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Segja göng milli Skutulsfjarðar
og Syðridals ekki raunhæfan kost

Í skýrslu sem rannsókna-
stofnun Háskólans á Akureyri
gerði fyrir Leið ehf. í Bolung-
arvík um mat á arðsemi og
samfélagsáhrifum jarðganga
til Bolungarvíkur segir að veg-
göng milli Syðridals og Skut-
ulsfjarðar séu ekki talin raun-
hæfur kostur. Segir að ekki sé
hægt að færa rök fyrir því að
göng milli Syðridals- og Skut-
ulsfjarðar skili umtalsvert
meiri ávinningi en styttri göng,
á milli Syðridals og Hnífs-
dals. Hins vegar sé kostnaður

auðvitað mun meiri af lengri
göngunum, og því minnkar
arðsemin. Rannsóknin náði til
þriggja möguleika, en auk
þeirra sem nefndir eru hér að
ofan var könnuð sú leið að
gera veggöng undir Óshyrnu.
Um þá tvo kosti sem taldir
eru raunhæfir, þ.e. veggöng
undir Óshyrnu eða veggöng
milli Syðridals og Hnífsdals,
segir að mikill munur sé á
kostnaði en sömuleiðis mikill
munur á því hver samgöngu-
bótin er.

„Fyrirliggjandi kannanir
benda eindregið til þess að
mikill fjöldi þeirra sem aka
núverandi veg milli Bolung-
arvíkur og Ísafjarðar kvíði oft
slíkum ferðum og það hafi
hamlandi áhrif á athafnir fólks
og lífsgæði. Veggöng undir
Óshyrnu myndu bæta ástand-
ið og minnka hættuna, en það
sem skiptir meginmáli er sú
staðreynd að veruleg vá yrði
enn til staðar. Það er því áleitin
spurning þegar horft er til
næstu áratuga hvort ekki væri

verið að spara eyrinn og kasta
krónunni með þeim göngum.
Þetta er sagt með hliðsjón af
heildarmyndinni, þ.e. teng-
ingu byggða og byggðaþró-
unar auk þeirra þátta sem snúa
að hreinu peningalegu arð-
semismati. Ákveðin hætta er
á að ástandið þætti ekki nægi-
lega gott og öruggt þó komin
væru göng undir Óshyrnu og
það leiðir hugann að hinum
kostinum sem talinn er raun-
hæfur, göngum milli Syðri-
dals og Hnífsdals. Þau göng

kosta að vísu meira en ná óum-
deilanlega miklu meiri ávinn-
ingi. Það á bæði við um fækk-
un óhappa og aukinn áreiðan-
leika í ferðum, en báðir þessir
þættir skipta miklu fyrir þróun
byggðar. Þessi veggöng falla
því vel að markmiðum stjórn-
valda í byggðamálum um leið
og þau tengja þéttbýliskjarna
saman með nokkuð öruggum
hætti. Þennan kost ætti því að
skoða gaumgæfilega, þ.e. veg-
göng milli Syðridals og Hnífs-
dals“, segir m.a. í skýrslunni.
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Eflaust hafa glöggir út-
varpshlustendur tekið eftir að
lagið Góða ferð sem ísfirska
hljómsveitin BG og Ingibjörg
gerðu frægt á áttunda áratugn-
um er komið í nýjan búning.
Lagið hefur hlotið mikla spil-
un að undanförnu í flutningi
Stefáns Hilmarssonar og Eyj-
ólfs Kristjánssonar, en það er
finna á nýútgefinni smáskífu

þeirra félaga.
„Þetta var gamalt lag sem

var vinsælt um 1978, ég man
ekki hver samdi það en mig
minnir að þetta hafi verið
gamalt ítalskt lag“, segir Bald-
ur Geirmundsson, sem betur
er þekktur sem BG. Lagið er
fyrsta lagið af væntanlegri
hljómplötu Stefáns og Eyjólfs.
Aðspurður hvort það hvernig

honum verður við að heyra
gamalkunna lagið í nýjum
búningi segir Baldur að það
sé gaman að lagið fái endur-
nýjaða lífdaga. „Það rifjar upp
gamlar minningar og eflaust
líka hjá fleirum. Það hefur lif-
að í smá glæðum frá því það
var vinsælt um 1978 og hefur
nú fengið mikla spilun á ný“,
segir Baldur. – thelma@bb.is

Gamalt lag BG og Ingi-
bjargar vinsælt á ný

Sjálfstæðisflokkur

Stillt upp
á lista

Uppstilling á framboðs-
lista var samþykkt á aðal-
fundi kjördæmisráðs Sjálf-
stæðisflokksins sem hald-
inn var á Ísafirði um helg-
ina. Kosið var milli tveggja
kosta, 30% fundarmanna
vildu prófkjör við uppröð-
un á lista en 70% kusu að
fara uppstillingarleið.

Þingmenn flokksins í
kjördæminu, Sturla Böðv-
arsson, Einar K. Guðfinns-
son og Einar Oddur Krist-
jánsson lýstu því allir yfir
á fundinum að þeir hyggðu
á áframhaldandi þing-
mennsku.

leyfi fyrir 800 m² reiðhöll á
6600 m² lóð á Söndum, eins
og kunnugt er. Ísafjarðarbær
mun leggja til fjárframlag að
upphæð 6,3 milljónir króna
sem skiptist þannig að styrkur
vegna byggingarleyfisgjalda
greiðist á árinu 2006 og eftir-
stöðvar greiðast á árunum
2007-2009. Bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar mun tryggja að í
fjárhagsáætlun hvers þessara
ára verði gert ráð fyrir greiðsl-
um til Storms. Nefnd sem
landbúnaðarráðherra skipaði
í mars veitti hestamannafé-

laginu Stormi á Vestfjörðum
12 milljónir króna til bygg-
ingar reiðskemmu í Dýrafirði.
Alls bárust 41 umsókn og var
úthlutað styrkjum til bygging-
ar 28 reiðhúsa víðs vegar um
landið, og var heildarúthlutun
upp á 330 milljónir.

Nefnd sem landbúnaðarráð-
herra skipaði í mars síðastliðn-
um til að úthluta styrkjum til
byggingar reiðhúsa veitti fyrir
skemmstu hestamannafélag-
inu Stormi á Þingeyri 12 millj-
ónir króna til byggingar reið-
skemmu í Dýrafirði.

Framkvæmdir við nýju
reiðhöllina á Söndum í Dýra-
firði ganga vel, að því er fram
kemur á thingeyri.is, og mun
húsið sjálft risið. Um er að
ræða einingahús sem framleitt
er af fyrirtækinu Límtré Vírnet
á Flúðum. „Það er Hesta-
mannafélagið Stormur sem

stendur fyrir byggingu hallar-
innar en félagið stofnaði síð-
astliðið vor einkahlutafélagið
Knapaskjól ehf. í samvinnu
við Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða um eignarhald og rekst-
ur reiðhallarinnar. Mikill hug-
ur er í þeim Stormsfélögum
og stefna þeir að því að taka

höllina í notkun fyrir áramót.
Sandar í Dýrafirði hafa lengi
verið miðstöð hestamanna á
Vestfjörðum. Þar er löglegur
keppnisvöllur með tveimur
hringvöllum, 300 m kappreið-
braut, gott áhorfendasvæði,
dómhús, tamninga- og kenn-
slugerði og tjaldsvæði. Reið-
höllin mun bæta aðstöðu til
mótshalda og styrkja Sanda
enn frekar sem miðstöð hesta-
manna hér vestra“, segir m.a.
á thingeyri.is.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkti í vor byggingar-

Framkvæmdir við reiðhöllina
á Söndum í Dýrafirði ganga vel

Bæjarráði Bolungarvík-
ur barst á dögunum ábend-
ingar um lausagöngu bú-
fjár í sveitarfélaginu, en
eins og kunnugt er getur
mikil hætta skapast af
villuráfandi sauðum á veg-
um úti, sem koma af fjöll-
um og ganga ekki heilir til
skógar á eftir. Þá veldur
lausafé einnig miklum
vanda á þjóðvegum.

Sem dæmi má nefna að
miðað við tilkynnt óhöpp
til lögreglunnar á Ísafirði
er ekið á 20 til 25 kindur
að meðaltali á ári í því um-
dæminu, og eru þá ótalin
þau óhöpp sem ekki hafa
verið tilkynnt til lögregl-
unnar. Í fæstum óhöppun-
um urðu slys á fólki en
tjón á ökutækjum hefur í
flestum tilvikum verið
umtalsvert. Dæmi eru um
útafakstur og veltu vegna
viðbragða ökumanna við
óvæntri lausagöngu.

Bæjarráð Bolungarvík-
ur beindi því til landbúnað-
arnefndar sveitarfélagsins
að hún kanni ástand girð-
inga í sveitarfélaginu.

Sauðir á
vegum úti

Kostnaður við fyrsta áfanga
af þremur í endurnýjun Hlíð-
arvegs á Ísafirði er um 35
milljónir króna, sem er 7,5
milljónum hærra en gert var
ráð fyrir í fjárhagsáætlun
2006. Í bréfi sem sviðstjóri
umhverfissviðs, Jóhann B.

Helgason, skrifar bæjaryfir-
völdum um endurskoðun fjár-
hagsáætlunar vegna þessa,
segir m.a.:

„Þess ber að geta að þegar
fjárhagsáætlun er gerð liggur
hönnun ekki fyrir og því er
miðað við metraverð í götu til

að nálgast áætlaðan kostnað.
Tilboð verktaka í verkið var
24,5 milljónir, gert er ráð fyrir
að magnaukning og aukaverk
verði um 15%. Heildarkostn-
aður verktaka verður því um
28 milljónir. Annar kostnaður
eins og hönnun, eftirlit, malar-

efni og vatnsveituefni er um 7
milljónir.“

Þá leggur Jóhann til að fjár-
magn verði fært til innan fjár-
hagsáætlunar til að mæta
þessu. Leggur hann til að sex
milljónir verði færðar af fjár-
festingarliðnum „holræsi“, og

1,5 milljónir færðar af fjárfest-
ingarliðnum „Funi“, en þar
mun um uppbyggingu gáma-
svæða að ræða. Auk þess ósk-
aði hann eftir að 1,2 milljónir
yrðu fluttar af „Funa“ yfir á
verkið „sparkvöllur í Holta-
hverfi“.         – eirikur@bb.is

Framkvæmdir á Hlíðarvegi fóru 7,5
milljónir fram úr kostnaðaráætlun

Hlíðarvegur.
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OV býður næstlægsta orkuverð til fisk-
vinnslufyrirtækja m/v almennan taxta

Orkubú Vestfjarða býður
upp á lægsta raforkuverð allra
orkufyrirtækja til fiskvinnslu-
fyrirtækja, ef miðað er við
3.200 klukkustunda nýtingu
og 200 kW afltopp, og afl-
eða tilboðstaxta orkufyrir-
tækjanna. Hjá OV greiða fisk-
vinnslufyrirtækin 5,50 kr. á
kílówattsstundina. Dýrast er
verðið hjá Orkuveitu Húsa-
víkur, eða 6,69 krónur á al-
mennum taxta og 6,59 krónur

á afl- eða tilboðstaxta. Hita-
veita Suðurnesja býður fyrir-
tækjunum kílówattsstundina
á 6,36 krónur á almennum
taxta, en 6,53 krónur á afl-
eða tilboðstaxta.

Norðurorka á Akureyri er
með 6,01 á almennum taxta,
en 5,95 á afl- eða tilboðstaxta,
RARIK er með 5,57 krónur í
almenna taxtanum en 5,72 á
afl- eða tilboðstaxta, en þar er
í báðum tilfellum um tíma-

háðan taxta að ræða. Orku-
veita Reykjavíkur býður þá
lægra verð en Orkubú Vest-
fjarða ef horft er til almenna
taxtans, sem er 5,47 krónur á
kílówattsstundina, en hærra ef
litið er til afl- eða tilboðstaxta,
sem er 5,66 krónur. Taxtinn
er sá sami hjá Orkubúi Vest-
fjarða hvort sem um er að ræða
almennan taxta eða afl- eða
tilboðstaxta, eða 5,50 krónur
á kílówattsstundina.

Hæstiréttur fellir frávísunar-
úrskurð Héraðsdóms úr gildi

Hæstiréttur hefur fellt úr
gildi frávísun Héraðsdóms
Vestfjarða varðandi meint
eignaspjöll er trébátur var
notaður sem efniviður á ára-
mótabrennu á Ísafirði á
gamlaárskvöld 2003. Hæsti-
réttur leggur fyrir héraðs-
dómara á Vestfjörðum að
taka málið til efnislegrar
meðferðar. Var ábyrgðar-

manni brennunnar gefið að
sök að hafa í heimildarleysi
fært bátinn af geymslusvæði
Ísafjarðarhafnar og síðar kast-
að honum á bálköst. Meðal
málsgagna var bréf hafnar-
stjóra Ísafjarðarbæjar þar sem
þar fram kemur að árið 2000
hafi báturinn verið hálfsokk-
inn í höfninni og hafi hann þá
á kostnað Ísafjarðarhafnar

verið tekinn upp og settur á
uppsátur á hafnarsvæðinu.

Tveimur árum síðar hafi
hafnarsjóður afskrifað allar
skuldir vegna bátsins við sjóð-
inn meðal annars vegna þess
að talið var að báturinn væri
þá orðinn gjörsamlega ónýtur
og mikið fúabrak. Samkvæmt
þessu mati var því óljóst hvort
umræddur bátur hefði haft

nokkurt fjárgildi er hann var
fjarlægður í desember 2003
og brenndur um áramótin.

„Ekki var fallist á með
héraðsdómi að ákæru væri
áfátt svo að leiddi til frávís-
unar málsins. Var frávísun-
arúrskurður héraðsdóms
því felldur úr gildi og lagt
fyrir dómara að taka málið
til efnismeðferðar“.

Sótt hefur verið um leyfi til
að byggja iðnaðarhús á lóðinni
Langeyrarvegur 2 í Súðavík.
Bygginganefnd Súðavíkur tók
erindið fyrir á dögunum og
vakti athygli á því að fyrir-
huguð bygging er teiknuð 10
metra út fyrir byggingarreit.
Þá beindi nefndin því til sveit-
arstjórnar að hún samþykki
að breyta deiliskipulagi vegna
þessa ef umsækjanda verður
leyft að fara út fyrir bygging-
arreit.

Að því gerðu telst erindið í
samræmi við byggingarlög,
og leggur byggingarnefnd til
við sveitarstjórn að hún sam-
þykki það þannig. Byggingar-
leyfisgjald vegna fyrirhugaðr-
ar byggingar er 107 þúsund
krónur. Umsækjanda hefur
þegar verið gefið leyfi til að
hefja framkvæmdir á lóðinni
að höfðu samráði við bygg-
ingarnefndarmenn og sveitar-
stjóra.

– eirikur@bb.is

Vill byggja iðnaðar-
hús við Langeyrarveg

Umhverfismat samgöngu-
áætlunar er nú unnið í fyrsta
sinn í samræmi við lög sem
samþykkt voru á Alþingi síð-
astliðið vor, og segir í drögum
þeirra meðal annars að mark-
mið áætlunarinnar sé að styrkja
Ísafjörð sem byggðakjarna á
Vestfjörðum. Í vinnuhópi sem
vann matið sátu fulltrúar sam-
gönguráðuneytis, Vegagerð-
ar, Siglingastofnunar og Flug-

málastjórnar. Matsskýrsluna
vann VSÓ ráðgjöf og er hún
alls 59 síður auk korta.
Megináhrif samgönguáætlun-
ar á samfélag eru talin snúa að
umferðaröryggi, styttingu
leiða og ferðatíma til þjón-
ustu- og atvinnukjarna lands-
ins. Áætlunina má skoða í
heild sinni á vef samgöngu
ráðuneytisins. Frestur til að
gera athugasemdir við um-

hverfismat samgönguáætlun-
ar er til og með 20. nóvember
2006 og skulu þær vera skrif-
legar og undirritaðar. Athuga-
semdir skulu berast Sam-
gönguráðuneytinu.

Í drögunum segir m.a. í
Vestfjarðahlutanum: „Að-
gerðir á Vestfjörðum miða að
því að tengja byggðir betur
saman og bæta umferðarör-
yggi, með því að hafa þar

greiðari vegi og stytta ferða-
tíma. Göng eru áætluð þar sem
ekki er gerlegt að halda greið-
um vegi, m.a. vegna snjóa.
Þessar aðgerðir eru í samræmi
við stefnu byggðaáætlunar.
Framkvæmdir á SGÁ munu
styrkja Ísafjörð sem byggða-
kjarna á Vestfjörðum. Á Vest-
fjörðum er markmið með
framkvæmdum SGÁ að tengja
byggðir svæðisins betur sam-

an við Ísafjörð, m.a. til þess
að gera kosti bæjarins á sviði
þjónustu, verslunar og atvinnu
aðgengilegri.

