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Sumarið sem nú er að renna sitt
skeið á enda hefur verið annasamt
fyrir aðila í ferðaþjónustu í Djúpa-
vogshreppi en aldrei hafa fleiri gestir
heimsótt Djúpavog eins og nú og
hafa íslenskir ferðamenn verið meira
áberandi á svæðinu en oft áður.
Breyting hefur sömuleiðis orðið
ferðamunstri Íslendinga því þetta
sumarið hefur landinn nýtt sér tjald-
svæðin í mun meira mæli en áður og
nú eru það útlendingarnir sem kaupa
sér dýrindis forrétti, aðalrétti og eft-
irrétti meðan Íslendingarnir láta sér
nægja minna í þeim efnum. Það er
því af sem áður var í þessum efnum.
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Djúpavogshöfn er sem áður stað-
urinn sem skiptir mestu máli í at-
vinnulegu tilliti en mikið líf hefur ver-
ið á hafnarsvæðinu við Djúpavog og
umtalsvert meiri afla hefur verið
landað en á síðasta sumri. Á Fisk-
markaði Djúpavogs hefur sömuleiðis
verið nóg að gera og töluvert hefur
verið um að nýir stærri bátar hafi
komið í viðskipti þar. Vinnslustöð
Vísis hf. tekur aftur til starfa nú um
mánaðamótin af fullum krafti eftir
sumarfrí, en fyrirtækið Vísir hf. er
sem áður undirstaðan í atvinnulífinu
á Djúpavogi. 
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Oft hefur því verið haldið fram að í
kreppu sé oft betra að búa á svæðum
þar sem grunnatvinnuvegirnir
standa styrkum fótum og sé eitthvað

að marka slíkar kenningar þá ættu
allar grunnforsendur að vera til stað-
ar í sveitarfélaginu Djúpavogs-
hreppi, því enn er það svo að sjávar-
útvegur og landbúnaður standa
styrkum fótum þó að allt kunni fall-
valt að vera á þeim tímum sem við lif-
um nú. Þá hefur störfum fjölgað
mjög ört í ferðaþjónustutengdum
greinum á svæðinu á liðnum árum og
má segja að þar sé vöxturinn mestur
og tækifærin mest til framtíðar litið
eins og horfur eru í dag. 
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Hreindýraveiðar hafa gengið upp og
ofan á svæðinu en rysjótt veður hefur
haft áhrif á veiðarnar en engu að síð-
ur eru vonir bundnar til þess að kvót-
inn náist í ár í Djúpavogshreppi eins
og síðustu ár. Hreindýraveiðar eru
atvinnuskapandi á svæðinu en þó
nokkrir eftirlitsmenn hafa t.d. vinnu
við að leiðbeina veiðimönnum um
svæðið. 
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Um þessar mundir þegar skólastarfið
er að hefjast og yngsta kynslóðin
mætir full af spenningi með tösk-
urnar á bakinu í Grunnskóla Djúpa-
vogs, hverfur eldri kynslóð skóla-
nema á braut mennta- og háskólanna
og þá í meirihluta til höfuðborg-
arinnar. Í sjávarþorpinu Djúpavogi
verða því ævinlega miklar breytingar
á yfirbragði bæjarins á þessum árs-
tíma og ákveðin ró færist yfir eftir
sumartörnina. Að sama skapi óska
heimamenn þess að unga fólkið geti
snúið aftur fullt af orku þegar vorar á
ný og fundið sér verkefni við hæfi í
heimabyggð, sem sannarlega eru
smám saman að skapast. Tilvera og
framtíð svæðisins byggjast sem áður
á að unga fólkið sjái sér hag í að
koma aftur heim, en sýnt hefur sig að
unga fólkið á Djúpavogi hefur ein-
mitt mjög sterkar taugar og rætur til
sinnar heimabyggðar.

DJÚPIVOGUR

Andrés Skúlason fréttaritari

Morgunblaðið/Andrés Skúlason

Skip Skemmtiferðaskipið M/s Maasdam er glæsilegt skip og fer einstaklega
vel um farþega. Myndin er tekin þar sem skipið liggur við festar í Berufirði.

Davíð Hjálmar Haraldsson á Ak-
ureyri fylgist grannt með veðri

og orti þegar fyrsta haustlægðin
gerði vart við sig: 

Brúnaþungur Kári kvæði
kveður, Loftur fellir tár.
Blotna mér á höfði hár
í haustsins lægðagangi – bæði.

Valgarður Egilsson bregður á leik
með sléttubönd undir yfirskriftinni
„Hljóta virðing“: 

Hljóta virðing mestu menn
meðal vorrar þjóðar
njóta heiðurs æðsta enn
andans leita slóðar.

Og afturábak er það svohljóðandi: 

Slóðar leita andans menn
æðsta heiðurs njóta.
Þjóðar vorrar meðalmenn
mestu virðing hljóta.

