Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk
Miðvikudagur 22. september 2004 · 38. tbl. · 21. árg.

Gerir listaverk úr hári
að ævafornum hætti
– sjá viðtal í miðopnu við Ástu Björk Friðbertsdóttur á Suðureyri

Talsverðar skemmdir þegar
Andey ÍS fékk á sig brot
Andey ÍS, skip Frosta hf. í Súðavík, fékk á sig brot seint á
föstudagskvöld með þeim afleiðingum að rúða í brú brotnaði
og töluverðar skemmdir urðu á rafmagnstækjum um borð.
Skipið var statt við Straumnes og var á leið út til veiða.
Enginn skipverji í sjö manna áhöfn Andeyjar slasaðist.
„Sem betur fer meiddist enginn en rúðan sprakk og
glerbrot þeyttust út um alla brú“, segir Sverrir Pétursson,
útgerðarstjóri HG, sem ásamt Súðavíkurhrepp á Frosta hf.
Stefnir ÍS var á svipuðum slóðum þegar þetta gerðist og
fylgdi Andey til lands aftur. Heimferðin gekk vel
og skipin voru komin til hafnar á fjórða tímanum
aðfaranótt laugardags.
Eins og áður segir urðu talsverðar skemmdir, einkum á
tölvuskjám og öðrum rafmagnstækjum í brú Andeyjar, en á
myndinni hér til hliðar má sjá hvernig þar var umhorfs.
Viðgerðir standa yfir. Búist er við að þær taki nokkra daga.
– halfdan@bb.is
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Karlar
velkomnir
Vetrarstarfið hjá Blakfélaginu Skellunum á
Ísafirði er komið í gang.
Starfið hjá félaginu hefur
hingað til eingöngu verið
ætlað konum en nú verður
breyting þar á. „Allar konur eru velkomnar og líka
allir karlar. Við verðum
með æfingar einu sinni í
viku til að byrja með, á
þriðjudögum frá klukkan
21 til 22.40“, segir Skellan
Sigrún Sigvalda-dóttir.
Skellurnar ætla ekki að
láta við æfingar sitja. „Við
tökum í það minnsta þátt í
öldungamóti í vor. Svo er
líklegt að við verðum með
á tveimur eða þremur
hraðmótum fyrir sunnan í
vetur“, segir Sigrún.

Vetrarstarf
hafið hjá KFÍ
„Veturinn leggst mjög vel í
okkur og mikil starfsemi
að fara í gang“, segir
Þorsteinn Þráinsson hjá
unglingaráði Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar (KFÍ)
en vetrarstarfið er hafið
hjá félaginu. Gengið hefur
verið frá ráðningum
þjálfara og hófust æfingar
í síðustu viku hjá nær
öllum flokkum nema
minnibolta. Þá má þess
geta að meistaraflokkur
karla keppti um fyrri helgi
á æfingamóti á Akureyri
og undirbýr sig fyrir fyrsta
leik keppnistímabilsins
sem verður 7. október.
Æfingatöfluna má nálgast
á heimasíðu félagsins
(kfi.is).

Stína frá Holti
sást á Írlandi
Jaðrakan sem merktur var
við Holt í Önundarfirði
sást á Suður-Írlandi 5.
september. Tómas Gunnarsson doktorsnemi merkti
fuglinn 22. júní í fyrrasumar í leiðangri ásamt
Böðvari Þórissyni frá
Náttúrustofu Vestfjarða.
Þá var farfugli þessum
gefið nafnið Stína í höfuðið
á sóknarprestinum í Holti,
séra Stínu Gísladóttur.
Stína sást á sama stað á
Írlandi áður en hún hélt til
Íslands í vor. Hún sást
síðan í Holti í sumar, í
síðasta skiptið 3. júlí.

Leikmaður
BÍ í hóp U-17
Benedikt Birkir Hauksson,
leikmaður BÍ, hefur verið
valinn í æfingahóp landsliðs Íslands í knattspyrnu
skipuðu leikmönnum undir
17 ára. Liðið tekur þátt í
undankeppni fyrir EM í
knattspyrnu. Riðillinn sem
lið Íslands leikur í verður
leikinn í Þýskalandi í
byrjun október.
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Skokkhringurinn í Skutulsfjarðarbotni

Sundhöll Ísafjarðar

Vilja lækka hámarkshraðann Gagnslítil fyrir börn
Bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar vilja að Vegagerðin
lækki hámarkshraða á veginum frá Hafrafellshálsi að afleggjaranum að Ísafjarðarflugvelli (veginum þar sem Skutulsfjörður var þveraður á sínum tíma) úr 90 km/klst í 60
km. Vegarkafli þessi er sem
kunnugt er hluti af fjölförnum
göngu- og hlaupahring Ísfirðinga í botni Skutulsfjarðar og
má þar sjá gangandi og hlaupandi fólk á flestum tímum
sólarhrings.
Hámarkshraði á Skutulsfjarðarbraut frá Eyrinni á Ísafirði að Hafrafellshálsi hefur
frá upphafi verið 60 km enda
mikil umferð við þann veg af
gangandi fólki. – hj@bb.is

yngri en 12 ára

Óánægð móðir hafði samband við blaðið og kvartaði
sáran undan því að börn undir
tólf ára aldri gætu lítil sem
engin not haft af Sundhöllinni á Ísafirði. Laugin er opin
klukkan 19.30-21.30 alla
virka daga en börnum er
óheimilt að vera ein úti eftir
klukkan 20 á kvöldin. „Ég
hef orðið var við þessar
áhyggjur“, segir Björn
Helgason, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Ísafjarðarbæjar.
„Við vildum geta opnað
laugina fyrr en sundfélagið
Vestri er með 120 börn við
Vegarkaflinn sem um ræðir.

Fastanefnd um samgöngumál á Vestfjörðum skipuð
Á þingi Fjórðungssambands Vestfirðinga sem haldið var fyrir skömmu var samþykkt að skipa fastanefnd um
samgöngumál. Hlutverk
hennar er að fylgja eftir þeim
áherslum í samgöngumálum
sem vestfirskir sveitarstjórnarmenn sammælast um á
hverjum tíma. Var samþykkt
að nefndina skipuðu fimm
fulltrúar og fimm til vara.
Einn kæmi frá norðanverðum
Vestfjörðum, einn úr hinni
gömlu Vestur-Barðastrandarsýslu, einn úr hinni gömlu

Austur-Barðastrandarsýslu og
einn úr Strandasýslu. Skulu
þeir skipaðir á Fjórðungsþingi
til tveggja ára í senn. Stjórn
Fjórðungssambands Vestfirðinga skipar síðan einn fulltrúa
úr sínum hópi, sem jafnframt
skal vera formaður nefndarinnar.
Til fróðleiks má geta þess,
að í lok síðasta árs bjuggu tæp
68% íbúa Vestfjarða í norðanverðum fjórðungnum, þar af
tæp 53% í Ísafjarðarbæ. Á
Ströndum bjuggu rúm 10%
íbúa Vestfjarða, í gömlu Vest-

ur-Barðastrandarsýslu 18%
íbúa og í gömlu AusturBarðastrandarsýslu rúm 3%
íbúa.
Í nefndina voru kjörnir
Sölvi Sólbergsson í Bolungarvík, Þórólfur Halldórsson á Patreksfirði, Einar Örn
Thorlacius á Reykhólum og
Guðbrandur Sverrisson í
Kaldrananeshreppi. Þá samþykkti stjórn Fjórðungssambandsins á síðasta fundi sínum að skipa Ragnheiði Hákonardóttur formann nefndarinnar.
– hj@bb.is

Reykjanesskóli við Ísafjarðardjúp

Einn nemandi
á afmælisárinu

æfingar og þarf að nota
laugina frá því skóla lýkur
og til klukkan hálfátta á
kvöldin.“
„Við erum að skoða þessi
mál með Skóla- og fjölskylduskrifstofu og lögreglunni á Ísafirði með það í
huga að rýmka útivistarreglurnar svo börn geti notað
sundlaugina. Í reglunum er
tekið fram að börn hafi leyfi
til að stunda íþróttaæfingar
eftir klukkan átta á kvöldin
og verið er að athuga hvort
ekki sé hægt að líta á sundferðir sem íþróttaiðkun.“

Jóhann B. ráðinn
bæjartæknifræðingur
Bæjaryfirvöld á Ísafirði hafa
samþykkt að ráða Jóhann B.
Helgason tæknifræðing á
Ísafirði í stöðu yfirmanns umhverfissviðs Ísafjarðarbæjar,
sem í daglegu tali er nefndur
bæjartæknifræðingur. Jóhann
var eini umsækjandinn. Hann
hefur á undanförnum árum
starfað á Verkfræðiskrifstofu

Sigurðar Thoroddsen á Ísafirði
og meðal annars sinnt störfum
byggingafulltrúa í Bolungarvík.
Sigurður Mar Óskarsson
sem gegnt hefur embætti
bæjartæknifræðings á Ísafirði
mörg undanfarin ár lætur fljótlega af störfum en hann hefur
ráðið sig hjá Vegagerðinni.

Stungið inn
vegna óspekta
Kona á fimmtugsaldri gisti
fangageymslu lögreglunnar
á Ísafirði aðfaranótt sunnudags. Er hún var handtekin
var hún töluvert ölvuð og
æst við heimahús á Ísafirði.
Hafði hún ruðst í heimildarleysi þar inn og brotið rúðu í
húsinu. Konunni var sleppt
þegar af henni rann áfengisvíman og hún var orðin róleg.
Lögreglan á Ísafirði hafði
afskipti af nokkrum ökumönnum í liðinni viku vegna

ýmissa umferðarlagabrota.
Má þar nefna hraðakstur og
vanrækslu á að færa bifreiðar
til lögbundinnar skoðunar.
Sá sem hraðast ók var mældur í Hestfirði á 117 km hraða
en á þeim vegarkafla er leyfilegur hámarkshraði 90 km.
Í dagbók lögreglunnar á
Ísafirði voru bókuð alls 102
verkefni í síðustu viku.
Tiltölulega rólegt var yfir
öllu og umferð gekk slysalaust.
– thelma@bb.is

Ölvunarakstur og
þjófnaður á Flateyri

Reykjanesskóli.
Skólinn í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp var settur um
fyrri helgi til að minnast þess
að sjötíu ár eru liðin frá stofnun
skóla þar, Nú er nokkuð um
liðið frá því að skólahald í
Reykjanesi var lagt niður. „Ég
tók boði um að gerast nú skólastjóri í Reykjanesi á ný því að
mér fannst það tilvalið til að

vekja athygli á 70 ára afmæli
skólans“, segir Skarphéðinn
Ólafsson, sem var settur skólastjóri í Reykjanesi í vetur. Aðeins einn nemandi er við skólann og mun hann læra í fjarnámi. Meðan skólahald var í
blóma í Reykjanesi var Skarphéðinn kennari og síðar skólastjóri þar um langt árabil.

Árið 1934 stofnuðu
Reykjarfjarðarhreppur og
Nauteyrarhreppur til skólahalds í Reykjanesi. Þremur
árum síðar gengu NorðurÍsafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður í félag með hreppunum tveimur um stofnun
skóla í Reykjanesi samkvæmt
lögum um héraðsskóla.
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Tveir karlmenn á þrítugsaldri voru handteknir á Flateyri um fimmleytið á sunnudagsmorgun, grunaðir um
ölvun við akstur sömu bifreiðarinnar. Báðir gistu
fangageymslu lögreglunnar
meðan málið var rannsakað.
Við rannsókn málsins var
upplýst að annar maðurinn
hefði ekið bifreiðinni, segir í
dagbók lögreglunnar á Ísafirði.

Tilkynnt var um þjófnað á
sérsaumuðu, bláu fortjaldi
sem stolið var af Benz-húsbíl
sem geymdur var í bílskúr á
Flateyri. Þjófnaðurinn er
talinn hafa átt sér stað einhvern tímann á síðustu dögum eða vikum. Lögreglan
óskar eftir upplýsingum um
þjófnaðinn frá þeim sem
einhverja vitneskju kunna að
hafa um hann.
– thelma@bb.is
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Bænarskjal íbúa við Hlíðarveg á Ísafirði

Vísað til tæknideildar og
fjárhagsáætlunar 2005

Slitlag á Hlíðarvegi er víða illa farið.
sem við höfum mátt búa við í
áraraðir. Svo vel sem bæjarfulltrúar eru upplýstir um
ástand gatnakerfisins teljum
við ekki ástæðu til að tíunda
það hér en bendum á hinar
tíðu skyndilokanir fyrir vatn á
undangengnum vikum, sem
segja allt sem segja þarf um
ástandið og hafa knúið okkur
til þessa gjörnings.“
Þá kom fram í fréttum að
brunahanar á Hlíðarvegi eru í
mjög slæmu ásigkomulagi og

Bænarskjal það sem íbúar
við Hlíðarveg á Ísafirði sendu
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
vegna slæms ástands götunnar
og hér var greint frá var tekið
fyrir í bæjarráði í síðustu viku.
Í skjalinu sem á annað hundrað
manns skrifuðu undir segir:
„Við undirritaðir íbúar við
Hlíðarveg á Ísafirði förum þess
náðarsamlegast á leit við
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, að
nú þegar verði brugðist við
því ófremdarástandi götunnar

komi upp eldsvoði á Hlíðarvegi gæti þurft að sækja vatn í
brunahana við Túngötu og
Hjallaveg.
Bæjarráð samþykkti að vísa
bænarskjalinu til vinnu við
gerð fjárhagsáætlunar fyrir
árið 2005. Jafnframt fól bæjarráð tæknideild bæjarins að
vinna verk- og kostnaðaráætlun vegna nauðsynlegra endurbóta á Hlíðarvegi.
– hj@bb.is

Nokkur samdráttur í afla á Vestfjörðum

Ríflega þriðjungs aflaaukning í ágústmánuði
orðið aukning í þorskafla. Í ár
var landað 2.917 tonnum en í
ágúst í fyrra var landað 2.370
tonnum. Einnig varð aukning
í ufsaafla. Í ár var landað 346
tonnum af ufsa í stað 48 tonna
í fyrra.
Á fyrstu átta mánuðum ársins var landað 41.282 tonnum
af sjávarfangi á Vestfjörðum
en á sama tíma í fyrra var
aflinn 44.905 tonn. Nemur
samdrátturinn á þessum átta

Í ágústmánuði var landað
5.184 tonnum af sjávarfangi
á Vestfjörðum. Er það ríflega
þriðjungs aukning frá því í
sama mánuði í fyrra þegar
3.807 tonnum var landað í
verstöðvum á Vestfjörðum.
Af einstökum tegundum má
nefna, að mest aukning hefur
orðið í ýsuafla. Í ágúst var
landað samtals 1.148 tonnum
af ýsu en í fyrra var landað
577 tonnum. Þá hefur einnig

mánuðum um 8%. Af einstökum tegundum má nefna
að landað hefur verið 21.452
tonnum af þorski sem er
nokkur aukning frá síðasta
ári þegar landað var 19.146
tonnum. Þá hefur einnig
orðið umtalsverð aukning í
ýsuafla sem jókst úr 3.333
tonnum í fyrra í 5.823 tonn í
ár. Samdráttur hefur hins
vegar orðið milli ára í steinbít, grálúðu, loðnu og rækju.

