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„Fólk kemur staurblint inn en hefur fengið fulla sjón þegar það fer út. Margir
sem undirgangast aðgerð hafa verið blindir í 3-4 ár en líka eru dæmi um fólk
sem hefur verið blint í tíu ár,“ segir Guðni Albert Einarsson, forstjóri Klofnings.
Á miðopnu ræðir hann um Suðureyri, sjávarútveginn og 22 þúsund augnaðgerðir
í Nígeríu sem Klofningur hefur tekið þátt í að fjármagna.

Klofningur og kraftaverk
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HG sækir um útvíkkun og stækk-
un á eldisleyfi í Ísafjarðardjúpi

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.,
í Hnífsdal hefur staðið að upp-
byggingu fiskeldis á starfssvæði
sínu í Ísafjarðardjúpi allt frá árinu
2002. Í dag er fyrirtækið með sjó-
kvíaeldi í Álftafirði og Seyðis-
firði og eina tilraunakví í Skötu-
firði ásamt seiðaeldisstöð á Naut-
eyri í Ísafirði. Í Súðavík er mið-
stöð sjókvíaeldisstarfseminnar
með sláturhúsi, fóðurgeymslu og
þjónustuaðstöðu á hafnarsvæð-
inu. Þar er einnig heimahöfn þjón-
ustubáta starfseminnar sem eru
sérhæfðir fyrir flutning á lifandi
fiski, fóðrun og veiða til áfram-
eldis á þorski. Einar Valur Krist-

jánsson framkvæmdastjóri HG
segir að áætlanir um þorskeldi,
bæði hér og í Noregi, hafi ekki
gengið eftir eins hratt eins áætl-
anir gerðu ráð fyrir.

„Við höfum því sótt um leyfi
til Skipulagsstofnunar um út-
víkkun á 2.000 tonna þorskeldis-
leyfi í Ísafjarðardjúpi til framleið-
slu á laxi og regnbogasilungi til
viðbótar við þorskeldið. Sam-
kvæmt umsókninni er óskað eftir
leyfi til eldis á samtals 7.000
tonnum af fiski. Laxeldi hefur
gengið vel í nágrannalöndunum
og verið arðsamt. Sjókvíaeldi á
þorski og laxfiskum er í grund-

vallaratriðum eins, aðstæður til
eldisins með hlýnandi veðurfari
undanfarna tvo áratugi hafa einn-
ig styrkt það eldisform,“ segir
Einar Valur.

Einar Valur segir að HG hafi í
áratug lagt ríka áherslu á að
byggja upp þekkingu og reynslu
meðal starfsfólks fyrirtækisins í
fiskeldi, sem og þekkingu á um-
hverfi Ísafjarðardjúps með fisk-
eldi í huga. „Markmiðið er að
byggja upp fiskeldi sem getur
tryggt örugg störf til framtíðar í
sátt við náttúruna og með virð-
ingu fyrir henni.“

Vestfirðir er eitt af þremur svæð-

um við Íslandi þar sem stunda má
laxeldi, ásamt Austfjörðum og
Eyjafirði. Einar Valur segir að
einörð stefna fyrirtækisins sé að
fara varlega í uppbyggingu fisk-
eldis í Ísafjarðardjúpi, áfram
verði lögð rík áhersla á rann-
sóknir til að fyrirbyggja hugsan-
lega röskun umhverfisins. Upp-
bygging væntanlegs fiskeldis
verði unnin í sátt við aðra at-
vinnustarfsemi á svæðinu.

„Stefna HG við uppbyggingu
fiskeldis á starfssvæði sínu við
Ísafjarðardjúp er að unnið skuli í
samræmi við sjálfbæra þróun. Sjálf-
bær þróun í okkar huga stendur á

þremur stoðum; hagrænum, fé-
lagslegum og umhverfislegum.“
Verði umsókn HG samþykkt er
ljóst að ný störf skapast á Vest-
fjörðum.

„Oft reikna menn með að um
15 bein störf skapist við hver
1000 tonn sem framleidd eru og
á þá eftir að telja afleidd störf því
til viðbótar. Því gæti veruleg
aukning í fiskeldi á svæðinu fljótt
skapað tugi nýrra starfa eins og
reyndin virðist ætla að verða á
suðurfjörðum Vestfjarða. Okkar
eigin reynsla af þorskeldi stað-
festir einnig þessa sýn um at-
vinnusköpun,“ segir Einar Valur.

Stefnt er að því að fram-
kvæmdir við nýtt hjúkrunar-
heimili á Ísafirði hefjist í lok
næsta árs og að framkvæmd-
um verði lokið í ársbyrjun 2014.
Fimm arkitektastofur fá að
skila inn gögnum og verðhug-
myndum að heimilinu en
stefnt er að því að halda forval
fyrir áhugasamar arkitekta-
stofur sem er hugsuð sem ein-
hvers konar fegurðarsamkeppni.
Þetta segir Daníel Jakobsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í
samtali við Ríkisútvarpið.
Samningur milli velferðar-
ráðuneytisins og Ísafjarðar-
bæjar um byggingu hjúkrunar-
heimilis á Ísafirði var undir-
ritaður 10. nóvember. Að sögn
Daníels leysist þar með slæmt
ástand í öldrunarmálum bæj-
arins en aðeins 9 hjúkrunar-
rými eru í bænum, öll á Fjórð-
ungssjúkrahúsinu á Ísafirði en
þar er rekin öldrunarlækninga-
deild sem annast langlegusjúkl-
inga.

Samningurinn veitir Ísa-
fjarðarbæ heimild til að byggja
30 rýma hjúkrunarheimili en
samkvæmt greiningu Ísafjarð-
arbæjar er þörf fyrir 39 rými í
sveitarfélaginu en rýmin á
verða ennþá til staðar á sjúkra-
húsinu og þar með ætti þörf-
inni að vera fullnægt í bili.
Heimamönnum er gert að
annast hönnun og byggingu
heimilisins og er sveitarfélag-
inu tryggð fjármögnun fram-
kvæmdanna með láni frá
Íbúðalánasjóði en Framkvæm-
dasjóður aldraðra greiðir sveit-
arfélaginu húsaleigu til 40 ára
sem nemur 85% afborgunar
af láninu.

 
– asta@bb.is

Framkvæmdir
hefjist í árslok

Launakostnaður, launatengd
gjöld og annar kostnaður, miðað
við krónur á hvern íbúa, hækkuðu
í flestum málaflokkum hjá Ísa-
fjarðarbæ milli áranna 2009 og
2010 að því er greinir í Árbók
sveitarfélaganna. Tekjur af fé-
lagsþjónustunni, miðað við hvern
íbúa, hækkuðu lítillega milli ár-
anna á meðan gjöld hækkuðu
um 4,271 krónur á hvern íbúa.
Tekjur af fræðslu- og uppeldis-
málum hækkuðu um 4.164 krón-

ur á hvern íbúa meðan gjöld hækk-
uðu um rúmar 11 þúsund krónur.
Tekjur af æskulýðs- og íþrótta-
málum hækkuðu um 1.082 krón-
ur á hvern íbúa á meðan gjöld
hækkuðu um 4,814 krónur.

Tekjur af menningarmálum
lækkuðu um 2.430 krónur á
hvern íbúa á tímabilinu og gjöld
lækkuðu um 2.871 krónu. Tekjur
af brunamálum og almannavörn-
um hækkuðu um 1.684 krónur á
hvern íbúa meðan gjöld hækkuðu

um 2.574 krónur. Tekjur af um-
ferðar- og samgöngumálum
hækkuðu um 1.026 krónur á
meðan gjöld hækkuðu um 12.183
krónur. Tekjur af hreinlætismál-
um hækkuðu um 4.250 krónur á
hvern íbúa meðan gjöld hækkuðu
um 16.423 krónur. Þá jukust
tekjur af skipulags- og bygging-
armálum um 5.450 krónur á
hvern íbúa meðan gjöld lækkuðu
um 3.208 krónur.

Tekjur af umhverfismálum

hækkuðu lítillega á hvern íbúa á
meðan gjöld hækkuðu um 5.018
krónur. Tekjur af atvinnumálum
lækkuðu einnig lítillega á tíma-
bilinu meðan gjöld hækkuðu um
2.454 krónur á hvern íbúa. Engar
tekjur eru af B-hluta fyrirtækja
en gjöld vegna málaflokksins
lækkuðu um 3.207 kr. milli ára.
Þá hækkuðu tekjur vegna sam-
eiginlegs kostnaðar um 1.567 kr.
miðað við hvern íbúa en gjöldin
hækkuðu um 7.384 kr. milli ára.

Gjöld hækkuðu í flestum málaflokkum

Flugmaður lítillar vélar, sem
fauk á hvolf á Ísafjarðarflugvelli
í sumar, reyndi að skríða út um
framgluggann en gatið á brotinni
rúðunni reyndist vera of þröngt
þannig að hann komst aðeins
hálfur út og varð svo að skríða
aftur inn í flugvélina. Fram kem-
ur í skýrslu Rannsóknarnefndar
flugslysa um óhappið, að farþega

og  flugmanninum hafi síðan tek-
ist að opna hægri dyrnar og far-
þeginn komst þar út. Þegar far-
þeginn var kominn út skreið flug-
maðurinn aftur í til að losa
tveggja ára barn, sem einnig var
í vélinni, úr barnabílstól, og rétti
svo farþeganum barnið út um fram-
dyrnar. Engan sakaði við óhappið.

Að mati rannsóknarnefndar-

innar var ekkert flugveður fyrir
flugvélina á Ísafjarðarflugvelli
þegar þetta gerðist. Mjög hvasst
var og síritar á flugvellinum
skráðu vindhviður upp í 48 hnúta
kl. 20.45 þegar flugmaðurinn var
að aka flugvélinni í brautarstöðu.
Vindstefnan var einnig mjög
breytileg.

Við undirbúning flugsins fyrr

um daginn aflaði flugmaðurinn
sér upplýsinga um veður á vef
Veðurstofunnar, vedur.is. Sam-
kvæmt þeim upplýsingum áttu
mestu vindhviður að vera 25
hnútar. Flugmaðurinn varð að
fresta brottför og aflaði sér ekki
nýrra veðurupplýsinga áður en
hann lagði af stað um kvöldið
sama dag.

Reyndi að skríða út um framgluggann
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Spennandi tímar
 framundan hjá KFÍ

Pétur Már Sigurðsson var ráð-
inn yfirþjálfari KFÍ síðasta vor.
Er hann ábyrgur fyrir daglegum
rekstri auk þess sem hann þjálfar
meistaraflokka karla og kvenna
og unglingaflokk karla. Það er því
í mörg horn að líta, segir hann.

Pétur er af mörgum talinn einn
af efnilegustu ungu þjálfurum Ís-
lands. Auk þess er hann íþrótta-
fræðingur að mennt. Á leik-
mannsferli sínum spilaði hann
með Val, Skallagrími, Laugdæl-
um, Þór Akureyri og KFÍ. Ferill-
inn hófst 1994 og hefur Pétur
spilað um 300 leiki í meistara-
flokki. Hann spilaði samtals sex
tímabil hjá KFÍ.

