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Skrifar bækur sem hon-
um þykja áhugaverðar

– sjá bls. 20 og 21.

Óhætt er að segja að ísfirska skáldið Eiríkur Örn
Norðdahl sé einn framsæknasti höfundur sinnar
kynslóðar. Hann hefur vakið mikla athygli fyrir verk
sín, bæði ljóð og skáldsögur. Nú er komin út ný
ljóðabók eftir kappann sem fjallar um hans sýn á
efnahagshrunið. Eiríkur Örn var á föstudag valinn
bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar.

Beðið eftir
jólasvein-
unum
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„Hún fer ekki mjög mikið af
stað fyrr en alveg á síðustu dög-
unum,“ segir Snorri Grímsson,
útsölustjóri í Vínbúðinni á Ísa-
firði, aðspurður um jólasöluna,
en undanfarin ár hefur jólabjórinn
verið stækkandi þáttur í sölunni í
aðdraganda jóla. Salan á honum
byrjaði um leið og hann kom í
verslanirnar 15. nóvember. Teg-
undirnar af jólabjór sem fást í
búðinni á Ísafirði eru rétt um
tuginn en sumar af þeim eru í
fleiri en einni útgáfu.

Tegundafjöldi hvort heldur er
af bjór eða öðru er mismunandi
eftir stærð vínbúðanna. Mest er
úrvalið í Reykjavík, í næsta flokki
er verslunin á Akureyri en búðin
á Ísafirði er kannski í fjórða eða
fimmta flokki varðandi stærð og
úrval. Áfengissalan breytist þeg-
ar líður að áramótunum. „Fyrir
jólin sjálf er mikið keypt af mat-
arvínum en fyrir áramótin er
meira keypt af einhverju sterkara
og síðan talsvert af freyðivínum
til að skjóta töppunum,“ segir
Snorri Grímsson.

Smekkur-
inn misjafn

„Það er ekkert í höfn ennþá,“
segir Daníel Jakobsson, bæjar-
stjóri, um málefni sjúkraflutninga
á norðanverðum Vestfjörðum, en
slökkvilið Ísafjarðarbæjar hefur
séð um rekstur sjúkraflutninga
fyrir Heilbrigðisstofnun Vest-
fjarða á svæðinu. Samningur bæj-
arins og heilbrigðisstofnunarinn-

ar rennur út um áramót, en bæj-
aryfirvöld hafa óskað eftir að
hann verði endurskoðaður. Því
hafa heilbrigðisyfirvöld hafnað,
líkt og víðar. Þannig má nefna
óvissu um fyrirkomulag sjúkra-
flutninga á höfuðborgarsvæðinu,
en Slökkvilið höfuðborgarsvæð-
isins hefur nú þegar byrjað að

draga úr starfsemi sinni á þessu
sviði og að óbreyttu verður sjúkra-
flutningamönnum þess sagt upp
störfum fljótlega á næsta ári.

Fulltrúar Ísafjarðarbæjar, Heil-
brigðisstofnunar Vestfjarða og
Velferðarráðuneytis funduðu í
Reykjavík á föstudag. Daníel
segir að þar hafi forsendur bæj-

arins verið kynntar fyrir ráðu-
neytinu, sem muni taka afstöðu
til þess á næstu dögum. Rétt um
þrjár vikur eru þar til samningur-
inn rennur út. Aðspurður hvort
hann telji að unnt verði að ganga
frá samningum á þessum tíma
segist Daníel standa við það sem
hann hefur áður sagt, að hann

trúi því að málið klárist. „Það
hefur engum verið sagt upp störf-
um hjá slökkviliðinu, og þó það
sé auðvitað óvissa um áfram-
haldið hjá þessum starfsmönnum
högum við okkur eins og allt sé
óbreytt.“

Þorbjörn Sveinsson, slökkvi-
liðsstjóri, tekur í sama streng.
„Við erum ekkert að spá í þetta
hérna, við bara sinnum þessu.
Þegar kemur að þessu verðum
við að kyngja því, en við vonum
hjartanlega að þetta verði óbreytt
ástand. Það er mín skoðun að
þetta eigi hvergi heima annars
staðar en hér, en það eru aðrir
sem ráða því. Hérna verður
óbreytt ástand þangað til annað
kemur í ljós.“   – herbert@bb.is

Óbreytt ástand þangað til annað kemur í ljós
Þrjár vikur eru þar til samningur um rekstur sjúkraflutninga á svæði Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða rennur út. Enn er óvíst hvað tekur við á nýju ári.
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Ritstjórnargrein

Misheppnuð einkavæðing

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 519.
Vel sögðu 283 eða 55%
Illa sögðu 236 eða 45%

Hvernig líst þér á skuldalækkunaraðgerðir ríkistjórnarinnar?

Spurning vikunnar

Albertína F. Elíasdóttir forseti bæjarstjórnar og Eiríkur Örn Norðdahl.

Bæjarlistamaðurinn
þekktastur fyrir Illsku
Rithöfundurinn og ljóðskáldið

Eiríkur Örn Norðdahl var á föstu-
dag útnefndur bæjarlistamaður
Ísafjarðarbæjar við athöfn í Safna-
húsinu á Ísafirði. Óskað var eftir
tilnefningum til bæjarlistamanns
í byrjun október, en að því loknu
valdi bæjarráð úr tilnefningun-
um. Meðal þess sem bæjarlista-
maður þarf til að bera er að hafa
búið í Ísafjarðarbæ hið minnsta í
tvö ár. Eiríkur uppfyllir það með
glæsibrag, en hann er uppalinn á

Ísafirði.
Eiríkur hefur gefið út fjórar

skáldsögur og ófáar ljóðabækur.
Meðal ljóða hans má finna svo-
nefnd hljóðaljóð þar sem það eru
ekki aðeins orðin sjálf, heldur
ekki síður flutningurinn sem
skiptir máli. Skáldsögur Eiríks
hafa fallið í góðan jarðveg, en
fyrir þá nýjustu, Illsku, hlaut Ei-
ríkur Íslensku bókmenntaverð-
launin 2012. Nýlega var einnig
tilkynnt að Eiríkur hefði verið

tilnefndur til bókmenntaverð-
launa Norðurlandaráðs fyrir Ill-
sku.

„Það er von bæjaryfirvalda í
Ísafjarðarbæ að þessi viðurkenn-
ing verði Eiríki hvatning til að
vinna áfram að list sinni, sjálfum
sér og samborgurum hans til
heilla,“ sagði Albertína F. Elías-
dóttir, forseti bæjarstjórnar, við
útnefninguna sem fram fór í
Safnahúsinu á Ísafirði.

– herbert@bb.is

Eiríkur Örn ásamt foreldrum sínum, Hrafni Norðdahl og Herdísi Hübner.

Kirkjugarðar Ísafjarðar eru
farnir að lýsast upp, en algengt er
að upplýstir krossar séu settir upp
á leiðum á aðventunni. Raf-
magnstenglar fyrir krossana voru
settir upp í síðustu viku, og að
sögn kirkjugarðsvarðar eru nú
þegar fjölmargir komnir upp.

Ekki er við öðru að búast en að
þeim fjölgi. Þrír kirkjugarðar eru
tengdir Ísafjarðarkirkju, en það
eru Eyrarkirkjugarður, Hnífs-
dalskirkjugarður og Réttarholts-
kirkjugarður.

Mikil umferð er í kirkjugarð-
ana um jólin, en algengt er að fjöl-

skyldur geri sér ferð í garðana til
að minnast látinna ástvina, og
bæti þá lifandi ljósum við þau
rafrænu. Þessar heimsóknir eru
fyrir mörgum mikilvægur hluti
jólahefðanna, og skiptir þá oft
litlu máli hvernig viðrar – þó vissu-
lega hafi það áhrif á fjölda heimsókna

Ljósakrossar komnir upp

Einkavæðing póstþjónustunnar á Íslandi voru mistök. Póstdreifi-
kerfinu á landsbyggðinni er vel lýst í einni af vísum Jónasar Hallgríms-
sonar um veðrið, þar sem hann eftir nokkrar vangaveltur kemst að nið-
urstöðu: ,,það er svo sem ekki neitt.“ Segja má að frá því einkavæðing
póstþjónustunnar var innleidd hafi leiðin verið á einn veg: linnulaus
samdráttur. Hist og her um landið hefur póstafgreiðslum verið lokað;
rekstrinum sumstaðar holað niður, eins og hverjum öðrum hreppsómaga,
hjá öðrum fyrirtækjum, svo sem bankaútibúum og sparisjóðum, þar
sem svo vildi til, að voru enn til staðar.

Um þá fyrri tíma harðsnúnu stétt, landpóstana, sem lögðu líf og limi
í hættu við að koma sendibréfum, og þá ekki síst skjölum embættis-
manna, landshorna á milli, má víða lesa, enda svaðilfarir þeirra orðið
rithöfundum yrkisefni. Nú mun ætlunin að endurvekja landpóstinn, ef
svo má orða, þótt með öðrum hætti sé þar sem fararskjótinn verður
ekki ferfætlingur af holdi og blóði, heldur fjórhjóla blikkdós: póstbíll
mun snattast  húsa á milli í dreifbýlinu eftir bréfum sem síðan verða
send til Reykjavíkur til sorteringar, áður en þau verða borin út, hvar
svo sem heimavöllurinn kann að vera.

Nútíma tækni hefur dregið stórlega úr bréfasendinum. SMS-ið hefur
tekið yfir, sem kunngert hefur verið með eftirminnilegum hætti. Það
breytir því ekki að póstþjónusta þarf að vera til staðar. Stjórnvöld, sem
státa sig af því að vilja viðhalda byggð sem víðast á landinu, verða að
átta sig á að til að slíkt gangi eftir verða ýmsar grunnstoðir nútíma sam-
félaga að vera til staðar. Rök Íslandspósts fyrir því að ekki séu við-
skiptalegar forsendur fyrir því að starfrækja póstafgreiðslur á tilteknum
stöðum, með öðrum orðum að atvinnureksturinn sé ekki gróðavænlegur
og því verði að skella í lás, ganga ekki upp. Fólkið þarf á póstinum að
halda, hvað sem afkomu Íslandspósts líður. Það er yfirstjórnar samfé-
lagsins, ríkisvaldsins, að tryggja að það gangi eftir.

Póstur og sími voru lengst af eitt og sama hugtakið, sami grautur í
sömu skál. Sú skilgreining er ekki lengur fyrir hendi. Símafyrirtækjunum
virðast lítil takmörk sett, enda síminn orðinn helsta leikfang fólks, að
segja má frá vöggu til grafar. Annað gildir um póstinn.

