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Bóndinn í miðbænum

Ásvaldur Magnússon er bóndi
sem hefur marga fjöruna sopið á
búskaparárum sínum í Tröð í
Önundarfirði. Hann hefur staðið í
framlínu nýsköpunar í landbúnaði
í héraðinu og þótt stundum hafi
verið á brattann að sækja er hann
bjartsýnn á framhaldið.
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Færri grunnskólabörn í Ísafjarðarbæ telja foreldra sína eiga minna milli handanna en áður.

Færri nemendur telja foreldra
sína vera illa stadda fjárhagslega
Ríflega 6% nemenda í 9. og
10. bekkjum grunnskólum Ísafjarðarbæjar telja foreldra sína
mjög illa stadda fjárhagslega. Er
það sama prósentutala og á landsvísu en þriðjungi minni en fyrir
tveimur árum. Þá töldu 18% nemendanna foreldra sína illa stadda

fjárhagslega. Þetta kemur fram í
niðurstöðu rannsókna meðal
nemenda í grunnskólum Ísafjarðarbæjar, en skýrslan var unnin af
Háskólanum í Reykjavík og ber
heitið Ungt Fólk árið 2012. Í
skýrslunni kemur einnig fram að
2% nemendanna telja foreldra

sína ekki hafa efni á að reka bíl
en fyrir tveimur árum töldu 3%
nemendanna svo vera. Á landsvísu telja 3% nemenda í 9. og 10.
bekk að foreldrar sínir hafi ekki
efni á að reka bíl.
Tvö prósent nemenda í Ísafjarðarbæ telja foreldra sína varla

eiga næga peninga til að borga
brýnustu nauðsynjar, en sú tala
var 4% fyrir tveimur árum. 5%
nemenda á landinu öllu telja foreldra sína varla eiga næga peninga til að borga brýnustu nauðsynjar. Hlutfallið er jafn hátt
meðal nemenda í Ísafjarðarbæ

hjá þeim sem telja foreldra sína
ekki hafa ráð á þeirri tómstundastarfsemi sem þau vilja helst
stunda, en 3% nemenda í 9. og
10. bekk telja það bæði nú og
fyrir tveimur árum. Sú tala er
einnig hærri á landsvísu, eða 4%.
– gudmundur@bb.is

Fjárlögin koma illa við ferðaþjónustuna á Vestfjörðum
„Ég skil ekki almennilega hvað
þessum aðilum gengur til. Ég
ber ennþá von í brjósti að stéttinni
verði að minnsta kosti gefinn
lengri aðlögunartími og þá nokkur ár helst. Ég einfaldlega neita
að trúa því að ríkisstjórnin sé
vísvitandi að skaða ferðaþjónustu
á Íslandi með þessum hætti, en
það er kannski ekki erfitt að setja
upp þá sviðsmynd miðað við núverandi stöðu,“ segir Gústaf
Gústafsson framkvæmdastjóri
Markaðsstofu Vestfjarða, en
hann er ósáttur við þá ákvörðun
stjórnvalda að hækka virðisauka-

skatt á gistinóttum úr 7% yfir í
25%. Áætlað er að hækkunin skili
ríkissjóði 2,6 milljörðum króna í
viðbótartekjur á næsta ári.
Gústaf segir það ekki vera
hlutverk Markaðsstofu Vestfjarða að hafa skoðun á skattprósentu til lengri tíma litið, en hann
leggur áherslu á vinnubrögð
ríkisstjórnarinnar og sá skammi
tími sem gefinn er til aðlögunar
sé gagnrýni verður. „Að auki tel
ég þetta mál skaða ímynd íslenskrar ferðaþjónustu gagnvart
erlendum viðsemjendum, traust
og trúverðugleiki skiptir miklu

Gústaf Gústafsson.

máli í viðskiptasamböndum í
ferðaþjónustu sem og annar
staðar og ég held að fáir skilji
þetta. Sú ímynd hefur þegar beðið
hnekki að mínu áliti,“ segir Gústaf.
Aðspurður um framhaldið
segir Gústaf að Markaðsstofa
Vestfjarða hafi tjáð sig bæði opinberlega um málið og einnig við
þingmenn kjördæmisins. „Þeir
vita afstöðu ferðaþjónustunnar á
Vestfjörðum og ég vona að þeir
standi vörð um hagsmuni okkar.
Ég tel að þetta mál snerti dreifbýlið alveg sérstaklega illa enda

er tímabilið hér ennþá mjög stutt
og erfitt að taka á sig jafn stóra
skerðingu og þetta felur í sér, því
óumflýjanlega þurfa fyrirtækin
sjálf að taka hluta af hækkuninni
á sig.
„Það þýðir ekkert að breyta
verði eftir á. Ég fæ ekki séð
hvernig fulltrúar dreifðari byggða
geta réttlætt að taka þátt í að
styðja svona vinnubrögð þegar
við bindum svona miklar vonir
við að ferðaþjónustan hjálpi okkur,“ segir Gústaf Gústafsson,
markaðstjóri.
– gudmundur@bb.is

Ísafjarðarflugvöllur geti þjónustað Grænland
„Eitt og hálft ár er liðið frá því
að þingsályktunartillagan var
samþykkt og því vil ég ganga á
eftir því hvað gert hafi verið til
að undirbúa málið og hrinda því
í framkvæmd,“ segir Einar Kristinn Guðfinnsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi, en hann var einn málflutningsmanna þingsályktunartillögu um flug til Grænlands um
Ísafjarðarflugvöll. Samgöngu4

nefnd Alþingis samþykkti á
síðasta ári fela innanríkisráðherra
að gera úttekt á kostnaði og
mögulegum leiðum til að tryggja
að á Ísafjarðarflugvelli veðri
nægjanlegur búnaður og aðstaða
til að unnt verði að sinna þaðan
flugi til Grænlands.
Að þingsályktunartillögunni
stóðu þingmenn Norðversturkjördæmis, Ásbjörn Óttarsson,
Gunnar Bragi Sveinsson, Lilja

Rafney Magnúsdóttir, Ólína Þorvarðardóttir, Guðmundur Steingrímsson og Ásmundur Einar
Daðason, auk Einars. Eitt og hálft
ár er síðan samþykkt var að innanríkisráðherra myndi kanna
málið, og vill Einar vita hvað
framkvæmd tillögunnar líður.
Hann hefur því sent inn formlega
fyrirspurn á Alþingi til innanríkisráðherra um málið.
Í tillögunni kemur m.a. fram

að markmiðið sé að opna leið til
að stunda millilandaflug á milli
Íslands og Grænlands. Um árabil
voru miklar flugsamgögnur á
milli Ísafjarðar og Grænlands,
og skapaði starfsemin tekjur og
umsvif og opnaði möguleika á
samskiptum milli Vestfjarða og
Grænlands. „Ég tel að Ísafjarðarflugvöllur geti gegn margháttuðu
hlutverki í ljósi þess að margvísleg tækifæri eru á aukinni sam-

vinnu okkar og Grænlendinga á
mörgum sviðum, ekki síst núna
þegar unnið er að mikilli uppbyggingu á Grænlandi með þátttöku Íslendinga. Við viljum
kanna hvort Ísafjarðarflugvöllur
geti orðið að miðstöð þjónustunnar við Grænland, og í greinargerð okkar eru færð fyrir því rök.
Nú þurfum við að fá svör við
því,“ segir Einar.
– gudmundur@bb.is
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Góð stemning í réttunum
„Þetta gekk alveg ljómandi vel
og smalamennskan var þægileg.
Féð var eilítið þungt á sér enda
mikið búið að rigna. En hér eru
vanir menn og gott fólk og því
fór allt hljóðlega og vel fram,“
segir Finnbogi Bernódusson vélsmiður í Bolungarvík, en Finnbogi hefur tekið þátt í smalamennsku og réttum á svæðinu í
sextíu ár. Réttir fóru fram á
laugardag og var þá fjölmenni í
víkinni fögru. Á bilinu þrjátíu til
fjörutíu einstaklingar eiga hátt í
þúsund fjár sem smalað var um
helgina og tilheyra þessumr réttum.
„Það er hluti af samfélaginu
hér að eiga nokkrar kindur. Sumir
fara í golf og aðrir í fjárhúsin.