VÍSNAHORN pebl@mbl.is

Af veðri og 
virðingu

– meira fyrir áskrifendur

Glæsilegt sérblað um börn og
uppeldi fylgir Morgunblaðinu
föstudaginn 11. september

Börn &
uppeldi

Fáðu þér áskrift á
mbl.is/askrift

Pöntunartími auglýsinga er fyrir klukkan 16
mánudaginn 7. september.

Nánari upplýsingar veitir Katrín Theódórsdóttir

í síma 569 1105 netfang: kata@mbl.is

Víða verður komið við í uppeldi barna
bæði í tómstundum þroska og öllu því
sem viðkemur börnum.

Meðal efnis:

• Öryggi barna innan og utan heimilis.

• Barnavagnar og kerrur.

• Bækur fyrir börnin.

• Þroskaleikföng.

• Ungbarnasund.

• Verðandi foreldrar.

• Fatnaður á börn.

• Þroski barna.

• Góð ráð við uppeldi.

• Umhverfi barna.

• Námskeið fyrir börnin.

• Barnaskemmtanir.

• Tómstundir fyrir börnin.

• Barnamatur.

• Ljósmyndir.

• Ásamt fullt af spennandi efni um börn.

Stjórnmálaviðhorfið í Valhöll

Nánari upplýsingar eru á www.xd.is

Opinn fundur í Valhöll
í dag kl. 10.30
Bjarni Benediktsson, formaður
Sjálfstæðisflokksins, ræðir
stjórnmálaviðhorfið.

Fundarstjóri: Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir, varaformaður
Sjálfstæðisflokksins.

Allir velkomnir!

Sjálfstæðisflokkurinn

ÝMSA þætti ber að hafa í huga við
meðferð á ferskum kartöflum til að
tryggja geymsluþol þeirra og heil-
næmi. Fyrst ber að nefna hýðið sem
veitir þeim mikilvæga vörn en er
mjög viðkvæmt á nýjum kartöflum
og þarf að gæta þess að særa það
sem minnst við meðhöndlun. 

Ef kartöflur eru teknar upp í
þurru veðri og úr hæfilega rökum
jarðvegi er ekki þörf á að þurrka
þær heldur nægir að láta lofta um
poka eða kassa meðan á upptöku
stendur. Ef tekið er upp úr blautum
jarðvegi, tekið upp í rigningu eða
kartöflurnar eru þvegnar þarf að
þurrka þær. Best er að dreifa þeim
varlega á undirlag sem dregur í sig
raka. Ef blaut kartafla er sett á plast
stendur hún í vatnspolli og er það
ávísun á skemmd. Almenna reglan
er sú að ekki á að þvo kartöflur nema
rétt fyrir neyslu vegna þess að þvott-
ur dregur úr geymsluþoli. Hins veg-
ar má þvo kartöflur með góðum ár-
angri ef þess er gætt að skadda

hýðið sem minnst við þvottinn og að
þurrka þær hratt á eftir. 

Kartöflur verða grænar í birtu og
það ber að forðast eins og hægt er.
Dökkgrænar kartöflur á ekki að
borða enda geta þær verið bragð-
vondar og óheilnæmar. Ef kartöflur
eru þurrkaðar skal það gert fjarri
sólarljósi á sem stystum tíma og
geyma þær eftir það í myrkri. Velja
skal skuggsælan stað og breiða yfir
þær til að útiloka birtuna. 

Kartöflur eru lifandi og þurfa því
súrefni til öndunar. Því hærri hiti því

betur þarf að lofta um þær. Kart-
öflur geta kafnað og rotnað í lokuð-
um plastpoka við háan hita.

Fyrst eftir upptöku eru kartöfl-
urnar í dvala. Þær spíra ekki þótt
þær séu geymdar við háan hita, en
því hærri sem hitinn er því fyrr spíra
þær. Æskilegt er að geyma kartöflur
við góðan hita fyrstu 2 vikurnar, t.d.
12-15 gráður, því þá gróa sárin fyrr
en eftir það þarf að ná hitanum nið-
ur. Þeir sem þurfa að geyma kart-
öflur fram á næsta vor reyna að ná
hitanum niður í 3-4 gráður. 

Markmiðið hlýtur að vera að
geyma kartöflur sem lengst án þess
að þær spíri og hver og einn verður
að sjá út hvaða leiðir eru færar til
þess. Hægt er að geyma eitthvert
magn í kæliskáp, á svölum stað inn-
an dyra eða í einangraðri geymslu-
aðstöðu úti en gæta þarf þess að
kartöflur frjósi ekki. 

Sigurgeir Ólafsson, plöntusjúk-
dómafræðingur hjá Matvælastofn-
un.

Örugg matvæli – allra hagur!

Þurrka verður blautar kartöflur

Morgunblaðið/Golli