Einkavæðing póstsins átti ekki rétt á sér. Pósturinn er ein af þeim
stofnunum sem ekki verður komist hjá að verði ríkisrekin að meira eða
minna leyti. Afstaða Íslandspósts er skiljanleg. Dæmið gengur bara
ekki upp gagnvart íbúum dreifbýlisins.

Ríkisvaldið verður að gera það upp við sig hvort halda á uppi póst-
þjónustu við íbúa landsbyggðarinnar. Ævintýrið um einkavæðingu
póstsins er komið út í mýri líkt og kötturinn forðum með uppsett stýri.

s.h.
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Harður árekstur varð á milli
tveggja bíla á Skutulsfjarðarbraut
á Ísafirði á mánudagskvöld og
voru bílstjórar beggja bílanna
fluttir á Heilbrigðisstofnun Vest-
fjarða til aðhlynningar en hvor-
ugur þeirra reyndist þó alvarlega
slasaður. Skemmdust bílarnir
mikið og voru fjarlægðir af vett-
vangi með kranabíl. Áreksturinn

er rakinn til töluverðar hálku.
Sama dag hafnaði bíll úti í sjó

í Súgandafirði þegar bílstjóri
missti stjórn á bílnum. Var öku-
maðurinn fluttur á sjúkrahús en
meiðsli hans eru ekki talin al-
varleg. Hann var einn í bifreiðinni
sem er mikið skemmd eftir
óhappið.

– harpa@bb.is

Harður árekstur á
Skutulsfjarðarbraut

Oddvitar framboðanna þriggja
sem eiga fulltrúa í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar hafa ekki ákveðið
hvort þeir gefi kost á sér áfram í
kosningunum í vor eða eru ekki
reiðubúnir að greina frá því opin-
berlega að svo stöddu. Þetta kom
fram þegar rætt var við þau Al-
bertínu Friðbjörgu Elíasdóttur
(Framsóknarflokki), Sigurð Pét-
ursson (Í-lista) og Gísla Halldór
Halldórsson (Sjálfstæðisflokki)
þegar rætt var við þau fyrir síð-
ustu helgi.

„Ég er ekki tilbúinn að gefa
yfirlýsingu um þetta mál strax en
geri það mjög fljótlega. Það verð-
ur aðalfundur í Samfylkingarfé-
laginu hér í næstu viku. Mér þykir
rétt að láta félaga mína vita af
þessu fyrst,“ sagði Sigurður.

„Ég hef ekki tekið ákvörðun
um það. Tel mjög líklegt að ég
muni endurmeta stöðu mína,“

sagði Gísli Halldór.
„Ég verð að viðurkenna að ég

er hreinlega ekki alveg búin að
gera upp við mig hvað ég vil gera
í vor. Þetta hefur verið ákaflega
skemmtilegur og lærdómsríkur
tími, en hann hefur líka verið
erfiður og mörg erfið mál sem
við höfum þurft að fara í gegnum,
mikill niðurskurður sem hefur
þurft að fara í og miklar breyt-
ingar, sem er alltaf erfitt. Ég hef
metnað fyrir að starfa fyrir
sveitarfélagið mitt, sem og Vest-
firði, en þetta er auðvitað ákvörð-
un sem maður tekur ekki einn,“
sagði Albertína Friðbjörg.

Meirihlutann í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar skipa Framsóknar-
flokkur með einn bæjarfulltrúa
og Sjálfstæðisflokkur með fjóra.
Í minnihlutanum er Í-listinn með
fjóra bæjarfulltrúa.

– hlynur@bb.is

Óvissa um framhald
hjá oddvitunum

Ekki amalegt að vera
spámaður í eigin föðurlandi

„Ég er auðvitað afskaplega
glaður,“ segir Eiríkur Örn
Norðdahl, rithöfundur og

nýskipaður bæjarlistamaður
Ísafjarðarbæjar, en hann var
útnefndur sem slíkur á föstu-

dag. Hann segist varla gera
annað en svara hamingjuósk-
um þessa dagana, en nýverið
var tilkynnt að Eiríkur hefði

verið tilnefndur til bók-
menntaverðlauna Norður-

landaráðs fyrir skáldsöguna
Illsku. Hann hafði áður hlotið

Íslensku bókmenntaverð-
launin 2012 fyrir söguna, auk
þess sem hún var valin besta

íslenska skáldsaga ársins
2012 af starfsfólki bóka-

verslana. „Ég hafði orð á því
við einhvern að þetta væri

orðin svo mikil upphefð að ég
væri farinn að fylgjast sér-
staklega vel með til að geta

síðar meir svarað spurning-
unni ‚hvenær fór að halla

undan fæti?‘ Það er auðvitað
ekki amalegt að fá að vera

spámaður í eigin föðurlandi,
en það er svolítið skrítið
hvernig þetta gerist allt í

einu, öll þessi verðlaunahríð
síðasta árið. Þetta var ekki

alltaf svona mikill glamúr, og
ég reikna ekki með að það

verði það alltaf áfram.“
Eiríkur hefur gefið út fjór-
ar skáldsögur, en Illska er

nýjust þeirra. Eiríkur hefur
einnig gefið út ljóðabækur.

Auk verðlaunanna hefur
Eiríkur haft tilefni til að

fagna þýðingarsamningum,
en Illska hefur verið þýdd á
þýsku, sænsku og frönsku.

Einnig hefur verið unnin

þýðing á dönsku fyrir
Norðurlandaráð, en ekki

hefur verið gengið frá útgáfu
hennar. „Norðurlandaráð lét

gera þýðinguna svo dóm-
nefndin geti ákveðið sig.

Síðan er bara eftir að koma
henni á gott heimili.“

Eiríkur Örn Norðdahl, bæjarlistamaður, og Albertína Friðbjörg
Elíasdóttir, forseti bæjarstjórnar, takast í hendur við útnefningu Eiríks.
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AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG -
INGJALDSSANDR ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur þann
17. október 2013, í samræmi við 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkt
deiliskipulag í landi Álfadals og Hrauns
á Ingjaldssandi, Ísafjarðarbæ.
Um er að ræða 4 svæði fyrir frístunda-
byggð, í landi Álfadals og Hrauns, svæðin
eru staðsett á Ingjaldssandi í Ísafjarðarbæ.
Í landi Hrauns, (svæði merkt F29 og
F30).  Á hvoru svæði fyrir sig er heimilt
að byggja fjögur frístundahús, samanlagt
byggingarmagn á lóð má vera að hámarki
150 m². Hámarksstærð gestahúss eða
geymslu er 35 m².
Í landi Álfadals, (svæði merkt F31 og
F32).  Á hvoru svæði fyrir sig er heimilt
að byggja fjögur frístundahús, samanlagt
byggingarmagn á lóð má vera að hámarki
150 m². Hámarksstærð gestahúss eða
geymslu er 35 m².
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá og
með 12. desember 2013 til og með 23.
janúar 2013. Þeim sem telja sig eiga hags-
muna að gæta er hér með gefinn kostur á
að gera athugasemdir við deiliskipulags-
tillöguna.  Skila skal inn athugasemdum
á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórn-
sýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði eigi
síðar en 23. janúar 2013.  Þeir sem ekki
gera athugasemdir við skipulagstillöguna
fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.

Ísafirði 5. desember 2013.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri

framkvæmda- og eignasviðs.

Margrétar Hjartardóttur
Litlaholti Flateyri, áður búsett að Ytri Veðrará í Önundarfirði

Börn, tengdabörn, ömmu og langömmubörn

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur auðsýnda sam-
úð og virðingu vegna andláts og útfarar móður okkar

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hlíf, FSÍ og vina hennar á Flateyri
Guð blessi ykkur öll.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
lagt til við bæjarstjórn að útsvar
í sveitarfélaginu á næsta ári verði
14,52%, en það er 0,4 prósentu-
stiga hækkun frá því sem nú er
leyfilegt hámarksútsvar. Þetta er
mögulegt vegna samkomulags

Sambands íslenskra sveitarfélaga
og ríkisins, en fyrir liggur að
markmiðið er að hækka hámarks-
hlutfallið sem þessu nemur.

Í tilkynningu frá SÍS kemur
fram að gert sé ráð fyrir að tekju-
skattur lækki sem þessu nemur,

þannig að ekki verði um hækkun
heildarálagningar að ræða. Þessi
breyting er gerð vegna tilfærslu
þjónustu við fatlað fólk frá ríki
til sveitarfélaga, en henni er ætlað
að koma í stað beingreiðslna rík-
isins á síðustu árum. Sveitarfé-
lögin, sem hafa mörg hver þegar
tekið ákvörðun um útsvarshlut-
fall, geta ákveðið að nýta þetta
svigrúm í desember.

„Skiljanlega finnst öllum þetta
mjög seint fram komið,“ segir í
bréfi SÍS til sveitarstjóra þar sem
gerð er grein fyrir þessari breyt-
ingu, en þar segir að ástæðan sé
að hægt hafi gengið að formbinda
samkomulagið. Ekki hefur end-
anlega verið gengið frá lagabreyt-
ingum vegna þessa, en búist er
við að það verði gert fyrir lok árs-
ins.

– herbert@bb.is

Seinbúnar breyting-
ar á útsvarshlutfalli

Frammistaða nemenda á Vest-
fjörðum í PISA prófunum hefur
snarversnað á próftímanum, sam-
kvæmt því sem fram kemur í
skýrslu Námsmatsstofnunar um
niðurstöður prófanna 2012. PISA
prófin hafa verið haldin á þriggja
ára fresti frá árinu 2000. Frá upp-
hafi hefur verið kannaður les-
skilningur nemenda, en 2003
bættist við stærðfræðikunnátta og
2006 skilningur á náttúrufræðum.

Frammistaða íslenskra nemenda
hefur heldur hnignað á tímabil-
inu. Þannig hefur til dæmis með-
alstigafjöldi í lesskilningsþætti
prófsins lækkað verulega, eða úr
507 stigum árið 2000 í 483 stig
árið 2012.

Þróunin á Vestfjörðum hefur
haldist í hendur við þetta, en vest-
firskir nemendur höfðu bæði
2000 og 2012 nítján stigum færri
að meðaltali, eða 488 árið 2000

og 464 árið 2012. Lesskilningur
er eina greinin þar sem vestfirskir
nemendur hafa verið undir með-
altali frá upphafi, en þeir voru
átta stigum yfir landsmeðaltali í
stærðfræði árið 2003 og tíu stig-
um yfir landsmeðaltali í náttúru-
fræði árið 2006. Þetta breyttist
rækilega yfir tímabilið, en árið
2012 voru vestfirskir nemendur
sautján stigum undir meðaltali í
stærðfræði.         – herbert@bb.is

Vestfirðir hríðfalla í PISA

Verulega bætt afkoma milli ára
Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæj-

ar var tekin til fyrri umræðu í bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar á fimmtu-
dag en síðari umræða fer fram í
dag. Samkvæmt henni er gert
ráð fyrir því að rekstarafgangur
verði rétt ríflega 100 milljónir
króna en áætlun fyrir árið 2013
gerði ráð fyrir um 50 milljóna
króna afgangi. Meginskýringarn-
ar á bættri afkomu á milli áætlana
eru lægri verðbólguhorfur og
minni vaxtakostnaður samhliða
lækkun skulda, að sögn Daníels

Jakobssonar bæjarstjóra. Rekstr-
arhagnaðurinn, þ.e. tekjur að frá-
dregnum rekstrargjöldum öðrum
en afskriftum og fjármagnsliðum,
er svipaður á milli ára eða um
450 milljónir.