Spurningin
Ert þú með
yfirdráttarlán?
Alls svöruðu 624.
Já sögðu 160 eða 26%
Nei sögðu 464 eða 74%
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:
Suðaustlæg átt, 8-13
m/s suðvestantil en
annars 3-8 m/s.
Rigning með köflum
og milt veður.
Horfur á laugardag:
Austan og norðaustanátt, hvassast á
Vestfjörðum. Rigning
með köflum og heldur
kólnandi.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir norðaustanátt
með vætu fyrir norðan og
kólnandi veður.
6

Hér í Bolungarvík er það nú þannig að það er enginn sem gerir
ekki neitt,“ segir Finnbogi, sem
bætir því að alla tíð hafi það
tíðkast að heimamenn eigi rollur.
„Þetta er metnaðarmál hjá hverjum og einum.“
Ekki er þó um eiginlega bændur að ræða í Bolungarvík en að
sögn Finnboga er einungis einn
alvöru bóndi á svæðinu. „Sigurgeir í Minni-Hlíð er eini alvöru
bóndinn hér, restin eiga aðeins
nokkrar kindur og deila gjarnan
fjárhúsi með öðrum,“ segir Finnbogi, en hann er meðal elstu mönnum í smalamennsku á svæðinu.
„Ég kom í sveitina árið 1952, þá
fimm ára gamall og hef tekið
þátt í þessu síðan.

Smalamennskan tók stuttan á
tíma á laugardag. „Fyrstu menn
fór af stað klukkan sex á laugardagsmorgun og í leitir inn í
Skálavík. Svo var búið að rétta
um hálf tvö leytið. Þetta eru ekki
langar göngur,“ segir Finnbogi.
„Þeir hörðustu fór þó af stað í
gær og fundu nokkrar rollur sem
ekki höfðu fundist, enda var
skyggni ekki með besta móti á
laugardaginn. Það eru alltaf einhverjar rollur sem þráast við.
Finnbogi segir stemmniguna í
réttunum hafa verið góða og séu
þær heimamönnum mikilvægar.
„Maður yngist allur upp við
þetta,“ sagði Finnbogi Bernódusson í samtali við blaðið.
– gudmundur@bb.is

Ritstjórnargrein

Rasað um ráð fram
Vel má vera að bærileg rök séu fyrir því að greiða eigi sama virðisaukaskatt af gistiþjónustu og annarri atvinnuþjónustu. Og vonandi
fleiri en sú að það hafi sýnt sig að allar undanþágur á sköttum séu
misnotaðar. Að svo sé er ekki ný hugsun af hálfu hins opinbera.
Fyrir margt löngu stóðu sveitarfélögin í stríði við ríkisvaldið út af
því óréttlæti, að sveitarstjórnarmönnum fannst, að ríkissjóður hafði
drjúgar tekjur af snjómokstri, sem var mörgu sveitarfélaginu þungur
baggi: vaskur af notkun vinnuvéla til verks, sem ekki varð komist
hjá. Stóri bróðir sagði nei. Undanþága byði þeirri hættu heim að öll
tækjavinna yrði skrifuð sem snjómokstur árið um kring! Þetta fyrri
tíma stríð ríkis og sveitarfélaga út af snjómokstri og nú fyrirætlunin
um aukna skattheimtu á gistiþjónustu eiga trúlega það eitt sameiginlegt að í fyrra tilfellinu bar og í hinu síðara ber að taka tillit til aðstæðna.
Fram til þessa hefur verið litið á ferðaþjónustu sem aukabúgrein
með landbúnaði og sjávarútvegi; búgrein sem skyndilega hefur
vaxið mönnum yfir höfuð, að segja má. Sögð vera orðin þriðji
stærsti atvinnuvegur landsmanna. Og hvergi nærri séð hvert stefnir.
Fram hjá því verður ekki litið að stjórnvöld bera með vissum hætti
ábyrgð á þeirri bylgju framkvæmda og fjárfestinga, sem flætt hefur
yfir í því augnamiði að gera ferðaþjónustuna að öflugri atvinnugrein;

hafa óspart hvatt til að erja betur hinn óplægða akur. Hvað það
varðar að við hefðum ef til vill mátt fara hægar í sakirnar. Vart var
þó við öðru að búast af Íslendingsins eðli.
Hvað sem allri skattheimtu til sameiginlegra þarfa innan samfélagsins líður og hversu mikil sem þörfin kann að vera, verður að
gæta þess að hún valdi ekki meiri skaða, en þær úrbætur kunna að
vera að umfangi, sem henni er ætlað að brúa. Því miður blasir það
við með fyrirhugaðri aukningu skattheimtu á gistiþjónustu að svo
verði. Á mæltu máli heitir þetta að rasa um ráð fram.
Engin trygging er fyrir því að sá gríðarlegi vöxtur sem orðið
hefur í ferðaþjónustunni haldist, hvað þá að hann aukist enn frekar.
Allir útreikningar í þeim efnum, byggðir á stöðluðum reikniformúlum, eru fuglar í skógi. Við þurfum á fuglum í hendi að halda. Þá
fáum við ekki nema með reynslunni í tímans rás. Þess vegna verður
að gefa atvinnugreininni áframhaldandi (vonandi tímabundið) svigrúm.
En það þarf fleira að gera í ferðaþjónustunni en að fresta skattheimtunni. Það verður að uppræta svartamarkaðinn, sem í þessari
atvinnugrein, sem öðrum, er ógnvaldur þeirra sem virða lög og
reglur samfélagsins. Til þeirra verka dugir ekkert hálfkák.
– s.h.
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sími 892 5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Guðmundur Björn Þorbjörnsson, sími 692 8686, gudmundur@bb.is · Lísbet Harðar Ólafardóttir,
sími 697 4833, lisbet@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125,
halldor@bb.is. Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson. Lausasöluverð er kr. 400 eintakið m. vsk. Veittur er afsláttur
til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X
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Smölun í Ísafjarðarbæ hefst
um helgina og á næstu dögum
munu hundruð manna hlaupa um
fjöll og firnindi og reka sauðfé
niður til bæja. Bóndinn í Tröð,
Ásvaldur Magnússon, hefur
ágæta yfirsýn yfir fjallaskilin þar
sem kindur hvaðanæva úr sveit
Ísafjarðarbæjar leggja oft leið sína
yfir á hans svæði.
„Mér sýnist fé vera í góðum
holdum og nokkuð vænt,“ segir
Ásvaldur, „enda ekki við öðru
að búast en að það komi vel undan
veðurblíðunni í vor og sumar.“
Ásvaldur er réttastjóri á svæði 1
og 3 í Önundarfirði sem nær annars vegar frá Flateyri að vegamótum í Breiðardal og hins vegar
frá Vífilsmýrum í botni fjarðarins
að Gemlufallsheiði. „Á þetta
svæði koma margar kindur frá
Súganda fyrir Sauðanes og inn
Hvilftarströndina. Og svo kemur
töluvert af fé úr Álftafirði og
Dýrafirði niður dalina hér í
firðinum. Tröð og sveitin hér í
kringum prestsetrið í Holti er
náttúrulega miðbær Ísafjarðarbæjar – allavega í skilningi landafræðinnar,“ segir Ásvaldur og
hlær.
„Þetta gerir smölunina eilítið
snúna því þegar maður nálgast
þetta nágrannafé þá brunar það
beint upp fjöllin yfir í sína heimasveit. En með góðri skipulagningu og samvinnu milli svæða þá
gengur þetta yfirleitt mjög vel,“
segir Ásvaldur.

