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Störfum á Vestfjörðum
fækkaði um 40 á milli áranna
2003 og 2004. Á sama tíma
fjölgaði störfum á landinu öllu
um 1.840. Mest fækkaði störf-
um í opinberri stjórnsýslu á
Vestfjörðum eða um 60 á milli
ára. Frá árinu 1998 hefur störf-
um á Vestfjörðum fækkað um
9,4% eða um 460. Á sama

tíma hefur störfum á landinu
öllu fjölgað um 8,3%. Þetta
kemur fram í nýjum tölum frá
Hagstofu Íslands.

Árið 2004 voru samtals
4.420 störf á Vestfjörðum. Ár-
ið á undan voru störfin 4.460
talsins. Af einstökum atvinnu-
greinum má nefna að störfum
í frumvinnslugreinum, þ.e.a.s.

landbúnaði og fiskveiðum,
fjölgaði um 60 á milli ára.
Störfum í iðngreinum fækkaði
um 10 og störfum í þjónustu-
greinum fækkaði á milli ára
um 80. Í fasteigna- og við-
skiptaþjónustu fjölgaði um 10
störf en í opinberri stjórnsýslu
fækkaði störfum um 60 á milli
ára. Á sama tíma og störfum

fækkar á Vestfjörðum þá fjölg-
aði störfum á landinu öllu um
1.840 talsins, þar af í opinberri
stjórnsýslu um 380 talsins.

Frá árinu 1998 hefur störf-
um á Vestfjörðum fækkað úr
4.880 í 4.420 eða um 9,4%. Á
sama tíma hefur störfum á
landinu öllu fjölgað úr 145.440
í 157.520 eða um 8,3%. Ef

litið er til aldurskiptingar þá
fækkaði störfum fólks á aldrin-
um 20-44 ára um 100 á milli
áranna 2003 og 2004 en fjölg-
aði um 40 hjá fólki 45 ára og
eldra. Frá árinu 1998 hefur
störfum fólks á aldrinum 20-
44 ára fækkað um 490 á Vest-
fjörðum eða um 18%.

– hj@bb.is

Störfum í opinberri stjórnsýslu
hefur fækkað mest á Vestfjörðum

Tilkynnt var um þriggja
bíla árekstur í Breiðadals-
legg Vestfjarðarganganna á
fimmta tímanum á laugar-
dag.

Samkvæmt upplýsingum
lögreglunnar á Ísafirði urðu
engin slys á fólki, en tals-
vert eignatjón og var einn
bílanna ógangfær.

Þriggja bíla
árekstur

Stillt til
friðar eftir
dansleik

Lögregla á Ísafirði stillti
til friðar þegar nokkrir gest-
ir á dansleik er haldinn var í
Súðavík, létu hendur skipta
að balli loknu á fimmta tím-
anum aðfaranótt sunnu-
dags.

Beitti lögreglan „mace“-
úða til að dempa mann-
skapinn og var einn hand-
tekinn og gisti fangaklefa
uns hann róaðist. Lögregl-
an segir að það hafi verið
um fimm manns sem helst
beittu sér fyrir handalög-
málunum, en fjórir lög-
reglumenn hafi skakkað
leikinn. Ekki er talið að
nein eftirmál verði af rysk-
ingunum.

Bæjar- og sveitarstjórar á
Vestfjörðum kepptu um titil-
inn „Sveitarstjórnandi Vest-
fjarða“ á Bryggjudögum í
Súðavík á laugardag. Var þetta
í annað sinn sem keppnin er
haldin og missti Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri Súðavík-

urhrepps titilinn í hendur Hall-
dórs Halldórssonar bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar.

Auk þeirra mættu til leika
Ásdís Leifsdóttir sveitarstjóri
Hólmavíkurhrepps, Einar Pét-
ursson bæjarstjóri Bolungar-
víkurkaupstaðar, Már Erlings-

son sveitarstjóri Tálknafjarð-
arhrepps og Einar Örn Thor-
lacius sveitarstjóri Reykhóla-
hrepps. Kepptu þau í blóma-
kassasmíði, nethringakasti og
Legóbílapúsli. Þá þurftu kepp-
endur að teikna Vestfirði og
nefna eins marga firði og þau

gátu innan ákveðins tíma.
Eins og áður sagði sigraði

Halldór og hlaut hann 375 stig.
Í öðru sæti varð Ásdís Leifs-
dóttir með 325 stig og í því
þriðja varð Einar Pétursson
með 285 stig.

– thelma@bb.is

Halldór Halldórsson er sveit-
arstjórnandi Vestfjarða 2005

Halldór Halldórsson, Már Erlingsson og Einar Pétursson keppa í smíði á blómakössum. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.
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Vegur um Arnkötludal
og Gautsdal í

Hólmavíkurhreppi
og Reykhólahreppi

Mat á umhverfisáhrifum –
athugun Skipulagsstofnunar

Leið ehf., hefur tilkynnt til athugunar Skipu-
lagsstofnunar matsskýrslu um lagningu
vegar um Arnkötludal og Gautsdal í Hólma-
víkur- og Reykhólahreppum.

Tillaga að ofangreindri framkvæmd og
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar
liggur frammi til kynningar frá 22. júní til 3.
ágúst 2005 á eftirtöldum stöðum: Á skrif-
stofum Hólmavíkurhrepps og Reykhóla-
hrepps, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipu-
lagsstofnun. Matsskýrslan er aðgengileg á
heimasíðum Leiðar ehf., og Náttúrustofu
Vestfjarða, www.leid.is og www.nave.is.

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmd-
ina og leggja fram athugasemdir. Athuga-
semdir skulu vera skriflegar og berast eigi
síðar en 3. ágúst 2005 til Skipulagsstofnun-
ar, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þar fást
ennfremur nánari upplýsingar um mat á
umhverfisáhrifum.

Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfis-
áhrifum nr. 106/2000.

Skipulagsstofnun.

Skip Grænfriðunga
heimsækir Ísafjörð

Arctic sunrise, skip Græn-
friðunga, er væntanlegt til
Ísafjarðar á föstudag. Skipið
er tæp 1.000 tonn og 50 metra
langt. Til gamans má geta að
áður en skipið var tekið í
þjónustu Grænfriðunga var
það notað sem selveiðiskip.

Undanfarin ár hafa Græn-

friðungar heimsótt landann
með það að markmiði að
kynna starfsemi sína. Ísa-
fjörður er annar áfangastaður
skipsins en það er nú statt í
Reykjavík. Áætlað er að
skipið dvelji á Ísafirði í sólar-
hring.

– thelma@bb.is

Nýtt gistihús var opnað
á Ísafirði á þjóðhátíðar-

daginn. Ber það heitið
Litla gistihúsið en hjónin

Halldór Þorvaldsson og
Regína Scheving hafa

innrétt 4 tveggja manna
herbergi í Sundstræti 43,

sem leigð verða út á sumr-
in og fram á haust. „Þegar

hafa verið pantaðar
nokkrar helgar fram í

tímann og ferðamanna-

straumurinn er rétt að
byrja. Við höfum verið að

leggja lokahöndina á
gistihúsið en við hófum

framkvæmdir í vetur.
Þetta var heilmikil upp-

bygging sem við réðumst í
og glæsilegar vistaverur

sem um ræðir“, segir Hall-
dór. Hægt er að panta

herbergi í símum 474-1455
og 893-6993.

– thelma@bb.is

Litla gisti-
húsið opnað

Halldór Þorvaldsson og Regína
Scheving fyrir framan Litla gistihúsið.

Meðalatvinnutekjur á Vestfjörðum

Dragast afturúr al-
mennri launaþróun

Meðalatvinnutekjur á
Vestfjörðum hækkuðu á síð-
asta ári mun minna en launa-
vísitala á sama tíma. Þetta
kemur fram í nýjum tölum
frá Hagstofu Íslands. Á árinu
2004 voru meðalatvinnutekj-
ur á Vestfjörðum 2.344 þús-
und krónur en voru 2.392
þúsund krónur á árinu 2003.

Hækkunin á milli ára er
því 1,95% en á sama tíma
hækkaði meðallaunavísitala
áranna um 4,68%. Frá árinu

1998 hafa meðalatvinnutekj-
ur á Vestfjörðum hækkað úr
1.713 þúsundum króna eða
um 36,9% en á landinu öllu
hækkuðu tekjurnar um
49,4%. Meðallaunavísitala
hækkaði á þessu árabili um
46,9%.

Á árinu 1998 voru tekjur á
Vestfjörðum 94,2% af með-
alatvinnutekjum á landinu
öllu en í fyrra var þetta hlut-
fall 86,3%.

– hj@bb.is

Ásel á Ísafirði hóf á föstudag
framleiðslu á hellusteinum í
nýrri steypustöð fyrirtækisins
á Suðurtanga. „Við byrjum á
að framleiða kantstein, svo
30X30 sm. hellur og þar næst
garðahellur, tromlaðar og
ótromlaðar. Til að byrja með
verðum við með 4 gerðir af
hellum, en getum framleitt allt
að 20 gerðir í stöðinni“, segir

Skafti Elíasson hjá Ásel.
„Þá verðum við með venju-

legan götukantstein og garða-
kantstein,“ segir Skafti. Ásel
býður nú alhliða garðaþjón-
ustu; hellulagnir, steypu, slátt,
eitrun, klippingu, sandsölu,
uppmælingar, milligöngu um
trépalla og almenna ráðgjöf
við garða.

– halfdan@bb.is Skafti við kantsteina sem fyrirtækið er farið að framleiða.

Framleiðsla hafin í nýrri
steypustöð Ásels á Ísafirði

Jón ráðinn
íþróttafulltrúi

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
samþykkti samhljóða á
mánudag tillögu íþrótta- og
æskulýðsnefndar bæjarins
um að ráða Jón Björnsson
íþrótta- og æskulýðsfull-
trúa bæjarins. Jón tekur við
starfinu af Birni Helgasyni
sem lét af störfum fyrir
skömmu eftir áratuga starf.

Umsækjendur um stöð-
una voru 15 talsins og voru
6 þeirra valdir til frekari
viðræðna um starfið. Í kjöl-
farið var mælt með Jóni í
stöðuna. Hann hefur um
árabil starfað sem forstöðu-
maður Félagsmiðstöðvar-
innar á Ísafirði. Ákvörðun
bæjarráðs kemur ekki til
staðfestingar í bæjarstjórn
þar sem hún er nú komin í
sumarleyfi fram í septem-
ber og er því ákvörðun bæj-
arráðs endanleg.

– hj@bb.is

Brottför Hafnar-
strætis 17 tefst
Nýr eigandi Hafnarstrætis

17 á Ísafirði gat ekki staðið
við þá skuldbindingu sína
að fjarlægja húsið fyrir 29.
maí eins og getið var um í
kauptilboði sem Ísafjarðar-
bær samþykkti í apríl.

Þorleifur Pálsson bæjar-
ritari segir að kaupandinn,

Ólafur Þór Zoega, hafi til-
kynnt að beðið væri öflugs
krana til þess að hægt væri
að fjarlægja húsið og ekki
væri ljóst á þessari stundu
hvenær sá krani yrði til stað-
ar. Ólafur keypti húsið á
2.005 krónur og hyggst flytja
það með skipi suður á bóginn.

Menningar- og minja-
safnið í Hlíð við Núp í Dýr-
afirði hefur nú verið opnað
að nýju. Það var Þröstur Sig-
tryggsson, fyrrum skipherra,
sem á síðastliðnu sumri opn-
aði safnið. Í Hlíð bjuggu
hjónin séra Sigtryggur Guð-
laugsson stofnandi og fyrsti
skólastjóri Núpsskóla og
Hjaltalína Guðjónsdóttir frá
árinu 1930 til æviloka. Í hús-
inu hefur flestu verið haldið

óbreyttu frá þeim tíma.
Í ár eru 100 ár frá því að

séra Sigtryggur kom í fyrsta
skipti á Núp en sem kunnugt
er kom hann að mörgum
framfaramálum í sveitinni,
m.a. kom hann á fót garðin-
um Skrúð. Þeir sem skoða
vilja safnið í Hlíð geta haft
samband við Þröst í símum
456-8239 eða 896-1660.

– hj@bb.is

Menningar- og
minjasafnið í Hlíð

opnað að nýju

Orkubú Vestfjarða hf

Lækkar ekki gjaldskrá
hitaveitu á Reykhólum

Orkubú Vestfjarða telur
ekki unnt að lækka gjaldskrá
hitaveitunnar á Reykhólum
eins og hreppsnefnd Reyk-
hólahrepps óskaði eftir fyrir
skömmu. Þetta kemur fram í
svarbréfi fyrirtækisins sem
kynnt var á fundi hreppsnefnd-
ar á dögunum.

Forsaga málsins er sú að á
fundi hreppsnefndarinnar í
vetur var samþykkt að kanna
möguleika á því að kaupa hita-
veituna af Orkubúinu. Fyrir-
tækið keypti hitaveituna af
Reykhólahreppi í ársbyrjun
1996 og var salan liður í fjár-
hagslegri endurreisn hreppsins
sem á þeim tíma glímdi við
gríðarlega rekstrarerfiðleika.
Orkubúið hafnaði ósk hrepps-

ins um sölu veitunnar. Í fram-
haldinu óskaði hreppsnefnd
eftir lækkun gjaldskrár veit-
unnar til samræmis við aðrar
hitaveitur á landinu og var þar
vísað í upplýsingar þess efnis
að gjaldskrá hitaveitunnar

væri hæsta gjaldskrá hita-
veitna á landinu.

Á hreppsnefndarfundinum
á dögunum lýsti nefndin von-
brigðum sínum með þá afstöðu
Orkubúsins að vilja ekki lækka
gjaldskrána.           – hj@bb.is

Orkubú Vestfjarða hf.
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Minnihluti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar

Telur fækkun starfsmanna
grunnskólans óskiljanlega
Fulltrúar Samfylkingarinnar

í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
telja óskiljanlega þá ákvörðun
meirihluta að fækka almenn-
um stöðugildum í Grunnskól-
anum á Ísafirði. Bæjarstjóri
segir ákvörðunina tekna vegna
fjölgunar starfsmanna á liðn-
um árum. Þetta kom fram á
fundi bæjarstjórnar í síðustu
viku. Eins og fram hefur kom-
ið í fréttum eru almennir starfs-
menn Grunnskólans á Ísafirði
hlutfallslega færri en í flestum
öðrum grunnskólum landsins
og kostnaður við hvern nema í
skólanum er einnig lægri en
víðast annars staðar. Þrátt fyrir
það er stjórnendum skólans
gert að fækka fyrir haustið al-
mennum stöðugildum við
skólann um 4,5. Komið hefur
fram að stjórnendur og starfs-
menn skólans telji þá fækkun
rýra þá þjónustu sem byggð
hefur verið upp á liðnum árum
og komi fyrst og fremst niður
á þeim er síst skyldi.

Á fundi bæjarstjórnar í síð-
ustu viku lögðu Bryndís Frið-
geirsdóttir og Lárus G. Valdi-
marsson bæjarfulltrúar Sam-
fylkingarinnar fram svohljóð-
andi bókun: „Nú þegar eru al-

mennir starfsmenn Grunnskól-
ans á Ísafirði hlutfallslega
færri en í öðrum grunnskólum
landsins og kostnaður við
hvern nemanda mun lægri en
víðast hvar á landinu. Það er
því óskiljanlegt að meirihluti
bæjarstjórnar skuli hafa
ákveðið að fækka stöðugildum
í skólanum. Við bendum einn-
ig á að þegar mötuneyti grunn-
skólans tekur til starfa í skól-
anum þarf að reikna með auk-
inni vinnu starfsfólks sem mun
sinna nemendum á matmáls-

tímum. Við skorum því á
meirihluta bæjarstjórnar að
endurskoða þá ákvörðun að
fækka stöðugildum í Grunn-
skólanum á Ísafirði enda hefur
skólafólk bent á að sú þjónusta
sem byggð hefur verið upp á
undanförnum árum muni
skerðast og bitna á þeim sem
síst skyldi ef þessi ákvörðun
nær fram að ganga“.

