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Lestur er lykill
„Þegar ég kom fyrst til Ísafjarðar ætlaði ég vera
hér í tvö ár, en nú eru árin orðin fjörutíu og ég er ekkert á
förum,” segir Herdís Magnea Hübner í viðtali við BB. Herdís
segir m.a. frá föður sínum sem kom til Ísafjarðar eftir að hafa
verið í fangabúðum í Englandi í stríðinu og fyrstu árum
Menntaskólans á Ísafirði. „Ég er hrædd um að sömu örlög bíði
byggðarinnar hér og á Hornströndum en ég verð þá líklega sú
sem slekk ljósin þegar allir hinir eru farnir.

Fengu 1,6
milljóna
króna styrk

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Rekstur lögregluembættisins á Vestfjörðum við þolmörk
„Það er skiljanlegt að lögreglumenn á Vestfjörðum hafi áhyggjur af rekstri þess embættis sem
þeir starfa hjá en lögregla á landsvísu hefur á undanförnum árum
þurft að hagræða í rekstri vegna
skerðinga löggjafarvaldsins á
nauðsynlegu fjárframlagi til löggæslunnar í landinu,“ segir Úlfar
Lúðvíksson sýslumaður á Ísafirði
og á Patreksfirði og lögreglustjóri
á Vestfjörðum. Lögreglufélag
Vestfjarða gaf út ályktun í síðustu
viku þar sem áhyggjum var lýst
yfir fjárveitingum til Lögreglunnar á Vestfjörðum.
Til að mæta niðurskurði og
hagræðingarkröfu löggjafarvaldsins hefur þurft að fækka lögreglumönnum á Vestfjörðum um

þrjá, en starfandi lögreglumenn í
umdæminu eru í dag átján. Úlfar
segir að stöðugildum hafi verið
fækkað án þess að grípa hafi þurft
til uppsagna, en keppikeflið sé
enn að verja störf og starfskjör
lögreglumanna á umbrotatímum
í íslensku samfélagi.
„Ég er þeirrar skoðunar að enn
geti íbúar í umdæminu treyst á
gæði og þjónustu lögreglunnar.
Það er ekki svo að lögregla hafi
verið illa rekin fyrir efnahagshrunið haustið 2008 eða að bruðlað hafi verið með fjármagn sem
henni var ætlað þótt alltaf eigi að
stefna að því að reka lögreglulið
eða hverja aðra stofnun ríkisins á
hverjum tíma á sem bestan og
hagkvæmastan hátt,“ segir Úlfar,

sem segist hafa verið lánsamur
með þá lögreglumenn sem hafa
verið í vinnu á Vestfjörðum.
„Ég veit að þeir leggja sig fram
í sínum störfum en aukið álag
þreytir menn, en margt þarf að
endurskipuleggja í daglegri starfsemi lögreglu en vel mönnuð lögregla er forsenda þess að viðhalda
nauðsynlegri löggæslu í landinu.
Þannig var full þörf fyrir þau
þrjú stöðugildi sem lögð hafa
verið niður,“ segir Úlfar. Aðspurður um hvort lögregluembættið hafi þurft að draga úr akstri
lögreglubifreiða segir Úlfar svo
vera. Eftir sem áður sé lögreglan
sýnileg, en fíkniefnahundur lögreglunnar var einnig látinn fara í
sparnaðarskyni.

„Rekstur embættisins er við
þolmörk en hér vegur þungt að
lögreglan á Vestfjörðum hefur
frá árinu 2008 ekki þurft að glíma
við sérstaklega fjárfrek lögregluverkefni þannig að embættið
hefur náð að halda sig innan fjárheimilda með mikilli hagræðingu. Ég hef löngum borið störf
lögreglumanna saman við störf
slökkviliðsmanna og sjúkraflutningsmanna, sem ávalt eru tiltækir
hvenær sem þeirra er þörf,“ segir
Úlfar.
Þess má geta að í fjárlagafrumvarpi sem nú er til meðferðar í
þinginu er áfram gert ráð fyrir
niðurskurði til lögreglunnar á
næsta ári.
– gudmundur@bb.is

Ungmennafélag Bolungarvíkur og Boltafélag Ísafjarðar
fengu 1,6 milljóna króna
styrk frá Knattspyrnusambandi Íslands. Styrkurinn er
ætlaður til eflingar knattspyrnu barna og unglinga.
KSÍ hefur að þessu sinni úthlutað 40 milljónum króna til
aðildarfélaga í öðrum deildum en efstu deild. Evrópska
knattspyrnusambandið lætur
hluta af þeim tekjum sem
renna til sambandsins vegna
meistaradeildar UEFA, renna
til félaga í öllum aðildarlöndum UEFA og er þeim ætlað
að efla knattspyrnu barna og
unglinga.
Reglum samkvæmt fara
þeir fjármunir til eflingar
barna- og unglingastarfs
þeirra félaga sem leika í efstu
deild í hverju landi. KSÍ var
úthlutað 43 milljónum frá
UEFA í þetta verkefni í ár.
Stjórn KSÍ samþykkti hinsvegar að leggja til 40 milljónir króna til viðbótar í
verkefnið svo að félög úr
neðri deildum fengju einnig
fjárstyrk. Þar sem lið BÍ/Bolungarvíkur er rekið sem
meistaraflokkur skiptist greiðslan til félaganna tveggja, BÍ
og UMFB og er forráðamönnum liðsins skylt að nota
peninganna til eflingar barnaog unglingastarfs.
– gudmundur@bb.is

Saltverk í Reykjanesi í útrás
„Staðan er góð. Við erum að
vinna í því að auka framleiðslugetuna til að anna eftirspurn, bæði
innanlands sem utan og það er
fyrst núna í haust sem við sjáum
fram á að geta það,“ segir Björn
Steinar Jónsson, annar eigenda
Saltverks ehf., í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp. Björn Steinar og
Garðar Stefánsson, stofnuðu
fyrirtækið fyrir rúmu ári og er

það eina fyrirtækið hérlendis sem
framleiðir kristalsjávarsalt. Björn
Steinar segir að fyrirtækið þjónusti um 100 fyrirtæki í landinu.
Ríflega 90% þeirra eru smáfyrirtæki eins og fiskbúðir og veitingastaðir. Flest fyrirtækjanna
eru á Vestfjörðum og á höfuðborgarsvæðinu.
Framleiðsla Saltverks hefur
verið til sölu í versluninni The

Meadow í New Portland og í
New York en verslunin er af
mörgum talin fremst í sínum
flokki þegar kemur að verslun
með salt. Verslunin seldur til að
mynda 110 salttegundir frá 26
löndum. Fyrirtæki í Bandaríkjunum, Ástralíu, Austurríki og
Ítalíu hafa sýnt saltinu mikinn
áhuga og fjöldinn allur af fyrirspurnum berast reglulega til Salt-

verks. Björn Steinar er nýkominn
af heimssýningu Slow Food samtakanna sem haldin var á Ítalíu
og segir Björn að allt salt sem
þeir félagar tóku með sér hafi
selst upp. Þá hafa nokkrar fyrirspurnir borist í kjölfar sýningarinnar.
Björn Steinar segir að stefnan
sé að koma saltinu á markað í
Evrópu og til að byrja með verða

Dæmdur fyrir þjófnað og fíkniefnaakstur
Karlmaður hefur verið dæmdur í 30 daga skilorðsbundið
fangelsi í Héraðsdómi Vestfjarða fyrir þjófnað og ítrekaðan
akstur undir áhrifum fíkniefna.
Var hinn ákærði dæmdur til að
greiða 290.000 króna sekt til
ríkissjóðs, auk þess að greiða
tæpar 200.000 þúsund krónur í
sakarkostnað. Ákærði missir
2

einnig ökuréttindi í átta mánuði.
Maðurinn var ákærður fyrir að
hafa farið inn í ökutæki ásamt
öðrum manni aðfaranótt laugardagsins 18. júní á síðasta ári á
Ísafirði, og ekið bílnum frá Mjósundi á Ísafirði um Djúpveg að
Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi og
til baka, þar til lögregla stöðvaði
aksturinn við Seljalandsveg 28 á

Ísafirði að morgni dags.
Maðurinn var einnig ákærður
fyrir að hafa ekið bifreið suður
Kirkjubólshlíð í Skutulsfirði í
apríl síðastliðnum á 155 km hraða
á klukkustund þar sem hámarkshraði er 90 km á klukkustund.
Maðurinn var ófær um að stjórna
bifreiðinni vegna áhrifa fíkniefna. Hann var einnig ákærður

fyrir annan fíkniefnakstur sem
átti sér stað í febrúar á þessu
ári á Ísafirði. Að lokum var
maðurinn ákærður fyrir að hafa
ekið undir áhrifum fíkniefna á
Hólmavík í apríl á þessu ári.
Ákærði játaði brot sín eins og
þeim var lýst í ákæru í september síðastliðnum.
– gudmundur@bb.is

Saltverk framleiðir vestfirskt kristalsjávarsalt.
sendar litlar pakkningar af saltinu
þangað. En hvað gerir saltið frá
Saltverk svona vinsælt? „Ég vil
meina að það sé sambland af
nokkrum þáttum, til dæmis saga
gamla saltverksins í Reykjanesi
sem heillar marga og svo að saltið
okkar er hrein og tær náttúruafurð. Unnið úr hreinum sjó og
eimað með heitu vatni en ekki
gasi eins og Norðurlöndin nota,“
segir Björn Steinar og er ánægður
með viðbrögðin sem saltið hefur
fengið bæði innanland og erlendis.
– audur@bb.is
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Frá Bolungarvíkurhöfn.

