Tekist á við torfærur
- Vegagerð í Vestur-Barðastrandasýslu -

Ágæti viðtakandi!
Óvíða á landinu er að finna
hrjóstrugra landslag en í vesturhluta Barðastrandarsýslu,
þar sem land er einstaklega
sundurskorið af bröttum
skriðurunnum fjöllum, ofar
einkennist landið af stórgrýtisurðum þar sem ekki skín í
berar klappir.
Um miðja síðustu öld gekk nútíminn í garð og bílvegir teygðu
sig út um hinar dreifðu byggðir.
Vestur þar sýndist vegagerð
ekkert áhlaupaverk. Hvarvetna
þurfti að skera vegina inn í
skriður, mola klappir og krækja
fyrir klettasnasir.
Þá þurfti að brúa óteljandi ár og læki sem höfðu verið farartálmar í gegnum aldirnar.
En byggðirnar norðan Breiðafjarðar áttu marga kjarkmikla og úrræðagóða menn,
jafnvel uppfinningamenn, og þeir tóku daginn snemma og hófu framkvæmdir ekki
seinna en aðrir landsmenn þó að umhverfið væri ekki sérlega vinsamlegt. Útvegaðar
voru vélar og flutningatæki sem hentuðu aðstæðum og samband við stjórnvöld var
traust. Stjórnarherrum var fljótt ljóst að heimamönnum í Vestur-Barðastrandarsýslu
var alvara þegar þeir leituðu eftir fjárveitingum og annarri fyrirgreiðslu til hlutanna.
Vegir milli byggðarlaga voru því snemma
orðnir bílfærir og
landshlutinn kominn
í vegasamband þó að
ekki væru leiðirnar
skjótfarnar.

Bókaforlagið Bókstafur hefur nú ákveðið að ráðast í gerð bókar um þessa sögu og
afrek þeirra manna sem þar komu að málum. Um er að ræða langtímaverkefni og
stefnt að því að út verði gefin vönduð bók, sem lýsi framkvæmdum sem nákvæmlegast bæði eftir bestu fáanlegu heimildum og með því að nálgast munnlegar frásagnir
sem flestra þeirra sem muna þessa tíma.
Áætlað er að helstu þættir bókarinnar verði þessir:
1. Forsagan – lýsing á aðstæðum.
2. Frumkvöðlar, verkstjórar og flokkstjórar.
3. Lýsing og framvinda framkvæmda.
4. Vinnuvélar og bílar og þeir sem þeim stýrðu.
5. Vinnuskúralíf.
6. Rabb og reynslusögur - frásagnir af vettvangi
Þegar nægilegar heimildir hafa safnast er fyrirhugað að ráða færan ritstjóra til verksins, sem hefur það hlutverk að koma efninu saman í aðgengilegan texta og ganga frá
því til umbrots og prentunar.
Stefnt er að því að bókin verði innbundin og prýdd fjölda mynda. Upplag er ekki
ákveðið en stefnt er að því að bókin komi út á árinu 2023.

Um er að ræða mikilvægan þátt í sögu vegagerðar á Íslandi því oft var litið til frumherjanna fyrir vestan sem fyrirmyndir annarra við að leysa þau fjölmörgu vandamál
sem blöstu við þegar koma þurfti vegtengingu á milli bæja og byggðarlaga.
Til að tryggja sem bestan árangur af verkefni þessu leitar útgefandi til fyrirtækja og
stofnana eftir stuðningi, sem við væntum að verði nægilega traustur til að þeim sem
standa að gerð bókarinnar verði sómi að.
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