Óvissa er um að hve miklu
leyti samgöngubætur breyti
byggða- og mannfjöldaþróun
á jaðarsvæðum, s.s. á sunnan-
verðum Vestfjörðum. Þar er
hins vegar tiltölulega langt til
næsta kjarna og því líklegt að
ýmis þjónusta verði áfram í

boði á þessum svæðum. Fram-
kvæmdir á SGÁ koma einnig
til með að stytta ferðatíma til
höfuðborgarsvæðisins. Því
fylgja jákvæð áhrif á byggð-
ina, en það kann einnig að
hafa neikvæð áhrif á jaðar-
byggðir vegna þess að ýmis
þjónusta og verslun eigi erfið-
ara með að standast samkepp-
ni við höfuðborgarsvæðið.“

– eirikur@bb.is

Styrkja á Ísafjörð sem byggðakjarna

Útskipun á
brotajárni lokið

Útskiptun á brotajárni sem safnað hafði verið saman á
Suðurtanganum á Ísafirði hófst á helginni og lauk á mánudagskvöld.
Að sögn Theódórs R. Theódórssonar, hafnsögumanns við Ísafjarðar-
höfn, gekk útskipunin vel en um 2.000 tonn af brotajárni sem verða
send af landi brott. Brotajárninu var skóflað upp í vörubíl á Suður-
tanga og flutt þaðan niður á höfn þar sem því var aftur skóflað um
borð í skipið sem flutti brotajárnið á brott.

Hreinsunarátak í Ísafjarðarbæ hefur verið unnið í samstarfi
Gámaþjónustu Vestfjarða, Ísafjarðarbæjar og Hringrásar ehf. Brota-
járnspressa Hringrásar kom á svæðið í júlí og byrjaði að pressa járn
strax þá um mánaðamótin. Farið var vítt og breitt um sveitarfélagið
í leit að brotajárni, því svo safnað saman niðri í Suðurtanga.

Hluti af hreinsunarátakinu hefur falist í því að reisa geymsluport
á Suðurtanga þar sem einstaklingar og fyrirtæki geta geymt tæki
sín og tól sem legið hafa eins og hráviður um hafnarsvæðið og
víðar á Suðurtanga, og hefur löngum virst sem ýmis fyrirtæki litu
á svæðið sem ruslakistu og eignageymslu. Farga á öllum tækjum
og tólum sem ekki fara í geymsluportið.

– eirikur@bb.is Brotajárninu var skóflað um borð í skipið sem flytur það erlendis.
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RITSTJÓRNARGREIN

Ekki er allt sem sýnist
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Rekkar héldu skátafund í Valhöll.

Skátafund-
ur í Valhöll

Vetrarstarf Skátafélags-
ins Einherjar-Valkyrjan á

Ísafirði hófst í síðustu viku
með viðhöfn í gamla

skátaskálanum Valhöll í
Tungudal, en miklar

endurbætur hafa staðið
yfir á skálanum síðustu

misserin. Á fundinum var
saman komin öldungadeild

Einherja-Valkyrjunnar,
hinir svonefndu rekkar.

Að sögn Ólafs Bjarna
Halldórssonar, félaga í
rekkasveitinni og eins

eigenda Valhallar, var
fundurinn með hefð-

bundnu sniði. „Það var
kveiktur varðeldur og

bálið vígt, og svo var hefð-
bundinn fundur innan-

húss“, segir Ólafur.
„Mikið var sungið, og þá

sérstaklega söngvar Halla
Ól. [Haraldar Ólafssonar],

sem er fyrsta skátaskáld
félagsins. Okkur þótti vel

við hæfi að rifja upp söng-
texta hans sem eru miklir

stemningstextar.“
Ólafur, sem á Valhöll í

félagi við bróður sinn
Guðmund og tengdason

hans Örn Smára Gíslason,
keypti Valhöll af skátafé-
laginu í fyrrasumar. Eins
og áður segir hafa miklar
framkvæmdir átt sér stað
við húsið, sem hefur verið

innréttað upp á nýtt auk
þess sem byggðir voru

timburpallar utan á það og
tveggja hæða viðbygging.

Þá voru lagðir göngustígar
og umhverfið snyrt, auk-
inheldur sem rafmagn og

vatn var lagt í Höllina.
Síðustu útilegur skátafé-

lagsins í Valhöll voru árið
1986. Rekkar hófust handa

við endurbyggingu skálans
árið 1998, en frá henni var

horfið vegna kostnaðar.
Endurbygging hófst svo

aftur síðasta sumar, þegar
Ólafur B. Halldórsson

keypti skálann.
– eirikur@bb.is

Eftir varðeldinn var haldinn hefðbundinn fundur innanhúss með veitingum.

Skátarnir Jón Páll Halldórsson, Snorri
Hermansson og Konráð Jakobsson.

Ólafur B. Halldórsson.

Við gumum mikið af frelsi, einkum því sem snýr að einstaklingnum til orðs og athafna.
Vissulega er svo fyrir að þakka að við njótum þessara sjálfsögðu mannréttinda í meira mæli
en þegnar fjölmargra þjóða. Víða virðast þó brestir undir felldu yfirborðinu. Ummæli þjóð-
þekkts fólks í blaða- og sjónvarpsviðtölum undanfarið benda til að ekki sé allt sem sýnist.

,,Sem ritstjóri, útgefandi og blaðamaður sá ég hvernig óbein pólitísk íhlutun, íhlutun fjár-
magns og auglýsenda, hafði áhrif og stóð í veginum fyrir því að hægt væri að fjalla um hluti
eins og á að gera í lýðræðislegu samfélagi,“ segir Herdís Þorgeirsdóttir, prófessor, í viðtali
við Blaðið á laugardaginn. Þegar fyrrum ritstjóri og prófessor við lagadeild háskóla tekur svo
sterkt til orða er ástæða til að staldra við. Og Herdís lætur ekki þar við sitja. Aðspurð segir hún
fólk víða hrætt við að segja skoðun sína af ýmsum ástæðum, því sé umbunað fyrir að gera það
ekki en fylgja í þess stað straumnum til að þóknast valdhöfum og fyrir að fara ekki gegn ríkj-
andi viðhorfum.

Herdís Þorgeirsdóttir rær ekki einskipa í gagnrýninni. Baldur Þórhallsson, prófessor í
stjórnmálafræðum við Háskóla Íslands, segist hafa fengið ,,tölvupóst, einkabréf, símtöl og
tiltal í kokteilboðum“ frá stjórnmálamönnum og ráðherrum fyrir rannsóknir sínar á  Evrópu-
samruna og honum sagt að ef hann ekki hætti skyldi hann bara passa sig! Ómar Ragnarsson,
sá umtalaðasti þessa dagana, segir konu sína hafa fengið skýr tilmæli um að stoppa bónda

sinn í því sem hann er að gera.
Ummæli Herdísar, Baldurs og Ómars benda því miður til að hið margrómaða frelsi sé

á sumum sviðum meira í orði en á borði, einkum þegar kemur að málum sem gætu verið
viðkvæm fyrir ríkjandi valdhafa. Það er eitthvað meira en lítið að þegar fólk er beðið að
liggja á skoðunum sínum og hreint út sagt skelfilegt til þess að hugsa að reynt sé að koma
í veg fyrir að fólk tjái afstöðu sína til viðkvæmra mála í þjóðfélaginu. Bæjarins besta hefur
enga burði til að kanna sannleiksgildi ummæla þremenninganna. Það hefur heldur enga
ástæðu til að draga þau í efa.

Unanfarið hefur pólitísk umræða snúist um nauðsyn þess að hafa ,,allt upp á borðinu.“
Ekkert leynimakk. Umræða í þessa átt er ekkert ný af nálinni. Því miður verður það þó að
segjast eins og er að eftirfylgni þessara fallegu orða hefur verið hverfandi lítil til þessa.
,,Rödd sakleysisins þarf að fá meiri hljómgrunn í samfélaginu. Samfélagið er spillt, fólk
er uppgefið og markaðsþjóðfélagið er orðið öfgafullt, samkeppnin hörð, hraðinn mikil og
neysluhyggjan er orðin stjórnlaus.“

Sannarlega þörf ábending Herdísar Þorgeirsdóttur til þjóðfélags þar sem æ minni tími
er til að sinna framtíðinni: börnunum.

s.h.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · María Hagalínsdóttir í Hnífsdal

Fiskiréttur, svartfugl og skálakaka
Sælkeri vikunnar býður

upp á léttan fiskirétt sem
matreiddur er með lítilli fyr-
irhöfn og er tilvalinn í aðal-
rétt eða sem forréttur. Upp-
skriftin er ætluð fyrir fjóra.
María mælir með að nota
soðinn og frystan krækling í
réttinn, sem tíndur er inn í
Álftafirði. Þá segir hún
einnig að hún taki mestan
piparinn af piparostinum en
það fari eftir smekk. Réttinn
ber hún fram með sætri kart-
öflumús, hrásalati og brauði
ef vill, og lætur hún fljóta
með uppskrift dressingu á
salatið. Einnig býður hún
upp á fjölskylduuppskrift að
svartfugli sem einnig er
ætluð fyrir fjóra og í eftirrétt
er gómsæt skálakaka.

Léttur fiskiréttur
8 stk. humar
1 lítill poki hörpuskel

(fæst í Samkaup á Ísafirði)
250 g kræklingur 300 g
rækjur
1 piparostur
½ l rjómi eða mjólk

Hreinsið humarinn og sker-
ið í fingur þykka bita, fjar-
lægið beltið af hörpuskelinni.
Bræðið ostinn í rjómanum,
kryddið eftir smekk, ( ég nota
eðalkrydd frá Pottagöldrum)
þykkið sósuna ef með þarf
með sósujafnara eða maizena-
mjöli.

Setjið allan fiskinn út í nema
rækjuna, látið sjóða augnablik
(annars verður fiskurinn seig-
ur og vondur) látið rækjurnar
síðast því þær mega ekki sjóða
bara hitna, allt sett í form osti
stráð yfir og sett smástund
undir grillið á meðan osturinn
bráðnar og tekur lit. Látið í
smá form ef þetta er haft sem
forréttur þá má sprauta kart-

öflumús utan með og grilla
smá stund.

Dressing út á hrásalatið
2 dl létt ab mjólk
1 tsk. hunang
1 msk. mjones
1 tsk. Zesty Honey Mustard
(fæst í Samkaup)

Allt hrært saman og bragð-
bætt eftir smekk.

Svartfugl að hætti
Grétu systur, með smá

breytingu frá mér

Marinering:
1 fl. lítil sprite
3 msk aprikósu marmelaði
frá Den gamle fabrik
Andakrydd frá OSCAR og
eðalkrydd frá Pottagöldrum
(eða krydd eftir smekk)

Sósan:

½ l rjómi
Andakrydd
Grænmetiskraftur frá OSCR
Smá Ketjap Manis sojasósa
Rifsberjahlaup

Bragðbætið eftir smekk,
jafnið með sósujafnara.

Lagið marineringuna og
látið standa í 5-6 tíma. Hreins-
ið bringur af fimm fuglum og
skerið eftir lengdinni svona í
þrjár jafnar sneiðar, hafið
stykkin fingur þykk til þess
að þau verði sem jöfnust..
Snögg steikið á pönnu í smjöri
eða olíu, kryddið aðeins með
eðalkryddi og Picanta frá
Hügli. Haldið kjötinu heitu á
meðan sósan er búin til eða
gerið sósuna fyrst. Setjið kjöt-
ið út í sjóðandi sósuna og takið
pönnuna síðan af hellunni,
lokið pönnunni og látið standa
svona í 5-10 mínútur. Þá

verður kjötið mjúkt og aðeins
rautt. Berið fram með brúnuð-
um kartöflum eða kartöflu-
mús, hrásalati grænmeti eða
það sem hver og einn vill.

Skálakaka
Þeyttur rjómi, ekki stíf-

þeyttur.
Döðlubotn, makkarónu-

kökur og kókósbotn (eða eitt-
hvað af þessu þarf ekki að
vera allt.) Jarðaber, bláber,
kiwi og þeir ávextir sem eru

við hendina
Nóakropp, súkkulaðirús-

ínur, myntsúkkulaði eða
eitthvað gott nammi.

Setjið í fallega skál, byrj-
ið á rjóma og blandið síðan
kökunni, ávöxtum og nammi
til skiptis með rjóma á milli.
Endið á rjóma og skreytið
að vild.

Ég skora á Gerði Eðvars-
dóttur hjá Glitni á Ísafirði
að verða næsti sælkeri
vikunnar.

Karlmaður var dæmdur í
fimm mánaða fangelsi og
til að greiða 240.000 krónur
í sekt í Héraðsdómi Vest-
fjarða, fyrir nytjastuld og
umferðarlagabrot í júlí
2005. Þá var hann sviptur
ökuréttindum í þrjú ár og
einnig gert að greiða skaða-
bætur að upphæð 579.192
krónur. Maðurinn var dæm-
dur fyrir að hafa í heimild-

arleysi tekið bifreið sem lagt
var á svæði Bolungarvíkur-
hafnar og ekið henni þaðan
án ökuréttinda og undir áhrif-
um áfengis, en áfengismagn
mældist í blóði hans mældist
1,80‰. Ók hann út úr bænum
eftir þjóðvegi 61, Djúpvegi,
en misst stjórn á bifreiðinni á
móts við bæinn Ós í Bolungar-
vík með þeim afleiðingum að
hún rakst á ljósastaur, kastað-

ist af honum út fyrir veginn
og skemmdist mikið. Ákærði
hefur játað sök, en hann á
nokkurn sakaferil að baki.

Með broti sínu rauf hann
skilorð dóms frá desember
2004, þar sem hann var dæmd-
ur í 5 mánaða fangelsi fyrir
þjófnað og skilorðsbundið í
þrjú ár. Var með þeim dómi
dæmd upp fangelsisrefsing
sem ákærði hlaut í janúar 2003

sem hljóðaði upp á skilorðs-
bundið fangelsi í tvö ár. Í
ágúst 2004 sætti hann sekt
og sviptingu ökuréttar í 12
mánuði og sviptur ökurétt-
indum í sex mánuði til
viðbótar í desember 2004.

Þar sem ákærði olli veru-
legu tjóni með broti sínu og
hefur ítrekað rofið skilorð,
þótti ekki fært að skilorðs-
binda refsinguna.

Dæmdur í fimm mánaða fangelsi
fyrir nytjastuld og umferðarlagabrot

Ungur maður hefur verið
dæmdur af Héraðsdómi Vest-
fjarða til að greiða 160.000
krónur í sekt til ríkissjóðs fyrir
fíkniefnalagabrot. Maðurinn
var ákærður fyrir að hafa haft
í vörslum sínum 77,61 grömm
af hassi sem hann kastaði úr
bifreið sem hann var farþegi í
þegar hann varð lögreglunnar
var, en lögreglumenn stöðv-
uðu för bílsins við Ögurnes í
Ísafjarðardjúpi í febrúar.

Ákærði játaði að hafa kast-
að hassinu út um glugga bif-
reiðarinnar en hann kvaðst
ekki hafa verið eigandi þess.

Hann játaði þó að hafa vitað
að um fíkniefni væri að ræða
og að hann hefði farið með
öðrum manni að sækja efnin.
Þar sem ákærði sætti sekt fyrir
fíkniefnabrot í janúar og lík-
amsárás í maí var refsingin
ákveðin sem hegningarauki.

Með tilliti til þess hve
ákærði er ungur að árum og
málsatvika þótti refsing hans
hæfilega ákveðin 160.000
króna sekt til ríkissjóðs, sem
ákærði skal greiða innan
fjögurra vikna frá uppsögu
dómsins eða sæta ella fangelsi
í 12 daga.       – thelma@bb.is

Dæmdur fyrir
fíkniefnalagabrot

Í fréttatilkynningu frá dóms-
málaráðuneytinu segir að
misskilnings hafi gætt um út-
gáfu kennitalna til barna, en
eins og kunnugt er var fjallað
mikið um þetta má bb.is fyrir
fáeinum vikum þegar upp
kom að nokkur börn í Ísa-
fjarðarbæ af erlendum upp-
runa gátu ekki hafið nám sök-
um kennitöluleysis. Í tilkynn-

ingu ráðuneytisins segir m.a.
„Þjóðskrá hefur til margra

ára kappkostað að flýta af-
greiðslu kennitalna til barna.
Til þess að svo megi verða
þurfa forsjármenn þeirra, ef
þeir hyggjast dveljast í landinu
lengur en þrjá mánuði, að
sækja um dvalarleyfi fyrir
börn sín hjá Útlendingastofn-
un og kennitölu hjá Þjóðskrá.

Hafi slíkt verið gert, og full-
nægjandi gögn fylgt með, gef-
ur Þjóðskrá út kennitölu. Í
flestum þeirra mála sem mesta
umfjöllun fengu í fjölmiðlum
höfðu forsjármenn barnanna
ekkert aðhafst gangvart Þjóð-
skrá og Útlendingastofnun.“

Þjóðskrá hefur jafnan getað
afgreitt kennitölur með litlum
fyrirvara, en þetta breyttist í

sumar vegna gríðarlegrar
fjölgunar útlendinga sem til
landsins hafa komið til vinnu.
Á skömmum tíma varð bið
eftir útgáfu kennitölu orðin
meiri en fjórar vikur. Þjóðskrá
hefur brugðist við þessum
vanda og er afgreiðsla beiðna
nú komin aftur í fyrra horf. Þó
berast berast Þjóðskrá enn yfir
100 beiðnir flesta daga. Í ágúst

og september fengu 3.946
útlendingar kennitölu, þar af
242 börn yngri en 18 ára.

Í þessum tölum eru ekki
þeir Norðurlandabúar sem fá
strax lögheimili hér á landi
við framvísun samnorræns

flutningsvottorðs.
Aðrir en Norðurlandabúar

fá ekki lögheimili á Íslandi
fyrr en Útlendingastofnun
gefur út dvalarleyfisskírteini
þeim til handa.