Blaðamaður BB fékk sér kaffi-
bolla með þjálfaranum og forvitn-
aðist um það hvernig það kom til
að hann var ráðinn til KFÍ.

„Ég kláraði BS-gráðu í íþrótta-
fræði í vor en það hafði verið lengi
í deiglunni að ég myndi koma
vestur. Mér fannst það mjög
spennandi enda hafði ég áður
verið á Ísafirði í mörg ár og mér
finnst körfuboltaumhverfið hér
mjög gott og allar aðstæður til
staðar til að byggja það enn frekar
upp. Ég ákvað því að slá til og
skrifaði undir samning í vor og
var á Ísafirði meira og minna í
sumar að undirbúa vinnuna.“

Hann segir starfið hingað til
hafa gengið mjög vel.

„Ég er með stóran æfingahóp í
meistaraflokki karla og kvenna.
Unglingaflokkurinn telur um tíu
stráka sem eru allir að æfa með
líka með meistaraflokki karla.

Við erum mikið að vinna í
yngri flokkunum og viljum
byggja það starf upp og fá fleiri
iðkendur. Við erum með kríla-
bolta sem er alveg niður í fjögurra
ára gamla krakka. Okkur er ekki
heimilt að vera með æfingar fyrir
6-10 ára þar sem sá aldurshópur
fær sína boltaþjálfun í íþrótta-
skóla HSV. Það er mjög sniðugt
að krakkarnir fái að kynnast öll-
um íþróttum með þessu hætti.

Við bjóðum svo æfingar fyrir
krakka sem eru komnir í 5. bekk
og alveg fyrir krakka til 16-17 ára.“

Fengu stjörnu-Fengu stjörnu-Fengu stjörnu-Fengu stjörnu-Fengu stjörnu-
meðferð í Kínameðferð í Kínameðferð í Kínameðferð í Kínameðferð í Kína

Pétur er einnig aðstoðarþjálfari
landsliðsins í körfubolta en það
kom til nánast á sama tíma og
hann tók starfinu á Ísafirði.

eiginlega á óvart hversu góðir
þessir ungu strákar eru. Og þeir
eru alltaf að verða betri og betri.“

Upplifði gull-Upplifði gull-Upplifði gull-Upplifði gull-Upplifði gull-
aldarár KFÍaldarár KFÍaldarár KFÍaldarár KFÍaldarár KFÍ

Pétur þekkir það af eigin raun
hvernig það er að vera leikmaður
hjá KFÍ

„Ég spilaði á gullaldarárunum
hjá KFÍ. Ég kom hingað 18 ára
gamall aðallega til að spila körfu-
bolta. Þá var KFÍ í úrvalsdeild í
fyrsta skipti. Ég var nú ekki eins
mikið með og ég hefði viljað þar
sem ég meiddist fljótlega. En
þetta var klárlega einn skemmti-
legasti tíminn sem ég hef lifað
að taka þátt í þessu. Okkur gekk

„Ég fékk símhringingu daginn
eftir að ég skrifaði undir hjá KFÍ
og var spurður hvort ég hefði
áhuga á því starfi. Ég tók mér tvo
daga í að hugsa mig um þó svo
að ég hafi löngu verið búinn að
ákveða mig. Það gerði ég á sömu
mínútu og ég var spurður þar
sem þetta er stórt tækifæri fyrir
mig. Ég er ungur þjálfari og í þessu
felst óendanlega mikill skóli.
Auðvitað kostar þetta mikla vinnu
en ég læri einnig mjög mikið. Í
starfi mínu felst að ég fylgist
með hinum liðunum og greini
þau, aðstoða landsliðsþjálfarann
við æfingar og ýmislegt sem fell-
ur til. Ég er að vinna með al-
gjörum fagmönnum og fæ að
fylgjast með heimsklassakörfu-
bolta. Svo í bónus fær maður að
ferðast hálfa leiðina í kringum
hnöttinn. Við fórum til dæmis til
Kína í sumar sem var ótrúleg
upplifun. Auðvitað var þetta erfitt
og mikil vinna en ótrúleg lífs-
reynsla.

Við vorum sjö daga í Kína og
ferðuðumst stanslaust í fjóra daga.
Við fengum algjöra stjörnu-með-
ferð og ef við fórum eitthvað vor-
um við í lögreglufylgd. Við vor-
um beðnir um eiginhandarárit-
anir og vorum ljósmyndaðir í
bak og fyrir. Þetta var svolítið
öðruvísi og skemmtileg reynsla.“

Fara langt á já-Fara langt á já-Fara langt á já-Fara langt á já-Fara langt á já-
kvæðni og dugnaðikvæðni og dugnaðikvæðni og dugnaðikvæðni og dugnaðikvæðni og dugnaði

Pétur segir að spennandi tímar
séu framundan hjá KFÍ.

„Það hefur gengið mjög vel
hingað til en við erum ekki búnir
að vera spila okkar besta bolta.
Enda ætlast ég ekki til þess svona
í byrjun tímabils. Dugnaður og
jákvæðni er eins konar mottó
liðsins og við förum ansi langt á
því.

Byggt á menntun minni hef ég
reynt að halda jafnvægi á æfing-
um. Ég vil láta leikmennina spila
mikið en ekki að þeir séu í of-
þjálfun. Ef maður nær því mark-
miði eru leikmennirnir í sínu
besta líkamlega ásigkomulagi.
Ég er enn á áætlun en það er
mjög þunn og erfið lína að halda
mönnum í slíkri þjálfun. Þetta er
mikið álag á líkamann en við
erum líka að uppskera vel með
þessum æfingum.

Strákarnir í unglingaflokki eru
afar efnilegir. Það kom mér nú

vel og við fengum mikinn stuðn-
ing frá bæjarbúum. Fyrir mig
var þetta mjög mótandi lífs-
reynsla og kannski er ástæðan
fyrir því að ég vil alltaf koma
aftur vestur sú, að mín fyrstu
kynni af bænum og körfubolt-
anum hér voru mjög jákvæð.
Nokkrir af mínum bestu vinum í
dag eru félagar sem ég kynntist
þegar ég kom hingað fyrst.

Það eru því ekki bara íþrótta-
gildi sem réðu því að ég vildi
koma aftur. Mér hefur alltaf liðið
vel á Ísafirði. Ég var fyrst frá
1996-2000 og kom svo aftur
2003-2005 og spilaði þá aftur
með KFÍ. Ég hef því verið með

liðinu þegar það var sem best og
þegar því gekk sem verst. Það er
mjög góð reynsla sem fylgir því.
Ég hef leikið með bestu liðum
landsins og eins slökustu liðun-
um. Ég hef sem sagt verið á báð-
um vígstöðum, sem er mikil
reynsla. Maður þarf að kunna
tapa til að kunna að vinna.“

Forréttindi aðForréttindi aðForréttindi aðForréttindi aðForréttindi að
vinna við áhugamáliðvinna við áhugamáliðvinna við áhugamáliðvinna við áhugamáliðvinna við áhugamálið
Aðspurður segist hann snemma

hafa fundið sig í körfuboltanum,
eiginlega um leið og hann upp-
götvaði hann.

„Ég byrjaði að æfa körfubolta
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13 ára gamall sem er frekar seint
miðað við félaga mína sem voru
í íþróttinni. Ég var áður mikið í
handbolta og fótbolta. Ég er í
Breiðholtinu og var í ÍR. Síðan
ákvað ég að prófa körfubolta en
þegar ég byrjaði var svolítið
körfuboltaæði í gangi. Einhverra
hluta vegna varð ég alveg „hook-
ed“ á þessu og er það enn í dag.
Við fórum nokkrir félagarnir sam-
an í strætó á æfingar í Valsheim-
ilinu og þar var ég alveg til 18
ára aldurs eða þar til ég kom
vestur. Þetta lá mjög fljótt fyrir
mér og ég fór inn í drengjalands-
liðið 17 ára og hætti þá í öðrum
íþróttum og einbeitti mér að
körfuboltanum.“

Hann segir það forréttindi að
fá að vinna við áhugamálið sitt

„Það gerist varla betra en að fá
að vinna við það sem maður
dýrkar að gera. Ég fæ aldrei nóg
af körfubolta.“

Gott baklandGott baklandGott baklandGott baklandGott bakland

Samfélagið á stóran hlut í KFÍ
segir Pétur en félagið skili jafn-
framt miklu til samfélagsins.

„KFÍ er með gott bakland.
Mikið af fólki styður vel við fé-
lagið, bæði í stjórn og utan stjórn-
ar. Stjórnin er rosalega öflug enda
vel mönnuð. Þetta er mjög vel
rekið félag í dag. Síðan er einnig
fólk sem ekki er í stjórn sem
vinnur mikla vinnu, og það allt í
sjálfboðavinnu, við ýmislegt sem
fellur til. Til dæmis við útsend-
ingu á leikjum, uppsetningu á
leikjunum og við að halda utan
um leikmennina. Ég held að
flestir geri sér ekki grein fyrir
því hve mikil vinna er að baki
svona félagi.

Við reynum að vera mjög sýni-
legir, bæði er KFÍ-vefurinn
virkur og eins er KFÍ á Facebook.
KFÍ-TV virðist líka alltaf vera
skrefinu á undan öðrum vefjum í
útsendingum á leikjum og eru nú
komnir með ljósleiðara og mynda-
vél á gólfið. Þetta er bara eins og
útsending í sjónvarpinu.

Þetta er allt mikil hvatning fyrir
leikmennina og mikilvægt að þeir
finni að fólk sýni þessu áhuga.
Það er mjög erfitt að vera æfa tíu
sinnum í viku í níu mánuði og
því þurfa menn að finna fyrir
hvatningu.

Mér finnst þetta farið að vera
svolítið eins og þegar ég kom
hingað fyrst að spila. Við erum
mikið baráttulið og reynum jafn-
framt að gefa af okkur til samfé-
lagsins því fyrir mér snýst þetta
um meira en bara að skjóta bolta
ofan í körfu. Leikir íþróttaliða
geta verið mjög stór partur í því
að samfélagið komi saman. Það
koma kannski 200-300 manns
saman á leik, hittast og spjalla
saman um daginn og veginn. Það
er mjög mikilvægt. Og þegar lið-
inu gengur vel þá vill fleira fólk
koma og horfa á leikina og þá
skapast betra andrúmsloft.“

– thelma@bb.is

Útlit fyrir 10,3 milljóna króna tap
Útlit er fyrir að Menntaskól-

inn á Ísafirði verði rekinn með
10,3 milljóna króna tapi á þessu
ári. Uppsafnaður hagnaður
skólans lækkar því í um 5,5
milljónir króna. Þetta kom
fram á fundi skólanefndar þar
sem farið var yfir endurskoð-
aða fjárhagsáætlun ársins 2011.
Þar kom einnig fram að drög

að fjárhagsáætlun 2012 geri ráð
fyrir um 15 milljóna króna rekstr-
arhalla og að uppsafnaður halli
verði um 9,5 milljónir.

