
U.þ.b. 1 kg kartöflur (betra að
hafa þær svolítið stórar)
1- 2 laukar
1 dolla hreinn smurostur
Rifinn ostur eftir smekk (einn
poki af pizzaosti dugir)

þeir hafi allir gaman af að elda.“
Aðspurð hvort Elín sé nokkuð
á leiðinni burt eins og systkinin,
svarar hún:
„Nei, mig langar ekkert að flytja
suður. Ég hef prófað að búa þar,
í Stokkhólmi, á Barðarströnd og
víðar. Mér líður best hér. Auð-

vitað er Ísafjörður að breytast.
Það vantar fjölbreytni í atvinnulífið og allt það. En maður verður
að hafa fulla trú á bænum sínum.
Ég held að við séum langt frá því
að vera eitthvað vonlaust dæmi,“
segir Elín að lokum.
Huldar Breiðfjörð.
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Pipar
Salt
Timian
Byrjið á því að sjóða kartöflurnar. Skerið lauk í mjög litla
bita og steikið hann létt á pönnu.
Setjið smurostinn í skál og svo í
örbylgjuna eða bræðið hann í
potti. Setjið pipar, salt, timian og
laukinn ofaní smurostin og gerið
þessa fínu kássu. Þegar kartöflurnar eru tilbúnar er smekksatriði
hvort hýðið fýkur af eða ekki,
annars skerið þið bara í nettar
sneiðar.
Makið olíu í mótið og byrjið
að raða, fyrst fara kartöflur, svo
smurostakássan og svo slatti af
osti. Gerið þetta koll af kolli
þangað til þið fyllið mótið. Að
sjálfsögðu er svo sett góð gomma
af osti yfir og þessu skellt inn í
ofn á 200 gráður þar til osturinn
er bráðnaður (gott ef hann er
farin að verða svolítið brúnn).
Súkkulaði-klessu-kaka
fyrir nammigrísina

Þessi tekur ekki nema 10 mínútur í undirbúningi og 10 mínútur
í bakstri – og svo klikkar hún
aldrei.
3 dl sykur
100 g smjörlíki
2 egg
1dl hveiti
Salt, mjög lítið, minna en 1/4
tsk, eins og þú tímir því eiginlega
ekki
4 msk kakó
2 tsk vanilludropa

saman - á að verða nánast
hvítur þeytingur.
Restin af hráefninu sett í og
blandað saman. Bakað í 10
mínútur við 170 gráður. ATH;
formið þarf að vera grunnt.
Gott er að nota einnota mót úr
bónus, sem er á stærð við hálfa
ofnskúffu.
Þessi kaka á að vera svolítið
klesst og blaut en samt ekki
um of, hún á ekki að leka.
Mjög gott er að bera fram ís
eða rjóma með þessari elsku.

Sykur og smjörlíki hrært vel
saman, á að verða svolítið gróf
sykurleðjublanda. Eggin sett út í
eitt í einu og blandað enn betur

Að lokum vil ég skora á
stóru systur mína hana Fanný
Margréti Bjarnardóttur á
Ísafirði.
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