– eirikur@bb.is

Forsjármenn erlendra barna þurfa
að sækja um dvalarleyfi fyrir börn sín

Fáeinum börnum af erlendum uppruna var meinað um að hefja nám við GÍ vegna kennitöluleysis. Það vandamál leystist þó þegar sótt hafði verið um kennitölur fyrir börnin.

41.PM5 5.4.2017, 13:438



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 12. OKTÓBER 2006 99999

Fella á úr gildi ákvörðun ríkisstjórn-
arinnar um frestun samgöngubóta

Í stefnuræðu Geirs H. Haarde,
forsætisráðherra í síðustu
viku, kom fram að aðgerðir til
að slá á þenslu í landinu hafi
verið að skila árangri og ýmis
merki séu um að þenslan sé á
undanhaldi. Sökum þessa á
vera óhætt að fella úr gildi þá
ákvörðun ríkisstjórnarinnar
um að setja ekki af stað um
ótiltekinn tíma ný útboð á

framkvæmdum og að haldið
verði áfram með þær sam-
göngubætur sem undirbúnar
hafa verið upp á síðkastið.

Eins og kunnugt er voru
vegaframkvæmdir á Vest-
fjörðum meðal þeirra verka
sem ekki fóru í útboð. Stærstu
verkin sem bjóða átti út í haust
samkvæmt vegaáætlun og
höfðu verið auglýst eru; Djúp-

vegur, frá Reykjanesi að
Hörtná, Tröllatunguvegur á
Ströndum, oft kallaður vegur
um Arnkötludal og fram-
kvæmdir í Kollafirði í Gufu-
dalssveit. Mikil óánægja hefur
verið á Vestfjörðum með
þessa frestun á vegafram-
kvæmdum, og hafa margir
verið til þess að benda á að
uppruni þenslunar sé ekki hér

vestra, og þar af leiðandi eigi
hún ekki að bitna fyrst á Vest-
firðingum.

Þegar sveitarstjóri Stranda-
byggðar, Ásdís Leifsdóttir,
fundaði nýlega með sam-
gönguráðherra og þingmönn-
um úr Norðvesturkjördæmi
fullvissaði Sturla Böðvarsson
Strandamenn um að vegur um
Arnkötludal og Gautsdal yrði

tekin í notkun fyrir árslok
2008.

Að sögn Gísla Eiríkssonar,
verkfræðings hjá Vegagerð-
inni, verður í fyrsta lagi hægt
að bjóða út framkvæmdir við
Djúpveg, frá Reykjanesi að
Hörtná í Mjóafirði um næstu
mánaðamót. Stærstu verkin
sem bjóða átti út á Vestfjörð-
um voru þrjú, áðurnefndar

framkvæmdir á Djúpvegi,
Tröllatunguvegur á Strönd-
um, oft kallaður vegur um
Arnkötludal og framkvæmdir
í Kollafirði í Gufudalssveit.

Að sögn Gísla Eiríkssonar
liggur ekki fyrir hvenær Vega-
gerðin verður tilbúin til að
auglýsa útboð á síðastnefndu
verkunum.

– eirikur@bb.is

Fundað um stofnun heilabil-
unardeildar í Bolungarvík

Ólafur Þór Gunnarsson,
öldrunarlæknir á Landspítal-
anum, og fyrrum yfirlæknir á
lyfja-, öldrunar- og endurhæf-
ingardeild Heilbrigðisstofn-
unarinnar í Ísafjarðarbæ, kom
á fund framkvæmdaráðs Heil-
brigðisstofnunar Bolungar-
víkur á sunnudag til þess að
ræða hugmyndir um rekstur
heilabilunardeildar í Bolung-
arvík, en eins og kunnugt er
reifaði bæjarstjóri Bolungar-
víkur, Grímur Atlason, þær
hugmyndir í grein á bb.is á

dögunum. Segir Grímur það
smánarblett á ágætri heil-
brigðisþjónustu þeirri sem í
boði er á Vestfjörðum að
hvergi sé að finna heilabilun-
ardeild og hvíldarinnlögn fyrir
fólk sem þjáist af heilabilun.

Fram kemur í greininni að
miðað við mannfjölda megi
gera ráð fyrir að um 30 ein-
staklingar á norðanverðum
Vestfjörðum þjáist af heila-
bilun, og að um helmingur
þeirra þurfi á stofnanaþjón-
ustu að halda. Þá segir í grein-

inni:
„Í Bolungarvík hefur um

árabil verið rekin heilbrigðis-
stofnun sem fyrir utan hefð-
bundna heilsugæslu hefur
boðið upp á sjúkrarými fyrir
eldri borgara. Deild þessi hef-
ur reynst gríðarlega vel sem
m.a. sést á starfsmannaveltu
en hún er hverfandi í saman-
burði við flest ef ekki öll sam-
bærileg úrræði á Íslandi. Það
vantar ekki mikið upp á að
þessi stofnun geti tekið í gagn-
ið heilabilunardeild og hvíld-

arinnlagnarúrræði. Kostir þess
að setja á laggirnar slíkt úrræði
í Bolungarvík eru ekki aðeins
metnir út frá samfélags- og
byggðarlegum sjónarmiðum
heldur einnig fjárhagslegum.
Sparnaður þess að setja á lagg-
irnar úrræði í húsnæði sem
aðeins þarf að breyta en ekki
byggja er umtalsverður. Lík-
lega væri hægt að reka slíka
deild í nokkur á fyrir þá fjár-
muni sem sparast.“

– eirikur@bb.is
Bolungarvík.

Ísafjörður Collection og
menningarhátíðin Veturnætur
ætla að standa fyrir samkeppni
um fallegasta útstillingar-
glugga Ísafjarðar. „Miðbær
Ísafjarðar hefur uppá margt
að bjóða. Þar ber fyrst og síð-
ast að nefna mikið úrval sér-
vöruverslana og þjónustu-
fyrirtækja. Fyrir þessu er löng
hefð en um aldir hefur Skut-

ulsfjarðareyrin verið miðstöð
verslunar fyrir stórt svæði
Vestfjarða og er það enn. Það
sem einkennir flott verslunar-
hverfi eru útstillingagluggar
verslananna sem starfa í hverf-
inu og á Ísafirði eru margir
fallegir gluggar. Ísafjörður
Collection og Ísfirðingurinn
Heiðrún Björk Jóhannsdóttir
„útstillingarsérfræðingur“ í

samvinnu við Veturnætur efna
nú til samkeppni um fallegasta
útstillingaglugga bæjarins.
Keppninni er ætlað að hvetja
verslunarmenn í miðbænum
til dáða við að gera hann enn
fallegri og skemmtilegri, og
ekki bara á sumrin heldur líka
að vetrum,“ segir í frétt frá
aðstandendum keppninnar.

Keppnin fer þannig fram að

áhugasömum þátttakendum
verður boðið á námskeið þar
sem Heiðrún fer yfir „vel valin
trix úr geiranum“. Námskeið-
ið stendur yfir í eina kvöld-
stund, og verður haldið þann
10. október. Þátttakendur
velja sér svo enin eða fleiri
glugga sem skráðir verða til
leiks, og þarf að auðkenna þá
með þar til gerðu skilti. Glugg-

arnir verða að vera tilbúnir að
morgni fimmtudagsins 19.
október, og þurfa að standa
fram á sunnudaginn þar á eftir
hið minnsta. Þema keppninnar
er „veturinn“.

Laugardaginn 21. október
verður veitt viðurkenning fyrir
flottasta gluggann en sérstök
dómnefnd hefur verið sett
saman af þessu tilefni. Sigur-

glugginn fær svo umfjöllun í
bæjarblaðinu Bæjarins besta.

„Það er von okkar sem að
samkeppninni stöndum að
sem flestir taki þátt og mið-
bærinn okkar verði enn líflegri
fyrir vikið. Takist vel til mætti
vel skoða að efna á ný til sam-
keppni af þessu tagi síðar,“
segir ennfremur í frétt frá
aðstandendum keppninnar.

Keppt um fallegasta útstillingargluggann

Hafnarstjórn Bolungarvíkur ræddi á dögunum málefni
langleguskipa í höfninni á staðnum, en eins og kunnugt er
hafa skipin Kristina Logos og Geysir legið í höfninni árum
saman. Í kjölfar umræðunnar beindi stjórnin því til
hafnarstjóra og yfirhafnarvarðar að þeir könnuðu hvernig
aðrar hafnir haga málum um langleguskip og gjöld vegna
þeirra, og koma með tillögur að breytingum.

Skipin Kristina Logos og Geysir hafa legið í Bolungarvík-
urhöfn um árafjöld og ryðgað. Geysir hefur samkvæmt
upplýsingum blaðsins ekki hreyfst í hátt í áratug, og Krist-
ina Logos hefur ekki hreyfst í að minnsta kosti þrjú ár, eða
ekki síðan skipið var slegið Olís á uppboði í júní 2003. Á
sínum tíma fengust þær upplýsingar hjá Olís að kaupin á
skipinu hefðu einungis verið til þess fallin að vernda hags-
muni Olís og að til stæði að selja skipið aftur sem allra
fyrst, en af því hefur sem sagt ekki orðið. Þar áður hafði
Kristina Logos reyndar fengið að ryðga við Reykjavíkur-
höfn, frá árinu 2000-2002 þegar það var flutt vestur. Kristina Logos og Geysir hafa löngum legið óhreyfð í Bolungarvíkurhöfn.

Skoða málefni
langleguskipa
í Bolungarvík
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Lifað og leikið á Ströndum
Það er eru ekki margir eftir sem fæddust og ólust upp á Ströndum. Ragnar Jak-

obsson frá Reykjafirði á Ströndum er einn þeirra. Ragnar er fæddur 1931 og er
einn fjórtán barna Finnboga Jakobs Kristjánssonar og Matthildar Herborgar
Benediktsdóttur, af þessum fjórtán börnum urðu þrettán fullorðin. Fyrstu ár ævi
hans undu í Reykjafirði sér saman þrír ættliðir, en móðir Ragnars bjó þar alla tíð
og var móðir hennar Ketilríður Jóhannesdóttir hjá fjölskyldunni en hún og maður
hennar Benedikt Hermannson sem fallin var frá, bjuggu búskaparár sín saman í
Reykjafirði. Þó komið sé gott betur en þrír áratugir frá því að Ragnar flutti frá
æskuslóðunum, þá bregst það ekki að hann taki sig upp á sumrin og haldi á fornar
slóðir. Kona Ragnars heitir Sjöfn Guðmundsdóttir, betur þekkt sem Lilla, kemur
hún einnig norðan af Ströndum og reka þau hjónin saman myndarlega ferða-
þjónustu í Reykjafirði. Ragnar er orðinn víðfrægur af lagni sinni við að gera upp
gamla trébáta og má með sanni segja að hagleikni sé honum í blóð borin. Blaða-
maður BB heilsaði upp á Ragnar og forvitnaðist fyrst um það hvernig það var að
alast upp á fyrri helmingi síðustu aldar á svæði sem var yfirgefið ekki svo löngu
seinna.

an á einum degi á yfir í Reykja-
fjörð.

Einu sinni var ég sendur úr
Kjós með póstinum sem hét
Jón Maríasson og þegar við
komum upp á Skorarheiðina
þá var þar mikil þoka og snjór
yfir öllu og pósturinn þekkti
ekki leiðina. Hundurinn frá
Kjós hafið elt okkur af bænum
og ég hafði verið að lauma til
hans kleinubitum, Pósturinn
vildi ekki sjá að hafa hundinn
með en það kom á daginn að
það margborgaði sig þar sem
við vorum staddir upp í þok-
unni og vissum ekkert hvert
við ættum að fara, þá fann
hundurinn gömul harðspor
sem við gátum rakið og þá
vissi ég að við vorum á réttri
leið. Hundurinn var reyndar
þaulkunnur á þessum slóðum
þar sem hann var vanur að
fara þessa leið með eiganda
sínum honum Tómasi í Kjós,
en þarna sérðu nú hvað hund-
arnir geta bjargað.“

Amma og trúar-Amma og trúar-Amma og trúar-Amma og trúar-Amma og trúar-
lífið í sveitinnilífið í sveitinnilífið í sveitinnilífið í sveitinnilífið í sveitinni

„Ég man vel eftir ömmu,
hún var á lífi til 1949 en afi dó
miklu fyrr eða 1918, það var
svo mikill aldursmunur á
þeim. Amma átti mömmu eina
barna, en afi átti fyrir eina
dóttur og þegar að hann gat
ekki átt fleiri börn með ömmu
þá barnaði hann vinnukonuna
sem eignaðist dóttur líka,
amma ól svo þá stúlku upp.

Amma var mjög ströng þó
hún væri annars afskaplega
blíð, hún til að mynda strang-
lega bannaði okkur að tálga
spýtur fyrir klukkan sex á
sunnudögum. Hún hótaði því
að ef við létum það ekki eiga
sig myndi hún brenna spænina
í lófanum á okkur, það átti að
halda hvíldardaginn heilagan.
Ég minnist þess aðeins að hafa
verið með í húslestrum þegar
að ég var lítill en síðan kom
útvarp og leysti hann af hólmi
þar sem hlustað var á útvarps-
messuna

Önnur saga af sérstökum
hefðum í sambandi við trúarlíf
er sú að refurinn var réttdræp-
ur vargur nema um Guðs-
spjallið á páskadag þá mátti

ekki snerta hann.
Það var ekki kirkja í Reykja-

firði en bænahús var í Furu-
firði, firðirnir voru báðir í
Grunnavíkursókn, Ég hugsa
að aðalástæða þess að það var
byggt hafi verið til að jarð-
syngja fólk, svo ekki þyrfti að
flytja lík yfir langan veg til
Grunnavíkur.“

Að komast í full-Að komast í full-Að komast í full-Að komast í full-Að komast í full-
orðinna manna töluorðinna manna töluorðinna manna töluorðinna manna töluorðinna manna tölu
„Á þessum tíma þurfti nú

líka ganga til prests fyrir ferm-
ingu eins og tíðkast í dag, alla-
vega til að læra Faðir vorið og
Trúarjátninguna, þá var sá
hátturinn hafður á að ég þurfti
dvelja vikulangt í Grunnavík
hjá séra Jónmundi Halldórs-
syni.“

–Skömmu eftir dvölina um
vorið fermdust fjórir í Grunna-
vík, í júlí var síðan fermt í
litla bænahúsinu í Furufirði
og fermdist Ragnar þar einn.
Segir hann virðingu hafa verið
borna fyrir því að fermast og
það hafi haft töluverða þýð-
ingu.

„Þegar maður var fermdur
þá var maður orðinn fullorð-
inn og skólinn búinn þannig
að ekki þurfti maður lengur
að eltast við það. Að fermast í
þá tíð var töluverð hátíð þar
sem maður fékk gjafir. En það
var mun meiri virðing borin
fyrir því sem slíku að fermast
heldur en gert er í dag og það
hafði meiri þýðingu.“

BúskapurinnBúskapurinnBúskapurinnBúskapurinnBúskapurinn

„Það var nú ekki mjög stór
búskapur í Reykjafirði frá því
að ég fyrst man eftir mér kann-
ski í kringum 60 – 70 ær, það
jókst reyndar seinna upp í 150.
Það var allt heyjað með orfi
og ljá og ekki mikið af túnum
þetta voru mest engi, heyið
var svo rakað með hrífum og
reitt heim á klakk. Dráttarvélin
kom í sveitina 1952 og létti
mikið undir. Túnin fóru stækk-
andi eftir að dráttarvélin kom
og hægt var að vinna í jarðar-
bótum og þá var líka hægt að
ferja heyið á kerrunni.

Það var kaupfélag í Norður-
firði og þangað var sláturféð

rekið. Á meðan að enn var
búið víða í sveitinni rákum
við saman féð þangað. Það
var byrjað á að reka féð yfir
Bjarnafjörð og þangað komu
bændurnir Skjaldvík, síðan
var haldið að Dröngum og þar
gist. Þá hafði Drangabóndi og
hans fé bæst í hópinn. Hélst síð-
an hersingin áfram í Ófeigs-
fjörð þar sem gist var seinni
nóttina.

Það tók þrjá daga að reka
og síðan fór einn dagur í að
slátra. Þá var ekki hægt að
selja slátrið heldur þurfti að
flytja það aftur yfir í Reykja-
fjörð með bát, sem var nú
stundum ekki gerlegt nema
hluta úr leið, ég minnist þess
að hafa þurft að sækja slátrið
á hestum í Skjaldabjarnarvík,
sem var auðvitað mun meiri
vinna en ef hægt var að koma
því alla leið á bátum. Þegar að
heim var komið var slátrið
síðan verkað og étið yfir vet-
urinn. Við vorum að fella upp
undir hundrað lömb á hausti,
minnst voru það kannski um
50 lömb.“

Heita vatniðHeita vatniðHeita vatniðHeita vatniðHeita vatnið

–Heitt vatn er í Reykjafirði
sem var mikil búbót fyrir þá
sem þar bjuggu. Byggð var
20 metra sundlaug árið 1938
og sama ár byggði fjölskyldan
sér nýtt íbúðarhús rétt við upp-
sprettuna til að nýta hvera-
vatnið til kyndingar á heimil-
inu, sem enn er kynt allan
ársins hring á þennan náttúru-
lega máta. Ragnar lét flakka
skemmtilega sögu af örnefni
sem myndaðist í sveitinni við
sundsprett í heita vatninu.