Áætlunin gerir ráð fyrir fram-
lögum til skólans samkvæmt
frumvarpi til fjárlaga 2012, en
Jón Reynir Sigurvinsson skóla-
meistari upplýsti á fundinum að
þar væri einungis gert ráð fyrir

251,8 milljónum króna sem er
lækkun um 9,8 milljónir frá frum-
varpi 2011 og samsvarar 3,7%
lækkun milli ára á föstu verðlagi.
Sé tekið tillit til verðlagshækkana
og niðurskurðurinn um 23 m.kr.
sem er um 8,8% lækkun milli
ára miðað við raungildi.

Jón Reynir sagði í samtali við
bb.is fyrir skemmstu að mikill við-

snúningur hafi orðið í rekstri
skólans á síðustu tveimur ár-
um. „Mikill tekjuafgangur var
eftir árið 2010 en það er verið
að ganga á hann í öllum þessum
niðurskurði. Við höldum auð-
vitað áfram að hagræða, en það
eru takmörk fyrir því hvað
hægt er að ganga langt,“ sagði
Jón Reynir.    – thelma@bb.is

Styrkja tug þúsundir augnað-
gerða fyrir fátækt fólk í Nígeríu

Klofningur ehf., á Suðureyri er
meðal íslenskra framleiðenda á
þurrkuðum fiskafurðum sem eru
stærstu styrktaraðilar verkefnis-
ins Mission for Vision í Calabar
í Nígeríu. Á dögunum var því
fagnað að 22 þúsund augnað-
gerðir hafa verið framkvæmdar í
verkefninu sem hófst árið 2003.
Guðni Albert Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Klofnings, var í
Nígeríu í dögunum þegar þeim
merka áfanga var náð og hitti
fólk sem hefur öðlast sjón á ný.
Hann segir mikið þakklæti vera í
garð þeirra sem standa að verk-
efninu. „Þetta vekur líka mikla
athygli þarna úti en við sáum
það að yfirvöld fylgjast vel með
þessu.“

Augnaðgerðaverkefnið hefur
frá upphafi miðað að því að gefa
blindu og sjónskertu fátæku fólki
í Nígeríu sjón á ný en þetta er
fólk sem fátæktar sinnar vegna
hefur ekki efni á að greiða fyrir
slíkar aðgerðir á sjúkrahúsi.
Framlag íslensku framleiðend-
anna dugir fyrir 2000 augnað-
gerðum á ári. Starfsfólk og birgj-
ar Klofnings hafa frá upphafi ver-
ið aðili að verkefninu. „Hluthafar
í Kolfningi fóru einnig út árið
2009 þegar 12.000 aðgerðin var

framkvæmd og hrifust mjög af
þessu verkefni. Það er ánægjulegt
að sjá að hver einasta króna sem
fer í verkefnið, skilar sér í að-
gerðirnar. Það eru engir milliliðir.
Við höfum einnig verið að safna
notuðum gleraugum og senda út
fyrir þá sem þurfa,“ segir Guðni.

Þiggjendur aðgerðanna byrja
á því að koma í skoðun en flestir
eru með vagl eða gláku. Með
einfaldri leysiaðgerð er þeim

tryggð sjón í langflestum tilvik-
um. Aðgerðin sjálf tekur ekki
nema rétt um 5 mínútur en sjúkl-
ingarnir þurfa að vera á spítalan-
um 3-5 daga og koma svo tvisvar
í eftirlit eftir aðgerð. Allt ferlið
er sjúklingnum að kostnaðar-
lausu. Starfsfólk spítalans er flest
heimafólk en yfirstjórnin og
læknirinn sem framkvæmir að-
gerðirnar eru frá Indlandi.

Íslendingar hafa í áratugi fram-

leitt skreið og aðrar þurrkaðar
fiskafurðir s.s. hausa, hryggi,
kótilettur og afskurð. Aðal mark-
aðssvæðið er Nígería í vestur
Afríku. Samkvæmt tölum frá
Hagstofu Íslands voru á síðasta
ári flutt út til Nígeríu rúmlega
19.000 tonn af þurrkuðum afurð-
um fyrir að verðmæti rúmlega 9
milljarða króna þannig að við-
skiptahagsmunirnir eru gífurlegir
fyrir Ísland.        – thelma@bb.is

Íslenskir fiskframleiðendur hafa styrkt tugi þúsunda augnaðgerða fyrir fátækt fólk í Nígeríu.

Magnús Hávarðar í forkeppnina
Bolvíkingurinn Magnús Háv-

arðarson er meðal sextán laga-
höfunda sem taka þátt í Söngva-
keppni Sjónvarpsins 2012. Lag
Magnúsar var eitt fimmtán laga
sem valnefnd valdi úr 164 inn-
sendum lögum. Þegar blaðamað-
ur hafði samband við Magnús
sagðist hann rétt vera að átta sig
á fréttunum.

„Næstu skref í málinu eru að
átta sig á því hvernig þetta verður
framkvæmt en mér skilst að það
eigi að skila fullbúnu lagi fyrir
áramót. Nú er því bara að setja
sig í stellingar, vinna lagið áfram,
klára upptökur og finna flytjend-

Söngvakeppni Sjónvarpsins 2012
hefst laugardagskvöldið 14. jan-
úar. Höfundar laganna fimmtán
sem valin voru eru auk Magnúsar
Axel Árnason og Ingólfur Þórar-
insson, Árni Hjartarson, Ellert
H. Jóhannsson, Gestur Guðna-
son, Greta Salóme Stefánsdóttir,
Herbert Guðmundsson og Svan-
ur Herbertsson, Hilmar Hlíðberg
Gunnarsson, María Björk Sverr-
isdóttir, Fredrik Randquist og
Marcus Frenell, Pétur Arnar
Kristinsson, Sveinn Rúnar Sig-
urðsson og Valgeir Skagfjörð.
Sveinn Rúnar með þrjú lög.

– thelma@bb.is

ur,“ segir Magnús. Aðspurður
hvers konar lag sé um að ræða segir
hann að það sé töluvert tempó í
því.

Magnús hefur nokkrum sinn-
um sent lag í Söngvakeppnina
en þetta er í fyrsta sinn sem eitt
þeirra er valið fyrir keppnina.

Magnús Hávarðarson. Mynd: dv.is.
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Spurningin
Ætlar þú að ferðast

til útlanda á nýju ári?

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Tími til kominn

Íbúum Ísafjarðarbæjar
hefur fækkað um tæplega
500 manns á undanförnum
tíu árum. Í fyrra voru íbúar
sveitarfélagsins 3814 og
höfðu þá ekki verið færri
síðan árið 1997. Flestir voru
þeir árið 1998 eða 4474.
Þetta kemur fram í uppfærð-
um tölum Byggðastofnunar
og Hagstofunnar um íbúa-
þróun frá árinu 1997. Nokk-
uð jafnt er skipt á milli kynja.

Á síðasta ári bjó 1901
kona í sveitarfélaginu og
hafði þeim fækkað um 261
frá árinu 1997. Karlmenn
voru hins vegar 1913 talsins
og hafði fækkað um 320 frá
því fyrir þrettán árum. 1384
þeirra sem bjuggu í Ísafjarð-
arbæ í fyrra voru 25 ára eða
yngri og hafði þeim fækkað
um 539 frá árinu 1997. 2480
voru eldri en 25 ára og hafði
fækkað um 65 á umræddu
tímabili.      – thelma@bb.is

Fækkaði um
tæplega 500

á áratug

Stöðug fólksfækkun á Vestfjörðum
Stöðug fólksfækkun hefur ver-

ið á Vestfjörðum frá árinu 1997
til 2010 utan eins árs, ársins 2008
er íbúum fjölgaði úr 7.308 í
7.372. Þeim fækkaði þó aftur árið
á eftir. Þetta kemur fram í upp-
færðum tölum Byggðastofnunar
um íbúaþróun. Árið 1997 voru
íbúar Vestfjarða 8.632 en á síð-

asta ári voru þeir 7,127. Körlum
fækkaði um 825 en konum um
680. Íbúum á Vestfjörðum á aldr-
inum 0-25 ára fækkaði um 1.171
á árunum 1997 til 2010 og íbúum
á aldrinum 25-50 ára fækkaði
um 790. Á sama tímabili fjölgaði
íbúum 50 ára og eldri um 437.

Íbúum hefur fækkað undan-

farin ár á landsbyggðinni en
fjölgað á höfuðborgarsvæðinu.
Þó hefur fjölgað í einstaka sveit-
arfélögum, einkum þeim sem eru
nær höfuðborgarsvæðinu. „Það
er meðal hlutverka Byggðastofn-
unar að fylgjast með þessari þró-
un, enda ein forsenda vinnu varð-
andi gerð áætlana um þróun og

styrkingu byggða á Íslandi. Sveit-
arfélög hafa sameinast til að
valda betur verkefnum sínum og
bæta þjónustu við íbúana og hef-
ur þeim fækkað um 2/3, úr 229
árið 1950 í 76 sveitarfélög 1. des-
ember 2010,“ segir á vef Byggða-
stofnunar.

– thelma@bb.is

„Eins og að hitta gamla vini“
„Það var mjög ljúf fjölskyldu-

stemmning, þetta var bara
eins og að hitta gamla og góða

vini,“ segir Helgi Björnsson
söngvari Grafíkur um frum-

sýningu heimildarmyndar um
hljómsveitina á Ísafirði í

síðustu viku. „Þetta heppn-
aðist mjög vel og það var

reglulega gaman að sjá mynd-
ina,“ bætir Helgi við en mynd-
in var gerð í tilefni þess að 30
ár eru liðin frá stofnun þess-

arar ísfirsku hljómsveitar.
Góður rómur var gerður að

myndinni en að sýningu lok-
inni var haldið í Krúsina þar

sem Helgi sat fyrir svörum
ásamt Grafíkurmeðlimunum

Rúnari Þórissyni og Agli Erni
Rafnssyni. „Þetta var bara

svona létt spjall, við tókum við
spurningum úr sal og svo tók-

um við nokkur lög. Þetta var
rosa gaman.“ Myndin spannar
feril hljómsveitarinnar og hef-

ur verið meira og minna í

vinnslu síðan árið 2004 þegar
hljómsveitin kom vestur og

hélt tónleika í Alþýðuhúsinu
vegna 20 ára afmælis útgáfu
plötunnar Get ég tekið cjéns.

Jafnframt koma um þessar

mundir út tveir safndiskar
með úrvali laga hljómsveitar-

innar ásamt tveimur nýjum
lögum þ.á.m. laginu Bláir fugl-

ar sem þegar er farið að
hljóma á öldum ljósvakans.

„Diskarnir ættu að vera á leið
í verslanir, þeir komu til

landsins í fyrradag,“ segir
Helgi. Útgáfutónleikar verða
haldnir í Reykjavík í dag, 1.
desember. – thelma@bb.is

Egill Rafnsson, Rúnar Þórisson og Helgi Björnsson voru í góðum fíling í Krúsinni.

