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„Allir hafa
sögu að segja“
Haukur Sigurðsson mannfræðingur ferðaðist víða á meðan hann var enn óviss
um hvað hann vildi leggja fyrir sig. Í dag ferðast hann aðallega um Vestfirði, sem
honum þykir ekki síðra ævintýri, og vildi glaður beita aðferðum sjónrænnar
mannfræði til að segja sögur sem flestra þeirra földu snillinga sem þar búa.
Á miðopnu í dag segir Haukur meðal annars frá ævintýrunum og æðislegu
vestfirsku æðarbændunum sem hann gerði nýlega mynd um...

Spornað gegn fólksfækkun og atgerfisflótta
„Menntaskólinn á Ísafirði
skiptir sköpum um að fólk frá
sextán ára aldri til rúmlega tvítugs geti stundað framhaldsnám
og þar með búið í heimabyggð.
Mikilvægt er að samfélagið hér
standi vörð um Menntaskólann á
Ísafirði og leggi sitt af mörkum
til að styðja við áframhaldandi
uppbyggingu skólans,“ sagði Jón
Reynir Sigurvinsson skólameistari Menntaskólans á Ísafirði sem
var settur á mánudag við hátíðlega athöfn í 43. sinn. Nýnemar
við skólann eru 84 talsins, en
þeir voru 70 á síðasta ári. Flestir
þeirra, eða 76, koma frá grunnskólum af norðanverðum Vestfjörðum. Af 26 eldri nemendum
koma 26 úr öðrum framhaldsskólum.
201 nemandi er endurinnritaður og samtals eru 311 nemendur innritaðir í skólann. Fleiri nemendur eru nú innritaðir í fleiri
áfanga en á síðustu árum, og eru
því ársnemendur nú 290 sem eru

fimm ársnemum fleiri en við upphaf síðasta skólaárs. „Um ástæður þess að nemendur skrá sig í
fleiri áfanga er ekki vitað en ýmsar breytingar sem gerðar hafa
verið á kennsluháttum og námsmati gætu haft hér veruleg áhrif,“
sagði Jón Reynir, en hann telur
að breytingarnar hafi haft veruleg
áhrif í því að sporna við brottfalli
úr skólanum. Á síðustu önn var
brottfallið 3.1%, sem er það
lægsta sem hefur mælst í skólanum. Undanfarin ár hefur brottfallið verið rúmlega 8%.
Flestir nemendur í skólanum
eru á stúdentsprófsbrautum. Á
félagsfræðibraut eru 88 nemendur skráðir og á náttúrufræðibraut
eru 108 nemendur. Á almennri
námsbraut eru 44 skráðir og þar
af 23 nýnemar. Þrír eru skráðir á
starfsbraut og í iðn- og starfsnám

Jón Reynir við skólasetninguna.
eru 62 skráðir, ýmist í grunnám um,“ sagði Jón Reynir. Þrír nemháriðna, máliðngreinar og vél- endur eru skráðir á sjúkraliðastjórnargreinar. Óvenju margir braut en faggreinar á brautinni
nýnemar innritast nú í málmiðn- eru ekki í boði á þessu skólaári.
greinar og vélstjórn, en þeir eru
Jón Reynir sagði mikilvægt að
24 talsins. „Þetta er afar ánægju- Menntaskólinn á Ísafirði yrði
legt og má segja nemendur séu áfram öflugur og framsækinn
að svara kalli atvinnulífsins eftir framhaldsskóli sem geti boðið
málmiðnaðarmönnum og vélstjór- nemendum sínum upp á fjölbreytt

námsframboð, og ekki síst í verknámi. „Hann hefur með ýmsum
hætti mikil og jákvæð áhrif í
samfélaginu. Hann hefur spornað
gegn fólksfækkun og atgerfisflótta og er mikilvægur í atvinnulífi fjórðungsins sem einn fjölmennasti vinnustaður á Vestfjörðum.“ – gudmundur@bb.is

Óska eftir framkvæmdaleyfi

Verkfræðistofan Verkís hefur
fyrir hönd Landsnets og Orkubús
Vestfjarða óskað eftir framkvæmdaleyfi frá Ísafjarðarbæ
fyrir flutningi á rafstrengjum frá
Seljalandsvegi að tengivirki í
Stóruurð. Gera má ráð fyrir því
að lækka þurfi umferðarhraða um
þær götur sem fjórir rafstrengir á
vegum Landsnets og Orkubús
Vestfjarða verði lagðir. Ekki er
með öllu ljóst hvenær framkvæmdirnar hefjast ef Ísafjarðarbær veitir leyfið. Landsnet undirbýr nú að færa 66kV rafstreng,

sem liggur nú ofan byggðar frá
bílaverkstæðinu við Seljalandsveg að tengivirki í Stóruurð, niður
að Skutulsfjarðarbraut. Strengurinn mun lenda undir fyrirhuguðum ofanflóðavörnum neðan
Gleiðarhjalla og því er nauðsynlegt að færa hann. Orkubú Vestfjarða mun um leið leggja þrjá
11kV strengi í sama skurð, mismunandi langt eftir skurðinum.
Ný lega strengjanna verður frá
gamla Seljalandsvegi neðan við
Engi, yfir götuna sem tengir
Seljalandsveg og Skutulsfjarðar-

braut, meðfram þeirri götu niður
að Skutulsfjarðarbraut og síðan
fjallsmegin, við Skutulsfjarðarbraut, í vegrás, út að hringtorgi.
Þaðan fara strengirnir í gangstétt
Hafnarstrætis, í átt að Stóruurð,
yfir Torfnes og um Bæjarbrekku
meðfram Jónsgarði, yfir Seljalandsveg og í gangstétt Urðarvegar að Engjavegi. Þaðan fara
þeir yfir Engjaveg og áfram í
gangstétt Urðarvegar, að stað þar
sem strengirnir fara eftir túninu
ofan við Hlíðarenda og að tengingu innan við tengivirki í Stóru-

urð.
Óhjákvæmilegt yrði að koma
að verkinu og vinna við það án
þess að gera það að langmestu
leyti frá götunum. Yrði það gert
í samráði við lögregluyfirvöld
og Vegagerðina. Verkís hefur
tekið fram að reynt verði að halda
öllu jarðraski í lágmarki og gengið verði frá öllu röskuðu svæði.
Ísafjarðarbær hefur vísað málinu
til afgreiðslu á umhverfis- og
eignasviði og áréttar mikilvægi
þess að rask vegna framkvæmdanna verði í lágmarki.

María Finnsdóttir með
viðurkenningarskjalið.

Veitt viðurkenning fyrir
skógrækt
María Finnsdóttir tók á mánudag við viðurkenningu frá Ísafjarðarbæ en María hefur unnið
ötullega að skógrækt í landi
Hvilftar í Önundarfirði síðan á
níunda áratugnum. Viðurkenninguna veittu Daníel Jakobsson
bæjarstjóri og Ralf Trylla umhverfisfulltrúi. María er níræð á
þessu ári, og þakkaði bæjarstjóri
henni fyrir að hafa af eljusemi og
óeigingirni starfað í þágu skógræktar í Önundarfirði í áratugi.
„Fordæmið sem hún hefur sýnt
er ómetanlegt og mættu margir
taka sér Maríu til fyrirmyndar,“
segir í viðurkenningarskjalinu
sem María veitti viðtöku. María
er búsett í Reykjavík, en hún var
systir Gunnlaugs heitins Finnssonar frá Hvilft.
– gudmundur@bb.is
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Engin kynjafræði í GÍ í vetur
„Þetta verður ekki í vetur, því
miður,“ segir Sveinfríður Olga
Veturliðadóttir skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði í samtali við
vefmiðilinn Smugan,is, en engin
kynjafræði verður kennd við
skólann í vetur líkt og á síðasta
skólaári. Fjárskortur mun vera
ástæðan fyrir því að kynjafræðin
leggst af, en góð reynsla gafst af

kennslunni síðasta vetur. Bæjarins besta greindi frá því í vor að
mikil ánægja hafi ríkt með kynjafræðikennslu í efri bekkjum
Grunnskólans á Ísafirði síðasta
vetur, en hún hófst í lok janúar.
Svandís Anna Sigurðardóttir
sagn- og kynjafræðingur kenndi
kynjafræðina við skólann á síðasta ári, en hún hefur nú hætt

störfum við skólann. Hún var á
sínum tíma ráðin við skólann til
sérverkefna en vegna menntunar
sinnar var hún fengin til að sinna
kynjafræðikennslu.
Sveinfríður Olga segir í samtali
við Smuguna að fjármunir skipti
miklu máli í þessu samhengi, þótt
reynslan af kennslunni hafi verið
mjög góð. „Það hefur orðið fækk-