Afli vegna línuívilnunar á síðasta fiskveiðiári

Stærsti hlutinn kom
á land á Vestfjörðum
til aflamarks. Nemur línuívilnunin í þessum tegundum 16%
af lönduðum afla. Ívilnunin
gildir aðeins á þeim bátum sem
róa með línu sem beitt er í
landi.
Til loka síðasta fiskveiðiárs
þann 31. ágúst nam línuívilnun
samtals rúmum 473 tonnum í
ýsu og rúmum 416 tonnum í
steinbít. Aflinn kom á land í
39 höfnum á landinu. Stærstur
hluti aflans, eða tæp 547 tonn,

Talsvert meira en helmingur
þess afla sem fékkst vegna
línuívilnunar á síðasta fiskveiðiári kom á land á Vestfjörðum eða rúm 61%. Af einstökum höfnum á landinu kom
mest á land í Bolungarvík.
Sem kunnugt er tók svokölluð
línuívilnun við stjórn fiskveiða
gildi þann 1. febrúar á liðnum
vetri. Í henni felst að hægt er
að landa ýsu- og steinbítsafla
sem að hluta er ekki reiknaður
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kom á land í höfnum á Vestfjörðum, þar af 239 tonn af
ýsu og 308 tonn af steinbít.
Af einstökum höfnum má
nefna, að mestur afli vegna
línuívilnunar kom á land í
Bolungarvík eða tæp 162 tonn
en næsthæsta höfn landsins var
Suðureyrarhöfn með tæp 141
tonn. Af öðrum höfnum á
Vestfjörðum má nefna að á
Flateyri komu á land 84 tonn
og á Þingeyri tæp 32 tonn.

Gamla hreppsskrifstofuhúsið í Súðavík

Hýsir fiskvinnslu
í framtíðinni
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur veitt Gísla Hermannssyni fyrir hönd Vís
ehf. heimild til þess að breyta
húsnæðinu við Njarðarbraut
14 í gömlu Súðavík í fiskvinnsluhús. Í húsnæðinu var
áður m.a. skrifstofa hreppsins. Þegar hreppurinn flutti
starfsemi sína í nýtt húsnæði
í nýju byggðinni var húseignin seld Vís ehf.
Á fundi byggingarnefndar
Súðavíkurhrepps
fyrir
nokkru var tekin fyrir beiðni
hins nýja eiganda um að
breyta húsnæðinu í fiskvinnsluhús. Í bókun bygginganefndar kemur fram, að
samkvæmt reglugerð skuli
fara fram breyting á skipulagi
þegar notkun húss er breytt.
Þá segir að aðalskipulagi á
þessu svæði sé frestað og
því sé ekkert aðalskipulag í
gildi. Ekkert hættumat sé
heldur í gildi á svæðinu.

Umrætt húsnæði.
Þá bókaði nefndin, að í ljósi
þess að þetta hafi áður verið
atvinnuhúsnæði og er á svæði
þar sem fer fram skyldur
rekstur í sambyggingu með
öðru atvinnuhúsnæði í rekstri,
telji nefndin sig ekki hafa rök
til að standa í vegi fyrir þessari
breytingu og beinir því til
sveitarstjórnar að samþykkja

erindið. Þó mælti byggingarnefnd með því að grenndarkynning fari fram. Á fundi
hreppsnefndar Súðavíkurhrepps á dögunum var fallist
á sjónarmið nefndarinnar og
leyfi veitt fyrir breytingum
á húsnæðinu, að því tilskyldu
að grenndarkynning færi
fram.
– hj@bb.is

Athugasemdir vegna skýrslu Fjórðungssambandsins

Rangar tölur, villandi framsetning og ný „ósýnileg“ regla
Svava Rán Valgeirsdóttir,
leikskólastjóri Tjarnarbæjar
á Suðureyri, gerir miklar athugasemdir við framsetningu
þeirra talna um kostnað við
rekstur einstakra leikskóla,
sem komu fram í skýrslu
Fjórðungssambands Vestfirðinga um sameiningarkosti sveitarfélaga á Vestfjörðum. Tölurnar voru birtar
hér í blaðinu í síðustu viku.
Þar kemur fram að kostnaður
á hvert barn að frádregnum
innheimtum tekjum hefði
verið hæstur í leikskólanum
Tjarnarbæ á Suðureyri. Í
umræddum tölum er fjöldi
barna í leikskólanum Tjarnarbæ sagður vera 16. Svava
Rán segir að rétta talan sé í
raun 18. Einnig segir hún
þessa framsetningu talna
mjög villandi þar sem aðeins
sé miðað við fjölda barna í
einum mánuði, þ.e. í desember árið 2002. Fjöldi barna í
minni skólum geti verið mjög
mismunandi. Til dæmis
nefnir hún að á vorönn árið
2002 hafi verið 23 börn skráð
í leikskólann. Raunhæfara sé
því að miða við meðaltal
ársins og raunar sé líklegt að
slíkt sé gert í tölum frá einhverjum af þeim skólum sem
nefndir eru í tölum Fjórðungssambandsins.
Í athugasemdum sem
Svava Rán hefur sent frá sér
til bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ tekur hún fram, að leikskólinn Tjarnarbær hafi ekki
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farið fram úr fjárhagsáætlun
ársins 2002. Þvert á móti hafi
leikskólinn verið svo innan
heimilda að forstöðumaður
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
hafi óskað heimildar til þess
að færa fjárheimildir af Tjarnarbæ yfir á Grænagarð á Flateyri til tölvukaupa þar og hafi
verið fallist á þá ósk. Þá vekur
Svava Rán athygli á því, að
fjárhagsáætlanir leikskólans
hafi um árabil verið samþykktar athugasemdalaust í bæjarkerfinu, allt þar til á þessu ári
en þá hafi brugðið svo við að í
fyrsta skipti hafi verið nefnt
að tekjur hvers leikskóla eigi
að standa undir um 30% af
kostnaði við rekstur hans.
„Þetta hefur þó hvorki verið
tilkynnt mér formlega né öðrum leikskólastjórum, hvorki
fyrr né síðar. Samt varð þessi
„ósýnilega“ regla til þess að
ég þurfti að skera hressilega
niður í rekstrinum fyrir þetta
ár til þess að ná þessu markmiði og ég gat ekkert annað
en samþykkt þennan niðurskurð“, segir Svava Rán.
Þá bendir Svava Rán á, að
vegna lélegs ástands húsnæðis
skólans hafi verið veitt nokkrum fjármunum á liðnum árum
til viðhalds. Í umræddum
tölum líti svo út að um sé að
ræða almennan rekstrarkostnað skólans, „og margir gætu
túlkað það óráðsíu og bruðl
og jafnvel ástæðu hárra leikskólagjalda í Ísafjarðarbæ.
Aukið fjármagn sem þetta ætti

að sjálfsögðu fremur heima í
eignarsjóðum en hefur lítið
að gera með daglegan rekstur.“
Þá óskar Svava Rán eftir
því í athugasemdum sínum
að fá 30% regluna á hreint
og „hvort að það sé það
reiknimódel sem fara á eftir.“
Jafnframt lýsir hún sig reiðubúna til þess að lúta slíkri
reglu en spyr þó jafnframt
hvernig standi á því að
fjárhagsáætlanir séu samþykktar án þess að því takmarki sé náð.
Í samtali við blaðið segist
Svava Rán hafa sent þessar
athugasemdir til að skýra sína
hlið á þessum málum. Hún
hafi talið það nauðsynlegt þar
sem Tjarnarbær hafi virst
koma mjög illa út úr þeim
samanburði sem þar var fram
settur.
Þegar tölur Fjórðungssambandsins, sem unnar eru úr
tölum frá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga úr tölum frá
sveitarfélögunum sjálfum,
eru skoðaðar nánar, má sjá
að í Bakkaskjóli eru sögð 25
börn. Í dag eru þar 12 börn
og hann er sagður rúma 20
börn. Á Eyrarskjóli eru sögð
84 börn. Þar er í dag 71 barn
og er hann fullsetinn. Á Sólborg eru í tölum Fjórðungssambandsins sögð vera 96
börn. Í dag eru þar 88 börn
og er hann fullsetinn.
– hj@bb.is
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Sprunga í Óshyrnu við Bolungarvík virðist gliðna með vaxandi hraða

Spilda efst úr fjallinu talin
geta fallið allt í sjó fram
Talsverð hreyfing er á 3040 metra langri sprungu
skammt ofan við brún Óshyrnu ofan Óshlíðarvegar á
leiðinni frá Ísafirði og Hnífsdal
til Bolungarvíkur. Starfsmenn
Veðurstofu Íslands telja í
minnisblaði ástæðu til að óttast
að allstórt stykki, allt að 50100 þúsund rúmmetrar, geti
hrunið úr brúninni yfir veginn
og í sjó fram. Yfirvofandi
hætta er hins vegar ekki fyrir
hendi, að sögn annars höfunda
minnisblaðsins. Höfundar
minnisblaðsins vilja að fleiri
aðilar komi að mælingum á
sprungunni og ákveða hvort
tilefni er til einhverra aðgerða
til þess að koma í veg fyrir
slys af völdum slíks hruns.
Vitað hefur verið af sprungunni áratugum saman og með
minnisblaði sínu vilja starfsmenn Veðurstofunnar tryggja
að fylgst verði með henni með
skipulegri hætti en hingað til
hefur verið gert.
Tveir starfsmenn Veðurstofu Íslands, þau Esther Hlíðar Jensen jarðfræðingur og
Jóhann Hannibalsson veðurat-

hugunarmaður, sendu frá sér
minnisblað um síðustu mánaðamót þar sem vakin er athygli á sprungunni. Þar segir
m.a.: „Talsverð hreyfing er á
30-40 m langri sprungu
skammt ofan við brún Óshyrnu í um 600 m hæð yfir sjó
ofan vestasta hluta vegarins
milli Hnífsdals og Bolungarvíkur undir Óshlíð. Ástæða er
til þess að óttast að allstórt
stykki geti hrunið úr brúninni
yfir veginn og í sjó fram.
Fylgst hefur verið með hreyfingu sprungunnar í nokkra
áratugi og virðist gliðnunarhraðinn fara vaxandi.“
Í minnisblaðinu segir einnig
að komið hafi verið fyrir mælipunktum beggja vegna
sprungunnar til þess að kanna
hversu stórt stykki er á hreyfingu. Þá segir: „Ástæða er til
þess að þeir aðilar sem málið
varðar, þ.e. Vegagerðin, sveitarfélögin og Ofanflóðasjóður,
auk Veðurstofunnar, séu upplýstir um stöðu mála. Þessir
aðilar þurfa að koma að mælingum sem nauðsynlegar eru
til þess að meta hvort yfirvof-

andi hætta sé á hruni úr fjallinu, og ákveða hvort tilefni er
til einhverra aðgerða til þess
að koma í veg fyrir slys af
völdum slíks hruns.“
Esther Hlíðar Jensen segir
að unnið hafi verið að undanförnu við að fjölga mælingarpunktum sprungunnar og séu
þeir nú 15 talsins. Hún segir
að mælingar hingað til séu í
raun innan skekkjumarka en
samt virðist sem gliðnunarhraði sprungunnar hafi aukist.
Því sé rétt að fylgjast vel með.
Esther segir að um langan
aldur hafi hrunið úr fjallinu á
þessum slóðum sem og annars
staðar á Óshlíð. Aðspurð um
það hvort hætta sé yfirvofandi
segir hún telja að svo sé í raun
ekki. „Um það er hins vegar
ekki hægt að slá neinu föstu
þar sem mælingar hafa ekki
verið nægilega markvissar.
Með þessu minnisblaði viljum
við vekja athygli á málinu og
upplýsa um stöðu þess.“
Vitneskja um þessa sprungu
er ekki nýlega til komin. Hún
er nefnd í bók Ólafs Jónssonar,
Skriðuföll og snjóflóð, sem

kom út 1957. Þar er talað um
sprungu sem er uppi á fjallinu
sem fari víkkandi og ef það
haldi áfram gæti svo farið að
spilda félli úr fjallinu. Fyrstu
mælingar sem vitað er um voru
gerðar árið 1923 og var
sprungan þá rúmir 30 metrar
að lengd. Í ár var hún hins

vegar mæld rúmir 34 metrar
að lengd. Í minnisblaði Estherar og Jóhanns kemur fram að
samtals hafi mælst um 1,2 cm
gliðnun á sprungunni síðan
1982 og síðustu árin hafi gliðnunarhraðinn farið vaxandi því
síðustu tvö ár hafi gliðnun
mælst um 2 mm hvort ár.