Heima í Tröð
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Ásvaldur smalar í Önundarfirði.
„Ég flutti með foreldrum mínum
þriggja ára gamall að Tröð og
síðan þá hefur þetta verið mitt
heimili nær óslitið. Ég er hins
vegar fæddur 1954 á Ökrum í
Reykjadal, en mamma er Þingeyingur og ólst upp á Breiðmýri
og síðar á Ökrum. Hún kom
vestur 1952 í kaupa- og ævintýramennsku og var á Þórisstöðum og Ytri Hjarðardal. Pabbi var
á Innri Hjarðardal þannig hún
dansaði svolítið í kringum hann.
Hann hét Magnús Guðmundsson
og þau giftu sig árið sem ég fæðist. Fyrstu árin býr fjölskyldan á
Flateyri áður en hún flytur hingað
í sveitina,“ segir Ásvaldur.
„Þegar foreldrar mínir hefja
búskap hér í Tröð vorum við systkinin orðin þrjú. Ég er elstur, Sigríður er ári yngri og Guðmundur
Helgi var þá nýfæddur. Samtals
urðum við fimm þegar Bessa og
Guðný bættust í hópinn. Þrjú
okkar búa hér í sveitinni í Önundarfirði. Sigga býr á Kirkjubóli
í Valþjófsdal. Bessa í Ytri Hjarðardal. Þannig við systkinin höfum
bókstaflega komið okkur fyrir á
öðrum hvorum bæ hér í sveitinni
og höfum því ansi sterka stöðu ef
við viljum beita okkur,“ segir Ásvaldur og brosir. „Guðný býr svo
í Bolungarvík þannig að öll nema
eitt okkar hafa haldið tryggð við
8

heimahagana hér fyrir vestan.“
„Mamma og pabbi voru með
blandað bú, bæði sauðfé og kýr,
en eins og þá tíðkaðist var pabbi
við ýmis störf samhliða búskapnum. Hann var mikið á sjó á veturnar áður en hann hóf búskap
og átt þá einnig vörubíl í félagi
með Kaupfélagi Önfirðinga. Eftir
hann flutti í sveitina vann hann
töluvert á jarðýtu. Bústörfin
hvíldu því mikið á mömmu og á
sumrin var líka nóg að starfa fyrir
okkur krakkana.“

Góðir grannar
„Það var gott að alast hér upp.
Það voru margir krakkkar á sumrin hér í sveit, bæði hér í Tröð og
Kirkjubóli, allt upp undir þrjátíu
börn. Tröð er í þjóðleið, við rætur
Gemlufallsheiðar, og því voru
gestakomur tíðar.
Við áttum hér góða granna á
Kirkjubóli í Bjarnadal, þau systkinin Guðmund Inga, Halldór og
Jóhönnu Kristjánsbörn sem tóku
vel á móti okkur þegar við fluttum
á næsta bæ. Halldór átti þá uppáhalds kind sem hét Gullbrá sem
hann hélt að væri geld. Vetur
áður en við fluttum þá hét Halldór
því að ef Gullbrá myndi eignast
lömb ætlaði hann að gefa þau
nýja bóndanum í Tröð. Um vorið
þegar við flytjum hafði Gullbrá
eignast tvær gimbrar og þegar
Halldór tekur á móti okkur færir
hann okkur Siggu systur þessar
kindur. Guðmundur Inga fannst
svo ekki hægt að Guðmundur
Helgi bróðir fengi enga kind og
gaf honum því líka lamb.
Ég man vel eftir þessum kindum sem við skýrðum Ásu, Signýju og Helgu. Þetta er fyrsta kindin sem ég eignast og eflaust á fé
mitt í dag ættir sínar að rekja til
þeirra því þetta voru góðar kindur,“ segir Ásvaldur. Systkinin á
Kirkjubóli voru öll stór hluti af
uppvaxtarárum Ásvaldar, en
mikið samstarf og samgangur var
milli nágrannabæjanna í Bjarnardal.
„Halldór lék sér mikið við okkur krakkana og kenndi okkur
íþróttir og leiki. Guðmundur var
skólastjóri hér í Holti alla mína
barnaskólagöngu og nánast eini
kennarinn. Þura kona hans kenndi
handavinnu og Rebekka á Kirkjubóli, eiginkona Halldórs, kenndi
söng, allt annað kenndi Guðmundur Ingi, sem var góður og
metnaðarfullur kennari.“
Áhrif systkinanna á Kirkjubóli
gætir enn í lífi Ásvaldar í dag.
Hann aðstoðaði Jóhönnu við
gróðursetningu í dalnum, en rétt
innan við bæinn er lítill skógarlundur og minningarreitur um Jóhönnu. Í dag er Ásvaldur skógarbóndi og hefur gróðursett tug
þúsundir trjáa í hlíðinni fyrir ofan
Tröð þar sem vísir að myndarlegum skógi er farinn að gægjast
upp úr grasinu.
Ásvaldur er líka í stjórn Ingastofu ásamt nokkrum úr sveitinni.

Bóndin

„Félagið hefur staðið fyrir útgáfu
á heildarverkum Guðmundar
Inga. Þá fannst gömul stílabók
Guðmundar þar sem hann hafði
skrifað niður vísu fyrir hvern dag
ársins. Þessar vísur gáfum við út
sem afmælisdagabók og hún hefur verið mjög vinsæl. Við þurfum
fljótlega að koma henni aftur í
prent þar sem ég held að aðeins
tvö eintök séu eftir. Ingastofa
hefur líka staðið fyrir samkomum
á afmælisdegi Guðmundar 15.
janúar ár hvert í Holti. Við bjóðum þá til okkar fyrirlesara og
tónlistarfólki og þessir viðburðir
hafa verið vel sóttir í meira en
áratug.“

Skólaganga
og flökkulíf
„Allan tíma minn í Holtsskóla
var ég á heimavist en vistin var
ekki lögð niður fyrr en á níunda

áratugnum. En það urðu miklar
breytingar á þessum tíma því
fyrsta veturinn minn var ekki einu
sinni rafmagn í skólanum. Veiturafmagnið kemur ekki hingað í
sveitina fyrr en 1962 þótt heimarafstöðvar hafi verið á nokkrum
bæjum. Fyrstu árin voru því
lampar og gólfluktir og draugar
– mikið af draugum,“ segir Ásvaldur og hlær.
„Fyrirkomulagið í skólanum
var alltaf þannig að við vorum
hálfan mánuð í skólanum og svo
hálfan mánuð heima. Að vísu
var okkur sett mikið fyrir áður en
við fórum heim en mig minnir
nú að það hafi verið klárað í
einni langri lotu á síðustu dögunum okkar heima.“
Ásvaldur er enn viðloðandi
skólann í Holti þótt skólastarfið
sjálft hafi verið lagt af fyrir hálfum öðrum áratug. Þegar skólinn
var lagður niður var stofnað sjálfseignarfélag um húsnæðið sem

kallast Holt friðarsetur og Ásvaldur gegnir nú stöðu framkvæmdastjóra félagsins.
„Húsið er til útleigu allt árið
og nær fullbókað yfir sumartímann. Á veturnar er það miðstöð
félagslífsins hér í sveitinni auk
þess að vera kirkjumiðstöð. Þarna
hittist kirkjukór Önundarfjarðar
og þorrablót sveitarinnar er alltaf
haldið í Holti. Um tíma stóð ég
fyrir því að bjóða bændum hér í
sveitinni til morgunverðar á
föstudögum. Búskapurinn á flestum bæjum var þá orðinn þannig
að konurnar fóru til vinnu á
morgnana, karlarnir voru eftir og
voru að drolla þetta einir heima
mest alla vikuna. Þetta var því
tilvalinn vettvangur fyrir góðan
félagskap, það voru ávallt fjörugar umræður á þessum fundum
og við fengum til okkar mikið af
góðum gestum. Þetta lagðist svo
af um tíma þegar bændum hér í
sveitinni hafði fækkað mikið, en
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nn í miðbænum
fyrir tveimur árum var þetta endurvakið og nú bjóðum við til okkar öllum bændum í Ísafjarðarbæ.
Og í þetta skipti eru konurnar
líka velkomnar,“ segir Ásvaldur.
Þegar Ásvaldur er fjórtán ára
fer hann í Héraðsskólann á Núpi
og eftir þriggja ára nám tekur
hann landspróf. „Eftir landspróf
hætti ég í skóla og fer að vinna.
Fyrst á Flateyri í frystihúsinu og
síðan fór ég á sjó og var sjómaður
í nær sjö ár. En ég tók öll mín frí
á sumrin og gekk í sveitastörfin.
Þetta var svona upp á gamla mátann, róið á veturna og sveitin á
sumrin.
Maður flakkaði töluvert á þessum tíma, fór á netavertíðar fyrir
sunnan og línu á Vesturlandinu
og svo troll út af Vestfjörðum.
Þetta var skemmtilegur tími og
miklar breytingar að eiga sér stað.
Bjartsýni var ríkjandi í þorpunum
enda mikil uppbygging í gangi í
tengslum við skuttogaravæðing-

una. Ég vann í Frystihúsinu
Hjálmi á Flateyri en fór svo með
að ná í togarann Gylli frá skipasmíðastöðinni í Noregi. Þarna
upplifði ég frá fyrstu hendi hversu
mikla þýðingu togarinn hafði fyrir þorpið, en ég réri í tvö ár á Gylli
og þetta voru góð uppgripsár.“