Alls svöruðu 407.
Já sögðu 219 eða 54%
Nei sögðu 116 eða 28%
Óvíst sögðu 72 eða 18%

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Austlæg átt og fer að
snjóa sunnan- og vestan-

lands, en síðar slydda
eða rigning við suður-

ströndina. Úrkomulítið á
norðanverðu landinu.

Frost 0-8 stig, en allvíða
frostlaust við ströndina.
Horfur á laugardag:

Ákveðin NA-átt með of-
ankomu, einkum norðan

og austantil Kólnandi
veður. Horfur á sunnu-
dag: Útlit fyrir áframhald-
andi norðanátt og kulda.

Með ólíkindum er að rúmum níu áratugum eftir að fullveldisáfangan-
um var náð og 67 árum eftir lýðveldisstofnun, skuli enn uppi efasemdir
um hverjir haldi um stjórnartaumanna í þeim stofnunum stjórnkerfis
landsins, þar sem fyrrum bæjarfógeti og þingmaður Ísfirðinga vermdi
fyrstur Íslendinga stólinn eftirsótta, ráðherrastólinn.

Aldamótaljóð Hannesar Hafstein, er trúlega það ljóð sem oftast er
gripið til í tilefni dagsins vegna hvatningarinnar til þjóðarinnar um að
hvar sem við höfum skipað okkur í fylkingar og ,,hvernig sem stríðið
þá og þá er blandið“ ber okkur öðru fremur ,,að elska, byggja og treysta
á landið.“

Hvernig sem því kann að vera tekið verður það að segjast eins og er
að samhljómurinn fyrir kjarnyrtum boðskap fyrsta ráðherrans með að-
setur á Íslandi, er ekki mikill nú á tímum og lítil teikn á lofti um betri
horfur, síst sem nú stendur hjá þingmönnum á hinu háa Alþingi, þar
sem hver höndin virðist vera upp á móti annarri. Hvað veldur skal
ósagt látið. Vonandi eiga þau umvöndunarorð meistara Hallgríms, að
þeir ,,sannleiknum meta sitt gagn meir,“ ekki við. Hitt má vera að sam-
stöðuleysið sé spegilmynd vaxandi deyfðar fyrir gömlum gildum, sem
vilja gleymast eins og sannast hefur með Fullveldisdaginn, sem nú
þykir vart merkilegri en hver annar vikudagur.

Spár Hannesar Hafstein í aldamótaljóðinu hafa í ýmsu gengið eftir,
þótt ekki hafi sveitirnar fyllst af fólki. Þvert á móti blasir við fólksfækkun.

Sama á við um fjölda þéttbýliskjarna, sér í lagi við sjávarsíðuna þar
sem réttur fólks til sjálfsbjargar hefur óneitanlega verið fyrir borð bor-
inn. Tveggja alda byggðastefna stjórnvalda, fyrir því að flytja allt sem
máli skiptir til Reykjavíkur, á þar stóran hlut að máli. Á þeim yfirgangi
er ekkert lát þótt því sé ekki að neita, að vaknað hafa vonir um að eldar
kvikni. Skal í því sambandi nefna gjörbreytt viðhorf, sem formaður
Byggðastofunar hefur gegnið fram fyrir skjöldu með og sagt að
,,byggðastefnur“ verði að móta út frá mismunandi aðstæðum og þörf-
um einstakra landshluta og ákvarðast af þeim, sem eldurinn brennur á;
svo og viðurkenningu iðnaðarráðherra á að um enga heilstæða byggða-
stefnu sé að ræða af hálfu stjórnvalda og hafi aldrei verið og þar verði
að snúa dæminu við. En fleira kom í ljóst. Jafnframt stefnuleysinu
kvað ráðherra samskiptavandamál uppi á milli ráðuneyta, sem kæmi í
veg fyrir að unnt væri að móta heilstæða  byggðastefnu. Þessa múra
segir ráðherra, að brjóta verði niður. Það gengur ekki að ráðuneytin
þvælist hvert fyrir öðru í því sem þarf að gera.

Á fullveldisdeginum 2011 er virkilega tími til kominn til að íslensk
stjórnvöld móti byggðastefnur, sem byggðar verði á þörfum þeirra,
sem njóta eiga, en ekki á stöðnuðum formúluuppskriftum embættis-
manna, sem í engu þekkja til eða hafa skilning á hvar skórinn kreppir
að.

s.h.
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Klofningur á Suðureyri er í hópi íslenskra framleiðenda
á þurrkuðum fiskafurðum sem taka þátt í afar merkilegu

verkefni í Calabar í Nígeríu. Það felst í því að gera blindu og
sjónskertu fólki mögulegt að gangast undir skurðagerð sem
veitir því fulla sjón á ný. Guðni Albert Einarsson, forstjóri

Klofnings settist niður með blaðamanni til að ræða
um verkefnið, Klofning og lífið á Suðureyri.

Kraftaverkin í Nígeríu
Öryrki eftir slysÖryrki eftir slysÖryrki eftir slysÖryrki eftir slysÖryrki eftir slys

„Ég er Súgfirðingur í allar ætt-
ir. Pabbi er ættaður innan úr Botni
og mamma utan úr Vatnadal.
Hann heitir Einar Guðnason en
mamma Guðný Kristín Guðna-
dóttir þannig að það var mjög
auðvelt að velja nafnið á soninn.
Þau eru búsett á Suðureyri. Reynd-
ar hét annar afi minn Guðni Al-
bert og hinn hét Guðni Jón og
var giftur Albertínu. Þannig að
nafnið mitt dekkaði eiginlega
þrjá forfeður í einu,“ segir Guðni
Albert og brosir.

„Ég fór ungur á sjó, fyrst á
sumrin. En ég fór á fyrstu vertíð-
ina strax eftir landspróf sem ég
tók á Núpi. Ég var á sjónum í tvö
ár til að ná mér í svokallaðan
siglingatíma sem þurfti til að
komast inn í Stýrimannaskólann.
Ég hóf nám þar haustið 1972, þá
18 ára og kláraði farmannapróf
1976.“

Eftir að hafa lokið Stýrimanna-
skólanum sneri Guðni Albert aft-
ur til Suðureyrar. „Ég kom eig-
inlega beint hingað eftir skólann
og var stýrimaður á bátum til
1979. En ég slasaði mig illa í
nóvember það ár. Við vorum að
taka ís þegar ég fór með löppina
í íssnigil. Það breytti ýmsu um
mína hagi og upp úr þessu var ég
metinn 35% öryrki. Ég var samt
kominn á sjó ári síðar eða svo.
Þá byrjaði ég sem skipstjóri á
Sigurvon og var þar allar götur
til 1991. Eftir það fór ég í trillu-
bransann og var á til trillu til
1996 en þá hætti ég til sjós. Næst
tók við útgerð og ég átti tvo báta
sem ég gerði út. Og svona ýmis-
legt brask, til dæmis rak ég mat-
vöruverslun um tíma. Það gekk
ágætlega en var búið spil þegar
göngin komu.“

AukaafurðirAukaafurðirAukaafurðirAukaafurðirAukaafurðir
ekki úrgangurekki úrgangurekki úrgangurekki úrgangurekki úrgangur

Guðni segist hafa verið byrj-
aður að hugsa um Klofning
haustið 1996 en fyrirtækið var
stofnað í janúar 1997. „Klofn-
ingur var stofnaður utan um
þurrkun. Það voru örugglega bú-
in að vera hér þrjú eða fjögur

kannski frekar á kássu eða stöppu.
Hausarnir þykja herramannsmat-
ur og við erum svo heppin að
það fylgir því ákveðin virðing að
hafa hausa í súpunni. Menn setja
niður ef þeir hafa ekki efni á að
hafa í það minnsta einn haus eða
skreið í súpunni þegar þeir bjóða
öðrum í mat. Venjuleg fjölskylda
eldar kannski tvisvar til þrisvar í
viku og býður öðrum fjölskyld-
um í mat sem bjóða svo á móti
hina dagana. Vegna þess að fisk-
hausarnir þykja virðingarvottur
mun eftirspurnin eftir þeim seint
minnka. Það tekur konuna þrjá
klukkutíma að vinna fyrir meðal-
haus en einn að vinna fyrir öllu
öðru sem þarf líka, t.d. kjöt kjúkl-
ing og grænmeti. Þetta er því dýr
matur hjá þeim.“

 Guðni Albert fór fyrst til Níg-
eríu árið 1998 en segist ekki hafa
tölu á því lengur hvað hann hefur
heimsótt landið oft síðan. „Það
er farið að skipta einhverjum tug-
um. Við höfum reynt að sinna
þessum markaði líkt og aðrir
sinna sínum mörkuðum. Þarna
höfum við tekið þátt í matvæla-
sýningum fjórum eða fimm sinn-
um og reynt að vaka yfir þróun
markaðarins. Það er breyting frá
því sem var. Áður kom þarna
aldrei nokkur maður nema til að
rukka. Það var eina ástæðan fyrir
því að menn töldu sig þurfa að
gera sér ferð til Nígeríu. En með
því að vera í þetta góðri snertingu
við markaðinn höfum við öðlast
miklu meiri skilning á honum.“

NígeríaNígeríaNígeríaNígeríaNígería
Aðspurður hvernig Nígería

komi Guðna Albert fyrir sjónir,
svarar hann: „Ég held að það viti
enginn almennilega hversu marg-
ir búa í landinu. Opinberar tölur
segja 130 til 140 milljónir en
fólk talar um að líklegri tala sé
170 milljónir. Í landinu eru 250
ættbálkar en þrír þeir stærstu eru
Hausar, Yorubar og Ibomenn.
Hausar sem er valdastéttin í
Norður-Nígeríu, Yorubar sem
eru kristnir og búa í kringum
Lagossvæðið en í suðaustur hlut-
anum eru Ibomenn. Þeir eru okk-
ar aðal viðskiptamenn. Það voru

fyrirtæki sem reyndu þurrkun en
gekk misjafnlega. Við keyptum
þrotabú úr einu slíku og byrjuð-
um á því að þurrka hausa. Þannig
var starfsemin fyrstu árin en síðar
fórum við út í marningsvinnslu
og síðar meiri loðdýrafóðurs-
vinnslu. Það má segja að við
höfum gefið okkur út fyrir að sjá
um það sem áður var kallað úr-
gangur, en við köllum aukaafurð-
ir,“ segir Guðni Albert.