Þess má geta, að Óshólarnir
við Bolungarvík hafa myndast
við það að gríðarleg fylla hefur
sprungið fram úr fjallinu.
Ummerki þess eru augljós ef
að er gætt.
– hj@bb.is

Blaði fjarstýrt
Jón Páll, Jaremko og VV-band- frá Ísafirði
ið léku við hvern sinn fingur
Stórkostlegir jasstónleikar í Edinborg á Ísafirði

Tímaritið VIÐ er gefið út
mánaðarlega á Akureyri en
er ritstýrt frá Ísafirði. Guðný
Jóhannesdóttir, blaðamaður
og ritstjóri blaðsins, er nýflutt
til Ísafjarðar og mun halda
um stjórnartaumana þar.
„Fjölmiðladeild Háskólans á
Akureyri mun sjá um skrifin
að mestu leyti en áður sá ég
um þau. Tímaritið er hugsað
sem landsbyggðarblað með
áherslu á Norðurland“, segir
Guðný.
Efni blaðsins er fjölbreytt
og má þar nefna mataruppskriftir og innlit til fólks. Þess
má til gamans geta, að í síðasta tölublaði er litið inn til
Sverris Hermannssonar, fyrrverandi ráðherra og bankastjóra, í sumarbústað hans að

Jassistarnir kátir við tónleikalok. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
Jassband Villa Valla ásamt
Jóni Páli Bjarnasyni gítarleikara og pólska saxófónleikaranum Zbigniew Jan Jaremko
lék jass í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði á föstudagskvöldið að
viðstöddu fjölmenni. Jón Páll
hefur án efa verið einn besti
jassgítarleikari landsins undanfarna áratugi. Sem kunnugt
er hefur jassband Villa Valla
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glatt Vestfirðinga með leik
sínum um áratugaskeið. VVbandið tók fyrst þrjú lög og
síðan lék Jón Páll tvö lög einsamall. Að þeim loknum kom
bandið á svið.
Þrátt fyrir áratuga reynslu
mátti greina að þessir sjóuðu
spilarar voru stressaðir þegar
þeir hófu leik sinn. Ekki leið
þó á löngu uns engum datt

annað í hug en allir þessir
menn hefðu spilað saman í
mörg ár.
Hápunktur tónleikanna var
þó þegar hinn pólski saxófónleikari Zbigniew Jan Jaremko
kom fram og lék með hljómsveitinni. Hann starfar nú sem
tónlistarkennari í Bolungarvík
en hefur um langt árabil verið
einn fremsti jassleikari Pól-

lands. Þeir Jón Páll hafa áður
leikið saman í hljómsveit enda
fór vel á með þeim.
Þegar hljómsveitin lauk leik
sínum ætlaði fagnaðarlátum
áhorfenda aldrei að linna.
Enda ekki ástæða til annars en
að þakka vel fyrir jasstónleika
á heimsmælikvarða.
– hj@bb.is
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Guðný Jóhannesdóttir.
Grund í Skutulsfirði. „Með
aðstoð nútímatækni mun ég
ritstýra blaðinu áfram, að
minnsta kosti í ár, og sjá síðan
til hvort ég læt það af hendi.“
Tímaritið VIÐ fæst meðal
annars í Pennanum-Bókhlöðunni á Ísafirði.
– thelma@bb.is

Jón Óskar í Slunkaríki
Myndlistarmaðurinn Jón
Óskar opnar sýningu í
Slunkaríki á Ísafirði kl. 16 á
laugardag. Þar verða myndir
sem unnar eru á þessu ári
með blandaðri tækni á
pappír. Jón Óskar hefur frá
upphafi hlotið viðurkenningar fyrir verk sín og hefur

haldið um 25 einkasýningar
á 15 ára listamannsferli. Verk
hans má finna víða í erlendum söfnum sem og í
opinberri eigu á Íslandi. Sýningin stendur yfir til 17. október. Slunkaríki er opið kl.
16-18 frá fimmtudegi til
sunnudags í viku hverri.
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Skin og skúrir í kringum hátíðarhöld vegna heimastjórnarafmælisins

Hætt við að halda málþingið
um Hannes Hafstein

Hannes Hafstein.
Í síðustu viku sendi Halldór
Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar frá sér fréttatilkynningu, þar sem tilkynnt var
að menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar hefði ákveðið að
fella niður málþing sem halda
átti á Ísafirði um skáldið og
Íslandsráðherrann Hannes
Hafstein, Vestfjarðaár hans og
heimastjórnina. Er þar með
lokið hátíðarhöldum sem
skipulögð voru í tilefni þess
að 100 ár voru á þessu ári liðin
frá því að Hannes Hafstein
settist í embætti ráðherra
Íslands fyrstur manna.
Óhætt er að segja að á ýmsu
hafi gengið þegar þessa
merkisviðburðar í sögu þjóðarinnar var minnst, bæði hér
vestra í fyrrum heimabæ
Hannesar og einnig í höfuðborginni þar sem hann fyrstur
manna gegndi ráðherraembætti. Hér vestra hafði menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar forgöngu um að þessa
merka atburðar yrði minnst og
skipulagði nefndin ýmsa við-

burði. Einnig var haldin hátíð
sem einstaklingar stóðu að,
m.a. með fjárstuðningi bæjarins.
Það var á fundi menningarmálanefndar Ísafjarðarbæjarins 21. janúar 2003 sem fyrst
var hreyft því máli að nauðsynlegt væri að minnast þeirra
tímamóta sem urðu þann 1.
febrúar 1904 þegar Hannes tók
við embætti ráðherra Íslands.
Á þeim fundi er bókað að hugmynd hafi komið frá formanni
nefndarinnar, Ingu Ólafsdóttur, að halda upp á þennan atburð. Er bókað að Halldór
Halldórsson bæjarstjóri hafi
komið á fund nefndarinnar
undir þessum lið. Nefndin var
ekki í vafa um ágæti hugmyndarinnar því hún bókaði
eftirfarandi: „Menningarmálanefnd er sammála um að minnast þessara tímamóta með veglegum hætti og hefur ákveðið
að boða hugsanlega samstarfsaðila á næsta fund nefndarinnar.“
Á næsta fundi nefndarinnar

Frá Heimastjórnarhátíð alþýðunnar 21. ágúst.
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þann 4. febrúar 2003 var áfram
rætt um undirbúning hátíðarhalda og þá kom fram hjá formanni nefndarinnar, „að búið
er að hafa samband við nokkra
ættingja Hannesar ofl.“ eins
og segir í fundargerð. Þá var
ákveðið að hittast aftur í komandi viku til frekari undirbúningsvinnu með hugsanlegum
samstarfsaðilum. Sá fundur
var haldinn 12. febrúar og þá
komu til fundar við nefndina
Sigríður Guðjónsdóttir, Áslaug Alfreðsdóttir, Jón Páll
Halldórsson, Sigríður Ragnars, Elías Guðmundsson,
Heimir Hansson og Jóhann
Hinriksson. Í fundargerð segir
að viðstaddir hafi verið sammála um að halda upp á þessi
tímamót og ákvörðun um
tímasetningar verði tekin síðar
og unnið verði áfram að
undirbúningi.
Þá liðu níu mánuðir án þess
að minnst væri á málið í
fundargerðum nefndarinnar en
þann 4. nóvember hélt nefndin
fund og þar segir í fundargerð
að farið hafi verið yfir og rædd
væntanleg dagskrá sem til
standi að halda þann 4. desember sem er afmælisdagur
Hannesar. Þá segir í fundargerð nefndarinnar: „Verði
hans minnst með veglegum
hætti hér á Ísafirði. Fleiri
viðburðir verði síðan á árinu
2004. Þórir Örn Guðmundsson. starfsmaður Ísafjarðarbæjar á Þingeyri, mætti á fund
menningarmálanefndar undir
þessum lið. Menningarmálanefnd felur Þóri Erni að vinna
að frekari undirbúningi.“
Ekkert kemur fram í fundargerðinni um einstaka dagskrárliði. Ekki fóru þessi
hátíðarhöld hátt því ekkert er
til dæmis um þau í fréttum
fyrr en tilkynnt var að hætt
væri við þau af óviðráðan-

legum ástæðum. Fram kom í
boðskorti til boðsgesta að
afhjúpa átti minnisvarða um
Hannes fyrir framan Mánagötu 1 á Ísafirði og einnig hafi
sýslumaðurinn ætlað að hafa
móttöku í Safnahúsinu. Dagskránni átti síðan að ljúka með
hátíðarkvöldverði í boði
bæjarstjórnar í Frímúrarasalnum. Alls voru 88 manns á
gestalista nefndarinnar en þar
var um að ræða ráðherra, þingmenn, bæjarfulltrúa og menningarmálanefndina ásamt
mökum, auk tveggja ættingja
Hannesar. Forseta Íslands var
ekki boðið til hátíðarinnar.
Þessum hátíðarhöldum var
frestað til 17. janúar 2004.
Ekkert var þó bókað um þessa
frestun í fundargerðum
nefndarinnar og ekkert um
undirbúning hátíðarinnar á
næstu þremur fundum og í
raun ekkert fyrr en eftir að hún
var afstaðin.
Hátíðarhöldin fóru síðan
fram 17. janúar og var gestalistinn að mestu sá sami og
áður og ekki hafði forseti
Íslands bæst á hann. Dagskráin
hófst með því að Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra
afhjúpaði minnisvarða við
Mánagötu 1 að viðstöddum
fjórum ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Síðan bauð sýslumaður til móttöku í Safnahúsinu og um kvöldið var hátíðarkvöldverður á Hótel Ísafirði í
boði bæjarstjórnar. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar,
Bryndís Friðgeirsdóttir og
Lárus Valdimarsson, mættu
ekki til hátíðarkvöldverðarins.
Þótti þeim hlutur almennings
í hátíðinni vera heldur rýr. Þá
undruðust þau að forseta
Íslands skyldi ekki hafa verið
boðið. Lárus Valdimarsson lét
þau orð falla að þarna hefðu
valdastéttirnar verið saman
komnar að nudda saman axlapúðum og láta glamra í skartgripum. „Þetta var hirðin. Ég
set spurningarmerki við það í
niðurskurði á þjónustu við
bæjarbúa hvort þetta hafi verið
rétta aðferðin“, sagði hann í
viðtali. Guðni Geir Jóhannesson formaður bæjarráðs sagði
að bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar hefðu tekið fullan
þátt í undirbúningi hátíðarhaldanna og lagt blessun sína
yfir gestalistann.
Á fundi menningarmálanefndar 20. janúar var bókað
að nefndarmenn séu sammála
um að hátíðin hafi gengið mjög
vel í alla staði og voru öllum
sem að henni stóðu færðar
bestu þakkir. Jafnframt var
bókað að rætt hafi verið um
fyrirhugaða sögusýningu um
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Frá afhjúpun minnisvarða um Hannes Hafstein á Ísafirði
17. janúar.
Hannes Hafstein sem lagt var fjarðarbæ um 750.000 krónur
til að opnuð yrði í febrúar. vegna „atburða er haldnir hafa
Einnig var lagt til að málþing verið og eftir á að halda í
yrði í minningu Hannesar þann Ísafjarðarbæ, í tilefni af 100
19. júní.
ára afmæli Heimastjórnar á
Á fundi 12. febrúar var rætt Ísafirði.“
um málþingið og á fundinn
Hátíðarhöldin sem mennmættu Andrea Harðardóttir og ingarmálanefnd stóð fyrir í
Jóna Símonía Bjarnadóttir til janúar fóru fyrir brjóstið á
viðræðna um þingið. Þá kom ýmsum og þann 11. febrúar
einnig fram í fundargerðinni birtist viðtal við Jón Fanndal
að 15. febrúar yrði opnuð sýn- Þórðarson, veitingamann á
ing í Safnahúsinu og væri öll- Ísafjarðarflugvelli, þar sem
um íbúum Ísafjarðarbæjar hann segir að ákveðið hafi
boðið að vera við opnunina. Á verið að halda svonefnda
sýningunni var sögulegur fróð- Heimastjórnarhátíð alþýðunnleikur birtur á veggspjöldum ar. Sagði hann að hugmyndin
og kryddaður með myndum að hátíðinni hafi kviknað „fyrir
úr samtímanum.
nokkru þegar ljóst var að
Þann 4. maí hélt menningar- hátíðarhöldin sem bæjaryfirmálanefnd fund þar sem völd í Ísafjarðarbæ ásamt
málþingið var rætt. „Lögð stjórnvöldum syðra skipufram drög að vinnudagskrá lögðu voru aðeins ætluð
fyrir málþing um heimastjórn- þröngum hópi stjórnmálaina og Hannes Hafstein er manna.“ Hann sagði það hafa
halda á eftir miðjan júní nk. verið ákaflega sorglegt að
Fyrst var ætlað að málþingið horfa á hvernig þessi tímamót
yrði þann 19. júní nk. en í ljós hefðu verið gerð að einhverri
hefur komið að sá dagur er hátíð aðalsmanna. Jafnframt
mjög ásetinn, bæði hér í Ísa- sagði Jón að forseta Íslands
fjarðarbæ og á öðrum stöðum. yrði boðið til hátíðarinnar.
Því samþykkir menningarHeimastjórnarhátíð alþýðmálanefnd að málþingið verði unnar var síðan haldin á Ísahaldið laugardaginn 26. júní firði þann 21. ágúst og er
nk. í stað þess 19. Gengið verði mönnum í fersku minni. Áætlfrá staðfestingum við þá aðila að er að um 2.000 manns hafi
er koma að málþinginu svo verið saman komin í miðbæ
sem fyrirlesara, starfsmenn og Ísafjarðar á hátíðinni og er hún
aðra.“
talin vera með fjölmennustu
Á næsta fundi nefndarinnar samkomum sem haldnar hafa
þann 12. maí voru lögð fram verið í bænum. Að hátíðinni
ný drög að vinnudagskrá fyrir stóðu einstaklingar með stuðnmálþingið og fram kemur að ingi félagasamtaka og fyrirþeir þrír fyrirlesarar sem leitað tækja. Meðal þeirra aðila sem
hafi verið til hafi staðfest þátt- styrktu hátíðina með fjárframtöku. Þá var samþykkt að lagi var Ísafjarðarbær.
Af þessari rakningu má sjá,
ganga frá endanlegri dagskrá
og hefja kynningu. Ekki kom að við undirbúning hátíðarþó fram í fundargerð nefndar- halda vegna 100 ára afmælis
innar hverjir yrðu fyrirlesarar. heimastjórnar á Íslandi hafi
Ekki var þó málþingið skipst á skin og skúrir. Örlögin
haldið á þessum tíma og í höguðu því svo að tilkynning
fundargerð nefndarinnar 15. bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar um
júlí segir að málþinginu hafi að hætt hafi verið við síðasta
verið frestað til 18. og 19. dagskrárlið hennar er dagsett
september. Á sama fundi var sama dag og skipt var um hústilkynnt að forsætisráðuneytið bónda í stjórnarráðinu.
hefði ákveðið að styrkja Ísa– hj@bb.is
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Þverárvirkjun í Steingrímsfirði 50 ára

Endurbyggingu virkjunarinnar
Við þurfum at- verður fagnað á laugardaginn
vinnu og öryggi

Úttekt á aldursskiptingu fólks á landsbyggðinni árin 1992 og
2002, sýnir verulega fækkun fólks yngra en 45 ára og fólks á
vinnumarkaði. Á móti eykst hlutfall eldra fólks á flestum stöðum.
Það vantar ekki úttektirnar, sem gerðar hafa verið á stöðu landsbyggðarinnar og áætlanir um viðreisn. Gallinn við þetta allt
saman er bara sá, að í flestum tilvikum hefur meira og minna af
skýrslufarganinu gulnað í skrifborðskúffum ráðuneyta og nefnda
í höfuðstaðnum. Þegar ekki hefur vantað viljann, þá hefur
vantað peninga. Að minnsta kosti hefur hið síðarnefnda verið
algengasta afsökun stjórnvalda þegar framkvæmdir á landsbyggðinni eru annars vegar.
Stjórnmálamennirnir segja að frumkvæðið verði að koma frá
heimamönnum, sagði gamall sjóari, með veðurbarið andlit og
vinnulúnar hendur. Já, þegar þeir eru búnir að taka það frá okkur, sem við höfum gert alla okkar ævi, þá eigum við að koma
með frumkvæði að nýjum atvinnutækifærum í staðinn fyrir það,
sem þeir tóku.
Rifjum upp fáein dæmi um verkefni, sem á þessum vettvangi
hefur verið bryddað upp á og sem mætt hafa tómlæti yfirvalda:
Rannsókn á áhrifum veiðarfæra á lífrríki hafsins, staðsetning
veiðieftirlitsmanna á landsbyggðinni, staðsetning nýrra ríkisstofnana utan Reykjavíkur. Þannig mætti áfram telja. Hvað með
hugmyndina um Háskóla á Ísafirði, raunhæfa tillögu sem gæti
skipt sköpum fyrir Ísafjörð, sem byggðakjarna?
Sífellt harðnar á dalnum hjá sveitarfélögum. Tekjur dragast
saman, gjaldendum fækkar, umsvif fyrirtækja minnka. Lögbundin þjónusta við íbúana tekur stöðugt stærri sneið af kökunni. Við
yfirtöku verkefna frá ríkisvaldinu, sem efla áttu sveitarfélögin,
hafa meðlögin alltaf verið vanreiknuð. Þess vegna er þeim jafn
þröngur stakkur sniðinn og raun er á. Sveitarfélögin hafa því
miður ekki jafn margar mjólkurkýr til að selja eins og ríkisvaldið.
,,Það þarf að fá íslensk og erlend fyrirtæki til að byggja upp
starfsemi á landsbyggðinni. Þannig er hægt að efla landsbyggðina,“ er niðurstaða höfundar þeirrar samantektar um aldursskiptingu fólks á landsbyggðinni, sem vitnað er til í upphafi. Haldið
í loforðum stjórnmálamanna er því miður lítið. Á sama tíma og
klifað er á frumkvæði heimamanna, er ekki hlustað.
Bændur óttast að verða leiguliðar hinna nýju ,,biskupsstóla“ í
sveitum landsins. Látum ekkert í þá veru henda íbúa við sjávarsíðuna. Gerum ungafólkinu kleift að búa við atvinnu- og félagslegt öryggi, þar sem það er borið og barnfætt og vill búa.
s.h.