Ætlaði ekki
að vera bóndi
Ásvaldur lét af flökku- og sjómannslífi snemma á áttunda áratugnum og fór að huga að því að
festa ráð sitt. „Ég er svo heppinn
að hafa farið heim með sætustu
stelpuna á ballinu,“ segir hann
brosandi þegar talið berst að
eiginkonunni og fjölskyldunni.
„En við Helga Dóra kynntumst á
Þingeyri á eina hestamannaballinu sem ég hef farið á á ævinni. Hún er frá Brekku á Ingjaldssandi og þrátt fyrir að vera úr
sama firðinum þekktumst við

FIMMTUDAGUR 20. SEPTEMBER 2012

ekki sem krakkar og unglingar.
Reyndar þekkti ég öll systkinin
hennar en einhvern veginn fór
það þannig að ég hitti hana ekki
fyrr en um þrítugt. Við giftumst
svo árið 1983,“ segir Ásvaldur.
Í dag eiga hjónin í Tröð þrjú
uppkominn börn. Ásta er elst og
er fædd árið 1985, Kristján er ári
yngri, en hann er nýfluttur aftur
hingað vestur og starfar sem lögfræðingur á Sýsluskrifstofunni á
Ísafirði. Eyvindur er fæddur 1990
og í dag starfar hann sem matreiðslumeistari og vinnur með
sveitungi sínum frá Vöðlum á
veitingastaðnum í Hörpunni.
Ásvaldur segir það aldrei hafa
verið ætlunin að verða bóndi þegar hann var yngri en þegar hann
hætti á sjónum fór hann í Bændaskólann á Hvanneyri í eitt ár.
„Það endaði samt þannig að ég
varð bóndi. Ég átti alltaf einhvað
af kindum í sveitinni, en það var
ekki gæfulegt fyrir ungt fólk að

leggja fyrir sig hefðbundinn búskap á þessum árum. Um þetta
leyti var ómögulegt að eignast
kvóta og mikill niðurskurður í
gangi.
Mikill áróður var fyrir því að
eitthvað annað kæmi í staðinn og
aðaláherslan var lögð á loðdýrarækt; refa- og minkarækt, jafnvel
kanínurækt, og svo auðvitað fiskeldi. Árið 1983 byrjaði ég í loðdýrabúskap. Það var afdrifarík
ákvörðun og í raun er ég enn í
loðdýrarækt þótt síðasta minknum hafi verið slátrað fyrir tuttugu
árum. Skuldirnar, sjáðu til, eru
nefnilega ansi lífseigar,” segir
Ásvaldur og kímir við.

Dýr reynsla
„Við vorum nokkuð mörg sem
ætluðum að leggja loðdýrarækt
fyrir okkur og þetta var nokkuð
stór búgrein á þessu svæði. Mig
minnir að hér í Norður Ísafjarðar-

sýslu hafi verið á annan tug búa
og þar af voru átta hér í Önundarfirði. Hér var gott aðgengi að
ódýrum fiskbeinum þannig það
90% fóðrinu kom héðan af svæðinu og svo voru hér líka góð
sláturhús. Á pappírnum leit þetta
út eins og gósenland fyrir loðdýraræktun og fólk hófst handa
fullt bjartsýni. Raunin varð þó
önnur og nú er ekkert bú eftir á
Vestfjörðum.”
Örlög loðdýraræktunar á Íslandi ættu að vera flestum kunn
og stundum er sagan sögð í háði
til marks um fljótfærni og æðibunugang Íslendinga. Ásvaldi
þykir þó ástæða til þess að rifja
upp þessa sögu þar sem greinin
hafi ekki alltaf fengið að njóta
sannmælis í sögunni.
„Við voru ekki þeir einu sem
ætluðum að bjarga landbúnaðinum með loðdýraræktun. Finnar
fór t.d. í gríðarlega umsvifamikla
refarækt á sama tíma. Þannig
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varð mikið offramboð á heimsmarkaðnum á þessum upphafsárum ræktunarinnar hér heima.
Að þessu leyti voru við óheppin
strax í byrjun. En fyrst og fremst
voru það efnahagsstjórnunin og
gengismálin sem riðu atvinnugreininni að fullu. Það má ekki
gleyma því að það var ekki bara
loðdýraræktin sem stóð illa í upphafi tíunda áratugarins heldur var
sjávarútvegurinn meira og minna
á hausnum og sömuleiðis allur
iðnaðurinn í landinu.
Þetta er sama gamla sagan sem
maður hefur verið að upplifa aftur
og aftur í gegnum ævina. Það
ætti að vera orðið deginum ljósara að við getum ekki stjórnað
gengismálum okkar.
Við vorum tæpan áratug í loðdýraræktinni en hættum árið
1992. Á þessum tæpa áratug
hækkuðu lánin að meðaltali um
35% á hverju ári. Það sér hver
heilvita maður að enginn rekstur
getur starfað undir slíkum skilyrðum. Það var margt á móti
okkur en gengismálin og verðtryggingin voru það versta. Ég er
nokkuð viss um að ef greinin
hefði fengið að starfa í eðlilegu
umhverfi hefði hún komist yfir
þá hjalla sem alltaf fylgja nýrri
atvinnugrein. Til marks um það
gengur loðdýraræktin ágætlega
nú um mundir þegar gengið lækkað. Verðið á skinninu hefur líka
hækkað og nú fá menn 10 þúsund
krónur fyrir minkaskinnið.
Örlög loðdýraræktunar á Vestfjörðum var stór skellur fyrir búið
í Tröð. „Þegar göngin yfir á Ísafjörð koma árið 1996 fer Helga
að sækja vinnu til Ísafjarðar. Ég
man að fyrsta árið þá duguðu
laun hennar akkúrat fyrir afborgununum af loðdýraskuldinni og
ég er ennþá að borga niður þessi
lán. Það er grátlegt að þessi saga
er enn að endurtaka sig og ungt
fólk sem er nýbyrjað að búa með
fjölskyldu er komið í skuldaklafa
vegna efnahagsstjórnunarinnar.
Þetta var því frekar dýr lífsreynsla, en líka skemmtilegt og
spennandi að taka þátt í að koma
á fót nýjum iðnaði. Þetta var líka
góður félagsskapur en ég gegndi
formennsku í Félagi loðdýrabænda hér á svæðinu á þessum
tíma og hafði gaman af.“

Kúabóndi og sauðfé
Hvað gera bændur þegar bústofninn er horfinn og reksturinn
farinn á hausinn? „Við höfðum
keypt jörðina af foreldrum mínum nokkrum árum áður en
ræktunin fór í þrot og tókum þá
við kúnum og sauðfénu. En við
sóttum bæði vinnu út á Flateyri
og svo til Ísafjarðar þegar göngin
opnuðu.
Ég er kúabóndi í um áratug, en
svo er það að stuttu fyrir aldamótin þá fer af stað hreyfing meðal bænda um að endurbæta fjósin
og breyta rekstrarfyrirkomulagi
kúabúanna. Það var búið að vera
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samdráttur í mjólkuframleiðslu í
meira en tvo áratugi fram á tíunda
áratuginn. Á þessum árum var
því lítið sem ekkert byggt af nýjum fjósum þannig þegar líður að
aldamótum eru Bændasamtökin
orðið meðvituð um að það þurfi
að ráðast í fjárfestingar.
Við fórum því, kúabændurnir
á svæðinu, á námskeið um fjósnýtingar og í heimsóknir til nýrra
búa á suðurlandinu. Á þessum
tíma erum við því að taka ákvörðun um framtíð mjólkurframleiðslunnar á svæðinu. Ég var
með lítið og gamalt fjós og stóð
því frammi fyrir því að velja á
milli þess að byggja eða hætta.
Það varð úr að ég, eins og flestir
á svæðinu, tók ákvörðun um um
að hætta. Það var ekki byggt
nema á Botni í Súganda og á
Vöðlum og Hóli í Önundarfirði,
en þetta eru bú með um 70 til 80
mjólkandi kýr og framleiða því
jafnmikið og áður þegar búin
voru 10 til 15.
Við hættum þarna rétt fyrir
2000 í kúabúskapnum, en við
vorum alltaf með kindur og
lögðum meiri áherslu á sauðfjárræktun. Ég er nú með um 330
veturfóðraðar ær, sem er um það
bil það magn sem landið leyfir,
en auk þess slæ ég líka svolítið á
Ingjaldssandi.“