Hlutfallslega flest
ungt fólk á Suðureyri
Engan ætti að undra þótt flestir
einstaklingar á aldrinum 20-30
ára á Vestfjörðum búi á Ísafirði,
því bærinn er sá stærsti á Vestfjörðum. Miðað við höfðatölu er
Ísafjörður þó ekki í efsta sæti,
heldur nágrannabærinn Suðureyri. Á Suðureyri búa 286 manns
og eru 52 þeirra á milli tvítugs og
þrítugs, sem nær 18% af heildar
íbúafjölda. 392 einstaklingar á
þessum aldri eru skráðir með lögheimili á Ísafirði. Það nemur 14%
af heildarfjölda íbúanna, en 2618
einstaklingar búa á Ísafirði. Á
Þingeyri er talan lægst, en 11%
íbúanna eru á þessu aldursbili,
eða 32 af 283.
Athygli vekur að Flateyri er
með næst hæstu prósentutöluna
á norðanverðum Vestfjörðum yfir
íbúa á aldrinum 20-30 ára, eða
17%. Á Flateyri búa 274 einstakl-

ingar og eru 49 þeirra á þessum
aldri. Í Bolungarvík eru 132 einstaklingar af 889 á aldrinum 2030 ára með lögheimili. Það er
tæplega 15% af heildarfjölda
íbúa. Í Hnífsdal eru einungis 27
íbúar á þessu aldursbili í bænum,
en 221 er þar skráður með lögheimili og því er talan 12,21%.
Til samanburðar má nefna að
bæði á Patreksfirði og Tálknafirði
er þessi tala frekar há. Á Patreks-

firði eru 17,45% íbúanna á bilinu
20-30 ára, eða 111 af 636. Á
Tálknafirði er talan 16,6%, en 46
af 76 íbúum eru á þessum aldri.
Á Bíldudal er talan sýnu lægri,
eða 12,5%. 24 af 192 íbúum
Bíldudals eru milli tvítugs og
þrítugs. Á Hólmavík eru 70 af
507 íbúum á þessum aldri, eð
13,8%. Á Drangsnesi er talan
lægst, en þar eru 10% íbúanna á
bilinu 20-30 ára, eða átta manns.

un hjá okkur. Við höfum þurft að
segja upp fólki og enginn hefur
getað tekið við þessu. Það eru í
það minnsta ekki til peningar til
þess að ráða kynjafræðing til að
sjá um kennsluna,“ segir Sveinfríður.
Kynjafræði sem fræðigrein er
ung á Íslandi, en hún miðar að
vitundarvakningu. Samfélagið er

skoðað út frá ólíkum sjónarmiðum rætt er um þær væntingar
sem gerðar eru til fólks út frá
kyni. Grunnskólinn á Ísafirði var
eini grunnskólinn á Íslandi þar
sem menntaður kynjafræðingur
kenndi kynjafræði, en kynjafræðin er þó farin að ryðja sér til rúms
í öðrum skólum.
– gudmundur@bb.is

Ekki einstefna í
Vestfjarðagöngunum
„Við þurfum að geta keyrt í
gegnum göngin í báðar áttir.
Ef það er sífellt talað um að
fólk sæki vinnu úr litla bænum
í þann stóra þá leggst atvinnustarfsemi fljótt af í litlu byggðarlögunum,“ segir Bragi Axelsson lögmaður og forstöðumaður hjá Innheimtustofnun
sveitarfélaga á Flateyri. Innheimtustofnun sveitarfélaga
hefur verið starfrækt á Flateyri
frá árinu 2008, en höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík. Árið
2007 var þess getið í Vestfjarðaskýrslu stjórnvalda að
atvinnulíf á Vestfjörðum þyrfti
að styrkja. Flutningur Innheimtustofu vestur á firði var
einn liður í þeim aðgerðum,
en stofnunin heyrir undir innanríkisráðuneytið. Bragi segir
verkefnið hafa gengið vel en
stofnunin innir sömu störf af

hendi og skrifstofur stofnunarinnar í Reykjavík.
Fjórir starfsmenn vinna í
stofnuninni á Flateyri, en þeir
koma frá Þingeyri, Ísafirði og
Flateyri. Bragi segir að það
jákvætt að starfsmennirnir
komi frá jafn dreifðu svæði úr
bæjarfélaginu. „Ég sé ekkert
að því að fólk frá Ísafirði eða
öðrum byggðakjörnum Ísafjarðarbæjar sæki um störf hér.
Fólkið sem hér vinnur er
kjarnafólk og kann vel að meta
Flateyri. Það að hafa fjögur
stöðugildi í þessari stofnun hér
er mikilvægt fyrir bæinn,“
segir Bragi, sem bendir á þá
hringrás verslunar og þjónustu
sem á sér stað í minni bæjum
um leið og þar séu stöðugildi.
„Það verður að vera tvístefna í Vestfjarðargöngunum,
ekki einstefna,“ segir Bragi.

„Vantar sýnilegan áhuga frá stjórnsýslunni“
„Ég þori að fullyrða að fólkið
í þessari bæjarstjórn hefur hvorki
hugmynd um að við erum að
missa þriðjung bæjarbúa á Suðureyri í burtu - né af hverju það
er að gerast,“ segir Elías Guðmundsson athafnamaður á Suðureyri, sem er ósáttur við bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og samskipti hennar við Suðureyri og
íbúanna þar. Elías segir að stjórnsýsla bæjarins virki ekki fyrir
jafn lítil samfélög og á Suðureyri.
„Það eru lítil sem engin tengsl á
milli íbúanna hér og stjórnsýslunnar á Ísafirði, og þekking hennar á Suðureyri er sömuleiðis mjög
lítil.“
„Ég hef verið í þeim flokki
fólks sem þorir að tala opinberlega um það sem röflar er um hér
á götuhornum, því ég tel það
vera óviljandi að staðan sé eins
slæm og hún er. Stjórnsýslan vill
okkur ekkert illt, ómeðvitað er
þessi staða hinsvegar komin
upp,“ segir Elías.
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Frá árunum 1996-2002 starfaði
Elías sem staðarverkstjóri Ísafjarðarbæjar á Suðureyri. Sú
staða var lögð niður þegar Elías
sagði upp störfum. „Í því starfi
hafði ég nóg að gera. Með því að
leggja starfið niður var klippt á
töluverð tengsl á milli íbúanna
og stjórnsýslunnar,“ segir Elías,
en svipuð stöðugildi voru sett á
laggirnar í minni byggðarlögum
í Ísafjarðarbæjar við sameiningu
sveitarfélaganna árið 1996. „Ég
tel mig þekkja innviði stjórnsýslunnar nokkuð vel en ég sat einnig
í bæjarstjórn tímabundið. Ég fer
því ekki ofan af þeirri skoðun
minni að núverandi form er ekki
að virka.“
Elías segir einnig að hugmyndir um hverfaráð séu eingöngu til að fría kjörna fulltrúa
frá því að kynna sér þorpin og
menningu þeirra. „Er ekki alveg
eins hægt að taka gömlu hreppsnefndirnar upp aftur? Erum við
þá ekki bara komin í hring?,“

Elías Guðmundsson athafnamaður á Suðureyri.
Elías er engu að síður hlynntur
segir Elías. Að hans mati þarf angri.“
Elías segir rannsóknir hafa sýnt sameiningunni og telur ekki að
fólk að tala saman og setja sér
mælanleg markmið um árangur í framá að þeir sem hafa náð ár- málin myndu leysast ef Suðureyri
uppbyggingu samfélags. „Það angri í byggðaþróun eigi þrennt yrði sjálfstætt bæjarfélag. „Það
eru til þekktar aðferðir til að sameiginlegt: langtímaáætlanir, vantar bara þennan sýnilega
sporna við fólksfækkun, Ísafjarð- sterka framtíðarsýn og skipulagt áhuga frá stjórnsýslunni til að
arbær þarf ekki að finna upp hjól- markaðsstarf. „Auk þess að sam- taka þátt í samfélaginu með okkið í þeim efnum heldur eingöngu vinna sé á milli þeirra sem hafa ur. Okkur íbúunum vantar hjálp
að kynna sér þau verkfæri sem fjárhagslegan ávinning. Þetta eru núna til að verja okkar hagsmuni
hafa verið notuð í öðrum litlum engin ný fræði nema fyrir okkur hér í þorpinu.“
– gudmundur@bb.is
samfélögum sem hafa náð ár- hér sem vinnum ekki saman.“
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Hreinsa
upp úreltar
girðingar
Búnaðarfélagið Vörður
hefur beint þeim tilmælum
til sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps að brýna fyrir öllum landeigendum í sveitarfélaginu að hreinsa upp
ónýtar og úreltar girðingar
á landeignum sínum.
Einnig er því beint til
sveitarstjórnar að stundaðar
verði veiðar á ref og mink
svo viðunandi sé og greitt
verði fyrir veidd dýr. Einnig
er því beint til allra sveitarfélaga að taka tillit til skipulagslaga varðandi framkvæmdir við s.s. eins og
vegagerð í dreifbýli.

Skrifar tónlist
fyrir leikverk
Tónlistarmaðurinn Örn
Elías Guðmundsson, betur
þekktur sem Mugison, sér
um tónlistina í nýju leikriti
eftir Ragnar Bragason. Leikritið ber heitið Gullregn og
verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu 1. nóvember.
Þetta er í fyrsta sinn sem
Mugison semur tónlist fyrir
leikverk, en þetta mun einnig vera í fyrsta sinn sem
Ragnar Bragason leikstýrir
í leikhúsi.