Höfnin hagnaðist um átta milljónir
„Línuútgerðirnar hér hafa verið að auka við sig kvóta á undanförnum árum. Það skýrir aukninguna í afla að lang stærstum
hluta, en hér hafa auk þess verið
aðkomubátar hluta úr árinu,”
segir Elías Jónatansson bæjarstjóri og hafnarstjóri í Bolungarvík. Sex mánaða uppgjör Bolungarvíkurhafnar var kynnt
í hafnarstjórn í vikunni, en þar
kemur fram að hagnaður af
rekstri hafnarinnar síðasta hálfa
árið væri tæplega átta milljónir

króna. Elías segir hagnaðinn vera
í samræmi við áætlanir og að
aukinn hagnaður sé bein afleiðing
af auknum afla.
Tekjur hafnarinnar eru að lang
stærstum hluta aflagjöld og þjónustugjöld. Flestir sem landa í
höfninni eru smábátar, en einnig
stærri bátar eins og línubáturinn
Þorlákur ÍS-15, sem er 250 tonna
stálbátur. Að sögn Elíasar ber
fyrst og fremst að þakka duglegum sjómönnum úr Bolungarvík
þennan hagnað. „Bolvísk línuút-

gerð skilar lang stærstum hluta
teknanna til hafnarinnar en tekjurnar hafa farið ört vaxandi á
undanförnum árum. Aflaaukningin á síðustu fjórum fiskveiðiárum er 40%,“ segir Elías.
Elías segir það gríðarlega jákvætt að aflinn hafi aukist í Bolungarvík og sé það bætandi fyrir
bæjarfélagið allt. „Þetta hefur jákvæð áhrif á atvinnustigið og þar
með á mannlífið allt hér í Bolungarvík,” segir Elías sem vonast til
þess að uppgangurinn gangi

áfram þó erfitt sé að spá fyrir um
framtíðina í útgerðarmálum. „Þá
hafa menn verið að kaupa öflugri
og öruggari báta sem búnir eru
fullkomnasta búnaði sem völ er
á. Dæmi um það eru tveir nýir
bátar sem búið er að afhenda og
einn í viðbót sem væntanlegur er
á næstunni. Gera má ráð fyrir að
fjárfestingin í þessum bátum
hlaupi á 300-400 milljónum
króna,” segir Elías.
Vonast er til þess að hagnaðurinn muni verða til að fram-

kvæmdir í Bolungarvíkurhöfn
haldi áfram á því skriði sem þær
hafa verið undanfarið. „Við erum
alltaf að byggja upp og nóg á
eftir að framkvæma. Við höfum
hugsað okkur að bæta við einni
flotbryggju enn,” segir Elías, en
stærsta verkefni hafnarinnar á
næstu árum er að klára gerð stálþils á fremri hluta brimbrjótsins.
Um er að ræða endurnýjun á 50
ára gömlu stálþili, en í kjölfarið verður steypt ný þekja á þann
hluta brimbrjótsins.

Ársreikningar Náttúrustofunnar samþykktir
Stjórn Náttúrustofu Vestfjarða
hefur gert munnlegt samkomulag
við Þorleif Ágústsson, fyrrverandi stjórnarformann stofnunarinnar um orðalagsbreytingu í
skýrslu stjórnar vegna ársreikninga 2008 og 2009 varðandi þinglýsingu á húsnæði Náttúrustofu
Vestfjarða að Aðalstræti 21-23 í
Bolungarvík. Í framhaldi þessa
mun fráfarandi stjórn undirrita
ársreikningana. Þetta var gert á
fyrsta fundi nýrrar stjórnar Náttúrustofu Vestfjarða sem haldin

var um miðbik mánaðarins.
Á fundinum var rætt um að
Bolungarvíkurkaupstaður myndi
kaupa Aðalstræti 21-23 af Náttúrustofu Vestfjarða og félagið
tæki eignina að leigu til lengri
tíma, sem hluta af uppgjöri vegna
skuldar Nattúrustofu við Bolungarvík. Elíasi Jónatanssyni bæjarstjóra Bolungarvíkur og stjórnarmanni í Náttúrustofu var falið
að útfæra slíka lausn, sem hægt
verður að bera undir stjórn og í
framhaldi við eigendur Náttúru-

stofu Vestfjarða.
Á fundinum voru einnig kynnt
fyrstu drög að ársreikningi fyrir
árið 2010, en þar kemur fram að
rekstrarhalli ársins var 12,5 milljónir króna. Spá fyrir niðurstöðu
ársins 2011 gerði ráð fyrir 4,5
milljónir rekstrarhalla. Ársreikningar fyrir árin 2008 og 2009 eru
sem fyrr segir ekki enn tilbúnir,
en Daníel Jakobsson tók fram á
fundinum að sér þætti eðlilegt að
fyrrverandi stjórn samþykkti ársreikninga vegna 2008 og 2009.

Samtök stofnfjáreigenda stofnuð
Samtök stofnfjáreigenda í
Sparisjóði Bolungarvík voru
stofnuð í Bolungarvík fyrir
stuttu. Tuttugu stofnfjáreigendur mættu til fundarins en
auk þeirra höfðu þrjátíu stofnfjáreigendur óskað eftir að fá
að gerast meðlimir í samtökunum. Það var samhljóða álit
fundarmanna að nauðsyn væri
að standa vörð um hagsmuni
samtakanna. Ólafur Kristjánsson, fyrrverandi bæjarstjóri í
Bolungarvík, var kjörinn for4

maður samtakanna.
Á fundinum fór hann m.a. yfir
fjölmörg mál sem komu inn á
borð aðalfundar Sparisjóðs Bolungarvíkur, m.a. störf rannsóknanefndar Alþingis um orsakir
erfiðleika og fall sparisjóðanna.
Aðrir í stjórn samtakanna eru
Halldór Benediktsson, Gunnar
Hallsson, Helga Aspelund og
Reimar Vilmundarson.
Samhljóða álit fundamanna var
að nauðsyn þess sé að standa
vörð um hagsmuni félagsins.

Ólafur Kristjánsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Bolungarvík
sem kosinn var formaður samtakana fór yfir fjölmörg mál
sem komið höfðu á borð aðalfundar Sparisjóðs Bolungarvíkur. Komið var meðan annars inn á störf rannsóknarnefndar Alþingis um orsakir
erfiðleika og fall sparisjóðanna
ásamt fleiri málum. Guðlaug
Elíasdóttir og Sigurður Hjaltason voru kosnir endurskoðendur samtakanna. – audur@bb.is

Skuldir Náttúrustofa Vestfjarða nema alls 21,6 milljónum
króna, en óinnheimtar kröfur eru
6,5 milljónir króna. Óútgefnir
reikningar vegna ýmissa verkefna hljóða upp á lágmark 6 milljónir króna. Á fundinum fól Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísa-

fjarðarbæjar og formaður stjórnarinnar, forstöðumanni stofnunarinnar, Þorleifi Eiríkssyni, að
gefa út reikninga vegna verkefna
sem fyrst. Þannig mætti flýta því
að lækka yfirdrátt í banka og
greiða gjaldfallna reikninga.
– gudmundur@bb.is

Björn ráðinn til
Snjóflóðasetursins
Björn Erlingsson hafeðlisfræðingur hefur verið ráðinn sem sjávarflóðafræðingur við Snjóflóðasetrið á Ísafirði. Um er að ræða
nýja stöðu og ráðningin til eins
árs í fyrstu. Ráðningin er hluti af
verkefninu „Haf og strönd“ sem
Fjórðungssamband Vestfirðinga
lagði til í Sóknaráætlun Vestfjarða. Björn lauk B.Sc prófi í
eðlisfræði frá Háskóla Íslands
árið 1981 og Cand Sc. í hafeðlisfræði frá Háskólanum í Osló árið
1987.
Hann hefur víðtæka reynslu af
störfum tengd faginu og verið
meðal stofnenda og rekstraraðila
fyrirtækjanna Halo og Horfur
sem sérhæfa sig í rannsóknum

Björn Erlingsson.
og þjónustu á sviði haffræði og
veðurfræði. Alls sóttu níu manns
um stöðuna.
– audur@bb.is

FIMMTUDAGUR 8. NÓVEMBER 2012

FIMMTUDAGUR 8. NÓVEMBER 2012

5

Murr og Urr í víking til Ameríku
Murr ehf. í Súðavík, sem framleiðir gæludýrafóður, hefur samið við stórt dreifingarfyrirtæki í
USA. Fyrstu sendingar bárust
dreifingaraðilum í sumar og hefur
fyrirtækið verið að dreifa vörum
í verslanir vestanhafs síðstliðna
tvo mánuði. Forsvarsmenn Murr
eru bjartsýnir á framhaldið þóii
árangurinn komi ekki strax í ljós.
Það að flytja út matvæli af þessari

gerð til USA er ekki einfalt mál
að sögn Þorleifs Ágústssonar eiganda fyrirtækisins, fyrst þarf að
fá tilskilin leyfi frá bandaríska
fóðureftirlitinu (AAFCO), svo
bandaríska lyfja og matvælaeftirlitinu (FDA) og að lokum bandarískum tollayfirvöldum. Þessi
leyfi krefjast þess að ströngustu
kröfum sé fylgt og miðast það
við bandaríska löggjöf – sem er

um margt mun flóknari en sú
evrópska.
Ennfremur þarf að sýna fram á
mælingar á öllum efnum í fóðrinu
– allt frá próteinum til steinefna.
Slíkar mælingar verða að vera
unnar af fyrirtæki sem samþykkt
er af bandarískum yfirvöldum –
sem þýddi fyrir Murr að senda
varð sýni af fóðri til USA þar
sem innihald var mælt frá a til ö.