„Þetta árið var nokkuð erfitt
að koma saman áætlun. Við höf-
um reynt eftir fremsta megni að
halda aftur af gjaldskrárhækk-
unum, sem gerir það að verkum
að útgjöld aukast meira en tekjur.
Til dæmis munu leikskólagjöld
og kostnaður í mötuneytum skól-

anna ekki hækka, gangi þessi
áætlun eftir. Niðurstaðan ætti þó
að vera vel viðunandi ef áætlunin
gengur eftir“, segir bæjarstjóri.

Af helstu framkvæmdum má
nefna að bygging hjúkrunarheim-

ilis heldur áfram en gert er ráð
fyrir að það verið tekið í notkun í
byrjun ársins 2015. Áætluð fjár-
festing vegna þessa er um 500
milljónir króna. Einnig er gert
ráð fyrir að halda áfram með of-

anflóðamannvirki neðan Gleið-
arhjalla. Að öðru leyti verður
rekstur bæjarins með svipuðu
sniði og á þessu ári, segir Daníel
Jakobsson bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar.                  – hlynur@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Af leka og lánum

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Frumvörpin um jöfnun
húshitunarkostnaðar sofna

Húshitunarkostnaður á Vest-
fjarðakjálkanum er hár eins og
oft er kvartað yfir. Kristján Har-
aldsson orkubússtjóri var spurður
um ástæðurnar fyrir þessu.
„Orkureikningar heimila á Vest-
fjörðum eru vissulega háir. Það
stafar af því að Vestfirðir eru svo
illa búnir að náttúrugæðum að
við verðum að nota dýran orku-

gjafa að stærstum hluta, rafmagn
til að hita heimilin okkar. Í sam-
anburði við jarðhitavatnið er raf-
magnið mjög dýr orkugjafi. Þetta
veldur því að húshitunarkostn-
aður er sirka tvöfaldur hér á Vest-
fjörðum ef við miðum okkur til
dæmis við Stór-Reykjavíkur-
svæðið. En ef við horfum ein-
vörðungu á rafmagnið, sem er

Ef við horfum til Vestfjarða, þá
eru þeir eitt erfiðasta svæði lands-
ins til dreifingar á rafmagni. Við
erum bara um sjö þúsund hérna á
þessum kjálka og þurfum að fara
yfir fjöll og firnindi með línur,
við þurfum að hafa dísilvél í
hverju þéttbýli. Veður geta verið
mjög slæm og línur slitnað og þá
er því velt yfir á varaafl þar sem
eitthvert fjölmenni er. En þrátt
fyrir þetta tekst okkur að halda
rafmagnskostnaðinum svipuðum
og hann er annars staðar.

Það eru aðstæðurnar sem valda
háum hitunarkostnaði hér. Orku-
búið hefur síðan reynt að beita
sér gagnvart ríkisvaldinu með
það fyrir augum að fá auknar nið-
urgreiðslur til þess að húshitunar-
kostnaður landsmanna geti orðið
sambærilegur, sama við hvaða
aðstæður þeir búa. Orkubúið eitt
og sér megnar ekki að jafna þetta
en þarna getur og þarna á ríkis-
valdið að koma inn með auknum
niðurgreiðslum“, segir Kristján.

„Það hafa verið flutt frumvörp
um auknar niðurgreiðslur sem
öll hafa sofnað í nefndum,“ segir
Kristján þegar hann er spurður
hvernig glíman við ríkisvaldið
hafi gengið. „Hins vegar bind ég
ennþá vonir við að það verði end-
urvakið frumvarp sem sofnaði í
fyrra. Ég sé þess þó engin merki
í fjárlagafrumvarpinu nýja að það
eigi að gera eitthvað meira,“ segir
Kristján Haraldsson orkubús-
stjóri.

  – hlynur@bb.is

dýr orkugjafi eins og ég sagði, þá
erum við þar í samkeppni við
önnur fyrirtæki sem eru að afla
sér og selja og dreifa rafmagni til
heimila. Í þeim samanburði, það
er að segja varðandi rafmagnið
sjálft, þá er Orkubúið að koma
giska vel út,“ segir Kristján.

„Í samkeppninni þar sem við
erum að selja vöruna sjálfa, raf-
magnið, sem hægt er að kaupa af
hvaða orkusala sem er á landinu,
þar bjóðum við lægsta verð sem
auglýst er. Í hinum hlutanum,
sem er flutningur og dreifing á
rafmagni, erum við fyllilega sam-
anburðarhæfir við aðra. Við erum
örlítið lægri en Rarik og við erum
vel lægri en til dæmis Orkuveita
Reykjavíkur þegar um eitthvert
verulegt magn er að ræða. Þannig

er hægt að segja að hvað raf-
magnið varðar hafi Orkubúið náð
nokkuð góðum árangri. Það
breytir hins vegar ekki þeirri stað-
reynd að heildar orkureikningur-
inn er hár.

Mér finnst mikilvægt að þessar
upplýsingar komist til viðskipta-
vina okkar. Menn horfa alltaf
fyrst á upphæðina, hversu mikið
er ég að borga, og eru svo ekkert
að greina í sundur hvort þetta eru
epli eða appelsínur, eins og sagt
er. Bera einfaldlega saman verðið
á rafmagninu sem þeir verða að
kaupa til að hita húsið sitt og
bera síðan saman við hitaveitu-
vatnið í Reykjavík. Erfiðleikarnir
hjá okkur í hnotskurn eru kannski
að reyna að koma þessari vitn-
eskju til viðskiptavinanna.

Kristján Haraldsson, orkubússtjóri.

Mörgum var brugðið þegar upplýst var að svokölluðum síma-
skilaboðum eða sms hafði verið lekið á netið eftir innbrot á síður
símafyrirtækisins Vodafones, sem nú nefnist Voðafónn með
vísan til lekans. Því má velta fyrir sér hver hafi hug á kynferðis-
legum skilaboðum milli gifts fólks, jafnvel þótt það sé ekki gift
hvort öðru, nú eða milli annarra. Þarna mun ráða mannlegt eðli,
enda selur kynlíf jafn vel betur en ofbeldi, sem þó er óhemju vin-
sælt. Einhver skilaboðin og vonandi mestur hlutinn hafa verið
saklausari, eitthvað um að sækja börn í leikskóla eða kaupa í
matinn. Þeim er vorkunn sem hafa unun af því að liggja á gægj-
um og þeir hinir sömu liggja undir grun um að hafa ekkert þarfara
að gera og eiga því engin ævintýri eða þurfa ekki að kaupa í mat-
inn fyrir sjálfa sig eða aðra. Svona í framhjáhlaupi, ekki framhjá-
haldi, en það mun hafa verið hluti af lekanum, birtist ný skýring
í Fréttablaðinu um daginn á því að kaupa í matinn. Hún var fólgin
í því að kaupa ekki mat tilbúinn til neyslu heldur elda sjálfur
heima hjá sér. Ekki er að spyrja að blaðamönnum Fréttablaðsins.
Vonandi er þetta misskilningur. Lekinn mun hafa verið hvað
eftirsóttastur þegar hann snerist um framhjáhald, er fylgt hefur
mannkyni lengi og mun gera um ókomna tíð hvað sem trúar-
brögðum líður.

Lekinn hjá Voðafóni er mikið vandræðamál. Hann dregur athygli
að mörgu sem betur má fara hjá símafyrirtækjum og öðrum sem sjá
um miðlun og einnig að því að fólk ætti almennt að fara varlega
með það er frá því fer á þeim vettvangi. Aðalatrið er lítið og sjald-
an. Betra er að nota símann. Meira þarf að hafa fyrir því að hlera en
að fletta upp í geymdum skilaboðum, sem reyndar voru geymd of
lengi. Ef til vill er pósturinn upp á gamla lagið að koma sterkur inn
og þá verða það ekki bara jólakort og rusl sem hann flytur. Talsvert
þarf að hafa fyrir því að opna póst þannig að ekki sjáist og lesa
hann, þótt enn séu lifandi sérfræðingar í þeirri list austan gamla
járntjaldsins. Símafyrirtæki eiga mikið verk fyrir höndum að end-
urvekja traust.

Það sem vekur mesta athygli er að Voðafóns lekinn hvarf í
skugga ráðstafana ríkisstjórnar til að leiðrétta verðtryggð húsnæðis-
lán. Hvar voru fjölmiðlar? Þeir hefðu betur varið kröftum í að
kanna lekann betur. Varla eiga þeir hagsmuna að gæta. Segja má
að lánin hafi bjargað Vodafone frá enn stærra óláni eða stendur
okkur Íslendingum á sama um flesta hluti aðra en peninga? Er
einkalíf fólks minna virði en peningar? Sé svo er illa fyrir
Íslendingum komið.
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Markaðs- og einka-
leyfi í Bandaríkjunum

Líftæknifyrirtækið Kerecis á
Ísafirði er komið með bæði mark-
aðsleyfi og einkaleyfi í Banda-
ríkjunum á þorskroði sem notað
er til að græða þrálát sár. Guð-
mundur Sigurjónsson framkvæm-
dastjóri fyrirtækisins, segir í sam-
tali við RÚV, leyfin skapa mikla
möguleika. „Þetta þýðir að við
getum hafið viðræður við mögu-
lega dreifingaraðila í Bandaríkj-
unum, og staða okkar er sterkari
í viðræðunum við þá vegna þess
að það er engin önnur vara sem
getur komið beint í staðinn fyrir
okkar, út af einkaleyfunum,”
Guðmundur.

Kerecis finnur fyrir áhuga vest-
anhafs en fyrirtækið hyggst þó
stíga varlega til jarðar og finna
réttu fyrirtækin til að vinna með.

Fjármögnun til næstu ára er að
ljúka og framleiðslan á eftir að auk-
ast á næstu árum að sögn Guð-
mundar. „Því miður er staðan sú
í Bandaríkjunum að þar er sykur-
sýki gríðarlega algeng, það er 20
prósent algengni á sykursýki, það
eru 100.000 manns sem eru af-
limuð á hverju ári út af sykursýki,
þannig að það er skortur á betri
úrræðum fyrir þrálát sár sem
sykursjúkir fá á fæturna.”