Ég hef eina sögu um norska
sjómenn sem komu við í
Reykjafirði þegar að mamma
var sex ára, þeir gáfu henni
gotterí og hún mundi alltaf
eftir komu þeirra. Það hafði
farið í sundur stykki í vélinni
hjá þeim og fréttu þeir frá
sjómanni sem þeir hittu úti á
miðunum að sennilega gæti
Benedikt afi minn nú hjálpað
þeim, hann hefði eldsmiðju
og væri verklaginn.

Á meðan að afi lagaði hlut-
inn þá skelltu norðmennirnir
sér til sunds í sjálfgerðu laug-
unum sem þá voru á staðnum,
þetta var ágætis á með hyljum
þar sem jökuláin blandaðist
hveravatninu. Allar götur eftir
að norðmennirnir skelltu sér í
gömlu laugina hafa hylirnir
verið kallaðir Norðmannahyl-
ir.

–Ragnar leyfir sér að full-
yrða að sundlaugin í Reykja-
firði sé ein besta laug á landinu
þar sem engan klór þarf að
brúka, það tekur 17 tíma að
renna í hana og með sírennsli
endurnýjar hún vatnið í sér á
sama tíma. Sundlaugin var
byggð af heimamönnum og
var Jóhannes bróðir Ragnars
var hvatamaðurinn að bygg-

Af skólagöngu ogAf skólagöngu ogAf skólagöngu ogAf skólagöngu ogAf skólagöngu og
annarri gönguannarri gönguannarri gönguannarri gönguannarri göngu

„Við þurftum að ganga í
skóla og hófst skólagangan
frá svona á milli átta til tíu ára
aldri, skyldunámi lauk svo fyr-
ir fermingu, en þá var mögu-
leiki á að fara og taka gagn-
fræðapróf. Kennt var á mis-
munandi stöðum, eða í Reyk-
jafirði og Furufirði, svo á
Dynjanda (í Jökulfjörðum,
innskot blaðamanns). Ég
minnist þess einn veturinn að
kennarinn var í Furufirði og
ég þurfti að sækja skóla þang-
að. Þar var ég hjá indælu fólki,
en ég man að mér þótti skólinn
nú stundum afskaplega til-
gangslaus og minnist þess að
hafa einu sinni ætlað að
strjúka. Síðasta veturinn var
það þannig að maður þurfti
að fylgja kennaranum á alla
staðina og þá þurfti ég að fara
alla leið að Dynjanda. Við vor-
um tveir ég og Óli Friðbjarnar
úr Hnífsdal sem dvöldum á
Höfða á meðan að náminu á
Dynjanda stóð og þaðan geng-
um við daglega í skólann. Eftir
að hafa lokið skyldunámi fór
ég síðan einn vetur í Reykja-
nes, þar líkaði mér vel og sér-
staklega þar sem kom aldrei
neinn snjór af ráði sem var
kærkomin tilbreyting frá snjón-
um af norðan.“

–Það eru töluverðar breyt-
ingar á ferðamáta frá þessari
tíð, þó hann hafi nú ekki breyst
mikið á þessum slóðum, en
þarna var aðallega notast við
tvo jafnfljóta til að komast á
milli staða. Stundum voru
bátsferðir sem hægt var að
nýta sér og það eflaust mikill
léttir þegar að svo bar undir.
Það þótti ekkert tiltöku mál
að senda óhörðnuð ungmenni
fjarða á milli fótgangandi.

„Heimamenn gengu í akk-
orði og ég segi alltaf ferða-
mönnum að þeir geti hæglega
tvöfaldað tímann sem heima-
menn voru að ganga hér í þá
tíð. Við bræðurnir gengum á
einum degi frá Reykjafirði
vestur í Grunnavík, en það
þýðir að ganga hreppinn enda
á milli. Jónmundur prestur í
Grunnavík fór oft ríðandi það-

ingu hennar, en heimafólkið
lagðist allt á eitt við bygging-
una og menn voru að koma
víðsvegar að til að gefa dags-
verk. Í dag er sundlaugin af-
skaplega vinsæl meðal ferða-
fólks og núna er líka kominn
heitur pottur, skjólveggur og
enn betri aðstaða en áður var.

„Í Reykjafirði var sund-
kennsla á vorin þar sem komu
saman hér um bil 20 krakkar
til að læra að synda. Það var
alltaf mikið fjör og í lok hvers
námskeiðs komu foreldrarnir
að sækja börnin sín og þá var
alltaf dansleikur, ég man til
dæmis eftir því þegar var verið
að byggja nýja íbúðarhúsið
þá var haldið ball þar áður en
það var innréttað, það var sem
sagt bara einn góður salur sem
hentaði afar vel undir dans-
leik.“

Fór víða að vinnaFór víða að vinnaFór víða að vinnaFór víða að vinnaFór víða að vinna
„ Árið1951 ég var um tíma

í kaupavinnu hjá Séra Jón-
mundi í Grunnavík og hefði
alls ekki viljað missa af því,
ég var að slá þar. Ég fór líka
stundum til hennar ljósu minn-
ar Ragnheiðar Jónsdóttur, að
hjálpa bæði henni og mann-
inum hennar Tómasi Guð-
mundssyni, þau voru mér alla
tíð voða góð. Ragnheiður
hafði tekið á móti okkur flest-
um systkinunum og sinnt
ýmsum verkum eins og til
dæmis að bólusetja okkur við
kúabólu. Einnig var ég í kaupa-
vinnu í Furufirði, í Ófeigsfirði,
á Dröngum og í Bolungarvík.

Ég kynntist frúnni þegar ég
var að vinna í Ófeigsfirði. Ég
auðvitað þekktist þetta fólk
þar sem var það stutt á milli
bæja. Mér fannst alveg kjörið
að hafa hana þaðan, trygga
stúlku af Ströndum.“

Ragnar fer fallegum orðum
um konuna sína „hún er
hörkudugleg, hugsunarsöm en
ákveðin og segir meiningu
sína. Ég hef nú frekar tilhneig-
ingu til að byrgja hlutina inni

en hún er duglegri við að láta
það flakka sem karl faðir minn
taldi nú alltaf betra. Hún hefur
alltaf staðið við hliðina á mér
í ferðaþjónustunni.“

Fábreytni og fólks-Fábreytni og fólks-Fábreytni og fólks-Fábreytni og fólks-Fábreytni og fólks-
flóttinn af svæðinuflóttinn af svæðinuflóttinn af svæðinuflóttinn af svæðinuflóttinn af svæðinu

„Það liðu ekki margar vikur
sem ekki kom fólk við í
Reykjafirði á meðan að svæð-
ið var enn þá byggt. Á þessum
tíma var fólk ekkert að ferðast
á milli staða nema það ætti
þangað eitthvað erindi og þar
sem við vorum duglegir að
gera við eitt og annað þá feng-
um við oft fólk sem var að
koma með hluti til viðgerðar.“

– Hvernig var að búa við
þessa fábreytni?

„Ég fann aldrei fyrir því þar
sem ég var fæddur þarna og
uppalinn, en konunni leiddist
hinsvegar og eftir tveggja ára
búskap hjá okkur í Reykjafirði
flytum við til Bolungarvíkur
og á sama tíma flutti bróðir
minn líka ásamt sinni fjöl-
skyldu, þetta var árið 1959,
en við höfðum þó verið í
Reykjafirði í níu ár eftir að
allt fór í eyði í kringum okk-
ur.“

„Þegar til Bolungarvíkur
var komið fórum við að vinna
fyrir Einar Guðfinnsson sem
var okkur afskaplega góður
og hafði fullan skilning á því
að við þyrftum að komast
norður á Strandir á vormán-
uðum og koma ekki aftur til
baka fyrr en að hausti. Ég mátti
fara þegar ég vildi og koma
þegar ég vildi, hann skildi
þetta og síðar meir gerðu synir
hans það líka. Fljótlega eftir
að ég kom til Bolungarvíkur
þá fór ég að gera við báta fyrir
menn, sem höfðu spurnir af
því að ég kynni til verka en á
þessum tíma voru hér ein-
göngu trébátar og það var
alltaf meira en nóg að gera.

Núna í seinni tíð eftir að ég
fór að gera upp bátana þá hefur
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sama verið upp á teningnum,
ég ræð mér svo að segja sjálfur
og get alltaf farið norður á
sumrin, þetta er voðalega
þægilegt að vera ekki undir
aðra kominn.“

FerðaþjónustanFerðaþjónustanFerðaþjónustanFerðaþjónustanFerðaþjónustan
–Ferðaþjónustan í Reykja-

firði hefur vaxið með og dafn-
að á undanförnum árum og
það hefur ekki farið svo und-
anfarin ár að ekki hafi verið
þar þétt skipaður bekkurinn
af fólki á ferð um svæðið. Í
sumar gistu í þar 600 manns,
sem hlýtur að teljast ansi gott.
Tímabilið er stutt og hafa
ferðamennirnir verið að koma
í kringum 20. júní og síðasti
hópurinn verið farinn um 20.
ágúst.

„Eins og vorin hafa verið
góð að undaförnu þá hefur
alveg verið hægt að byrja strax
í byrjun júní, en það er nú
þannig að allir vilja koma frá
13. júlí til 1. ágúst“ segir
Ragnar og á þá við hópana
sem hafa verið að bóka hjá
þeim í gistinguna.

„Útlendingarnir eru að koma
mun seinna en íslendingarnir,
sá síðasti í ár kom 4. septem-
ber. Þeir eru kannski að koma
fjórir saman en alveg niður í
einn sem er alveg skelfilegt
svona seint í árinu þegar það
er nánast enginn á öllu svæð-
inu. Við reynum að fylgjast
með ferðum þeirra og sjá hvort
þeir skili sér ekki aftur til
byggða“

– Hvernig eru svo horfurnar
fyrir næsta sumar?

„Stóra húsið er þegar upp-
pantað næsta sumar og eru
komnar inn þó nokkrar bókan-

ir fyrir 2008 og við höfum
líka fengið eina bókun fyrir
2009.“

– Aðspurður um hversu
miklum tíma væri best að
verja í Reykjafirði segir Ragn-
ar „það er alveg kjörið að
koma og vera í fimm daga,
ganga skemmtilegar dagleiðir
fjóra daga og síðan er alveg
nauðsynlegt að hvíla sig og
liggja í lauginni þann fimm-
ta.“

– Það eru ekki bara göngu-
garpar, siglandi fólk úr Norð-
urfirði sem koma í Reykja-
fjörð. Þórður hjá hestaleigunni
Svaðilfara kom til að mynda
með þrjá hópa í sumar. Ragnar
segist hafa mikla ánægju af
því að fá hesta á svæðið og
viðhalda gömlu reiðgötunum
á svæðinu.

HagleiksmennirnirHagleiksmennirnirHagleiksmennirnirHagleiksmennirnirHagleiksmennirnir
„Afi var algjör snillingur,

hann var miklu betri en við
bræðurnir allir saman þó við
höfum nú allir verið eitthvað
að fást við þetta. Hann bræddi
kopar eins og við hin bræðum
flot, átti góða smiðju og
steypti þar mikið, til að mynda
ístöð og beislisstangir. Hann
smíðaði mikið af kistum, smíð-
aði í þær skrárnar og steypti
lyklana líka. Hann smíðaði
nánast öll sín verkfæri sjálfur,
til dæmis hníf sem kallaður
var bjúghnífur og var notaður
til að tálga innan úr viði. Við
bræðurnir fengum hann oft
lánaðan þegar við vorum að
tálga okkur báta.

Ég þekki nú betur til karla-
vinnunnar en þeirrar sem kon-
urnar fengust við, en geri mér
grein fyrir hverslags fínvinna

þetta er við prjónaskapinn og
ég get sagt þér það að hún
amma sat uppi í myrkrinu og
prjónaði, hún þurfti ekkert
ljós.“

BátarnirBátarnirBátarnirBátarnirBátarnir
„Ég var tólf ára þegar ég

smíðaði fyrsta sjófæra bátinn
minn, eða við bræðurnir gerð-
um hann saman og hann fjór-
tán ára. Báturinn var notaður
til þess að komast yfir Þara-
látursfjörðinn sem þá var far-
inn í eyði. Hann var hafður í
Kerlingarvík og notaður til að
róa yfir fjörðinn svo ekki
þyrfti að ganga hann allan.
Báturinn var kallaður Skurm-
ur því það voru svo þunn í
honum borðin. Hann endaði
síðan ferilinn í Látravík þar
sem hann hafði verið lánaður,
en ekki gætt að því að hífa
hann nógu vel upp, svo hann
brotnaði þar í vondu veðri.
Eftir fermingu fór ég svo að
dunda við að smíða báta fyrir
alvöru.“

–Núna í seinni tíð hefur allt-
af verið nóg að gera hjá Ragn-
ari við að gera upp gamla báta,
segir hann að það hafi verið
skortur á mönnun á landinu
sem kunnu til verka við þessa
gömlu báta og það hafi spurst
út að hann væri vel til verksins
fallinn og frá því að hann gerði
fyrsta bátinn upp í kringum
1995 hefur hann haft í nægu
að snúast.

„Fyrsti báturinn sem ég
gerði upp var Ölver fyrir
Byggðasafn Vestfjarða, hann
er núna er í Ósvör. Hann hafði
verið settur inn í stóran 40
feta gám sem svo fauk og það
var eins og í hrærivél.

Síðan kemur bátur sem heit-
ir Ögri og kemur innan úr
Ögri, hann var smíðaður ein-
hvern tíman í kringum alda-
mótin. Það átti að fara með
hann suður og gera við hann,
en það fannst enginn maður
til verksins. Siðan fundu þeir
mig hérna og frá því hefur
þetta ekki stoppað.

Bátur númer þrjú var svo
Friðþjófur sem var bringjinga-
bátur smíðaður á Hvallátrum
um aldamótin 1900 og hann
var síðan fluttur til Reykhóla.
En slíkur bátur gegndi því
hlutverki að bringja vörur á
milli lands og skips (einskonar
ferjubátur innskot blaða-
manns). Friðþjófur er núna á
Hlunnindasýningunni á Reyk-
hólum.

Mjóni var byggður 1873 og
kemur hann frá Ófeigsfirði,
sama stað og hákarlaskipið
Ófeigur á Reykjum kemur.
Fyrir Mjóna voru smíðaðar
sérstakar árar sem kallaðar
voru spaðar til að hægt væri
að einróa, því hann er eins og
nafnið gefur til kynna afskap-
lega mjór. Mjóni var sexróinn
en einungis gat einn maður
setið á hverri þótt, hann var
mest notaður til heimilisþarfa.

Síðan kemur skekta frá
Broddanesi, fjórróið tveggja
manna far. Hún er í einkaeign
en ákváðu eigendurnir að láta
gera hana upp og höfðu því
samband við mig. Ég er voða
ánægður með þegar að menn
taka sig til og gera upp þessa
gömlu báta láta laga svona
menningarverðmæti, það er
ómetanlegt, því búið er að
brenna svo mikið af þessum
gömlu trébátum.

Þá kemur Gestur frá Vigri
sem er byggður 1906. Guð-
mundur Óli Kristinsson var
nú með það verk en við bræð-
urnir unnum það með honum
og það var afskaplega gaman,
eins og flestir vita er Gestur
fyrsti báturinn á Íslandi sem
smíðaður er undir vél og er
hann í góðu formi.

Sá síðasti er nú sennilega
þeirra merkilegastur ef það er
rétt að hann hafi verið byggður
1850 í Breiðafirði og dreginn
yfir Kollafjarðarheiði að vet-
urlagi. Báturinn heitir Þór frá
Keldu og var hann keyptur til
Þernuvíkur á sínum tíma en
seinna meir seldur að Keldu.
Hann var allur trénegldur eða
böndin negld með trénöglum
í byrðinginn, naglarnir voru
170 áður en báturinn var
gerður upp og var því haldið.
170 trénagla negldi ég í hann,
því það má auðvitað helst
engu breyta. Þór var afskap-
lega illa farinn og endaði það
þannig að tvær spýtur urðu
eftir úr upprunalega bátnum.
Maður tekur bara upp eina
spýtu í einu og setur nýja í
staðinn, þannig að báturinn á
að halda algjörlega uppruna-
legu formi. Það var vandmeð-
farið að laga hann.“

„Það er spurning um hvort
að þetta er báturinn sem lenti
í slysinu í Borgarey, þó það sé
erfitt að sanna það“ Segir
Ragnar.

– Hann á þar við slys sem
átti sér stað vorið 1881, þar
sem bóndi og vinnuhjú úr
Þernuvík létust. Höfðu þau
farið til kaupstaðar á Ísafirði,
á heimleiðinni koma þau við í
Arnardal og fá sér vatn á kút,

þar er þeim ráðlagt að halda
ekki áfram för þar sem ástand-
ið á karlpeningnum þótti ekki
vænlegt til ferðalaga, en þeir
höfðu fengið sér full mikið
neðan í því í kaupstaðnum.

Sást til bátsins úr Þernuvík
um það leiti sem heimilisfólk-
ið var að ganga til náða, en
hann skilaði sér aldrei á leið-
arenda, allavega ekki með
farmi og föruneyti. Hlutir sem
þau höfðu verið að versla ráku
á land víðsvegar um Djúp en
ekki kom báturinn og fólkið í
leitirnar.