Nýi báturinn við höfn í Bolungarvík.

Nýr bátur til Bolungarvíkur
Nýr bátur bættist í flota Bolvíkinga um helgina þegar Jónína Brynja ÍS 55 kom til heimahafnar
frá Hafnarfirði þar sem báturinn var smíðaður. Báturinn, sem er í eigu Jakobs Valgeirs ehf, er af
gerðinni Cleopatra 40B líkt og tveir aðrir bolvískir bátar, Fríða Dagmar ÍS-103 og Hrólfur Einarsson ÍS-155. Jónína Brynja ÍS mun halda til veiða við fyrsta tækifæri en báturinn, sem er fimmtán
brúttótonn að stærð, verður gerður út á línu líkt og forverinn Guðmundur Einarsson ÍS.

Spurningin
Kvíðir þú vetrinum?
Alls svöruðu 789.
Já sögðu 146 eða 18%
Nei sögðu 643 eða 82%
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:
Suðaustan 8-13 m/s og
dálítil rigning eða slydda,
en snýst í hvassa NA-átt
norðvestantil um kvöldið
með snjókomu. Kólandi
veður. Horfur á laugardag: Útlit fyrir ákveðna
norðanátt. Víða él, en
þurrt að mestu sunnanog suðvestanlands.
Frost 1-7 stig.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir austlæga átt
og fremur bjart og
kalt í veðri.
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Niðurstaða þeirra mælinga var
að samsetning fóðursins hjá Murr
uppfyllir vel alla staðla. Engin
viðbætt efni eru í fóðrinu, að
undanskyldu kalki frá Bíldudal –
en því er bætt við þar sem ekki er
notað neitt í Murr vörur sem inniheldur bein.
„Í Bandaríkjunum er Murr selt
sem hágæða fóður, hreint fóður
án bæti-, rotvarna- eða litarefna.
Slík vara er fágæt og er mikils
metin af kröfuhörðum gæludýraeigendum. Enda hafa viðtökur
verið góðar – bæði hjá þeim sem
þegar eru orðnir fastir Murr kaupendur og eins á stórum sýningum
þar sem Murr fóðrið hefur verið
kynnt. Þetta hefur vakið upp
spurningar hjá ýmsum hvernig
þetta sé hægt – en málið er að
Murr er sett saman af mikilli
þekkingu og aðgangur okkar að
úrvals hráefni gerir það að verkum að við bætum engum vítamínum í matinn – heldur látum
við náttúruna sjá um að það –
enda niðurstaða milljóna ára þróunar!“ segir Þorleifur.
En þrátt fyrir að vörurnar séu

komnar með leyfi frá yfirvöldum
– þá þarf að sækja sérstaklega
um í hverju fylki því sem ætlunin
er að selja í eða markaðssetja
vöruna. Nú þegar er varan seld í
13 fylkjum og fer þeim fjölgandi.
Dreifing miðast hinsvegar við afkastagetu og að baki slíkri markaðsvinnu liggur mikill undirbúningur og gott samstarf við íslensk
sláturhús. Verið er að bíða eftir
leyfum frá Kanada – en þar taka
menn sér langan tíma í slíkt – þó
vitað sé þegar, að allar þær kröfur
sem gerðar eru á matvælum sem
Murr framleiðir uppfylli allar
kröfur sem þar eru gerðar.
„Ennfremur hafa okkar menn í
USA fundað með einu stærsta
og besta „online“ dreifingarfyrirtæki USA - og sem hefur sýnt
okkur mjög mikinn áhuga – því
þeir segja það ljóst að áhugi er
mikill fyrir hreinni náttúruafurð
– frá landi sem státar af hreinni
náttúru og miklu dýraheilbrigði.
En heilbrigði húsdýranna okkar
– sökum banns við innflutning á
lifandi dýrum eða hráu kjöti – er
lykillinn að því,“ segir Þoleifur.

Atvinna
Starfsfólk vantar í loðdýrafóður verksmiðju
félagsins á Ísafirði.
Upplýsingar gefa Einar í síma 861 7060 og
Guðni í síma 894 6103.

Ritstjórnargrein

Stólparnir þrír
Fagna ber niðurstöðu um áframhaldandi flug Flugfélagsins
Ernis til nokkurra staða úti á landi, til áramóta, og tíminn skuli
nýttur til yfirferðar á fjárhagsgrundvelli flugs á ríkisstyrktum
flugleiðum; nokkuð sem ekki verður komist hjá að sinni. Það er
hins vegar enginn fögnuður yfir því að slíkar krísur, um aðkomu
ríkisins að þjóðþrifamálum, skuli stöðugt dúkka upp. Í þessu tilfelli varð uppákoman ekki túlkuð með öðrum hætti en á þann veg
sem Eyrún I. Tómasdóttir, sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps, orðaði
svo skilmerkilega, að ef flugþjónusta Flugfélagsins Ernis legðist
af, væru stjórnvöld að senda þjóðinni skýr skilaboð um að ríkjandi
byggðastefna sé ekkert nema orðin tóm. Og hún bætti við:
,,Ef stjórnvöld senda þessi skilaboð er til lítils fyrir okkur að
berjast,“ Auðvitað á ekki að standa þannig að málum. Að sjálfsögðu
verður að yfirfara og endurnýja slíka samninga með reglubundnum
hætti, með tilliti til aðstæðna hverju sinni. Það á hins vegar að gera
með nægum fyrirvara, áður en allt er komið í óefni og uppnám.
Gleymum ekki að verið er að fjalla um velferð fólks, ekki dauða
hluti.
Góð vísa er aldrei of oft kveðin. Stjórnarformaður Byggðastofnunar hefur ítrekað bent á að þarfir landsbyggðarinnar fyrir bætta

stöðu séu afar misvísandi og úrlausnir þurfi að miðast við aðstæður
hvers og eins. Patentlausn yfir línuna gildir ekki!
Hjá Vestfirðingum snúast úrræðin um þrjú höfuð atriði, sem eru
meira og minna samtvinnuð; verða að haldast í hendur þar sem
þau bakka hvert annað upp.
Í fyrsta lagi þarf fjölgun atvinnutækifæra með tilkomu stórra og
smárra fyrirtækja. Ýta þarf myndarlega úr vör. Smáskammtar eru
góðir til uppfyllingar en duga ekki til viðsnúnings eins og staðan
er. Í öðru lagi er raforkan í fjórðungnum með öllu óásættanleg.
Margsinnis hefur verið bent á að orkufrek fyrirtæki eiga ekki kost
á að setja sig niður á Vestfjörðum. Í þriðja lagi eru samgöngur lífæðir allra byggða: heim og að heiman, í víðum skilningi. Hvað
þetta varðar eru Vestfirðir tæpast á kortinu. Vegakerfið innan
Vestfjarða hlýtur að tilheyra flokki þjóðsagna. Vegurinn um
Hrafnseyrar- og Dynjandisheiði bera því vitni.
Atvinna – raforka – samgöngur. Þetta eru stoðirnar þrjár sem
viðsnúningur á Vestfjörðum byggist á. Að þessu þurfa stjórnvöld
að snúa sér í samstarfi við heimamenn ef þeim er einhver alvara
með það sem á tyllidögum og fyrir kosningar er kallað byggðastefna.
s.h.
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„Pabbi minn hét Erich Hübner
og var hálfur Þjóðverji og þaðan
kemur eftirnafnið,“ svarar Herdís
þegar ég spyr hvaðan nafnið Hübner kemur. Við drekkum kaffi í
eldhúsinu í litla timburhúsinu
þeirra Hrafns Norðdahls við
Sundstræti 19. Mugison syngur
um Gúanóstelpuna í útvarpinu.
„Föðuramma mín var Ísfirðingur og ólst upp hér á Sjónarhæð. Hún kynntist þýskum tónlistarmanni og flutti til Þýskalands þar sem pabbi fæddist árið
1925. Hann ólst upp í Þýskalandi
með öllu sem því fylgdi á þessum
tíma. Sautján ára fór hann í herinn
sem liðsmaður SS sveitanna og
tók þátt í stríðinu. Hann var tekinn til fanga og síðustu ár stríðsins
var hann í fangabúðum í Englandi.
Eftir stríðið kom hann til Íslands. Móðir hans var þá látin og
í Þýskalandi var allt í rúst og
hann hafði því ekkert þangað að
sækja. Amma lést úr bráðaberklum í miðju stríðinu en þá var
pabbi týndur og líklegast hefur
amma talið hann af.
8