Skógarbóndi
„Það fóru náttúrulega allskonar
hræringar af stað þegar maður
hætti í mjólkurframleiðslu. Þá
var það að Sæmundur Þorvaldsson á Læk í Dýrafirði boðaði
bændur í Önundar- og Dýrafirði
til fundar á Núpi. Hann hélt þar
mikinn vakningarfund um skógrækt – það hreinlega gustaði af
honum í ræðustólnum – og ég
eins og margir sem sátu þennan
fund varð alveg upptendraður.
Upp úr þessum fundi voru stofnaðir Skjólskógar, eða gömlu
Skjólskógar, eins og við köllum
þá því síðar var þessu breytt í
landshlutabundið skógræktarverkefni og færðist á hendur ríkisins.“
Ég sat í stjórn Skjólskóga og
var formaður Félags skógarbænda á Vestfjörðum en markmið okkar var að gera skógrækt
að atvinnugrein þannig að í framtíðinni gætu skógarbændur starfað á Vestfjörðum. Gróðursetning
byrjaði 1998 á þremur jörðum
og Tröð var ein þeirra. Fyrst gróðursettum við skjólbelti í túnið og
í dag skýlir það um 20 tuttugu
hekturum af túni. Gróðursetningin fer svo af stað af krafti í kringum 2002 og síðan þá hefur um
3,7 milljónir trjáa verið plantað á
vegum Skjólskóga.
Það er ágætt að miða við
Tunguskóg í þessu sambandi, en
vaxtahraði trjánna í Tunguskógi
sýndi að hér gætu vaxið arðbærir
nytjaskógar. Tunguskógur er um
fimm hektarar en góðursetningin
sem Skjólskógar hafa staðið fyrir

nær yfir um 1600 hektara land
sem þýðir að á næstu tíu árum
munu um 300 til 400 Tunguskógar stinga upp kollinum á
Vestfjörðum.“
Ásvaldur hefur ekki látið sitt
eftir liggja í þessu framtaki. „Hér
í Tröð höfum við gróðursett um
80-90 þúsund plöntur í um 70
hektara land. Landið hér var ansi
illa farið eftir fyrri búskap m.a.
af ofbeit enda var hér stundum
þrí- og fjórbýlt. Árið 1710 búa
hér t.d. 30 manns á þremur býlum
en þar af voru níu niðursetningar.

Ég hef stundum sagt að núna á
21. öldinni séu niðursetningarnir
orðnir tíu talsins, en þá kalla ég
reyndar þá sem setja niður plöntur
niðursetninga.“
Skógrækt er ekki óumdeild á
Íslandi, t.d. telja sumir að verið
sé að breyta náttúrulegri ásýnd
landsins. „Ég held að það sé best
að svara þessari gagnrýni einfaldlega með því að fara með þetta
fólk út í skóg og leyfa því að
njóta alls þess sem skógurinn
hefur að geyma; skjólsins og hins
fjölbreytta fuglalífs og flóru.

Þá eru hagkvæmisrökin ótvíræð. Ef við undanskiljum allar
þær afurðir sem skógurinn gefur
af sér og einblínum eingöngu á
kolefnisbindinguna og verðleggjum hana í samræmi við kolefniskvóta skv. heimsmarkaði, þá
myndi það nægja til þess að borga
upp skóganna fyrir okkur. Ég er
ekki nokkurum vafa um að þetta
muni í framtíðinni verða arðbær
atvinnugrein þótt það muni taka
nokkura áratugi að byggja skógana upp,” segir Ásvaldur.
– Kristján Torfi Einarsson.
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Garðar Guðmundsson og Daníel Jakobsson bæjarstjóri afhjúpa minningarhelluna. Ljósmyndir: Benedikt Hermannsson.

Minningarhella um Björnsbúð afhjúpuð
Minningarhella um Björnsbúð
og kaupmennina þar var formlega
afhjúpuð við hátíðlega athöfn á
laugardag. Það var Daníel Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar sem afhjúpaði helluna
ásamt Garðari Guðmundssyni
kaupmanni. Að sögn Jakobs Fals
Garðarssonar, sonar Garðars, eru
allir ánægðir með afhjúpunina
og allt sem að henni sneri. „Við
erum virkilega ánægð og sátt, og
viljum koma á framfæri þakklæti
til allra sem lögðu framtakinu
lið,“ segir Jakob Falur. Áslaug
Jónsdóttir, myndlistarkona og rithöfundur, hannaði útlit hellunnar
og Málmsteypan Hella í Hafnarfirði framleiddi. Á hellunni kemur fram örsagan af slagorði
Björnsbúðar „Fastur punktur í
tilverunni.“
Björn Guðmundsson, kaupmaður, tók fyrsta skref í átt að
verslunarrekstri sínum árið 29.

janúar árið 1894 þegar þegar hann
keypti verslunarréttindabréf af
Lárusi Bjarnasyni settum bæjarfógeta á Ísafirði. Var þá ekkert
því til fyrirstöðu að Björn hefðist
handa, en hann fór þó rólega af
stað. Fyrst um sinn sinnir hann
viðskiptum í pakkhúsinu við
Smiðjugötu. Í blaðinu „Vestra“
1. tbl. 30. október 1901 auglýsir
Björn „nauðsynjavörur ódýrari
en annarsstaðar“. Árið 1903
kaupir Björn verslunarhúsnæði
að Silfurgötu 1 og hefur þar rekstur af alvöru. Því hefur verið
fleygt fram, að Björn hafi greitt
andvirði hússins með gullkrónum. Hann var sæmdur hinni
íslensku fálkaorðu fyrir störf sín
árið 1926 og átti alla tíð velgengni
að fagna. Hann var vel liðinn og
átti breiðan hóp viðskiptavina.
Sonur Bjarnar, Guðmundur,
hóf nám við Verzlunarskóla Íslands um það leiti sem faðir hans

byrjaði reksturinn og má þá segja
að grunnurin að margra kynslóða
verslunarrekstri hafi verið lagður.
Smátt og smátt tók hann svo við
af föður sínum og árið 1919 er
hann að mestu tekinn við sem
verzlunarstjóri. Mikil þörf var
orðin á auknu plássi til þess að
geta sinnt sölu sauðfjárafurða og
þeir feðgar stækka við sig og
kaupa hluta lóðar Silfurgötu 3
árið 1926.
Drengir Guðmundar voru svo
sem ekkert að bíða eftir því að
verða fullgildir vinnukraftar.
Eftir því sem þeim óx fiskur um
hrygg fóru þeir að skæklast kringum búðina. Elsti sonurinn, Björn,
gerðist smátt og smátt afgreiðslumaður hjá föður sínum. Gunnar,
yngri bróðir Björns, lauk prófi
frá Verzlunarskólanum í Reykjavík og gerðist smátt og smátt
hægri hönd föður síns unz hann
tók við stjórnartaumunum árið

1945. Gunnar lét af störfum í
Björnsbúð 1958 og tóku í kjölfarið bræðurnir Aðabjörn, Guðmundur og Garðar við rekstrin-

um. Synir Garðars störfuðu svo
við verslunina þar til henni var
lokað árið 1997.
– lisbet@bb.is

Ósafl kveður Bolungarvík
Byggingarfyrirtækið Ósafl
kveður nú Bolungarvík eftir að
hafa þjónustað bæinn í fimm ár,
fyrst við gerð Bolungarvíkurganga og svo við snjóflóðavarnargarðinn undir Traðarhyrnu.
„Nú pökkum við saman og förum
alfarið. Samstarfið við heimamenn hefur verið frábært og við

erum gríðarlega ánægðir með
velviljann sem okkur hefur verið
sýndur hér,“ segir Leó Jónsson
verkefnastjóri Ósafls, en fyrirtækið er í eigu ÍAV og svissneskra eigenda og var stofnað
alfarið í kringum gerð Bolungarvíkurganga.
Fyrirtækið heldur nú að öllum
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líkindum norður yfir heiðar og
mun starfa við gerð Vaðlaheiðaganga. Mikið af heimamönnum
starfaði fyrir Ósafl í Bolungarvík,
en að sögn Leós voru 80% starfsmanna fyrirtækisins að meðaltali
heimamenn.
– gudmundur@bb.is
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Rúmlega
20% aukning
Landaður afli í Bolungarvíkurhöfn á síðasta fiskveiðiári jókst um rúmlega 20%
frá fyrra ári. Frá 1. september
2011 til 31. ágúst 2012 komu
15.456 tonn á land í Bolungarvík, miðað við óslægðan
afla.
Árið áður var aflinn 12.
741 tonn, sem þýði aukningu
upp á 2721 tonn eða 21,4%.
Undanfarin ár hefur verið
stöðugur vöxtur í lönduðum
afla í Bolungarvík og hefur
aflinn aukist um 40% á aðeins fjórum árum.

smáar
Til leigu er ný standsett stúdíó
íbúð. Laus 1. október. Visa
raðgreiðslur. Upplýs. í síma
848 0938.
Til leigu er 85m² íbúð á eyrinni
á Ísafirði með tveimur góðum
svefnherbergjum. Laus 15.
október. Visa raðgreiðslur.
Uppl. í síma 848 0938.
Gull armband tapaðist á Ísafirði. Uppl. í sima 864 2803.