„Þurrkaða afurðin er nánast öll
flutt til Nígeríu. Í smáum stíl til
annarra landa en það eru þá Ní-
geríumenn sem þar búa sem
kaupa þær. Við rekum líka stöðv-
ar á Tálknafirði og Ísafirði í loð-
dýrafóðurvinnslu. Allt það sem
við getum ekki þurrkað, hökkum
við niður og blöndum í það þráa-
varnarefnum og frystum. Þetta
er svo flutt út til Danmerkur.“

Guðni Albert segir að upphaf-
lega hafi Klofningur verið stofn-
aður af fyrirtækjum og einstakl-
ingum á Suðureyri og Flateyri
en skipt um eigendur með tíman-
um. „Nú hafa flestallar fiskvinn-
slustöðvarnar á Vestfjörðum bæst
í eigendahópinn ásamt nokkrum
einstaklingum. En aðalhluthaf-
arnir eru fiskvinnslustöðvarnar.
Í dag starfa 30 manns hjá Klofn-
ingi í fimm starfsstöðvum. Það
eru tvær stöðvar hér á Suðureyri,
þurrkun og svo marningsvinnsl-
an. Síðan erum við með þurrkun
á Brjánslæk og þessar tvær loð-
dýrafóðurvinnslur.“

Þurrkaðir hausarÞurrkaðir hausarÞurrkaðir hausarÞurrkaðir hausarÞurrkaðir hausar
Guðni Albert segir þurrkuðu

afurðirnar sem sendar eru til
Nígeríu nær eingöngu vera hausa
og hryggi. „Þetta eru þurrkaðir
hausar af þorski, ýsu, ufsa, keilu
og löngu. Enn hefur okkur ekki
tekist að þurrka steinbítshausa
með góðum árangri. Síðan eru
þetta hryggirnir úr sömu fiskteg-
undum og stundum afskurður.
Við höfum líka verið að prófa
okkur áfram með aðrar afurðir
og það er stöðug þróunarvinna í
gangi innan fyrirtækisins.“

- Hvað gera Nígeríumenn við
hausana? „Þeir nota þá í það sem
þeir kalla súpur en minnir okkur

þeir sem í raun stofnuðu Bíafra í
gamla daga á olíusvæðunum í
kringum fljótið Níger í suðaustur
hluta Nígeríu.

Í landinu er að finna allt frá
mjög miklu ríkidæmi yfir í sára-
fátækt. En Nígería er gósenland
og þarna drýpur smjör af hverju
strái. Frjósöm jörð, olía, mikið
af málmum og mikið landsvæði.
Maður botnar eiginlega ekkert í
því hversnvegna er ekki hægt að
ná upp eðlilegum lífsgæðum
þarna. En maður sér varla ræktað-
an blett eða einhverja alvöru
ræktun sem ætti að var auðvelt
þarna. Það er landlæg spilling í
Nígeríu og hefur verið lengi. Þeir
telja sig eitthvað vera að vinna á
henni þótt maður sjá ekki mikil
merki þess.“

Á ferðalögum sínum um land-
ið hefur Guðni Albert hitt talsvert
af „Bíafrabörnum“ sem sumir
lesendur muna kannski eftir síðan
mæður þeirra voru að reyna að
fá þá til að borða matinn sinn.

„Bíafrastríðið stóð frá 1967 til
1970 og mér sýnist nú að það
hafi ekki verið neitt annað en
olíustríð. En Íslendingar voru þá
með matargjafir á þessu svæði.
Flugu frá franskri eyju sem er
sunnan við Nígeríu og lentu í
miðri Bíafra með skreið frá Ís-
landi og Noregi. Ég hef hitt marga
sem fullyrða að þessar matar-
gjafir hafi bjargað bæði sér og
fullt af fólki frá því að deyja úr
hungri. En það dóu 7 milljónir
manna úr sulti vegna Bíafra-
stríðsins.“

- Þannig að mataraðstoð og
peningasafnanir Íslendinga skila
sér?

„Allavega í þessu tilviki. Fólk
hafði reyndar ekki hugmynd
hvaðan þessi matur kom, hann
bara datt ofan af himnum í pökk-
um. Maður hefur oft verið skept-
ískur á að neyðaraðstoð af þessu
tagi skili sér alla leið. En þessi
aðstoð gerði það vissulega.“

Mannrán og gemsarMannrán og gemsarMannrán og gemsarMannrán og gemsarMannrán og gemsar
- Ríkir friður í Nígeríu í dag?

„Já og nei. Sum svæði eru friðsæl
en önnur ekki og landið er hættu-
legt. Sérstaklega hefur svæðið í

austri verið ótryggt og mikið um
mannrán. Í raun leið heilt ár án
þess að við kæmumst inn á það
svæði. Í augnablikinu er maður
ekki öruggur þar en þetta gengur
í bylgjum. Þegar maður fer þarna
um er það að vel athuguðu máli
og helst verður maður að þekkja
einhvern. Þegar við komum er
tekið á móti okkur á flugvellinum
og við erum keyrð á hótelið. Og
það fer enginn af hótelinu nema
í fylgd með einhverjum sem hann
þekkir og þá yfirleitt í fylgd
vopnaðra lögreglumanna. Því er
aðeins öðruvísi að ferðast til Níg-
eríu en margra annarra landa.

Annars er þetta orðið aðeins
auðveldara núna með tilkomu
farsíma. Áður en þeir komu var
ekki hægt að hreyfa sig nema
eftir fyrirfram ákveðnu plani. Það
sem hefur gjörbreyst í Nígeríu á
undanförnum árum er fjarskipta-
kerfið og nú eiga allir gemsa.
Þegar við komum fyrst notuðust
þeir enn við sendiboða til að
koma skilaboðum á milli. En nú
eru gemsarnir komnir og miklir
öfgar í því. Það eru eiginlega
allir með þrjá gemsa, einn á hvert
farsímafélag. Því er skammt
stórra högga á milli hjá þeim.“

Blindir fá sjónBlindir fá sjónBlindir fá sjónBlindir fá sjónBlindir fá sjón

Guðni og eiginkona hans eru
nýkomin frá Nígeríu en ástæða
fararinnar var óvenjuleg.

„Okkur var boðið að taka þátt
í athöfn, í tilefni þess að nú er
búið að framkvæma 22 þúsund
augnaðgerðir á vegum verkefnis
sem við erum að styrkja. Klofn-
ingur og margir fleiri framleið-
endur á þurrkuðum afurðum fyrir
Nígeríumarkað eru þátttakendur
í þessu verkefni. Við höfum styrkt
það með því að senda þeim einn
gám af afturðum á ári. Og það
hafa allir sem að gámnum koma
tekið þátt í því, afurðin er frí,
flutningurinn er frír og kostnað-
urinn þarna niðurfrá er greiddur
af innflytjandanum. Afraksturinn
fer svo í sjóð sem heitir Tulsi
Chanrai Foundation. Á bakvið
þá stofnun stendur indverskt fyr-
irtæki með aðsetur í Nígeríu. Sú
stöð sem við styrkjum er með
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glaðara með að styrkja verkefnið.
Ég hafði fylgst með því hvernig
aðgerðirnar eru framkvæmdar en
í ferðinni sem við vorum að koma
úr núna sá ég í fyrsta sinn um-
búðir teknar frá augum sjúklings
eftir aðgerð. Það var mjög magn-
þrungið að verða vitni að því
þegar fólk fékk skyndilega sjón-
ina aftur. Ég held að flestir við-
staddir hafi hreinlega fellt tár.
Enda er þetta nánast eins og þessi
sem fæddist árið núll sé að störf-
um. Fólk kemur staurblint inn en
hefur fengið fulla sjón þegar það
fer út. Margir sem undirgangast
aðgerð hafa verið blindir í 3-4 ár
en líka eru dæmi um fólk sem
hefur verið blint í tíu ár. Eins
geta börn og unglingar lent í
þessu. Núna þegar við vorum úti
beið til dæmis 9 ára drendur eftir
aðgerð, orðinn staurblindur.“

Guðni heldur áfram: „Eðlilega
erum við afskaplega stoltir af að
vera þátttakendur í þessu verkefni
og vitum að hver einasta króna
sem safnast endar á réttum stað.
Læknarnir eru hámenntaðir og
koma frá Indlandi, í raun starfs-
kraftar sem búast mætti við að
hitta frekar á hátæknisjúkrahúsi
þótt umhverfið þarna úti sé nátt-
úrlega fábrotnara. Mér skilst að
aðgerðirnar takist í 99,9% tilfella.
En þetta fer þannig fram að það
fer bíll út í þorpin á vegum verk-
efnisins til að finna fólkið. Oft er

aðstöðu á sjúkrahúsi í Calabar,
en hún nýtur einnig stuðnings
fylkisstjórnarinnar í Cross River
State. Við sendum fyrsta gáminn
út árið 2003 og fyrsta aðgerðin
þarna var gerð 2004. Síðan hafa
verið framkvæmdar 22.400 augn-
aðgerðir á vegum þessarar stöðv-
ar.“

Að sögn Guðna Alberts eru
aðgerðirnar gerðar til að laga það
sem kallast vagl á íslensku, oft
orsakað af sterkri sól eða sandi.

„Augasteinninn verður hvítur
og það leggst ský yfir augað svo
viðkomandi missir sjónina. En
þetta má laga með einfaldri
skurðagerð. Sjálf aðgerðin tekur
ekki nema um 5-10 mínútur. Ský-
ið er fjarlægt og í staðinn fyrir
augasteininn er komið fyrir linsu.
Flest af þessu fólki ætti aldrei
möguleika á að fara í aðgerð af
þessu tagi ef þetta verkefni kæmi
ekki til. Aðgerðin er því að kostn-
aðarlausu.“

Góður árangurGóður árangurGóður árangurGóður árangurGóður árangur

Guðni Albert hefur nokkrum
sinnum heimsótt stöðina sem
Klofningur styrkir. „Þegar búið
var að framkvæma 12 þúsund
aðgerðir fóru flestallir hluthafar
Klofnings út í heimsókn. Þegar
fólk sá hvað er verið að gera
þarna var það náttúrlega enn

erfiðast að sannfæra fólk um að
það sé hægt að gera eitthvað í
málunum því oft er það búið að
reyna galdralækninn í þorpinu,
án árangurs. Seinna er send rúta
eftir fólkinu og það er flutt á þetta
sjúkrahús. Þar er það í þrjá daga
og allt er frítt. Síðan þarf það að
koma einu sinni í skoðun eftir
mánuð. Þar með er það útskrifað.
En aðgerðin á að endast út ævina.
Þetta er því mjög vel skipulagt.
Þessi sama stofnun er á 2-3 stöð-
um til viðbótar í Nígeríu og víða
á Indlandi.“

Göngin voru byltingGöngin voru byltingGöngin voru byltingGöngin voru byltingGöngin voru bylting

Guðni Albert er stundum nefnd-
ur sem tveggja ættarhöfðingja á
Suðureyri og sagt að þeir taki
gjarnan málin þar í sínar hendur.
Eins og til dæmis að malbika
götu í bænum síðasta sumar, eða
hvað?

„Ekki vil ég nú kalla mig höfð-
ingja. En það hefur fallið í hlut
okkar Óðins Gestssonar að stýra
þessum stærstu atvinnufyrirtækj-
um í bænum. Við kostuðum þessa
götu nú lítið en allavega var fram-
kvæmd hér malbikun síðasta
sumar. Ég vil nú þakka Bjarna
Jóhannssyni eins íbúans við göt-
una, alfarið fyrir það. Það var
fyrir hans hugmynd og framlag,
ásamt velvilja hjá bænum, sem
gerði að verkum að þetta fór í

gegn. En við vorum orðnir ansi
þreyttir á því íbúar hér við Hjalla-
byggðina að búa við ógerða götu.
Þetta var nú eiginlega bara ýtu-
troðningur og hafði verið í 34 ár.
Núna getum við keyrt heim á
bundnu slitlagi. Þetta var orðið
eini kaflinn frá Reykjavík þar
sem maður þurfti að keyra á möl,“
segir Guðni Albert og brosir.