orðrétt af netinu

Hugleiðing um stöðnun

Fyrir rúmum aldarfjórðungi kallaði Vilmundur Gylfason
Morgunblaðið „dagblað kerfisins”. Í krossferð sinni gegn
„sorpblaðamennsku”, og skilyrðislausum stuðningi við þá sem
mest áttu undir óbreyttu ástandi á tímum hafta og verðbólgu,
hikaði blaðið ekki við að túlka upplýsingar eftir eigin höfði,
oftast kerfinu í hag.
Á dögunum hittust leiðtogar norrænna jafnaðarmanna í
Viðey. Einhver þeirra missti út úr sér við það tækifæri að ef til
vill væri ekki vitlaust fyrir Íslendinga að sækja um aðild að
Evrópusambandinu. Morgunblaðið greip þetta á lofti og kallaði
frekjulega afskiptasemi eða eitthvað á þá leið. Nokkru seinna
var hér á ferð breskur ráðherra.
Hann taldi okkur Íslendinga ekkert endilega eiga heima í
sambandinu, og einhver ummæli á þá leið lét hann hafa eftir
sér. Þetta kallaði Morgunblaðið stórkostlega ,,hreinskilni”...
og það frá manni í innsta hring! politik.is – Jón Skaftason
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Mesta raforkunotkun á heimilum er á aðfangadagskvöld.
Þá hafa starfsmenn Orkubúsins venju fremur vara á sér.
Hér er Þorsteinn Sigfússon svæðisstjóri á Strandasvæði í
Þverárvirkjun á aðfangadagskvöldi.
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra mun á laugardag
taka endurbyggða Þverárvirkjun í Steingrímsfirði í notkun
við hátíðlega athöfn. Af því
tilefni og að um þessar mundir
eru 50 ár frá því að hún var
upphaflega tekin formlega í
notkun verður athöfn í virkjuninni sem hefst kl. 16 á laugardag. Guðmundur Jóhannsson
stjórnarformaður Orkubús
Vestfjarða flytur ávarp og
opnuð verður sýning á myndlist Guðbjargar Lindar Jónsdóttur ásamt sýningu úr sögu
virkjunarinnar. Kristján Haraldsson orkubússtjóri flytur
erindi um sögu virkjunarinnar
og að því loknu mun Valgerður
Sverrisdóttir eins og áður
sagði taka endurbyggða virkjunina í notkun. Að því búnu
verða gestum boðnar léttar
veitingar jafnframt því sem
flutt verður tónlist.

Upphaf Þverárvirkjunar
Þverá í Steingrímsfirði rennur úr Þiðriksvallavatni, sem er
í um 78 m hæð yfir sjávarmáli.
Þiðriksvallavatn var um 1,55
ferkílómetrar að stærð og
vatnasvið þess um 31 ferkílómetri. Þverá er dragá með
meðalársrennsli um 1,5 rúmmetra á sekúndu.
Fyrstu athuganir á virkjunarskilyrðum Þverár gerði Árni
Pálsson verkfræðingur á árunum 1937-38. Þá var rafstöðin
á Hólmavík orðin gömul og
úrelt. Árni gerði ráð fyrir að
stöðvarhús og stífla yrðu reist
á sömu stöðum og raun varð á
1951-53. Vantrú á fyrirtækið
og fjárhagsörðugleikar hreppsfélagsins ollu því að ekki varð
af framkvæmdum.
Snemma árs 1951 var Raf-

magnsveitum ríkisins falið að
byggja virkjunina. Sprengdur
var 200 m langur skurður í
haftið út úr vatninu að væntanlegu stíflustæði, vegir lagðir
um svæðið og allt efni pantað.
Sumarið 1952 var unnið við
uppsteypu stíflu, undirstöður
fyrir pípu og stöðvarhúsið.
Uppsteypu hússins lauk um
haustið og var það innréttað
um veturinn. Sumarið 1953
lauk gerð stíflunnar og þrýstivatnspípan lögð. Um haustið
var unnið að uppsetningu vélog rafbúnaðar. Strax í upphafi
var ákveðið að hafa tvær vélar
og eina pípu sem afkastaði
nægu vatnsmagni og vatnssviðið gaf tilefni til.
Þverárvirkjun tók síðan til
starfa 15. desember 1953, á
sama tíma og endurbótum á
rafveitukerfinu á Hólmavík
var lokið. Stöðin var vígð við
hátíðlega athöfn 4. september
1954.

Mannvirki og
búnaður
Í gljúfri Þverár var byggð
17 metra löng og 10 m há
bogastífla, hin fyrsta sinnar
tegundar á landinu. Veggþykkt í boganum var 60 cm og
heildarlengd stíflu 34 m. Munur á hæsta og lægsta vatnsborði
var 4,5 m. Stöðvarhúsið var
um 100 fermetrar með stöðvarhúsgólf í 34 m hæð yfir sjávarmáli. Arkitekt húss var Sigvaldi Thordarson. Aðalhönnuður var Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen sem jafnframt hafði eftirlit með verkinu. Vatnshverfill var frá
þýska fyrirtækinu Dress & Co.
GmbH af gerðinni Francis.
Vatnshverfillinn eyðilagðist
1995 og var vélin ekki lagfærð
því þá voru uppi hugmyndir

Stöðvarhús Þverárvirkjunar fyrir endurbyggingu.

12.4.2017, 10:33

um að stækka virkjunina.
Árið 1957 var pöntuð vél
fyrir seinni áfanga og þegar til
kom var ákveðið að hafa hana
það stóra að hún gæti nýtt
pípuna að fullu ein og sér.
Allur búnaður var kominn til
landsins 1959 en framkvæmdum frestað því sú gamla dugði
enn. Árið 1963 var stöðvarhúsið stækkað um 100 fermetra
og vél II, eins og hún var
kölluð, sett niður. Allur sameiginlegur stjórnbúnaður fyrir
báðar vélarnar kom nýr.
Vatnshverfill var af Francisgerð frá CKD Tékkóslóvakíu.

Þiðriksvallavatn
og orkuvinnsla
Að loknum fyrsta áfanga var
flatarmál Þiðriksvallavatns
komið í 1,8 ferkílómetra við
82,5 m yfir sjávarmáli og fór
þá nokkurt láglendi við vesturenda vatnsins undir vatn. Þar
á meðal voru tún jarðanna
Þiðriksvalla og Vatnshorns.
Orkumáttur virkjunarinnar
byggðist að stórum hluta á
miðlun úr vatninu. Dreifikerfi
Þverárvirkjunar var einangrað
frá öðrum kerfum og þurfti
því virkjunin að anna allri
eftirspurn á svæðinu. Lítil
raforkunotkun var á sumrin
þegar nóg vatn var til staðar í
ánum en meira á veturna þegar
rennslið var í lágmarki.
Á þessum tíma voru til
skoðunar ýmsir möguleikar til
að anna eftirspurn. Í fyrsta lagi
með stífluhækkun eða að auka
innrennslið í Þiðriksvallavatn.
Tvær veitur voru skoðaðar,
Húsadalsárveitu og Ósárveita.
Ekkert var af framkvæmdum
þá. Stíflan var einungis hækkuð með plankaþili og nýir
veggir og yfirfall steypt, samtals 22 m á lengd. Vatnsborðið
þá orðið um 84 m hæð yfir
sjávarmáli og miðlunin orðin
11,3 Gl. Tilraunir voru gerðar
1975 með að veita hluta af
Ósánni yfir á vatnasvið Þiðriksvallavatns án þess að ljúka
verkinu að fullu. Árið 1998
var Ósárveita neðri síðan
kláruð og stækkaði vatnasvið
Þiðriksvallavatns um 5 ferkílómetra.
Árið 1992 var hafist handa
við rennslismælingar á nærliggjandi ám og endaðu þær
athuganir með forathugun á
endurbótum á virkjuninni.
Niðurstaða þessara athugana
var að hagstæðast væri að
endurbyggja virkjunina á sama
stað. Frá árinu 1978, þegar
Orkubú Vestfjarða tók við
rekstri virkjunarinnar, til og
með 1998, eða í 21 ár, var
framleiðslan að meðaltali um
4 GWh. Þá var virkjunin orðin
tengd við samveituna. Þó
nokkur framleiðsluaukning
hefur orðið eftir að Ósárveita

neðri kom í rekstur. Mesta
framleiðsla virkjunarinnar
með gamla búnaðinum var
árið 1996 eða 6,2 GWh.

Virkjunin endurnýjuð
Árið 1999 hófst undirbúningur að byggingu 500 m
langrar jarðvegsstíflu, þar sem
núverandi steinsteypt stífla
yrði hluti af þeirri nýju. M.a.
fóru fram athuganir á plöntuog fuglalífi. Einnig voru fornleifar á svæðinu skráðar. Sumarið 2000 hófust verklegar
framkvæmdir við stífluna og
lauk gerð hennar um haustið.
Einnig fór fram fornleifauppgröftur á bæjarhól Þiðriksvalla.
Vatnsborð Þiðriksvallavatns hækkaði með tilkomu
jarðvegsstíflunnar um 6 m og
Allur vélbúnaður og hluti
af rafbúnaði var boðinn út
haustið 1999 til afhendingar
vorið 2001. Ákveðið var að
hafa einungis eina vél í stað
tveggja áður. Stöðvarhúsið var
lengt um 4 m til að koma svo
stórri vél fyrir. Einnig var hluti
af gólfi í sal fjarlægt til að
hægt væri að hafa vélina staðsetta neðar í húsinu. Sprengt
var fyrir nýrri sogþró niður í
árfarveginn til að auka fall-

Hluti af nýjum vélbúnaði í
Þverárvirkjun.
hæðina með því að lækka
undirvatnshæð vélarinnar í
takt við lækkunina í húsinu.
Árfarvegur Húsadalsár var
víkkaður og 163 m langur og
7 m breiður fráveituskurður
grafinn niður eftir Húsadalsá
til að koma vatni frá sogþrónni.

Nýi búnaðurinn
Vatnshverfill er af gerðinni
Francis frá Vatech í Þýskalandi. Snúningshraði er 600
sn/mín, vatnsnotkun 4,5 rúmmetrar á sekúndu og nettófallhæð 54 m. Rafall er frá VEM.
Hönnun og eftirlit með hinum
nýju mannvirkjum voru í
höndum Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen og hönnun
rafmagns var unnin af Rafteikningu Reykjavík. Arkitekt
að breytingu húss var Elísabet
Gunnarsdóttir á Ísafirði. Gert
er ráð fyrir að orkuframleiðsla
nýju virkjunarinnar verði um
8,5 GWh.
Samantekt þessi er unnin
úr upplýsingum sem fram
koma á heimasíðu Orkubús
Vestfjarða (ov.is). Myndirnar
eru einnig þaðan.
– Halldór Jónsson.
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Ásta Björk Friðbertsdóttir gerir listaverk úr hári að ævafornum hætti

Má engum kenna aðferðina nema afkomendunum
Ásta Björk Friðbertsdóttir á Suðureyri
hefur um árabil stundað þá list að vinna
muni úr hári. Færni hennar á því sviði hefur
víða vakið athygli, þar á meðal hjá söngkonunni heimsfrægu Björk Guðmundsdóttur.
Svo eitthvað sé nefnt hafa hárblóm Ástu
prýtt Björk við setningarathöfn Ólympíuleikanna í Aþenu, á nýja plötuumslaginu
hennar og á fjölda mynda í ýmsum blöðum
og tímaritum. Má þar nefna hið heimsþekkta
tímarit Vogue. Ásta hefur sýnt verk sín víða
á handverkssýningum. Hún á hlut í súgfirska handverkshúsinu „Á milli fjalla“ þar
sem hún selur verk sín. Að vinna muni úr
hári er ævaforn listgrein sem stunduð var
víða um Evrópu og naut ekki síst hylli í
Svíþjóð og Danmörku. Það mun hafa verið
Karitas Hafliðadóttir frá Fremri-Bakka í
Langadal í Nauteyrarhreppi hinum forna
sem kom með þessa listiðn til Íslands. Karitas fór til náms í Danmörku og starfaði síðan
við kennslu á Ísafirði á árunum frá 1898 til
1940. Hún miðlaði af kunnáttu sinni auk
þess að stunda listina sjálf og varð listmunagerð úr hári vinsæl iðja við Djúp. Til margra
ára lá þessi þekking síðan í dvala hér á landi
þar til Ásta hóf að vinna verk úr hári á ný.
– Hvernig kom það til að þú
fórst út í þessa iðju?
„Áhugi minn vaknaði þegar
ég fór á handverkssýningu í
Húsmæðraskólanum á Ísafirði. Það hefur verið fyrir eitthvað um 20 árum. Þetta var
allt gamalt handverk sem búið
var að gera löngu áður og þar
á meðal sá ég þessar hármyndir. Ég verð alltaf svo forvitin
hvernig allt er gert, hreinlega
verð að vita það. Ég hafði aldrei á minni ævi heyrt um
neinn sem væri að gera svona
fyrr en ég sá þessar myndir.
Ég fór þess vegna að leita hver
kynni þetta og þá var mér bent
á Sigríði Salvarsdóttur í Vigur.
Hún var einmitt stödd á sýningunni þannig að ég óð bara
beint á hana. Ég vissi ekkert
hver hún var nema bara að
hún kynni þetta. Hún tók vel í
það að sýna mér. Sagði að hún
skyldi hafa samband. Næstu
tvö árin fékk ég af og til skilaboð frá henni um að hún væri
ekki búin að gleyma mér heldur þyrfti hún að rifja þetta aðeins upp því hún hafði gert
þetta sem barn. Mér skildist
að hún hefði ekki gert þetta í
langan tíma og hefði lært þetta
í bernsku. Svo vill til að Karitas Hafliðadóttir sem kom með
kunnáttuna til landsins hafði
einmitt kennt móður Sigríðar
að vinna úr hári.
Einn daginn hringdi Sigríður og spurði hvort hún mætti
ekki koma. Ég hélt það nú og
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hún kom í heimsókn til mín
og kenndi mér iðjuna. Meðal
annars kenndi hún mér að aðferðina við að gera blómin. Í
framhaldi af þessu var okkur
boðið á handverkssýningu í
Perlunni í Reykjavík sem hét
Íðir. Þetta var fyrsta handverkssýningin sem ég veit um
en þetta var áður en þær fóru
að verða reglulegir viðburðir.
Á sýningunni vöktu verkin
mikla athygli þar sem þetta
hafði ekki sést svo lengi.
Margir þekktu þetta sem
gamla muni og höfðu séð þá á
söfnum og jafnvel átt þá sem
erfðagripi.“