Það er nokkuð magnað að hann
átti alls ekki slæmar minningar
frá fangabúðunum í Bretlandi.
Honum þótt mjög vænt um Breta,
talaði fína ensku og eignaðist
marga breska vini í fangabúðunum. Þegar stríðið skall á var hann
að læra að verða kokkur og í
fangabúðunum fékk hann það
starf að elda ofan í fangana og
fangaverðina. Það hefur sjálfsagt
kallað á töluverða útsjónarsemi,
það var náttúrulega lítill sem enginn matur til á þessum tíma og
hann þurfti að elda upp úr nánast
engu.
Einu sinni átti hann t.d. kaldan
hafragraut sem hann hafði sett í
skál og þegar hann hvolfdi úr
skálinni þá var grauturinn stífur,
eins og búðingur. Hann skar
grautinn í bita, velti upp úr sætri
brauðmylsnu og steikti, gerði svo
karamellusósu úr sykri og einhverju dóti og hellti yfir. Þetta
gerði mikla lukku.
Í ágúst 1983 var hann búinn að
skipuleggja ferð til Bretlands til
þess að hitta mennina sem hann
kynntist í fangabúðunum. En

fyrsta kvöldið í Bretlandi þá dó
hann. Það er ákveðin kaldhæðni
í þessum örlögum, því það má
segja að hann hafi sloppið frá
þeim lifandi í fyrra skiptið en
ekki í það seinna.
Saga pabba er mjög dramatísk.
Það reyndu margir að fá hann til
að segja sögu sína en hann gaf
aldrei færi á því. Í raun veit ég
ekki mikið um þessa sögu því
hann vildi lítið tala um þessi ár.
Ég veit að hann var í Rússlandi
og hann var í Normandie og fleiri
stöðum.“

Kópavogsmær í
Verslunarskólanum
„Þegar pabbi kom til Íslands
eftir stríðið var hann fyrst búsettur í Reykjavík í eitt ár. Hann
kom svo hingað – sjálfsagt vegna
þess að mamma hans var ættuð
héðan – og kynntist þá mömmu,
Halldóru Finnbjörnsdóttur. Hún
var dóttir Finnbjörns málara sem
allir Ísfirðingar þekktu á sínum
tíma. Pabbi spilaði á trommur og
þegar hann kom hingað byrjaði

hann að spila með bræðrum hennar mömmu, sem allir spiluðu á
hljóðfæri, og þannig kynntust
þau. Mamma var þá 16 ára. Hún
lést 12. okt. s.l.
Ég hef aðeins átt heima í tveimur húsum um ævina. Hér í Sundstræti 19 og í Vallargerði í Kópavogi. Pabbi og mamma fluttu suður árið 1953 með elsta bróður
minn og bjuggu í Vallargerðinu
alla sína tíð, þannig að ég ólst
upp í Kópavoginum, sem á þessum tíma var aðeins lítill bær. Ég
á góðar minningar úr Kópavoginum og gekk þar í Kársnesskóla
og síðar í Gagnfræðaskóla Kópavogs.
Mér gekk þokkalega í skóla,
sér í lagi fannst mér gaman að
læra tungumál. Hins vegar voru
raungreinarnar mér alls ekki að
skapi. Engu að síður fór ég í
Verslunarskólann þegar ég lauk
landsprófi. Þetta var svolítið
sérstök ákvörðun í ljósi þess að
fög eins og hagfræði og bókfærsla áttu alls ekki við mig. Ég
held að ég hafi verið búin að ákveða
að fara í Verslunarskólann þegar

ég var krakki. Ég átti eldri frænku, Sigrúnu Ingólfsdóttur, sem
ég leit mjög upp til og hún hafði
lokið prófi frá Verslunarskólanum.
Sú framtíð sem stelpa í Verslunarskólanum sá fyrir sér var
einna helst að verða einkaritari
hjá einhverjum forstjóranum. Það
er ótrúlegt hvað tímarnir hafa
breyst hvað þetta varðar. Ég man
eftir gömlum frænkum sem
sögðu að það væri nú gott að ég
ætlaði að mennta mig. Það getur
nú brugðið til beggja vona og
ekki víst að þú munir giftast,“
segir Herdís og hlær. „Mér finnst
allavega stutt síðan fólk talaði
svona.“

Ísafjörður heillaði
„Ég var hér töluvert sem krakki
og var þá hjá Finnbirni afa eða
Guðbjarti frænda mínum á sumrin. Og á unglingsárunum var ég
mjög hrifin af Ísafirði. Það var
eitthvað við bæinn sem heillaði
mig og gerði það að verkum að
ég vildi koma hingað og klára
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Bókaormur
við Sundstræti
menntaskólann.
Ég var í fyrsta stúdentsárganginum sem útskrifaðist frá Menntaskóla Ísafjarðar og það var spennandi að fara í þennan nýja skóla.
Og ég sé ekki eftir því. Það voru
náttúrulega töluverð viðbrigði að
koma í þennan skóla. Verslunarskólinn var stór, íhaldssamur og
formbundinn. MÍ var hins vegar
lítill skóli, mikil gerjun í gangi
og alfarið undir okkur komið að
móta hefðirnar. Jón Baldvin var
þá skólastjórinn og Bryndís kennari, en þau voru bæði mjög ung
og voru eins og félagar okkar.
Ég hafði aðeins einu sinni
komið inn á skrifstofu doktor
Jóns, skólastjóra Verslunarskólans. Hann var með ritara sem
tilkynnti komu mína áður en ég
gekk inn í teppalagða skrifstofu
þar sem hann sat virðulega á bak
við stórt mahóní skrifborð. Ég
man ekki hvað erindið mitt var,
en man að ég gat varla dregið
andann þarna inni. Þegar ég kom
hingað og fór á fund skólastjórans
þá sat Jón Baldvin sallarólegur
inn á kennarastofu með fæturna

uppi á borði, ýtti að mér kexpakka
og spurði hvort ég vildi ekki fá
mér. Ég er ekki frá því að ég hafi
fengið kúltorsjokk þetta voru svo
mikil viðbrigði.
Það var því mikið frjálslyndi í
skólanum að þessu leyti, en Jón
og Bryndís héldu líka aga á liðinu. Þarna voru strangar reglur á
heimavistinni sem krakkar myndu
sjálfsagt ekki sætta sig við í dag.
Vistinni var lokað fyrir miðnætti
og ef maður kom of seint heim
eftir böll var maður kallaður inn
á kontor hjá skólastjóra.
Menntaskólinn á Ísafirði var
mjög góður skóli og ótrúlegt hvað
þeim hjónum tókst að fá til sín
mikið af hæfu fólki. Jón og
Bryndís kenndu náttúrulega sjálf,
en þarna voru líka menn eins og
Guðjón Friðriksson sagnfræðingur sem kenndi íslensku og sögu.
Helgi Haraldsson, sem var doktor
í beygingu veikra sagna í rússnesku, kenndi þýsku og rússneksu og það var mjög gaman að
vera í rússnesku hjá honum og
Dinu, konunni hans. Magnús Pétursson kenndi hagfræði, en hann
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varð síðar ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu. Ég get ekki talið alla upp en við getum sagt að
það hafi verið valinn maður í
hverju rúmi. Samskipti nemenda
og kennara voru einstaklega góð,
okkur var oft boðið heim til kennaranna og það fór vel á með okkur.“

Nýbúar á
uppgangstíma
„Þegar ég kom fyrst til Ísafjarðar var stefnan að vera hér
aðeins í tvö ár og ljúka stúdentsprófi,“ segir Herdís. „Maðurinn
minn Hrafn Norðdahl, sem kom
með mér hingað vestur, ætlaði
heldur aldrei að búa út á landi.
Hann ætlaði bara að vera hér
með mér á meðan ég kláraði skólann og bjó hjá Hjálpræðishernum
seinni veturinn. En nú eru liðin
tæplega fjörutíu ár síðan þetta
var, hér erum við enn og ekkert á
förum,“ segir Herdís og hlær.
„Það var náttúrulega mikið líf
og fjör á Ísafirði á þessum tíma.
Skuttogaravæðingin stóð sem

hæst, hér var tekjuhæsta fólkið á
landinu og mikill uppgangur.
Hrafn maðurinn minn vann fyrst
hjá Skipasmíðastöð Marzellíusar, síðan í Norðurtanganum en
fór svo að fara einn og einn túr á
sjó. Það endaði svo með því að
hann var fastráðinn á Guðbjarti
ÍS, en þetta voru góðir uppgripstímar. Sjálfsagt hefur það haft sitt
að segja að við ílengdumst hér.
En þrátt fyrir rífandi uppgang
var samt mjög erfitt að fá kennara
á þessum árum enda voru kennaralaunin ósköp lág og engin
uppgrip þar eins og í fiskvinnslunni. Ég var ráðin sem kennari
við gagnfræðaskólann eiginlega
um leið og ég varð nýstúdent
haustið 1974. Þá hafði skólastjóri
gagnfræðaskólans komið til Jóns
Baldvins og spurt hvort ekki væru
stúdentar í árganginum sem hægt
væri að dobbla í kennslu. Það
var sem sagt allt þegið og engar
kröfur gerðar um að kennarar
væru með réttindi – stúdentspróf
þótti bara flott, enda vorum við
fjögur, nýstúdentar sem byrjuðum að kenna við G.Í. þetta haust.