Göngin færast í tal og þegar
Guðni Albert er spurður hvort
þau hafi kannski komið of seint,
svarar hann: „Auðvitað hefði
maður viljað sjá göngin mikið
fyrr, á meðan það var svolítil
drift hérna. En göngin voru ekki
breyting heldur algjör bylting.
Ég held að þessi göng sýni allt
sem sýna þarf í samgöngumál-
um. Ef að samgöngur eru í lagi
er svo margt annað í lagi. Á einni
nóttu fóru menn úr því að rífast
um hvort ætti að opna tvisvar
eða þrisvar á viku yfir á Ísafjörð
yfir í það hvort ætti að vera opið
til 7 eða tíu á kvöldin alla daga
vikunnar. Það náttúrlega er engin
smá breyting. Veturinn 1990 var
ekki mokað yfir heiðina í fjóra
mánuði. Það var bara snjóbíllinn
sem fór yfir. Reyndar voru skipa-
samgöngur þá mikið betri. Eins
voru skip hérna reglulega, bæði
póstbáturinn og svo strandferða-
skip. Flugvöllurinn var líka hér
frá 1977. Einhver sagði mér að
flugvöllurinn hérna hafi verið tí-

undi lendingahæsti flugvöllurinn
á landinu. Þá var flogið daglega
til Reykjavíkur og svo lenti póst-
vélin að minnsta kosti einu sinni
á dag.“

Breyttir tímarBreyttir tímarBreyttir tímarBreyttir tímarBreyttir tímar
- En atvinnulífið í bænum hefur

væntanlega breyst mikið? „Já,
þetta hefur breyst alveg helling.
Úr því að vera stórir bátar og
togari yfir í að vera eintómir smá-
bátar. Við höfum aldrei náð okk-
ur almennilega á flug í þessum
kvótamálum, alla tíð síðan kvóta-
kerfið var sett á má segja. Það
hefur einhvernveginn æxlast
þannig að við höfum ekki náð að
safna til okkar nægum veiðiheim-
ildum, hverju svo sem er um að
kenna,“ segir Guðni Albert.

- Hefur ferðaþjónustan tekið
við sér? „Jú, ferðaþjónustan hefur
eflst. Það er seldur ótrúlegur
fjöldi gistinátta hérna, um eða
yfir 6000 gistinætur á ári síðustu
þrjú ár. Einhvernveginn sé ég þó
ekki að ferðaþjónusta komi í stað-
inn fyrir útgerð og fiskvinnslu.
Það verður undirstaðan hér um
fyrirsjáanlega tíð. Ekki bara fyrir
Suðureyri heldur svæðið allt.
Eftir því sem sjávarútvegurinn
verður sterkari því hærra rís
svæðið. En auðvitað verður aldrei
byggt á honum einum. Það verð-
ur að vera fjölbreytni í þessu.“
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 Undanfarið hefur verið rætt
um að Íslendingar vilji ekki leng-
ur starfa í fiskvinnslu og auknum
veiðiheimildum fylgi ekki endi-
lega fleira fólk. Hvernig hefur
gengið að fá fólk til að vinna í
fiski á Suðureyri? „Við vitum
náttúrlega að á tímabili kom
hingað mikið af útlendingum til
að vinna og þeir eru margir hverj-
ir orðnir jafn góðir Íslendingar
og aðrir Íslendingar. Það virðist
sem hingað leiti tvær gerðir af
fólki. Annarsvegar fólk sem ætlar
sér að búa hér í þorpinu og starfa.
Hinsvegar þeir sem eru bara
komnir til að vinna fyrir sér og
sínum sem búa jafnvel í öðru
landi á meðan. En þannig hefur
þetta kannski líka alltaf verið.
Hér var alltaf mikið af farand-
verkafólki sem ætlaði sér aldrei
annað en bara að vera vertíðina.“

- Hvað með unga fólkið? „Mér
finnst eins og unga fólkið vilji
ekki endilega fara í burtu en sjái
ekki tækifæri til að koma aftur
eftir nám. En ég hef velt fyrir
mér hvort það sé verið að mennta
fólk vitlaust. Af hverju er til
dæmis enginn skóli á Íslandi sem
kennir fólki að selja fisk? Hvers
vegna er ekki hægt að ráða til sín
lærða sérfræðinga í fisksölu? Ég
er viss um að hér biðu 2-3 störf
fyrir þannig menntað fólk. Þeir
sem starfa við þetta fag eru
yfirleitt sjálfmenntaðir í því, án
þess að ég vilji gera lítið úr því.“

Þrjár dæturÞrjár dæturÞrjár dæturÞrjár dæturÞrjár dætur
Eiginkona Guðna Alberts

heitir Sigrún Margrét Sigurgeirs-
dóttir. Þau eiga saman þrjár dætur
og sex barnabörn. „Sigrún kom
hingað í september 1976 með
elstu dóttur okkar þriggja vikna.
Hún er úr Kópavogi en ég vil nú
meina að nú eftir 35 ár sé hún
orðin Súgfirðingur,“ segir Guðni
Albert og brosir. „Elsta dóttir
okkar, Guðný Erla er útibússtjóri
Landsbankans á Höfn í Horna-
firði. Sólveig Kristín er í fæðing-
arorlofi núna en er annars á
kandídatsári eftir læknisfræði-
nám. Og sú yngsta, Auður Birna
er búsett hér á Suðureyri og í
hárgreiðslunámi.“

Aðspurður um áhugamálin
segist Guðni Albert hafa gaman
af því að spila golf. „Það má
kannski segja að ég sé einn af
þeim sem ekki er hægt að kenna
neitt. Út af þessari fötlun minni
verð ég bara að gera þetta með
mínum hætti. Það er ekki víst að
allt fengi samþykki fræðinganna.
En ég hef hef löngum sagt að
svæðið hér sé einhver besti staður
á jarðríki til að stunda golf. Hér
er ekki nema hálftíma keyrsla á
þrjá frábæra golfvelli sem er nán-
ast alltaf hægt að komast að á.
Það gerist ekki betra um víða
veröld. Annarsstaðar þarf oftast
að bóka með 2-3 daga fyrirvara
og svo standa í endalausum bið-
röðum.“

Guðni Albert er líka félagi í

karlakórnum Ernir. „Ég hef verið
með þar síðan hann var endur-
vakinn árið 2003. Maður hefur
verið á ferð og flugi og því kann-
ski ekki alveg sá duglegasti að
sækja æfingar. En þeir í kórnum
hafa tekið mann upp á arma sér
og sýnt mér mikla þolinmæði.
Þetta er afskaplega góður félags-
skapur.“

Leiðist pólítíkin í dagLeiðist pólítíkin í dagLeiðist pólítíkin í dagLeiðist pólítíkin í dagLeiðist pólítíkin í dag

Samkvæmt Guðna Alberti búa
rétt rúmlega 300 manns á Suður-
eyri og atvinnuástandið er nokk-
uð gott. „Það hefur ekki mikil
breyting orðið á undanfarin ár.
Fyrr en í sumar en þá neyddumst
við til að segja upp sjómönnum
vegna ástandsins á kvótaleigu-
markaðnum. Maður varð var við
það strax að það hafði áhrif. Þetta
er fljótt að gerast ef það kemur
eitthvað óöryggi í fólk. Þá flytur
það ekki til Flateyrar eða Ísafjarð-
ar heldur á höfuðborgarsvæðið.
Þannig að ég lít á það sem vanda-
mál alls svæðisins hér þegar eitt-
hvað svona gerist.“

 Guðni Albert segir óvissu um
framtíðina í sjávarútvegi hafa
reynst erfiða. „Það gengur vel
hjá Klofningi núna en engu að
síður höfum við Súgfirðingar
farið illa út úr þessum breyting-
um á kerfinu. Strandveiðarnar
hafa þó hugsanlega hjálpað ein-
hverjum. Við hjá Íslandssögu
byggðum mikið á leigumarkaðn-
um sem hefur verið nánast fros-
inn í eitt og hálft ár. Það hefur
ruggað okkur talsvert. Því hefur
endurskoðunin á kvótakerfinu og
óvissan í kringum hana farið frek-
ar illa með okkur. Í fljótu bragði
hefði maður haldið að þessar
hræringar væru hugsaðar til að
styrkja okkur en það er frekar að
þær hafi komið illa við okkur.“

 Guðni Albert heldur áfram:
„Annars leiðist mér pólitíkin í
dag. Alltaf eins og einhver sand-
kassaleikur. Það getur aldrei neitt
gott komið frá hinum aðilanum.
Ef tillagan kemur ekki úr réttum
munni er hún alveg ómöguleg.“

- Sumir kvarta undan sam-
stöðuleysi hér á svæðinu. „Já,
þetta hef ég heyrt líka. En okkur
hefur borið gæfa til þess hér á
Suðureyri að standa þétt saman.
Við höfum ekki staðið í innbyrðis
deilum. Auðvitað hefur komið
upp skoðanaágreiningur en engir
erfiðir bardagar. Ég held að Suð-
ureyri hafi farið mjög heil inn í
sameiningu sveitafélaganna í Ísa-
fjarðarbæ á sínum tíma. Það hefði
kannski alveg mátt koma meira
á móti í gegnum árin.“

- Hvenær ferðu til Nígeríu næst?
„Það verður líklega einhvern

tíma í vetur eða með vorinu. Ég
fer tvisvar til þrisvar á ári. Allt
eftir efni og ástæðum og ástandi
á mörkuðum sem reyndar er mjög
gott núna,“ segir Guðni Albert að
lokum.

– Huldar Breiðfjörð.

Átt þú sumarhús eða íbúð sem
þú vilt leigja út sumarið 2012?
Orlofssjóður Bandalags háskólamanna óskar eftir sumarhúsum/íbúð-

um innanlands sem utan á sanngjörnu verði mánuðina júní, júlí og ágúst.
Húsin þurfa að vera í góðu ástandi og með allan útbúnað fyrir 6-10

manns. Umsjón þarf að fylgja húsunum. Ef þú ert með eign sem gæti
hentað, þá endilega sendu sem fyrst myndir og aðrar upplýsingar á net-
fangið asa@bhm.is, merkt SUMAR 2012.

Stefnt er að því að niðurstaða liggi fyrir í byrjun desember.

Úthlutun sumarhúsalóða
á Dagverðardal frestað

Engum sumarhúsalóðum hefur
verið úthlutað í Dagverðardal í
Skutulsfirði þar sem enn á eftir
að ganga frá gjaldskrá. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Ísafjarð-
arbæ er verið að endurskoða
gjaldskrá byggingaleyfa og gatna-
gerðargjalda með tillitil til fjár-
hagsáætlunargerðar næsta árs.
Jóhann Birkir Helgason, bæjar-
tæknifræðingur, segir að sjö um-
sóknir hafi borist um þær sex
lóðir sem eru í boði pg koma þær
allar frá brottfluttum Ísfirðingum.
Ennþá er hægt að sækja um lóðir
en einnig geta þeir einstaklingar
sem ekki fá úthlutað þeim lóðum

sem þeir óskuðu eftir, þegar út-
hlutað verður, sótt um aðrar lóðir.
Þá er í deiliskipulagi gert ráð
fyrir fleiri lóðum á svæðinu þó
þær séu ekki tilbúnar til úthlut-
unar.