Má engum kenna
nema afkomendunum
„Áður var ekki óalgengt að
fólk sendi hár út til Norðurlanda og léti vinna úr því þar
tryggðarband. Til dæmis var
mikið um að festar fyrir vasaúr
væru gerðar úr hári sem
tryggðarband. Svo voru einnig
búnar til hálsfestar og annað
úr hári. Þarna vissi ég ekki að
það væri gert því ég hafði aldrei séð það. Ég fór svo að
fara á fleiri sýningar, bæði í
Laugardalshöllinni og Hrafnagili og hef af og til sýnt sjálf á
slíkum sýningum.
Þá var farið að spyrja mig
hvort ég kynni ekki að búa til
hárfestar og ég áttaði mig ekki
á því hvernig það væri gert,
því það er svo gjörólík aðferð

Ásta með mynd af Björk Guðmundsdóttur söngkonu, en hún notar oft hárblóm hennar sem hluta af búningi sínum.
þeirri sem notuð er við blómin. kanna hvar hægt væri að læra um konum í Svíþjóð sem þær á gera vegna þess að ég
bjó svo langt í burtu og með
Þá var mér sagt að þetta væri þetta en fann engan hér á landi. kynnu þessa aðferð.
Síðan fékk ég bréf frá Sví- því skilyrði að ég kenndi þetta
gert erlendis og fólk var svo Ég ætla ekki að fullyrða að
áhugasamt að leyfa mér að enginn hérlendis kunni þetta þjóð um að þetta væri gert í engum nema mínum afkomvita hvernig það var gert að en ég veit ekki um neinn. Ég einu þorpi þarlendis. Ég reyndi endum. Þær hafa haldið í þessa
það fór heim af sýningunni að sendi bréf til Danmerkur, Nor- að ná sambandi við þær konur, hefð frá öndverðu og haldið
ná í munina til að sýna mér. egs og Svíþjóðar og fékk svar sem endaði með því að ári innan fjölskyldunnar. Þetta
Jafnvel sendi það mér þá í frá Danmörku. Þar kom fram seinna var ég komin til Sví- voru konur á öllum aldri,
pósti. Það virtist vekja mikla að þeir vissu ekki um neinn þjóðar til að læra aðferðina. ömmur, mömmur, dætur og
athygli að það væri aftur byrjað þar í landi sem stundaði þetta Ég var svo heppin að þær vildu tengdadætur. Sonur minn bjó
að vinna úr hári. Ég fór svo að lengur en hefðu heyrt af nokkr- kenna mér þetta. Það féllust í Danmörku á þessum tíma og
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bíða mín alltaf verk þegar ég
klára eitt. Fólk hefur samband
og sendir mér hárið og segir
mér hvað það vill að ég geri.
Einnig er algengt að sýningargestir taki nafnspjaldið mitt
og hafi svo samband. Stundum
er það ekki fyrr en mörgum
árum seinna að það hefur samband. Ég hef komist að því að
um 80% þjóðarinnar virðast
eiga fléttur ofan í skúffu. Sumir eru komnir með leiða á því
að geyma það og vilja nota
það í eitthvað, hvort sem það
eru úrfestar eða myndir uppi á
vegg eða hvað sem er. Það
tekur mig mislangan tíma að
vinna verkin og mun styttri
tíma að gera blómamyndirnar.
Ég hef heyrt af því að fólki
finnist hálfógeðslegt að hafa á
sér muni úr hári. Mér finnst
það nú út í hött. Ef þetta er
hárið af manneskjunni sjálfri,
hvaða máli skiptir það þá hvort
það er í eyrnalokkum eða
hangandi um hálsinn“, segir
Ásta Björk og hlær góðlátlega.
„En fólk verður að hafa sínar
skoðanir á því. Það er misjafnt
hvaða hár fólk sendir mér.
Stundum er það af því sjálfu,
stundum af börnunum eða
móðurinni. Það er allur gangur
á því. Stundum á það fléttu frá
dóttur sinni frá því að hún var
barn og vill nota það til þess
að gera gjöf handa henni þegar
hún á stórafmæli. Eitt sinn bað
maður mig um að gera mynd
úr hári dóttur sinnar til að gefa
henni í brúðargjöf, en hárið
var af henni sem barni. Það
eru einhver tilfinningatengsl
við hárið. Fyrst fólk geymir
þetta ofan í skúffum svona
lengi hljóta tengslin að vera
til staðar.
Til þess að geta gert mynstur
þarf hárið að vera langt. Það
fer mismunandi mikið í mynstrin en það tekur því ekki að
byrja með stutt hár því að það
fer svo mikið í festingarnar.
Það er mögulegt að gera
blómamynstrin með stuttu hári
en það er alltaf betra að hafa
það langt, annars verður það
einhæft því lítið er hægt að
vinna með það.“

kom með okkur til Svíþjóðar
og var í sumarhúsinu sem við
dvöldum í. Ég spurði hvort
það væri í lagi að hann kæmi
með í heimsóknina. En þeim
var sko hreint ekki sama. Þá
óttuðust þær að hann gæti farið
og sýnt aðferðina í Danmörku.
Sjálfri fannst mér það mjög
fyndið því að ég vissi að hann
myndi aldrei gera það. En þær
kenndu mér með því að lofa
að ég myndi engum kenna
nema afkomendum mínum.“

Seldu hefðarfólki
varninginn
„Þessi kunnátta hefur glatast
að mestu í Danmörku og víðar,
ég held að þetta hafi einnig
verið stundað í Englandi og
jafnvel í Ameríku. Eitt sinn
kom kona til mín á sýningu og
sagði: Nújá, er þetta gert ennþá
hérna, ég held að það sé búið
að týna þessu niður í Ameríku.
Þá þekkti hún þetta frá bernsku
en vissi ekki til að það væri
gert lengur. Aftur á móti eru
margir farnir að þekkja þetta
núna af því Sigríður í Vigur
tók að sér að kenna fleirum en
mér.
Út frá sýningunum vaknaði
áhugi kvenna á að læra aðferðina. En ég veit ekki um neinn
sem er að gera þetta að neinu
ráði nema eina konu á Þingeyri, en síðan er það algengara
að konur séu að læra þetta
fyrir sjálfar sig. Ég hef engum
kennt, en það er ekki af því að
ég vilji það ekki, heldur hefur
enginn viljað koma hingað
vestur á Súgandafjörð til að
læra þetta. Það var einmitt á
fyrstu sýningunni í Perlunni,
að spurt var hvort ég tæki að
mér að kenna iðjuna. Ég sagði
að ég ætti ekki heima þarna
syðra og gæti það þess vegna
ekki. En Sigríður var að flytja
til Reykjavíkur og tók niður
nöfnin og þannig fóru hjólin
að snúast. Það er mjög jákvætt
að þekkingunni sé haldið við.
Samkvæmt gömlum heimildum var mikið um listmunagerð úr hári á 19. öldinni í
Svíþjóð. Þá fóru konurnar sem
stunduðu iðjuna í ferð og seldu
hefðarfólki í Rússlandi og
víðar því enginn annar hafði
efni á að kaupa varninginn.
Til eru krúsir með loki og gati
í miðjunni þar sem hárið úr
greiðunum var sett ofan í og
geymt, því að allt var notað.
Þetta voru verðmæti. Satt að
segja vil ég ekki fá svoleiðis
hár til að vinna úr, þar sem
það er orðið að einni flækju
og því rosaleg vinna. Með aðferðinni sem ég lærði í Svíþjóð
þarf ég að telja hárin og þau
þurfa öll að vera jafnlöng. Ég
flokka þau niður eftir mynstri
og lóð er fest á endana til að
halda því í skefjum. Þetta er
svona nokkurs konar knippl
en frágangurinn er vandasamastur.“

og dökk hár. Það skiptir öllu
máli meðan ég er að telja þau
og flokka. Að því loknu er
nánast sama hvernig hárið er.
Í eina úrfesti sem ég gerði fóru
um þrjú þúsund hár. Þetta er
fyrir utan hár sem fer í frágang.
Þannig tekur þetta dálítinn
tíma.“

Björk ánægð
með hárblómin

Eyrnalokkar.

Blómamyndir úr hári.

Hálsfesti og armband.

Þrjú þúsund
hár í eina úrfesti
– Þegar þú byrjaðir, notaðir
þú þitt eigið hár?
„Nei, Sigríður kom með hár
með sér sem hún átti til. Það
er tiltölulega lítið af hári sem
fer í mynstrin, það er aðallega
lengdin sem skiptir máli en
ekki magnið. Fólk er oft mjög
undrandi þegar ég segi því það.
Það er kannski með þykka
fléttu og óttast að það sé ekki
nóg. Það fer mjög lítið í þetta
en því lengra sem það er, því
minna þarf til. En í fléttunum
eru alltaf hár af mismunandi
lengdum og ég byrja alltaf á
því sem er lengst. Ég vinn
mikið með hrosshár sem er
mun grófara. Faxið er þó fínna
en taglið. Það er nánast eins
og eiga við girni því hárið er
svo sterkt og gróft. Það er að
sumu leyti betra að vinna með
hrosshárið þar sem að það er
svo langt, en það er svo hart
að það sker mig í fingurna
þegar ég er að vinna með það.

80% eiga fléttur
ofan í skúffum
– Hversu mikið framleiðir
þú af munum úr hári?
„Þetta er náttúrlega engin
geysileg framleiðsla því þetta
er svo tímafrekt. En yfirleitt
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Algengt var að stúlkur létu gera festar úr hári sínu fyrir
vasaúr unnustans.
Fólk er nú bara svo almennilegt að þó að það þekki mig
ekki neitt, þá sendir það mér
hrosshár endurgjaldslaust.
Mannshárið fæ ég sent frá ættingjum og vinum. Ungar stúlkur klippa sig oft fyrir eða eftir
ferminguna og gefa mér hárið.
Annars þarf ég ekki að nota
svo mikið þar sem fólk sendir
mér sitt eigið hár til að vinna
úr.
Það eru engin átök við vinnuna þar sem allur efniviður er
fisléttur. En það er ótrúlegt
hvað það reynir mikið á samt.
Ef ég sit lengi við þetta, þá
leiðir það alveg upp í bak.
Þetta eru svo fíngerðar hreyfingar sem maður er að eiga
við. Ég get því ekki setið við
vinnuna nema nokkra klukku-

tíma í einu, það er alveg hámark. Þannig get ég ekki klárað neitt verk í einni lotu. En
þetta er auðvitað bara áhugamál og ég hef líka annað að
gera.
Ég veit að blómamyndirnar
voru oft gerðar með silkigarni.
Ég hef prófað það og er ekki
eins hrifin af því. Það er auðveldara en að vinna með hárið
og ég ætla ekki að neita því að
það geti verið fallegt að nota
marga liti, en það höfðar ekki
eins mikið til mín. Mér finnst
það meira spennandi að vinna
með hár.
Hár eru mjög mismunandi.
Sum hár eru mjög ljós og fín
og þá er erfitt að greina á milli
meðan ég er að telja þau. Það
er auðveldara að vinna við gróf
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– Hvernig kom það til að þú
fórst að senda verk þín til
Bjarkar?
„Hrafnhildur, sem er einn
af búningahönnuðum Bjarkar,
kom á eina sýningu þar sem
ég var með muni og tók nafnspjald. Henni fannst þetta vera
eitthvað sem væri „öðruvísi“
og nokkuð sem hún gæti notað
við búninga sína. Hún hafði
samband við mig og það æxlaðist þannig að ég fór að senda
henni verk bæði úr mannshári
og hrosshári. Hún sagði mér
strax að hún væri að fara nota
þetta í hönnun fyrir Björk og
að hún væri mjög ánægð með
það. Í vor sagði Hrafnhildur
mér að hún væri að hugsa um
að nota hármyndirnar fyrir
nýja plötuumslagið.
Það kom mér skemmtilega
á óvart þegar ég sat fyrir framan sjónvarpið, að sjá Björk
með hárblóm frá mér á setningarhátíð Ólympíuleikanna.
Seinna fékk ég tölvupóst frá
Hrafnhildi þar sem hún spurði
mig hvort ég hefði ekki tekið
eftir því að Björk hefði verið
með blómin mín í hárinu.
Hrafnhildur hefur verið dugleg að senda mér myndir af
Björk þar sem verk mín eru
notuð í búningum hennar. Það
hafa birst myndir af henni í
ýmsum blöðum með hárverk
mín í búningunum, meðal annars Vogue. Einnig hefur hún
notað þau á tónleikum. Nýlega
fékk ég tölvupóst frá Hrafnhildi þar sem hún segir mér að
hugsanlega eigi eftir að birtast
myndir af Björk í nokkrum
fleiri blöðum þar sem verk mín
eru notuð.
Fólk áttar sig líklega ekki á
því hvað þetta er í hárinu þegar
það sér Björk, eins og til
dæmis á Ólympíuleikunum.
Jafnvel fólk héðan sem veit að
ég er að gera svona hárblóm
áttar sig ekki á því að um þau
sé að ræða. Ég er því ekki
hissa þó að almenningur taki
ekki eftir þessu.
Hrafnhildur notar líka heilmikið hrosshárin. Hún hringir
oft með mjög stuttum fyrirvara
og þá er það fljótlegast að nota
hrosshár. Hrafnhildi finnst það
vera í fínu lagi þar sem Björk
er oft uppi á sviði og þá sjást
blómin betur ef þau eru stærri,
sem þau verða því grófara sem
hárið er. Hún notar manns- og
hrosshár alveg jafnhliða og
blandar þeim mikið saman.
Það sést einmitt mjög vel á
plötuumslaginu þar sem Björk
sést aftan frá. Þá sjást greinilega fíngerðu blómin sem gerð
eru úr mannshári til móts við
þau stærri og grófari úr hrosshárinu.“