Spurningin
Telur þú að BÍ/Bolungarvík haldi sæti
sínu í 1. deild karla?
Alls svöruðu 329.
Já sögðu 189 eða 57%
Nei sögðu 140 eða 43%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Austan og suðaustan
8-15 m/s og rigning í
flestum landshlutum.
Hiti 6-14 stig.
Horfur á laugardag:
Norðan og norðvestanátt
með rigningu um land
allt. Hiti 4-13 stig.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir vestlæga átt,
skýjað með köflum og
stöku skúrir. Heldur
hlýnandi veður.
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Ekkert gerst í málefnum MS
„Þessir ágætu háu herrar hjá
Mjólkursamsölunni hafa ekki séð
sér fært um að uppfræða heimamenn um hvað liggur fyrir,“ segir
Eiríkur Finnur Greipsson formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar,
en hann er ósáttur við framtaksleysi Mjólkursamsölunnar gagnvart húsnæði þeirra og þögn um
áframhaldandi framleiðslu á
mjólkurvörum á Ísafirði. Mjólkursamsalan hætti vinnslu og
pökkun mjólkur á Ísafirði á síðasta ári og við það misstu nokkrir
starfsmenn á Ísafirði vinnuna.
Einar Sigurðsson forstjóri
Mjólkursamsölunnar sagði við
Bæjarins besta í september síðastliðnum að Mjólkursamsalan
myndi ekki leggja starfsemi sína
niður á Ísafirði. Eiríkur Finnur er

ósáttur við að ekkert hafi heyrst
frá forsvarmönnum Mjólkursamsölunnar, en einnig hefur ekkert
heyrst frá landbúnaðarráðuneytinu.Til stóð að óformlegur starfshópur um málefni Mjólkursamsölunnar á Ísafirði myndi funda í
desember síðastliðnum og ræða
áform Mjólkursamsölunnar. Sá
fundur hefur ekki enn átt sér stað,
en Eiríkur Finnur á sæti í starfshópnum.
„Við höfum margítrekað það
við landbúnaðarráðuneytið að
þessi fundur yrði að vera haldinn
en ekkert hefur gerst. Ég hef sjálfur haft samband við forstjóra
Mjólkursamsölunnar og hann
hefur ekki haft tíma til að tala við
okkur vælukjóanna að vestan,“
segir Eiríkur, sem telur óeðlilegt

Húsnæði Mjólkursamsölunnar á Ísafirði.
að núverandi landbúnaðarráðherra vilji ekki framfylgja fyrirætlunum fyrirrennara síns Jóns
Bjarnasonar, en Jón var settur af

sem ráðherra á síðasta ári.
„Þetta er ótrúleg lítilsvirðing
við okkar samfélag,“ segir Eiríkur Finnur. – gudmundur@bb.is

Mál MS skýrast í næstu viku
„Við höfum fengið tvær fyrirspurnir um húsnæðið fyrir vestan
og munum skoða þau mál í vikunni. Það er hinsvegar alveg ljóst
að mjólkurpökkun verður ekki
áfram á Ísafirði, það eru ekki
nýjar fréttir,“ segir Einar Sigurðsson forstjóri Mjólkursamsölunnar. Eiríkur Finnur Greipsson
formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar segir í samtali við BB í
dag að sér blöskraði seinagangur
Mjólkursamsölunnar varðandi
ákvörðun um framtíð sína á Ísafirði. Einar segir að vegna veiga-

mikilla breytinga hjá Mjólkursamsölunni komi til greina að
flytja mikið af tækjum frá Ísafirði
í nýja og stærri vinnslustöð á
Selfossi. Mjólkursamsalan setti
í gang í vor áætlun um endurnýjun stærstu vinnslustöðva félagsins á Akureyri og lokun
mjólkurpökkunar í Reykjavík.
„Við þurfum að nýta öll okkar
tæki enda er þetta mjög kostnaðarsöm aðgerð,“ segir Einar, en
gert er ráð fyrir að fjárfestingar
tengdar verkefninu séu um tveir
milljarðar króna. Umfangsmiklar

breytingar eru í vændum hjá
Mjólkursamsölunni á landsvísu
og var stöðvun starfseminnar á
Ísafirði liður í þeim aðgerðum.
„Mikil uppbygging er nú á vinnslustöðvum okkar á Akureyri og
á Selfossi. Með það í huga þurfum að færa til tæki. Við eigum
tæki víða um land og viljum nýta
allt sem við getum nýtt,“ segir
Einar, sem telur að niðurstaða
um framtíð húsnæðisins og starfseminnar á Ísafirði verði komin í
næstu viku.
Einar segist skilja gremju bæj-

aryfirvalda á Ísafirði. „Ég skil að
menn vilji fá svör á stað eins og
Ísafirði. Við erum hinsvegar í
það stórri endurskipulagningu að
við höfum ekki getað gefið skýr
svör ennþá, en það skýrist að
öllum líkindum von bráðar,“ segir Einar, en hann segir að starfsemi bæði tengd eða mjólkuriðnaðnum komi til greina í húsinu. „Við viljum ljúka áætlanagerð um endurnýjunina hjá okkur
áður en við tökum af skarið með
tæki og húsnæði á Ísafirði.“
– gudmundur@bb.is

Ritstjórnargrein

Stjórnmálamenn tali hreint út
Kirkjunes er meðal nyrstu byggðarlaga í Noregi. Sagnir herma að
Norðmenn hafi á sínum tíma staðið frammi fyrir tveimur kostum
hvað bæinn varðar: endurreisa byggðina úr rústum að lokinni seinni
heimsstyrjöldinni, eða gleyma að þar hefði verið byggt ból undir
norsku flaggi. Fyrri kosturinn var valinn. Aðgerðarleysið bauð
þeirri hættu heim að nágranninn hinu megin landamæranna, Rússinn,
hefði er fram liðu stundir fært sig um set og sest að í Kirkjunesi.
Norðmönnum er annt um land sitt og vilja hafa það sem mest í
byggð. Í þeim efnum vita þeir hvað þeir vilja og hafa kjark til verka
sem skila árangri. Íslenskir stjórnmálamenn mæna gjarnan til þessa,
en þar við situr.
Boltinn sem valt af stað við hermámið varð ekki stöðvaður. Í fáum
orðum sagt tók þjóðfélagið hamskiptum. Á rúmum mannsaldri
sveiflaðist þjóðin frá því að búa almennt við frekar þröngan kost til
þess að teljast í hópi auðugra þjóða. Straumurinn til þéttbýlisins
hófst fyrir alvöru og honum hefur ekki linnt.
Íslendingar þurfa ekki að óttast ásælinn granna við landamærin.
Og þeir hafa í hendi sinni hverjum er boðið til samstarfs á heimavelli.
Erlend fyrirtæki sækjast eftir aðstöðu á Íslandi. Þetta ber að nýta. Íslendingar þurfa á auknum umsvifum að halda ef snúa á dæminu við,
eftir hrunið fræga, og byggja upp það velferðarríki sem Ísland getur

verið.
Vestfirðir voru ekki á Íslandskortinu þegar hringvegurinn var
dreginn. Vestfirðir hafa verið skildir eftir hvað samgöngur innan
fjórðungsins og við aðra landshluta varðar.
Vestfirðir eru langt á eftir öðrum landshlutum með raforku varðar
og þar með dæmdir úr leik í samkeppni við aðra landshluta um orkufrek fyrirtæki.
Hvað með umskipunarhöfn í sambandi við hugsanlegar siglingar
á norðurslóðum? Ef Dýrafjörður var talinn nógu stór fyrir olíuhreinsunarstöð og hafnaraðstöðu þar að lútandi ættu flutningaskip að
komast þar fyrir, þótt stór séu. Hví eru Vestfirðir ekki nefndir á nafn
í þeirri umræðu? Er Vestfirðingum markvisst bolað frá því að koma
að viðræðuborðinu?
Hvað með vestfirska ,,byggðakjarnann“ sem átti að vera öxull
atvinnu, menntunar og menningarlífs í fjórðungnum?
Stjórnvöld hafa alltaf flotið hálf sofandi að ósi hvað byggðastefnu
varðar. Tilviljun ein ráðið hvar (og hvernig) landi var náð í hverju
einstöku tilfelli, í stað þess að stríða sterklega móti straumnum (líkt
og laxinn) til að ná fyrir fram settu marki, þar sem þörfin er brýnust.
Það er tími til kominn að stjórnmálamenn tali hreint út og sýni í
verki hvað þeir vilja þegar þeir tala um byggðastefnu.
s.h.
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Alls staðar faldir
Starfstitill Hauks Sigurðssonar
samkvæmt símaskránni er „ævintýramaður“. Hann er enda víðförlari en flestir jafnaldrar hans
og þótt víðar væri leitað. Haukur,
sem er jafnframt mikið gefinn
fyrir útivist og hefur varið fjölda
sumra í vist hjá Vesturferðum og
Borea Adventures, er á því að
það hafi verið besta ákvörðun
lífs hans að halda sem skiptinemi
frá Menntaskólanum á Ísafirði
til Brasilíu. Að menntaskólanámi
loknu þvældist hann um heiminn
í ein fjögur ár, þó að Ísafjörður
næði alltaf að lokka hann heim á
sumrin. Ferðalögin kveiktu áhugann sem leiddu hann inn á þá
braut sem hann fetar í dag, en
Haukur er meistaranemi í sjónrænni mannfræði við háskólann
í Tromsø í Noregi. Hann sagði
blaðamanni af merkilegum Japönum, frábærum æðarbændum
og földu snillingunum sem hann
dreymir um að geta gert að viðfangsefni sínu í framtíðinni.