Deiliskipulag fyrir sumarhúsa-
byggð í Tungudal í Skutulsfirði
hefur tafist töluvert en það var
sent til Skipulagsstofnunar í byrj-
un mars. Ísafjarðarbær sótti um
undanþágu fyrir lóðirnar en þær
uppfylla ekki kröfur nýrrar skipu-
lagsreglugerðar vegna þess hve
litlar þær eru. Sumarhúsabyggðin
í Tungudal hefur verið aðal sum-
arhúsabyggð Ísfirðinga og mikið

er sóst eftir lóðum á svæðinu.
Árið 1994 féll snjóflóð á sum-

arhúsabyggðina og eyðilagði 40
sumarhús á svæðinu. Eigendur
sumarhúsa sem eyðilögðust í
snjóflóðinu fengu ákveðinn frest
frá Ísafjarðarbæ til að endur-
byggja húsin en bærinn tók yfir
þær lóðir sem ekki var byggt á
að nýju. Því er gert ráð fyrir sex
lóðum til ráðstöfunar í Tungudal
ef deiliskipulagið verður sam-
þykkt. Jóhann Birkir á von á því
að gengið verði frá deiliskipu-
laginu í lok vikunnar og að lóð-
irnar verði auglýstar í kjölfarið.

– asta@bb.is

Áætlanir gera ráð fyrir að
rekstrarniðurstaða samstæðu-
reiknings Súðavíkurhrepps verði
neikvæð um rúmar þrjár milljónir
króna á næsta rekstrarári. Farið
var yfir fjárhagsáætlun hreppsins
og stofnana hans fyrir árið 2012
á fundi í síðustu viku. Þar kom
m.a. fram að með áorðnum breyt-
ingum á fjárhagsáætlun eru tekjur
A-hluta samstæðureiknins áætl-
aðar kr. 172.278.000. Útgjöld eru

hins vegar áætluð  163.946.000
kr. Fjármagnsgjöld umfram fjár-
magnstekjur eru áætlaðar 3.850
kr. Rekstrarniðurstaða A hluta
er því jákvæð um 3.482.000 kr.

Tekjur samstæðureiknings
Súðavíkurhrepps, (A og B hluta)
eru áætlaðar 192.171.000 kr. og
útgjöld áætluð 178.877.000 kr.
Fjármagnsgjöld umfram fjár-
magnstekjur eru áætlaðar krónur
4.300.000 og afskriftir samstæðu-

reiknings eru áætlaðar 12.336.000
kr. Áætlað er að framkvæma fyrir
7,7 milljónir króna á árinu 2012.
Helstu verkefni eru lóðafram-
kvæmdir við Eyrardalsbæinn,
göngustígagerð og vegaklæðning
út á suðurgarð. Verða fram-
kvæmdirnar fjármagnaðar af eig-
in fé hreppsins.

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2012
var samþykkt samhljóða og vísað
til seinni umræðu.

Fjárhagsáætlun samþykkt
Súðavík. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar 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.

Fullveldisdagurinn
Hinn 1. desember 1918 fengu Íslendingar  fullveldi og þá var fáni

ríkisins dreginn að húni í skugga spænsku veikinnar og Kötlugoss.
Margt hefur gerst á þeim 93 árum sem liðin eru og Ísland og Ís-
lendingar hafa lifað og reynt ýmislegt. Milli stríða ríkti kreppa í
landinu og mikið atvinnuleysi. Seinni  heimstyrjöld síðustu aldar
sneri efnahag landsins á betri braut. Svo brattir voru Íslendingar að
segja skilið við konung sinn sem sat í Danmörku og þjónaði því ríki
líka, svo ekki hafa Íslendingar látið mjög illa að stjórn. Lýðveldið
var stofnað á Þingvöllum 17. júní 1944 í mikilli rigningu, hvort sem
það var tákn um komandi tíma eða ekki. Eftir stríðið gekk hinu nýja
lýðveldi vel enda mikill stríðsgróði til ráðstöfunar. Þá deildu stjórn-
málamenn og þjóðin um afstöðu til varnarstöðvar Bandaríkjanna.
Ætla má að enn eimi eftir af þeim rammpólitísku deilum. Þær skiptu
henni í tvær andstæðar fylkingar og þá fyrst var ráðist á Alþingi Ís-
lendinga eftir endurreisn þess rúmri öld fyrir Nató erjurnar 1949.

Skil urðu í íslenskum stjórnmálum og þeir flokkar sem töldust til
vinstri vildu ekki starfa með Sjálfstæðisflokki. Verður ekki betur
séð en sú hugmyndafræði haldi enn. Sé hinn síðarnefndi í stjórn eru
flokkar lengst til vinstri í stjórnarandstöðu. Framsóknarflokkur
hefur leikið einhvers konar miðjuhlutverk og Alþýðuflokkurinn,
meðan hann lifði, gat unnið með Sjálfstæðisflokki að lausn mála á
lýðræðislegan hátt til þess að skapa Íslendingum betra líf. Langlífasta

óbreytta stjórnarmynstrið var einmitt myndað af þessum tveimur
öflum. Viðreisn, eins og sú stjórn var nefnd, sat lengst allra slíkra
í 12 ár samtals ,1959 til 1971. Síðan hefur ekki náðst viðlíka festa
um stjórn Íslands. Mestu skipti reyndar að velmegun jókst mjög
og mátti rekja hana til aukins frelsis í viðskiptum innan lands og
við önnur lönd. Nú eru höft á gjaldeyrisviðskiptum og lítil sem
engin fjárfesting á sér stað í landinu. Þó þarfnast þjóðin hennar
sárlega til að unnt verði að bæta kjör almennings.

Vinstri stjórnir hafa venjulega slegið met í verðbólgu og sinnt
of lítið um frelsi í viðskiptum. En það er hins vegar vandmeðfarið.
Nægir að benda á þá að sumu leyti heimatilbúnu kreppu sem þró-
aðist upp úr vondri aðferð við sölu ríkisbanka, sem gafst afar illa
og hafði í för með sér fjárhagslegan sóðaskap sem taka mun þjóð-
ina langan tíma að þrífa. Því réðu rangar og illa grunduð verk
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Nú stendur íslensk þjóð frammi
fyrir því að vinna sig út úr þessari kreppu. Ríkisstjórnin skattleggur
grimmt, sker hraustlega niður útgjöld, án þess þó að vekja von um
betri tíð. Stórskuldarar hafa af henni skjól meðan hinn almenni
skuldari og skattgreiðandi fær litla eða enga hjálp. Þegar fullveldis
er minnst ber að hafa í huga að við verðum að tryggja framtíð
okkar sem fullvalda ríkis en gæta þess að selja ekki fjöreggið í
annarra hendur. Krafturinn er nægur fái hann að njóta sín.

smáar
Til sölu er Range Rover HSE
árg. 98, sjálfskiptur. Búinn öll-
um aukabúnaði. Nýleg dekk.
Innfluttur 2004. Einstaklega
fallegur bíll og vel með farinn
í alla staði. Verð kr. 950 þús.
Upplýsingar gefur Kristinn í
síma 840 9143.

Eini nýi virkjunarkosturinn
sem getur tryggt raforkuöryggi

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
skorar á ríkisstjórnina að bæta
raforkuöryggi á Vestfjörðum með
því að tryggja að það afl sem
Hvalárvirkjun kemur til með að
framleiða verði til hagsbóta fyrir
samfélag og atvinnulíf á Vest-
fjörðum. Þetta kemur fram í
ályktun sem samþykkt var sam-
hljóða á bæjarstjórnarfundi. Þar
er bent á að til að Hvalárvirkjun
nýtist samfélagi og atvinnulífi
við Ísafjarðardjúp verði að fella
niður tengigjald virkjunarinnar.

„Hvalárvirkjun er í raun eini
nýi virkjunarkostur Vestfjarða
sem getur bætt raforkuöryggi
svæðisins og er hægt að hefja
framkvæmdir við strax án ágrein-
ings um vatnsréttindi, land eða
annað það er að slíkri framkvæmd
snýr. „Hvalárvirkjun er hins veg-
ar ekki arðbær framkvæmd nema
tengigjald virkjunarinnar verði
að fullu fellt niður. Jafnvel án
tengigjalds er virkjunin þó áfram
dýr og við undirbúning hennar
hefur því verið gert ráð fyrir
hækkandi orkuverði í framtíð-
inni. Ætlunin er að kosta miklu

til við gerð hennar þannig að hún
verði umhverfisvæn og er ráðgert
að hún verði meira og minna
neðanjarðar,“ segir í ályktuninni.

Bæjarstjórn bendir á að um
þessa framkvæmd hefur ríkt mik-
il samstaða innan fjórðungsins
eins og ályktanir sveitarstjórna á
Vestfjörðum, Orkubús Vest-
fjarða, Náttúruverndarsamtaka
Vestfjarða og Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga kveða á um.
Jafnframt lögðu nær allir þing-
menn NV-kjördæmis fram sam-
svarandi þingsályktunartillögu á
síðasta löggjafarþingi.

Í ályktuninni segir jafnframt:
„Landsnet hefur lagt fram hug-
myndir um að tryggja varafl og
bæta afhendingaröryggi raforku
til Vestfjarða með því að setja
upp díselrafstöð. Þær hugmyndir
geta leitt til þess að ekki verða
felld niður tengigjöld á Hvalár-
virkjun. Þessar hugmyndir eru
eingöngu skammtímalausn og
ekki til þess fallnar að byggja upp
atvinnulíf til framtíðar á svæð-
inu.

Með því að tryggja orku

Hvalárvirkjunar til Vestfjarða, er
fjórðungurinn orðin sjálfbær í
orkumálum og getur því orðið

vænlegur fjárfestingarkostur
fyrir fyrirtæki til að koma inn á
svæðið.  Eins og staðan er í dag
er verið að flytja inn á svæðið
megnið af þeirri orku sem fjórð-
ungurinn þarfnast.

Orkuþörfin er um 230 mega-
vatnsstundir á ári, en núverandi
orkuframleiðsla á Vestfjörðum
er um 70 megavattstundir á ári.
Með tengingu Hvalárvirkjunar
myndi raforkuframleiðsla á Vest-
fjörðum aukast um 260 mega-
vattstundir og skapa því mörg

tækifæri til eflingar atvinnulífs á
Vestfjörðum, auk þess að bæta
raforkuöryggi stórkostlega.