Það er ekki fyrr en síðsum-
ars að báturinn finnst í Borgar-
ey og var sem hann hefði verið
dreginn á land. Lágu karl-
mennirnir látnir sitthvoru
megin við bátinn, en konan
sat örend á einni þóttunni.

Minni einingar afturMinni einingar afturMinni einingar afturMinni einingar afturMinni einingar aftur
– Ragnar er sannfærður um

að allt sé breytingum háð og
veröldin eins og við þekkjum
hana í dag eigi eftir að breytast
með tímanum.

„Ég er alveg sannfærður um
það að allt fari í hringi. Núna
er til dæmis verið að sameina
allt í einhver stærðarinnar
bákn, en ég hef enga trú á því
að það eigi eftir að ganga.
Duglega fólkið vinsast úr
þessu og fer að búa til minni
einingar aftur. Í þessari stærð
sem er á öllu í dag þá fer
mannlegi þátturinn að líða
undir lok, en fólk kynnist bet-
ur í smærri einingum og
stjórnunarhættirnir allt aðrir,
ég hef enga trú á öðru en fólk
fari að sækjast eftir því aftur.“

– annska@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Að brjóta land og menn
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Vegna flutninga er til sölu ný-
legt hjónarúm með dýnum og
náttborðum sem og útvarpi og
klukku í höfuðgafli. Uppl. í síma
456 7152 eða 893 4352.

Til sölu eru mjög lítið notuð
nagladekk, 215/65R16. Uppl. í
síma 866 9552.

Til sölu er Hyundai Tucson árg.
2005, sjálfskiptur, dísel, ekinn
40 þús. km. Upplýsingar í síma
893 4604.

Til sölu er hamstur og búr á kr.
5000. Búrinu fylgir hlaupagrind,
göng, klósett og matardallur.
Einnig getur matur og sag fylgt
með. Uppl. í síma 456 4380.

Til sölu er 2ja herb., 54m², íbúð
í fjölbýli við Túngötu á Ísafirði.
Íbúðinni fylgir geymsla og sam-
eiginlegt þvottahús. Frekari
upplýsingar í síma 863 3801 og
hjá Fasteignasölu Vestfjarða.

Vantar þig góðan Gallopper á
góðu verði? Hafðu samband
við Óla eða Stínu í síma 456
7672 eða 87 2557.

Til sölu eru Pirelli nagnadekk,
175/65 R14. Dekkin eru óslitin.
Hafa einungis verið notuð í fjóra
mánuði. Verðhugmynd 25 þús.
Uppl. í síma 895 2078.

Til sölu er Nissan Terrano II
árg. 96. Verð kr. 480 þús. Uppl.
í síma 864 3420 eða 892 6229.

Af hverju að þegja á með-
an allt of margir deyja?

Okkur hefur verið innrætt
frá æsku að tala ekki um sjálfs-
víg, af hverju? Getur verið að
það sé vegna þess að í 5. boð-
orðinu segir „Þú skalt ekki
morð fremja“, af því að það er
ekki rétt að taka líf annarra
eða sitt eigið líf og að okkur
þykir svo sárt að hugsa og
tala um það af því við forð-
umst dauðann eins og heitan
eldinn? Lifum við kannski
ennþá í gamla tímanum og
höfum við sömu lífsviðhorf
og þá? Við þurfum að gera
okkur grein fyrir því að dauð-
inn er hluti af lífinu, við kom-
um öll til með að deyja ein-
hvern tímann, sumir, því mið-
ur, fyrr en aðrir.

StaðreyndirStaðreyndirStaðreyndirStaðreyndirStaðreyndir
Sú staðreynd, að frá árunum

2001 – 2004 hafa 125 ein-
staklingar framið sjálfsvíg hér
á Íslandi og samkvæmt nýj-
ustu tölum þá munu 3 til 4
einstaklingar að meðaltali
svipta sig lífi í hverjum mán-
uði, segir okkur að það eru
gífurlega margir sem þjást og
kveljast svo mikið að þeir
velja að taka sitt eigið líf. En
hafa skal í huga að það leikur
sér enginn að því að taka sitt
eigið líf. Slík ákvörðun er yfir-
leitt afleiðing sjúkdóma og/
eða erfiðra aðstæðna sem ein-
staklingurinn sér ekki fram úr.

Oft hefur maður heyrt setn-
ingar á borð við „Stína tók sitt
eigið líf,” „Pétur fékk hjarta-
áfall og dó,” „Guðrún barðist
við krabbamein í mörg ár sem
að lokum dró hana til dauða.“
Þetta hljómar eins og að Pétur
og Guðrún séu virtari fyrir að
deyja af því að þau höfðu ekk-
ert með það að ákveða, en það
gleymist alveg að nefna að

hvorki Stína, Pétur né Guðrún
völdu sér þann sjúkdóm eða
aðstæður sem gerði það að
verkum að þau dóu. Og vænt-
anlega börðust þau öll fyrir
lífi sínu uns til yfir lauk. Það,
að einhver skuli fremja sjálfs-
víg og/eða hugsa um að taka
sitt líf ber að virða, ekki hvetja
eða hampa, heldur virða ein-
faldlega af því við berum
virðingu fyrir lífinu.

En þó svo að við virðum
lífið eins og það er þá þurfum
við öll að reyna eftir mætti að
ná til þeirra einstaklinga sem
eru komin í öngstræti með líf
sitt og reyna að fá þau til að
sjá vonina. Hjálpa þeim til að
ná sér upp úr vanlíðaninni
þannig að þau nái að bera virð-
ingu fyrir lífinu, náunganum
og sjálfum sér á nýjan leik.

SamfélagslegSamfélagslegSamfélagslegSamfélagslegSamfélagsleg
þagnarskyldaþagnarskyldaþagnarskyldaþagnarskyldaþagnarskylda

Það að það skuli vera sam-
félagsleg þagnarskylda varð-
andi sjálfsvíg og lítil virðing
borin fyrir þeim, gerir það að
verkum að þeir sem glíma við
alvarlegan sjúkdóm og/eða
erfiðar aðstæður þora ekki að
segja frá því, vegna hræðslu
við fordóma eða stimplun,
...fyrr en það er jafnvel orðið
of seint að hjálpa þeim. Og
þeir fáu sem þora að tala hljóta
ekki áheyrn okkar hinna því
að við forðumst að hlusta þeg-
ar talað er um dauðann.

Samfélagsleg þagnarskylda
gerir það líka að verkum að
þessi málaflokkur hlýtur allt
of lítinn stuðning í verki frá
bæði ríki og borg. Með aukn-
um stuðningi hins opinbera
mætti örugglega draga meira
úr sjálfsvígum og fækka þeim

einstaklingum sem svipta sig
lífi í hverjum mánuði.

UmræðanUmræðanUmræðanUmræðanUmræðan
Að undanförnu hefur mikið

verið talað um skort á umferð-
aröryggi á Íslandi, því það er
allt of mikið um banaslys í
umferðinni. Þann 16. septem-
ber 2006 höfðu 20 manns látið
lífið í umferðaslysum á árinu.
Þjóðin tekur höndum saman
og segir „Stopp“ okkur stend-
ur ekki á sama“, ráðherra kem-
ur fram í fjölmiðlum og segir
að áhersla verði lögð á aukið
eftirlit svo koma megi í veg
fyrir banaslys í umferðinni.

Vátryggingarfélögin hafa
staðið fyrir auglýsingaher-
ferðum til að koma í veg fyrir
umferðaslys. Við erum „hepp-
in“ að það skuli vera fjallað
svo mikið um þennan mála-
flokk því vissulega eru bana-
slys í umferðinni kostnaðar-
söm fyrir samfélagið, ekki
bara peningalega séð heldur
líka gífurlega kostnaðarsöm á
andlega heilsu þeirra sem sárir
eftir sitja með sorgina í hjarta
sínu yfir því að hafa misst
einhvern sér nákomin.

En sjálfsvíg ættu ekki síður

að fá umfjöllun. Á hverju ári
eru á milli 30-40 einstaklingar
sem deyja og á bak við þá eru
einnig margir sem þjást svo
mikið að þeir eru jafnvel
ófærir um að sinna sjálfum
sér, börnum sínum, maka eða
vinnu

SamfélagslegurSamfélagslegurSamfélagslegurSamfélagslegurSamfélagslegur
stuðningurstuðningurstuðningurstuðningurstuðningur

Við tvö sem þetta skrifum
erum bæði greind með geð-
sjúkdóm, geðklofa og geð-
hvarfasýki, og vitum því að
það getur verið mjög erfitt og
mikil vinna að vera andlega
veikur. Við bæði höfum oft
lent í þeim aðstæðum að eiga
þá ósk heitasta að svipta okkur
lífi og oft höfum við kallað á
hjálp með þeirri aðferð að gera
sjálfsvígstilraun eða reynt að
láta þessa heitustu ósk okkar
rætast. En sem betur fer hefur
okkur ekki tekist það, þökk sé
þeim sem á okkur hafa hlust-
að, talað við okkur þegar engin
annar hefur nennt að skipta
sér af okkur, þeim sem hafa
farið með okkur í bíó, á kaffi-
hús eða einfaldlega nennt að
vera með okkur og leyft okkur

að finna að, þrátt fyrir okkar
„greiningu, líðan eða ljótu
hugsanir“, þá erum við hluti
af lýðræðislegu samfélagi þar
sem öllum, sem þess þurfa,
skal tryggður í lögum réttur
til aðstoðar vegna sjúkleika,
örorku, elli, atvinnuleysis, ör-
birgðar og sambærilegra at-
vika.

Hjálpin er tilHjálpin er tilHjálpin er tilHjálpin er tilHjálpin er til

Góðir vinir, félagar, nágrann-
ar og/eða notendahópar geta
skipt sköpum fyrir fólk sem
glímir við þunglyndi. Þeir geta
hjálpað fólki að mynda félags-
leg tengsl og komið þannig í
veg fyrir að fólk einangrist
um of með sína hræðilegu líð-
an. En það eru ekki allir sem
eru svo lánsamir eiga góða
vini, félaga eða nágranna, og
það þora heldur ekki allir að
leita, einir síns liðs, til not-
endahópa af ótta við fordóm-
ana eða stimplunina sem er til
staðar í íslensku samfélagi.

Sumir hafa þó verið svo
lánsamir að hafa notið lið-
veislu eða félagsliða og það
hefur hjálpað þeim að brjótast
út úr sínum erfiðu aðstæðum
og/eða að takast á við sinn
sjúkdóm og gert það að verk-
um að þeir ákveða, sem betur
fer, að taka ekki sitt eigið líf.

En því miður þá vitum við
til þess að störf eins og lið-
veisla, félagsliði og önnur um-
önnunarstörf eru svo illa laun-
uð að það fæst ekki nógu mik-
ið fólk til starfa og oftar en
ekki stoppar fólk stutt við,
vegna lélegra launa og lítils
skilnings stjórnvalda á mikil-
vægi þessara starfa. Þetta bæt-
ir ekki vanlíðan þeirra  sem
þurfa á  aðstoð að halda og

Svava Ingþórsdóttir. Bergþór G. Böðvarsson.

Höldum okkur við sama heygarðshornið. Náttúrvernd hefur öðlast vin-
sældir og verður kosningamál að vori. Gott og vel. Margt hefur verið sagt
af viti og sumt af óviti í þeim efnum. Sambúð manns við náttúruna er flókin
og sýnist sitt hverjum. Sjálfskipaðir postular í þeim efnum eru til. Eins var
getið fyrir viku. Hann huldi sig stakki hlutleysis og naut þess sem fréttamaður.
Annar sem vildi héraði sínu vel og óskaði framfara, betri atvinnukosta og
þess að halda fólki á Austurlandi hefur sennilega goldið þess í kjöri til for-
manns Sambands íslenskra sveitarfélaga. Famtíðin dæmir fortíðina og þeg-
ar nútíðin er orðin fortíð gilda aðrir dómar en nú um stundir. Kannski harð-
ari og hugsanlega mýkri.

Ísland byggðist 874 segja hin opinberu sannindi. Síðan hefur ekki gengið
á öðru en að menn brjóti undir sig landið, náttúruna, sér til þæginda. Nægir
að minna að unnin voru náttúruspjöll á Þingvöllum fyrir árið 1000 er Öxará
var veitt í Almannagjá þar sem nú fellur Öxarárfoss. Var það gert til að afla
vatns á þingstaðnum. Enginn heyrist býsnast yfir því lengur. Þvert á móti
hefur fossinn og áin hlotið sess í hugum Íslendinga og þykir sjálfsagt fyrir-
bæri, þótt náttúran eigi þar lítinn hlut að máli.

Hætt er við að Ingólfur Arnarson rataði lítt um hin ,,brotnu” holt upp af
kvosinni. Hvað er það sem eftir er af Tjörninni í Reykjavík annað en mann-
gert lítið vatn? Alþingi Íslendinga býr um sig að hluta þar sem áður var

Tjörnin. Melarnir í Reykjavík hafa verið eyðilagðir með byggingum s.s.
Hótel Sögu, Þjóðarbókhlöðunni, Neskirkju og Háskólanum svo fátt eitt sé
talið. Eðli byggðar er að maðurinn brýtur land eða brýtur undir sig land og
þegar nógu langt er um liðið þykir það sjálfsagt. Örfirisey er ekki lengur
sannnefni heldur land í dag.

Virkjanir þjóna fólki, veita því birtu og yl auk þess að drífa áfram atvinnu
og fá hjól samfélagsins til að snúast. Samt gengur svo langt nú að starfsmenn
Landsvirkjunar, sem vinna störf sín faglega og af trúmennsku gjalda þess að
vinna hjá þjóðþrifafyrirtæki, verða skotspænir ákafra andstæðinga Kárhnjúka-
virkjunar. Þar við situr ekki. Fjölskyldur þessa fólks, makar og börn verða
einnig fyrir ónæði af þeirra völdum. Enn lengra gengur þegar þeir sem unnið
hafa að undirbúningi virkjunarinnar verða fyrir einelti af sama toga.

Hvar væru Íslendingar staddir ef ekki hefði verið virkjað við Elliðaár 1921
eða Ljósafoss 1937? Með hverju væru hús Reykvíkinga og nágranna kynnt
nyti ekki Hitaveitu Reykjavíkur, nú Orkuveitunnar? Það væru þá væntanlega
kol og olía sem héldu hitanum á þeim. Andstæðingar Kárahnjúkavirkjunar
hafa stigið skrefinu of langt, reyndar mörgum í málflutningi sínum. Þeir
ganga lengra en Landsvirkjun sem löglega brýtur undir sig land. Þeir brjóta
undir sig fólk, brjóta það reyndar niður fyrir lögleg og fagleg störf. Það
gengur ekki.

Einar K. Guðfinnsson, fyr-
sti vestfirski ráðherrann frá
því í upphafi tíunda áratug-
arins, er í 5.
sæti yfir vin-
sælustu ráð-
herrana, en
40% kjósenda
munu ánægð
með störf hans
s a m k v æ m t
þjóðarpúlsi
G a l l u p s .
Mest ánægja var með forsætis-
ráðherra, Geir Hilmar Haarde,
en minnst með samflokks-
mann hans, Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra. Aðrir ráð-
herrar úr norðvesturkjördæmi
voru óvinsælli en Einar. Alls
voru 28% kjósenda ánægð
með störf Magnúsar Stefáns-
sonar, félagsmálaráðherra en
Sturla Böðvarsson naut fylgis
26% kjósenda.

Einar Kr.
vinsæll
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eru jafnvel mörgum sinnum
búnir að óska eftir aðstoð. Það
virðist vera að ríkisvaldið tími
ekki að borga þessu fólki
mannsæmandi laun fyrir að
bjarga mannslífum, og flest-
um virðist standa á sama.

Hvað mannslíf á Íslandi
varðar þá, því miður, göngum
við ekki til góðs.

Að lokumAð lokumAð lokumAð lokumAð lokum
um okkur tvöum okkur tvöum okkur tvöum okkur tvöum okkur tvö

Svava:
„Ég hef fengið ýmsa geð-

kvilla um 9 ára skeið s.s. geð-
klofa, þunglyndi, kvíða og svo
persónuleikaröskun. Oft hef
ég verið í sjálfsvígshættu og
stundum reynt sjálfsvíg.  Svo
mikil var örvæntingin og
neyðin. Sjálfsvígstilraunir
mínar hafa oft verið hróp á
hjálp þegar maður getur ekki
talað það út. Svo þetta hefur
ekki verið neitt auðvelt. Oft er
ekki hlustað fyrr en maður
framkvæmir eitthvað, því
miður.

En ég er á lífi í dag og fyrir
það er ég þakklát. Ég lifði af
allt það sem á undan er geng-
ið. Ég á yndislega fjölskyldu
og vini sem styðja mig í bar-
áttunni. Og svo er ég með
frábært stuðningsnet í kring-
um mig á Ísafirði sem hefur
hjálpað mér mikið.

Ég hef einnig staðið í þeim
sporum að manneskja sem var
mér mjög nákomin framdi
sjálfsvíg og þekki því sorgina
sem því fylgir“.