Ástandið hér á þessum árum var
þannig að menntaðir kennarar og
læknar fengust aðeins til þess að
stoppa í einn vetur eða svo. Það
var mikil rótering sem var auðvitað ferlega slæmt.
Það var skrýtið að vera í þeim
sporum að vera rétt skriðin yfir
tvítugt og vera að kenna fólki
sem var aðeins fáeinum árum
yngra en ég. Þetta var þó bara
einn vetur og það var sko nóg að
gera þennan veturinn. Þetta varð
líka fremur þungur vetur, því að
Jón Ben Ásmundsson, skólastjóri, lést í bílslysi um haustið
og Gústaf Lárusson tók við fram
að áramótum. Eftir áramótin kom
svo annar fyrrverandi skólastjóri
G.Í., Hannibal Valdimarsson og
stýrði skólanum fram á vor. Þetta
voru allt miklir sómamenn og
gaman að kynnast þeim en sjálfsagt hefur verið erfitt að stýra
skólanum við þessar aðstæður.
Halldóra Björk, elsta dóttir
mín, er fædd haustið 1973, þannig að ég var orðin móðir síðasta
árið mitt í menntaskólanum. Þegar ég byrjaði í skólanum ári
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seinna kenndi ég fjörutíu stundir
á viku. Svo tók ég líka að mér að
kenna í tólf tíma í kvöldskólanum
sem Bryndís hafði komið á laggirnar og var ætlaður fólki sem
komið var af skólaaldri. Ég vissi
ekkert hvað ég var að fara út í og
var upp fyrir haus allan þennan
vetur. Full kennsla í dag er 28
tímar þannig að ég var þarna algerlega óreyndur kennari í tvöföldu starfi. Þetta var náttúruleg
algert rugl.
Veturinn eftir réð ég mig sem
ritara hjá Jóni Baldvin og Bryndísi þar sem ég var í fimm ár eða
þar til þau hættu vorið 1979. Þá
kenndi ég hálfan vetur í Menntaskólanum eftir að Björn Teitsson
tók við. Svo var ég heima í tvö
ár, en Eiríkur Örn fæddist árið
1978 og Valur tveimur árum
seinna.
Allir krakkarnir mínir búa nú
hér á Ísafirði, en Eiríkur er nýfluttur aftur vestur með konu
sinni og barni. Hann var að senda
frá sér skáldsöguna Illsku sem
hefur fengið mjög góða dóma.
Dóra rekur fyrirtækið Dórukot
sem gengur mjög vel – vex og
dafnar með hverju árinu. Valur
minn er smiður og starfar hjá
Kampa. Þetta er orðinn stór hópur, fullt af barnabörnum og m.a.s.
tvö barnabarnabörn. Það er því
ekki hægt að segja annað en að
ég hafi staðið mig í því að halda
hér uppi íbúafjöldanum.
Það er samt svolítið skrítið að
hugsa til þess að við fjölskyldan
erum eina fólkið sem er hér eftir
af fjölskyldunni hans afa. Hann
átti sjö börn og af honum er því
kominn töluverður hópur.“

Grunnskólakennari í þrjátíu ár
„Tveimur árum seinna byrjaði
ég svo að kenna í Barnaskólanum. Þá var Bergsveinn Auðunsson skólastjóri, en hann var nágranni minn í Kópavoginum og
var vinur bróður míns. Hann lenti
í því sem nýr skólastjóri að þegar
hann var búinn að ráða alla kennara, datt einn úr skaftinu nokkrum
dögum áður en skólinn átti að
byrja. Hann vissi að ég hafði einhvern tíma kennt og fékk mig til
þess að hlaupa í skarðið. Þetta
var árið 1982 og síðan þá hef ég
verið að kenna.
Þegar ég var búin að kenna í
sex ár þá var boðið upp á réttindanám í kennslu fyrir kennara
sem höfðu sex ára reynslu að
baki. Þannig að ég kláraði það á
fjórum árum í fjarnámi. Þetta var
fullt nám fyrir utan að við fengum
æfingakennsluna niðurfellda.
Seinna bætti ég svo við mig svolitlu framhaldsnámi í móðurmálskennslu.
Herdís hefur á ferli sínum í grunnskólanum kennt nær öll fög, frá
stærðfræði til leikfimi. Hún segir
þó íslenskukennsluna ávallt hafa
staðið hjarta sínu næst.
Mér finnst mjög gaman að
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kenna íslensku. Og í gegnum tíðina hef ég reynt að halda uppi
áróðri fyrir því að fá krakka til
þess að lesa meira. Ég hef
áhyggjur af því hve margir krakkar í dag lesa lítið. Það er auðvitað
nokkuð stór hópur sem les töluvert en það fjölgar sífellt í hópnum sem les lítið. Ég hef gert
kannanir á fimm ára fresti í skólanum – 1999, 2004 og síðast 2009
- á yndislestri krakka. Fyrstu
tvær kannanirnar sýndu að lestur
var á hraðri niðurleið sem var
hvatning fyrir okkur í skólanum
til að spyrna á móti þessari þróun.
Í framhaldinu létum við börnin
lesa meira í skólanum, sem manni
fannst áður að ætti að gerast
heima, eins og þetta var hér áður
fyrr. Nú var svo komið að okkur
fannst við tilneydd til þess að
færa yndislesturinn inn í skólann.
Þriðja könnunin gaf til kynna að
þetta átak okkar hefði borið árangur. Krakkarnir lásu vissulega
meira, - en könnunin sýndi jafnframt að þeim þótti leiðinlegra
að lesa.“

Forvarnargildi lesturs
„Þetta er erfitt að horfa upp á
krakka, sem maður veit að hafa
alla burði og kunna vel að lesa,
sitja bara og snúa bókinni í höndunum og geta ekki einbeitt sér að
lestrinum. Það er átakanlegt.
Maður veit líka að þetta mun
standa þeim fyrir þrifum í framtíðinni, kannski er hægt slampast
í gegnum menntaskóla með því
að horfa alltaf á bíómyndina og
sleppa því að lesa bókina, en
ekki mikið lengra en það. Þegar
þau koma í háskóla mætir þeim
veggur.
Hinn mikli kynjamunur sem
nú er í háskólanum er til marks
um þetta. Stelpur lesa töluvert
meira en strákar og nú eru þær í
miklum meirihluta háskólanema.
Ástæðan fyrir þessari þróun er
sjálfsagt sú að græjur og tölvur
höfða meira til stráka en lestur.
En ég kann engin ráð, nema að
höfða til foreldra barna. Rannsóknir sýna að heimilin skipta
mestu máli. Skólarnir geta eitthvað klórað í bakkann en fyrirmyndirnar verða að koma frá
heimilunum. Börn sem hafa lesandi fyrirmyndir og aðgengi að
lesefni eru mun líklegri til þess
að lesa síðar á lífsleiðinni. Það er
mikil hvatning fólgin í því að sjá
foreldra sína lesa og þá ekki síst
feður. Rannsóknir sýna nefnilega
að það hefur meira að segja að
börn sjái feður sína lesa en mæður, eins skrýtið og það nú er.
Rannsóknir sýna jafnframt að
mikill lestur unglinga hefur enn
meira forvarnargildi gegn áfengis- og fíkniefnaneyslu heldur en
íþróttaiðkun. Það er aldrei talað
um þetta enda er þetta kannski
þvert á þá ímynd sem bókaormar
hafa á sér. Fólk ímyndar sér bóhemtýpuna sem situr á kaffihúsi
og reykir og drekkur bjór. En

þegar maður veltir þessu fyrir
sér þá kemur þetta samt ekki á
óvart. Unglingi sem les mikið
gengur væntanlega betur í námi
en þeim sem lesa lítið sem ekkert.
Góður námsárangur veitir krökkum sterkari sjálfsmynd og það er
einmitt það sem maður verður að
hafa ef maður á að standast þrýstinginn frá jafnöldrum sínum.“