Bæjarstjórnin fer fram á, að
þessar framkvæmdir verði skoð-
aðar í samhengi, uppbygging
varaafls með díselrafstöð og að
fella niður tengigjald að Hvalár-
virkjun. Hagsmunir svæðisins til
framtíðar verða að vera settir í
forgang, þegar kemur að ákvarð-
anatöku í þessum málaflokki, en
það verður eingöngu gert með
því að fella niður tengigjald .“

Hvalá í Ófeigsfirði. Ljósm: © Mats.
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Frá slysstað í Ljósufjöllum.

Flugslysið í Ljósufjöllum

innar þegar hann fór frá Ísafjarð-
arvelli. En lenti svo í  fjallabylgj-
unni yfir Ljósufjöllum. Þetta sá
flugmaðurinn auðvitað ekki fyrir
og veðurupplýsingar voru ekki
eins nákvæmar á þessum tíma
og í dag. Hinsvegar var skapaðist
alltaf þrýstingur á að vélarnar

færu í loftið.“

Tekið með trukkiTekið með trukkiTekið með trukkiTekið með trukkiTekið með trukki
Þú hefur skrifað bók á ári í

átján ár, hvernig vinnurðu þær?
„Ég byrja á að tala við fólkið

sem á hlut í slysinu. Í þessu tilviki

Útkallsbækur Óttars Sveins-
sonar hafa verið í efstu sætum
metsölulistanna á hverju ári í
hartnær tvo áratugi. Nú hefur
hann sent frá sér sína átjándu bók
og er umfjöllunarefnið að þessu
sinni flugslysið sem varð í Ljósu-
fjöllum árið 1986. Einnig er fjall-
að um fallhlífarstökk upp á líf og
dauða yfir Grímsey.

FjallabylgjaFjallabylgjaFjallabylgjaFjallabylgjaFjallabylgja

„Þetta var flugvél frá flugfé-
laginu Ernir á Ísafirði. Hún lagði
af stað þaðan og var á leið til
Reykjavíkur en yfir Ljósufjöll-
um lenti hún í fjallabylgju sem
þrýsti henni niður með þeim af-
leiðingum að fimm fórust en tveir
komust af,“ segir Óttar.

Sama dag hafði Fokkerflugið
frá Reykjavík til Ísafjarðar verið
fellt niður. Hvernig stóð á því að
þessi vél fór samt í loftið? „Það
þótti í lagi með veðrið á Ísafirði
og það var heldur ekki slæmt í
Reykjavík. En þetta Fokkerflug
átti að fara frá Reykjavík til Ísa-
fjarðar – menn  treystu sér ekki
til að áætla ferð fram í tímann.
Hins vegar er hægt að sæta lagi
þegar farið er frá flugvelli. Og
það gerði flugmaður Ernisvélar-

„Já, ég þarf að vera með þetta
klárt að hausti - tek þetta dálítið
með „trukki og rútínu“ og hef
mikla ánægjulegu af samstarfi
við viðmælendur mína.“

Magnaðir endurfundirMagnaðir endurfundirMagnaðir endurfundirMagnaðir endurfundirMagnaðir endurfundir
Á árinu kom bók Óttars um

árásina á Goðafoss út á þýsku og
hann kynnti hana á Bókamess-
unni í Frankfurt í október síðast-
liðnum. „Bókinni var afar vel
tekið og ánægjulegt hvað Þjóð-
verjar hafa mikinn áhuga á þessu
máli. Endurfundir eins eftirlif-
anda Goðafoss og þýsks kafbáta-
hermanns frá í seinni heimsstyrj-
öld vöktu líka mikla athygli þarna
á messunni. Þá hittust þeir í fyrsta
sinn, Sigurður Guðmundsson,
fyrrverandi háseti á Goðafossi,
og Þjóðverjinn Horst Koske, fyrr-
um loftskeytamaður þýska kaf-
bátsins U 300 sem skaut Goða-
foss niður með hörmulegum af-
leiðingum. Ég held að það hafi
varla verið þurr hvarmur í saln-
um,“ segir Óttar.

- Hvað tekurðu fyrir næst?
 „Ég er með tvær eða þrjár hug-
myndir í kollinum og ætla að
leyfa þeim að gerjast aðeins
áfram,“ segir Óttar Sveinsson.

– Huldar Breiðfjörð.

Pálmar Gunnarsson sem bjó inni
í Hnífsdal og var lögreglumaður
á Ísafirði á þessum tíma og
Kristján Guðmundsson frá Bol-
ungarvík. Eins talaði ég við Guð-
laug Þórðarson sem tók þátt í
björgunaraðgerðum. Þessi björg-
un átti sér stað í mjög slæmu veðri
og þeir tveir sem lifðu af sátu
fastir í flakinu í tíu og hálfan
tíma. Ég tala einnig við björgun-
armenn, aðstandendur hinna
látnu og margt annað fólk. Það
eru margir Vestfirðingar sem koma
við sögu.“

Óttar segist setjast niður í upp-
hafi árs til að byrja á nýrri bók.

Óttar Sveinsson.
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Sælkeri vikunnar er Katrín Skúladóttir á Ísafirði

Ristaðir humarhalarRistaðir humarhalarRistaðir humarhalarRistaðir humarhalarRistaðir humarhalar
Sælkeri vikunnar býður upp

á ristaða humarhala með sítr-
ónusafa og góðu brauði. „Í til-
efni af jólunum kemur líka ein
smákökusort sem er í uppá-
haldi,“ segir Katrín.

Ristaðir humarhalar
Humarhalar
Smjör
Hvítlaukur
Salt og pipar

Halarnir eru klofnir og svarta
rákin fjarlægð. Fiskurinn hafð-
ur í skelinni. Raðað í ofnskúffu,
skelin niður. Kryddað með salti
og pipar að vild. Hvítlaukurinn
er saxaður og blandaður saman
við lint smjör, blöndunni er
penslað yfir fiskinn í skelinni.
Grillað í 5 mín. Borið fram
með brauði og sítrónusósu.

plötu, stærð 30*38 cm.

Fylling:
200 gr. möndluflögur
125 gr. sykur
100 gr. smjör
2 msk. hunang
Hjúpsúkkulaði

Möndluflögur eru settar í pott
með smjöri, sykri og hunangi.
Suðan er látin koma upp augna-
blik, hrært vel í. Verður gullið á

litinn. Kælt aðeins. Breitt yfir
deigið c.a. 2 sm. frá köntunum.
Bakað í neðstu rim í ofni við
175°C í 20 mín. Kælt og skorið
í lengjur og síðan í þríhyrn-
inga. Þegar kökurnar eru
orðnar kaldar er 2 hornum dýft
í bráðið súkku-laði.

Ég skora á dóttur mína
Eygló Valdimarsdóttir á Ísa-
firði til að vera næsti sælkeri
vikunnar.

Gott brauð
200 ml. mjólk, volg.
2 msk. sykur
1 pk. þurrger
600 gr. hveiti
2 tsk. lyftiduft
4 msk. ólívuolía
1 dós hrein jógúrt

Hnoðið saman og mótið litlar
bollur. Hverri bollu er þrýst í
uppáhalds kryddið hverju sinni
og bakað.

Þegar bollurnar eru teknar úr
ofninum er bræddu smjöri og
hvítlauk dreypt yfir þær. Ekki
verra að saxa ferskan kóriander
yfir hverja bollu.

Sítrónusósa
Safi úr hálfri sítrónu
4 msk. rjómi
300 gr. smjör,kælt.

Safinn er settur í pott og suðan
látin koma upp. Rjóma bætt út í
og látið freyða. Smjörið er skorið
í bita og hrært saman við. Þegar
helmingurinn af smjörinu er
komið út í er potturinn tekinn af
hita og restinni hrært saman við
smátt og smátt. Borðist strax.

Möndlusnittur, sirka 40 stk.
Deig:

150 gr. smjör
100 gr. sykur
1 egg
2 tsk. vanillusykur
75 gr. malaðir heslihnetu-
kjarnar
Sirka 250 gr. hveiti

Öllu blandað saman og hnoðað
en dálítið af hveiti haldið eftir.
Látið bíða á köldum stað.

Flatt út á bökunarpappír eða

Sóknarfæri Vestfirðinga eru í fiskeldi
„Samvinna 3X Technology og

vestfirskra sjávarútvegsfyrir-
tækja hefur verið farsæl frá stofn-
un fyrirtækisins og þessi sam-
vinna er okkur mikils virði,“ segir
Karl K. Ásgeirsson rekstrarstjóri
3X Technology á Ísafirði. Hjá
fyrirtækinu starfa um 40 manns
og stór hluti framleiðslunnar fer
til erlendra viðskiptavina. „Staða
vestfirskra sjávarútvegsfyrir-
tækja er á ýmsan hátt erfið, fjar-
lægð frá útflutningshöfn er ansi
mikil, þá á ég ekki eingöngu við
Reykjavíkurhöfn heldur einnig
Keflavíkurflugvöll. Í dag skiptir
miklu máli að afhenda kaupanda
vöruna sem ferskasta og fjar-
lægðin frá flugvellinum setur
auðvitað strik í reikninginn hjá
vestfirskum fyrirtækjum.“

Aðspurður um sóknarfærin í
framtíðinni á Vestfjörðum nefnir
sérstaklega bæði þorsk og lax-
eldi. „Hér er mikil þekking til
staðar og við eigum að byggja á
henni. Ég efast um að hefðbundn-
ar veiðar aukist mikið á næstu
árum og því er rökrétt að huga
sérstaklega að öðrum þáttum
atvinnulífsins eins og fiskeldi.“

Karl segir að 3X Texhnology
hafi á undanförnum árum leitað
verkefna í fjarlægum löndum, til
dæmis í Asíu. Verkefnastaðan
sé ágæt um þessar mundir. „Við
höfum ásamt Marel nýverið
skrifað undir samning við kín-
verskt fiskvinnslufyrirtæki um að
setja upp vinnslukerfi fyrir hvít-
fisk. Kerfið spannar meðal annars
uppþíðingu, meðhöndlun fiski-
kerja, kælingu, flokkun, innmöt-
un og snyrtingu. Þetta nýja kerfi
uppfyllir allar ströngustu kröfur

um gæðaeftirlit og rekjanleika.
Tælendingar kaupa af okkur
vélbúnað í tengslum við vinnslu
á hlýsjávarrækju, þannig að Asíu-
markaður er orðinn okkur nokk-
uð mikilvægur. Ef við lítum okk-
ur nær, þá höfum við nýverið
afhent norsku laxeldisfyrirtæki
mjög svo fullkominn kælitank.
Þetta er eitt fremsta fyrirtækið á
Noregi á sviði laxeldis, þannig
að við getum vel við unað að
þetta fyrirtæki kjósi að eiga við-
skipti við okkur.

Kosturinn við að reka fyrir-
tækið á Vestfjörðum er sá að
hérna er á margan hátt hagstætt
að þróa nýjar afurðir, sjávarút-
vegsfyrirtæki eru nánast á hverju
strái og öll eru þau mjög svo
samvinnufús. Fyrir það erum við
þakklát. Við byggjum á traustu og
vel menntuðu starfsfólki, mann-
auðurinn er klárlega okkar helsta
tromp,“ segir Karl.

Karl K. Ásgeirsson, rekstrarstjóri 3X Technology á Ísafirði
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