Í kjölfarið lagði Halldór
Halldórsson bæjarstjóri fram
svohljóðandi bókun: „Stöðu-
gildi við Grunnskólann á Ísa-

firði eru heimiluð 17,71 vegna
almennra starfsmanna og
45,53 vegna kennara. Árið
1998 voru almenn stöðugildi
11,91 og kennara 40,95. Af
þessu má sjá að stöðugildum
hefur fjölgað við Grunnskól-
ann á Ísafirði. Fækkun stöðu-
gilda í ár er því viðbrögð við
fjölgun stöðugilda við GÍ á
undanförnum árum og hluti af
ákvörðun sem tekin var í fjár-
hagsáætlun um fækkun um 7
stöðugildi hjá Ísafjarðarbæ“.

– hj@bb.is

Grunnskólinn á Ísafirði.

Arnar Kristjánsson útgerð-
armaður á Ísafirði hefur selt
skuttogarann Erni ÍS-710 til
útgerðarfyrirtækis í Úrúgvæ.
Skipið var afhent í Hafnar-
firði í síðustu viku og er nú á
leið til nýrrar heimahafnar.
Skipið, sem er 500 brúttó-
rúmlestir að stærð, var smíð-
að í Frakklandi árið 1974 fyr-
ir Bolvíkinga og hét þá Dag-
rún ÍS. Var það lengst af gert
út frá Bolungarvík og var
ávallt mikið aflaskip.

Arnar keypti skipið um
mitt síðasta ár og fékk það
afhent í Færeyjum. Arnar

hefur ekki gert skipið út og
hefur það legið í Ísafjarðar-
höfn undanfarna mánuði.
Hann segir söluna eiga sér
nokkurra mánaða aðdrag-
anda. „Þessir aðilar höfðu
samband fyrir nokkrum
mánuðum síðan og komu í
kjölfarið hingað til lands og
skoðuðu skipið. Síðan hafa
þeir unnið að því að afla skip-
inu veiðileyfi og þegar það
lá fyrir gekk málið hratt fyrir
sig“, segir Arnar.

Söluverðið er ekki gefið
upp en Arnar segir það ásætt-
anlegt.                 – hj@bb.is

Togarinn Ernir ÍS
seldur til Úrúgvæ

Togarinn Ernir ÍS í Ísafjarðarhöfn.

Staða forstöðumanns Háskólaseturs Vestfjarða

Nöfn umsækjenda
verða ekki gefin upp

Stjórn Háskólaseturs Vest-
fjarða hefur tekið ákvörðun
um að gefa ekki upp nöfn
þeirra sex sem sóttu um starf
forstöðumanns setursins. Um-
sóknarfresturinn rann út á dög-
unum.

Skylda er að gefa upp um-
sóknir um stöður hjá hinu
opinbera en að sögn Halldórs
Halldórssonar formanns stjór-
nar Háskólaseturs Vestfjarða
er það álit stjórnarinnar að
henni sé ekki skylt að gefa

upp nöfn umsækjenda og
ákvörðun um slíkt hafi verið
tekin til þess að eiga mögu-
leika á umsóknum frá fólki
sem væri fyrir í góðum stöðum
en vildi breyta til.

– hj@bb.is

Mikill þurrkur hefur plagað starfsmenn golfvallarins í Tungudal á Ísafirði eins og fleiri
sem vinna við jarðyrkju. Slökkviliðsmenn komu þeim til hjálpar í síðustu viku. Höfðu
þeir meðferðis öfluga dælu sem þeir notuðu til að færa vatn úr Buná upp á golfvöllinn.
Meðfylgjandi mynd náðist af slökkviliðsmönnunum þar sem þeir voru að vökva fyrir neð-
an golfskálann í Tungudal.                                                                           – halfdan@bb.is

Slökkviliðsmenn vökva golfvöllinn
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Hver fæðing er einstök
– rætt við fyrstu ljósmæðurnar

sem útskrifast á Ísafirði

Ljósmæðurnar Halldóra Karlsdóttir, Brynja Pála Helgadóttir og Ásthildur Gestsdóttir.

Ásthildur Gestsdótt-
ir, Halldóra Karls-

dóttir og Brynja Pála
Helgadóttir voru fyrst-
ar til að útskrifast sem
ljósmæður í fjarnámi á
Ísafirði. Skortur hafði
verið á ljósmæðrum á

Vestfjörðum undanfar-
in ár en nú er Fjórð-

ungssjúkrahúsið á Ísa-
firði orðið vel mannað
á því sviði. Auk þeirra

þriggja starfar þar
einnig Margrét

Bjarnadóttir. Konurn-
ar hófu nám árið 2002
og gátu tekið bóklega
námið vestra en verk-
legi hlutinn fór fram í

Reykjavík. Ár er nú
liðið frá því að þær

hófu störf og hafa þær
betrumbætt þjónust-

una töluvert. Þær eru
fullar af eldmóði að

bæta þjónustuna enn
frekar og gera hana að

einhverri þeirri bestu
hérlendis.

Brynja: Við erum fyrstu
konurnar til að útskrifast úr
ljósmæðranámi í fjarnámi á
Ísafirði og hófum störf í byrjun
júní á síðasta ári. Annar hóp-
urinn sem Ljósmæðraskólinn
útskrifaði í fjarnámi var á Ak-
ureyri árið áður, þannig að
skólinn er farinn að styðja við
bakið á landsbyggðinni. Ljós-
móðirin sem var á fæðingar-
deildinni á undan okkur, Sig-
ríður Ólöf Ingvarsdóttir, var
drifkrafturinn í því að koma
fjarnáminu á hér vestra. Við
eigum henni það að þakka að
við drifum okkur í námið.

Ásthildur: Hún hafði verið
eina ljósmóðirin á svæðinu í
nokkurn tíma og gekk í það að
koma þessu á laggirnar. Hún
vissi námið var möguleiki og
að við hefðum áhuga og ýtti á
okkur að fara í námið. Við
sjáum sko ekki eftir því. Það
munaði mikið um að geta tekið
bóklega kaflann á Ísafirði þó
að megnið af náminu færi fram
í Reykjavík. Því þurftum ekki
að rífa okkur upp með rótum
til að sækja námið.

Halldóra: Fyrsta önnin fór
fram á Ísafirði en eftir það má
segja að við höfum verið meira
og minna í Reykjavík í rúmt
ár.

Brynja: Við fengum styrk
frá sjúkrahúsinu hér til að
sækja námið og skuldbundum
okkur á móti að vinna þar að

námi loknu. Töluverður skort-
ur var á ljósmæðrum en Sig-
ríður hafði verið hér ein frá
1999 auk þeirra sem komu í
afleysingar frá Reykjavík.
Margrét kom 2003 og er nú
fjórða ljósmóðirin við sjúkra-
húsið. Eftir að við hófum störf
hætti Sigríður og er nú hjúkr-
unarfræðingur á Þingeyri svo
að Vestfirðingar njóta enn
góðs af henni.

– Hvað felst í starfinu?
Ásthildur: Við grínumst oft

með það að við tökum við
konunum barnshafandi og
skilum þeim ekki fyrr en börn-
in eru komin í skóla. Við reyn-
um að byggja þjónustuna upp
á svipaðan hátt og MFS-kerfið
í Reykjavík. Þá hafa konurnar
sína ljósmóður á meðgöngunni
en sú sem er á vakt tekur á
móti henni í fæðingunni. Við
fylgjum þeim svo eftir í sæng-
urlegunni og sjáum um ung-
barnaeftirlitið. Börn koma í
eftirlitið alveg til fimm ára ald-
urs. Við erum einnig með
mæðravernd og ungbarnaeft-
irlit á Suðureyri og í Súðavík,
sem er um einu sinni í viku
eða eftir þörfum.

Halldóra: Við bjóðum
einnig öllum konum upp á for-
eldrafræðslu. Það hefur reynst
mjög vinsælt.

Brynja: Áður var þessi
þjónusta aðskilin, það var ein
sem sá um fæðingarnar, önnur

um mæðravernd og sú þriðja
um ungbarnaeftirlitið. Nú höf-
um við gert þetta að mun
skemmtilegri og samfelldari
þjónustu. Mæðurnar hitta okk-
ur í byrjun ferlisins og við
fylgjum þeim eftir. Við sjáum
ekkert nema kosti við það.

Ásthildur: Við tengjumst
þeim mikið með þessu lagi og
það skiptir miklu máli upp á
eftirfylgnina. Við höldum
áfram að hitta þær í ungbarna-
eftirlitinu og þá getum við
fylgst með því hvernig þeim
gengur og líður, meðal annars
með tilliti til fæðingarþung-
lyndis. Þá getum við gripið
fyrr inn í ef einhver vandamál
eru til staðar.

Brynja: Okkur finnst þetta
allavega súper þjónusta.

40 fæðingar40 fæðingar40 fæðingar40 fæðingar40 fæðingar
til að útskrifasttil að útskrifasttil að útskrifasttil að útskrifasttil að útskrifast

– Hversu mörgum börnum
hafið þið tekið á móti eftir að
þið hófuð störf?

Ásthildur: 23 börnum þeg-

ar taldar eru fæðingar eftir að
við útskrifuðumst úr náminu.

Halldóra: 37 hjá mér.
Brynja: 40 börn hjá mér,

en þar eru einnig talin með
þau börn sem við höfum tekið
á móti í Reykjavík. Auk þess
að vera í 80% starfi á Ísafirði
erum við saman fjórar með
50% stöðu á fæðingargangi í
Reykjavík. Þangað förum þeg-
ar færi gefst að fara héðan.
Við Halldóra höfum náð að
fara tvisvar á þessu ári en Ást-
hildur einu sinni og þar af leið-
andi erum við komnar með
fleiri fæðingar.

Ásthildur: Það er alveg
nauðsynlegt til að halda okkur
við og komast í smávegis ann-
ríki, því hér er eins og gefur að
skilja mismikið að gera.

Halldóra: Þó svo að við
fjórar vinnum mjög náið sam-
an hér vestra og getum borið
saman bækur okkar, þá er
mjög gott að vera í nærveru
við aðrar ljósmæður í Reykja-
vík og aðra fagaðila.

Brynja: Það er ekki bara
mikilvægt að fara suður af og
til, heldur líka alveg virkilega
gaman.

Ásthildur: Undanfarnar
vikur hefur minnst verið að
gera hjá okkur í fæðingum frá
því að við byrjuðum, en það
felst svo margt annað í starf-
inu. Fæðingar er það sem fólk
horfir á og það heldur að ekkert
sé að gera hjá okkur þegar
engin kona er að fæða. Það er
ekki okkar aðalstarf hér en það
er fínt að komast annað slagið
til Reykjavíkur þar sem við
erum bara í fæðingum og erum
kannski að taka á móti fimm
börnum á fimm dögum. Í þess-
um geira kemur þetta í skorp-
um. Haustið lofar góðu, þá
ætti að verða nóg að gera hjá
okkur á Ísafirði.

– Hvernig var fyrsta fæðing-
in hjá ykkur, voru þið stress-
aðar?

Brynja: Ég tel mig ekki
hafa verið stressaða. Við höf-
um lært þetta vel og eigum að
geta komið auga á ef eitthvað
ætlar að fara öðruvísi en það á
að gera.

Ásthildur: Námið er mjög
vel byggt upp og er mikið
verknám. Maður er endalaust
í fæðingum á námstímanum
og öllu sem því tengist.

Halldóra: Til að geta út-
skrifast þarf maður að hafa
verið við lágmark 40 fæðingar.

Brynja: Margrét Bjarna-
dóttir sem vinnur með okkur
hefur verið ljósmóðir í 25 ár
og það hefur verið okkur ómet-
anlegt að láta hana fylgja okk-
ur eftir þessi fyrstu spor.

Ásthildur: Gott er að vita
af henni ef eitthvað kemur upp
á, annars tel ég okkur hafa
spjarað okkur ágætlega. Svo
er baklandið á Fjórðungs-
sjúkrahúsinu á Ísafirði mjög
gott. Ef eitthvað er, þá er
brugðist fljótt við. Starfsfólkið
hér er ómetanlegt.

Brynja: Reynslan kennir
manni að sjá strax þegar þetta
gengur ekki eins og smurð vél.

– Finnst ykkur það vera
kostur eða galli í ykkar starfi
að vera í svona litlu samfélagi?

Halldóra: Það er ótvírætt
kostur að búa í svona litlu
samfélagi því maður nær að
halda betur utan um hlutina. Í
Reykjavík tekurðu á móti konu
í fæðingu sem er þér bláókunn-
ug og þú sérð hana svo ekki
aftur nema þá kannski út á
götu. Ég held þó að allar konur
muni eitthvað eftir ljósmóð-
urinni sem tók á móti barni
þeirra.

Ásthildur: Fæðingin er svo
persónulegur atburður og stór

viðburður í lífi fólks, að maður
þarf að tengjast konunum á
þessum stutta tíma. Því er það
mikill kostur að geta fylgt kon-
um eftir eins og við gerum
hér.

Brynja: Það er líka svo
gaman að geta fylgst með
börnunum sem við tökum á
móti. Núna eru þau fyrstu orð-
in eins árs.

Ásthildur: Við sjáum þau
líka í ungbarnaeftirlitinu og
mér finnst á konunum að þær
séu mjög ánægðar með þetta
kerfi. Ég held að það sé ekki
hægt að bjóða betri þjónustu í
þessum geira.

Brynja: Við höfum óskað
eftir breytingum á fæðingar-
deildinni og viljum skipta
henni niður í herbergi. Þá yrði
þetta fjölskylduvænna og við
gætum leyft pöbbunum að
vera hjá móður og barni eins
og gert er í Reykjavík og víða
annars staðar á landinu. Við
getum ekki boðið upp á það
núna þar sem aðstæðurnar
leyfa það ekki.

Halldóra: Ekki má gleyma
því að þetta er stór stund í lífi
föðurins líka og það er leiðin-
legt að þurfa að senda hann
heim í stað þess að leyfa hon-
um að sofa líka. Þó ekki væri
nema fyrstu nóttina.

Ásthildur: Það þarf meira
næði þegar margar konur eru
saman á stofunni. Oft er ansi
skrautlegt á heimsóknartím-
um, fyrir utan að oft þegar eitt
barn sefur þá grætur annað og
konurnar fá ekki mikla hvíld.

Draumurinn að náDraumurinn að náDraumurinn að náDraumurinn að náDraumurinn að ná
öllum Vestfjörðumöllum Vestfjörðumöllum Vestfjörðumöllum Vestfjörðumöllum Vestfjörðum
Ásthildur: Við höfum stór-

ar hugmyndir um að bæta kerf-
ið enn meira svo að hér verði
besta þjónustan á landinu og á

Við Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði starfa fjórar ljósmæður, Halldóra Karlsdóttir,
Ásthildur Gestsdóttir, Margrét Bjarnadóttir og Brynja Pála Helgadóttir.
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endanum komi konur hingað
að sunnan til að fæða [hlær
dátt].

Brynja: Ég held að þjón-
ustan hér gæti vel orðið með
þeim betri á landinu þegar við
erum búnar að útfæra hana hjá
okkur.