Bréf sem BergþórBréf sem BergþórBréf sem BergþórBréf sem BergþórBréf sem Bergþór
skrifaði 24. jan. 1993skrifaði 24. jan. 1993skrifaði 24. jan. 1993skrifaði 24. jan. 1993skrifaði 24. jan. 1993

„Góðir lesendur, vinir,
vandamenn og allt það góða
og yndislega fólk sem ég hef
kynnst í gegnum ævina. Þetta
hljómar eins og kveðjubréf en
ég ætla að vona að svo sé
ekki, allavega ekki núna eða
næstu árin. En einhvern tím-
ann kemur að því að við deyj-
um en ég ætla að vona að ég
fái að lifa nokkra tugi ára í
viðbót, þ.e.a.s. ef ég get haldið
það lengi út, því síðustu vikur
hafa reynst mér erfiðar og
satt að segja þá hugsa ég
stundum um að ljúka þessu
af. En það er alltaf eitt sem
hefur haldið í mér lífi og það
eruð þið sem hafið verið með
mér og stutt mig í gegnum allt
sem á undan er gengið.

En ef það skildi eitthvað
koma fyrir mig þá vil ég að
þið vitið að ég mun alltaf elska
ykkur og ég lofa að berjast
eins mikið og ég get svo lengi

sem þið eruð hjá mér, meiru
get ég ekki lofað. Það eru
erfiðir tímar framundan, stór
hindrun sem ég ætla að kom-
ast yfir, en Guð veit, ég veit
og ég vil að þið vitið að ég er
logandi hræddur við það sem
framundan er. Því miður er
ég ekki sterkari en það að ég
græt næstum á hverju kvöldi,
en ég held í vonina og hugsa
til ykkar, því svo sannarlega
vil ég ekki bregðast ykkur.

Þið hafið reynst mér svo
vel og mér þykir fyrir því að
ég hef ekki sýnt ykkur þakklæti
á móti, en ég bara þori ekki
að trufla  ykkur með einhverju
um mín ömurlegu andlegu
veikindi, það er líka svo ljótt
að tala um dauðann“

Sem betur fer þorði ég að
tala, um dauðann, mínar hugs-
anir og láta í ljós mína hrika-
legu líðan sem þarna var og
þau sem á mig hlustuðu,
fjölskylda, vinir og nágrannar,
komu í veg fyrir að ég tæki
mitt eigið líf og eiga þ.a.l.
mikinn þátt í að ég skuli geta
gert það sem ég geri í dag.
Fyrir það verð ég ævinlega
þakklátur. Bergþór.

Vertu til staðarVertu til staðarVertu til staðarVertu til staðarVertu til staðar

Við vildum óska þess að
aðrir myndu hlusta eins vel
og þetta fólk gerði og kerfið
færi að meta mannslíf meira
en það gerir. Þannig gætum
við örugglega bjargað fleiri
mannslífum en við gerum í
dag, svo við tölum nú ekki
um hvernig við getum komið
í veg fyrir  þá vanlíðan, ósvör-
uðu spurningar og erfiðu sorg
sem eftirlifendur burðast með
árum saman.

Við viljum hvetja fólk sem
býr við svo alvarlega sjúk-
dóma er um ræðir og/eða erf-
iðar aðstæður að leita sér upp-
lýsinga á vefsíðu Landlækn-
isembættisins – Þjóð gegn
þunglyndi, hringja í símanúm-
er Rauðakrossins 1717, eða
tala við þá sem standa þeim
næst.

Við viljum líka hvetja þig,
lesandi góður, til að hlusta og
segðu öðrum að hlusta líka.
Það eitt getur bjargað manns-
lífum.

Svava Ingþórsdóttir er
greind með geðklofa. Hún
stundar sjúkraliðanám við
Menntaskólann á Ísafirði

Bergþór Grétar Böðvars-
son greindist meðgeðhvarf-
sýki árið 1989. Í dag starfar
hann sem fulltrúi notenda
geðsviðs LSH.

Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur ályktað um málefni
Ratsjárstöðvarinnar á Bola-
fjalli. Í ályktuninni lýsir ráð-
ið yfir miklum vonbrigðum
með þá ákvörðun Ratsjár-
stofnunar að segja upp
starfsfólki ratsjárstöðvar-
innar á Bolafjalli og flytja
hluta starfa þess til höfuð-
borgarsvæðisins. Þá segir:
„Ratsjárstofnun heyrir und-
ir stjórnvöld og ákvarðanir

hennar eru því á ábyrgð ríkis-
stjórnarinnar. Þessi aðgerð er
til þess fallin að stuðla að óör-
yggi og erfiðleikum fyrir
fjölda einstaklinga og fjöl-
skyldna á svæðinu. Á það ber
að benda að liðlega 5% út-
svarstekna Bolungarvíkur-
kaupstaðar hverfa með þess-
um starfsmönnum og er það
talsvert högg fyrir bæjarfélag-
ið.

Það er óskiljanlegt með öllu

að hluti þessara starfa skuli
fluttur á höfuðborgarsvæðið í
ljósi atvinnuþróunar í landinu
öllu. Í þéttbýliskjörnum höf-
uðborgarsvæðisins hefur þen-
sla verið ríkjandi og skortur á
vinnuafli fremur en hitt. Vest-
fjarðasvæðið hefur ekki notið
þessarar þenslu nema síður
væri og því með öllu óskiljan-
legt að stjórnvöld sjái sig nú
knúin til þess að flytja störf af
svæðinu.

Bæjarráð lýsir fullri ábyrgð
á hendur stjórnvöldum þeg-
ar teknar eru ákvarðanir af
þessu tagi og þær slitnar úr
samhengi við byggðastefnu
eða stöðu mála í fjórðung-
unum. Bæjarráð Bolungar-
víkur skorar á ríkisstjórn Ís-
lands að koma án tafar til
móts við sveitarfélagið við
uppbyggingu atvinnutæki-
færa á svæðinu.“

– eirikur@bb.is

Lýsa yfir miklum vonbrigðum
með uppsagnir á Bolafjalli

Í tilefni þess að október
mánuður verður helgaður

baráttu gegn brjósta-
krabbameini verða ýmsar
byggingar lýstar upp með

bleiku ljósi um allan heim.
Á Vestfjörðum verða Hótel

Ísafjörður og hluti gamla
kaupfélagshússins lýstur

upp, á Hólmavík og í Bol-
ungarvík verða kirkjur

staðanna baðaðar bleiku
ljósi og vonir standa til að

hægt verði að lýsa einnig
kirkjuna á Flateyri upp

með þessum hætti. Þetta er
sjöunda árið í röð, sem

þessu alþjóðlega árveknis-
átaki er hrint af stað, að

frumkvæði Estée Lauder,
og er bleik slaufa er tákn

átaksins. Konur eru þá
fræddar um brjósta-

krabbamein og hvattar til
að nýta sér boð leitarstöðv-

ar Krabbameinsfélagsins

um röntgenmyndatöku.
Bleiku slaufurnar má

nálgast í rúmlega þrjátíu
verslunum hér á landi sem
selja vörur frá Estée Laud-

er, þar á meðal er Silfur-
torg á Ísafirði. Þær fást

einnig á Fjórðungssjúkra-
húsinu á Ísafirði og í Ísa-

fjarðarapóteki. Öllum
ágóða af sölunni verður

varið til verkefna sem
valin verða í samráði við

Krabbameinsfélagið og
Samhjálp kvenna, sem eru

samtök kvenna sem
greinst hafa með krabba-
mein í brjóstum. Ár hvert
greinast 160-170 íslenskar

konur með brjóstakrabba-
mein, þar af er nær helm-

ingurinn á aldrinum frá 30
til 60 ára. Fjöldi nýrra

tilfella hefur verið að auk-
ast en lífshorfurnar hafa

einnig batnað mikið.

Til að vekja athygli á
brjóstakrabbameini

Vestfirskar byggingar sveipaðar bleiku ljósi

Miklar breytingar hafa
verið gerðar í verslun Bónus
á Ísafirði og að sögn Svans
Valgeirssonar, starfsmanna-
stjóra Bónusar, hafa þær
verið til mikilla bóta. „Okk-
ur fannst vera kominn tími
á hressilega andlitlyftingu
en verslunin hefur verið í
sama horfinu frá við að opn-
uðum hana fyrir nokkrum
árum. Breytingarnar eru í

samræmi við það sem við höf-
um verið að gera annars staðar
á landinu, sem sagt að leggja
áherslu á kælt rými fyrir ávexti
og grænmeti. Þar með gerðum
við þetta boðlegt viðskipta-
vinum okkar og í staðinn gát-
um við gert barnavörum hátt
undir höfði.“

Nú þegar gengið er inn í
verslunina tekur við strax við
rúmgóður kælir með sjálfvirk-

um hurðum. Þá virðist búðin
vera orðin rúmbetri og þar sem
grænmeti og ávextir voru áður
hefur verið komið upp barna-
vöruhorni.  „Við erum mjög
ánægðir með að hafa getað
framkvæmt þessar breytingar.
Vestfirðingar sækja okkur svo
mikið að við verðum að búa
þeim almennileg skilyrði“,
segir Svanur. Þá eru fleiri
breytingar í farvatninu en nýr

verslunarstjóri tekur til
starfa 15. október. Það er
Guðmundur Sverrisson sem
tekur við af Bergvin Ey-
þórssyni sem starfað hefur
hjá Bónus í fimm ár. „Við
erum fullir af bjartsýni og
höldum ótrauðir áfram að
reyna selja Vestfirðingum
matvöru á eins lágu verði
og hægt er“, segir Svanur.

– thelma@bb.is

Bónus fékk andlitslyftingu
Um leið og gengið er inn í Bónus tekur við kælir fyrir ávexti og grænmeti.

Samkvæmt spá fjármála-
stjóra Ísafjarðarbæjar, Þóris
Sveinssonar, er áætluð fjár-
vöntun á árinu 2006 147 millj-
ónir króna. Þar af eru 74 millj-
ónir króna sem til komnar eru
vegna hærri rekstrargjalda, að
teknu tilliti til breytinga á rekstr-
artekjum, 31 milljón króna
sem koma til vegna aukinna
fjárfestinga, 30 milljónir króna

vegna sölu eigna, sem ekki
hefur af orðið, og 12 milljónir
vegna langra lána og áfallinna
ábyrgða.

Þá óskaði fjármálastjóri
eftir því við bæjaryfirvöld að
heimild fengist til að fjár-
magna spáða fjárvöntun með
viðbótar lántökum á árinu.
Bæjarráð lagði til við bæjar-
stjórn að heimildin verði veitt.

Ísafjarðarbæ vantar
147 milljónir króna
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Miðaldakirkja grafin upp
á Hofstöðum við Þorskafjörð

Miðaldakirkja með hring-
laga kirkjugarði kom í ljós
við fornleifarannsóknir á Hof-
stöðum við Þorskafjörð í
Reykhólasveit í Austur-Barða-
strandarsýslu í sumar og
haust. Jafnframt kom í ljós að
þúst þar í túninu, sem lengi
hefur verið talin hoftóft frá
heiðnum sið, er náttúrumynd-
un. Rannsóknum þessum
stjórnaði Guðrún Alda Gísla-
dóttir, fornleifafræðingur hjá
Fornleifastofnun Íslands. Hún
segir brýnt að frekari rann-
sóknir verði gerðar á Hofstöð-
um. Með Guðrúnu Öldu störf-
uðu að þessu verkefni forn-
leifafræðingarnir Hildur Gests-
dóttir, Howell M. Roberts og
Oddgeir Hansson auk Óskars
Leifs Arnarssonar fornleifa-
fræðinema.

Markmiðið með þessum
rannsóknum var að afla upp-
lýsinga um það sem talin voru
vera fornleg mannvirki í tún-
inu á Hofstöðum, sem nefnd
hafa verið Hoftóft og Bæn-
húshóll. Ákveðið var að kanna
hvort þar væri um mannvirki
að ræða og þá hvers konar,
gera forkönnun á minjum sem
kæmu í ljós og kanna ástand
þeirra og vísindalegt gildi fyrir
frekari rannsóknir á staðnum.

Fornleifarannsóknin á Hof-
stöðum á sér nokkurn aðdrag-
anda. Hún er hluti af sam-
starfsverkefni Fornleifastofn-
unar Íslands og heimamanna,
sem eru aðilar að Ferðamála-
félagi Dalasýslu og Reykhóla-
sveitar, með stuðningi sveitar-
stjórnar Reykhólahrepps. Á
síðasta ári var Grettislaug á
Reykhólum rannsökuð og
jafnframt var grafið í kumla-
teiga úr heiðni í botni Beru-

fjarðar í Reykhólasveit. Fyrir
tveimur árum voru þingminjar
á Kollabúðum í Þorskafjarðar-
botni mældar upp.

Minjarnar á þessum stöðum
mynda áhugaverðan fornleifa-
og söguhring í Reykhólasveit.

Fáar fornleifarannsóknir hafa
verið gerðar á sunnanverðum
Vestfjörðum og hér hefur því
gefist kærkomið tækifæri til
að bæta við þekkingu á menn-
ingarsögu héraðsins. Mikill
áhugi er á frekari rannsóknum

á svæðinu, sem og því að gera
þessum minjum hærra undir
höfði og gera þær sýnilegri
almenningi. Áhugi heima-
manna á rannsóknunum var
mikill og komu fjölmargir í
heimsókn meðan á uppgreft-

inum stóð, auk þess sem nem-
endur Reykhólaskóla komu í
vettvangsferð.

Hofstaðir við Þorskafjörð
hafa vakið athygli fræði-
manna um langt skeið og frá
19. öld hafa margir þeirra
komið þar, bæði íslenskir og
erlendir. Ástæðurnar voru að
líkindum tvenns konar, annars
vegar forvitnilegar minjar í
túninu og hins vegar Þorsk-
firðinga saga (Gull-Þóris
saga) sem greinir frá hofi á
Hofstöðum. Fyrst þegar fræði-
menn komu á staðinn var
hringlaga þústahóll neðan
bæjar kallaður Hofhóll og tal-
ið að þar hefði hofið staðið.
Þúst þar skammt frá sem
minnti menn á langhús var
kölluð gildaskáli. Síðar breytt-
ust hugmyndir fræðimanna og
farið var að kalla hringlaga
þústina Bænhúshól en lang-
húslegu þústina Hoftóft.

„Við rannsóknirnar núna
kom í ljós að Hoftóftin svo-
nefnda, sem er 24x7 metrar
að stærð, reyndist vera nátt-
úrumyndun í túninu“, segir
Guðrún Alda. „Í kringum
grunna vatnsrás hafa þúfur
byggst upp og myndað það
sem sýnist á yfirborði vera
skálalaga rúst. Hinn svokall-
aði Bænhúshóll er um 20x20

metrar að stærð, nálega sléttur
að ofan en kargaþýfður. Um
það bil 30 cm undir yfirborði
komu í ljós leifar vel varð-
veittrar kirkju auk grafa. Yfir-
borðið utan við kirkjuna var
mjög hreyft, sem bendir til að
hugsanlega hafi verið þétt
grafið á þeim stað sem rann-
sakaður var fast vestan við
kirkjuna. Tvær grafir voru
opnaðar að nokkru til þess að
staðfesta að um grafir væri að
ræða og voru mannabein í
báðum og leifar trékistu í ann-
arri. Ekki er hægt að fullyrða
um stærð kirkjunnar á þessu
stigi en ljóst er að hún er meira
en 5 metra breið. Í veggjum
hennar er stærðargrjót og við
rannsóknina mátti greina fleiri
en eitt byggingarstig“, segir
Guðrún Alda Gísladóttir forn-
leifafræðingur.

Í vetur verður unnið úr þeim
gögnum sem safnað var og
lagst í heimildarannsóknir, en
að sögn Guðrúnar Öldu er ljóst
eftir þessa forkönnun að
kirkjan er allrar athygli verð,
stæðilega byggð og vel varð-
veitt.

„Það væri mikill akkur“,
segir hún, „ekki aðeins fyrir
sveitarfélagið og sögu þess
heldur einnig á landsvísu, að
frekari rannsóknir færu fram

Unnið að rannsóknum á Bænhúshólnum á Hofstöðum, þar sem í ljós komu leifar miðaldakirkju og
hringlaga kirkjugarðs. Á myndinni sér út með Þorskafirði að sunnanverðu. Ljósm: Hlynur Þór Magnússon.
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á mannvirkinu og umhverfi
þess. Mikil gróska hefur verið
í kirkjurannsóknum undanfar-
in ár og hefur Fornleifastofnun
Íslands komið að fornleifa-
rannsóknum á kirkjum að
Neðra-Ási í Skagafirði, Hof-
stöðum í Mývatnssveit, Gás-
um í Eyjafirði og Reykholti í
Borgarfirði, auk viðamikils
kirkna- og bænhússkrárverk-
efnis á landsvísu. Til viðbótar
má nefna, að Steinunn Krist-
jánsdóttir fornleifafræðingur
stjórnaði uppgrefti á kirkju á
Þórarinsstöðum í Seyðisfirði
eystra og Jesse Byock forn-
leifafræðingur stjórnaði upp-
grefti á kirkju á Hrísbrú í Mos-
fellsdal, auk rannsóknar Vil-
hjálms Arnar Vilhjálmssonar
fornleifafræðings á kirkju að
Stöng í Þjórsárdal. Engar
kirkjurannsóknir hafa enn far-
ið fram á Vestfjörðum og
myndi frekari rannsókn á Hof-
stöðum í Reykhólasveit vera
upphaf að slíkum rannsóknum
í þessum landshluta, auk þess
að auka við þekkingu á bygg-
ingarstílum og gerðum slíkra
mannvirkja almennt“, segir
Guðrún Alda Gísladóttir forn-
leifafræðingur.