Kerecis hefur varið hundruð-
um milljóna síðustu ár til að þróa
lækningavöruna sem nú þegar er
seld á Íslandi, í Evrópu og í Mið-
austurlöndum, og nú næst í
Bandaríkjunum þar sem fyrirtæk-
ið er komið með markaðsleyfi
og einkaleyfi næstu 18 til 20 árin.

– harpa@bb.is

Vilja upplýsingar
um auðar íbúðir
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur

óskað eftir upplýsingum um fjölda
eigna bankanna í sveitarfélaginu,
og hversu margar þeirra séu í
útleigu. Einnig spyr bæjarráð
hvort bankarnir hafi mótað stefnu
um leigu- og söluverð, og hver
hún þá sé. Spurningarnar koma
fram í fundarbókun bæjarráðs,
en þeim er beint til Íbúðalána-
sjóðs, Landsbankans, Íslands-
banka, Arion banka, og Spari-
sjóðs Bolungarvíkur.

„Bæjarráði Ísafjarðarbæjar
hafa borist ábendingar frá íbúum
sveitarfélagsins um að íbúðir í

eigu fjármálastofnana í sveitarfé-
laginu standi auðar og séu ekki
boðnar til leigu, þrátt fyrir skort
á leiguhúsnæði. Í einhverjum til-
fellum hefur verið samþykkt
leiga en þá sett upp leiga sem
ekki er í neinu samræmi við leigu-
verð á svæðinu. Það sama virðist
vera uppi á borðinu þegar kemur
að sölu þessara sömu íbúða, of
hátt söluverð sett á húsnæði sem
svo verður til þess að eignirnar
standa auðar og jafnvel í ein-
hverjum tilfellum óhitaðar og
liggja þannig undir skemmdum,“
segir í bókuninni.

Sendiherra Finnlands á Íslandi,
Irma Ertman, heimsótti Bolung-
arvík á dögunum til að afhenda
Einari Jónatanssyni ræðismanni
Finnlands orðu, The Order of The
Lion, 1. Class“, sem forseti Finn-
lands veitti Einari en hann hefur
verið ræðismaður fyrir Vestfirði
frá 2002. Hann var sæmdur orð-
unni í maí þegar forseti Finnland
kom í opinbera heimsókn til Ís-
lands. Einari voru færðar árnað-

aróskir og þakkir frá finnska
sendiráðinu og er það von þeirra
að hann haldi áfram sem ræðis-
maður þeirra um ókomin ár.

Í heimsókn sendiherrans var
farið í nokkur fyrirtæki og stofn-
anir í Bolungarvík og á Ísafirði,
t.d. bæjarskrifstofuna í Bolungar-
vík, Einarshúsið, nýsköpunarfyr-
irtækið Kerecis og Edinborgar-
húsið.

– harpa@bb.is

Sendiherra Finn-
lands í Bolungarvík
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Auglýsing eftir framboðum
til prófkjörs Sjálfstæðis-
flokksins í Ísafjarðabæ

Samkvæmt ákvörðun fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í  Ísafjarðarbæ
fer fram prófkjör um val frambjóðenda á lista Sjálfstæðisflokksins i Ísa-
fjarðarbæ við   bæjarstjórnarkosningar 31. maí 2014. Prófkjörið verður
haldið 8. febrúar 2014.

Frambjóðendur í prófkjörinu skulu valdir þannig:
A. Gerð er tillaga til kjörnefndar fyrir 27. desember n.k. kl. 19.00. Til-

lagan er því aðeins gild að hún sé bundin við einn flokksmann. Enginn
flokksmaður getur staðið að fleiri en fimm tillögum.

B. Kjörnefnd er heimilt að tilnefna prófkjörsframbjóðendur til viðbótar
frambjóðendum samkvæmt A – lið.

 Hér með auglýsir kjörnefnd fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Ísaf-
jarðarbæ    eftir frambjóðendum til prófkjörs sbr. A lið hér að ofan.  Skal
framboðið  bundið við flokksbundinn einstakling enda liggi fyrir skriflegt
samþykki hans um að hann gefi kost á sér til framboð í prófkjörinu. Fram-
bjóðendur skulu vera kjörgengir í bæjarstjórnarkosningum í Ísafjarðar-
bæ 31. maí 2014.

 Tillögum að framboðum ber að skila til kjörnefndar fulltrúaráðs sjálf-
stæðisfélaganna  í Ísafjarðarbæ, sem veitir þeim viðtöku á skrifstofu full-
trúaráðsins Hafnarstræti 12,  Ísafirði milli kl 17.00 og 19.00 föstudaginn
27. des. n.k. eða til formanns kjörnefndar    Jens Kristmannssonar, Engja-
vegi 31, Ísafirði.

Allar nánari upplýsingar um prófkjörið veitir formaður kjörnefndar.
Framboðsfrestur er til 27. desember 2013 kl. 19.00.

Jóhannesar Þorsteinssonar
Hlíðarvegi 4, Ísafirði

Magnús Jóhannesson Ragnheiður Hermannsdóttir
Þorsteinn Jóhannesson Margrét K. Hreinsdóttir

Þórir Jóhannesson Helga Gunnarsdóttir
Hanna Jóhannesdóttir Andrés Kristjánsson
Laufey Jóhannesdóttir Ari Þorsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför

okkar ástkæra föður, tengdaföður, afa og langafa,

Torgsala og tendrað á jólatré
Kveikt var á jólatrénu á Silfur-

torgi á Ísafirði með viðhöfn á laug-
ardag, en samhliða fór fram árleg
torgsala tengd Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar. Lúðrasveit Tónlistarskól-
ans spilaði áður en kveikt var á
trénu, en bæjarfulltrúinn Arna
Lára Jónsdóttir flutti jólahug-
vekju við það tilefni. Að henni
lokinni tók við sönghópur á torg-
inu. Synir þeirra Grýlu og Leppa-
lúða létu sig ekki vanta, frekar en
fyrri daginn, og gengu um svæð-
ið, en þeir Hurðaskellir, Stúfur
og Kertasníkir gengu um svæðið
og skemmtu viðstöddum, ungum

sem öldnum.
Um helgina var einnig kveikt

á jólatrénu á Flateyri, en við það
tilefni flutti bæjarstjóri, Daníel
Jakobsson, hugvekjuna. Kór
Grunnskóla Önundarfjarðar söng
svo fyrir viðstadda. „Jólatrés-
skemmtunin er alltaf vel sótt, og
veðrið var gott,“ segir Hálfdán
Bjarki Hálfdánsson, upplýsinga-
fulltrúi Ísafjarðarbæjar, sem segir
að þetta árið hafi því ekki verið
nein undantekning frá vananum.
Jólatréð á Silfurtorgi er gjöf frá
Húsasmiðjunni, líkt og verið hef-
ur undanfarin ár.
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Stjórnir Byggðasafns Vest-
fjarða og Sjálfseignarstofnunar
Vélsmiðju Guðmundar J. Sig-
urðssonar telja að ástæða sé til
að fela Byggðasafninu umsjón
með smiðjunni. Byggðasafn
Vestfjarða hefur því lagt til við
eigendur safnsins, en það eru
sveitarfélögin á norðanverðum
Vestfjörðum, að þetta fyrirkomu-
lag verði tekið upp.

„Það kom ósk um þetta frá
sjálfseignarstofnuninni. Í sjálfu
sér er smiðjan safngripur eins og

hún er, og einstök hvað það varð-
ar, og segja má að hún sé í nær
upprunalegu ástandi. Meiningin
er að láta þetta svo þróast, að
byggðasafnið komi að sýningar-
hluta vélsmiðjunnar og tryggi að
hún verði í sýningarhæfu ástandi
og hafi daglega opnun yfir sum-
artímann. Henni yrði þá haldið
við, líkt og öðrum safnkosti.Það
á eftir að útfæra þessa hluti nán-
ar,“ segir Jón Sigurpálsson, for-
stöðumaður Byggðasafns Vest-
fjarða.                – herbert@bb.is

Smiðjan í umsjá
Byggðasafnsins

Piparkökuhúsin eru afskaplega
misjöfn, en þau eru sennilega
fæst jafn glæsileg og smiðsverk
þeirra Finnbjörns Birgissonar og
Lindu Bjarkar Harðardóttur í
Bolungarvík, en undanfarin ár
hafa þau fært vestfirskar bygg-
ingar í bragðgott form. Í ár bök-
uðu þau Bjarnabúð í Bolungar-
vík, en áður hafa Ísafjarðarkirkja,
Gamla sjúkrahúsið á Ísafirði og
Félagsheimili Bolungarvíkur
verið klædd í þennan búning.
Linda Björk segir að piparköku-
húsin séu gömul hefð í fjölskyld-
unni.

„Ég er búin að gera piparköku-
hús með börnunum frá því sá

elsti var tveggja ára. Hann er orð-
inn 28 ára. Svo datt okkur í hug
fyrir fjórum árum að gera Félags-
heimilið. Það var áskorun fyrir
okkur hjónin. Þó börnin séu öll
farin að heiman höfum við enn
gaman af þessu. Við höfum verið
að svipast um eftir áhugaverðum
byggingum síðan, en núna erum
við eiginlega strand. Það er ekkert
hús hérna fyrir vesta sem kemur
upp í hugann fyrir næsta ár.“

„Reyndar eru bæði Safnahúsið
og kirkjan ennþá til,“ segir Linda,
en hún segir að varðveislan hafi
orðið óvart. „Ef einhver hefði áhuga
á að fá þetta væri alveg hægt að
kíkja á hvernig ástandið er.“

Bjarnabúð í
piparkökumynd

Bjarnabúð tekur sig ágætlega út í piparkökuformi.
Mynd: Finnbjörn Birgisson og Linda Björk Harðardóttir.

Fordæma lokun póstafgreiðslna
sem grundvallarþjónustu í samfé-
laginu. Ekki sé líðandi að grafið
sé undir slíku, en færa megi rök
fyrir því að Vestfirðingar búi eftir
lokunina við verri póstsamgöng-
ur en hafi verið um aldamótin

1900. „Það er krafa stjórnar Verk
Vest að póstsamgöngum innan
fjórðungs verði komið í betra horf
enda eru góðar póstsamgöngur
ein af mikilvægari undirstöðum
hvers samfélags.“

„Stjórn Verkalýðsfélags Vest-
firðinga fordæmir harðlega þá
ákvörðun Íslandspósts að loka
póstafgreiðslum á Suðureyri og
Þingeyri. Slík ákvörðun hafi ekki
eingöngu áhrif á þjónustu við
íbúa, heldur skerði enn frekar
möguleika fyrirtækja á Suðureyri
og Þingeyri til að nýta póstsam-
göngur í eigin atvinnurekstri. Þá
skal einnig bent á það ófremdar-
ástand sem ríkir í póstsamgöng-

um innan Vestfjarða, ákvörðun
um lokun og fækkun póstafgreið-
slustöðva með uppsögn starfs-
fólks bæti þá stöðu ekki,“ segir í
ályktun sem stjórn félagsins hefur
sent frá sér.