Ásthildur: Draumurinn er
að ná öllum Vestfjörðum
þannig að konur komi alls
staðar að úr fjórðungnum til
að fæða á Ísafirði. Það stendur
og fellur með bættum sam-
göngum. Við værum alveg til
í að ferðast um Vestfirði til að
bjóða þessa þjónustu en það
er náttúrlega spurning um pen-
inga. En það er ýmislegt sem
við getum boðið upp á þegar
við erum svona margar.

Brynja: Við keyptum af
sjálfsdáðum verkjameðferðar-
pott svo við gætum boðið kon-
um að reyna lina verkina með
því að liggja í vatni. Það er þó
ekki í boði að fæða í honum.

Ásthildur: Vatn er mjög
gott til að lina verki og því
frábært að geta boðið upp á að
fara í pottinn.

Halldóra: Við höfum notað
sturtuna með góðum árangri
en sumar konur vilja vera ofan
í vatninu og vera þar þá lengur.

Brynja: Við vonumst þó til
að geta seinna meir fengið ann-
an pott sem yrði meira traust-
vekjandi. Þetta er bara færan-
legur uppblásinn pottur sem
dugir þó til sín brúks.

Ásthildur: Nú er mjög mik-
ið farið að notast við nála-
stungur sem verkjameðferð
fyrir sunnan. Margrét, Hall-
dóra og Brynja hafa farið í
námskeið í því. Ég fer í haust
og þá getum við allar boðið
upp á það, sem er mjög
jákvætt. Þetta er ekki mjög
þekkt hér á svæðinu en mikið
er beðið um nálastungumeð-
ferð fyrir sunnan.

Brynja: Nálastungur er hægt
að nota við ýmsum meðgöngu-
kvillum, í fæðingu og einnig
eftir hana. Mér finnst notkun
þeirra vera færast mikið í auk-
ana. Mjög gott er að geta boðið
upp á þetta hérna þar sem við
höfum ekki allar verkjameð-
ferðir sem eru í boði í Reykja-
vík.

Stærsta stundStærsta stundStærsta stundStærsta stundStærsta stund
hverrar fjölskylduhverrar fjölskylduhverrar fjölskylduhverrar fjölskylduhverrar fjölskyldu
– Er þetta álagsvinna að

ykkar mati?
Brynja: Það er mikil ábyrgð

sem fylgir starfinu. Í Reykja-
vík getur orðið alveg brjálað
að gera og mikið álag á starfs-
fólkinu. Á Ísafirði getur maður
einnig lent í því að það koma
tvö börn á einni helgi og þá er
óvíst hversu lengi maður þarf
að vaka yfir fæðingunum.

Ásthildur: En fyrst við er-
um fjórar, þá höfum við alltaf
þann möguleika að kalla á að-
stoð. Það er munurinn frá því
að Sigríður var hérna ein, hún
varð að standa sína plikt. Það
er gott að hafa þann möguleika
að geta fengið einhvern til að
leysa sig af. Þegar maður er
búinn að vaka í lengri tíma er
maður ekki eins vel í stakk
búinn að takast á við verkefn-
ið.

Brynja: Starfið er vissulega

álagsvinna en mér finnst það
samt skemmtilegasta vinna
sem ég gæti hugsað mér. Það
eru mikil forréttindi að geta
sinnt því.

Halldóra: Vissulega eru
þetta forréttindi. Við erum að
taka þátt í stærstu stund mann-
verunnar, þegar hún eignast
afkvæmi sitt. Ég held að þær
stundir gerist ekki stærri fyrir
utan þegar maður eignast sitt
eigið barn. Þetta er ætíð mjög
tilfinningaþrungin stund.

Ásthildur: Hver fæðing er
einstök og ósjálfrátt tekur
maður þátt í gleði foreldranna.

– Heillaði ljósmæðrastarfið
ykkur strax frá upphafi?

Ásthildur: Það var alltaf
draumurinn þó maður hefði
kannski aldrei látið verða af
því að láta hann rætast ef mað-
ur hefði ekki getað sótt námið
í fjarnámi. Ég miklaði það fyrir
mér að þurfa að fara suður í
nám í tvö ár og rífa fjölskyld-
una upp með rótum á meðan.

Halldóra: Það stóð nú al-
drei til að ég lærði að verða
ljósmóðir. Ég tók þá ákvörðun
þegar Sigríður var að leita að
þátttakendum í náminu og ég
sé ekki eftir því. Þetta er eins
og með svo margar aðrar
skyndiákvarðanir en ég finn
mig mjög vel í þessu starfi. Ég
hafði aðstoðað í þó nokkuð
mörgum fæðingum og dáðist
að ljósmæðrunum því mér
fannst þetta vera svo gefandi
starf.

Brynja: Mig hafði alltaf
langað til að verða ljósmóðir.
Ég fór beint úr hjúkrunarfræð-
inni af því að hún er skyldu-
grunnur fyrir ljósmæðrafræð-
ina. Ég byrjaði nú seint að
fara út í nám en ég kláraði
þetta og lét drauminn rætast.
Við vorum tíu saman sem út-
skrifuðumst og það var mjög
góður hópur. Við höldum enn
góðum tengslum hver við aðra.

Ásthildur: Við vorum þrjár
frá Ísafirði, tvær frá Keflavík
og hinar af höfuðborgarsvæð-
inu.

Brynja: Við sem vorum af
landsbyggðinni skiluðum okk-
ur allar aftur til baka. Það virð-
ist vera að færast í aukana að
sjúkrahús styrki starfsfólk sitt
til náms svo það komi aftur til
starfa.

Ásthildur: Það fyllir upp í
þörfina þar sem hún er stærst.
Það munar heilmiklu fyrir
sjúkrahúsið á Ísafirði að þurfa
ekki að fá afleysingar að
sunnan.

Halldóra: Einnig þegar
ungt fólk flytur í burtu til að
fara í nám, þá ílendist það oft
og kemur stundum aldrei til
baka. Ef maður hefur tækifæri
á að búa á staðnum á meðan
maður er að læra eru ræturnar
ekki rifnar upp. Ég tel að fjar-
nám yfir höfuð skili sér mjög
vel til landsbyggðarinnar.

Vestfirðingar hafa a.m.k.
notið mjög góðs af fjarnáminu
og hafa nú fengið þrjár nýjar
ljósmæður. Konur sem eru
mjög færar í sínu starfi og
skilja hve stór sá viðburður að
eignast barn er í lífi fólks. Þær
hafa því metnað að bjóða
móður og barni bestu þjónustu
sem völ er á.

– thelma@bb.is

Hundahald í Ísafjarðarbæ

Óheimilt með öllu að fara
með hunda um miðbæinn

Útlit er fyrir að innan tíðar
verði óheimilt með öllu að
fara með hunda um miðbæ
Ísafjarðar, þ.e.a.s. Hafnar-
stræti neðan Mánagötu, um
Silfurtorg eða Aðalstræti of-

an Skipagötu. Undanþegnir
verða hundar sem notaðir eru
við löggæslu- eða björgunar-
störf og aðstoðahundar sjúkra
og/eða blindra einstaklinga.

Er þetta liður í endurskoðun

samþykktar bæjarins um hun-
dahald sem nú er til umræðu.
Lítilsháttar breytingar verða á
samþykktinni, þær viðamestu
án efa þær sem greint er frá
hér að ofan. Þá verður undan-

þága til hundahalds ekki
lengur háð meðeigendum í
sambýli hafi umsækjandi
sérinngang að íbúð sinni, en
öll viðvera hunds um sam-
eiginleg rými er þá bönnuð.

Ingjaldssandsflugvöllur

Lokaður vegna yfirborðsgrófleika
Flugvellinum á Ingjalds-

sandi í Önundarfirði hefur
verið lokað, í það minnsta til
13. september. Samkvæmt
tilkynningu Flugmálastjórn-
ar er þetta gert vegna yfir-
borðsgrófleika. Flugbrautin
er sögð hættuleg flugvélum
og hafa hvítir krossar verið
settir niður á flugbrautarend-

um.
Nokkuð mörgum flugvöll-

um á norðanverðum Vestfjörð-
um hefur verið lokað, flestum
mjög nýlega, og eru víða vellir
sem hafa eitt sinn verið í hirðu
flugmálayfirvalda en eru það
ekki lengur. Má þar nefna flug-
vellina á Suðureyri og í Holti,
í Bæjum og í Bolungarvík, á

Núpi og nú síðast á Ingjalds-
sandi. Eftir standa flugvellirnir
á Ísafirði, á Þingeyri og í
Reykjanesi. Miklar samfélags-
breytingar hafa orðið á undan-
förnum árum og samgöngur á
landi hafa batnað mikið. Fyrir
rúmum áratug var flogið póst-
flug til Suðureyrar, Holts og
Ingjaldssands en með tilkomu

Vestfjarðaganga lagðist það
flug af.

Hvorki náðist í Heimi Má
Pétursson, upplýsingafull-
trúa Flugmálastjórnar, né
Elísabetu Pétursdóttur, ábú-
anda á Ingjaldssandi í Ön-
undarfirði, við vinnslu þess-
arar fréttar.

– halfdan@bb.is

Við komu fyrsta skemm-
tiferðaskips sumarsins,

Costa Allegra, til Ísafjarð-
ar á mánudag í síðustu
viku voru öll fyrri met
slegin í fjölda farþega í

skoðunarferðum um svæð-
ið. Tæplega 600 manns

fóru í ferðir en metið var
áður 375 manns. Meðal

þess sem fólkið skoðaði var

byggðasafnið í Neðsta-
kaupstað á Ísafirði, Skrúð-
ur í Dýrafirði, safnið í Ós-

vör og Hólskirkja í Bol-
ungarvík. Ferðalangarnir

fóru líka margir inn í
Tunguskóg í Skutulsfirði

þar sem þau drukku vatn
úr Buná. Bróðurpartur

þeirra fór svo í Holt í Ön-
undarfirði þar sem þau

hlýddu á Arnþrúði Gísla-
dóttur leika á þverflautu.

Til gamans má geta að
nóg var að gera hjá bíla-

leigum við að þjónusta
fólkið þar sem margir

vildu aka um svæðið á eig-
in vegum. Costa Allegra er

30 þúsund brúttótonn að
stærð og er þriðja stærsta

skipið sem kemur til

Ísafjarðar í sumar. Um
borð eru 800 farþegar.
Skipið hafði viðdvöl á

Ísafirði í einn dag. Næsta
skemmtiferðaskip er

væntanlegt til Ísafjarðar 4.
júlí. Það er skipið MV

Kristina Regina sem siglir
undir fána Finnlands og

koma með því hundruðir
farþega. – thelma@bb.is

Farþegar fyrsta skemmtiferðaskips sumarsins

Slógu öll met í skoðunarferðum

Skemmtiferðaskipið Costa Allegra lá við festar í Skutulsfirði.

25.PM5 6.4.2017, 09:395



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 22. JÚNÍ 200566666

ritstjórnargrein
„Mér finnst vera
ansi langt í land“

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

orðrétt af netinu

zion.is  – Ólafur Jóhannsson

Algjör lygi á
firnastórum skala

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 ·

Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is ·
Fréttastjóri: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655,

halfdan@bb.is – Blaðamenn: Halldór Jónsson, sími 892 2132
hj@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, sími 849 8699, thelma@bb.is ·

Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is

· Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Svein-
björnsson · Lausasöluverð er kr. 250 eintakið með vsk.

Áskriftarverð er kr. 215 eintakið. Veittur er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti.

ISSN 1670 - 021X

Palestínuarabar fullyrða að Palestína sé þeirra land, að Jerúsalem
sé þeirra höfuðborg og að Ísrael hafi hernumið land þeirra. Til að
berjast gegn hernáminu, hafi þeir tekið sér rétt til að senda sjálfs-
morðssprengjuliða inn í þéttskipaðar strætisvagnastöðvar og veitinga-
staði til að drepa saklaust fólk, karla, konur og börn. Og allar arabísk-
ar og múslimskar þjóðir styðja þá í kröfum þeirra og aðgerðum gegn
Ísrael.

Vegna þessa ætlaða hernáms Ísraels á palestínsku landi, vegna
þessa ætlaða glæps gegn palestínskum bræðrum sínum, hata arabar
Ísrael og vilja eyða því.

Fyrir þá sem eru kunnugir staðreyndum málsins og hafa sæmilega
glöggan skilning, þá hlýtur þetta að vera mjög heillandi viðfangsefni,
vegna þess að aldrei áður hefur algjörri lygi, á jafn firnastórum skala,
verið trúað af svo mörgum um allan heiminn.

,,Helst vildi ég auðvitað að við þyrftum ekki að hafa neitt
Kvenréttindafélag þ.e.a.s. að við hefðum fullkomið jafnrétti
kynjanna, en þar sem við eigum langt í land ennþá þá tel ég að
KRFÍ hafi næg verkefni í ár og áratugi í viðbót,“ sagði Þor-
björg Inga Jónsdóttir, formaður Kvenréttindafélags Íslands, í
viðtali við 19. júní, blað KRFÍ, sem að þessu sinni var öðru
fremur helgað því að fyrir níutíu árum öðluðust íslenskar kon-
ur, 40 ára og eldri, kosningarétt og kjörgengi. Síðan þetta
gerðist hefur 19. júní verið þeirra dagur. Ingibjörg H. Bjarnason
varð fyrst íslenskra kvenna til að taka sæti á Alþingi 1922,
tveimur árum eftir að konur höfðu öðlast fullan kosningarétt.

Tímamót í sögu réttindabaráttu íslenskra kvenna tengjast
árinu 2005. Sum þeirra varða einstaklinga sem ruddu brautina
með námi og síðar störfum í þjóðarþágu. Tuttugu og fimm ár
eru síðan Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands,
fyrsta konan í heiminum sem kjörin var forseti í lýðræðislegum
kosningum. Sama ár var kona í fyrsta sinn skipuð sýslumaður
á Íslandi.

Samstaða íslenskra kvenna hefur þó hvorki fyrr né síðar
birst með jafn sýnilegum hætti og 24. október 1975, á upphafs-
ári kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna, þegar þær þúsundum
saman lögðu niður vinnu, tóku sér frí og söfnuðust saman til
útifunda, til þess öðru fremur að sýna fram á mikilvægi vinnu-
framlags þeirra. Kvennafrídagsins verður lengi minnst sem
eins áhrifamesta viðburðar í jafnréttisbaráttunni.

Það rigndi á Þingvöllum 19. júní síðastliðinn þegar konur
fjölmenntu þangað til að minnast þeirra merku tímamóta, sem
áður er getið. Það rigndi líka á Þingvöllum 17. júní 1944 þegar
Íslendingar fögnuðu lokasigri frelsisbaráttu sinnar með stofnun
lýðveldis. Konur létu  veðrið ekki aftra sér frá því að fjölmenna
á Þingvöll nú frekar en þjóðin fyrrum. Engum er ljósara en
konum, að enn blæs á móti. Í gegnum áratugina hefur mótbyr-
inn verið þeim hvatning til áframhaldandi baráttu, vitandi að
andstaðan gefur smám saman eftir, líkt og vindinn lægir og
það styttir upp um síðir. Þess vegna halda þær ótrauðar áfram.

Réttindabarátta hefur alltaf átt undir högg að sækja. Og fátt
bendir til að þar muni breyting á verða. ,,Mér finnst vera ansi
langt í land,“ eru viðbrögð Vigdísar Finnbogasdóttur, fyrrum
forseta, við spurningunni um stöðu jafnréttismála í dag.  19.
júní kemur aftur. Svo lengi sem konur halda róðrinum áfram
styttist í að þær nái landi.

s.h.