Enn að rasa út
Blaðamaður mælir sér mót við
Hauk á Hótel Ísafirði á eftirmiðdegi í ágúst. Hann fetar inn í
veitingasalinn, klæddur í útivistarföt og með myndvél dinglandi
á öxlinni, enda nýkominn úr
vinnu sinni hjá Borea Adventures. Faðir Hauks, Sigurður Jónsson, er einmitt einn stofnenda
Borea og skipstjóri á skútunni
Auroru. Því er þó alls ekki þannig
farið að faðir hans hafi dregið
hann inn í ferðabransann.
„Ég er búinn að vinna lengur í
ferðaþjónustu en pabbi, sko. Ég
var sumarstarfsmaður á Vesturferðum frá 2004. Þá bjó pabbi í
Kanada og var verkfræðingur.
Svo flutti hann heim og startaði
Boreu um 2006,“ útskýrir Haukur. Þeir sem þekkja til starfsemi
Boreu geta eflaust verið sammála
um að þar sé á ferðinni ævintýrafólk; skútusiglingar til Grænlands, skíðaferðir og fleiri daga
kajakferðir um Hornstrandir eru
á meðal þess sem ferðaskrifstofan býður viðskiptavinum sínum
upp á. Haukur útilokar heldur
ekki að einhvern hluta ævintýraþrárinnar hafi hann fengið í
vöggugjöf.
„Pabba fjölskylda er mikil ævintýrafjölskylda en móðurfjölskyldan mín er ósköp venjuleg –
og alveg frábær. Það er engin
della í þeim, svo ég hugsa nú að
þetta komi frá pabba,“ segir
Haukur. Hann er að mestu leyti
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alinn upp hjá móðurfjölskyldu
sinni í Bolungarvík, en faðir hans
var mikið út og suður áður en
hann settist loks alveg að á heimaslóðum og stofnaði Boreu ásamt
fleirum.
Þrátt fyrir að hafa meira og
minna verið búsettur erlendis –
eða á flakki – síðustu ár hefur
Haukur alla jafna snúið heim á
Ísafjörð yfir sumartímann, enda
þykir honum hvergi betra að vera
á þeim árstíma. En er hann ekkert
farinn að sakna vestfirsks veturs?
„Jú, ég geri það nefnilega. Ég
væri alveg til í að vera hérna um
vetur líka – en bara þegar ég er
búinn að rasa út. Ég er náttúrulega
svo ungur sko, ég er bara krakki,“
segir hann og brosir.

Besta ákvörðun lífsins
Að grunnskólagöngu lokinni
hóf Haukur nám í Menntaskólanum á Ísafirði. Hann ákvað fljótlega að fara út sem skiptinemi og
Brasilía varð fyrir valinu sem
dvalarland. „Mig langaði svo að
læra portúgölsku og Portúgal var
ekki alveg nógu langt í burtu
fyrir mig,“ útskýrir Haukur. „Ég
bjó svo í litlum bæ inni í landi.
Þegar fólk ímyndar sér Brasilíu
sér það yfirleitt fyrir sér strendur
og svoleiðis. Ég hugsaði að minnsta kosti alltaf um strönd, samba,
fótbolta og kaffi. En ég bjó sem
sagt mjög langt frá ströndinni.
Það var margra daga ferð þangað,“ segir Haukur. Brasilía er
enda afar stór, fimmta stærsta land
í heimi. „Og íbúafjöldinn er líka
sá fimmti mesti í heimi. Það var
mjög gaman að fá að upplifa þetta
þegar maður var átján ára,“ segir
Haukur.
Að árinu loknu snéri Haukur
aftur heim og kláraði menntaskólann. „Ég var á viðskiptabraut
í menntaskólanum. Ég hélt að
mig langaði til að vinna í banka.
Eftir menntaskólann var ég nú
ekki alveg viss um það lengur,
eða hvað ég vildi gera, svo ég
ákvað að ég tæki mér ár í frí til að
ferðast. Eftir það tók ég mér annað ár. Og svo annað, og annað...
Þetta hélt svona áfram í nokkur
ár, en ég kom alltaf heim á sumrin. Þetta var á þeim tíma sem
krónan var svo sterk að maður
gat þetta; maður náði að vinna í
þrjá mánuði og gat svo haldið sér
uppi erlendis yfir veturinn,“ segir
Haukur frá.
Hann hallast frekar að því að
árið í Brasilíu hafi verið kveikjan
að ferðabakteríunni sem greip

hann síðar meir. „Ætli það ekki
bara. Enda er þetta klárlega besta
ákvörðun lífs míns, að drífa mig
í skiptinámið. Ef ég hefði ekki
gert það væri ég sennilega bara
að vinna í banka núna. Eða búinn
að missa vinnuna í banka,“ segir
hann og hlær við. „Ég væri sennilega í einhverju rugli, í einhverju
allt öðru sem er mjög fjarlægt
mér í dag. En hver veit – kannski
hefði ég endað á nákvæmlega
sama stað,“ bætir hann við.

Ferðalögin þreytandi
Leið Hauks lá víða þá vetur
sem hann tók bakpokann fram
yfir skólavist eða vinnu. Hann
fór til Afríku, til Asíu, ferðaðist
um svo til öll Evrópulöndin og í
Suður-Ameríku. Hann hefur ekki
tölu á löndunum sem hann hefur
komið til enda hefur hann áttað
sig á því að það skiptir hann litlu
máli að henda reiður á þeim.
„Fyrst var ég eitthvað að reyna
að halda þessu til haga, en mér
finnst það ekki mjög mikilvægt
lengur. Ég komst að því að það
að ferðast snýst sennilega um
eitthvað allt annað en að safna
stimplum í vegabréfið. Ég vildi
frekar einmitt ferðast hægar en
að vera á einhverjum þeytingi á
milli landa,“ segir Haukur. „Í dag
er ég svo til hættur að ferðast, ég
hef mest haldið kyrru fyrir heima
hjá mér síðustu árin. En ég bý
náttúrulega í útlöndum. Núna
ferðast ég bara á Vestfjörðum,
sem eru ótrúlega spennandi. Það
er ótrúlega margt að sjá hér. Ég
skil ekkert í mér að hafa ekki
ferðast meira hér áður. Maður er
greinilega alltaf að leita langt yfir
skammt,“ segir hann og brosir.
Þó að Haukur hafi auðheyrilega sett punkt aftan við þennan
ferðalagakafla lífs síns fyrir
nokkru síðan fellst hann þó á að
svara nokkrum spurningum forvitins blaðamanns, sem vill til að
mynda vita hvort hann hafi ekkert
orðið þreyttur á öllum þessum
ferðalögum, sem stundum voru
allt að níu mánaða löng.
„Jú, jú, undir það síðasta var
ég orðinn mjög þreyttur á þessu
– enda ákvað ég að þetta væri
komið gott og fór í háskólanám,“
segir Haukur. Hann segist þó aldrei hafa verið jafn þreyttur eða
úrillur og þegar hann flaug frá
Indlandi eftir tæplega tveggja
mánaða dvöl. „Það er eina landið
sem ég var svona þreyttur á. Þegar ég flaug þaðan hét ég því að ég

ætlaði aldrei aftur til þessa erfiða
lands,“ segir hann og hlær við.
„Ég var með niðurgang allan tímann og gat ekki borðað neitt annað en hrísgrjón, það var endalaus
mannþröng og endalaust áreiti...
Ég var orðinn alveg brjálaður á
þessu. En ég er búinn að jafna
mig núna og væri alveg til í að
fara þangað aftur. Ég fyrirgef Indlandi það alveg að hafa komið
svona fram við mig,“ segir hann
og brosir.
Á ferðalögum sínum var Haukur vanur að lifa eins spart og
hann mögulega gat og svaf oftar
en ekki undir berum himni; á
strönd eða í almenningsgörðum.
„Að sjálfsögðu var ég líka á gistihúsum og var líka oft boðið heim
til fólks. En ef maður ætlar að
ferðast svona lengi í einu, eins
og ég gerði, verður maður bara
að láta krónurnar duga,“ segir
hann. Nokkrum árum seinna fékk
hann að upplifa ferð sem var með
öllu ólík þeim sem hann átti að
venjast, þegar japanska sendiráðið bauð honum til Japans. Það
var hins vegar eftir að hann var
sestur á skólabekk og farinn að
læra mannfræði.