Örlög Hornstranda
handan við hornið?
„Þetta er dapurlegt umræðunefni og maður er ráðalaus,” segir
Herdís þegar ég spyr hana út í
byggðamálin og framtíðarsýn
hennar fyrir skólann. “Nú var
skólastjórinn að segja okkur á
dögunum að það séu innan við
30 börn væntanleg í fyrsta bekk
á næsta ári. Til skamms tíma
voru að jafnaði um og yfir 60
börn í árgangi þannig að við erum
að tala um gríðarlega fækkun.
Þessi fækkun hefur átt sér stað á
mjög stuttum tíma því síðasta
vor útskrifuðum við 55 nemendur. Á síðustu fjórum árum hefur
fækkað um 100 börn í skólanum.
Ef þetta heldur áfram svona þá
líður ekki á löngu áður en enginn
verður eftir.
Skýringin á þessari þróun og
lausnin eru auðvitað atvinnumálin. Það er engin von til þess að
við náum að snúa þessari þróun
við nema eitthvað róttækt gerist
í atvinnumálunum. En svo megum við ekki gleyma því að þetta
er ekki eitthvað sem er eingöngu
að gerast hér á Vestfjörðum heldur er úti um allan heim. Straumurinn er til borganna. Einnig má
hafa það í huga að þegar tekjurnar
hér voru sem mestar og uppbyggingin í atvinnulífinu sem mest,
þá fjölgaði fólki hér ekki í réttu
hlutfalli við þjóðina í heild.
Fækkunin var kannski ekki jafn
hröð og hún er núna, en samt var
þetta varnarbarátta.
Mér finnst óþolandi að stjórnvöld skuli horfa aðgerðarlaus á
þessa þróun, því að auðvitað er
skítt ef fólk á ekki val um það
hvar það vill búa í framtíðinni,ef landsbyggðin á bara að vera
eins og krúttlegt safn sem höfuðborgar heimsækja í sumarfríum.
Það er auðvitað ýmislegt hægt
að gera fyrir utan að efla atvinnustarfsemi, t.d. halda uppi góðum
samgöngum, jafna orkuverð til
allra landsmanna, lækka flutningskostnað o.s.frv. Ég trúi því
ekki að óreyndu t.d. að flugfélagið Ernir þurfi að hætta sinni
góðu þjónustu við landsbyggðina
fyrir eitthvert klúður og klaufaskap í kerfinu, það væri grátlegt.“

Þýðandinn og frelsið
Á síðustu árum hefur Herdís
fengist við þýðingar, mest úr
ensku en einnig úr þýsku og
dönsku. „Þetta byrjaði fyrir alvöru þegar ég las bók í sumarfríinu mínu fyrir nokkrum árum.

Ég var mjög hrifin af sögunni og
var kannski ekki alveg tilbúin til
að leggja hana frá mér og segja
skilið við persónur bókarinnar.
Þannig að ég fór að dunda mér
við að þýða hana að gamni mínu,
aðallega til að athuga hvort ég
gæti þetta. Hugsaði með mér að
þetta gæti, rétt eins og góð krossgáta, verið ágætis dægradvöl.
Bókin heitir á frummálinu Bitter
Grounds sem ég þýddi sem
Hjómið eitt og í þrjú ár eyddi ég
frístundum mínum í að þýða
hana.
Allt í einu var verkinu lokið og
ég vissi ekki hvað ég átti að gera
við afraksturinn. Þá fór ég að
athuga hvort einhver vildi gefa
hana út en það gekk ekki neitt
fyrr en ég hafði samband við
útgáfufyrirtækið Sölku. Þegar
Salka gaf hana út voru liðin tvö
ár frá því að ég lauk við þýðinguna. Mér fannst mjög gaman
þegar bókin kom út þótt hún hafi
verið lítið auglýst og ekki margir
hafi lesið hana,” segir Herdís og
brosir.
En svo hafði Hildur Hermóðsdóttir, framkvæmdastjóri Sölku,
samband við mig og bað mig um
að þýða bókina Borða, biðja,
elska. Þetta var svakaleg met-

sölubók enda hafði Oprah Winfrey ausið hana lofi í þætti sínum.
Seinna þýddi ég framhald þessarar sögu, sem var minna auglýst
og fór ekki eins hátt.
Í haust kom út hjá Sölku fjórða
bókin í þýðingu minni, Parísarkonan sem er söguleg skáldsaga
eftir Paulu MacLain um fyrsta
hjónaband Ernests Hemingway.
Í sumar og haust þýddi ég svo
tvær bækur fyrir nýtt útgáfufyrirtæki sem heitir Lesbók, önnur
þeirra er komin út og heitir Ég
fremur en þú eftir Jojo Moyes,
en hin er væntanleg eftir nokkra
daga og heitir Dóttir vinnukonunnar eftir Barböru Mutch.
Þannig að þetta er farið að
vinda upp á sig og ég er ekki
lengur þrjú ár að klára hverja
bók,” segir Herdís og hlær. “Það
er gott að hafa þetta í bakhöndinni
og svo finnst mér þetta mjög
skemmtilegt í sjálfu sér, að glíma
við tungumálið. Það má því vel
vera að ég snúi mér alfarið að
þýðingum þegar ég hætti að
kenna. Það fylgir töluvert frelsi
þessu starfi – ég gæti t.d. starfað
hvar sem er. Mér finnst það
svolítið góð tilhugsun,” segir
Herdís að lokum.
– Kristján Torfi Einarsson.
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Samþykkja lokun pósthúsa
Póst- og fjarskiptastofnun
hefur samþykkt beiðni Íslandspósts um heimild til að loka póstafgreiðslustöðum á Flateyri og
Bíldudal, en að mati stofnunarinnar mun Íslandspóstur í staðinn
bjóða íbúum bæjanna fullnægjandi þjónustu. Afgreiðsla póstins
á Flateyri og Bíldudal var lokað
með stuttum fyrirvara 1. júní, en
frá þeim tíma hefur starfsmaður
Íslandspósts haft opna afgreiðslu
í eina klukkustund á dag í húsnæði bankans. Ástæðan fyrir lokuninni er sú að Íslandspóstur taldi
viðskiptalegar forsendur fyrir því
að starfrækja þar póstafgreiðslu
áfram og óskaði eftir því að fá að
loka afgreiðslu á umræddum
stöðum, og bjóða þess í stað upp
á þjónustu póstbíls.
Í stað afgreiðslu munu íbúar
Flateyrar og Bíldudals fá þjónustu með heimaakstri fimm sinnum í viku, sambærilega og er í
sveitum og minni bæjarfélögum.
Póstkassi verður á báðum stöðum
og leitað verður leiða til að fá

fyrirtæki til að selja frímerki í
þorpunum. Í niðurstöðu Póst- og
fjarskiptastofnunnar segir að eina
hugsanlega óhagræðið sem felst
í þessum breytingum sé að ekki
verði lengur afgreiðslustaður
með fyrirfram skilgreindum opn-

Flateyri. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
unartíma. Póstkassar verða í kassa hluti af skilgreiningu á hugþorpunum og hægt verður að takinu afgreiðslustaður. Að mati
koma almennum bréfum til skila Póst- og fjarskiptastofnunnar eru
sem bera með sér að burðargjöld þær breytingar sem boðaðar eru
á þjónustuháttum á Flateyri og
hafi verið greitt.
Samkvæmt lögum um póst- Bíldudal, til þess fallnar að
þjónustu er aðgangur að póst- minnka þörfina fyrir að reka

hefðbundna afgreiðslustaði í
þorpunum. Notkun afgreiðslustaðanna mun ekki hafa verið í
þeim mæli að það gæti réttlætt
nauðsyn þess að þeir yrðu reknir
áfram í óbreyttri mynd.
– gudmundur@bb.is

Heimila Landsneti að færa jarðstreng
Orkustofnun hefur heimilað
Landsneti hf. að flytja 66 kV
jarðstreng vegna ofanflóðavarna
við Gleiðarhjalla í Skutulsfirði.
Umsókn Landsnets er tilkomin

smáar
Óska eftir nettu píanói til kaups,
helst á Ísafirði. Uppl. gefur
Guðrún í síma 869 2251.

að beiðni Ísafjarðarbæjar, en
færslan felur í sér nýja legu rafstrengsins á um 2 kílómetra löngum kafla. Orkustofnun hafði fyrr
í mánuðinum meinað Landsneti
að hefja framkvæmdir þar sem
ekki hafi verið sótt um leyfi til
Orkustofnunnar fyrir framkvæmdinni. Ísafjarðarbær sendi Orkustofnun bréf um miðjan mánuðinn þar sem úrskurður stofnunarinnar var gagnrýndur og hefur

Orkustofnun því ákveðið að
heimila framgang framkvæmdarinnar.
Í erindi Orkustofnunnar til Ísafjarðarbæjar sem tekið var fyrir
á bæjarstjórnarfundi kemur fram
að Orkustofnun vilji gæta málefnalegra sjónarmiða og meðalhófs í ákvöðrunum. Í ljósi meðalhófs og sérstakra aðstæðna hefur
Landsneti hf. því verið heimilað
að ljúka þessum verkhluta við

strenginn, með tilliti til þess að
umrædd framkvæmd sé háð
framkvæmdaleyfi sveitarfélagsins og hafi óverulegan kostnað í
för með sem hluta af heildarkostnaði hinna leyfisskyldu framkvæmda Landsnets.
Ætlun Landsnets er að tengja
strenginn við spennistöð við Stórurð eins og núverandi streng.
Landsnet sótti ekki um leyfi lagningu háspennustrengsins. Orku-

stofnun krafðist þess að framkvæmdir yrðu stöðvaðar við
lagningu rafstrengsins og við umrædda aðveitustöð. Í raforkulögum nr. 65/2003 kemur fram að
flutningsfyrirtæki beri að sækja
um leyfi til Orkustofnunar fyrir
nýjum raflínum sem flytji raforku
á 66kV spennu eða hærri. Landsneti er því heimilt að hefja framkvæmdir.
– gudmundur@bb.is