Umsókn Íslandspósts um að
loka póstafgreiðslum á stöðunum
er til meðferðar hjá Póst- og fjar-
skiptastofnun, en óskað var eftir
umsögn Ísafjarðarbæjar. Bæjar-
stjórn hefur mótmælt áformun-

um, en komi þau til framkvæmda
verður póstafgreiðslum sem eru
í samvinnu við bankaútibú á
Suðureyri og Þingeyri lokað í
maí á næsta ári. Í þeirra stað
verður póstþjónusta veitt með
póstbíl, en sami háttur er nú á
Flateyri.

Í ályktun stjórnar Verk Vest er
tekið undir bókun bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, en þar er lögð
áhersla á hlutverk póstþjónustu

Verði af lokun afgreiðslnanna verður pósthúsið á Ísafirði eina póstaf-
greiðslan í Ísafjarðarbæ, en pósthús var í hverju byggðarlaganna fjögurra áður.



FIMMTUDAGUR     12. DESEMBER 2013 1717171717



1818181818 FIMMTUDAGUR     12. DESEMBER 2013

Auglýsing um styrki

Þeir sem vilja vera vissir um
að jólapósturinn skili sér í tæka
tíð ættu að fara að merkja við
dagsetningar hjá sér, en Íslands-
póstur hefur nú gefið út síðustu
skiladaga á jólasendingum, en
ekki er ábyrgst að pósturinn kom-
ist til skila í tæka tíð ef póstlagt
er síðar. Stysti fresturinn er fyrir
jólapakka sem sendir eru sjóleiðis

innan Evrópu, en þeir þurfa að
vera komnir í póst á föstudaginn,
þann 22. nóvember.

Ramminn þrengist svo jafnt
og þétt eftir því sem líður á, en
þann 10. desember verða almenn-
ar sendingar út fyrir Evrópu að
vera komnar á pósthús, og allar
sendingar út fyrir landið þann
16. desember. Þá verður einnig

síðasti frestur til að senda jóla-
póstinn með TNT út fyrir álfuna,
en tveimur dögum síðar er of
seint að koma sendingum út fyrir
landsteinana með nokkrum hætti.
Þá er síðasti skiladagur fyrir jóla-
sendingar innanlands þann 19.
desember – en eftir það er alls
óvíst að pakkinn skili sér fyrir
jól.                     – herbert@bb.is

Síðustu skiladagar póstsins

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
mótmælir áformum Íslandspósts
um lokun á póstafgreiðslum á
Suðureyri og Þingeyri, en um-
sóknir félagsins til Póst- og fjar-
skiptastofnunar voru sendar til
sveitarfélagsins til umsagnar.
„Póstþjónusta er hluti af grunn-
þjónustu samfélagsins sem standa
ber vörð um og tillaga Íslands-
pósts mun fela í sér takmarkanir
á þjónustu sem veldur óhagræði
fyrir íbúana. Einnig er hætt við
því að lokun þessara útibúa muni
verða til þess að grafa undan öðr-
um þjónustustofnunum á svæð-
unum,“ segir í bókuninni.

Íslandspóstur stefnir að lokun
afgreiðslnanna frá og með 1. maí

2014, en frá þeim tíma er ætlunin
að veita lögboðna póstþjónustu
með póstbílum. Í umsókn Ís-
landspósts til Póst- og fjarskipta-
stofnunar er tekið fram að þjón-
ustan sé sambærileg við þá sem
veitt er í sveitum og minni bæjar-
félögum, en fyrirhugað fyrir-
komulag er nú til staðar á 14
þéttbýlisstöðum á landinu.

Ákvörðun um þetta fyrir-
komulag var tekin á stjórnarfundi
Íslandspósts í byrjun október. Í
fundargerð eru taldir upp þeir
fjórtán staðir þar sem þessi háttur
er hafður á, en á listanum eru
meðal annars Bíldudalur og Flat-
eyri. „Ekki er annað vitað en að
almenn ánægja sé með þessa

þjónustu þó að á sumum stöðum
hafi íbúar verið mjög ósáttir í
byrjun,“ segir einig í fundargerð-
inni. Þar segir einnig að ekki hafi
fengist lækkun þjónustugjalda
sem Íslandspóstur greiðir fyrir
rekstur afgreiðslanna, en þær eru
reknar í samstarfi við banka-
stofnanir á báðum stöðum.

Í stað þjónustunnar sem nú er
veitt á Suðureyri og Þingeyri
verður póstdreifingu á þessum
stöðum bætt við þá sem þegar
annast þjónustu annars staðar,
en póstbíll sem annast þjónustu
á Flateyri mun einnig sinna henni
á Suðureyri. Þá verður almennri
póstþjónustu á Þingeyri bætt við
landpóst.           – herbert@bb.is

Mótmæla lokun póstafgreiðslna

„Við getum verið ágætlega sátt
við þróunina í rekstri sveitarfé-
lagsins. Við gerum ráð fyrir mjög
viðunandi afkomu og góðri fram-
legð til að standa straum af fjár-
magnskostnaði þrátt fyrir að
auknum fjármunum sé veitt til
að styrkja menningar-, félags-
og íþróttastarf,“ segir Elías Jóna-
tansson, bæjarstjóri í Bolungar-
vík, aðspurður um ganginn í gerð
fjárhagsáætlunar fyrir bæjarfé-
lagið.

„Þá er ánægjulegt að reiknað
er með að opna nýtt hjúkrunar-
heimili á árinu, en í fjárhagsáætl-
un er gert ráð fyrir 159 milljónum
króna í þá framkvæmd. Auk þess
er reiknað með að setja ríflega
20 milljónir í meiri háttar við-
haldsverkefni. Þá gerir áætlunin
ráð fyrir að fjárfestingar í öðru
en hjúkrunarheimilinu verði 50

milljónir króna,“ segir bæjar-
stjóri.

Fjárhagsáætlun ásamt gjald-
skrám fyrir Bolungarvíkurkaup-
stað fjárhagsárið 2014 var lögð
fram til fyrri umræðu í bæjar-
stjórn á síðasta fundi. Þar flutti
bæjarstjóri jafnframt ítarlega
stefnuræðu með fjárhagsáætlun-
inni þar sem gerð er grein fyrir
einstökum málaflokkum.

„Auðvitað byggir afkoma bæj-
arfélagsins samt alltaf á því til
lengri tíma litið, að vel gangi í
atvinnulífinu og næg atvinna sé
fyrir íbúana. Við vonum að sú
jákvæða þróun í formi nýrra at-
vinnutækifæra sem hér hafa verið
að líta dagsins ljós, bæði í sjáv-
arútvegi og öðrum greinum, haldi
áfram,“ segir Elías Jónatansson,
bæjarstjóri Bolungarvíkurkaup-
staðar.                 – hlynur@bb.is

Aukið fé til félagsstarfs Bókin Þjóðlegar hnallþórur
eftir þær Guðfinnu Hreiðasdóttur
og Jónu Símoníu Bjarnadóttur á
Ísafirði er komin út. Upphaflega
stóð til að bókin kæmi út eftir
áramót en ákveðið var að flýta
útgáfunni. „Við ákváðum að
reyna að drífa þetta af fyrir jólin
og svona rétt höfðum það því
bókin er væntanleg seinna í vik-
unni. Þetta eru uppskriftir af tólf
tertum, allar klassískar og vel-
þekktar á veisluborðum Íslend-
inga undanfarna áratugi,“ segja
þær. Aðspurðar hvernig þær hafi

valið úr öllum þeim fjölmörgu
hnallþórum sem komu til greina
segjast þær hafa listað upp allar
þær tertur sem þær hafi munað
eftir og valið síðan úr þær sem
tiltölulega einfalt er að gera.

„Það sýnir sig líka að einföld-
ustu terturnar eru yfirleitt bestar.
Bakstrinum skiptum við á milli
okkar og svo var nánast bakað á
hverjum degi. Starfsfólkið á
Gamla sjúkrahúsinu fékk það
hlutverk að borða terturnar og
óhætt að segja að undir það síð-
asta hafi sumir verið búnir að fá

nóg af tertuáti.“ Eins og margir
vita gáfu þær stöllur út fyrstu
bók sína fyrir um ári en hún ber
heitið Þjóðlegt með kaffinu. Bók-
in hefur selst afar vel og verið
þýdd yfir á fjögur tungumál. Þær
eru með fésbókarsíðu sem ber
saman nafn og fyrsta bókin og
þar má sjá myndir af nokkrum
þeirra hnallþóra sem eru í næstu
bók. Þar er einnig að finna upp-
skriftir og myndir af ýmsu öðru
þjóðlegu bakkelsi og myndir og
upplýsingar um antík postulín.

– harpa@bb.is

Þjóðlegar hnallþórur
Konfektkökuna er algengt að sjá á veisluborðum Íslendinga. Mynd: GMH.

Margir sem vilja
engan annan ilm

Hugrún Kristinsdóttir, sem
stendur að framleiðslu True
Viking kölnarvatns og rakspíra
ásamt manni sínum, Gunnari
Gauki Magnússyni, segir að
salan hafi verið sambærileg við
síðasta ár, þar sem af er. Búast
má við að salan taki kipp nú
fyrir jól. „Þetta er náttúrulega
mest gjafavara, fyrir jólagjafir
og afmælisgjafir, en það eru
líka ýmsir sem vilja bara þenn-
an ilm, svona eins og gengur
og gerist þegar menn hafa fund-
ið sér eitthvað ákveðið sem
hentar.“

Hugrún segir að hluti af
ástæðunni fyrir því að ýmsir
kjósi True Viking fram yfir
annan ilm sé að ekki sé notaður
iðnaðarspíri við framleiðslu
True Viking, sem hafi meðal
annars þau áhrif að draga úr
hættu á ofnæmisviðbrögðum.
Snyrtivörur True Viking eru
fáanlegar í ýmsum verslunum
hér á svæðinu, en auk þess er
hægt að panta þær í gegnum
vefverslun þar sem meðal ann-
ars er boðið upp á sérstök jóla-
tilboð.

– herbert@bb.is

Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs
fólks vekur athygli á rétti fólks til að sækja um
styrki skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um mál-
efni fatlaðs fólks, með síðari breytingum.