Öðlaðist meiri skilning
í mannfræðinni
Allir þeir menningarheimar
sem Haukur hefur komist í snertingu við á síðustu árum – og
fólkið sem þá byggir – urðu honum innblástur þegar kom að vali
háskólanáms. „Eftir að hafa rasað
út og ferðast svona mikið hugsaði
ég að mannfræðin væri kannski
sniðug. Það var svona... tilraun
til að taka saman alla þessa reynslu mína. Ég var búinn að ferðast
um eins og einhver hauslaus
hæna í fjögur ár, án þess að vita
nákvæmlega hvað ég var að gera.
Mannfræðin fannst mér hjálpa
mér að púsla þessu öllu saman
og skilja betur hvað ég hafði upplifað og gert. Það var frábært,“
segir Haukur.
Voru það þá fundirnir við fólk
og mannlegi þátturinn við ferðalögin sem höfðaði til hans? „Ætli
það hafi ekki verið blanda af
þessu öllu saman; fólkið, náttúran, menningin. Ég veit það ekki
almennilega. Ég var náttúrulega
alltaf að hitta fólk og kynnast
hinu og þessu sem var mjög
skemmtilegt, en algerlega án þess
að ég væri að pæla eitthvað sérstaklega í því eða að það lægi
djúp pæling að baki. Ég var aðallega bara að fylla upp í tímann.

Hvað átti ég annað að gera? Fara
heim og vaska upp á einhverju
veitingahúsi? Á meðan ég gat
ekki fundið út hvað ég átti að
gera við líf mitt gat ég alveg eins
ferðast áfram,“ segir Haukur.
Haukur lærði mannfræði við
Háskóla Íslands, en nýtti tækifærið til að fara utan sem skiptinemi aftur þegar það gafst og
hélt til Argentínu, þar sem hann
var í ár. Hann er því talandi á
bæði portúgölsku og spænsku þó
hann viðurkenni að tungumálin
séu farin að fljóta örlítið saman í
höfðinu á honum.
Það var rétt eftir að hann var í
Argentínu sem honum gafst kostur á að heimsækja Japan. „Það er
nú pabba að þakka að ég fór
þangað. Hann sendi mér link á
frétt á netinu, þar sem japanska
sendiráðið var að auglýsa eftir
umsóknum um ókeypis kynnisferð til Japan. Á hverju ári býður
sendiráðið á Íslandi einu ungmenni að fara til Japan og kynnast
japanskri menningu. Til að sækja
um átti ég að skrifa eina blaðsíðu
um af hverju þeir ættu einmitt að
velja mig. Ég hugsaði að það
ættu allir eftir að skrifa það sama;
hvað Japan væri frábært og æðislegt, að þeir elskuðu japanskar
teiknimyndasögur, sushi eða
kimonos... Ég skrifaði þess vegna
um skilningsleysi mitt á Japönum
og japanskri menningu – og var
valinn!“ segir Haukur frá.

Í annarri vídd
Reynslu sína af Japönum sótti
Haukur í sumrin sem hann vann
sem leiðsögumaður á Vestfjörðum. „Ég hafði fengið svolítið af
Japönum með mér í ferðir og
alltaf fundist þeir heldur skrýtnir.
Þetta var alltaf eitthvað pínu
vandræðalegt. Þeir eru bara í einhverri allt annarri vídd! Ég skrifaði bara eins og var, að ég vissi
ekkert um Japan og ætti alltaf í
vandræðum með Japani; þeir
væru svo öðruvísi að ég bara
skildi þá ekki, en að ég væri hins
vegar gjarnan til í að fara til Japan
og kynnast þeim betur – ég gæti
þá kannski lært eitthvað á þá,“
útskýrir Haukur.
Ferðin stóð fyllilega undir
væntingum. „Japan var alveg
geðveikt. Ég komst að því að
Japanir eru talsvert ólíkir okkur
en líka að því að þeir eru frábærir
í alla staði. Ég elska Japan og
væri alveg til í að fara aftur,“ segir Haukur, sem ferðaðist um landið ásamt hóp Evrópubúa sem valinn hafði verið með svipuðum
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Trommudansari á Grænlandi. Ljósmynd: Haukur Sigurðsson.
hætti í sínum heimalöndum.
Ferðatilhögun var nokkuð frábrugðin því sem hann átti annars
að venjast.
„Það var alveg japanskt skipulag á þessari ferð. Þetta var
tveggja vikna prógram og dagskrá frá átta á morgnana til ellefu
á kvöldin alla daga. Það var aldrei
ein óskipulögð mínúta. Okkur var
túrað um Japan og sýnt allt það
besta sem Japan hefur upp á að
bjóða; teiknimyndasögur og
sushi og kimonos og te-seremóníur og allt þetta! Það var alveg
geðveikt,“ segir hann frá. „Ég
hefði aldrei átt möguleika á því
að fara í svona ferð sjálfur. Það
er ekki séns fyrir venjulegt fólk
að upplifa svona ferð. Japan er
eitt dýrasta land í heimi, það er
alveg fáránlega dýrt. Ég þurfti
ekki að taka krónu með mér út en
fékk að borða á fínum veitingahúsum og gista á flottum hótelum
og svona. Ég mun sennilega aldrei í lífinu fara aftur í svona
ferð,“ segir Haukur, sem vill ólmur að fleiri fá að upplifa herlegheitin. „Ég held að það sé alltaf
auglýst eftir umsóknum á vorin
og svo eru ferðirnar á haustin.
Það er bara brjálæði að sækja ekki
um!“ segir hann og brosir við.

Vildi ekki enda í skúffu
Haukur lauk BA-prófi í mannfræði frá Háskóla Íslands vorið
2010 og hélt til Noregs þá um
haustið, en þar hafði hann hlotið
inngöngu í meistaranám í sjónrænni mannfræði í háskólanum í
Tromsø.
„Það eru til nokkrar mismunandi tegundir af sjónrænni mann10

fræði, en eins og hún er sett upp
þarna í Tromsø er þetta hálfpartinn mannfræði og hálfpartinn
heimildarmyndagerð,“ útskýrir
Haukur. „Eftir mannfræðina
hérna heima var ég orðinn pínu
pirraður á því að vera alltaf fastur
á einhverju bókasafni. Það var
voðalega lítið praktískt í gangi í
náminu, maður var annað hvort
að lesa bækur eða skrifa pistla.
Ég var orðinn þreyttur á því að
vera að skrifa ritgerðir eða greinar
sem enginn les. Ég efast um að
kennararnir sjálfir lesi þetta. Ég
get alveg lofað þér því að það
hefur ekki sála lesið BA-ritgerðina mína. Það gerir það ekki
nokkur manneskja. Í mesta lagi
prófdómarinn!“ segir hann og
brosir við.
Sjónræn mannfræði býður hins
vegar upp á örlítið aðra möguleika. „Já, ég var orðinn frekar
pirraður á því að eyða allri þessari
vinnu og öllum mínum tíma í að
gera eitthvað sem að fer síðan
bara ofan í skúffu og hverfur.
Svo mér fannst það mjög heillandi að fá að gera kvikmyndir í
staðinn. Þetta er samt mannfræðinám, en í staðinn fyrir að skrifa
eingöngu ritgerðir geri ég einnig
kvikmyndir. Og hver hefur ekki
gaman af því að horfa á skemmtilega kvikmynd?“ segir Haukur.
Áhuginn á því sjónræna hefur
líka fylgt honum um skeið, en
Haukur er ansi öflugur áhugaljósmyndari, þó hann segist sjálfur ekki vera sérstaklega listrænn
í þeim málum. „Ljósmyndunin
er kannski fyrst og fremst afleiðing ferðalaganna, eins og þessi
tilhneiging til að dokumentera
allt. Hún er svo aftur ástæðan

fyrir því að ég er í þessu námi.
Námið snýst um að dokumentera
menningarkima og fólk. Sögur.
Ljósmyndaáhuginn er það sama.
Ég er enginn listamaður, en ég
dokumentera flest. Myndavélin
er yfirleitt ekki mjög langt undan,“ útskýrir hann.
Námið í Tromsø er tvö ár að
lengd og hefði Haukur því í raun
átt að ljúka því nú í vor, en hann
hyggst taka sér eina önn í viðbót
í að leggja lokahönd á lokaverkefnið. „Ég átti að skrifa lokaritgerðina núna í vor, en það
gleymdist óvart. Það var svo gott
veður og eitthvað að ég gleymdi
bara að skrifa hana,“ segir hann
kíminn.