Kosningar heima og úti í heimi
Síðasta þriðjudag var kosið til embættis forseta Bandaríkja
Norður Ameríku. Þegar þessi orð eru sett á blað liggja úrslit ekki
fyrir, en munu væntanlega gera það þegar lesendur líta yfir skrifin. Forsetakosningar í Bandaríkjunum eru frábrugðnar því sem
við eigum að venjast. Í hverju hinna 50 ríkja þessa mikla sambandsríkis eru kosnir kjörmenn og þeir kjósa svo forseta. Því kann það
að gerast með lögmætum hætti að forseti Bandaríkjanna verði
Stakkur hefur ritað kosinn með minnihluta atkvæða kjósenda. Jafnframt er rétt að
vikulega pistla í Bæjarins vekja athygli á því að kjósendur þurfa að skrá sig sérstaklega á
besta í mörg ár. Skoðanir kjörskrá ólíkt því sem gerist á Íslandi. Hérlendis eru allir þeir sem
hans á mönnum og mál- uppfylla skilyrði kosningalaga á kjörskrá og ólíkt því sem gerist
efnum hafa oft verið um- í sumum öðrum löndum, eins og Belgíu til dæmis, hvílir ekki
deildar og vakið um- skylda á kjósendum að kjósa.
Í sumar er leið kusu Íslendinga forseta sinn beinni kosningu og
ræður. Þær þurfa alls ekki
að fara saman við skoð- hafði sitjandi forseti yfirburði er kom að úrslitum. Sigur hans var
anir útgefenda blaðsins. ótvíræður. Að vori kjósa Íslendingar til Alþingis, sem mun ráða
Þrátt fyrir það bera því hvaða flokkar hljóta atbeina til þess að mynda ríkisstjórn. Í
ábyrgðar-menn blaðsins Bandaríkjunum myndar sá, er sigrar í forsetakosningum og verður
ábyrgð á skrifum Stakks forseti þessa mikla sambandsríkis, ríkisstjórn og getur þurft að
á meðan hann notar sækja stuðning til annarra stjórnmálaflokka en síns eigin skipist
dulnefni sitt. fylgi þannig á Bandaríkjaþingi. Það eru sjálfsagt annars konar
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málamiðlanir en tíðkast í samsteypustjórnum okkar hér á Íslandi.
Stundum gefast þær vel, en stundum eru hinar íslensku málamiðlanir til þess að tefja fyrir framförum. Hvernig kaupin gerast á eyrinni í Bandaríkjunum er ekki alltaf víst. Þekktir
repúblikanar, eins Colin Powell lýstu stuðningi við frambjóðanda demókrata, Barak Obama. Hið sama gerði borgarstjórinn
í New York, fyrrverandi repúblikaninn Michael Rubens Bloomberg. Hvort stuðningur þeirra tveggja hefur úrslitaáhrif skal
ekki spáð fyrir um, en hann sýnir að stjórnmálamenn vestra eru
ekki bundnir á klafa stjórnmálaflokks eða –flokka.
Sveigjanleiki í stjórnmálum hefur verið óvenju lítill á Íslandi,
ef frá eru taldir þingmenn sem náðu kjöri fyrir Vinstri græna og
hafa yfirgefið flokkinn, gengið í Framsóknarflokk eða stofnað
hugsanleg ný framboð. Einn yfirgaf sama flokk og hyggur á
bjartari framtíð annars staðar.
En munu alþingiskosningar að vori færa Íslendingum nýja
framtíð með áherslu á nýtingu auðs náttúru og þjóðar eða
sitjum við í óbreyttu ástandi með hækkandi sköttum og lítilli
atvinnu ásamt landflótta næstu árin. Í Bandríkjunum kjósa
menn þó um skatta og spennandi verður að sjá hvor frambjóðandinn hefur sigur.
FIMMTUDAGUR 8. NÓVEMBER 2012

Þörf á sóknaráætlun

Byggðastofnun hefur birt tölur
yfir menntunarstig fólks eftir
landshlutum á árunum 2011 til
2012. Niðurstöðurnar sýna marktækan mun milli landshluta. Á
Vestfjörðum er hæst hlutfall karla
sem klárað hafa iðnnám eða 43%.
Í samanburði við landsmeðaltal
er þó mun lægra hlutfalls fólks á
Vestfjörðum sem lokið hafa háskólanámi og þá sérstaklega á
meðal karla. Aðeins 3% karla í

fjórðungnum hefur lokið framhaldsnámi í háskóla á meðan 13%
karla á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið sama menntunarstigi.
Konur á Vestfjörðum sem hafa
lokið framhaldsnámi í háskóla
eru 5% borið saman við 14% á
höfuðborgarsvæðinu.
Hlutfall kvenna á Vestfjörðum
sem hefur lokið grunnskólaprófi
er langt umfram landsmeðaltal
eða 42% á meðan karlar eru

lítillega yfir landsmeðaltali í
þessum menntunarflokki, eða
24%. Árni Ragnarsson sérfræðingur á þróunarsviði Byggðastofnunar segir að helsta skýringin á þessum muni menntunarstigi fólks á höfuðborgarsvæðinu
og á landsbyggðinni sé sá að iðnmenntun sé mun algengari úti á
landi. Ennfremur þurfi áætlun til
að auka samkeppnishæfni og nýsköpunarskilyrði fyrir lands-

byggðina því samdráttur í iðnaði
kæmi mest niður á fólki þar. Árni
segir að menntun skipti sköpum
þegar fólk þarf að sýna færni til
að takast á við nýja hluti og endurnýja sig.
Þetta er í fyrsta sinn sem slíkar
tölur hafa verið teknar saman af
Byggðastofnun og undirbúa
landshlutasamtök sveitarfélaga
gerð sóknaráætlana fyrir landshlutana.
– audur@bb.is

Súðavík. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Íbúar kaldra svæða beri sjálfir kostnaðinn
„Enginn skortur er á hefðbundnum ríg á milli sveitalubbanna annars vegar og latte-lepjandi stuttbuxnaguttanna í borginni hins vegar, með tilheyrandi
gífuryrðum og skítkasti. Eitt hefur þó ekki verið nefnt í þessu
nýjasta rifrildi: hversu lögmæt
er sú krafa að ríkið taki frá einum
til að gefa öðrum?“ segir Ásgeir
Ingvarsson blaðamaður á Morgunblaðinu í grein um frumvarp
til jöfnunar á húshitunarkostnaði
sinni sem birtist í Viðskiptablaðinu fyrir stuttu. Í grein sinni færir
Ásgeir rök fyrir því að Íslendingar búi við kerfi þar sem tekið
sé frá öllum og gefið til allra.
Það sé vítahringur.
„Ef borgarbúar fjargviðrast yfir
húshitunarstyrkjum, landbúnaðargreiðslum, eða ójafnri skiptingu fiskveiðikvóta æsast íbúar
landsbyggðarinnar yfir Hörpubruðli eða ójöfnu aðgengi skattgreiðenda að dýrum þjónustustofnunum á SV-horninu. Báðir
aðilar í deilunni telja sig hlunnfarna á alla mögulega vegu og
þvingaða til að halda hinum
hópnum uppi,“ segir Ásgeir.

Ásgeir segir það heillavænlegast að fólk beri sjálft allan kostnað
og ávinning þess sem því fylgir
að búa og starfa þar sem það kýs.
„Þeir sem hæst kalla eftir gjöfum
frá ríkinu ættu að hafa það hugfast
að ríkið galdrar ekki verðmæti út
úr engu og það sem ríkið gefur
einum hefur verið tekið af einhverjum öðrum með valdi. Þeir
sem krefjast gjafanna ættu að
íhuga það vel og vandlega hversu
mikla heimtingu þeir eiga á að
aðrir íbúar landsins bæti þeim
upp fyrir að eitthvað er svona

eða hinsegin.“
Á Alþingi var lagt fram frumvarp sem byggt er á tillögum
stjórnskipaðrar nefndar um húshitunarmál. Í frumvarpinu er lagt
til að breyting verði gerð á niðurgreiðslukerfinu, þannig flutning
og dreifing á raforku til hitunar
íbúðarhúsnæðis verði niðurgreidd að fullu. Einnig er kveðið
á um að jöfnunargjald verði sett
á hverja framleidda kílówattsstund sem næmi þeim kostnaði
sem nauðsynlegur er á hverjum
tíma til að niðurgreiða að fullu

flutning og dreifingu raforku til
upphitunar íbúðarhúsnæðis. Í
þriðja lagi er lagt til að jöfnunargjald verði lagt á hitaveitur,
svipað og á raforkuframleiðslu,
sem geti ávalt tryggt viðgang og
vöxt jarðvarmaveitna.
Íbúar á Vestfjörðum eru meðal
þeirra 10% landsmanna sem
þurfa að greiða umtalsvert hærra
verð fyrir húshitun en aðrir landsmenn. Verði frumvarpið samþykkt, mun það breytast. Um
frumvarpið ríkir þverpólitísk sátt.
– gudmundur@bb.is

Á myndinni eru Þorlákur
Guðmundsson og Karl Þorláksson. Mynd: sudavik.is.