Byggðasamlaginu er heimilt að veita styrk til
greiðslu námskostnaðar sem ekki er greidd-
ur samkvæmt ákvæðum annarra laga, enda
telst námið hafa gildi sem hæfing eða endur-
hæfing. Einnig er heimilt að veita þeim sem
eru 18 ára og eldri, styrk til verkfæra og tækja-
kaupa í sambandi við heimavinnu eða sjálf-
stæða starfsemi, enda teljist starfsemin hafa
gildi sem félagsleg hæfing eða endurhæfing
sem miði að því að auðvelda fötluðum að
skapa sér atvinnu.

Umsóknarfrestur er til 3. janúar 2014 og skulu
umsóknir berast til félagsþjónustu lögheimil-
issveitarfélags.
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„Við fengum Teiknistofuna Eik
til þess að gera frumhönnun á
því hvernig þetta gæti hugsanlega
litið út,“ segir Guðmundur M.
Kristjánsson hafnarstjóri á Ísa-
firði um fyrirhugað þjónustuhús
við Ísafjarðarhöfn, en þá yrði
byrjað á að koma upp aðstöðu
fyrir skútufólk. „Hafnarstjórn
leist vel á þær hugmyndir sem
fram eru komnar. Niðurstaðan
varð sú að þetta myndi koma á
Olíumúlann gamla. Við áætlum
að byrja á þessu að einhverju
leyti á næsta ári. Bæjarstjórn er
reyndar ekki búin að ganga frá
fjárhagsáætlun en við gerum ráð
fyrir því að höfnin kosti þetta,
allavega er þetta framkvæmd sem
ekki er styrkt af hálfu ríkisins.
Það er fullur vilji bæði hafnar-
stjórnar og bæjarbúa almennt,
held ég mætti segja, að búa betur
að þjónustu við bæði heimaskútur
og aðkomuskútur. Þetta væri
hugsanlega fyrsti hlutinn sem
byrjað væri á þó að of snemmt sé
að tala um hversu mikið það

yrði,“ segir Guðmundur.
„Það helsta sem knýr á þegar

aðkomu skútur koma er að fólk
vill komast í bað, vill geta þvegið
af sér og þess háttar. Það yrði
bara byrjað á þessu. Við sjáum
fram á að þurfa að bjarga þessum
stað frá hruni. Gamli Olíumúlinn
er mannvirki sem er orðið ónýtt
en það stendur til að byggja þetta
ofan á honum. Þá þurfum við að
gera einhverja bragarbót til að
reyna að halda þar jarðvegi innan
stálþils, sem er ónýtt. Það hefur
ekki enn verið farið í neina hönn-
unarvinnu hvað það varðar, en
það er ýmislegt hægt að gera, svo
sem að byggja tréverk utan um.
Ein hugmyndin er að fá massífa
rafmagnsstaura og reka þarna
niður með, það er skemmtileg
hugmynd. Við gerum ráð fyrir
að geta á næsta ári byrjað að gera
eitthvað, en auðvitað er of snemmt
að lofa einhverju sem bæjarstjórn
hefur ekki ennþá samþykkt,“
segir Guðmundur M. Kristjáns-
son hafnarstjóri.

Ráðgert að byggja þjón-
ustuhús á Olíumúlanum

getum innan skólanna til að
tryggja að börnin séu orðin flug-
læs í lok þriðja bekkjar, og eitt
grundvallaratriði í því eru foreldr-
arnir. Það er gott að sú umræða
verður háværari að skólinn geti
ekki einn og sér leyst það mál,
heldur verða foreldrarnir að taka
þátt í því. Börnin þurfa líka að fá

Soffía Vagnsdóttir, skólastjóri
Grunnskóla Bolungarvíkur, seg-
ist ánægð með að umræða hafi
vaknað í kjölfar niðurstaðna
PISA-rannsóknarinnar um það
hvað sé verið að mæla og hvernig,
en eftir sem áður sé greinilegt að
auka þurfi áhersluna á læsi. „Við
þurfum að gera allt það sem við

þau skilaboð að heiman að það
sé frábært að vera vel læs, og
upplifi ekki sem kvöð að þurfa
að setjast niður og lesa. Það á að
reyna að gera þetta að skemmti-
legum tíma þegar börn lesa fyrir
foreldrana, í gegnum grunnskól-
ann. Þetta er samstarf foreldra
og skóla, og ég vona að okkur

takist að fá foreldrana með okkur
í að gera átak, sérstaklega í lestri,
þar sem allt hefst.“

Soffía segir að erfitt sé að festa
fingur á einhverja ákveðna orsök
þeirrar þróunar sem orðið hefur
á frammistöðu vestfirskra barna
í PISA, en þau voru yfir meðaltali
í stærðfræði og náttúrufræði þeg-
ar þau próf hófust, en undir með-
altali í prófinu á síðasta ári. Hún
segir þó að ekki verði dregið úr
því að áhugi á efninu skipti
sköpum. Hún segist þó ekki hafa
neinar áhyggjur af þessum niður-

stöðum. „Mér finnast íslenskir
skólar almennt vera góðir. Það
eru ótrúlega margar hliðar á þessu
máli, og ég fæ ekkert kast þó
svona niðurstöður komi. Það væri
vissulega betra að sjá meiri
áhuga, og ég dreg enga dul á
áhyggjur mínar yfir því að ef
barn er ekki vel læst, þá mun það
lenda í vandræðum í námi. Þar
koma foreldrar og heimilið inn.
Það þarf að vekja áhuga barnanna
á náminu, og það gerir skólinn
ekki einn.“

– herbert@bb.is

Áhugi en ekki kvöð

Mikilvægt að skoða hvað
liggur að baki niðurstöðunum

„Við erum eins og allt skóla-
fólk að skoða þetta, sérstaklega
með lesskilninginn, hvernig hægt
er að leggja meiri áherslu á hann,“
segir Nanna Sjöfn Pétursdóttir,
skólastjóri Grunnskóla Vestur-
byggðar, um niðurstöður PISA-
rannsóknarinnar, en hún bendir
jafnframt á að landsbyggðin komi
verr út en höfuðborgarsvæðið í
niðurstöðum rannsóknarinnar,
sem falli saman við það sem nið-
urstöður samræmdra könnunar-

prófa bendi til. Sveinfríður Olga
Veturliðadóttir, skólastjóri Grunn-
skólans á Ísafirði, segir að unnið
sé að því að skoða þessa stöðu í
samstarfi við skólayfirvöld en
hún hafi ekki svör við því hvað
valdi. Margrét Halldórsdóttir,
sviðsstjóri Skóla- og tómstunda-
sviðs Ísafjarðarbæjar, tekur í
svipaðan streng.

„Við höfum ekki séð neinar
niðurstöður fyrir sveitarfélagið
en þetta eru niðurstöður fyrir

svæðið í heild. Landið allt kemur
auðvitað illa út. Við höfum lítið
annað að segja en það sem hefur
komið fram í fréttum. Ég hef
ekki haft tíma til að kafa í niður-
stöðurnar. Ráðherra hefur lýst
því yfir að þetta verði skoðað.
Þættirnir sem þarf að skoða eru
ótrúlega margir.“

Sú niðurstaða sem hefur hvað
helst valdið vangaveltum á lands-
vísu er slök staða drengja í sam-
anburði við stúlkur og Margrét

segir að mikilvægt sé að komast
að því hvernig á því stendur.
„Mikilvægt er að komast að því
af hverju ekki tekst að virkja
strákana. Erum við ekki að hvetja
þá nóg, er námsefnið ekki við
hæfi? Þetta birtist mjög víða og
þó að miklar breytingar hafi verið
gerðar á námsfyrirkomulaginu
með það í huga að bæta stöðu
strákanna er eins og það hafi ekki
haft áhrif.“

– herbert@bb.isGrunnskólinn á Ísafirði.
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Sælkerar vikunnar eru Hrund Sæmundsdóttir og Ólafur S. Kristjánsson á Ísafirði

Kjúklingabringur í sinnepssósuKjúklingabringur í sinnepssósuKjúklingabringur í sinnepssósuKjúklingabringur í sinnepssósuKjúklingabringur í sinnepssósu
Ég ætla að bjóða upp á ein-

falda og góðan kjúklingarétt og
dýrindis desertskál sem svíkur
engan. Njótið.
 

Kjúklingabringur í
sinnepssósu (fyrir 4)

2 msk ólífuolía
4 kjúklingabringur
250 gr. sveppir, sneiddir
2 skallottulaukar, fínsaxaðir
2 hvítlauksrif, marin
3,5 dl vatn
1 teningur kjúklingakraftur
1.5 dl rjómi
2 msk Dijon sinnep
1 1/2 tsk Estragon, þurrkað
Salt og pipar

Hitið ein msk af ólífuolíu á
pönnu og steikið bringurnar við
meðalhita þar til þær hafa brúnast
í 4-5 mínútur á hvorri hlið. Setjið
þær síðan til hliðar. Ein matskeið
af olíu sett á pönnuna og svepp-
irnir steiktir þar til þeir hafa brún-
ast. Þá er skallottulauknum og
hvítlauknum bætt út í og þeir
steiktir saman. Vatni og kjúkl-
ingakrafti hellt út í. Þegar suðan
kemur upp er hitinn undir pönn-
unni lækkaður og rjóma bætt við.
Suðunni er leyft að koma hægt
upp og látið malla þar til vökvinn
hefur soðið niður um helming.
Estragonog sinnepi bætt saman
við, smakkað til með salti og

pipar. Kjúklingabringurnar látnar
út í pönnuna og látið malla í
sósunni í 4-5 mínútur. Borið fram
með salati og hrísgrjónum. Í
eftirrétt er desertskál sem er alltaf
vinsæl 
 

Dýrindis desertskál
½ líter rjómi
1 dós perur
1 stk Rís-marengsbotn
3 stk snickers
Jarðaber

 Nóakropp

Marengsbotn mulin, perur
stappaðar og Snickers brytjað,
öllu blandað saman í skál. Rjóm-

inn þeyttur og blandaður saman
við. Skálin sett í frysti. Tekin út
c.a einum tíma áður en hún verður
borin fram. Skreytt með jarða-

berjum og Nóakroppi.
 Við skorum á Lindu Mar-
gréti Sigurðardóttur og Andra
Rafn að vera næstu sælkerar.

Elín Sveinsdóttir
frá Ísafirði leggur

stund á nám í
leiklist við Lista-

háskólann í Wor-
cester. Hún á eitt
ár eftir af þremur.