Guðrún Alda Gunnarsdóttir fornleifafræðingur með upp-
graftarsvæðið á Bænhúshólnum í túninu á Hofstöðum í baksýn.

Stendur til boða endurmenntunar-
styrkur og aðstoð við búferlaflutninga

Uppsagnir þeirra þriggja
starfsmanna Ratsjárstofnunar
sem sagt verður upp á Bola-
fjalli taka gildi þann 1. maí á
næsta ári. Alls verður níu
starfsmönnum sagt upp, en
auk þeirra þriggja á Bolafjalli
verður tveimur sagt upp á
Gunnólfsvíkurfjalli og fjórum
á Stokksnesi. Einum starfs-
manni af hverri ratsjárstöð
verður þá boðið starf á Mið-
nesheiði. Þá fá starfsmennirnir
sex mánaða uppsagnarfrest og
tvo mánuði að loknum upp-
sagnarfresti án vinnuskyldu
og boð um 250.000 króna end-

urmenntunarstyrk. Þetta kem-
ur fram á fréttavef Ríkisút-
varpsins. Mönnunum verður
þá boðið upp á aðstoð ráðn-
ingarstofu við atvinnuleit, og
aðstoð við búferlaflutninga
æski þeir þess.

Bæjarráð Bolungarvíkur
mótmæltum uppsögnum á
Bolafjalli fyrir skemmstu og
sagði aðgerðina, sem væri á
ábyrgð ríkisstjórnarinnar, til
þess fallna að stuðla að óör-
yggi og erfiðleikum fyrir
fjölda einstaklinga og fjöl-
skyldna á svæðinu, og flutn-
ingur starfanna til höfuðborg-

arsvæðisins væri óskiljanleg-
ur með öllu í ljósi atvinnuþró-
unar. Þá sagði: „Bæjarráð lýsir
fullri ábyrgð á hendur stjórn-
völdum þegar teknar eru
ákvarðanir af þessu tagi og
þær slitnar úr samhengi við
byggðastefnu eða stöðu mála
í fjórðungunum. Bæjarráð
Bolungarvíkur skorar á ríkis-
stjórn Íslands að koma án tafar
til móts við sveitarfélagið við
uppbyggingu atvinnutæki-
færa á svæðinu.“

Horft ofan af Bolafjalli og
niður til Bolungarvíkur.

Skipt um dúk á þaki Stjórn-
sýsluhússins á Ísafirði

Síðastliðinn vetur kom upp þrálátt lekavandamál á
þaki lögreglustöðvarinnar á Ísafirði. Þegar málið var
skoðað í byrjun árs kom í ljós að dúkur á þaki bygging-
arinnar var orðinn mikið skemmdur og var reynt að
gera við hann í mars, en árangur af þeirri viðgerð var
takmarkaður og kom síðar í ljós að dúkurinn var
ónýtur. Því var ráðist í það verk nú í sumar að skipta
um allan dúkinn á þakinu, og voru Vestfirskir verktakar
ehf. ráðnir til verksins. Heildarkostnaður við verkið
var tæpar 2,9 milljónir króna.

Framkvæmd þessi var of stór fyrir rekstrarnefnd
Stjórnsýsluhússins, en rekstrargjöld byggingarinnar
standa ekki undir kostnaðinum enda ekki miðuð við
að hægt sé að standa í miklum viðgerðum utanhúss. Í
bréfi sem nefndin skrifar bæjaryfirvöldum segir að
hún hafi samþykkt að óska eftir því að eigendur húss-
ins beri þennan kostnað, og borgi í samræmi við eign-
arhlut sinn í húsinu. Hlutur Ísafjarðarbæjar er tæplega
692 þúsund krónur, og samþykkti bæjarráð greiðsluna.

– eirikur@bb.is Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Kristinn Níelsson gefur
út Gönguferð á sandi

Ísfirski tónlistarmaðurinn
Kristinn Níelsson gaf út sína
fyrstu breiðskífu „Göngu-
ferð á sandi“ á laugardag.
Fjórtán lög eru á plötunni,
öll nema tvö þeirra eftir
Kristinn sjálfan og mörg
hver með textum Hörpu
Jónsdóttur, konu Kristins.
Þau tvö sem ekki eru eftir
Kristinn eru eftir gamlan
spilafélaga hans. Tónlistin
á Gönguferðinni er ljúf og
lágstemmd, jazzskotin og

með skandinavísku ívafi.
Upptökur á plötunni fóru fram
í Tónlistarskóla Bolungarvík-

ur og Flateyrarútibúi Tónlist-
arskóla Ísafjarðar.

Mikill fjöldi tónlistarmanna
leikur með Kristni á plötunni
og má þar meðal annars nefna
dóttur hans, Telmu Björg,
Valdimar Olgeirsson, Önund
Pálsson, Benedikt Sigurðsson,
Hermann Ása Falsson, Jón
Elíasson, Helgu Kristbjörgu
Guðmundsdóttur, Stefán Jóns-
son og Kristinn Gauta Einars-
son. Gönguferð á sandi er
tileinkuð minningu föður

Kristins, Níelsar Guðmunds-
sonar málarameistara og
trommuleikara.

Yrkisefni plötunnar eru
að miklu leyti sótt til Vest-
fjarða og segir meðal annars
í fyrsta lagi plötunnar, Vest-
fjarðavísu, en þar semur
Kristinn bæði lag og texta:
„Nú held ég aftur heim/ og
svíf hjá Erni og heilsa þeim/
sem að ætíð vinna og vaka/
láta til sín taka/ og sjá svo
fram á endurvakinn kraft.“

Landsbankinn á Ísafirði og
Nemendafélag Menntaskól-
ans á Ísafirði hafa undirritað
samkomulag um stuðning
bankans við félagslíf skólans.
Nemendafélagið fær veglegan
styrk til að skipuleggja starf
sitt en einnig fá Námufélagar
meðal nemenda skólans, af-
slátt á dansleiki. Inga Á. Karls-
dóttir, útibússtjóri Landsbank-
ans á Ísafirði, fagnar samstarf-
inu.

„Það gleður okkur mjög
mikið að geta stutt við bakið á
krökkunum í Menntaskólan-
um á Ísafirði með þessum
hætti. Við munum ekki síður
leggja okkur fram við að veita
þeim úrvals ráðgjöf, þegar þau
leita til okkar,“ segir Inga.

Að sögn formanns NMÍ
Guðgeirs Arngrímssonar ríkir
mikil ánægja með saminginn
innan félagsins. „Við erum
mjög ánægð með þennan

samning enda skiptir hann
miklu máli. Landsbankinn er
nú aðalstyrktaraðili NMÍ.“
Samkomulagið var gert með
fullri vitund og samþykki
skólastjórnenda Menntaskól-
ans á Ísafirði.

Samingurinn var undirrit-
aður í útibúi Landsbankans á
Ísafirði í síðustu viku. Við-
stödd undirskriftina voru þau
Elísabet Samúelsdóttir, þjón-
ustufulltrúi Landsbankans,
Inga Karlsdóttir útibússtjóri
LÍ, Tómas Rúnar Sölvason
gjaldkeri NMÍ, Guðgeir Arn-
grímsson formaður NMÍ,
Birgitta Arngrímsdóttir sprelli-
kvendi NMÍ, Hafsteinn Sig-
urðsson aðstoðarútibússtjóri
LÍ, Gunnar Atli Gunnarsson
menningarviti NMÍ og Krist-
inn Gauti Einarsson ritari NMÍ
eins og sjá má á meðfylgjandi
mynd.

– thelma@bb.is

Landsbankinn
styður félagslíf MÍ

Fulltrúar Landsbankans og NMÍ handsala samninginn.

Miklar framkvæmdir á skíðasvæði Ísfirðinga
Miklar framkvæmdir standa

nú yfir á skíðasvæði Ísfirðinga
til að bæta aðstöðuna fyrir
komandi vetur. Meðal annars
er verið að setja upp snjósöfn-
unargirðingu á vegum Skíða-
félags Ísfirðinga og lýsingu á
skíðasvæðið í Tungudal. Þá
hefur jarðvegur verið lagaður

til þess að móta brautir og
betrum bæta skíðaleiðir. „Við
erum sannfærðir um að þetta
muni auka snjómagnið á
svæðinu sem eykur líkur á
fleiri opnunardögum. Lýsing-
in mun gjörbreyta notkuninni
í skammdeginu og vonandi
gefa fólki færi á að njóta fall-

egra kvölda á Ísafirði á skíð-
um“, segir Jóhann Króknes
Torfason, forstöðumaður skíða-
svæðisins. Auk þess hefur ver-
ið komið upp hreinlætisað-
stöðu við lyftu- og tímatöku-
húsið á Miðfellssvæðinu.

Einnig fara fram endurbæt-
ur á gönguskíðasvæðinu á

Seljalandsdal en þar hefur nú
þegar verið komið upp snjó-
söfnunargirðingu og lýsingu
sem hefur verið mjög mikið
nýtt undanfarin ár þegar
rökkva tekur. Jarðrask hefur
einnig farið fram á því svæði
til þess að móta brautir og
síðan hefur verið sáð í sárin.

Fyrirhugað er að sáning fari
fram á Miðfellsvæðinu að
hluta í haust og svo í vor.
Framkvæmdirnar hafa staðið
yfir sumar og haust og stefnt
er að því að þeim ljúki í þess-
um mánuði.

„Vonandi verður þetta skref
sem við erum að taka núna til
þess að auka aðsókn og gefa
fleirum möguleika á að koma
á skíði, og gengur það jafnt
yfir göngusvæði og alpasvæð-
ið“, segir Jóhann.

Kostnaður við framkvæmd-
irnar í ár eru um 10 milljónir
en drjúgur hluti þess er feng-
inn frá framlögum, gjöfum og
styrkjum frá fyrirtækjum og
einstaklingum, fjárveitingar-
nefnd Alþingis, Ísafjarðarbæ
og að sjálfsögðu Skíðafélags
Ísafjarðar sem hefur verið drif-
fjöðurin í að hrinda fram-
kvæmdunum af stað. Fyrir-
hugað er halda áfram endur-
bótunum á næsta ári ef fjár-
magn fæst.   – thelma@bb.is

Nýjar skíðaleiðir hafa verið mótaðar og miklar framkvæmdir hafa farið fram til að bæta skíðaðstöðuna fyrir veturinn.
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Í dag er fimmtudagurinn
12. okt.,  287. dagur ársins 2006

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Bryndís Friðgeirsdóttir, svæðisstjóri RKÍ á Ísafirði

Mikilvægt að tala um geðröskun

Yfir 100 ára gamalt
hús á Þingeyri til sölu

Húseignin að Fjarðargötu 4a, „Vertshúsið“
er til sölu. Húsið var byggt árið 1886 sem
íbúðarhús, en margísleg starfsemi hefur
verið rekin í húsinu, s.s. greiðasala og hót-
elrekstur snemma á síðustu öld og nú síð-
ast félagshús Kvenfélagsins Vonar.

Húsið er 113,7m². Efri hæð er að hluta
undir súð. Húsinu hefur lítið verið breytt fá
upphafi. Tilboðum skal skila fyrir 1. nóvem-
ber til formanns Kvenfélagsins Vonar, Gunn-
hildar Elíasdóttur, Aðalstræti 49, Þingeyri,
sími 893 1078.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði
sem er eða hafna öllum.

Nýnemaferð Mennt-
skælinga á Ísafirði

Nýmemar Menntaskólans á
Ísafirði lögðu í haustferðalag
í byrjun skólaárs. Einn ferða-
langanna, Hlöðver Pálsson,
sagði Bæjarins besta ferðasög-
una.

„Fimmtudagsmorguninn
14. september var mikið um
að vera á plani Menntaskólans
á Ísafirði en þar var stór hópur
nýnema að leggja af stað í 2ja
daga ferð þar sem haldið var
til hins sögufræga staðar, Núps
í Dýrafirði. Megin tilgangur
ferðarinnar var að hrista sam-
an hópinn, skoða náttúruna
og fara í gönguferðir.

Ferðinni var fyrst heitið til
Hrafnseyrar við Arnarfjörð.
Þar var byrjað á því að safna
okkur öllum saman inni í nýju
kapelluna á staðnum og farið
ítarlega yfir sögu staðarins og
meðal annars raktar sögur af
því hvaðan nafnið er tilkomið
og hvenær byggð hófst á
þessum merkilega stað.

Eftir þetta var okkur skipt í
3 hópa og skiptust hóparnir á
því að skoða hið margbrotna
safn staðarins undir leiðsögn
kennara, drekka kakómjólk og
borða kringlur og síðast en
ekki síst að gróðursetja plönt-
ur, íslenskt birki og reynitré.
Sumum fannst heldur lítið
koma til þessara ræfilslegu
hríslna en vonandi vaxa þær í
stór og stæðileg tré.

Þegar mannskapurinn hafði
lokið verkum sínum á Hrafns-
eyri var krakkaskaranum
safnað saman og stefnan sett
á Núp í Dýrafirði.“

ÆvintýraglaðirÆvintýraglaðirÆvintýraglaðirÆvintýraglaðirÆvintýraglaðir
krakkar og dauð-krakkar og dauð-krakkar og dauð-krakkar og dauð-krakkar og dauð-

þreyttir ellismellirþreyttir ellismellirþreyttir ellismellirþreyttir ellismellirþreyttir ellismellir

Lætin byrjuðu samstundis
og rútudyrnar opnuðust á
Núpi og æstum múgnum var
sleppt lausum, Krakkarnir
kepptust við að ná bestu her-
bergjunum og sprella sem
mest þeir máttu áður en haldið
yrði í lauflétta og gönguferð
niður allan Núpsdal af Sands-
heiðinni, sem á eflaust eftir
að verða mörgum minnisstæð.
Gangan var eftirminnileg fyrir
þær sakir hversu fallegt lands-
lagið er og ekki spillti hið

frábæra veður fyrir sem létti
allra lund. Voru þeir fyrstu að
koma í hlað 2 tímum eftir að
lagt var af stað en þeir seinustu
voru um helmingi lengur
vegna ýmissa tafa og má þar
m.a. nefna söngvakeppni þess
hóps sem hélt saman aftast í
göngunni og frískandi sund-
spretts sem þeir fengu sér í
ísköldu stöðuvatni í dalnum.
Það er óhætt að segja að það
hafi endurnært bæði líkama
og sál. Sundið í ísköldu vatn-
inu kallaði á glás af berjum
sem hópurinn týndi af mikilli
græðgi upp í sig þarna í
hlíðinni. Gönguferðinni lauk
síðan með skoðunarferð í
Skrúð. Þegar allir höfðu skilað
sér heim með bros á vör, gátu
nemendur leyft sér að sprella
aðeins þar til kvöldmatur var
framreiddur.

Skipulagið á matseldinni
var mjög gott, en krakkarnir
sjálfir áttu að sjá um þann
hluta ferðarinnar, og sparaði
það mannaráðningar og út-
gjöld og einnig höfðum við
langflest gaman að þessu
frumlega skipulagi.

Eftir kvöldmat safnaðist
hópurinn saman í matsalnum
þar sem haldin var stór-
skemmtileg kvöldvaka. Á
henni voru leiknar allar mögu-
legar og ómögulegar hunda-
kúnstir af öllum stærðargráð-
um. Draugasögur sem ristu
djúpt voru svo sagðar á eftir

henni í vistarverum heima-
vistar.

Ætla mætti að eftir allan
þann hasar sem hafði verið í

Markmið ferðarinnar var að hrista saman hópinn.

„Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn var haldinn á Ísafirði á þriðjudag, en það voru
einstaklingar á Ísafirði sem tóku sig til og héldu upp á hann þar sem Geðhjálp stendur ekki
fyrir neinu á landsbyggðinni. Að mestu hafa þátttakendur úr sjálfshjálparhópum Rauða
krossins séð um undirbúninginn auk þess sem ég hef aðstoðað þau. Hóparnir voru settir
á stofn fyrir rúmu ári og starfið hefur gengið mjög vel. Hópfélagarnir hittast einu sinni í viku
og allir eru velkomnir, þetta er ekki eingöngu fyrir fólk með geðröskun heldur einnig að-
standendur þeirra. Því fleiri sem eru í hópunum því sterkari eru þeir. Það er mjög mikilvægt
að opna umræðu um geðheilbrigði því þetta hefur verið svo mikið tabú. Geðhjálp, Rauði
krossinn og heilbrigðiskerfið og fleiri hafa verið að vinna gegn fordómum á geðsjúkdómum.
Því meira sem talað er um það því betra. Það hefur sérstaklega haft áhrif þegar þekktir ein-
staklingar í þjóðfélaginu hafa komið fram og sagt frá sinni geðröskun. Með því að koma
fram og segja frá hjálpa maður öðrum.“

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

Á þessum degi fyrir 61 áriÁ þessum degi fyrir 61 áriÁ þessum degi fyrir 61 áriÁ þessum degi fyrir 61 áriÁ þessum degi fyrir 61 ári

Tvær nytsamar uppfinningar

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðaustan og austan átt, 8-10 m/s og rigning með
köflum, en hægari og þurrt að mestu Norðanlands.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Fremur hæg suðlæg átt og víða skúrir, en yfirleitt þurrt

norðaustanlands. Hiti breytist lítið.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Heldur vaxandi norðaustan átt, rigning
eða slydda og kólnandi veður.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Heldur vaxandi norðaustan átt, rigning eða slydda.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ert þú með yfirdráttarheimild
í þínum viðskiptabanka?