Reisa útihvalasafn
í Súðavík
„Það er ekkert svæði sem
hefur jafn sterka tenginu við
útgerð og vinnslu á hval eins
og hér í Súðavík,“ segir Ómar
Már Jónsson sveitarstjóri í
Súðavík, en Súðavíkurhreppi
var á dögunum úthlutað 300.
000 króna styrk úr styrktarsjóði Eignarhaldsfélagsins
Brunabótafélags Íslands (EBÍ).
Styrkurinn er veittur til hönnunar á svokölluðu „útihvalasafni“ sem fyrirhugað er að
muni rísa í Súðavík.
„Verkefnið sem um ræðir
felst í því að tína saman sögubrot og tengja þau inn á gönguleiðakerfið sem við erum að
hanna undir fyrirsögninni
Hvalreki í Súðavík,“ segir
Ómar Már, en einn hluti verkefnisins snýst um að reisa útihvalasafn sem verður á afmörkuðu svæði í gömlu byggðinni í bænum. „Við stefnum
einnig á að setja upp líkan af
hval og sýningargripi sem
tengjast sögu hvalstöðva í
Súðavík.“
Í Súðavík voru reknar tvær
hvalstöðvar af Norðmönnum,
inn við Langeyri og Dvergasteinseyri. „Það má víða sjá
spor Norðmanna eftir þennan
tíma því byggðin tók að
mörgu leyti mikinn vaxtarkipp þegar þeir komu hingað
og ráku hvalstöðvarnar,“ segir
Ómar Már, en Eyrardalsbærinn svokallaði er teiknaður
eftir norskri hönnun og úr
norsku timbri. „Þessi styrkur
er ágætis startgjald fyrir þetta
verkefni.“

Netsambandið uppfært fyrir jól
Ísafjarðarbær hefur farið þess
á leit við Símann að internetsamband í minni byggðarlögum sveitarfélagsins verði uppfært og gert öflugara sem og
gæði sjónvarpsþjónustu fyrirtækisins. BB fjallaði í síðasta
mánuði um óánægju Innheimtustofnunar sveitarfélaga á Flateyri. Þar var greint frá því að
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sú nettenging sem er til staðar,
anni ekki þeirri umferð um netið
sem stofnunin þyrfti. Daníel Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að Síminn hafi kynnt
fyrir bæjarstjórn sambærilega
lausn og fleiri sveitarfélög hafa
nýtt sér, sem gengur út á það að
skipta kostnaðinum, þar sem
verkefnið er ekki arðbært að mati

Símans.
Vandamál Ísafjarðarbæjar er
að mati Daníels að sú lausn mynd
hugsanlega raska samkeppni
hvað varðar sölu á netþjónustu
og í slíkum málum þarf að stíga
varlega tl jarðar. „Ísafjarðarbær
og Síminn hafa verið að leita
leiða til að gera þetta með öðrum
hætti og hefur Síminn lagt sig

fram um að finna leiðir í því
sambandi. Ég hef hins vegar
sagt að sé einhver annar tilbúinn að bjóða upp á þessa þjónustu í minni byggðarlögunum
án aðkomu bæjarins, gætum
við látið viðskipti bæjarins fylgja
og þau eru veruleg,“ segir Daníel. Hann hefur fulla trú á að
málið fái farsælan endi.
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Lögreglumenn stóðu heiðursvörð við lok síðasta vinnudags.

Önundur kvaddur
af samstarfsfélögum
Önundur Jónsson lét af
störfum sem yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum á miðvikudag í síðustu viku.
Samstarfsmenn hans stóðu
heiðursvörð er hann kvaddi
vinnustaðinn á síðasta

vinnudeginum og síðan var
efnt til kaffisamsætis á Hótel
Ísafirði. Önundur hefur starfað sem yfirlögregluþjónn hjá
lögreglunni á Ísafirði frá 1.
desember 1993 er hann tók við
starfinu af Jónmundi Kjart-

anssyni. Þar áður starfaði
hann sem yfirlögregluþjónn á
Selfossi. Önundur hefur
starfað innan lögreglunnar
frá árinu 1979 eða í 33 ár. Við
starfi hans tekur Hlynur
Snorrason.

Önundur kveður eftir 33 ára starf innan lögreglunnar.
14
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Starfsmenn Hafnarbúðarinnar ásamt eigendum.

Anna Lóa lætur af störfum
Anna Lóa Guðmundsdóttir hefur látið
af störfum sem verslunarstjóri Hafnarbúðarinnar á Ísafirði eftir þrettán ára
starf. Við starfi hennar tekur Hulda Guðmundsdóttir, sem hefur langa reynslu af
verslunar- og þjónustustörfum. Aðspurð
segir Anna Lóa að reksturinn hafi breyst
talsvert síðustu árin. „Þetta snérist mun
meira um þjónustu við höfnina hérna
áður, við vorum að selja olíu, verkfæri og
sjóvinnuföt, en svo hefur þetta þróast
meira í verslun með útivistarföt og
skjólfatnað síðustu árin. Nú er býður
verslunin líka uppá úrval íþróttatækja
og sérstaka skódeild.“
„Ég ætla bara að fara að gera það sem
mig langar til,“ segir Anna Lóa þegar
blaðamaður spyr um hvað sé framundan
hjá henni. Meðfylgjandi myndir voru
teknar í hófi sem haldið var, fráfarandi
verslunarstjóra til heiðurs. – eg@bb.is

Hulda og Anna Lóa með gjafir sem
þeim voru afhentar í tilefni dagsins.

Inga S Ólafsdóttir og Kristján G Jóhannsson leystu Önnu
Lóu út með gjöfum eftir áralangt starf hjá fyrirtækinu.

Sælkeri vikunnar er Biljana Ilievska á Ísafirði

Balkanskir réttir
Biljöna Ilievska kemur frá
Makedóníu en býr á Ísafirði
ásamt eiginmanni og tveimur
dætrum. Hún er efnafræðingur
hjá Kerecis. Biljana dró fram
tvær balkanskar uppskriftir fyrir lesendur.
Fyllt paprika
Parika fyllt með hökkuðu
nautakjöti, svínakjöti og hrísgrjónum ásamt kryddaðri tómatsósu. Sú iðja að fylla grænmeti með mat á rætur sínar að
rekja til Tyrkja. Eftir áralöng
yfirráð Ottómanaveldisins tóku
íbúar á Balkansskaga ástfóstri
við þessa hefð og þróuðu hana
áfram.
Fjórir skammtar af fylltri
papriku:
4 til 6 paprikur (rauðar, gular
eða grænar). Notið 4 stórar
eða 6 miðlungsstórar.
1 lítill laukur, fínt skorinn

200 gr. nautahakk
200 gr. Svínahakk
Hálfur bolli af ósoðnum hrísgrjónum
1 teskeið Aromat
1 teskeið salt
Hálf teskeið svartur pipar
1 hvítlauksrif, fínt skorið
2 dollur af tómatssósu
1 bolli vatn
Undirbúningur:
1. Fjarlægið hausinn og fræinn
úr paprikunum. Raðið paprikunum upp í fati og látið opnu hliðarnar snúa upp.
2. Steikið svína- og nautahakkið á pönnu upp úr grænmetisolíu
og bætið við hrísgrjónum, salti,
hvítlauk, arómati og tómatssósu.
Hrærið vel.
3. Fyllið hverja papriku lauslega með blöndunni. Skiljið eftir
smá rými fyrir fyllinguna svo
hún geti fyllt upp í paprikuna í
ofninum, þar sem hrísgrjónin
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eiga eftir að eldast. Bætið við
einum bolla af vatni á í fatið.
4. Breiðið álpappír yfir fatið
og setjið það inn í ofn. Þetta skal
bakast í 45 mínútur og upp í
klukkutíma, eða þangað til fyllingin er elduð. Elda skal á 200
gráðum.
Shopska salat
Shopska salad er hefðbundið
makedónskt salat sem er mjög
vinsælt á Balkansskaga. Á salatinu kann að vera einhver munur
á milli fjölskyldna, en innihaldið
í þessu hressandi salatinu er alltaf
það sama.
Innihald:
4 skornir tómatar
Ein stór skorin gúrka
1 græn eða rauð paprika, ristuð
eða ekki, skorin.
1 stór gulur laukur skorinn,
eða 6 litlir.
2 teskeiðar af freskri skorni

steinselju
Hálfur bolli af sólblómaolíu
Olífur (val)

2. Setjið olíu yfir og hrærið
öllu saman, og skellið loks feta
ostinum yfir.

Undirbúningur:
1. Setið tómatanna, gúrkuna,
paprikurnar, laukinn og steinseljuna í stóra skál og hrærið.

Ég skora á Bergdísi Ingibergsdóttur dagmóður á Ísafirði að vera næsti sælkeri vikunnar.
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