Rækjumjölið góða.

Vinna rækjumjöl í Bolungarvík
Rækjuvinnslan Kampi ehf.
hefur hafið framleiðslu á rækjumjöli úr því hráefni sem leggst
til við rækjuvinnslu fyrirtækisins
á Ísafirði. Eins og kunnugt er
keypti Kampi húsnæði Íshúsfélagsins í Bolungarvík fyrr á árinu,
þar sem Bakkavík var með rekstur áður, en þar verður mjölvinnsl-

an til húsa. Jón Guðbjartsson,
stjórnarformaður Kampa, ber
miklar væntingar til þess að mjölvinnslan skili góðum árangri.
Kampi hefur nú hafið að vinna
hágæða mjöl úr þeirri rækjuskel
sem leggst af við rækjuvinnsluna,
en áður þótti það heyra til úrgangs
og var aukakostnaður á rækju-

vinnslunni. Rauður litur mjölsins
ku gera efnið eftirsótt til fóðurgerðar fyrir fiskeldi.
Hugmyndin að vinnslu rækjuskeljarinnar spratt upp þegar ljóst
var að fiskimjölsverksmiðjan
Gná myndi loka, en það var ljóst
árið 2010. Vegna umhverfisástæðna var Gná gert að loka og

lokaði verksmiðjan endanlega í
sumar. Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða lagðist þá í rannsóknarverkefni um hvernig væri hægt
að leysa vandamálið sem fylgir
vinnslu á rækjuskel, og tókst að
skapa tækifæri til verðmætasköpunar úr hráefninu.
– gudmundur@bb.is

Kjarnafjölskyldum fækkar á Vestfjörðum
Kjarnafjölskyldum á Vestfjörðum hefur fækkað ört undanfarin ár í nær öllum sveitarfélögum fjórðungsins. Árið 2000 voru
1.035 kjarnafjölskyldur búsettar
í Ísafjarðarbæ, en þann 1. janúar
2012 voru þær 933. Á síðasta ári
voru 967 kjarnafjölskyldur í Ísafjarðarbæ, og því hefur fækkað
um 34 fjölskyldur á milli ára,
samkvæmt tölum Hagstofunnar.

Í Bolungarvík hefur kjarnafjölskyldum einnig fækkað á milli
ára, en árið 2000 voru 244 kjarnafjölskyldur í bænum en nú eru
þær 227. Í Vesturbyggð hefur
fækkunin verið örari en í Bolungarvík, en árið 2000 bjuggu 281
kjarnafjölskylda í Vesturbyggð
en nú eru þær 209.
Eina sveitarfélagið á Vestfjörðum sem inniheldur fleiri

kjarnafjölskyldur nú en fyrir tólf
árum er Árneshreppur á Ströndum, en nú eru 13 kjarnafjölskyldur í hreppnum en þær voru 11
árið 2000. Í Strandabyggð er
einnig fjölgun, en frá því að sveitarfélögin Broddaneshreppur og
Hólmavíkurhreppur voru sameinaðir árið 2006 hefur kjarnafjölskyldum fjölgað í sveitarfélaginu, en þær eru 125 miðað við

118 árið 2007.
Til kjarnafjölskyldu teljast
hjón og fólk í óvígðri sambúð,
börn hjá þeim 17 ára og yngri,
einhleypir karla og konur sem
búa með börnum 17 ára og yngri.
Börn 18 ára og eldri, sem búa
með foreldrum sínum, teljast
ekki kjarnafjölskyldu og sama
gildir um einhleypa sem búa með
börnum sínum 18 ára og eldri.

Hamfarir náttúru og þings
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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Veðrið sem gekk yfir Norður- og Austurland í síðustu viku var
hart og hafði í för með sér rafmagnsleysi heils landshluta og fyrir því
finnur fólk. Það er óvenjulegt að sauðfé kafsnjói svo snemma árs,
fyrir miðjan september. Þetta veður var ekkert annað en hreinræktaðar
hamfarir náttúrunnar, en þær birtast í svo mörgum og misjöfnum
myndum að nauðsynlegt er að skapa mikla vitund um það meðal almennings á Íslandi. Það er ekki bara svo að snjóflóð, skriðuföll,
jarðskjálftar og eldfjöll geri Íslendingum og reyndar heiminum öllum vonda grikki. Veðrið gerir það líka eins og glöggt kemur í ljós
þegar leitað er sennilega um 12 þúsund fjár á Norðurlandi. En hamfarirnar eru fleiri.
Alþingi hefur nú komið saman, hinn 11. september s.l. Sennilega
hafa þeir valið daginn með hliðsjón af sögunni, vonandi þó ekki,
heldur hafi það verið tilviljun hversu heppileg svo sem hún kann að
teljast. Nú hefur fjárlagafrumvarp vegna komandi árs, 2013, verið
lagt fram við misjafnan fögnuð. Þetta verða fjárlög kosningaárs og
þau byggjast á því að nú heitir það ekki lengur að skera niður heldur
aðhald. Niðurstaðan verður sú sama fyrir stofnanir ríkisins, þótt að
meðaltali sé miðað við eitt prósent er ljóst af lestri þess að sums staðar er fært til með þeim hætti að ,,aðhaldið“ verður meira en það hjá
einhverjum og aðrir fá uppbót, þótt ekki verði séð hver sé hugsunin

að baki.
Það sem stendur upp úr eru ýmsar sérkennilegar skattahækkanir,
einkum virðisaukaskatts á gistingu úr 7 prósentustigum upp í 25,5
prósent, sérstakt skattþrep á laun í fjármálastarfsemi og vörugjaldshækkun á bílaleigubíla. Allt virðist stefna í það að ekki einu sinni
verði kýrin -ferðaþjónustan – þurrmjólkuð, heldur blóðmjólkuð.
Slíkt kann ekki góðri lukku að stýra og mun hafa til lengri tíma
mjög slæm áhrif á íslenska ferðaþjónustu. Útlendingar eru, sennilega í blóra við það sem íslenskir stjórnmálamenn halda, engir
asnar. Ferðaþjónusta í heiminum á í vök að verjast og líklegt að
þegar fram í sækir lækki verð á slíkri þjónustu við Miðjarðarhafið
og talsvert geri Grikkir grikk og fari úr Evrusamstarfinu. Hvor
sem það verður raunin eður ei mun samkeppnisstaða Íslands sem
áfangastaðar ferðamanna versna að miklum mun. Nær væri að
taka sér tak og grípa á svartri atvinnustarfsemi sem allir vita að
þrífst í ferðageiranum og víða annars staðar, en enginn stjórnmálamaður hefur dug og kjark til að taka þá pólitísku ákvörðun að
spyrna hraustlega við fæti.
Hamfarir af völdum náttúrunnar eru óviðráðanlegar en af völdum
stjórnmálamanna eru þær með öllu óþarfar.
En sýnir ekki fjárlagafrumvarpið annað?
FIMMTUDAGUR 20. SEPTEMBER 2012