Evrópumeistaramótið í
mýrarknattspyrnu verður hald-
ið á Ísafirði dagana 12. og 13.
ágúst. Aðspurður segir Jón
Páll Hreinsson, einn aðal-
skipuleggjandi mótsins, að
markmiðið sé að ná um 25
liðum til þátttöku. Ef það tekst
má búast við milli 150 og 200
keppendum á mótinu.

„Það er gert ráð fyrir því að
keppt verði á þremur völlum á
föstudag og laugardag, en að
því loknu verður haldin mikil
og góð veisla“, segir Jón Páll.

Eins og kom berlega í ljós
þegar keppt var í mýrarknatt-
spyrnu í fyrra taka flestir
keppninni mátulega hátíðlega
og leggja ekki allir mikið upp

úr heilsusamlegu og íþrótta-
mannslegu líferni fyrir keppni
og jafnvel meðan á henni
stendur. Markmið mótsins er
ekki endilega að skera úr um
það hverjir bestu íþróttamenn-
irnir eru heldur er mikið lagt
upp úr því að menn skemmti
sér saman og velti sér upp úr
skítnum í fallegu umhverfi og

vonandi góðu veðri.
Skráning á mótið er hafin á

heimasíðu þess sem finna má
á slóðinni www.myrarbolti.
com. Þar má fá allar nánari
upplýsingar um mótsstað,
reglur, sögu keppninnar og
fleira.

– halfdan@bb.is

Markmiðið að ná 150
til 200 þátttakendum

Evrópumeistaramót í mýrarknattspyrnu

Fjögur tilboð bárust í utan-
hússklæðningu Grunnskólans
á Suðureyri og eru þau öll yfir
kostnaðaráætlun. Lægst bauð
Spýtan ehf, rúmlega 9,2 millj-
ónir króna.

Spýtan skilaði einnig inn
frávikstilboði upp á tæplega
8,9 milljónir króna sem verk-
efnisstjóri á tæknideild bæjar-
ins hefur lagt til að verði tekið.
Þá bauð Ísblikk ehf rúmlega

9,35 milljónir króna og Tré-
smiðjan Hnífsdal bauð rúm-
lega 12,1 milljón. Kostnað-
aráætlun nam rúmlega 8,25
milljónum og eru því öll
tilboðin yfir þeirri áætlun.

Utanhúsklæðning Grunnskóla Suðureyrar

Öll tilboðin yfir
kostnaðaráætlun

Laxveiðin fer
hægt af stað
Laxveiði fer hægt af stað

í Laugardalsá. Fyrsti hópur
sumarsins hætti veiðum í
síðustu viku og annar hópur
tók þá við.

Aðspurður segir Sigur-
jón Samúelsson veiðivörð-
ur að enginn lax hafi fengist
þá þrjá daga sem hópurinn
var að veiðum. Þó fengust
85 silungar úr ánni, bæði
staðbundnir og sjógengnir
urriðar.    – halfdan@bb.is

Endurnýjaðir hafa verið
skorsteinar kyndistöðvar
Orkubús Vestfjarða á Ísafirði
en þeir verða tengdir við tvo
olíukatla sem notaðir eru til
kyndingar þegar rafmagn fer
af. Skorsteinarnir höfðu staðið
frá því að kyndistöðin var reist
fyrir 25 árum.

„Gömlu stromparnir voru
orðnir ónýtir en vatn hafði
komist inn á einangrun þeirra
og eyðilagt þá með tímanum”,
segir Kristján Pálsson, verk-
stjóri dreifikerfa hitaveitna og
kyndistöðva hjá Orkubúi Vest-
fjarða.

Nýju skorsteinarnir koma

frá dönskum framleiðanda
sem sérhæfir sig í smíði skor-
steina og olíukatla, en þeir
eldri voru smíðaðir af Þresti
Marsellíusarsyni á Ásgarði.
Framkvæmdirnar hófust í
byrjun maímánaðar en stefnt
er að því að þeim verði lokið í
þessari viku. Áætlaður kostn-

aður er um 2,5 milljónir króna.
Skorsteinarnir eru um 14

metrar á hæð, einum og hálfum
metri stærri en þeir eldri.
„Þetta eru sérstakir stormpar
og mun fullkomnari en þeir
gömlu. Þessir eru úr ryðfríu
efni og eiga að endast von úr
viti”, segir Kristján.

Skipt um skorsteina í
kyndistöð Orkubúsins

Unnið að uppsetningu skorsteinsins við kyndistöð Orkubúsins.
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Sölufólk!
Sölufólk óskast til afleysinga nú þegar í hin

ýmsu hverfi Ísafjarðar.
Allar nánari upplýsingar gefur Sigurjón J.

Sigurðsson í síma 456 4560.
Bæjarins besta.

Helgi Geirmundsson
Miðtúni 21, Ísafirði

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir

verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju föstudaginn 24. júní kl. 14:00

Erna Magnúsdóttir
Magnús Geir Helgason Guðrún Dagný Einarsdóttir

Grétar Helgason Edda Bangon Khiansanthia
Helgi Helgason

Brynja Helgadóttir Viðar Örn Sveinbjörnsson
Ómar Helgason Karen Óladóttir

Jóhann Birkir Helgason Gabríela Aðalbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn og systkini

Þeir sem vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið Sigurvon

Fjölmenni var á sjúkrahústúninu á Ísafirði þrátt fyrir fremur kuldalegt veður.

Velheppnuð þjóðhátíðardagskrá á Ísafirði
Fjölmenni safnaðist saman

á Eyrartúni á Ísafirði til að
fagna þjóðhátíðardeginum
eftir að hafa gengið í skrúð-
göngu frá Silfurtorgi með við-
eigandi lúðrablæstri. Inga S.
Ólafsdóttir, formaður menn-
ingarmálanefndar Ísafjarðar-
bæjar, setti hátíðina en síðan
söng Sunnukórinn á Ísafirði
nokkur lög. Fjallkonan að
þessu sinni var Unnur Lilja
Þórisdóttir, dúx Menntaskól-
ans á Ísafirði í ár og Ingi Þór

Ágústsson bæjarfulltrúi flutti
hátíðarræðu.

Fram eftir degi var boðið
upp á skemmtiatriði af ýmsum
toga og leiki fyrir yngri kyn-
slóðina sem m.a. bauðst að
fara á hestbak. Morrinn flutti
atriði og sýnt var brot úr sýn-
ingunni Ronja ræningjadóttir
sem Hallvarður Súgandi setur
upp. Þá kom Lína Langsokkur
og félagarnir Hattur og Fattur
í heimsókn og vöktu mikla
kátínu barnanna. Um kvöldið

var skemmtuninni haldið
áfram á Silfurtorgi. Þar komu
fram Apollo, Dóri og félagar
og hópar úr Danskóla Evu
sýndu listir sínar.

Fyrir þá sem vildu taka for-
skot á sæluna hófst dagskráin
um morguninn með dorgveiði
við Sundahöfn og sögurölti um
bæinn undir leiðsögn Þorsteins
Jóhannessonar. Hátíðarhöldin
þóttust heppnast vel þrátt fyrir
að sólin væri falin bak við
ský.               – thelma@bb.is

Elsti borgari Ísafjarðarbæjar, Torfhildur Torfadóttir lét sig ekki vanta við hátíðar-
höldin. Hér kemur hún til þeirra ásamt syni sínum, Torfa Einarssyni.

Fjallkonan í ár var
Unnur Lilja Þórisdóttir.

Sunnukórinn söng nokkur lög við hátíðarhöldin á sjúkrahústúninu.

Nemendur í Dansskóla Evu Friðþjófsdóttur sýndu hæfni sína á Silfurtorgi.

25.PM5 6.4.2017, 09:397



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 22. JÚNÍ 200588888

Það stæðist ekkert fyrir Vestfir
um, leituðu þeir í smiðju Jóns fo
– viðtal við Hallgrím Sveinsson, fráfarandi staðarhaldara á Hrafnseyri

Fyrir stuttu héldu Íslendingar hátíðlegan þjóðhátíðardaginn 17. júní. Að vanda
var mikið um dýrðir víða um land, sem vonlegt er. Þeim röddum hefur undanfarið
fjölgað, sem segja að þekkingu manna og virðingu fyrir sögunni hafi hrakað und-
anfarin ár. Nú sé svo komið, að þeim fækki sem í raun vita hvers vegna 17. júní er
þjóðhátíðardagurinn okkar frekar en einhver hinna 365 daga ársins. Víst er, að
þeir eru margir sem telja frelsið sjálfsagðan hlut, sem og önnur þau réttindi sem
þjóðir hafa þurft að berjast fyrir öldum saman og eru sumar ennþá að berjast fyrir.

Hallgrím Sveinsson á Hrafnseyri þarf varla að kynna fyrir lesendum BB. Hall-
grímur hefur komið víða við á þeim tíma sem hann hefur verið búsettur hér vestra.
Hann var kennari og síðar skólastjóri á Þingeyri, einn af forystumönnum Kaupfélags
Dýrfirðinga og dótturfélaga þess þar á staðnum um langt skeið, stofnaði Leik-
fangasmiðjuna Öldu hf. ásamt fleiri áhugamönnum um atvinnumál og var oddviti
og hreppstjóri í sinni sveit, Auðkúluhreppi hinum forna. Þá hefur hann starfrækt
Vestfirska forlagið um árabil, umsvifamesta bókaforlag sem verið hefur á Vest-
fjörðum.

1955 var svo hafist handa við
byggingu stórhýsis sem átti
að vera prestssetur, skóli og
gistihús á sumrum. Ágúst
Steingrímsson hjá húsameist-
ara ríkisins teiknaði þá bygg-
ingu. Hann var mjög fær arki-
tekt en féll frá snemma. Meðal
annarra bygginga eftir hann
hér vestra má nefna íbúðar-
húsið á Kirkjubóli í Dýrafirði.
Einmitt um það leyti sem
þessar stórhuga framkvæmdir
hófust hrundi byggðin hér í
Auðkúluhreppi, en margir
bæir fóru í eyði hér um það
leyti.

Árið 1961, þegar minnst var
150 ára fæðingarafmælis Jóns
Sigurðssonar með veglegri há-
tíð, var stórhýsið á Hrafnseyri
hálfkarað og við það sat þegar
við hjónin tókum við staðnum
1964. Upp úr 1955 var byggt
fjós fyrir 9 nautgripi með til-
heyrandi hlöðu á svokölluðum
Hrafnseyrarhúsum hér neðar í
túninu, en þar átti bóndinn að
hafa aðsetur og selja m. a.
mjólk upp á staðinn. Þá voru
enn uppistandandi nokkur
gömul útihús sem höfðu lokið
hlutverki sínu að mestu leyti,
þó að við notuðumst við þau
að nokkru fyrstu búskaparár
okkar. Þegar við tókum við
var Hrafnseyri komin í eyði,
en þeir feðgar, Jón Kr. Waage
og Garðar sonur hans, voru
fluttir burt með allt sitt eftir 20
ára búsetu.“

– Hver hefur síðan orðið
þróun mála?

„Við hjónin hófum hér sauð-
fjárbúskap 1965 og höfum rek-
ið hann allt fram á þennan
dag. Lengst af vorum við með
250 fjár en höfum fækkað fénu
verulega á allra síðustu árum.
Eiginkona mín, Guðrún Stein-
þórsdóttir frá Brekku í Dýra-
firði, er mikil búkona eins og
kunnugir vita, og ég hef verið
nokkurs konar „léttadrengur“
hjá henni alla tíð við búskap-
inn. Við nutum jarðarinnar „frí
til uppheldis okkur“ eins og

til í að taka Hrafnseyrarstað
að okkur. Ég var búinn að vera
forstöðumaður Vistheimilis-
ins í Breiðavík um nokkurt
skeið og hún ráðskona hjá mér.
Hugmynd manna var sú að
setja skóla á stofn hér á Hrafns-
eyri og sumargistihús. Þetta
var þó allt frekar laust í reipum.

Þannig var, að Hrafnseyri
hafði verið prestssetur um aldir
og prestarnir höfðu sumir hald-
ið skóla á heimili sínu. Er þar
skemmst að minnast séra
Böðvars Bjarnasonar, sem hér
var prestur í rúm 40 ár. Menn
gengu jafnvel beint frá honum
til stúdentsprófs í sumum
greinum, líkt og gerðist með
Jón Sigurðsson. Karlinn pabbi
hans, séra Sigurður, kenndi
honum allan skólalærdóm, og
Jón gekk beint undir stúdents-
próf þegar hann fór frá honum.

Á Hrafnseyri hafði verið
svokallað kennsluprestakall
um nokkurt skeið. Prestarnir
áttu að taka börnin úr sveitinni
til kennslu. Þegar hér var kom-
ið sögu voru aðeins örfá börn
eftir og síðasti presturinn sem
sat staðinn, séra Kári Valsson,
horfinn á braut, en það gerðist
1961. Við Guðrún settum svo
á stofn nokkurs konar einka-
skóla og sumargistihús sem
við starfræktum um nokkurt
skeið. Ríkissjóður greiddi
kennaralaunin, með semingi
þó. Við tókum til okkar pilta
víða af landinu, sem bjuggu
við erfiðar heimilisástæður, til
viðbótar börnunum úr sveit-
inni. Þessi starfsemi stóð ekki
lengi yfir.“

Húsakostur íHúsakostur íHúsakostur íHúsakostur íHúsakostur í
gegnum tíðinagegnum tíðinagegnum tíðinagegnum tíðinagegnum tíðina

– Hvernig var aðkoma að
Hrafnseyri þegar þú ræðst
þangað, þ.e. húsakostur og
slíkt?

„Þegar lýðveldið var stofn-
að þótti sjálfsagt að þjóðin
sýndi fæðingarstað Jóns Sig-
urðssonar nokkurn sóma. Um

Auk alls þessa hefur hann
verið staðarhaldari á Hrafns-
eyri og „léttadrengur“ þar, eins
og hann heldur gjarnan á lofti,
hjá eiginkonu sinni, Guðrúnu
Steinþórsdóttur, í rúmlega 40
ár. Hann skilaði af sér Hrafns-
eyrarstað í hendur nýjum fram-
kvæmdastjóra Hrafnseyrar-
nefndar, Valdimar J. Halldórs-
syni, í fardögum á þessu vori.
Í tilefni af þeim tímamótum
þótti BB við hæfi að taka Hall-
grím tali um veru og starf
þeirra hjóna á fæðingarstað
Jóns Sigurðssonar. Þau hafa
búið lengst allra leikra manna
á síðari öldum á þeim mikla
sögustað.

– Hver er Hallgrímur Svein-
sson og hvaðan kemur hann?

„Hann er Reykvíkingur,
fæddur 28. júní 1940, alinn
upp þar á götunum í Austur-
bænum og fór ekki vestur fyrir
Læk nema nauðsyn krefði! Á
annars ættir að rekja í Fljóts-
hlíð og Borgarfjörð, var í
miðju fimm barna þeirra
Sveins Jónssonar og Hönnu
Kristínar Guðlaugsdóttur.
Stundaði íþróttir, knattspyrnu
og handknattleik, helst alla
daga ef því var að skipta, og
hvers konar félagslíf var í önd-
vegi hjá honum með hefð-
bundnu skólanámi. Þurfti ann-
ars að vinna fyrir sér sjálfur.
Kennaraprófi mun hann hafa
lokið 1961 og var svo sendur
vestur rúmlega tvítugur og
hefur ekki orðið samur síðan.“

Úr BreiðavíkÚr BreiðavíkÚr BreiðavíkÚr BreiðavíkÚr Breiðavík
til Hrafnseyrartil Hrafnseyrartil Hrafnseyrartil Hrafnseyrartil Hrafnseyrar

– Hver var aðdragandi þess
að þú réðst til starfa á Hrafns-
eyri og hvert var þitt hlutverk
þar í upphafi?