Gerði mynd um
vestfirska æðarbændur

Lokaverkefni Hauks í skólanum felst í 50% ritgerð og 50%
kvikmynd. Myndina kláraði hann
í vor, enda var hún „skemmtilegi
parturinn“, eins og hann segir
sjálfur. Verkefnið er allt unnið
úr rammvestfirskum efnivið. „Ég
geri verkefnið mitt um refi. Ritgerðin mín fjallar um samskipti
manna og refa á Íslandi, aðallega
hér á svæðinu. Myndin fjallar
svo um mjög hressa æðarbændur
í Dýrafirði sem vaka yfir varpinu
sínu hverja einustu nótt í tvo mánuði á ári, einmitt til þess að glíma
við refinn,“ útskýrir Haukur, sem
segir gerð þess hafa verið afar
skemmtilega.
„Ég tók myndina upp hér síðasta vor. Ég hékk með bændunum
nótt eftir nótt og hitti fleiri á
svæðinu sem að tengjast þessu.
Ég hitti refaskyttur og aðra

áhugamenn um refi og fólk sem
á í einhverjum samskiptum við
þá eða hafa skoðanir á þeim. Ég
spjallaði við hina og þessa um
hvernig samskiptum þeirra við
refinn væri háttað. Svo kom ég
til Tromsø síðasta haust og fór
að vinna úr þessu öllu. Það var
hrikaleg vinna. Ég var með þúsund klukkutíma af efni,“ segir
Haukur.
Hann vinnur allt efni sjálfur og
frá grunni – er hvorki með tökuné hljóðmenn með sér við vinnslu verkefnisins. „Ég held að það
sé kostur. Ég gæti heldur ekkert
verið með eitthvað kvikmyndalið
með mér í æðarvarpinu. Við sátum inni í bíl allar nætur og ég
með myndavél í farþegasætinu.
Maður gæti ekkert verið með eitthvað tökulið með sér í því. Það
yrði bara vandræðalegt og skap-

Melrakkinn er umfjöllunarefni í lokaverkefni Hauks. Ljósm: Haukur Sigurðsson.
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aði eitthvað skrýtið andrúmsloft.
Hitt er miklu náttúrulegra. Ég
varð nokkurs konar nemandi
þeirra æðarbændanna; þeir sögðu
mér sögur og ég hlustaði og tók
líka þátt. Nokkrum sinnum hljóp
ég upp í fjall og náði í einhverja
refi og svona þegar það þurfti,“
segir Haukur frá.
Og í þessu felst munurinn á
heimildarmyndagerð og mannfræðilegri kvikmyndagerð að
hans mati. „Kvikmyndagerðarmenn myndu leggja allt í sölurnar
til að fá réttu skotin og ekki hika
við að sviðsetja eitthvað sem er
að gerast. Ég myndi aldrei sviðsetja neitt. Ég bið fólk ekki um
að segja eitthvað eða gera eitthvað sértakt. Og ef þeir biðja
mig um að hlaupa upp í fjall og
ná í tófu geri ég það, þó að ég
missi af einhverju flottu skoti á
meðan. Þetta snýst um að vera á
staðnum, lengi, og vinna traust.
Og að trufla ekki þeirra vinnu,
heldur einmitt hjálpa þeim ef það
er eitthvað sem ég get gert. „Go
native“ – eins og mannfræðin
snýst um. Þetta var ótrúlega gaman, og þeir voru alveg frábærir
gæjar,“ segir Haukur.

Faldir snillingar
alls staðar
Mynd Hauks, sem er fyrsta
verkefni hans í fullri lengd, var
sýnd í Ísafjarðarbíó fyrir stuttu
fyrir nær troðfullu húsi. „Ég hef
sennilega aldrei verið jafn stressaður á ævi minni!“ segir Haukur
og hlær við. „Ég frumsýndi
myndina í Tromsø þar sem það
var fullt af fólki í bíó og það var
ekkert mál. Það var reyndar mjög
skemmtilegt, því það mættu
nokkrir Dýrfirðingar sem eru búsettir í Tromsø. Svo varð ég aftur
á móti mjög stressaður hérna á
Ísafirði, þegar ég var kominn á
heimavöll. Ég bjóst líka við að
það kæmu fimmtán manns, en
svo mættu 140. Það voru náttúrulega þeir sjálfir, æðarbændurnir,
og fullt af öðru fólki af svæðinu,“
segir Haukur, sem lifði sýninguna þó af og segir hana eftir á að
hyggja hafa verið afar skemmtilega upplifun. Næst fer myndin á
kvikmyndahátíð NAFA í Noregi,
en sú för er ástæða þess að Haukur er á leið af landi brott fyrr en
ella.
Aðspurður hvort hann sé þegar
farinn að huga að næstu mynd,
eða hyggi yfirleitt á framhald,
segist hann vona að svo geti orðið. „Það er alveg ótrúlega margt
á Íslandi, og sérstaklega hérna á
Vestfjörðum, sem er merkilegt.
Eins og þú – þú tekur viðtal við
fólk sem segist „ekki hafa áorkað
neinu“ eða „er ekkert merkilegt“.
En málið er að það hafa allir
einhverja sögu að segja! Hver
einasta manneskja hérna á Ísafirði, og í heiminum öllum, hefur
sögu að segja. Fólk þarf ekki að
vera einhver alþingismaður eða
íþróttakempa til þess. Það eru

allir merkilegir. Það þarf bara að
finna fólkið og segja söguna. Eins
og æðarbændurnir í Dýrafirði...
Þeir eru alveg magnaðir, þvílíkir
snillingar! Ímyndaðu þér bara öll
samfélögin sem enginn veit af
eða gefur gaum. Það eru alls staðar faldir snillingar. Mig dreymir
um að fá tækifæri til að gera
fleiri svona myndir hérna á svæðinu, því það er sko af nógu að
taka. Það væri draumaverkefnið
mitt, að fá fjármagn til að gera
fleiri svona myndir,“ segir Haukur, sem kveðst þó ekki viss um
hvað taki við að námi loknu. „Ég
veit það ekki. Ég hef enga vinnu
sem bíður mín, svo ég sé bara til
hvað gerist,“ segir hann.

Mikilvægt að
kunna á fólk
Sumrinu varði hann sem áður
segir við að leiðsegja hópum hjá
Boreu, sem Haukur segir skemmtilega vinnu. Í ferðunum gerir
hann sitt lítið af hverju og segist
ekki vera mjög sérhæfður dellukarl, eins og raunin er um margt
útivistarfólk. „Ég vil eiginlega
ekki vera neitt svona ákveðið.
Sumir eru bara kajakmenn, aðrir
bara klifrarar, einhverjir eru siglingakappar... Ég er einhvers staðar þarna mitt á milli og svona
aðeins í öllu,“ segir hann. Haukur
er líka á því að í leiðsögumennsku
skipti ekki höfuðmáli að vera
endilega bestur í útivist.
„Auðvitað er lykilatriði að vita
hvað maður er að gera og hafa öll
öryggisatriði á hreinu. En ég held
að það sé mjög mikilvægt að
vera góður leiðsögumaður líka.
Maður þarf ekki að vera heimsins
mesti kajakræðari til að leiðsegja
kajakferðir, eða heimsins mesti
göngugarpur til þess að labba á
Hornströndum. Maður þarf bara
að vita hvað maður er að gera og
ná til fólksins í hópnum. Ég held
að það sé rosalega mikilvægt og
eins að vera vel læs á fólk. Allar
þjóðir hafa sín séreinkenni og
maður þarf kannski að tala mismunandi til mismunandi hópa
svo fólk skilji mann. Maður á
ekkert að vera flækja málin of
mikið. Flestir sem koma í svona
ferðir – og sérstaklega dagsferðirnar – eru ekkert ofurkajakræðarar eða fjallgöngufólk. Þetta er
bara venjulegt fólk sem vill upplifa ævintýri, heyra sögur af
svæðinu, fræðast um íslenskt
samfélag og slíkt. Það er yfirleitt
ekkert að leita að neinu „extreme“,“ segir hann.
Hefur hann ekkert velt fyrir
sér að fara enn frekar út í leiðsögumennsku og setjast jafnvel
á skólabekk? „Nei, ég er hættur
að læra,“ er hann fljótur að svara.
„Þetta er komið gott hjá mér.
Það væri kannski gaman að fara
á einhverja kúrsa og ná sér í einhver réttindi, en ekki meira en
það. Eftir allan þennan tíma í
háskólanum er mig farið að
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Bleikir tindar í Patagóníu. Ljósm: Haukur Sigurðsson.

Afrísk rúta. Ljósm: Haukur Sigurðsson.

Öðruvísi portrettmynd. Ljósm: Haukur Sigurðsson.
dreyma um að fá að lesa bækur sem hafa verið í háskóla vita hvað leyfi sitt fyrir því að Bæjarins
sem mig langar til að lesa. Síðustu ég er að tala um,“ segir hann og besta fái að gramsa aðeins í rafrænu ljósmyndaskúffunni hans.
árin hefur þetta verið þannig að brosir.
Og þar með látum við spjallinu Hann deilir hér nokkrum myndef ég er ekki að lesa skólabækur
fæ ég samviskubit. Mig er farið lokið. Þar sem illmögulegt er að um, að vali blaðamanns, með lesað dreyma um að fá að lesa eitt- sýna lesendum brot úr kvikmynd endum, en mun fleiri er að finna
hvað skemmtilegt. Og að fá að Hauks í prentuðu formi hefur á Flickr-síðu Hauks.
– Sunna Dís Másdóttir.
eiga samviskulausa frídaga! Allir hann í staðinn gefið góðfúslegt
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Frönsk skúta
tekin á land
á Ísafirði
Fyrsta erlenda skútan sem
hefur vetursetu á Ísafirði að þessu
sinni var tekin á land í síðustu
viku, en hún er frönsk. Engin
skúta var geymd á landi í fyrra
en nokkrar skútur voru í höfninni,
þeirra á meðal ein erlend. Að
sögn Guðmundar M. Kristjánssonar, hafnarstjóra á Ísafirði,
verða að öllum líkindum tvær
skútur á þurru landi í vetur en
gætu orðið fleiri.
„Ég sá nú í Morgunblaðinu í
vikunni að einhver Íri væri á leiðinni til Ísafjarðar frá Þórshöfn og
að hann myndi geyma skútuna
sína hér í vetur. Ég hef nú ekki
heyrt í honum ennþá,“ segir Guðmundur, sem er greinilega við
öllu búinn.
Allar heimaskútur voru á floti
í vetur en líklegt er að einhverjar
þeirra verði settar upp á land og
geymdar á Suðurtanganum.
– gudmundur@bb.is

„Góðir hlutir verða til í samfélagi“
„Vandinn er tvístæður hér í
Hnífsdal. Gamlir Hnífsdælingar
sækja flestar samkomur sem
haldnar eru í bænum, þó þeir búi
ekki þar, en þeir sem búa þar
gera það ekki endilega. Því tel ég

smáar
Þriggja krossa hálsmen án
festis tapaðist í miðbæ Ísafjarðar 14. febrúar. Finnandi
vinsamlegast hafi samband í
síma 456 3862 eða skili því á
lögreglustöðina.