Lengja líftímann á
ferskum flakastykkjum
Útgerðarfyrirtækin Íslandssaga hf. á Suðureyri og Oddi hf.
á Patreksfirði vinna nú að þróun
nýrra umbúða sem gætu lengt
líftíma á ferskum flakastykkjum
til útflutnings. Verkefnið er unnið
í samstarfi við Matís, Promens
og Sæmark og Vaxtarsamning
Vestfjarða, sem styrkir verkefnið
fjárhagslega. Samningur þessa
efnis hefur verið undirritaður. Að
sögn Gunnars Þórðarsonar stöðvarstjóra hjá Matís á Ísafirði lofa
fyrstu niðurstöður ransóknarinnar mjög góðu og gefa til kynna
að hægt sé að lengja líftímann
mun lengur en einn dag.
„Menn töldu það vera mikla
byltingu ef hægt væri að lengja
tímann um sólarhring, en nú virðist allt benda til þess að fjórir
sólarhringar séu nær lagi. Það
gefur tækifæri á að sækja á nýja
markaði, en aðferðin gefur jafnframt möguleika á pökkun á neytendamarkað. Slíkt eykur möguleika á beinum viðskiptum við
verslunar- og veitingakeðjur sem
oftar en ekki greiða hæstu verðin,
enda gera þeir mestar kröfur um
gæði,“ segir Gunnar.
Ljóst þykir að neytendur séu

Útboð

Shiran Þórisson og Óðinn Gestsson, við undirritun samningsins.
tilbúnir að greiða hærra verð fyrir Promens kemur að þessu og útferskan fisk, en vandmál með flytjandi eins og Sæmark sem
flutninga og líftíma eru helstu hefur tengsl við erlenda kauphindranirnar í þeim viðskiptum. endur. Síðast en ekki síst fisk„Því er gríðarlega mikilvægt að vinnsla eins og Íslandssaga sem
finna nýjar aðferðir til að lengja hefur áralanga reynslu í framlíftíma og auka aðgengi að mörk- leiðslu og útflutningi á ferskum
uðum með merkingum fyrir neyt- flakastykkjum úr ýsu og þorski,“
segir Gunnar.
endamarkað.“
„Niðurstöðurnar eru mun betri
Að sögn Gunnars er samstarf
aðila sem koma víða að með ólíka en við þorðum að vona og nú
þekkingu mikilvæg. „Rannsókn- bíðum við eftir formlegum niðurarstofnun eins og Matís býr yfir stöðum og lokaskýrslu. Þá verður
mikilli þekkingu á viðfangsefn- hægt fara að einblína á erlendan
inu, umbúðaframleiðandi eins og markað.“ – gudmundur@bb.is
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Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboðum í lokun á tengigangi milli Grunnskólans
í Bolungarvík og Íþróttamiðstöðvarinnar.
Fyrir er opinn gangur með steyptum undirstöðum, gólfplötu, langvegg og þaki. Loka
skal ganginum með timburvegg þar sem í
eru gluggar og útihurðir. Ofan á steypta
þakið skal setja timburþak klætt stáli.
Flatarmál timburveggs er 68m².
Flatarmál þaks er 72m².
Verklok eru áætluð 25. janúar 2012.
Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bolungarvík frá og með föstudeginum 21. september
2012. Útboðsgögnin kostar kr. 5.000.Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 9. október 2012 kl. 11:00.
Bolungarvíkurkaupstaður.
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Hulda Leifsdóttir við framleiðslu á HULDUNNI.

Hulda framleiðir Hulduna
Ísfirðingurinn Hulda Leifsdóttir, sem búsett er í Finnlandi, hefur
um nokkurt skeið þróað og framleitt húðvörulínu undir nafninu
HULDAN. Varan byggir á náttúrulegum aðferðum og hráefnum
og eru engin kemísk efni notuð
við framleiðsluna. „Ég byrjaði
að gera sápur fyrir sjö árum eftir
að ég rakst á skemmtilega bók
sem ég keypti. Hins vegar hef ég
verið að gera salva og aðrar húðvörur um tveggja ára skeið samhliða námi í grasalækningum,“

segir Hulda.
Vörurnar hafa fengið mjög
góðar viðtökur í Finnlandi og að
sögn Huldu fara þær í sölu á
Íslandi innan tíðar. „Þær verða
líklega eingöngu til sölu í Suomi
Perkeli Design versluninni á
Laugarvegi en það er aldrei að
vita hvort þeim verði dreift víðar
um landið.“
Brenninetlan er ein af undirstöðu jurtum í framleiðslu Huldu
og segir hún að í brenninetlunni
sé hægt að finna lausn við nánast

öllu. „Ég man ekki eftir brenninetlu heima á Íslandi. Hún vex
þar en ég kynntist henni hér í
Finnlandi, hún er núna villijurt
ársins hér. Þekking og reynsla
fólks af brenninetlu er varðveitt
hér og gerðar hafa verið miklar
rannsóknir á eiginleikum hennar.
Fyrir nokkrum árum stofnaði ég
hér í Rauma brenninetlu vinahóp,
sem fer saman í tínsluferðir á
hverju ári. Brenninetlan er uppáhaldið mitt, ég alveg elska hana,“
segir Hulda.
– lisbet@bb.is

Varan byggir á náttúrulegum aðferðum og hráefnum
og eru engin kemísk efni notuð við framleiðsluna.

Þjóðleikur
til Vestfjarða
Í ár taka Vestfirðir í fyrsta
sinn þátt landlægu leiklistarstarfi Þjóðleikhússins, þjóðleik. Þjóðleikur er leiklistarhátíð ungs fólks sem haldin er
annað hvert ár á landsbyggðinni og samstarfi við menningarráð og ótal menningartengda aðila á landsbyggðinni. Þekkt íslensk leikskáld
eru fengin til að skrifa krefjandi og spennandi verk fyrir
13-20 ára leikara sem svo eru
sett upp í hinum ýmsu byggðum landsins. Lokahátíðir eru
haldnar að vori þar sem allar
sýningar í hverjum landsfjórðungi koma saman á stórri leiklistarhátíð. Allar samsetningar
leikhópa eru leyfðar, svo lengi
sem fullorðinn ábyrgðaraðili
er í forsvari og að meðlimir
hópsins séu á aldrinum 13-20
ára.
Þjóðleikhúsið mun svo veita
listrænum stjórnendum Þjóðleiks-hópanna aðstoð í formi

faglegrar ráðgjafar og námskeiða bæði í Reykjavík og á
Vestfjörðum í vetur. 13. - 14.
október 2012 verður haldið
undirbúningsnámskeið fyrir þá
sem að leikhópunum koma og
verða teknir fyrir þættir eins
og leikmyndahönnun, sviðstækni ýmiss konar, leikstjórn
og skipulag æfingaferlis. Þar
munu leikskáldin einnig kynna
verk sín og hugmyndirnar að
baki þeim. Leiðbeinendur
verða listafólk sem allt er í
fremstu röð hvert á sínu sviði.
Því ættu stjórnendur verkefnanna að fara vel undirbúnir af
stað í vinnuna með sínum hópum.
Ísfirðingurinn Vigdís Jakobsdóttir er framkvæmdastjóri
Þjóðleiks á landsvísu en Jón
Jónsson, menningarfulltrúi
Vestfjarða fer með verkefnastjórn á svæðinu og veitir nánari upplýringar um starf þjóðleiks á Vestfjörðum.