Heima
að heiman

Minn miðbær...Minn miðbær...Minn miðbær...Minn miðbær...Minn miðbær...
Eftir tuttugu mínútna göngu  frá húsinu mínu og yfir ána er

miðbærinn minn. Hérna er hægt að finna allt mögulegt. Til
dæmis hina víðfrægu fatabúð Primark á tveimur hæðum
ásamt fleirum góðum. Á góðum degi er ekkert betra en að
rölta í bæinn með vinkonunum, kíkja í búðir, út að borða, í
bíó - já eða út á lífið. Regnhlífin er oft á lofti hins vegar þar
sem að rigningin lætur oft sjá sig á veturna í Englandi.

Minn Edinborgarsalur...Minn Edinborgarsalur...Minn Edinborgarsalur...Minn Edinborgarsalur...Minn Edinborgarsalur...
Skólinn minn er mjög heppilega í göngufjarlægð frá göt-

unni sem ég bý við, svo nálægt að ég get rúllað mér fram
úr rúminu, burstað tennur og verið mætt á innan við tíu mín-
útum. Hérna má sjá stúdíóið í skólanum mínum þar sem flest
allar kennslustundirnar, leikæfingar og sýningar fara fram.
Þarna inni hef ég eytt ansi mörgum strembnum klukkutímum
við æfingar fyrir ýmis verkefni, verkleg próf á sviði og fleira til.

Minn bumbuhringur...Minn bumbuhringur...Minn bumbuhringur...Minn bumbuhringur...Minn bumbuhringur...
Það tekur mig um tíu mínútur að komast í bumbuhringinn

minn í Englandi. Ef að ekki rignir og ég er í stuði á ég til að
skottast niður á veðhlaupabraut og skokka hringinn rétt
eins og hross. Skokkið tekur mig um það bil klukkutíma og
getur verið ansi hressandi bæting við daginn. Þarna með-
fram er stór og mikil á og mörg tré - þannig ekki skemmir
útsýnið fyrir í brokkinu.

Mitt Gamla sjúkrahús (bæjarbókasafnið)...Mitt Gamla sjúkrahús (bæjarbókasafnið)...Mitt Gamla sjúkrahús (bæjarbókasafnið)...Mitt Gamla sjúkrahús (bæjarbókasafnið)...Mitt Gamla sjúkrahús (bæjarbókasafnið)...
Mörgum Worcester-búum til mikillar undrunar var þessari
gullnu byggingu skellt innan um múrsteina-þemað í mið-
bænum. Þetta er mitt bæjar- og skólabókasafn. Það getur
verið ansi strembið að finna bækur sem maður leitar að
enda bókasafnið sjálft ansi stórt. Einnig hefur verið sett upp
aðstaða fyrir nemendur í leiklist til að undirbúa sín verk og
annað. Þess má til gamans geta að áður fyrr stóð þarna
bygging sem að var sjúkrahús á seinni heimstyrjöldinni.
Þannig í raun get ég kallað þetta Gamla sjúkrahúsið, rétt
eins og heima.

Mitt Sundstræti...Mitt Sundstræti...Mitt Sundstræti...Mitt Sundstræti...Mitt Sundstræti...
Eins og margir vita er múrsteinninn ansi vinsæll í Englandi.

Hérna má sjá götuna sem að ég bý í, Oldbury Road. Við
leigjum saman fimm stelpur þannig að það er alltaf fjör á
okkur.  Hérna hafa verið ófáar leikæfingarnar í bakgarðinum.
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Bæjarlistamað
honum sj

Óhætt er að segja að ísfirska
skáldið Eiríkur Örn Norðdahl sé
einn framsæknasti höfundur sinn-
ar kynslóðar. Hann hefur vakið
mikla athygli fyrir verk sín, bæði
ljóð og skáldsögur. Nú er komin
út ný ljóðabók eftir kappann sem
kallast Hnefi eða vitstola orð og
fjallar um hans sýn á efnahags-
hrunið árið 2008. Eiríkur var
spurður út í nýjustu afurð hans
og þar komumst við að því, að
meðal verkefna sem hann vinnur
að er framúrstefnuleg matreiðslu-
bók um plokkfisk.

Mikil læti í lítilli bók
– Bókin hefur hlotið góðar við-

tökur og jákvæða dóma, er það
samkvæmt því sem þú bjóst við
þar sem um er að ræða eldfimt
efni? Finnst þér viðbrögðin bera
þess merki að fólk sé enn reitt
vegna hrunsins og að það sé

grunnt á byltingarandanum?
„Viðtökurnar hafa nú fyrst og

fremst verið vinalegar. Ég upplifi
litla reiði í kringum bókina, þótt
vel megi vera að einhver fái úr
henni útrás, og það er í sjálfu sér
ekkert ósennilegt. Það eru mikil
læti í þessari litlu bók. Ég held
hins vegar að það sé rétt greining
að fólk sé enn reitt vegna hruns-
ins. Fólk verður það vonandi bara
um nokkra hríð, þótt auðvitað sé
lítið upp úr einföldu rifrildi við
Sigmund Davíð að hafa. Og
kannski er ekki rétt að segja að
fólk sé ennþá reitt, fólk er kannski
meira AFTUR reitt. Vinstrið –
sem hefur, hægrimönnum til
skammar, haft svolítinn einkarétt
á hinni krítísku afstöðu; hægri-
menn eru meira í því að þétta
raðirnar og boða stöðugleika –
vinstrið var dálítið lamað á
meðan hér var „vinstri“ stjórn.

Núna finnst mér vinstrið dálítið
vera að koma aftur, þótt afstaða
manns til þess sé dálítið sínískari
eftir að hafa fylgst með henti-
stefnu síðustu ára þar sem allar
hugsanlegar gjörðir ríkisstjórn-
arinnar voru einfaldlega varðar,
eiginlega alveg sama hverjar þær
voru. En það var svolítið skrítið
að fylgjast með því að krítíski
hluti umræðunnar hefði bara
verið tekinn úr sambandi – allt
gagnrýna fólkið hefði bara lagst
í dvala. Nú er svo eins og þetta sé
komið aftur og það er gaman –
hvorki vinstrið né hægrið er sér-
lega gott í að fara með völd, að
mínu mati, en vinstrið er þó alla-
vega ágætt í stjórnarandstöðu.
Hægrið er ævinlega og að eilífu
glatað.“

– Þú skrifaðir bókina þegar þú
bjóst erlendis, heldurðu að þú
hafir hlotið öðruvísi innsýn í ís-
lenska samfélagið með því að
horfa á hrunið utan frá? Hvernig
var sú upplifun að horfa á öng-
þveitið frá öðru landi?

„Það var að mörgu leyti mjög
furðulegt. Ég þekkti mjög marga
sem voru „í fremstu víglínu“ og
birtust á fréttamyndum af mót-
mælum og úr umsátrum og var
svo auðvitað í stöðugu sambandi
við þau öll. Ég kom einu sinni til
landsins – ég bjó í Helsinki þenn-
an vetur – það var í byrjun des-
ember, einmitt daginn sem um-
sátrið í Seðlabankanum var. Ég
hlustaði á fréttirnar alla leið frá
Keflavík til Reykjavíkur og ein-

mitt þegar ég kom niður í bæ
leystist umsátrið. Um kvöldið fór
ég á barinn og þar voru allir að
tala um táragas og byltingu –
þetta virkaði á mig sem einhvers
konar hliðarveruleiki, ég held enn
að það hafi verið raunverulegur
gluggi til að fremja einhvers kon-
ar byltingu og ég held að hann
hafi svo lokast aftur.

En þessa viku sem ég var á
Íslandi gerðist ekki neitt – alls
ekkert. Það var svo til tómt í
slabbinu á Austurvelli á laugar-
dagsmótmælunum og ekkert
nema rok og bleyta og þunglyndi
í Reykjavík alla vikuna. Allt þar
til morguninn þegar ég fór, þá
var aftur einhver aðgerð – nú
man ég ekki hvað það var, eitt-
hvert snemmmorgunsáhlaup, ég
man bara að boðað var til hennar
kvöldið áður. Og þá leið mér
eins og Búsáhaldabyltingin hefði
ákveðið að taka sér hlé bara rétt á
meðan ég gæti hugsanlega orðið
vitni að henni.

Fyrir utan þessa ferð sat ég
bara í Helsinki og endurhlóð
fréttasíður, fylgdist með gjald-
miðlinum hrynja og dansa, og
skrifaði þessa bók sem nú er loks
komin út. Þetta er einhvers konar
tilfinningalegt registur yfir hrunið
– portrett af uppnáminu í mér.
Allt bara bing búið, bara bara
búmm eftir – það þurrkaðist allt
út. Ég hafði verið á Íslandi um
sumarið að safna mér peningum
sem bara gufuðu upp. Ég átti
ekki mikið af peningum og hef
aldrei átt, en ég mátti eiginlega
alls ekki við þessu. Og það bók-
staflega tvöfaldaðist allt í verði
fyrir mig – mjólkin sem hafði
verið 60 kall var 120 kall, leigan
sem hafði verið 50 þúsund varð
100 þúsund. Maður var alltaf að
vona að þetta myndi eitthvað
ganga til baka og það sóttu stöð-
ugt á mann hugsanir um hvort
það væri betra að taka út pening-
inn í dag eða bíða þar til á morgun
þegar þetta hefði batnað, nema
auðvitað þetta yrði ennþá verra,
og þá væri betra að taka út fyrir
leigunni í dag. Og ég saup hveljur
ofan í andköfin og gat ekkert
annað.“

Nennir ekki
vinsældakapphlaupi

– Bókina skrifaðir þú á meðan
hruninu stóð. Hvað kom til að þú
ákvaðst að gefa hana út núna,

fimm árum seinna?
„Ég skrifaði Hnefa á fáeinum

mánuðum á meðan ég var í miðri
annarri bók, skáldsögunni Gæsku
sem kom út ári eftir hrun. Ég var
eitthvað búinn að nefna þetta við
útgefandann minn einhvern tíma
en þau eru nú ekkert óð og upp-
væg að gefa út ljóðabækur, þetta
er víst alla jafna enginn sérstakur
aurabransi. En þá var ég heldur
ekkert alveg viss hvað ég vildi
gera við þetta – þetta var auðvitað
bara haugur af frekar skrítnum
textum og handritið innihélt með-
al annars alls kyns blaðaúrklippur
sem eru svo löngu horfnar.

Upphaflega var útlit fyrir að
bókin yrði á lengd við Illsku! En
svo ákvað ég að temja mér dálítið
hóf, vera aðeins knappari, og nú
er bókin ekki nema tæpar 150
síður. Ég man ekki alveg hvað
hún er löng reyndar, það er ekkert
síðutal í henni – ljóðin eru annars
vegar númeruð með stærðfræði-
breytunni X og hins vegar er í
hverju horni gengi evru, tekið á
sirka tíu daga fresti frá því síðla
árs 2007 og fram til 2013.