Alls svöruðu 1.047. – Nei sögðu 319 eða 30% –
Já - 50 þús. sögðu 75 eða 7% – Já - 51-150 þús.

sögðu 100 eða 10% – Já - 151-300 þús. sögðu 132
eða 13% – Já, 301-500 þús. sögðu 163 eða 16% – Já

- Meira en 500 þús. sögðu 258 eða 25%.

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

Kartöflusmjör og gervirjómi eru tvær matartegundir, sem
eru á sýningu þeirri, sem Húsmæðrakennaraskóli Íslands
gengst fyrir í Háskólanum og, sem verður opin almenningi í
dag og á morgun. Trúlegt er, að margar húsmæður vilji kynn-
ast þessum réttum í rjóma og smjörleysinu. En þarna á sýning-
unni er líka margskonar grænmeti, síldarréttir og töflur sem
sýna næringargildi ýmsra rétta. Hafa nemendur Húsmæðra-
skólans útbúið þessa rétti. Þá geta sýningargestir fengið að
bragða á sílarréttum og kynnast ýmsu þarflegu í matartilbúningi.
[…] Tilgangurinn með sýningunni er sá, að kynna almenningi
starf Húsmæðrakennaraskóla Íslands. Eins og mörgum mun
kunnugt starfaði skólinn að Laugarvatni síðastliðið sumar.
Hafði hver nemandi þar ofurlítinn garðblett og ræktaði þar allar
þær grænmetistegundir sem hægt er að rækta með sæmilegum
árangri hér á landi.[…] Alls stunda nú 13 stúlkur nám í Hús-
mæðraskólanum.

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

Þennan dag árið1581 var kveðinn upp vopnadómur á
Patreksfirði. Samkvæmt honum áttu allir menn á Ís-

landi að eiga vopn. Dómurinn komst aldrei í fram-
kvæmd nema á Vestfjörðum.

Þennan dag árið 1949 fór fyrsta bifreiðin um veginn
frá Ísafirði til Bolungarvíkur og opnaðist þar með land-

leiðin á milli þessara staða. Ökumaður var Sigurður
Bjarnason, alþingismaður en meðal farþega voru Ein-

ar Guðfinnsson og Hannibal Valdimarsson.

Þennan dag árið 1985 veiddist stærsta vatnableikja
sem veiðst hafði hér á landi, 22,5 pund að þyngd.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Hornvíkin í uppáhaldi

Útsendingar útvarpsstöðv-
arinnar X-sins 97,7 nást
nú á Ísafirði og nágrenni.
„Við á X-inu 97,7 vildum
endilega koma því til skila
við Ísfirðinga og nærsveit-
unga að nú náumst við
loksinsá Ísafirði á tíðninni
90,5. Nú geta bæjarbúar
loksins hlustað á almenni-
legt rokk“, segir Þorkell
Máni, starfsmaður á X-inu.
Útsendingar útvarpstöðv-
arinnar nást í Reykjavík, á
Akureyri og Suðurlandi
auk Ísafjarðar. X-ið hefur
starfað í þrettán ár og auk
þess að spila fjölbreytta
rokktónlist er þar að finna
ýmsa þætti.

X-ið komið í
loftið á Ísafirði

Bolvíkingurinn Jakob Szu-
drawski var eini píanóleik-
arinn sem lenti í 5 manna
úrslitum í pólskri tónlistar-
keppni sem haldin var í
Reykjavík á dögunum.
Keppnin sem var ætluð
börnum og unglingum af
öllu landinu var haldin í
tengslum við pólska
menningarhátíð sem hald-
in var í Reykjavík og á Ísa-
firði. Jakob er þrettán ára
gamall og hefur æft og
leikið á píanó í þrjú ár hjá
Tónlistarskóla Bolungar-
víkur. Keppt var á hin
ýmsu hljóðfæri en flestir
keppenda léku á píanó.
Alls tóku 15 nemendur þátt.

Bolvíkingur
þótti bestur

Raggagarður
fær styrk
Súðavíkurhreppur hefur
samþykkt að veita styrk að
upphæð 1.500.000 krón-
um til uppbyggingar á fjöl-
skyldugarðinum Ragga-
garði. Þetta var ákveðið á
fundi sveitarstjórnar Súða-
víkurhrepps á fimmtudag
og munu 200.000 krónur
koma til greiðslu á yfir-
standandi fjárhagsári en
1.300.000 krónur árið
2007. Farið hafa fram
framkvæmdir í garðinum
fyrir 8 milljón krónur. Um
2000 manns hafa skráð
sig í gestabók garðsins frá
því að hann var opnaður.
Vilborg Arnarsdóttir er
frumkvöðull að byggingu
garðsins.

okkur blessuðum börnunum
yfir daginn, værum við dauð-
þreytt og myndum sofna mjög
fljótlega en það var nú öðru
nær. Eftir að hafa heyrt allar
þessar krassandi draugasögur
voru nemendur ekkert á því
að fara að sofa, veru okkar á
staðnum lyki daginn eftir og
sumt er skemmtilegra að
skoða í myrkri heldur en dags-
ljósi! Það er sagt að margt búi
í myrkrinu, sem reyndar er oft
einungis til í villtustu og
dýpstu afkimum huga okkar
flestra.

Nokkru eftir miðnætti, komst
á yfirborðkennd ró meðal
nemenda en í rauninni var ekki
svo mikil ró undir niðri því
ævintýraglaðir krakkar með
óþrjótandi orkubrunn biðu
óþreyjufullir eftir að dauð-
þreyttir ellismellirnir sofnuðu.
Þá læddust þessir umræddu
ævintýraglöðu krakkar út til
að rannsaka leyndardóma
staðarins í myrkrinu. Tíminn
flaug hjá eins og fálki í villtum
eltingaleik við rjúpu og að lok-
um var kominn tími til að tygja
sig í bælið.

Mórallinn helmingiMórallinn helmingiMórallinn helmingiMórallinn helmingiMórallinn helmingi
betra við ferðarlokbetra við ferðarlokbetra við ferðarlokbetra við ferðarlokbetra við ferðarlok
Yndislegur föstudagmorg-

uninn 15 september rann svo
upp með roki og rigningu sem
dundi á gluggum húsanna.

Krökkunum var skipt í tvo
hópa og kennsla hófst. Annar

Gests O.K. Pálmasonar
Traðarstíg 8, Bolungarvík

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns,

föður okkar, tengdaföður, afa og langafa

Sigurborg Sigurgeirsdóttir
Ólafur Svanur Gestsson Alda Ólafsdóttir

Pálmi Gestsson Sigurlaug Halldórsdóttir
Sigríður L. Gestsdóttir Viðar E. Axelsson
Þórarinn S. Gestsson Berglind Bjarnadóttir

Davíð Gestsson Ásta Sóllilja Þorsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

hópurinn fór í gönguferð
niðri í fjöru í rigningunni
meðan hinn sat inni og gerði
verkefni. Þegar kom að því
að víxla hópunum hafði stytt
upp og sólin byrjaði að verma

umhverfi sitt og gleðja gesti
og gangandi, nema þá sem
þurftu að sitja inni og gera
verkefni í góða veðrinu.

Ágætur frítími var einnig
gefinn svo að krakkarnir höfðu

tíma til að spjalla svolítið og
gera sitthvað skemmtilegt
eftir að þeir höfðu tekið sam-
an dótið sitt.  Áður en haldið
var heim var tekin hópmynd
af okkur nemendunum og

kennurunum sem fóru í ferð-
ina og var gleðin allsráðandi
í ferðinni. Heimferðin gekk
vel eins og vonast var til og
mórallinn helmingi betri en
þegar lagt var upp í ferðina.“

Gönguferð niður allan Núpsdal af Sandsheiðinni, sem á eflaust eftir að verða mörgum minnisstæð.

Skorað á Ísafjarðarbæ að gera
gangskör í salernismálum

Ísafjarðar, en árið 2003 voru
þeir 2.242 en búið er að for-
bóka 18.871 farþega á næsta
ári. Í bréfi hafnarstjóra kemur
fram að gera megi ráð fyrir að
með áhafnarmeðlimum megi

gera ráð fyrir vel yfir 30
þúsund manns. Og væntan-
lega þarf allt þetta fólk ein-
hvers staðar að komast á sal-
erni.

– eirikur@bb.is

Samtökin Cruise Iceland
hafa skorað á þau sveitarfélög
sem taka á móti skemmti-
ferðaskipum að gera gangskör
að salernismálum sínum, því
eins og kunnugt er er ansi
lítið um almennings salerni á
Íslandi, og er Ísafjörður ekki
til sérstakrar fyrirmyndar hvað
það varðar. Í bréfi hafnarstjóra
Ísafjarðarbæjar, sem sat stjórn-
arfund hjá Cruise Iceland fyrir
skemmstu, segir m.a.:

„Hér á Ísafirði háttar þann-
ig til að það eru fjögur salerni
á hafnarsvæðinu en engin við
miðbæinn. Þeir farþegar sem
fá sér göngutúr um miðbæ
Ísafjarðar koma yfirleitt að
lokuðum salernishurðum, t.d.
í verslunarmiðstöðinni Neista
og álíka stöðum þar sem gera

má ráð fyrir að séu opin
salerni.“

Mikil aukning hefur verið í
komum skemmtiferðaskipa til

Almenningsklósettum í Neista var
lokað vegna slæmrar umgengni.

„Uppáhaldsstaðurinn er Hornvíkin (í
Hornstrandafriðlandinu innskot blaða-
manns). Ástæðan fyrir því er umhverfið
og friðsemdin sem þar er að finna. Ég
fór oft þangað áður fyrr en það er sjaldnar
núna sem ég kemst til Hornvíkur. Ég
veit ekki hvort ég komist á næsta ári, en
það verður bara að koma í ljós“, segir
Jón Páll Halldórsson fyrrum fram-
kvæmdastjóri á Ísafirði og formaður
Sögufélags Ísfirðinga.

Sú umdeilda ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fresta framkvæmdum
í sumar er nú að skila árangri. Efnahagslegur ávinningur er skýr.
Frestun framkvæmdanna hefur með öðru átt þátt í að draga úr
efnahagslegri spennu og þenslu. Hún var forsenda þess að sveitar-
félög gengju til þess verks að draga tímabundið úr framkvæmdum
sínum, sem var nauðsynlegt við þessar aðstæður. Nú er jarð-
vegsvinna við stórframkvæmdirnar við Kárahnjúka mjög að minnka.
Frestun ríkis og sveitarfélaga hefur slegið á spennuna. Aðgerðir á
sviði húsnæðismála eru að hafa sömu áhrif. Nú er því tími til þess
að leggja af stað með framkvæmdir að nýju. Við munum fá góð til-
boð, en því hefði ekki verið að heilsa í sumar.

Vegaframkvæmdir að
komast á gott skrið
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Tvöfalt fleiri flytjast frá Vestfjörð-
um til höfuðborgarsvæðisins en öfugt

Ríflega tvöfalt fleiri fluttust
frá Vestfjörðum til höfuðborg-
arsvæðisins en fluttust frá höf-
uðborgarsvæðinu til Vest-
fjarða fyrstu sex mánuði árs-
ins. Frá janúar fram í júní flutt-
ust 59 einstaklingar frá höfuð-
borgarsvæðinu til Vestfjarða,
en á sama tímabili fluttust 123
einstaklingar frá Vestfjörðum
til höfuðborgarsvæðisins. Hlut-
fallið er ekki ósvipað því og
var allt árið 2005, en þá fluttust
191 einstaklingur frá höfuð-

borgarsvæðinu til Vestfjarða,
en 363 frá Vestfjörðum til höf-
uðborgarsvæðisins.

Þetta hlutfall hefur aldrei
verið hærra síðastliðin 20 ár,
en þó var það ekki langt frá
því í fyrra, eins og áður segir,
og árin 1995 og 1997, þegar
rétt um tvöfalt fleiri fluttust
til höfuðborgarsvæðisins frá
Vestfjörðum en frá Vestfjörð-
um til höfuðborgarsvæðisins.
Aldrei á þessu tímabili, frá
árinu 1986, hafa fleiri flust

frá höfuðborgarsvæðinu til
Vestfjarða en frá Vestfjörðum
til höfuðborgarsvæðisins.

Þá fluttust 15 manns frá
Vestfjörðum á Suðurnesin á
fyrstu sex mánuðum ársins,
27 manns fluttust á Vestur-
land, einn á Norðurland vest-
ra, sex á Norðurland eystra,
tveir á Austurland, 16 á Suð-
urland og 12 íbúar Vestfjarða
fluttust búferlum til útlanda á
fyrstu sex mánuðum ársins.

– eirikur@bb.is Ísafjörður.

Á fundi bæjarstjórnar í
síðustu viku lýstu bæjarfull-
trúar Í-listans yfir áhyggjum
af erfiðri fjárhagsstöðu Ísa-
fjarðarhafna. Í framhaldi

beindu þeir því til bæjarstjórn-
ar að hún samþykkti að setja á
fót starfshóp sem vinni að til-
lögum um aukin umsvif og
þjónustu Ísafjarðarhafna með

það að markmiði að skapa ný
tækifæri fyrir viðskipti og
skipaumferð. Gísli Halldór
Halldórsson, forseti bæjar-
stjórnar, kom með breytingar-

tillögu við tillögu Í-listans
þess efnis að í stað þess að
stofnaður yrði starfshópur
samþykkti bæjarstjórn að fela
atvinnumálanefnd að vinna að

málinu í samvinnu við hafn-
arstjórn. Atvinnumálanefnd
bókaði meðal annars á dög-
unum að hún teldi mjög mik-
ilvægt að Ísafjörður yrði á ný
fullgild útskipunarhöfn og að
strandsiglingar yrðu hafnar að
nýju um landið.

Í greinargerð Í-listans með
áðurnefndri tillögu segir:
„Eftir að strandsiglingar hafa
hætt og útlit er fyrir að út-
flutningur frá Ísafjarðarhöfn
muni jafnvel dragast enn
meira saman en þegar er stað-
reynd, er þörf á að skoða fram-

tíðarþróun í málefnum hafn-
arinnar. Höfnin hefur verið ein
helsta lífæð Ísafjarðar og bæj-
arstjórn getur ekki horft að-
gerðarlaus upp á það að hlut-
verk hennar sem útskipunar-
og útflutningshafnar minnki
meir en orðið er, að allur flutn-
ingur sé færður á veikburða
þjóðvegi og fyrirtæki á Vest-
fjörðum fái ekki sömu þjón-
ustu og fyrirtæki í öðrum
landshlutum.“

Tillaga Í-listans, með áorðn-
um breytingum, var samþykkt
samhljóða.    – eirikur@bb.is

Vilja skapa ný tækifæri fyrir Ísafjarðarhöfn

Náttúran skartar jafnan sínum fegursta skrúða á haustin og ferðast öfganna á milli, frá litríkum hlíðum sólardaganna til
hinnar líflausu grámósku skýjaðri daga, frá kolbikasvörtum nóttum til stjörnubjartrar, Norðurljósaskreyttrar
himnafestingar þegar vart sést í svart milli ljósanna. Ljósmyndari Bæjarins besta átti á dögunum leið um Mjóafjörð í
Ísafjarðardjúpi og rakst þar á nokkuð sem lýsir vel þessum andstæðum sem einkennandi eru fyrir árstíðina. Þar sem hann
kemur niður af Hestakleifinni lítur hann í hlíðina sem skreytt er í hefðbundnum haustlitum og sér hvar eitt einasta hausttré
kallar til sín alla athygli með óvenjulega æpandi rauðum litum sínum. Til allrar hamingju var myndavélin með í för.

Bæjarstjórn Bolungar-
víkur hefur ákveðið að láta
kanna kosti þess og galla að
sett verði upp sjálfvirkt
mælitæki við sprunguna í
Óshyrnu, auk þess sem at-
huga hver kostnaður við
slíkt fyrirtæki væri. Eins og
sagt hefur verið frá var
gliðnun hinnar frægu sprungu
í Óshyrnu mæld upp á nýtt
á dögunum og kom í ljós að
engin gliðnun hafði orðið
frá því í júlí.

Á heimasíðu Bolungar-
víkurkaupstaðar sagði um
málið á dögunum: „Enginn
staðbundinn búnaður er í
eða við sprunguna og því
þarf að mæla gliðnunina og
skrá upplýsingar handvirkt.
Í athugun er að koma fyrir
staðbundnum búnaði er get-
ur sjálfkrafa sent upplýs-

ingar í byggð og mundi
slíkur búnaður tryggja ör-
uggari og tíðari mælingar
auk þess sem þróun gliðn-
unarinnar yrði betur vökt-
uð.“

„Vísindamenn búa yfir
ýmsum reiknilíkönum til
þess að reikna út og leiða í
ljós hvaða hugsanlegu afleið-
ingar það gæti haft í för
með sér ef gliðnun sprung-
unnar veldur hruni úr fjall-
inu. Það þarf þó vart að
hugsa þá hugsun til enda ef
slíkt gerðist því fallhæðin
er um 600 m og sé tekið
mið af þeim skaða er hefð-
bundið grjóthrun úr Ós-
hyrnu hefur valdið í gegn-
um tíðina, má ljóst vera að
afleiðingar hruns á svo
miklum massa gæti valdið
miklum skaða.“

Gliðnun sprungu á Óshlíð

Kanna á kosti
þess og galla að

setja upp mælitæki
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