Trommukennari
Tónlistarskóla Ísafjarðar vantar trommukennara í hlutastarf í vetur. Þarf að geta hafið störf
sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri í síma 456 3925 / 861 1426
eða á netfanginu sigridur@tonis.is.
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Vilja skýringar á sölu Kaupfélagshússins
„Grundvallarspurningin er sú
hvort að tilboðið sem metið var
hæst, hafi í raun verið hæst. Ég
tel yfirgnæfandi líkur á því að
tilboð Óttars hafi verið hæst,“
segir Ásgeir Erling Gunnarsson
fasteignasali. Ásgeir annaðist
tilboð Óttars Överby í Austurveg
2 á Ísafirði, en tilboðið hljóðaði
upp á 33 milljónir króna. Tilboðinu var ekki tekið, heldur tilboði Ágústs Gíslasonar, Flosa
Kristjánssonar, Gísla Más Ágústssonar og Alfreðs Erlingssonar, sem hljóðaði upp á 35 milljónir. Ásgeir telur að ekki sé allt
með felldu við söluna á húsinu
og hefur óskað eftir skýringum
frá bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.
Að sögn Ásgeirs, bendir allt
til þess að tilboð þeirra Ágústs,
Flosa, Gísla og Alfreðs hafi innihaldið fyrirvara, nefnilega að
bílastæðin fyrir neðan Austurveg
2 fylgdu með í kaupunum. „Þetta
er okkur tjáð að starfsmanni
bæjarins. Í tilboði þeirra voru
fyrirvarar um að bærinn breyti
eignaskiptasamningi sínum og
láti bílastæðin fylgja með tilboðinu. Tilboð Óttars var hinsvegar
bara í eignina sjálfa án fyrirvara.“

Ásgeir telur að bílastæðin fyrir
neðan eignina hljóti að vera meira
virði en tvær milljónir króna.
„Ef að tilboði Óttars hefði verið
tekið í vor hefði þetta verið greitt
að fullu og engin eftirmálar. En
nú stendur bærinn frammi fyrir
því að hafa ekki fengið krónu
greidda, það er ekki búið að þinglýsa neinum samningum, og bærinn stendur frammi fyrir þeirri
kvöð að þurfa að láta af hendi
bílastæði í hjarta bæjarins í einkaeigu.“
Ein aðalathugasemdin sem
Ásgeir gerir við málsmeðferðina
er sú að Ágúst Gíslason er einn
þeirra sem kemur að kaupum
hússins, en Ágúst er einnig einn
kaupaðila að Hótel Ísafirði, sem
keypt var á dögunum af Daníel
Jakobssyni bæjarstjóra og fjölskyldu hans. „Einhverjum vikum
eftir að bæjarstjórn samþykkir
að ganga að kauptilboðinu í
Kaupfélagshúsið kaupir bæjarstjórinn hótel ásamt Ágústi Gíslasyni. Kaupfélagshúsið var selt á
sínum tíma með það fyrir augum
að það yrði innrétt sem gistirými,
en svo er hótelið selt og maður
fer að hugsa hvort það eigi ekki

Kaupfélagshúsið stendur við Austurveg 2 á Ísafirði.
bara að reka þetta allt saman sem og óskum eftir því að þetta mál hann hefur staðið í síðustu
eina heild. Þetta hljómar eins og verður tekið upp. Þetta er ekki mánuði. Engum pappírum hefur
ísfirsk einkavæðing og maður eðlileg málsmeðferð. Ef að bær- verið þinglýst og því er enn hægt
hreinlega skilur þetta ekki,“ segir inn samþykkir tilboð Óttars fær að breyta þessu,“ segir Ásgeir
hann greiddar 33 milljónir í stað Erling Gunnarsson.
Ásgeir.
– gudmundur@bb.is
„Við viljum fá þetta upplýst, þess að standa í þessu stappi sem

„Ekki um óeðlilega málsmeðferð að ræða“
„Þetta eru bara algerlega staðhæfulausar og ótrúlega daprar
ásakanir. Það er ekki verið að
vinna hlutina hér á neinn annan
hátt en nákvæmlega eins og þeir
eru lagðir upp með í bæjarstjórn
og bæjarráði,“ segir Eiríkur Finnur Greipsson. Eiríkur segir ekkert
óeðlilegt við það að bæjarráð hafi
samþykkt 35 milljóna króna
kauptilboð Ágústs Gíslasonar,
Flosa Kristjánssonar, Gísla Más
Ágústssonar og Alfreðs Erlings-

sonar í kaupfélagshúsið svokallaða, sem stendur við Austurveg
2 á Ísafirði.
Í viðtali við Bæjarins besta
heldur Ásgeir Erling Gunnarsson
fasteignasali því fram að tilboð
umbjóðanda hans, Óttars Överby, hefði með réttu átt að vera
samþykkt en það hljóðaði upp á
33 milljónir. Inn í því tilboði var
hvergi kveðið á um afnota- og
eignarétt á 14 bílastæðum fyrir
neðan eignina, en þau fylgja með

í kauptilboði Ágústs, Flosa, Gísla
og Alfreðs.
Eiríkur Finnur segir eðlilegar
ástæður fyrir því að ekki sé endanlega búið að ganga frá kauptilboðinu. „Það hefur tekið lengri
tíma en til stóð að fá leyfi, m.a.
frá eigendum jarðhæðar hússins
fyrir lögnum og slíku. Einnig hefur eignaskiptasamningurinn og
meðferð hans tekið tíma, enda
hefur fólk verið í sumarfríi,“ segir
Eiríkur, sem telur ótækt að bæjar-

ráð sé vænt um óeðlieg vinnubrögð. „Ef um óeðlilega málsmeðferð væri að ræða hefði líklega verið reynt að flýta málinu.
Þessi meðferð okkar er því tæpast
til að fela einhver spor.“
Aðspurður um tengsl Ágústs
Gíslasonar og Daníels Jakobssonar bæjarstjóra, en Ágúst var
einn þeirra sem keyptu Hótel Ísafjörð ásamt Daníel á dögunum,
segist Eiríkur aldrei hafa hugsað
um nein tengsl þar á milli. „Það

kann að vera að hljómi fáránlega,
en ég hef ekki eina minnstu hugmynd um hvort það séu einhver
tengsl á milli þessa kauptilboðs
og kaupanna á hótelinu, og mér
kemur það ekki við.“
Ásgeir Erling hefur komið erindi sínu til leiðar til bæjarstjórnar, og mun bæjarritari sjá um að
svara spurningum Ásgeirs. Þess
ber að geta að Daníel Jakobsson
bæjarstjóri vék af fundi bæjarráðs
þegar bréf Ásgeirs var tekið fyrir.

Við þurfum væna slettu af hreinni
jógúrt Vatn eftir hentugleika
Dass af tómatsósu Paprika eftir
því hvað vantar Smá af sykri Salt
og pipar
Skerið lifrina í fínar ræmur,
því fínni, því betri. Leggið lifrina
í kryddlög í tæpa stund. Saxið
laukinn og mýkið hann á pönnu

yfir opnum eldi. Skellið olíu á
pönnuna og lifrinni ofan á í
smá stund. Hana má alls ekki
ofelda. Kryddlögurinn og
laukurinn fer svo yfir og síðan
er þetta borið fram með salati
og kartöflum, óskrölluðum.
Ég skora á Stefaníu Birgisdóttur í Bolungarvík.

Sælkeri vikunnar er Birgir Olgeirsson frá Bolungarvík

Agnello Fegato
Þetta er réttur sem ég lærði á
ferðalagi mínu um Evrópu, eða
Europe líkt og innfæddir kalla
hana. Í Evrópu er matartíminn
ákveðin helgistund. Þetta er
athöfn sem á sér margra daga
fyrirvara og þarf yfirleitt að
taka sér frí eftir hádegi frá
vinnu til að undirbúa kvöldverð
svo vel takist til.
Þetta er réttur sem mælst er
með til að menn beiti skilningarvitunum í stað þess að treysta
á mælieiningar og ýmis nýmóðins tæki sem eiga að auðvelda matseldina. Ef þú notast
við þessi apparöt þá hverfur
mannlegi þátturinn úr matargerðinni og ekki vottar fyrir

sköpunargleði né ástríðu. Það er,
líkt og Ítalarnir segja, algjörlega
„scandaloso”.
Munið bara að beita aldagamlli
aðferð til að athuga hvort maturinn sé tilbúinn. Með aðferðinni
leitast þú að fyrirframgefinni niðurstöðu, að maturinn bragðist vel.
Þetta fæst með því að smakka
þetta og sigta út hvað vantar í
réttinn svo hann sé tilbúinn. Ef
menn ætla að reyna að sneiða
framhjá mannlega þættinum við
matargerðina þá þá eru þeir um
leið búnir að firra sig frá afurðinni
sem hlýst af elduninni.
Ég er mjög hrifinn af opnum
eldi við matargerð eftir að hafa
orðið vitni að því, á ferðalagi til
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Hríseyjar snemma á tíunda áratug
síðustu aldar, þegar reyndur
skipstjóri flamberaði nautalundir
sem hann bar fram beint fyrir
framan matarborðið. Upplifunin
verður ekki æsilegri fullyrði ég
og matargerðin þeim mun meira
spennandi, eða excitación, líkt
og þeir spænsku segja.
Agnello Fegato
Nú þegar haustar er kjörið að
bera þennan rétt fram á kvöldverðarborðið.
Meðalstór lambalifur
Tvö stykki af lauki
Klípa af smjöri
Kryddlögur
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