„Það var nú Sigurbjörn Ein-
arsson biskup sem átti frum-
kvæði að komu okkar hingað.
Hann hitti okkur Guðrúnu
mína í Breiðavík, þegar hann
kom að vígja þar nýja kirkju,
og nefndi það hvort við værum

það var orðað um prestana og
prestssetrin í gamla daga.

Þann 3. ágúst 1980, þegar
hér á staðnum var minnst
hundruðustu ártíðar Jóns Sig-
urðssonar, opnaði nýkjörinn
forseti, Vigdís Finnbogadóttir,
Safn Jóns Sigurðssonar, og
Sigurbjörn Einarsson biskup
vígði minningarkapellu hans.
Þessi starfsemi öll er undir
þaki í stórhýsi Ágústar Stein-
grímssonar. Burstabær Jóns
Sigurðssonar, endurgerður
fæðingarbær hans, var svo tek-
inn í notkun 17. júní 1997,
eftir að hafa verið þrjú sumur

í byggingu.
Árið 1969 reistum við hjón-

in 200 kinda fjárhús, en þar
var húsameistari vinur minn
Tómas Jónsson, skólastjóri á
Þingeyri, sá fjölhæfi og ein-
stæði maður. Þá endurgerðum
við einnig 40 kinda lambhús,
elsta húsið á jörðinni, en það
verk annaðist Hákon J. Sturlu-
son frá Borg, en hann var
sérfræðingur í endurbyggingu
gamalla fjárhúsa og einn af
þessum gömlu fjármönnum og
sérstæðu persónuleikum, sem
nú eru flestir dauðir.

Eftir að ég gerðist kennari
og síðar skólastjóri á Þingeyri
höfðum við alltaf ráðsmann
eða fjármann hjá okkur á

Hrafnseyri. Komu þar margir
góðir menn við sögu og um 10
ára skeið var hjá okkur Jón
Guðmundsson og fjölskylda,
en hann var einnig safnvörður
á sumrum.

Svo er frá því að segja, að
við hjónin höfum séð um
vörslu og umhirðu Hrafnseyr-
arstaðar í rúmlega 40 ár í um-
boði Hrafnseyrarnefndar, sem
heyrir undir forsætisráðuneyt-
ið. Sumir halda að fyrir þetta
starf hafi ég verið á fullum
launum sem staðarhaldari og
ríkisstarfsmaður og hér hafi
verið rekið ríkisbú. Það er al-

gjör misskilningur. Þetta var
áhuga- og sjálfboðastarf í ára-
tugi og búskapurinn alltaf á
okkar vegum. En þess er þó
skylt að geta, að á allra sein-
ustu árum hef ég fengið nokkra
þóknun fyrir að reka og hafa
umsjón með allri starfsemi á
Hrafnseyrarstað.“

Breytingar meðBreytingar meðBreytingar meðBreytingar meðBreytingar með
komu Djúpvegarkomu Djúpvegarkomu Djúpvegarkomu Djúpvegarkomu Djúpvegar

– Nú er Hrafnseyri að ýmsu
leyti einangraður staður, en
áður en Djúpvegur kom lágu
allra leiðir um Arnarfjörð.
Fannstu fyrir miklum breyt-
ingum þegar Djúpvegur var
opnaður?

„Já, þá breyttist ýmislegt.
Fram að þeim tíma urðu menn
af norðanverðum Vestfjörðum
nauðugir viljugir að aka vest-
urleiðina um Arnarfjörð, ef
þeir ætluðu suður, nema þeir
fáu sem fóru með Djúpbátnum
og svo akandi suður Þorska-
fjarðarheiði. Sem dæmi um
breytinguna vil ég nefna, að
oft urðum við um helgar að
hafa tvískiptar vaktir í Shell-
sjoppunni eða söluskálanum
hér úti á hlaðinu. Þá voru seld-
ar pylsur og allar græjur. En
auðvitað breyttist þetta eins
og annað og svona sjoppur

heyra nú sögunni til.
En af því þú nefndir Djúp-

veginn get ég ekki stillt mig
um að nefna, að hann er líklega
einhver mestu mistök sam-
göngulega séð sem gerð hafa
verið á landi hér og þó víðar
væri leitað. Menn vildu ekki
með nokkru móti slá tvær flug-
ur í einu höggi á sínum tíma
og byggja upp heilsárssam-
göngur innbyrðis hér á milli
fjarða og vinna sig þannig
sjálfkrafa út úr fjórðungnum
um leið. Nei, norður skyldu
menn fara, langleiðina upp
undir heimskautsbaug, hvað
sem tautaði og raulaði, og svo
niður til þess að komast suð-
ur!“
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r Vestfirðing-
u Jóns forseta

– Nú er Hrafnseyri ekki og
hefur ekki verið í alfaraleið
flestra landsmanna, og ég hef
á tilfinningunni að það sé
ekkert sérstakt keppikefli
landa okkar að koma þangað.
Er það rétt mat mitt? Eru er-
lendir ferðamenn ef til vill
fleiri sem koma á Hrafnseyri?

„Það má segja um Hrafns-
eyri líkt og Vestfirði almennt,
að margir landsmenn hafa
veigrað sér við að koma hingað
vestur vegna erfiðra sam-
gangna á landi, en þetta er nú
smám saman að breytast með
bættum vegum. Það er mitt
mat, að flestir þeir sem koma
á Vestfirði í fyrsta sinn vilja
heimsækja þennan þekkta

sögustað. Það er því grund-
vallaratriði að menn fari þaðan
með góða tilfinningu fyrir
staðnum. Í könnunum hefur
komið fram, að þeir staðir sem
ferðamenn nefna oftast hér
vestra eru Hornstrandir, Vigur,
Látrabjarg og Hrafnseyri, ef
ég man rétt. Erlendir ferða-
menn eru líklega um einn
þriðji allra þeirra sem heim-
sækja Hrafnseyri á sumri
hverju, en í fyrra komu hingað
milli fjögur og fimm þúsund
manns, fyrir utan þá sem hafa
hratt á hæli og koma hér aðeins
á hlaðið. Frá 1980 hafa komið
um hundrað þúsund gestir í
heimsókn til Hrafnseyrar eftir
því sem mér telst til.“

af lífi og starfi Jóns Sigurðs-
sonar. Ef Íslendingar gleyma
þessu og sögu sinni almennt,
þá er hættan sú að við týnum
sjálfum okkur í eigin landi. Í
þessu máli eru skólarnir auð-
vitað lykilatriði. Svo höfum
við haft íslenskt sjónvarp í
nokkra áratugi. Manni finnst
að þar mætti betur gera, þó
ýmislegt sé þar vel gert. Am-
erísku myndirnar, sápur og
glæpamannamyndir, ætla
mann lifandi að drepa. Hugs-
aðu þér, að það eru allt upp í
þrjár í beit um helgar af þessari
líka framleiðslu! En auðvitað
geta menn slökkt. Það væri
ekki ofverkið manna eins og
Hemma Gunn, Ómars Ragn-

arssonar, Friðriks Þórs Frið-
rikssonar,Valgerðar Matthías-
dóttur og Evu Maríu Jónsdótt-
ur, svo nokkrir séu nefndir, að
gera laglega sjónvarpsþætti
um Jón Sigurðsson og allt sem
hann stendur fyrir. En það þarf
að matreiða þetta á nótum æsk-
unnar og heimfæra upp á nú-
tímann. Sjónvarpið þarf að
þekkja sinn vitjunartíma.“

– Hugurinn leitar því að
sveitungum Jóns og nágrönn-
um fyrr og síðar. Erum við
sem nú búum á Vestfjörðum
að minnast hans nægilega vel
að þínu mati?

„Enginn er spámaður í sínu
föðurlandi. Það má rifja upp,
að sveitungar Jóns í Arnarfirði
veittu honum ekki mikinn
stuðning á sínum tíma, að sögn
Lúðvíks Kristjánssonar. Þeir
höfðu jafnvel ekki fyrir því að
mæta á kjörstað til að kjósa
hann, enda langt að fara, alla
leið til Ísafjarðar. Það ætti að
standa Vestfirðingum nærri að
halda nafni hans á lofti, ekki
hans vegna sem er löngu fall-
inn frá, heldur þeirra sem eiga
að erfa landið.“

– Með hvaða hætti finnst
þér að við gætum gert það

betur?
„Ég vildi kannski orða þetta

á þessa leið: Hvernig geta
Vestfirðingar vakið áhuga
þjóðarinnar á Jóni Sigurðs-
syni? Eftirfarandi hugmyndir,
sem þeir gætu unnið að, kynnti
ég fyrir nokkrum árum:

Útvarp og sjónvarp. Stutt
innskot í myndum og máli.
Spurningaleikir þar sem fjöl-
skyldur taka þátt. Fræðslu-
myndir í takt við nútímann.

Skólar. Byrja strax í 1. bekk
grunnskóla að segja frá Jóni
Sigurðssyni í myndum og
máli, ekki þó neinar langlokur.

Fá átrúnaðargoð æskunnar
til að taka að sér erindaflutning
og kynningu á viðfangsefninu.

Fyrirtæki og stofnanir:
Mynd af Jóni Sigurðssyni á
bréfsefni og örstuttan, hnit-
miðaðan texta með.

Blöð og tímarit: Greinaskrif.
Birting mynda með góðum
texta. Sérstakar útgáfur.

Ýmsir aðilar. Myndir af Jóni
Sigurðssyni á sem flest heim-
ili. Áþrykktar myndir á fatnað,
t.d. boli. Stuttur texti á mjólk-
urfernur.

Gera þyrfti áætlun um þetta
mál og virkja sem flesta til
verka. Þar ætti ríkisstjórnin að
vera í fararbroddi.“

Af HrafnseyrarnefndAf HrafnseyrarnefndAf HrafnseyrarnefndAf HrafnseyrarnefndAf Hrafnseyrarnefnd

– Nú hafa þjóðþekktir menn
setið í Hrafnseyrarnefnd og
trúlega hefur ýmislegt skemm-
tilegt gerst á hennar fundum.
Hún hefur hins vegar ekki
verið áberandi. Rifjaðu nú upp
fyrir lesendum skemmtilegt
atvik eða skemmtilega per-
sónuleika sem setið hafa í
nefndinni.

„Hrafnseyrarnefnd hefur
verið ákaflega farsæl í sínum
störfum og ég minnist ég með
ánægju allra þeirra sem þar
hafa starfað í minni tíð. For-

menn hafa einungis verið fjórir
í nefndinni frá upphafi. Sá
fyrsti þeirra var Ásgeir Ás-
geirsson, lengi þingmaður
Vestur-Ísfirðinga og seinna
forseti Íslands. Ásgeir var mik-
ill áhugamaður alla tíð um
framgang Hrafnseyrar og hélt
minningu Jóns Sigurðssonar
mjög á lofti. Hann var for-
maður nefndarinnar allt til
dánardægurs 1972. Þórhallur
ráðuneytisstjóri, sonur Ás-
geirs, tók svo við af honum og
var formaður í 20 ár. Þá kom
til sögunnar Matthías Bjarna-
son alþingismaður og ráð-
herra, sem var formaður í
nokkur ár. Núverandi formað-
ur nefndarinnar er Eiríkur

Finnur Greipsson, sparisjóðs-
stjóri á Flateyri.

Sturla Jónsson, hreppstjóri
og útgerðarmaður og mikill
forystumaður á Suðureyri í
fjölda ára, var lengi í nefnd-
inni. Ógleymanlegur maður.
Honum þótti óskaplega vænt
um Hrafnseyri. Hann átti
Land-Rover jeppa sem hann
kallaði fjallatrukkinn sinn.
Sturla var svo forsjáll maður
að hann ók aldrei fram hjá
bensíntank án þess að fylla á
og voru þeir þó víða á þeim
árum. Hann brúkaði ekki vín
eða tóbak og aldrei blótaði
hann.

Nú var það eitt sinn, að boð-
að var til fundar á Hrafnseyri
og kom Sturla akandi á fjalla-
trukknum sínum og með hon-
um Halldór Kristjánsson frá
Kirkjubóli, sem einnig sat
mörg ár í Hrafnseyrarnefnd.
Við stóðum um morguninn í
sakleysi okkar úti á hlaði að
taka sólarhæðina, Hannibal
Valdimarsson og Ágúst Böðv-
arsson, sem báðir áttu lengi
sæti í Hrafnseyrarnefnd, og sá
sem hér er spurður. Sáum við
þá allt í einu hvar blár bíll
kemur þjótandi upp heimreið-

ina. Þetta var áður en röra-
hliðið var sett upp við inn-
keyrsluna en hefðbundið
vængjahlið var lokað. Skipti
það engum togum að sú hin
bláa bifreið ók í gegnum hliðið
og sviptust hliðgrindurnar upp
sem ekkert væri og flaggsteng-
ur tvær sem þjónuðu sem hlið-
staurar léku á reiðiskjálfi. Ók
fjallatrukkurinn, því þetta var
auðvitað hann, sem leið lá
heim á hlað og út stigu þeir
Sturla og Halldór og heilsuðu
innvirðulega. Áðurnefndir
áhorfendur að atburði þessum
stóðu sem steini lostnir og fóru
að aðgæta hvort ekkert sæist á
þeim bláa. Var það eiðsvarið
að svo var ekki og þeir kump-

ánar, Sturla fjallabílstjóri og
Halldór á Kirkjubóli, sögðust
einskis hafa orðið varir. Ekki
skemmdust hliðgrindurnar að
heldur. Mun þetta hafa verið
meistaralegasta hliðopnun
sem um getur í Arnarfirði og
verður lengi í minnum höfð.

Svo er frá því að segja, einn-
ig til gamans, að það var í
formannstíð Matthíasar
Bjarnasonar, að endurbyggður
var fæðingarbær Jóns forseta
og var Matthías potturinn og
pannan í því fyrirtæki eftir að
Þórhallur Ásgeirsson lét af
formennsku. Var burstabærinn
vígður og tekinn formlega í
notkun 1997 með veisluhöld-
um. Þegar undirbúningur
þeirrar hátíðar stóð yfir sagði
Matthías við staðarhaldarann:
Svo höfum við ekkert sterkt,
Hallgrímur minn. En það var
nú eitthvað annað í fram-
kvæmd. Í hlóðaeldhúsinu
bakatil í bænum var framreitt
rótsterkt íslenskt brennivín og
kæstur hákarl, en hinar léttari
veitingar voru framreiddar í
baðstofunni þar sem síðan hef-
ur verið selt kaffi með ýmis
konar heimabökuðu meðlæti.
Þótti mörgum þetta mikið
snjallræði hjá formanninum.“

BurstabærinnBurstabærinnBurstabærinnBurstabærinnBurstabærinn
og bygging hansog bygging hansog bygging hansog bygging hansog bygging hans

– Nú urðu töluverðar deilur
í kringum byggingu bursta-
bæjarins á Hrafnseyri fyrir
nokkrum árum. Hvernig var
fyrir þig að ganga í gegnum
þá umræðu?

„Það var nú mjög auðvelt,
enda stormur í vatnsglasi.
Þetta lenti vitanlega mest á
formanni Hrafnseyrarnefndar,
sem þá var Þórhallur Ás-
geirsson sem fyrr segir, og
mun hann hafa tekið þetta
nokkuð inn á sig, en Matthías
tók þetta á léttari nótum og
sýndi mikla röggsemi í því
máli eins og hans var von og
vísa.“

– Hefur burstabærinn ekki
sannað gildi sitt sem slíkur á
Hrafnseyri?