þörf á samfélagslegu verkefni
sem inniheldur alla þá sem vilja
halda tryggð við þetta samfélag“
segir Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, formaður íbúasamtakanna
í Hnífsdal. Hnífsdalur, sem er
hluti af Ísafjarðarbæ, hefur ekki
farið varhluta af þeirri fólksfækkun sem sótt hefur að Vestfjörðum
á undanförnum árum. Í Hnífsdal
búa nú um 220 manns, en í bænum er engin verslunar- eða þjónustustarfsemi starfrækt og sækja
íbúar hana inn á Ísafjörð eða til
Bolungarvíkur.

Sigríði finnst vanta ríkari samfélagvitund í Hnífsdal sem hún
telur nauðsynlega. „Þetta er ekki
beinlínis bær og ekki beinlínis
hverfi, og geldur fyrir það að
vera jafn nálægt Ísafirði og hann
er. Flest minni sjávarþorp í Ísafjarðarbæ eru þó einnig í krísu,
t.d. Flateyri, Þingeyri og Hnífsdalur. Þetta eru ekki sömu þorp
og þau voru. Á Suðureyri hefur
tekist vel til að láta íbúa bæjarins
og bæinn sjálfan fá hlutverk. Það
hafa íbúarnir sjálfir gert,“ segir
Sigríður, sem telur ábyrgðina

liggja hjá íbúum svæðisins en
ekki aðeins hjá bæjaryfirvöldum.
„Við sem búum hér berum líka
ábyrgð. Þá ábyrgð vil ég ekki
leggja á hendur bæjarins. Við
verðum að hafa í huga að Ísafjarðarbær er rekstrareining og ef við
viljum búa í aðlaðandi og góðu
hverfi með ríka samfélagsvitund
er það undir okkur komið.“
Talsvert er af húsnæði í bænum
sem er illa nýtt miðað við það
sem áður var. Grunnskólahúsið í
Hnífsdal er lítið notað, þó kórar
á svæðinu hafi æft sig í húsnæð-

inu. Leikskólahúsnæðið er notað
fyrir skjalavörslu fyrir verkefni
á vegum Héraðsskjalasafnsins.
Ísafjarðarbær á bæði húsin. Í Félagsheimilinu í Hnífsdal eru endrum eins haldnir markaðir og einstaka böll. Sigríður sér nýtingu
þessara húsnæðis þó ekki vera
vandamál í Hnífsdal. „Ég horfi
björtum augum t.d. á Brekkuhúsið. Vandinn liggur fyrst og
fremst hjá íbúunum og íbúasamtökunum. Hvað viljum við íbúarnir gera? Góðir hlutir verða til
í samfélagi.“– gudmundur@bb.is

Skattahringl ríkisstjórnar og atvinnuþróun
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki
að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks
á meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Allir sem hafa komist til nokkurs þroska vita að skynsamlegt er að
líta fram á veginn og reyna að móta stefnu í samræmi við aðstæður,
getu og langanir. Venjulegu fólki gengur þetta mis vel. Taka þarf
tillit til margra þátta við skipulagningu þess sem fólk vill koma í
verk og láta verða að veruleika. Bæði einstaklingum, félögum og
fyrirtækjum er nauðsynlegt að búa við umhverfi sem er lipurt og
auðskiljanlegt. Gildir það einkum í fjármálum þannig að unnt sé að
undirbúa sig fyrir framtíðina og fara að reglum sem settar eru til að
halda frið í samfélaginu og laga sig að rekstraraðstæðum. Stjórnvöld,
bæði Alþingi, ríkisstjórn, stjórnsýsla ríkisins og sveitarstjórnir verða
að hafa í huga að regluverkið sé auðskiljanlegt og setji ekki þeim
sem við það búa of þröngar skorður í daglegu lífi og við skipulag
framtíðaráforma.
Samfélaginu er nauðsyn að búa þannig að þegnum sínum að þeir
eigi möguleika á því að lifa lífi sínu og njóta atvinnu þannig að það
fái þrifist. Stór hluti regluverks sem snýr að rekstri atvinnu lýtur að
skattlagningu. Sama gildir um fólk. Seint mun verða sátt um skattlagningu og hvað teljist sanngjarnt og réttlátt á því sviði. Því hún
byggir á töku fjár af einstaklingum, fyrirtækjum og félögum, sem
missa ráðstöfunarrétt yfir innkomu sinni, en ríki og sveitarfélög taka
að sér að ráðstafa fénu í stað þeirra sem þess öfluðu. Um það hafa
staðið deilur lengi hvort ríki og sveitarfélög séu færari einstaklingum

og fyrirtækjum til þess að ráðstafa tekjum þeirra síðar nefndu.
Skattar hafa hækkað og niðurskurður blasir við í opinberri þjónustu.
En engin spyr að því hve starfsmönnum ráðuneyta hafi fjölgað
mikið. Við því væri fróðlegt að fá svör. Helsta krafa skattgreiðenda
hlýtur og verður að vera sú að ríki og sveitir fari vel með skattféð.
Ýmislegt bendir til þess að svo sé ekki. Það er hættumerki ef bæði
kjósendur og kjörnir fulltrúar telja meira um vert að borgarstjóri,
svo dæmi sé tekið, teljist skemmtilegur og fyndinn, en að hann
hafi stjórn á fjármálum borgarinnar.
Nú vofir yfir hækkun virðisaukaskatts á gistingu. Fjármálaráðherra hefur að því er virðist fengið þá flugu í höfuðið að ríkt hafi
afsláttarkjör á virðisaukaskatti, en lög ákveða hann nú 7 prósentustig í stað 25,5. Skemmtileg skýring það, en hætt er við að hún
dugi ekki til að ná 3,5 milljörðum í auka skattfé. Væri ekki nær að
skoða hvort allir skili sínu en að hækka gistingu um 17,3 prósent.
Hætt er við að þetta endi eins og með tekjuskattinn.Fjórðungur
fólks stendur undir 80 prósentum af skattinum. Eiga kannski ekki
allir að greiða jafnt? Er í lagi að láta svart hagkerfi þrífast og láta
þá skilvísu greiða en þrjótana sleppa? Nei það er ekki í lagi og nú
er mál til komið að hætta að hringla með skattana og fylgja því
eftir að jafnræði ríki með fólki í þeim efnum, en ekki pólitísk
uppboð.
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Alþjóðleg
ráðstefna í
Háskólasetri
Vestfjarða

Grunnskólinn á Ísafirði.

Vonast til að flagga Grænfánanum í vor
„Við stefnum á að fá Grænfánann afhentan í vor, en við höfum
unnið markvisst að því undanfarin ár,“ segir Jóna Benediktsdóttir,
aðstoðarskólastjóri Grunnskólans á Ísafirði. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja
komast á „græna grein“ í umhverfismálum þurfa að stíga sjö skref til
þess að fá leyfi til að flagga Grænfánanum næstu tvö árin. Ísfirðingar
binda vonir við að markmiðið náist í ár en þá mun skólinn leggja
mikla áherslu á sorpflokkun. „Þetta verður aukin vinna bæði fyrir
nemendur og foreldra. Aðallega snýst þetta um hvernig við flokkum
rusl og endurnýtum pappír. Þetta eru efnisleg verðmæti,“ segir Jóna.
„Við höfum tekið þessi skref í nokkur ár. Til dæmis vorum við

með útikennslu í fyrra og fræðslu um náttúruvernd, en það er hluti af
ferlinu,“ segir hún. Markmið Grænfánans er að bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku. Að efla samfélagsvitund innan skólans og auka umhverfisvitund með menntun og
verkefnum innan kennslustofu og utan. Skólinn á að styrkja lýðræðisleg vinnubrögð í stjórnun þegar teknar eru ákvarðanir sem varða
nemendur og veita nemendum menntun og færni til að takast á við
umhverfismál. Að lokum ber honum að efla alþjóðlega samkennd
og tungumálakunnátta og tengjast við samfélag sitt, fyrirtæki og
almenning.
Grænfánaverkefninu á Íslandi er stýrt af Landvernd. Stýrihópur er
Landvernd til fulltingis um allt sem viðkemur verkefninu.