Að hafa hugann
allan við verkið

– Nú átt þú dóttur, hefurðu
kennt henni listina að skapa
myndir úr hári?
„Ekki ennþá. En áhuginn á
kannski eftir að kvikna hjá
henni eða dóttur hennar síðar.
Annars höfðar þetta yfirleitt
síður til yngra fólks. Það er
frekar eldra fólk sem man eftir
þessu. Það hefur þó komið fyrir að hlutir hafi verið pantaðir
fyrir ungar stúlkur þar sem
þær eru svo hrifnar af þessu
að þær langar í mynd eða skartgripi.
Þetta eru náttúrlega ekki
skartgripir sem notaðir eru
dags daglega, því þó að hárið
sé sterkt og slitni ekki, þá getur
það trosnað. Ég hef séð þessa
eldri muni og þeir eru farnir
að losna aðeins af notkun, sérstaklega úrfestarnar því menn
gengu alltaf með vasaúrin.
Það virðist hafa verið þó
nokkuð um að það tíðkaðist
hér á landi að vinna úr hári. Þá
var til dæmis mjög vinsælt að
gera ramma utan um myndir
úr hári.
Mér finnst gaman að þessu
einmitt út af því að það eru
ekki svo margir að gera þetta.
Það er svolítið sérstakt og það
höfðar til mín. Ég hef allavega
ekki misst áhugann þó að ég
hafi verið að gera ýmislegt
annað líka. Stundum fæ ég
leiða á því í smátíma ef verkefnin hrannast upp. Ég tek mér
líka frí á sumrin og þá er ágætt
að setja hárvinnuna til hliðar.
Ég hef líka verið að gera
margt annað, ég vil fikta við
allt. Til dæmis hef ég dálítið
verið að þæfa. Maður verður
að hafa hugann allan við verkið þegar unnið er með hárið.
Ef maður er annars hugar, þá
er best að sleppa því.“
– Finnst þér að þér hafi tekist
að fullkomna þessa list?
„Nei, það er aldrei neitt
fullkomið. Það er alltaf hægt
að gera betur og læra meira en
maður hefur ekki alltaf tök á
því. Það er til svo mikið af
mynstrum og ég hef ekki prófað nema brot af þeim. Þó á ég
fullt af bókum með mynstrum
en ég hef ekki tíma til þess að
prófa þau.
Ég er í eðli mínu það forvitin, að ef ég sé eitthvað sem ég
veit ekki hvernig er gert, þá
verð ég að komast að því. Það
var það sem rak mig til þess
að læra að vinna úr hári“, segir
Ásta.
Svo sannarlega er ánægjulegt að forvitnin rak hana til
þess að læra listina að vinna
úr hári. Það er svölun í því að
vita að þessi stórkostlega
kunnátta, sem að svo miklu
leyti hefur glatast á Norðurlöndum, skuli vera haldið við
í færum höndum Ástu.
– thelma@bb.is
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Nýr vefur um Ráðuneytisstyrkur til Ísafjarðarbæjar og Fjölmenningarseturs Helm
samgöngumál Markmiðið að bæta aðgengi kominn
útlendinga að stjórnsýslunni til KFÍ
á Íslandi

Jónas Guðmundsson.
Vegur, áhugamannafélag
um samgöngumál, sem upprunnið er á Vestfjörðum,
hefur komið upp nýrri vefsíðu. Vefnum er ætlað að
fjalla um og halda til haga
fréttum og upplýsingum sem
tengjast samgöngum á Íslandi á landi, sjó og í lofti.
„Mest verður fjallað um
hluti sem horfa til framtíðar
eða hafa almenna þýðingu
en minna fjallað um einstaka
viðburði svo sem óhöpp,
ófærð, brot á reglum o.s.frv.
Hins vegar verður á vefnum
að finna almennar hagnýtar
upplýsingar um veður, færð,
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flug og þess háttar eða þaðan
vísað í slíkar upplýsingar“,
segir Jónas Guðmundsson,
sýslumaður í Bolungarvík og
frumkvöðull félagsins, en
segja má að hann hafi í tómstundum um árabil sérhæft
sig í samgöngumálum og þá
ekki síst á Vestfjörðum.
Vefurinn byggir enn sem
komið er að mestu á upplýsingum sem finna má á
öðrum vefsíðum um samgöngur, innlendum og erlendum, en lögð er rík áhersla
á að geta þess ávallt hvaðan
efnið er fengið eða vísa á þá
heimild sem stuðst er við.
„Einnig er að því stefnt að
vefurinn geti orðið vettvangur umræðna og skoðanaskipta um það sem að málaflokknum snýr með því annað
hvort að menn riti um hugðarefni sín tengd samgöngum
sérstaka pistla eða þeir sem
það kjósa komi þeim á framfæri á sérstöku spjallsvæði“,
segir Jónas.
Slóðin á vefinn er samgongur.is og verður hann
fyrst um sinn rekinn af Vegi,
áhugamannafélagi.
– thelma@bb.is

Fjölmenningarsetrið er í Þróunarsetri Vestfjarða við Árnagötu á Ísafirði.
Ísafjarðarbær og Fjölmenningarsetur, en bækistöðvar
þess eru á Ísafirði, hafa fengið
hálfrar milljónar króna styrk frá
menntamálaráðuneytinu vegna
þróunarverkefnis um gagnvirka miðlun upplýsinga í
fjölmenningarlegu samfélagi.
„Verkefnið er mjög framsækið og mikilvægt“, segir
Elsa Arnardóttir, forstöðumaður Fjölmenningaseturs.
„Markmið þess er að bæta að-

gengi útlendinga að stjórnsýslunni. Í því felst meðal annars,
að allar stofnanir í Ísafjarðarbæ tengist sameiginlega einni
heimasíðu, þar sem samræmdar upplýsingar verða aðgengilegar ásamt helstu eyðublöðum og leiðbeiningum.“
Þá verða einnig þróaðir
orðalistar og samskiptablöð í
samstarfi við innflytjendur til
að örva íslenskukennslu þeirra.
„Markmiðið er að gera inn-

12.4.2017, 10:33

flytjendur meira sjálfbjarga og
virkari í samfélaginu“, segir
Elsa. Í Ísafjarðarbæ er hlutfall
innflytjenda með því hæsta á
landinu.
Fyrirhugað er að ráða tímabundið aðila til að verk- og
ritstýra verkefninu og koma
því á laggirnar. Jafnframt er
stefnt að því setja upp tölvu í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
með aðgangi að heimasíðunni.
– thelma@bb.is

Bandaríski leikmaðurinn
Joshua Helm, sem KFÍ
samdi við um að leika með
liðinu í úrvalsdeildinni í
körfubolta, kom til Ísafjarðar um helgina. Komu
hans seinkaði nokkuð
vegna tafa á útgáfu dvalarleyfis. Mynd: Þorsteinn J.
Tómasson.
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Smáauglýsingar

50 ferðaskrifstofur á Vestnorden-ferðakaupstefnunni

Til sölu eru fjögur 15" nagladekk
(31x10) og fjögur 15" sumardekk (215x60). Upplýsingar í
síma 899 3081.
Blakið byrjar þriðjud. 21. sept.
Æfingar verða í vetur á þriðjud.
21:00 til 22:40 og á föstud. kl.
19:40 til 21:00 og það er alltaf
pláss fyrir nýja iðkendur. Við
hvetjum allar stúlkur og konur
sem áhuga hafa á að æfa blak eða
fræðast nánar um það, að hafa
samband í 863-3812 (Guðbjörg) eða 691-4546 (Sigrún)
sem allra fyrst. Blakfélagið Skellur
Til sölu er Seljalandsvegur 85
Ísafirði. Húsið er 118fm með
kjallara að hluta. Eignin er mikið
endurnýjuð. Stór lóð, frábært
útsýni. Uppl. í síma 456 5370
eða 865 9669.
Hvolpur fæst gefins á hundavænt
heimili. Uppl. í síma 4563286.

Vel gekk að kynna Vestfirði
Um fimmtíu ferðaskrifstofur kynntu sér það sem er í
boði á Vestfjörðum á Vestnorden-ferðakaupstefnunni
sem haldin var í Laugardalshöllinni í Reykjavík í síðustu
viku. Ferðamálasamtök Vestfjarða, Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða, Vesturferðir og
Ísafjarðarbær tóku þátt í kaupstefnunni sem er sameiginlegt
markaðsverkefni Íslands,
Grænlands og Færeyja og er

Óskað eftir fleiri
stöðugildum

Til sölu Nissan Sunny árg. '94
1600cc, low profile dekk með
álfelgum. Vetrardekk á felgum
fylgja. Vél ekin ca 8500km.
Uppl. í síma 867 3138 Magnús.
Ef þú átt 120 .000, þá á ég bíl
fyrir þig. Uppl. í síma 863 2414.

Til sölu 3. herbergja íbúð að
stórholti 13. 3. hæð. Íbúðin
fæst fyrir aðeins 600 þúsund
króna útborgun. Upplýsingar í
síma 846 9906. Guðmundur.
Óska eftir notuðum og mjög
ódýrum ísskáp (á Ísafirði eða í
Bolungarvík). Útlit skiptir ekki
máli en þarf að vera í góðu lagi.
Uppl. í síma 892 8708.

Skólastjóri Tónlistarskóla
Ísafjarðar hefur óskað eftir
því við fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar, að stöðugildum
við skólann verði fjölgað enn
frekar en gert hefur verið.
Þannig verði tekið tillit til
aukins nemendafjölda og
stórefldrar starfsemi skólans.
„Okkur var úthlutað tveim-

sem dæmi að á Þingeyri voru
um 5 nemendur þegar við
tókum við en nú eru þeir um
20 og því má telja að fólk sé
að fá mun meiri þjónustu út
úr þeim stöðugildum sem
fyrir voru“, segir Sigríður
Ragnarsdóttir skólastjóri í
erindi til fræðslunefndar.
– thelma@bb.is

Fjárnámsbeiðnum og nauðungarsölum fjölgar ár frá ári

Til sölu er notuð eldavél í mjög
góðu ásigkomulagi, verðhugmynd kr. 15.000.- Upplýsingar
í síma 893 2715.

Til sölu tveggja herbergja íbúð
að Urðarvegi 78 með sérinngangi. Upplýsingar í síma 456
3928 og 456 4323.

ur stöðugildum til viðbótar en
þörf var á a.m.k þremur og
hálfu stöðugildi þar sem við
höfum tekið við tónlistarkennslu á Flateyri og Þingeyri
og bætt við okkur stöðu aðstoðarskólastjóra og fleira. Þá
hefur einnig verið mikil aukning í þeim útibúum sem bættust við skólann. Má þar nefna

Sýslumannsembættið á Ísafirði

Lítið einbýlishús til leigu.
Upplýsingar í s: 456 3285.

101 þjóðsaga: Er með sveittan
skallann að taka saman brandara
í 7. b. nýrra vestfirskra þjóðsagna.
Ef einhver vill koma sér og sínum
að, eru allar nýjar sögur, sannar
eða lognar með vestfirskum
endahnykk, vel þegnar í bókina.
Hafið samband í síma 456 3948,
netfangið stapi@simnet.is
stapi@simnet.is,, eða
bara sendið póst. Án hjálpar
almennings væri ómögulegt að
gefa þessar metsölubækur út ár
eftir ár. Gísli Hjartar.

vera að hverfa“, segir Rúnar
Óli Karlsson, atvinnu- og
ferðamálafulltrúi Ísafjarðarbæjar.
Mikil áhersla var lögð á að
kynna fjórðunginn sem eina
heild. „Nú er mikil vinna framundan að svara öllum þeim
fjölda fyrirspurna sem bárust
og ég vona að ferðamönnum
fjölgi enn frekar á Vestfjörðum“, segir Rúnar Óli.
– thelma@bb.is

Aukin umsvif hjá Tónlistarskóla Ísafjarðar

Til sölu er Aðalstræti 13. Tæpl.
140fm íbúð á efri hæð í tvíbýli.
Íbúðinni fylgir 65fm kjallari,25fm bílskúr og tæplega
200fm eignarlóð. mikið endurnýjuð. Tilboð óskast. uppl. í
síma 697 4833 eða 690 4975.

Félagsbær Flateyri. Erum byrjaðar með vetrarstarfið. Opin vinnustaofa og námskeið. Upplýsingar
í síma 4567710 eða 8963834.

ferðaskrifstofum hvaðanæva
úr heiminum boðið á hana.
Kynntar voru meðal annars
nýjungar í þjónustu, ferðum
og uppbyggingu samgangna.
„Almennt virtust ferðaskrifstofur vita mun meira um Vestfirði en þær gerðu fyrir nokkrum árum. Spurningar á borð
við hvort að það þurfi fjórhjóladrifinn bíl eða jeppa til
að komast óskaddaður um
okkar fallega fjórðung virðast

Nokkru fleiri fjárnámsbeiðnir bárust á borð sýslumannsins á Ísafirði í fyrra en
árin þar á undan. Í fyrra voru
teknar fyrir 622 slíkar beiðnir
samanborið við 594 árið
2002 og 499 árið 2001.
Nauðungarsölur fasteigna og
skipa eru einnig nokkru
fleiri. Seldar eignir voru 35
á síðasta ári en 28 árið 2002
og 18 árið þar á undan. Fjöldi

beiðna um nauðungarsölur
hélst þó nokkurn veginn
óbreyttur.
„Þrátt fyrir fjölgun fjárnámsbeiðna fækkar óloknum
málum í árslok, sem er jákvæð
þróun. Á árinu 2003 kom einnig eitt útburðarmál til kasta
embættisins“, segir í ársskýrslu sýslumannsins á Ísafirði.
– halfdan@bb.is

Byggingarverk- eða
tæknifræðingur
VST hf. óskar að ráða byggingarverkeða tæknifræðing til starfa í útibú fyrirtækisins á Ísafirði. Tekið er fram að starfsreynsla
er ekki skilyrði.
Starfsheiti
Verkfræðingur/tæknifræðingur. Næsti yfirmaður er útibússtjóri á Ísafirði.
Starfslýsing
Hönnun, eftirlit og önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· B.Sc. eða M.Sc. í byggingarverkfræði
eða byggingartæknifræði.
· Þekking á AutoCad.
· Góð enskukunnátta.
Almennarmenntunar-oghæfniskröfurhjáVST:
· Mjög góð almenn tölvukunnátta.
· Hæfni til að sýna frumkvæði.
· Geta til að vinna undir álagi.
· Hæfni til að vinna agað og skipulega.
· Mjög góð hæfni í rituðu og mæltu
íslensku máli.
Starfskjör
Samkomulagsatriði.
Umsóknarferli:
Einungis er hægt að sækja um starfið á
heimasíðu VST, http://www.vst.is/. á staðlað
umsóknareyðublað sem þar er að finna.
Umsóknarfrestur er opinn en ráðið verður
sem fyrst í starfið. Heitið er trúnaði við
meðferð umsókna og verður öllum umsækjendum svarað.
Nánari upplýsingar:
Einar Áskelsson starfsmannastjóri, símar
569 4950/861 6641, ea@vst.is.
Árni Traustason útibústjóri, símar 456
3708/864 9580, arni@vst.is

STAKKUR SKRIFAR

Pólitísk einkafyrirgreiðsla
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Íslendingar hafa náð ótrúlega langt á einni öld. Við upphaf heimastjórnar
fyrir eitt hundrað árum var þjóðin hnípin og lifði við sult og seyru. Í raun hafði
aðeins örlítið brot hennar komist úr moldarkofunum. Heilsugæsla var engin,
læknisþjónusta afar lítil, félagsþjónusta fólst í því að bjóða niður vistun fátæklinga og þeirra sem voru svo ólánsamir að hafa ekki fæðst heilbrigðir eða
hafa örkumlast af sjúkdómum og slysum. Undirboð er hugtak sem fáir Íslendingar þekkja, en margir forfeðra og formæðra okkar máttu búa við, misstu þeir
foreldra sinna eða annarra ættingja sem gátu séð þeim farborða. Í raun er
auðvelt að skilja marga sem gengu kommúnisma á vald, þótt í dag vilji fáir
Lilju kveðið hafa. Eymdin og grimmdin var svo yfirgengileg, að enn kemst
fólk við, að því gefnu að það skilji yfirleitt hversu neyð almennings var mikil
og hve auðvelt var að drottna yfir ,,venjulegu fólki”. Breyting er orðin, þótt
Ögmundur Jónasson, alþingismaður og varaformaður Vinstri grænna skilji
það ekki.
Margra alda eymd skildi Íslendinga eftir pasturslitla til líkama og sálar,
flesta að minnsta kosti. Langstærstur hluti Íslendinga var öldum saman sárafátækur og vissi af því allan tímann að hans gat beðið það hlutskipti að verða
boðinn niður, að sæta því hlutskipti að lenda hjá þeim bóndanum sem treysti
sér til þess að taka við honum fyrir minnsta meðgjöf. Langt fram eftir síðustu
öld lifði fólk sem hafði verið skilið frá móður sinni og systkinum við dauða
föðurins og jafnvel að fjölskyldunni hefði verið skipt upp vegna örbirgðar.