„Jú, svo sannarlega hefur
hann gert það. Hann hefur
dýpkað staðinn, ef svo mætti
segja. Auðvitað er þó ekki allt
þar innan stokks eins og var
þegar Jón Sigurðsson hjalaði
þar við barm Þórdísar móður
sinnar. Þegar hann óx upp
gekk hann á moldargólfum að
mestu leyti, eins og forfeður
hans höfðu gert, og veggir voru
úr torfi og grjóti að mestu. Nú
eru þar timburgólf, nýtísku sal-
erni og eldhús með raftækjum,
svo eitthvað sé nefnt. Þótti
ekki annað fært miðað við að
þar fer fram allumfangsmikil
veitingasala á sumrin. Stærð
bæjarins og margt annað er þó
eins og upphaflega var.“

Hrafn Svein-Hrafn Svein-Hrafn Svein-Hrafn Svein-Hrafn Svein-
bjarnarsonbjarnarsonbjarnarsonbjarnarsonbjarnarson

– Nú er Hrafnseyri kennd
við Hrafn Sveinbjarnarson,
ekki satt? Eru hans sögu gerð
nægileg skil á staðnum?

„Í Minningarkapellu Jóns
forseta er steindur gluggi til
að minna á líf og starf hins

Minning JónsMinning JónsMinning JónsMinning JónsMinning Jóns
SigurðssonarSigurðssonarSigurðssonarSigurðssonarSigurðssonar

– Flestar þjóðir gera mjög
mikið úr þeim mönnum sem
hafa verið áhrifaríkastir í sjálf-
stæðisbaráttu þeirra. Þjóðhá-
tíðardagur okkar er fæðingar-
dagur Jóns Sigurðssonar. Að
því slepptu – erum við að halda
minningu hans nægilega á
lofti?

„Um það má auðvitað deila
eins og annað, en grunur
margra er sá að þar mætti betur
gera. Þjóð sem er sjálfri sér
sundurþykk þarf á sameining-
artákni að halda. Íslendingar
njóta í dag ríkulega ávaxtanna
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Guðrún Pálsdóttir á Flateyri

Ýsulasagna og blómkálssalat
Sælkeri vikunnar býður

lesendum upp á ýsulasagne.
Sem meðlæti hefur hún
blómkálssalat með ferski
sósu. Rétturinn er bæði holl-
ur og ljúffengur. Guðrún
mælir með að berið lasagnað
fram með blómkálssalatinu
og grófu brauði.

Ýsulasagna
250 gr.lasagnaplötur
2. laukar
2. hvítlauksrif
5.gulrætur
1.tesk salt
1. tesk malaður pipar
300 g spínat (frosið)
6. stk tómatar
700 g ýsa
2. lítil box kotasæla
4 msk parmesanostur

( rifinn )
2 msk ólífuolía

Hitið ofninn í 200° c. Smyrj-
ið eldfast mót með örlítilli olíu
og raðið lasagneplötunum í
botninn. Hitið olíu á pönnu.
Saxið lauk og hvítlauk og
mýkið í olíunni. Grófrífið gul-
ræturnar,bætið út í á pönnuna
og mýkið áfram. Kryddið með
nýmöluðum pipar og salti.
Þíðið spínatið og kreistið vatn-
ið vel úr því. Skerið tómatana
í sneiðar. Skerið fiskinn í litla
bita. Raðið í eldfasta mótið til
skiptis grænmeti, fisk, kota-
sælu og lasagneplötum en end-
ið á kotasælu. Stráið parme-
sanosti yfir. Setjið lok eða
álpappír yfir og bakið í 200° C
heitum ofninum í 30-40 mínút-

ur.

Blómkálssalat
1. Blómkálshöfuð
50 g döðlur
2 stk bananar

Skolið blómkálið og skiptið
því í bita. Sjóðið í 5 mínútur
og kælið. Skerið banana og
döðlur í bita raðið í skál ásamt
blómkálsbitunum.

Sósa
1 1/2 dl AB-mjólk ( má vera
súrmjólk eða jógurt )
1. tsk sykur
1 sítróna ( safi og börkur )
1. msk vorlaukur eða blað-
laukur
1/2 salt
1. nýmalaður pipar

2-3 tsk rifinn sítrónubörkur

Rífið sítrónubörk og saxið
vorlauk eða blaðlauk. Hrærið

út í AB-mjólkina ásamt syk-
ri,salti,pipar og sítrónusafa.
Gott að láta sósuna standa í
kæli í 15-20 mínútur. Berið

fram með salatinu.
Ég skora á Gróu Haralds-

dóttur á Flateyri að vera
næsti sælkeri vikunnar.

Hrafnseyri við Arnarfjörð.

fyrsta lærða læknis, gefinn af
Læknafélagi Íslands. Þá er og
í gamla kirkjugarðinum hér
bautasteinn Hrafns á þeim stað
sem arfsögnin segir að hann
sé grafinn. Hér má betur gera.
Hrafn Sveinbjarnarson var
undantekningin frá reglunni á
Sturlungaöld, þegar framá-
menn landsins stunduðu það
sem aðalstarf að vega hver
annan. Hann bar klæði á vopn-
in með því til dæmis, að hann
tók til sín alla sem sjúkir voru
og særðir eggbitnum sárum
sem kallað var. Ég hef haldið
því fram að hér á Eyri, sem
menn kölluðu síðar í höfuðið
á Hrafni, hafi verið fyrsta
sjúkrastofnunin á landi hér,
fyrsta sjúkrahúsið. Þetta er
einn af þeim gimsteinum sög-
unnar sem ég hef verið óþreyt-
andi að benda gestum og gang-
andi á sem hingað hafa komið
á liðnum áratugum. Reykja-
víkurstrákurinn hefur verið
vakinn og sofinn að benda öðr-
um landsmönnum á hvað
Vestfirðingar eru merkilegir
menn. Skal það vera tilviljun
að Jón forseti og Hrafn Svein-
bjarnarson voru Vestfirðing-
ar?“

– Byggð á Vestfjörðum hef-
ur átt undir högg að sækja á
liðnum árum. Eiga skoðanir
Jóns Sigurðssonar erindi við
Vestfirðinga í dag og geta þær
verið þeim leiðarljós?

„Svo sannarlega. Jón var
auðvitað óþreytandi í því að
þjappa mönnum þétt saman.
Það stæðist ekkert fyrir Vest-
firðingum ef þeir hefðu vit á
að standa saman og ganga í
smiðju Jóns forseta um bar-
áttuaðferðir og fordæmi.“

– Ef jarðgangaáætlun nær
fram að ganga verður Hrafns-
eyri ekki í leiðinni. Hvaða áhrif
heldur þú að það hafi á stað-
inn?

„Almennir ferðamenn munu
koma hingað eftir sem áður á
sumrin. En svo er líka spurn-
ingin hvort einhvers konar
menningarstarfsemi gæti farið
hér fram að vetrinum, sem eig-
inlega hefur ekki verið inni í
myndinni næstliðin ár vegna
samgönguerfiðleika að vetri
til.“

17. júní 201117. júní 201117. júní 201117. júní 201117. júní 2011
– Eftir sex ár verða 200 ár

liðin frá fæðingu Jóns Sigurðs-
sonar. Það er vonandi að flest-
ra mati næsta stóra ártal í okkar
sögu. Hvernig finnst þér að
við ættum að minnast þeirra
tímamóta?

„Davíð Oddsson lagði svo
fyrir, þegar hann kom hingað
fyrir þremur árum og flutti há-
tíðarræðu 17. júní, að Hrafns-
eyrarnefnd ætti þá þegar að
fara að hefja undirbúning til
að minnast þeirra tímamóta á
Hrafnseyri. Mér er kunnugt

um að það verk er hafið undir
forystu Eiríks Finns Greips-
sonar. Og ég vísa til þess sem
sagt er hér á undan, hvað meðal
annars mætti gera til að þjóðin
gleymi ekki brautryðjandan-

um.“
– Hverjar voru stærstu

stundir þínar í embætti á
Hrafnseyri?

„Það var tvímælalaust 3.
ágúst 1980. Þá komu hingað
allir helstu ráðamenn þjóðar-
innar með varðskipi og Vest-
firðingar fjölmenntu á staðinn
í einstakri veðurblíðu. Talið
var að hér hefðu þá verið á
þriðja þúsund manns. Það er
ógleymanlegt þegar farið var
inn að Dynjanda með allt það
lið og nýkjörinn forseta í far-
arbroddi. Ágúst Böðvarsson,
sonur séra Böðvars, brá sér í
rykfrakkann sinn þegar upp
að fossunum var komið. Hann
lét sig hverfa undir einn foss-
inn, Göngumannafoss sem
kallaður er, og kom þurrum
fötum undan honum. Þá supu
menn hveljur og ráku upp óp.
Þetta var sannkallað „show“
hjá honum.“

– Nú lætur þú af störfum án
þess að vera orðinn löggilt
gamalmenni, eins og sagt er.

Þið hjónin hljótið að sjá eftir
staðnum?

„Auðvitað sjáum við eftir
þessum stað, sem á svo stóran
hlut í hjörtum okkar. Það er
hins vegar betra að fara á með-
an einhver sér kannski eftir
manni og þá með fullri reisn,
heldur en fara ekki fyrr en
allir vilja losna við mann.“
– – –

Guðrún og Hallgrímur hafa
skilað Hrafnseyrarstað í hend-
ur nýrra aðila. Áratuga starfi
þeirra þar er lokið. Staðurinn
hefur tekið miklum breyting-
um undir þeirra stjórn og mikil
reisn hefur verið yfir störfum
þeirra þar og vonandi verður
svo áfram í störfum þeirra er
við taka.

Þegar 150 ár voru liðin frá
fæðingu Jóns Sigurðssonar
hinn 17. júní 1961 var haldin
mikil samkoma á Hrafnseyri.
Meðal ræðumanna var Ásgeir
Ásgeirsson forseti Íslands.
Hann sagði meðal annars:
„Það getur enginn gert sér

grein fyrir því, hvernig nú væri
ástatt um hag þjóðar vorrar, ef
hún hefði ekki eignast Jón Sig-
urðsson, þegar mest lá við.
Það verður ekki stungið svo
skóflu í jarðveg og sögu ís-
lenskrar viðreisnar, að ekki
komi niður á ævistörf Jóns Sig-
urðssonar.“ Síðar í ræðu sinni
sagði Ásgeir: „Guð gefi, að
oss og komandi kynslóðum
auðnist að varðveita það, sem
áunnist hefur, og halda áfram
stefnu hins „gróandi þjóðlífs
sem þroskast á guðsríkis
braut“. Afmælisdagur Jóns
Sigurðssonar er vor þjóðhátíð-
ardagur, dagur einingar og
bróðernis.“

Á tímum svokallaðrar
heimsvæðingar og aukins
samstarfs þjóða er sennilega
aldrei mikilvægara að öllum
séu þessi sannindi ljós. Von-
andi bera landsmenn gæfu til
þess að halda merki Jóns for-
seta hátt á lofti.

– Halldór Jónsson.

Síðla dags á Hrafnseyri 3. ágúst 1980. Vigdís Finnbogadóttir forseti kveður staðinn. Blómaberarnir ungu eru Bergur
Torfason hátíðarstjóri til vinstri og Hallgrímur Sveinsson. Í baksýn má sjá Sólveigu Ólafsdóttur, eiginkonu Hannibals

Valdimarssonar, Gísla Vagnsson bónda á Mýrum og Steingrím Hermannsson. Ljósm: Þórhallur Ásgeirsson.
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Allar líkur eru á því að vinn-
slu í fiskverkuninni Perlufiski
á Þingeyri verði hætt í lok
þessa mánaðar. Þegar málið
var borið undir Harald Har-
aldsson sem starfrækt hefur
vinnsluna, sagði hann allar lík-
ur á að svo færi. Alls vinna 9
manns í Perlufiski, en þar fyrir
utan er Haraldur með sjómenn
og beitningafólk í vinnu. Hann
segir að lokun Perlufisks muni

ekki hafa áhrif á það starfsfólk.
Aðspurður um ástæður lok-

unarinnar vildi Haraldur lítið
segja og vildi ekkert tjá sig
um það hvort úthlutun byggða-
kvóta kæmi málinu við, en
eins og kunnugt er var ákveðið
að byggðakvóti Þingeyrar
skiptist milli báta sem þar eiga
heimahöfn, óháð því hvort afla
yrði landað til vinnslu á staðn-
um eða ekki. Margir voru

ósáttir við þessa tilhögun og
ályktuðu íbúasamtökin Átak
á Þingeyri gegn henni. Í álykt-
un Átaks kom fram að bátar
Haralds fengju engan byggða-
kvóta þar sem fjórir þeirra
væru skráðir á Flateyri og einn
í Grímsey, en á Flateyri er það
skilyrði fyrir úthlutun byggða-
kvóta að bátar landi afla til
vinnslu á staðnum.

– halfdan@bb.is

Vinnslu hætt í lok mánaðarins?
Perlufiskur á Þingeyri

Sjö nemar sem hófu fjarnám
við rekstrardeild Háskólans á
Akureyri í gegnum Fræðslu-
miðstöð Vestfjarða fyrir fjór-
um árum útskrifuðust 11. júní.
Hafa nemarnir lokið B.S.
gráðu frá rekstrardeildinni og
mega því bera starfsheitið við-

skiptafræðingur.
Alls hafa níu nú lokið þessu

námi, sjö nú og tveir fyrir ári.
Fleiri munu bætast í þennan
hóp og útskrifast sem við-
skiptafræðingar á næsta og
þarnæsta ári. Þau sem luku
námi nú eru Halldóra Þórðar-

dóttir, Víðir Jónsson, Stefán
Torfi Sigurðsson, Margrét
Högnadóttir og Alfreð Erl-
ingsson frá Ísafirði, Kristján
Pálsson frá Bolungarvík og
Helga Jónasdóttir frá Tálkna-
firði.

– thelma@bb.is

Sjö rekstrarfræðingar
útskrifast á Vestfjörðum

Hluti hópsins við útskriftina en á myndina vantar Kristján Pálsson og Helgu Jónasdóttur.

Mikið hefur áunnist síðan
hreinsunarátak Ísafjarðar-
bæjar hófst fyrir rúmum
mánuði síðan. Að sögn Guð-
mundar Kristjánssonar hafn-
arstjóra bæjarins hafa milli
þrjú og fjögur hundruð tonn
af járnarusli verið hreinsuð
af Suðurtanga eyrarinnar á
Ísafirði og er átakinu hvergi
nærri lokið. Fimm gámafleti
af rusli sátu á Sundahöfn í

síðustu viku og biðu eftir flutn-
ingi með Jaxlinum. Þar fyrir
utan hefur sorp verið urðað.

Guðmundur hvetur þá sem
enn eiga dót á tanganum að
fjarlægja það hið fyrsta því að
öðrum kosti verður því hent.
Sagt var frá því hér á vefnum
fyrir rúmum mánuði síðan að
umgengni sumra borgaranna
væri langt í frá til fyrirmyndar
og voru birtar myndir því til

staðfestingar. Mikið vatn
hefur runnið til sjávar síðan
þá og er tanginn allur orðinn
snyrtilegri.

Á meðfylgjandi mynd
sem var tekin í síðustu viku
sjást Guðmundur Kristjáns-
son og Hjalti Þórarinsson
hafnarstarfsmaður við hluta
þess sorps sem nú bíður
flutnings.

– halfdan@bb.is

Hreinsunarátak í Ísafjarðarbæ

Hundruð tonna af rusli
fjarlægð af Suðurtanga

Einarshús í Bolungarvík

Ný krá opnuð í kjallaranum
Ný krá hefur verið opnuð í

Bolungarvík. Ber hún nafnið
Kjallarinn og er staðsett í kjall-
ara gamla Einarshússins við
Hafnargötu. Kráin rúmar um
50 gesti og er uppgerð í gam-
aldags sjóarastíl. Þar hanga nú
meðal annars gamlar skipa-
luktir og stýri.