Háskólasetur Vestfjarða á
Ísafirði hýsir alþjóðlega ráðstefnu um málefni jaðarbyggða, sem ber yfirskriftina
„Jaðarbyggðir og þjóðhagkerfið“ og verður haldin dagana 3.-5. september. Hún er
liður í starfi PEMABO, rannsóknanets um málefni jaðarbyggða á vegum Regional
Studies Association. Þetta er
í þriðja sinn sem ráðstefna af
þessu tagi er haldin, en þær
fyrri voru haldnar í Noregi
2008 og Skotlandi 2010.
Viðfangsefni ráðstefnunnar að þessu sinni er samband
jaðarbyggða og þjóðhagkerfisins. Til að varpa ljósi á þetta
viðfangsefni verða haldnar
málstofur í Háskólasetri Vestfjarða dagana 3. og 4. september. Næsta dag munu ráðstefnugestir síðan ferðast um
sunnanverða Vestfirði og
kynna sér þróunarstarf á vegum fyrirtækja og stofnana á
svæðinu. Framsögumenn á
ráðstefnunni eru um 30 talsins
og koma víða að.
– thelma@bb.is

Garðurinn fylltist af smágrjóti
Íbúum að Stórholti 7 á Ísafirði
brá í brún fyrir stuttu þegar steinum tók að rigna yfir garð hússins.
Byggingafyrirtækið Geirnaglinn
vinnur að gerð snjóflóðavarnagarðs við fjallið Kubba í Skutulsfirði, en mistök við borun ollu
því að grjóthnullungar fóru á flug.
„Það sprakk úr hæðinni og borinn
sveigðist frá einum stað til annars. Borinn fór út í hliðina á
berginu og það sprakk úr því,“
sagði Sævar Óli Hjörvarsson,
verkstjóri hjá Geirnaglanum.

„Mestallt grjótið fór inn í snjóflóðagarðinn sjálfan en eitthvað
fór inn í garðinn hjá fólkinu,“
segir Sævar, sem segir að óhöpp
sem þessi geti alltaf átt sér stað
og mestu máli skipti að enginn
hafi slasast. „Við flautum alltaf
fyrir sprengingar og eftir þannig
að fólk á að passa sig. Það veit
hvenær við erum að bora og
sprengja. Svona lagað getur alltaf
gerst, því miður.“
Fyrirtækið Háfell sér um
sprengingar fyrir Geirnaglann.

Vetrarstarfið að hefjast
hjá Kvennakór Ísafjarðar
Kvennakór Ísafjarðar hóf vetrarstarfið í síðustu viku. Kórinn
verður með raddprufur fyrir nýja
félaga fimmtudaginn 6. september kl 20 í „saumastofu“ Tónlistarskóla Ísafjarðar. Kórinn var
stofnaður í ágúst 2006 og stjórnandi er Bjarney Ingibjörg Gunnlaugsdóttir. Kórinn syngur lög af
ýmsum toga allt frá stærri kórverkum og í léttari popplög, íslensk og erlend þjóðlög og dæg14

urlög.
Kóræfingar eru á miðvikudögum kl 18:30 í „saumastofunni“
Tónlistarskóla Ísafjarðar. Fyrirhuguð er ferð til Hólmavíkur með
haustinu þar sem sungið verður
með kvennakórnum Norðurljós
á Hólmavík. Kórfélagar vilja
bjóða nýjar raddir velkomnar,
einnig vonumst við til þess að sjá
sem flesta „eldri“ kórfélaga.
– thelma@bb.is
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Reiknað með 0,6% árlegri fjölgun í Ísafjarðarbæ og Bolungarvík
Flest sveitarfélögin á Vestfjörðum gera ráð fyrir árlegri fjölgun
íbúa um 0,5-1%. Tvö fjölmennustu sveitarfélögin Ísafjarðarbær
og Bolungarvíkurkaupstaður
reikna með 0,6% árlegri fjölgun
hvort. Þetta kemur fram í drögum
að greinargerð um stöðu og þróun
skipulagsmála sem Skipulagsstofnun hefur tekið saman. Miðað
við spá sem stofnunin miðar við
mun íbúum Ísafjarðarbæjar fjölga

um 180 manns og verða um 4148
árið 2020 og íbúum Bolungarvíkurkaupstaðar fjölga um 40
manns verða 1010 árið 2020.
Spár um íbúaþróun í aðalskipulagi eru breytilegar eftir landshlutum og sveitarfélögum, að því
er segir í greinargerðinni. Í aðalskipulagi sveitarfélaganna á
Vestfjörðum séu settar fram hóflegar spár miðað við mannfjöldaspár Hagstofnunnar. „Þar sem

fólksfækkun hefur verið viðvarandi er eðlilegt að spyrnt sé
við fótum og stefnt að vexti í
stað fækkunar.“ Þá segir að á
heildina litið gefa spár um íbúaþróun í aðalskipulagi óraunhæfa
framtíðarsýn um íbúafjölgun á
landinu. „Íbúaspá í hverju sveitarfélagi er lögð til grundvallar
þegar landi er ráðstafað fyrir
íbúðir, þjónustu, atvinnustarfsemi og grunngerð og því er mik-

ilvægt að spá um íbúaþróun byggi
á raunhæfum forsendum. Íbúaspár þarf að endurskoða reglulega
með hliðsjón af því hvort þróunin
hafi gengið eftir eða ekki.“
Í aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar
2008-2020 eru skilgreind ný
íbúðarsvæði sem rúma um 460
nýjar íbúðir, þar af 294 á Ísafirði.
Í aðalskipulagi Bolungarvíkur
2008-2020 er talin þörf fyrir 1725 nýjar íbúðir en tekið frá svæði

sem rúmar um 70 íbúðir. „Sveitarfélögin á Vestfjörðum ráðstafa
flest mun stærra landi undir íbúðarsvæði en framreiknaðar íbúaspár gera ráð fyrir að þörf sé á. Í
aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna er a.m.k. gert ráð fyrir
um 760 nýjum íbúðarlóðum en á
flestum þéttbýlisstöðunum er auk
þess mikið framboð af óbyggðum
íbúðarlóðum innan áður skipulagðra svæða.“ – thelma@bb.is

Snorri ráðinn skólastjóri á Suðureyri
Snorri Sturluson hefur verið
ráðinn skólastjóri Grunnskólans
á Suðureyri. Hann tekur við af
Magnúsi S. Jónssyni, sem sagði
starfinu lausu í vor eftir 32 ár í
starfi. Snorri var ráðinn úr hópi
umsækjenda en ráðningarþjónustan Capacent taldi hann hæfastan í starfið. „Þetta leggst ljómandi vel í mig. Það er búið að
ráða alla kennara og nemenda-

fjöldinn stendur í stað,“ segir
Snorri, sem tekur strax til starfa.
Snorri hefur verið kennari við
Grunnskólann á Suðureyri í þrettán ár og kennt íslensku. Hann
mun halda áfram að kenna enda
hafa skólastjórar gjarnan kennsluskyldu í minni skólum. Snorri
segir skólann hafa verið vel rekinn síðustu ár.
„Skólinn hefur verið í mjög

góðum gír undanfarin ár. Unnið
hefur verið að skólaþróunarverkefnum og uppbyggingarstefnu.
Við höfum gert margt gott og
erum á hárréttri leið, skólabragurinn verður betri ár frá ári. Auðvitað verða alltaf einhverjar
áherslubreytingar með nýjum
mönnum en stefnubreytingarnar
verða engar, að minnsta kosti ekki
í vetur,“ segir Snorri, sem hlakk-

ar til að takast á við verkefnið.
„Það er ekkert sem kemur
manni á óvart, þetta er bara
áframhald á því sem maður hefur
verið að gera. Ég er bara með
annan titil. Skólastarf er alltaf
teymisvinna og við sem hér erum
höfum unnið saman með þáverandi skólastjóra síðustu ár og við
ætlum áfram að vinna vel saman,“ segir Snorri. Að sögn Snorra

má frekar búast við því að aukning verði í nemendafjölda Grunnskólans á Suðureyri á næstu árum
fremur en fækkun.
Snorri lauk B.Ed. prófi frá
Kennaraskólanum á sínum tíma,
en hefur einnig stundað smábátaútgerð. Hann fæddist á Ísafirði
en fluttist til Suðureyrar átta ára
gamall. „Þó ég sé fæddur Ísfirðingur lít ég nú á mig sem Súgfirðing.“

Sælkerar vikunnar eru Karol Szablowski og Anna Szablowska á Suðureyri

Svínagúllas í hnetusósu
Svínagúllas í hnetusósu
1 msk olía
1 hvítlauksgeiri, saxaður
1/2 lítill laukur saxaður
300 g svínagúllas
70 g salthnetur, hakkaðar
70 g hnetusmjör
1/4 dl sojasósa
Dl matreiðslurjómi

Salt og pipar
Hrísgjón
Hitið olíu á pönnu og steikíð
hvítlaukinn og laukinn, passið
að hann brenni ekki. Bætið
gúllasinu við og steikið í 5
mínútur. Setjið salthneturnar,
hnetusmjörið , og sojasósuna út í
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og að lokum rjómann. Kryddið
með salti og pipar og látið malla
í 20 mínútur. Gott er að hafa
fjólublá vínber með.
Við skorum á Eddu Katrínu
Einarsdóttur frá Ísafirði að vera
næsti sælkeri vikunnar.
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