Sýn þessa fólks á fátækt og afleiðingar hennar var á þann veg við upphaf
samfélagshjálpar nútímans, að aldrei mátti halla orðinu að þeim sem misnotuðu
kerfið. Það gera alltof margir, þótt hvort tveggja gildi vonandi, að hópurinn
sem misnotar sé lítill og aðeins örlítið brot af þeim sem búa við þann kost að
þiggja aðstoð samfélagsins.
Almenningi blöskrar viðbrögð Ögmundar Jónassonar alþingismanns Vinstri
grænna þegar skjólstæðingur hans var borinn út úr íbúð á vegum Félagsíbúða
í Reykjavík. Vissulega hljómar illa að krabbameinssjúkur öryrki sé borin út
úr íbúð. Enn verr lítur út þegar í ljós kemur að sá möguleiki kunni að vera
fyrir hendi, að sjúkdómurinn hafi ekki látið á sér kræla síðan 1999 og skuldin
sex milljónir. Aðspurður segir öryrkinn í DV að Ögmundur hafi bannað sér
að tala við fjölmiðla. Það er úr takti við nútíma stjórnsýslu að alþingismenn
séu með þessum hætti að grípa opinberlega fram fyrir hendur embættismanna
og starfsmanna sveitarfélaga og annarra með þessum hætti. Hlutverk alþingismanna er að setja lög og gæta þess þá að farið sé eftir ákvæðum stjórnarskrár.
Um hana talaði Ögmundur ekki svo lítið á liðnu vori og sumri.
Það skýtur skökku við, að varaformaður stjórnmálaflokks og formaður
BSRB, skuli ganga fram fyrir skjöldu og hella sér yfir borgarstjórn Reykjavíkur
og mælast til þess að ein af meginreglum stjórnarskrárinnar, jafnræðisreglan,
skuli brotin fyrir persónulegan skjólstæðing. Liðin ein öld frá Heimstjórn og
þjóðin orðin upplýst!
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Yngri flokkar hjá Ungmennafélagi Bolungarvíkur

Rebekka Líf og Guðbjörn Hólm knattspyrnufólk ársins
Rebekka Líf Karlsdóttir og
Guðbjörn Hólm Veigarsson
voru kosin knattspyrnumaður
og knattspyrnukona ársins hjá
yngri flokkum Ungmennafélags Bolungarvíkur fyrir
skemmstu. Óhætt er að segja
að sumarið hafi verið við-

Guðbjörn Hólm og Rebekka Líf.

burðaríkt hjá yngri flokkum
UMFB en meðal annars var
Vestfjarðamót Skeljungs haldið í Bolungarvík og farið var á
Unglingalandsmótið á Sauðárkróki. Vetrarstarf félagsins
tekur nú brátt við.
– thelma@bb.is

Girt þvert yfir flugbrautina í Holti í Önundarfirði

Flugvöllurinn formlega
ekki til en samt á kortum

Girðingin er um 50-100 metra frá norðvesturenda brautarinnar.
Þótt völlurinn sé tæknilega spurðum Flugmálastjórn hvort
Girt hefur verið yfir flugbrautina í Holti í Önundarfirði séð ekki til lengur, þá er hann við ættum að merkja girðingtil að verja friðað æðarvarp og merktur inn á öll kort og gæti una en þeir sögðu að það væri
landgræðslu fyrir ágangi virst ákjósanlegur lendingar- bara verra og gæti verið villmanna og dýra. Girðingin ligg- staður fyrir flugmenn. Þar er andi. Þeir fullyrtu að völlurinn
ur þvert yfir brautina um það vissulega flugbraut og við hlið væri ekki til lengur og að þetta
bil 50-100 metra frá norð- hennar er meira að segja væri ekki eitthvað sem ætti að
vesturenda hennar. Flug- bygging sem áður gegndi hlut- lenda á“, segir Stína.
Haft var samband við Heimi
völlurinn í Holti var með öllu verki flugstöðvar enda flaug
aflagður árið 2000 eftir að hafa Íslandsflug reglulegt áætlunar- Má Pétursson, upplýsingafullverið lokaður árið 1997. Í því flug í Holt fyrir um átta árum. trúa Flugmálastjórnar, og
Eins og sést á meðfylgjandi Guðbjörn Charlesson, umfelst að Flugmálastjórn afsalar
sér landinu og völlurinn er ekki mynd er girðingin græn og dæmisstjóra stofnunarinnar á
til lengur. Stína Gísladóttir, staurar hennar í viðarlitum. Vestfjörðum. Báðir lögðu
prestur og æðarræktandi í Aðspurð hvort ekki hefði verið áherslu á að flugvöllurinn væri
Holti, segir girðinguna þó hafa betra að hafa girðinguna í ekki til lengur og því kæmi
verið setta upp í samráði við áberandi litum eða merkja það Flugmálastjórn ekki við í
flugmálayfirvöld sem hefðu hana á einhvern hátt segist hvaða framkvæmdir væri
ekki sett sig upp á móti Stína Gísladóttir vissulega ráðist á staðnum.
hafa velt því fyrir sér. „Við
– halfdan@bb.is
framkvæmdinni.

„Einkennileg vinnubrögð
Hafrannsóknastofnunar“
og því talið rétt að athuga hvort
ekki væri ástæða til þess að
opna hólfið fyrir línuveiðum
fyrr en ætlað var. Kvaðst Guðmundur reiðubúinn til þess að
fara með eftirlitsmann frá
Fiskistofu í hólfið til mælinga.
Á vefnum segir að sambandið hafi strax sent Fiskistofu bréf vegna þessa máls
og að svar hafi borist um hæl.
Í svarinu kom fram, að Hafrannsóknastofnun neiti að
heimila veiðieftirlitsmanni að
gera mælingar í hólfinu þar
sem fyrirhugaðar séu rann-

Á vef Landssambands smábátaeigenda (smabatar.is) var
sagt frá því, að um miðjan júlí
hafi Guðmundur Einarsson
skipstjóri í Bolungarvík haft
samband við skrifstofu sambandsins og óskað eftir því að
sambandið beitti sér fyrir því
að hólf norður af Straumnesi
yrði opnað fyrir línuveiðum
en samkvæmt reglugerð ætti
ekki að opna hólfið fyrr en 15.
október, að því er segir á vefnum. Kemur og fram, að Guðmundur hafi frétt af afbragðsgóðri ýsu við mörk hólfsins
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sóknir á svæðinu í september.
Eftir að þetta svar Fiskistofu
barst taldi Landssamband
smábátaeigenda ekki rétt að
aðhafast meira í málinu. Því
hafi það komið á óvart er
sjávarútvegsráðuneytið gaf út
reglugerð þann 27. ágúst, þar
sem ákveðið var að opna umrætt hólf 31. ágúst. Á vef sambandsins er því spurt hvað hafi
valdið sinnaskiptum Hafrannsóknastofnunar og hvað hafi
valdið því að stofnunin hætti
við áðurnefndar rannsóknir.
– hj@bb.is

12.4.2017, 10:33
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Bolungarvíkurhöfn
dýpkuð

Bygging
hjúkrunarheimilis
Kolbrún Sverrisdóttir,
Guðni Geir Jóhannesson
og Halldór Halldórsson
hafa verið skipuð fulltrúar
Ísafjarðarbæjar í starfshópi
um byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði. Áður
hafði Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ tilnefnt Þröst
Óskarsson til setu í
hópnum og Súðavíkurhreppur tilnefnt Helgu
Sigurjónsdóttur. Þá tilnefndi félag eldri borgara
formann sinn, Jón Fanndal Þórðarson, til setu í
starfshópnum.

Dýpkunarframkvæmdir við höfnina í Bolungarvík eru
að fara í gang. „Lengi hefur verið í bígerð að dýpka í
höfninni til að losa út efni og loks hefur fengist leyfi
fyrir því“, segir Einar Pétursson, bæjarstjóri og hafnarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar. Tíu manna hópur frá
Ístaki mun vinna á 24 tíma vöktum við verkið og eru
vonir bundnar við að því verði lokið eftir tvo mánuði.
Notast verður bæði við dýpkunarpramma
og gröfupramma.

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Messa og kirkjuskóli
sunnudag
26. sept. kl. 11:00.
Sóknarprestur.
Flateyrarkirkja:
Fjölskylduguðsþjónusta
á sunnud. kl. 14:00.
Börnin aðstoða.

bb.is
Spurningin
Ætlar þú að skilja
bílinn eftir heima á
bíllausum degi 22.
september?
Alls svöruðu 470.
Já sögðu 143 eða 30%
Nei sögðu 275 eða 59%
Óvíst sögðu 52 eða 11%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Súðavík.
Stefnt er að því að nokkur upplýsingaskilti rísi í Súðavík
fyrir áramót. „Annars vegar eru þetta skilti með korti af
sveitarfélaginu og byggð í Súðavík með upplýsingum
um þjónustuaðila. Hins vegar er um að ræða upplýsingaskilti sem tengist minningarreitnum í Súðavík þar
sem segir frá upphafi og þróun byggðar og atvinnuhátta. Á öðru skilti koma fram staðreyndir um snjóflóðið sem féll á Súðavík og á því þriðja eru upplýsingar um flutning byggðarinnar innar í fjörðinn“, segir
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri. „Við höfum verið með
þetta í undirbúningi í heilt ár en erum núna að sjá fyrir
endann á því.“ Verkefnið er unnið í samstarfi við
auglýsingastofuna Teikn á lofti ehf.

Atvinna
Klofningur á Suðureyri óskar eftir
starfsmanni í hausaþurrkun. Upplýsingar
gefa Guðni í síma 894 6103 eða Sigurður
í síma 895 6293.
Klofningur

Vetrarstarf skátanna
á Ísafirði hafið
Skátafélagið EinherjarValkyrjan á Ísafirði fagnaði nýverið 80 ára afmæli
skátastarfs í bænum.
„Félagið byggir því á
traustum grunni þar sem
markmið skátastarfs eru í

> RÚV: 25. september

Bilko liðþjálfi
Bandarísk gamanmynd frá
1996 með Steve Martin og
Dan Aykroyd í aðalhlutverkum. Bilko er liðþjálfi í
hernum og stendur í alls
kyns braski. Þegar gamall
fjand-maður hans skýtur
upp kollinum og hyggur á
hefndir þarf Bilko að taka
til sinna ráða.
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Enn hefur borið á
kvörtunum frá vegfarendum á Ísafirði sem
finnast sumir hundaeigendur alltof latir við að
hreinsa upp skítinn eftir
dýrin. „Allir hundar þurfa
að gera stykkin sín og það
er mjög einfalt og lítið mál
að þrífa eftir þá. Það eru
því miður mjög lítill
minnihluti sem sinnir
þessu ekki og þeir koma
óorði á alla hundaeigendur. Það er algjörlega
óþolandi að verða vitni að
því þegar risastórir
hundar gera stykkin sín á
gangstéttum án þess að
forsjármenn þeirra þrífi
eftir þá“, sagði hundaeigandi sem rætt var við.

Upplýsingaskilti
í Súðavík

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Minnkandi norðanátt og
léttir smám saman til
vestanlands.
Hiti 5 til 10 stig.
Horfur á föstudag:
Hægviðri og bjart og
fremur milt veður.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt með vætu,
einkum vestanlands og
hlýnar í veðri.
Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt með vætu,
einkum vestanlands og
hlýnar í veðri.

Hundaskítur á Ísafirði

kl. 21:05

hávegum höfð með
áherslu á þjálfun ungmenna í að verða betri
þegnar í þjóðfélaginu“,
segir í tilkynningu frá
félaginu.
Um þessar mundir eru

fundir skátasveitanna
Yggdrasils og Ylfinga og
ljósálfasveitarinnar Sólar
að hefjast. Sveitirnar halda
fundi sína á þriðjudögum
í Skátaheimilinu við Mjall-

> Stöð 2: 24. september

kl. 22:30

Frá vöggu til grafar

argötu á Ísafirði, Sól kl. 17
en Yggdrasill kl. 19.30.
Nýir félagar eru velkomnir ásamt skátum sem
þegar hafa gengið til liðs
við félagið. Allar nánari

upplýsingar má fá
í síma 869 3123 hjá
Þóreyju Ösp Gunnarsdóttur sveitarforingja.

> Stöð 2: 25. september

– halfdan@bb.is

kl. 21:10

Leigumorðingi í hlutastarfi

(Cradle 2 the Grave).
Fyrsta flokks hasarmynd.
Demantaþjófurinn DMX er í
vondum málum. Síðasta rán
hans heppnaðist fullkomlega
en fórnarlömbin brugðust
ókvæða við. Níu ára dóttur
þjófsins er rænt og nú er DMX boðið að skila
demöntunum í skiptum fyrir barnið. Tilboðið virðist
fullkomið fyrir alla málsaðila en ekki er allt sem sýnist.