„Við höfum verið að gera
húsið upp og eigum heilmikið
eftir, en kjallarinn er tilbúinn“,
segir Ragna Magnúsdóttir,
vert í Kjallaranum. Aðspurð
segist hún ekki vita hvernig
hún eigi eftir að hafa opnunar-
tíma kráarinnar. „Ég er ennþá
að mynda mér skoðun á því.
Það verður þó í það minnsta
alltaf opið á föstudögum og
laugardögum milli klukkan 22
og 3, og svo alla virka daga frá
14-18, en hér er hægt að fá
kaffi og með því. Það fer að
sjálfsögðu eftir aðsókn hversu
mikið verður opið, en hún hef-
ur verið góð enn sem komið
er. Það var alveg stútfullt þegar

ég opnaði staðinn, en þá var
ég með tvo menn sem spiluðu
á gítar og héldu uppi fjörinu.

Ég verð áfram með uppákomur
af því tagi og er mjög spennt
fyrir sumrinu.“ – halfdan@bb.is

Ný krá hefur verið opnuð í Einarshúsi í Bolungarvík. Mikið
vatn hefur runnið til sjávar síðan þessi mynd var tekin.
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STAKKUR SKRIFAR

Kosningaréttur kvenna á Íslandi
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Á sunnudaginn minntust Íslendingar þess að liðin voru 90 ár frá því
konur hlutu kosningarétt á Íslandi. Það gerðist hinn 19. júní 1915 að
konungur staðfesti lög sem veittu konum er náð höfðu 40 ára aldri rétt
til að kjósa. Margt hefur gerst á þessum 90 árum, en flestum þykir þó
sem jafnrétti kvenna á við karla sé ekki komið á. Engu að síður eru
mörg merki þess að gengið hafi verið í rétta átt. Meirihluti námsmanna
við íslenska háskóla eru konur og þær hafa haslað sér völl á flestum
sviðum þjóðlífsins, þótt ekki sé það til jafns á við karlkynið á öllum
vettvangi.

Óneitanlega var það mikilsverður áfangi 1980 að Vigdís Finn-
bogadóttir var kjörin forseti Lýðveldisins Íslands. Þótt svo hefði verið,
sem gerist í kosningum þeim er gera kröfu um einfaldan meirihluta, að
hún hefði ekki hreinan meirihluta atkvæða að baki sér tókst henni að ná
til þjóðarinnar allrar og vinna traust hennar og trúnað. Það var ekki að-
eins að Vigdís yrði fyrsti lýðræðislega kjörni forseti úr hópi kvenna hér
á jörð heldur varð hún fyrirmynd kvenna og efldi sjálfstraust þeirra,
ekki síst uppvaxandi kynslóðar. Hún vakti athygli á Íslandi og íslenskri
þjóð um heim allan.

Áfangarnir eru margir og verða ekki raktir hér, en Bríet Bjarnhéð-
insdóttir var kosin alþingismaður 1922 og ruddi þar brautina. En langt
er í land að jafnvægi kvenna verði náð á Alþingi. Vestfirðingurinn
Auður Auðuns varð borgarstjóri, reyndar ásamt Geir Hallgrímssyni
1959, fyrst kvenna og síðar fyrsti ráðherrann úr þeirra hópi 1970. Vig-
dís á ættir að rekja til Vestfjarða, eins og nokkrir forseta lýðveldisins,
en það er önnur saga. Síðar hefur gengið í jafnréttisátt og tvær konur
til viðbótar hafa verið borgarstjórar í Reykjavík. Margar hafa orðið
ráðherrar og forsetar Alþingis. Nægir að nefna Ragnhildi Helgadóttur,
sem áður var ráðherra.

Konur hafa einnig gegnt embættum sendiherra og hæstaréttardómara
og skipað þar forsæti. Í stuttu máli verða upptalningar fáar. En senni-
lega er lengst í land að ná jafnrétti í launamálum. Áfangi náðist með
jafnræði varðandi fæðingarorlof, þótt sumum hafi þótt það snúast upp
í andhverfu sína þegar hálaunakarlar hófu töku þess á kostnað skatt-
greiðenda. Kjarni málsins er sá, að konur og karlar eiga að hafa  þann
sjálfsagða rétt að hæfileikar þeirra og dugnaður fái að njóta sín óháð
kyni og þjóðfélagsstöðu.

Til sölu er MMC L-300 árg. 88.
Þokkalegur bíll. Fæst á aðeins
kr. 50 þús. Uppl. gefa Gummi
Hjalta í síma 456 4444 og Didda
í síma 456 5360.

Fimm manna fjölskylda óskar
eftir leiguhúsnæði á Ísafirði frá
byrjun ágúst. Hafið samband
við Grétar í síma +46 705893738
eða Pernillu í síma +46 733015
269 eða sendu tölvupóst á net-
fangið valkyrja@compaqnet.se
Okkur bráðvantar Aupair til að
gæta tveggja barna, 5 og 9 ára
og hjálpa til við heimilisverkin.
Bílpróf æskilegt. Hafið samband
við Dóru í síma 00 45 5818 9007
og 00 45 40149118 eða á netfang-
ið hansennens@worldonline.dk

Hæ-hó Freyjur! Þær eru tvær
afmælisfreyjurnar í þetta sinn.
Ella gella Óla (23.júní) og Alma
(25.júní). Freyjur í ferðahug,
munum ferðasjóðinn feita...

Ung reyklaus kona óskar eftir
lítilli og ódýrri íbúð á leigu. Skil-
vísum greiðslum heitið. Lang-
tímaleiga kemur til greina. Uppl.
í síma 868 6799.

Fjórtán ára stelpa óskar eftir að
passa börn á öllum aldri. Uppl.
í síma 699 4487.

Til leigu er 3ja herb. íbúð, rúm-
góð og björt, í miðbæ Ísafjarðar.
Laus um næstu mánaðarmót.
Uppl. í síma 849 8699.
Karlmannsjakki er í óskilum í
íþróttahúsinu á Torfnesi eftir
útskriftarhátíð MÍ. Eigandi er
vinsamlegast beðinn að vitja
jakkans í íþróttahúsinu.

Til sölu er glæsileg en stór íbúð
á miðhæð að Pólgötu 4, Ísafirði.
Íbúðin er 118m² ásamt bílskúr
og eignarlóð. Er á besta stað í
bænum. Velkomið að skoða.
Uppl. gefur Gunnhildur í síma
663 2920 eða Tryggvi í síma
820 0589.

Til sölu er hvítur MMC Colt árg.
92, ekinn 220 þús. km. Verð kr.
90 þús. Uppl. í síma 867 4425.

Minningarkort Styrktarfélags
fatlaðra á Vestfjörðum fást í
Esso-Birkir í Hafnarstræti á Ísa-
firði eða hjá Guðrúnu í síma
456 4088 og 861 8228.

Til sölu eru tveir utanborðsmót-
orar, 6 og 10 hestöfl auk slöngu-
báts. Uppl. í síma 863 7539.

Til sölu er lítið íbúðarhús í Hnífs-
dal. Selst ódýrt. Uppl. gefur Jón
í síma 896 3387.

Til sölu er Canon EOS D-60 staf-
ræn myndavél, 6 megapixel
með mótordrive. Uppl. gefur
Sigurjón í síma 892 5362.

Arent Pjétur Eggertsson
Sindragötu 4, Ísafirði

Berglind Sveinsdóttir Pálmi Ó. Árnason
Kristrún Sif Gunnarsdóttir

Jóna Sigurlína Pálmadóttir
Sveinn Jóhann Pálmason

Ingibjörg Kristjánsdóttir
Sveinn Jóhannsson

Eggert Hjartarson Gríma Huld Blængsdóttir
Lára Ósk Eggertsdóttir

Gunnar Smári Eggertsson
Laura Claessen

Ástkær sonur okkar,
stjúpsonur, bróðir og barnabarn

verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 25. júní
kl. 14:00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast

hans er bent á Umhyggju, ferðasjóð langveikra barna.

Garðaganga verður á Ísa-
firði á laugardag þar sem Sam-
son Bjarnar Harðarson frá
Garðyrkjufélagi Íslands og
annað áhugafólk um garðyrkju
leiðir fólk um bæinn og skoðar
áhugaverða einkagarða og

opinber útivistarsvæði.
Áhugasömum er bent á að

mæta við bílastæði Fjórðungs-
sjúkrahússins á Ísafirði fyrir
klukkan 20. Allir eru velkomn-
ir og kostar ekkert að ganga
með. Gengið verður um Jóns-

garð, þaðan um Túngötu og
Fjarðarstræti um Eyrina þar
sem skyggnst verður inn í
einkagarða. Þá verður farið um
Hæstakaupstað og Austurvöll
sem er fimmtugur um þessar
mundir.        – halfdan@bb.is

Garðaganga á Ísafirði

Sólstöðuganga JC-Vest-
fjarða verður haldin á laugar-
dag og að þessu sinni er förinni
heitið á Norðureyri í Súganda-
firði. Lagt verður af stað frá
bílastæði Stjórnsýsluhússins á
Ísafirði kl. 20 og ekið með
rútu að Tungudal í Bolungar-
vík. Þaðan verður gengið yfir

í Selárdal og að Norðureyri.
Skoðaðar verða bæjarrústir

á Norðureyri og horft á sólar-
lagið frá Hafnarhorni með út-
sýni yfir Súgandafjörð. Þar
munu göngugarparnir gera sér
glaðan dag og syngja saman
við gítarleik. Að því loknu
mun Björgunarsveitin Björg

ferja mannskapinn með bátum
frá Norðeyri yfir á Suðureyri.
Þetta er áttunda árið í röð sem
JC-Vestfirðir standa fyrir sól-
stöðugöngu.

Skráning fer fram hjá Lindu
Pétursdóttur í síma 868-0703,
netfanginu ibp@simnet.is.
Verð er 2200 krónur.

Sólstöðuganga JC Vestfjarða

Sólarganga leikskólanna á Ísafirði var haldin í þriðja sinn í dag en hún var endurvakin
fyrir þremur árum. Börn og leikskólakennarar á Sólborg og Eyrarskjóli söfnuðust sam-
an á Eyrartúni og héldu þaðan í skrúðgöngu niður að Silfurtorgi. Þar var staldrað við til
að syngja nokkur lög fyrir vegfarendur og er óhætt að telja að þeir hafi kunnað vel að
meta flutning ungu söngvaranna. Að sögn starfsmanna leikskólanna þykir börnunum
viðburðurinn ætíð skemmtilegur og þótti sólargangan í ár takast mjög vel þrátt fyrir að
sólin væri falin bak við ský.                                                                            – thelma@bb.is

Leikskólabörn í sólargöngu

bb.is – þessi
eini

sanni!
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
22. júní,  175. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1939 mældist mesti hiti hér á landi,
30,5 stig, á Teigarhorni í Berufirði.

Þennan dag árið 1977 valt hópferðabíll með 46 far-
þega af skemmtiferðaskipi í Biskupstungum. Margir

þeirra meiddust en enginn alvarlega.

Þennan dag árið 1991 var hjónum frá Hellissandi
bjargað úr alldjúpri sprungu á Snæfellsjökli.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Einar Ágúst Yngvason, rafmagnsiðnfræðingur á Ísafirði

Á þessum degi fyrir 24 árumÁ þessum degi fyrir 24 árumÁ þessum degi fyrir 24 árumÁ þessum degi fyrir 24 árumÁ þessum degi fyrir 24 árum

Helgarvinnubann
í gildi á Bíldudal

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjart veður, en
þokuloft við norður- og vesturströndina. Hiti 8-18 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðvestlæg átt og rigning eða súld og vestanvert

landið, en léttskýjað norðan- og austanlands Hlýtt.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Suðvestlæg átt með vætu um sunnan- og vestanvert
landið, en yfirleitt úrkomulítið norðaustanlands. Hlýtt.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Suðvestlæg átt með vætu um sunnan- og vestanvert
landið, en yfirleitt úrkomulítið norðaustanlands. Hlýtt.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hyggur þú á flutninga á milli
sveitarfélaga í ár?

Alls svöruðu 369. – Já sögðu 70 eða 19% – Nei
sögðu 280 eða 76% – Alveg sama sögðu 19 eða 5%

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Þríþraut haldin í fjórða sinn

Umhleypingsamt hefur verið hér á staðnum síðustu
daga og rignt dálítið af og til. Tíðin er þó að batan eftir
mjög kalt vor. Tún eru byrjuð að spretta og hefur kal gert
vart við sig.

Aflabrögð báta hér á Bíldudal hafa verið fremur léleg
nema hjá togaranum Sölva Bjarnasyni sem hér landar.
Hann er væntanlegur hingað í fyrramálið með um 150 til
160 tonn eftir viku útiveru. Nóg atvinna er því hér á staðn-
um og er frekar að það vanti fólk frekar en hitt. Unnið er
alla daga fram á kvöld en nú er í gildi helgarvinnubann og
er Bíldudalur líklaga eini staðurinn á Vestfjörðum sem
slíkt hefur verið sett á. [...]

Miklar framkvæmdir eru nú við flugvöllinn á Hvassnesi,
en þar er verið að lengja flugbrautina og endurbæta alla
aðstöðu. Á meðan framkvæmdir standa yfir sækjum við
okkar flugþjónustu til Patreksfjarðar og Tálknafjarðar.

„Ég hef verið að undirbúa
þríþrautina sem verður haldin
í Bolungarvík og Ísafirði 3.
september. Ég hef verið að
gera auglýsingar og koma
þeim af stað. Vasa2000 í sam-
starfi við Heilsubæinn Bolung-
arvík vinnur að skipulagningu
þríþrautarinnar. Þetta er í
fjórða sinn sem þríþrautin er
haldin og í hvert sinn eykst
þátttakan. Ég veit af fólki frá

Reykjavík sem hyggur á að
koma í september og taka þátt.
Þá hafa verið stofnaðir þrí-
þrautarklúbbar í Reykjavík og
ef til vill hefur hugmyndin af
þeim kviknað af þríþrautinni
hérna. Einnig hefur verið
haldin þríþraut á Húsavík og
svo fer fram KR-þríþraut fyrir
sunnan.

Þríþrautin fer þannig fram
að keppt er í sundi, hjólreiðum

og hlaupi. Fyrst er synt fyrst,
svo taka við hjólreiðar og að
lokum er hlaupið. Aldurstak-
markið er þrettán ára. Mig
minnir að í fyrra hafi yngsti
keppandinn verið um þrettán
ára og sá elsti að nálgast sjö-
tugt. Karlmenn hafa verið í
meirihluta meðal keppenda en
ég vona að kvenmönnunum
fjölgi í ár. Það hafa allir gott að
vera með og hafa gaman af.“

Celtic spirit er 70 feta löng skúta frá Írlandi.

Ákveðið afrek að
komast til Íslands

Skútan Celtic Spirit lagðist
að höfn á Ísafirði á laugardag.
Skútan er í eigu írska auðkýf-
ingsins Michael Holland sem
hefur mikla reynslu af sigl-
ingum og hefur á ferðum sín-
um um heiminn heimsótt Ís-
land og vesturströnd Græn-
lands. Auk Michael skipa
áhöfnina fimm þaulvanir sigl-
ingamenn sem ekki einungis
hafa fylgt honum í mörg sigl-
ingaævintýri heldur koma frá
ýmsum heimshornum. Þeir eru
Enda O’Driscoll og Blaney
Rice frá Írlandi, Ansis Dimi-
ters frá Lettlandi, Jon Wright
frá Englandi og Janet King frá
Suður-Afríku. Bæjarins besta
kíkti um borð í Celtic Spirit
og spjallaði við skipverjana.

– Hver er ástæðan fyrir ferð
ykkar til Íslands?

„Micheal hafði komið hing-
að áður og hafði lengi langað
til að koma aftur. Ég held að
ástæðan sé sú að hann er ávallt
að reyna að finna nýja staði
sem aðrir siglingamenn fara
ekki svo oft til og fara siglinga-
leiðir sem ögra honum. Það er
töluverð ögrun að sigla til Ís-
lands þar sem við erum ein út
á miðju hafi mest alla leiðina
og kannski þriggja daga sigl-
ing til næsta lands. Vanalega

erum við stutt frá næstu höfn á
ferðum okkar og getum snúið
strax til lands ef eitthvað kem-
ur upp á. Það er ákveðið afrek
og ber vott um sjálfstæði að
komast alla leið til Íslands.
Fyrsti áfangastaður okkar var
Ísafjörður og þegar við komum
fylltumst við af stolti. Ferðin
gekk áfallalaust þrátt fyrir að
við höfum lent í slæmu veðri
fyrstu tvo dagana.

Einnig varð Ísland fyrir
valinu þar sem leiðin þangað
frá Írlandi er ekki löng. Ferðin
tók okkur sex daga en stundum
höfum við verið margar vikur
að ná áfangastað. Ferðin að
þessu sinni er stutt og háð því
hversu langt frí við getum tek-
ið okkur frá vinnu“, segir Jon
Wright, einn skipverjanna.

Svört ogSvört ogSvört ogSvört ogSvört og
tignarleg fjölltignarleg fjölltignarleg fjölltignarleg fjölltignarleg fjöll

„Þetta er í fyrsta skipti sinn
sem ég kem til Íslands og það
var stórkostleg sjón að sigla
inn að landinu. Ég hef ferðast
út um allan heim en aldrei séð
neitt þessu líkt. Þá fannst mér
fjöllin alveg stórfengleg, svo
svört og tignarleg. Ísfirðingar
eru líka mjög vinalegt fólk sem

gerir það að verkum að heim-
sóknin hingað var frábær“,
segir Blaney Rice.

– En hvernig kom það til að
fólk á ólíkum aldri og þjóðerni
kom saman á einni skútu?

„Siglingaheimurinn er mjög
lítill og flestir þekkja alla sem
eru viðriðnir hann. Flestir um
borð kynntust Michael í gegn-
um sameiginlega vini og hann
og Blaney erum gamlir skóla-
félagar. Miklu máli skiptir að
öllum semji vel þar sem menn
geta ekki flúið hvern annan
um borð í skútu. Andinn um
borð er frábær og við erum öll
góðir vinir. Við sigldum sam-
an til Grænlands fyrir tveimur
árum og þekkjumst því vel.

Um borð verða einföldustu
atriði erfið í framkvæmd vegna
stöðugs veltings, eins og bara
að ganga um. Maður verður
ávallt að halda sér í eitthvað
til að halda jafnvæginu. Þá
reynist það auðveldara sagt en
gert að elda mat. Oft hendist
maður til og frá, diskar koma
fljúgandi að manni og sjóðandi
vatn skvettist um eldavélina.
Þess vegna verður áhöfnin
mjög þakklát þegar maður eld-
ar fyrir hana, enda allir oftast
kaldir og svangir þegar kemur
að kvöldmat.

Við erum á þriggja tíma
vöktum í senn og skiptumst
alltaf á. Þannig lendir maður
ekki á sömu leiðinlegu vakt-
inni í marga daga eins t.d. frá
miðnætti til þrjú.

– Haldið þið að þið eigið
eftir að heimsækja Ísland ein-
hvern tíma aftur?

„Við værum svo sannarlega
til í það og það gæti vel verið
að við eigum eftir að snúa aftur
áður en langt um líður“, segir
Jon.

Jon Wright telur líklegt
að skipverjarnir á Celtic
Spirit muni heimsækja

Ísland aftur.
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Upplifir söguna við hvert fótmál Bara útlendingar
„Buenos Aires er mjög

falleg borg og í uppáhaldi
hjá mér. Skemmtileg upp-
bygging er á hafnarsvæð-
inu við miðborgina. Kon-
ungshöllin Casa Rosada
sem þýðir beika höllin er
mjög falleg og fyrir framan
hana er torg þar sem fram
fóru ýmsir atburðir í blóði
drifinni sögu herstjórnarár-

anna sem stóðu yfir frá
seinni hluta síðustu aldar í
Argentínu. Skammt frá er
kirkjugarður þar sem gröf
Evitu Peron er. Maður upplif-
ir því söguna við hvert fót-
mál. Ég var búsettur í Argen-
tínu í 7 mánuði og þegar ég
mun heimsækja vini og
kunningja ætla ég að eyða
drjúgum tíma í Buenos Aires.“

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Guðrún Kristín Guðmannsdóttir, hafnarstarfsmaður á Ísafirði

Leonard Cohen í miklu uppáhaldi
Það eru mörg fleiri lög

sem eiga heima á topp tíu
listanum hjá mér, en þetta
eru þau lög sem standa upp
úr hjá mér þegar ég fer yfir
uppáhaldslögin mín í dag.

1. I´m your man –
Leonard Cohen

Snilldarlag, meiriháttar
tónlistarmaður og þetta lag
kemur mér alltaf í gott skap.

2. Dance me to the end of
love – Leonard Cohen
Verð að koma líka með

þetta lag með Cohen, hann

er í miklu uppáhaldi hjá mér
núna og þetta lag vekur upp
góðar og mjög svo skemmti-
legar minningar.

3. Feel – Robbi Williams
Mér finnst þetta einfaldlega

mjög gott lag og textinn snert-
ir við mér.

4. Where the wild
roses grow – Nick Cave

og Kylie Minogue
Flott lag og flottur texti.

Ég held mikið upp á Nick
Cave og svo finnst mér Kylie
syngja svo vel í þessu lagi,

annað en hún er að gera í dag.

5. Just like a pill – Pink
Meiriháttar lag. Töff söng-

kona og lagið minnir mig alltaf
á Ingu Jónu vinkonu mína og
okkar stundir, sem geta verið
ansi skrautlegar.

6. Dj Sammy – Heaven
Sumarið 2002 var geggjað

sumar og margar minnar frá
því sumri tengjast þessu lagi.

7. Music is my destiny
– Brooklyn Bounce

Ég set þetta lag alltaf á fóninn

þegar ég er að lyfta í Stúdíó
Dan. Góður taktur í laginu.

8. Into the night – Strings
Annað lag sem ég hlusta á

þegar ég er að lyfta í stúdíóinu.
Mér finnst mjög gott að lyfta
þegar ég er við svona lög,
maður fær einhvern aukakraft.

9. Weak – Skunk Anansie
Skin er meiriháttar söng-

kona og lagið minnir mig á
æskuárin mín á Ísafirði.

10. Don´t phunk with my
heart – Black eyed peas

Og að lokum er þetta lag
sem kemur mér alltaf í stuð
þegar ég erum að brenna
saman í ræktinni.

Guðrún Kristín
 Guðmannsdóttir.

Umsókn
hafnað
Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar hafnaði á síðasta
fundi sínum umsóknum
fjögurra íbúa bæjarins um
tvær lóðir í Holtahverfi.
Höfðu fjórmenningarnir
nefnt fimm mögulegar
staðsetningar einbýlis-
húsa, en umhverfisnefnd
hafnaði erindinu „vegna
takmarkaðs rýmis, lélegs
aðgengis og lagna í jörðu“,
eins og það er orðað í
bókun nefndarinnar. Þá
hefur bæjarráð falið tækni-
deild bæjarins að ræða við
umsækjendur um aðra
möguleika á byggingar-
lóðum.

Guðmundur Ólafsson á Grund í Reykhólasveit keypti ásamt
nýbakaðri eiginkonu sinni, Ástu Sjöfn Kristjánsdóttur, Hótel
Bjarkalund fyrir um þremur árum. Hafa þau hjónin haldið uppi
myndarlegum hótelrekstri og Bjarkalundur er orðinn landsþekktur
áningarstaður á ný.

Skömmu eftir að Gummi opnaði Bjarkalund kom tengdafaðir
hans í heimsókn, Kristján Daníelsson frá Hreðavatni. Þegar
Kristján kom að Bjarkalundi stóðu tveir langferðabílar þar á
hlaði og allt vitlaust að gera. Þegar hann hitti Gumma sagði
hann:

Það er aldeilis að komnir eru til ykkar gestir.
Nei, sagði Gummi. Þetta eru bara útlendingar.

19. júní 1915 skrifaði Krist-
ján 10. konungur undir frum-
varp frá Alþingi er kvað á um
að allar íslenskar konur 40 ára
og eldri skyldu hafa kosninga-
rétt til alþingis. Konur á Ísa-
firði og í nágrenni fögnuðu 90
ára afmælis þessa merka
áfanga í sögu Íslands í Fakt-
orshúsinu í Hæstakaupstað á
sunnudag. Það voru kvenfé-
lögin Hlíf, Ósk á Ísafirði og

Hvöt í Hnífsdal sem stóðu
fyrir fögnuðinum. „ Kvenfé-
lögin hafa árvisst í áratugi
haldið þennan dag hátíðlegan.
Samkoman var vel sótt og
aldursbil kvennanna var
nokkuð breitt“, segir Magda-
lena Sigurðardóttir hjá kven-
félaginu Ósk.

Á samkomunni rifjaði
Guðfinna Hreiðarsdóttir
sagnfræðingur upp kosninga-

réttarsögu kvenna á Vestfjörð-
um. Í ljósi 90 ára afmælisins
var ýmislegt sem vakti þar at-
hygli. Þá níu áratugi sem konur
hafa haft kosningarétt og kjör-
gengi hafa einungis tvær konur
á Vestfjörðum verið kosnar til
þings. Konur fengu kjörgengi
og kosningarétt í sveitarstjórn-
arkosningum 1909 en þó fóru
fyrstu konurnar ekki á fram-
boðslista fyrr en árið 1946.

Fyrsta konan var kosin í bæj-
arstjórn árið 1974. Merkilegt
er hve fáar konur hafa komið
við sögu þingsins sem segir
að þar sé enn langt í land hvað
jafnrétti varðar.

Einnig gerði Arna Lára
Jónsdóttir frá Atvinnuþróunar-
félagi Vestfjarða grein fyrir
starfi félagsins og þeirri þjón-
ustu sem konur sem og aðrir
geta þangað sótt. Þá lék Kristín

Hálfdánardóttir nokkur lög á
harmónikku. Og Anna Karen
Kristjánsdóttir og Dórathea
Margrét Einarsdóttir voru
með fróðleikskorn úr lífi for-
mæðra sinna. Að því loknu
var tóku konurnar þátt í frjáls-
um umræðum.„Eins og kon-
um er lagið var mikið spjallað
yfir kaffi og góðu meðlæti.
Konur áttu þarna saman ljóm-
andi stund“, segir Magdalena.

Níutíu ára afmæli kosn-
ingaréttar kvenna fagnað

Konur á Ísafirði og í nágrenni fögnuðu 90 ára afmælis þessa merka áfanga í sögu Íslands í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað á sunnudag.
Akstur und-
ir áhrifum
Tveir ungir menn voru
handteknir í Ísafjarðar-
djúpi og færðir á lögreglu-
stöðina á Ísafirði á mánu-
dagsmorgun. Þeir sátu
áberandi ölvaðir í kyrr-
stæðri bifreið rétt við
þjóðveginn. Annar mann-
anna er grunaður um að
hafa ekið bifreiðinni frá
Reykjanesi og áleiðis til
Ísafjarðar. Farþeganum
var sleppt fljótlega en sá
sem var talinn hafa ekið
var í haldi lögreglu vegna
rannsóknar málsins fram
eftir degi, enda var hann
nokkuð ölvaður þegar
hann var handtekinn.
Málið telst upplýst.

Ölvaðir
ungir menn
Lögreglan hafði afskipti af
tveimur drengjum á 15. ári
þar sem þeir voru áber-
andi ölvaðir í miðbæ Ísa-
fjarðar að morgni föstu-
dags. Þeir höfðu verið að
velta við ruslatunnum og
valda fleiri spjöllum.
Drengjunum var ekið til
síns heima og foreldrum
gert viðvart. Síðar sama
morgun hafði lögreglan
afskipti af öðrum dreng,
15 ára gömlum, sem var
einnig ölvaður í miðbæ
Ísafjarðar. Honum var ekið
heim og foreldrum gert
viðvart. Tilkynning um
þessi afskipti hefur verið
send til barnaverndaryfirvalda.
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Skútan Celtic spirit lagðist
að bátahöfninni á Ísafirði að-
faranótt sunnudags. Skútan
er 70 feta löng og tæp 40
tonn. Áhöfnina skipa sex
manns frá fjórum löndum en
skútan sjálf er frá Írlandi.

Ferðin þaðan til Íslands
tók sex daga en förinni er
heitið til Reykjavíkur og

Vestmannaeyja áður en snúið
verður aftur heim. Skútan er í
eigu írsks auðkýfings sem
ferðast á henni um heimsins
höf. Celtic spirit hélt frá Ísa-
firði aðfaranótt mánudags.

– thelma@bb.is

Celtic spirit lagði af stað frá
Ísafirði aðfaranótt mánudags.

Myndarlegt fley
í Ísafjarðarhöfn

Bæjar- og sveitarstjórar á Vestfjörðum tóku þátt í nethringakasti á Bryggjudögum í Súðavík. Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.

„Bryggjudagar hafa aldrei verið stærri“
Bryggjudagar í Súðavík

voru haldnir í þriðja sinn um
helgina og heppnaðist hátíðin
vel. „Mannmargt var í Súðavík
og fólk var virkilega ánægt
með hátíðina. Það lét enginn
smá kulda aftra sér og þetta

var mjög skemmtilegt“, segir
Vilborg Arnardóttir, einn
skipuleggjenda hátíðarinnar.

Á föstudag var í boði sigling
í Æðey, dorgveiðikeppni og
kappróður. Trúbadorinn Hallir
Reynis hélt uppi fjöri í íþrótta-

húsi Súðavíkur um kvöldið og
myndaðist þar mikil stemmn-
ing. Á laugardag var markaðs-
torg við íþróttahúsið og var þá
boðið upp á grill og efnt til
söngvarakeppninnar „SæDol
Súðavíkur“ fyrir yngri kyn-

slóðina. Þá kepptu bæjar- og
sveitarstjórar á Vestfjörðum
kepptu um titilinn „Sveitar-
stjórnandi Vestfjarða“. Um
kvöldið var stórdansleikur
Papanna haldinn í íþróttahús-
inu og sóttu yfir 400 manns

ballið.
„Bryggjudagar hafa aldrei

verið stærri og komu gestir
víða að. Þar af voru margir
sem komu sérstaklega til
Súðavíkur fyrir hátíðina“, seg-
ir Vilborg. Á sunnudag var

farið í fjölskyldugöngu og fjöl-
menntu hátíðargestir svo í
kaffisamsæti á Jóni Indíafara
þar sem Bryggjudögum var
slitið í þriðja sinn að viðstöddu
fjölmenni.

– thelma@bb.is

Ungir sem aldnir tóku þátt í dorgveiðikeppninni á bryggjunni í Súðavík.
Þingmennirnir Kristinn H. Gunnarsson og Einar Kristinn Guðfinnsson létu sig ekki

vanta á Bryggjudaga né Matthías Bjarnason fyrrum þingmaður og ráðherra.
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