12.4.2017, 10:33

(Confessions of a Dangerous
Mind). Leigumorðingi í
hlutastarfi Chuck Barris er
einn sá þekktasti í sjónvarpsbransanum. Þættir hans slá
hvarvetna í gegn og honum
virðast allir vegir færir. En
hann á sér leyndarmál sem má ekki spyrjast út. Chuck er
líka starfsmaður bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, og
verk hans þar þola ekki dagsljósið.
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Smáauglýsingar
Til sölu eru fjögur nagladekk á
felgum. árs gömul ultra grip
Goodyear. Upplýsingar gefur
Árni Þór í síma 899 0113.
Til sölu er húsið Krókur 1, sem
er lítið einbýlishús á Eyrinni.
Húsið er með fallegum garði og
frábæru útsýni. Tilvalið sem
sumarhús fyrir brottflutta Ísfirðinga. Tilboð óskast. Upplýsingar
í síma 866-5304.
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kr.5000-. Upplýsingar í síma
868 4080 á kvöldin.

barnavagn + kerra. Upplýsingar
í s: 899 5319.

Til sölu blár Subaru Legacy GL
station árgerð 2000. ekinn 76
þúsund km. Vetrardekk á felgum
fylgja. Verð 1.480 þúsund.
Áhvílandi 419 þúsund. Engin
skipti. S: 456 5484 og 861
4694.

Sæta og góða kisu bráðvantar
heimili. Upplýsingar í símum: 897
3385 eða 456 7319.

Til sölu gestarúm í fallegum
skápi. s: 456 5347.
Til sölu Palomino Colt fellihýsi
árgerð 2002. Hlaðið aukahlutum. Upplýsingar í símum
895 3595 eða 456 4364,
eftir vinnu.

Til sölu er Seljalandsvegur 85 á
Ísafirði. Húsið er 118 m2 með
kjallara að hluta. Eignin er mikið
endurnýjuð. Stór lóð og frábært
útsýni. Upplýsingar í símum 456
5370 og 865 9669.

Til sölu Toyota Hilux pickup
árgerð ´91. S: 892 3652 og
4567358.

Sá sem fór inn í bílskúr á
Hjallavegi 3, Flateyri og tók
fortjaldið frá húsbílnum og skildi
stengurnar eftir, vinsamlegast
skilið á sama stað eða við dyrnar.
Tjaldið er himinblátt ef einhver
hefur orðið var við slíkt þá látið
okkur vita. Jón og Hafdís í símum
456 7658, 893 1658 og 894
2658.

Til sölu gæsafelunet 5x2 m. Verð

Til sölu nýlegur Emmaljunga

Slysavarnarkonur. Föndurvinnan
þriðjudaginn 21. sept klukkan
19.30. Nefndin.

Atvinna
ÁTT ÞÚ BETRA SKILIÐ?
Leitum að 2-3 jákvæðum einstaklingum
sem hafa 7-10 tíma á viku, internet heima
hjá sér og vilja til að starfa sjálfstætt.

Atvinna
Starfsmaður óskast í 75% starf á skrifstofu
F.O.S. Vest.
Starfið er krefjandi og þarf viðkomandi
að geta unnið sjálfstætt, hafa góða tölvu
og bókhaldskunnáttu (TOK).
Almennur áhugi á verkalýðsbaráttu er
kostur.
Umsóknir berist skriflega til skrifstofu
F.O.S. Vest. Hafnarstræti 6, Ísafirði, fyrir 15.
október n.k.

Atvinna
Ert þú heimavinnandi og langar að
komast út á meðal fólks?
Spennandi viðskiptatækifæri fyrir réttan
aðila. Ræður vinnutíma þínum sjálf.
Góðir tekjumöguleikar. Upplýsingar í
síma 577-2150, Hrund.

kl. 21:45

Color Purple
Margverðlaunuð dramtísk
kvikmynd frá 1985 sem
fjallar um líf Celie,
blökkustúlku sem elst upp
við báð kjör í upphafi 20.
aldarinnar. Kvikmyndin var
tilnefnd til 11
óskarsverðlauna og 5 Golden Globe. Í aðahlutverkum eru
Danny Glover, Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey og
Margaret Avery.
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Svört sundskýla (hnésíð) og blá
Speedo sundgleraugu töpuðust í
sundlaug bolungarvíkur eftir
þríþrautina 4. september. Finnandi vinamlegast hringi í síma
691-4546.
Toyota Fourrunner ´96. 33”
dekk, diesel turbo. Ekinn
130.000. Uppl í síma 456-6162
og 863-3866. Arnar

bb.is

Vetrarstarfið hafið, komið og kynnið ykkur
verkefni vetrarins. Opin vinnustofa þriðjudags og fimmtudagskvöld.
Verðum með:
– Leirnámskeið
– Körfugerðarnámskeið
– Mósaiknámskeið
– Flókanámskeið
– Glerbrennslunámskeið
Bjóðum einkakvöld fyrir saumaklúbba, vinnustaði, eða vinahópa.
Upplýsingar og námskeiðsskráningar í
síma 4567710 – 8963834, Sigga og Tobba

Sælkeri vikunnar
er Sóley Arnórsdóttir frá ísafirði

Á matseðlinum hjá sælkera vikunnar er Haustsúpa
og indónesískur kjúklingaréttur sem báðir eru matarog bragðmiklir réttir og eiga
vel við á þessum árstíma er
rigningin og rökkrið eru allsráðandi. Með Haustsúpunni
mælir Sóley með góðu
brauði og kjúklingaréttinn
sé að best að bera fram með
hrísgrjónum og brauði.
Sóley hljóp í skarðið fyrir
Ólöfu Hildi Gísladóttur sem
skorað var á í síðustu viku.
Haustsúpa
150 g beikon
6 gulrætur
8 kartöflur
250 g rósakál
2 msk olía
2 ½ msk tómatkraftur
3 hvítlauksrif
1 timjangrein
1 ½ l vatn
2 nautakjötsteningar
125 g súpunúðlur
salt og pipar
Skerið beikon í bita og
ristið í olíu á pönnu. Bætið

SkjárEinn:
Laugardagur 25. sept.:
Kl. 11:40 – Enski boltinn:
Middlesbrough – Chelsea
Kl. 14:00– Enski boltinn:
Tottenham – Man. Utd.
Kl. 16:10 – Enski boltinn:
Bolton – Birmingham
Sunnudagur 26. sept.:
Kl. 12:55 – Enski boltinn:
Leikur óákveðinn
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Portsmouth – Everton
Sýn:
Föstudagur 24. sept.:
Kl. 18:35 – Enski boltinn:
Leeds – Sunderland
Laugardagur 25. sept.:
Kl. 12:25 – Enski boltinn:
Leeds – Sunderland
Sunnudagur 26. sept.:
Kl. 12:45 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Parma
Kl. 21:– Ameríski fótb.:
Indianapolis – Green Bay.
Ríkissjónvarpið:
Laugardagur 25. sept.:
Kl. 5:50 – Formúla1:
Tímatakan í Shanghaí í Kína
Kl. 13:50 – Bikarkeppnin í
fótbolta – Undanúrslit.

Haustsúpa
að hausti til

www.heilsuverslun.is
heilsa@heilsuverslun.is

> Skjár1: 24. september

Til sölu Toyota Corolla Touring
árg.
1990
Ekin
aðeins
140.000km. Dekurbíll í toppstandi. Nánar í s. 690 1780

Félagsbær Flateyri

Sportið í beinni

Sunnudagur 26. sept.:
Kl. 5:30 – Formúla1:
Keppnin í Shanghaí í Kína.

við tómatkrafti. Afhýðið
kartöflur og gulrætur og skerið
í bita. Skerið rósakálið í tvennt
og bætið út í ásamt hvítlauk
og timjan. Hellið vatni yfir og
látið teninga út í. Setjið lok
yfir og sjóðið við vægan hita í
35 mín. Bætið súpunúðlum
saman við og sjóðið áfram í 510 mín. Bragðbætið með salti
og pipar.
Indónesískur kjúklingaréttur
1 kjúklingur
2 msk olía
2 stórir laukar
1 stórt grænt epli
2-3 msk karrý
2 hvítlauksrif

2 msk sojasósa
2-3 msk tómatpurré
1 dós niðursoðnir tómatar
Skerið kjúklinginn í sex
til átta bita og steikið á
pönnu með olíu. Afhýðið
laukinn og skerið í bita.
Takið kjúklinginn af pönnunni og setjið í pott, steikið
lauk og epli og kryddið með
karrý og setjið í pottinn
ásamt hvítlauk, sojasósu,
tómatpúrré og niðursoðnu
tómötunum. Setjið lokið
yfir pottinn og látið malla í
30-40 mín og hrært út í
annað slagið.
Ég skora á Esther Arnórsdóttur á Ísafirði að vera
næsti sælkeri vikunnar.

Canal+ Norge:
Laugardagur 25. sept.:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Middlesbrough – Chelsea
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Man. Utd.
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
Juventus – Palermo
Sunnudagur 26. sept.:
Kl. 13:00 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Parma
Kl. 15:05 – Enski boltinn:
Portsmouth – Everton
Canal+ Zap:
Laugardagur 25. sept.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Man.City – Arsenal
Kl. 14:15 – Enski boltinn:
Bolton – Birmingham

Afmæli

Rögnvaldur og Pimonlask sigruðu
Rögnvaldur Magnússon Helgason (GBO) og Arnar
Smári Ragnarsson (GBO)
úr Golfklúbbi Bolungarþriðji. Næst á eftir
víkur og Pimonlask
Pimonlask í kvennaflokki
Rodpitake frá Golfklúbbi
var Valdís Hrólfsdóttir
Ísafjarðar sigruðu á
Kvótaumsýslumótinu sem
(GBO) en Margrét Ólafsfór fram á Syðridalsvelli í dóttir (GÍ) varð þriðja. Með
forgjöf sigraði Valdís,
Bolungarvík um fyrri
Pimonlask varð önnur og
helgi. Í öðru sæti á eftir
Margrét þriðja. Hákon
Rögnvaldi varð Óli Reynir
Ingimarsson (GÍ) en
Dagur Guðjónsson (GÍ)
Bjarni Pétursson (GBO)
sigraði í unglingaflokki,
varð þriðji eftir bráðaElías Jónsson (GBO) varð
annar og Hafsteinn Þór
bana við Unnstein SigurJóhannsson (GBO) þriðji.
jónsson (GBO). Með
Með forgjöf sigraði
forgjöf sigraði Óli Reynir,
annar varð Kristján
Hafsteinn Þór, Elías varð í

12.4.2017, 10:33

öðru sæti og Sigurður
Páll Ólafsson (GBO) þriðji.

skrifa.com
Upplýsingavefur
gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og
allt annað til að
fullnýta búnaðinn.
Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka
daga frá kl. 13-23

Magdalena Sigurðardóttir
verður sjötug 26. september nk.
Af því tilefni býður fjöl-skylda
hennar vinum og vel-unnurum
að samfagna með henni þessum
tímamótum í sal Frímúrara
laugardaginn 25. september kl.
17.30.

Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk

www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Skemmtibáti bjargað inni í Djúpi

Var á reki með
bilaða vél
Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar
í Bolungarvík og á Ísafirði
ásamt björgunarskipinu
Gunnari Friðrikssyni á Ísafirði voru kallaðar út á sunnudagskvöld til leitar að smábáti í Ísafjarðardjúpi. Á þeirri
stundu var ekki ljóst hvar
báturinn væri. Fljótlega kom
í ljós að báturinn, sem var
skemmtiferðabátur með einn
mann innanborðs, var með
bilaða vél á reki inn Ísafjörð

Skemmtiferðaskip
leitaði vars á Ísafirði

innst í Ísafjarðardjúpi.
Áhöfn Gunnars Friðrikssonar kom að bátnum og tók
hann í tog og kom með hann
til hafnar á Ísafirði undir
klukkan hálftvö um nóttina.
Báturinn var óskemmdur og
ekkert amaði að skipstjóranum. Ekki mátti þó miklu
muna að bátinn ræki upp í
fjöru áður en áhöfn björgunarbátsins náði að setja taug í
hann.
– thelma@bb.is

Embætti sýslumannsins á Ísafirði

2,2 milljóna króna
rekstrarafgangur

Vegna veðurs neyddist rússneskt skemmtiferðaskip á leið til Grænlands að leita hafnar á Ísafirði á föstudagsmorgun og
lagðist það að bryggju í Sundahöfn. Fremur óvenjulegt ef ekki einsdæmi er að sjá skip af þessu tagi í Ísafjarðarhöfn á
þessum árstíma. Skipið sem nefnist Professor Multanovskiy er rúm 2000 tonn og var á fjórða tug farþega um borð. Veður
hafa oft verið erfið að undanförnu, hvert norðanáhlaupið hefur rekið annað og sjólag verið erfitt út af Vestfjörðum.

Póllinn á Ísafirði með pöntunarþjónustu á raftækjum

Sama verð vestra og
í verslun í Reykjavík
Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði, þar sem sýslumannsembættið er
til húsa.
Embætti sýslumannsins á heimild vegna launabóta, 5
Ísafirði var rekið með 2,2 milljónir vegna fíkniefnamilljóna króna rekstrarafgangi varna, þ.e. stöðugildi fíkniá síðasta ári. Árið 2002 var efnalögreglumanns, og 1,3
afgangurinn 2,6 milljónir. milljónir vegna annarra verkLaunagjöld hækkuðu lítillega efna“, segir í ársskýrslu sýslumilli þessara ára eða úr um mannsins á Ísafirði.
Launagjöld embættisins
124 milljónum í liðlega 127
milljónir. Heildarframlag rík- voru liðlega 2 milljónum hærri
isins til embættisins var rúm- en áætlað var. Á móti kom að
lega 4 milljónum króna hærra annar rekstrarkostnaður var
minni en reiknað var með og
á síðasta ári en árið 2002.
„Fjárveitingar samkvæmt tekjur embættisins langtum
fjárlögum námu 147,6 millj- meiri en búist var við.
– halfdan@bb.is
ónum króna en embættið fékk
0,9 milljónir í viðbótarfjárFyrirtækið gamalkunna
Póllinn á Ísafirði hefur tekið
upp pöntunarþjónustu á raftækjum. „Þetta er orðið eins
og þegar við byrjuðum. Nú
erum við farnir að gera eins
og kaupfélögin gerðu í gamla
daga. Viðskiptavinurinn
kemur og skoðar vöruna í
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bæklingum með aðstoð sölumanns. Hann fær hana síðan
senda og greiðir það sama og
hann myndi gera í Reykjavík.
Smith & Norland og við
greiðum kostnaðinn við þetta“,
segir Sævar Óskarsson, framkvæmdastjóri Pólsins ehf.
„Við gerum þetta aðallega

12.4.2017, 10:33

til að halda tengslum við okkar
viðskiptavini sem við fundum
að vildu versla við okkur. Þetta
er fyrst og síðast þjónusta. Við
byrjuðum á þessu fyrir nokkrum vikum en höfum farið hægt
í að auglýsa þjónustuna. Hugmyndin er að hafa lítinn pening
bundinn í þessu og við verðum

ekki með prufutæki á lager“,
segir Sævar.
Raftækjaverslun Pólsins
var lokað fyrir um þremur
árum eftir 34 ára rekstur.
Síðan hefur Póllinn verið
rafverktakafyrirtæki sem
veitir alhliða rafþjónustu til
sjós og lands.