Hnefi er skrifaður í valdatíma
hægri stjórnar og það þurfti eig-
inlega nýja hægri stjórn til að
útgáfan myndi meika sens – þeg-
ar hún gerði það tók ég mig til,
hreinsaði til í handritinu og lagaði
það og bjó til útgáfu. Og þá hafði
útgefandinn áhuga.“

– Þú ert handhafi Íslensku
bókmenntaverðlaunanna í ár fyrir
skáldsöguna Illsku, hefur sá
heiður breytt starfi þínu á ein-
hvern hátt? Og hvert er markið
sett núna hvað varðar viðurkenn-
ingar?

„Ég var náttúrulega líka að fá
titilinn „bæjarlistamaður Ísafjarð-
arbæjar“ – og tilnefningu til bók-
menntaverðlauna Norðurlanda-
ráðs. Verð ég ekki að stefna að
því að vinna þau? Nei, annars er
ég að grínast. Ég reikna ekki í
sjálfu sér með því að fá nokkurn
tíma aðra eins upphefð og fyrir
Illsku. Hún er bara þannig bók.
Ég ætla bara að halda áfram að
skrifa bækur sem mér finnast
sjálfum áhugaverðar, og það hef-
ur alveg sýnt sig að öðru fólki
finnast þær bækur misáhugaverð-
ar – en ég get ekkert miðað mig
við annað fólk, ég get bara gengið
út frá sjálfum mér. Ég nenni ekki
að fara í vinsældakapphlaup, ég
held ég yrði líka afar óhamingju-

samur af því, og ég er svo sann-
arlega ekki að þessu til að verða
óhamingjusamur. Ég held bara
kúrs – ég er á leiðinni eitthvað út
í bláinn og stefni aðallega að því
að fiska nóg til að lifa ferðalagið
af, hvert sem því nú annars er
heitið.“

Gefinn út á mörgum
tungumálum

– Nú hafa verk þín verið gefin
út á ýmsum tungumálum, finnst
þér þau hljóta aðrar viðtökur í
Evrópu en á Íslandi? Stendur til
að þýða nýjustu ljóðabókina yfir
á önnur tungumál?

„Það hafa nú þegar birst ljóð
úr bókinni á ríflega tíu tungu-
málum. Hún hefur náttúrulega
verið til svo lengi, í einu eða
öðru formi. En það stendur ekkert
til að þýða hana í heild sinni.
Ljóðin mín birtast víða en gera
það yfirleitt í stykkjavís í tímarit-
um og safnritum – sjálfsagt eru
það ríflega tuttugu tungumál.
Illska er væntanleg á fjórum
tungumálum og Eitur fyrir byrj-
endur er til á tveimur.

Það er því aðallega Eitrið sem
ég hef einhvern samanburð á.
Henni var mjög vel tekið í Sví-
þjóð og fékk fantadóma en hún
var sett í samhengi við allt annað
auðvitað. Hér heima var hún
meira borin saman við Gyrði
Elíasson eða Braga Ólafsson –
þessa bókmenntagrein sem hún
tekur bæði þátt í og hæðist að,
um karlmanninn sem er alltaf
heima hjá sér að hella upp á kaffi,
alltaf í einhverjum tilvistarkrís-
um, sleginn stanslausum ótta –
en í Svíþjóð var til dæmis Nick
Hornby nefndur ítrekað, sá sem
skrifaði About a Boy og High
Fidelity og fleiri bækur sem ég
hef bara séð á hvíta tjaldinu. Og
það er ekkert vitlaus samanburð-
ur, þannig lagað, en mér hafði
ekki dottið hann í hug. Einn sagði
að bókin væri eins og kvikmynd-
in Notting Hill ef henni hefði
verið leikstýrt af frönskum ex-
istensíalista sem hefði stúderað
kvikmyndir í Tíbet frekar en
Hollywood. Mér fannst það
skemmtilegt.“

Þegar viðtalið var tekið var
Eiríkur nýsnúinn heim eftir reisu
þar sem hann var búinn að vera
að lesa upp víða um Evrópu.

„Ég er búinn að vera að lesa
upp aðallega á ljóðahátíðum. Ég
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ðurinn skrifar bækur sem
jálfum þykja áhugaverðar

les hljóðaljóð og performansljóð
og hef farið víða, ekki bara í
Evrópu heldur var ég til dæmis
nýlega í Brasilíu. Sums staðar
hef ég verið í „lengri“ verkefnum,
það er þá vika hér og vika þar, til
dæmis kenndi ég ritlist í Biskops
Arnö í Svíþjóð og vann með leik-
hóp að sýningu á ljóðum mínum
í Bonn í Þýskalandi. Ég var líka
viku í Wales en þá þvældumst
við um á milli smábæja og gistum
á ólíkum stöðum.

Ég veit ekki hvað er um það að
segja svo sem – þetta er hark og
ég geri þetta ekki síst vegna þess
að ég er alltaf blankur. En svo er
þetta líka skemmtilegt og þreyt-
andi, ég sveiflast alltaf á milli
þess að finnast þetta æðislegt og
vera bara ægilega þreyttur á
flakkinu. Mér finnst þetta ein-
hvern veginn alltaf jafn óraun-
verulegt þegar ég er að skipu-
leggja þessar ferðir, finnst ein-
hvern veginn alltaf eins og ég
muni mæta á flugvöllinn og í ljós
komi að það hafði ekki verið
bókaður neinn flugmiði, eða þá
ég sofi yfir mig og missi af einu
flugi og þá er ég náttúrulega
strand á öll hin flugin líka. Ég
hef bara einu sinni lent í smá-
vægilegum vandræðum og það
var á síðasta leggnum áður en ég
kom heim.“

Stóð þarna eins og bjáni
drukkinn um miðja nótt

„Þá var ég í Svíþjóð og byrjaði
á því að taka strætó út á lestarstöð.
Rétt missti af fyrsta strætó, náði
næsta sem flutti mig á lestar-
stöðina akkúrat á því augnabliki
sem lestin var að fara. Ég bein-
línis kom hlaupandi út úr strætón-
um og náði 40 metra af 60 áður
en hún tók af stað. Þá varð ég að
bíða í sex tíma eftir næstu lest,
sem var svo þremur tímum lengur
til Osló en ráðgert hafði verið.
Þar var ég að sýna ljóðateikni-
myndir og þurfti að stökkva beint
upp í leigubíl og keyra í leikhúsið
til að ná sýningunni – með bak-
pokann og allt draslið með mér,
tveggja mánaða skammt af far-
angri. Eftir sýninguna hékk ég
svo á barnum með fólkinu þarna
og kom ekki heim á hótel fyrr en
klukkan var að verða þrjú. Þá
kom í ljós að gleymst hafði að
bóka hótelherbergið mitt. Ég stóð
þarna eins og bjáni, drukkinn um
miðja nótt eitthvað röflandi „but

I am with the festival ...“ – það
reddaðist svo þegar ég lét nætur-
vörðinn hafa kreditkortið mitt í
pant.

Ég þekki náttúrulega þennan
bransa, ég var næturvörður í tvö
ár á Hótel Ísafirði – það er erfitt
að ætla að hleypa ókunnugum,
drukknum manni upp á herbergi
um miðja nótt án þess að á bak
við það séu neinir pappírar. Mað-
ur verður dálítið uppleystur af
því að vera aldrei heima hjá sér.
Ég flutti aftur heim í Ölduna í
nóvember í fyrra en síðan í júlí
hef ég bara verið hérna tíu daga.
Það stendur reyndar til bóta. Nú
eru engin svona ferðalög bókuð
fyrr en í maí, og þótt það geti
breyst, þá eru þessir mánuðir,
desember fram í mars, yfirleitt
frekar dauðir í þessum bransa.
Hátíðavertíðarnar eru mest á
vorin og haustin.“

Berst fyrir rétt-
indum rithöfunda

Eiríkur hefur undanfarin miss-
eri verið hávær hvað varðar rétt-
indamál rithöfunda. Til dæmis
einn af fáum sem þorðu að mót-
mæla nýjum og lækkuðum samn-
ingum útgefenda. Hvernig hafa
viðbrögðin við því verið?

„Viðbrögðin hafa verið bæði
góð og slæm. Það er verið að
lækka prósentuna sem við fáum
fyrir kiljuna og sá samningur var
einfaldlega samþykktur af félags-
fundi í Rithöfundasambandinu.
Reyndar frekar fámennum, en
samt, það gildir víst. Ég skil samt
ekki hvers vegna stéttarfélag
gengur að kröfu útgefanda um
lækkuð laun – ég átta mig ekki á
því hvernig það gerist þótt það
hafi margoft verið útskýrt fyrir
mér. Að útgefendur hafi bara bor-
ið sig svona illa. En ég á bágt
með að trúa því að þeir hafi það
verra en höfundarnir sem oft ná
varla að kreista nema ein mánað-
arlaun út úr hverri bók – sem
tekur kannski fjögur ár að skrifa.
Auk þess var prósentan hækkuð
á þá sem hafa hæstu launin, þá
sem fara yfir 7000 seld eintök,
sem er margföld metsala.

Ég held að margir sjái eftir því
að hafa samþykkt og enn fleiri
sjái eftir því að hafa ekki mætt –
það er samt oft talað um að við
eigum bara að bíða og sjá, bíða
eftir að það sé komin „reynsla“
af einhverju, eins og kiljuútgáfa

sé eitthvað glænýtt og ófyrirsjá-
anlegt fyrirbæri. Það er talsverður
ótti í sambandinu við klofning –
það hefur einu sinni klofnað og
þá voru víst mikil illindi. Og æ
síðan fær maður á tilfinninguna
að það vilji bara allir hafa alla
góða og fólk byrji að súpa hveljur
strax og einhver gerir sig líklegan
til að rugga bátnum hið minnsta.

Ungu höfundarnir sem lenda
mest í þessari lækkun – þeir sem
frumútgefa í kilju – eru skiljan-
lega tilbúnir að taka slaginn. En
mér finnst eins og margir hinna
eldri séu reiðubúnir að gera það í
orði en ekki í borði – reiðubúnir
að skilja kröfurnar og hrópa slag-
orð um samstöðu en skilji alltaf
bakdyrnar eftir opnar ef þeir
skyldu þurfa að flýja úr slagnum.
Og það er líka alveg skiljanlegt,
það nennir enginn að ómaka sig
mikið fyrir hagsmuni annarra. En
vonandi er það samt misskiln-
ingur. Ég held að margir þeirra
sem hafa ekki verið virkir í sam-

bandinu ætli að verða virkari og
vonandi ganga líka yngri höf-
undarnir í sambandið við fyrsta
tækifæri.“

– Hvað tekur við hjá þér núna?
„Ég er með alltof margar bæk-

ur í smíðum og kominn alltof
stutt inn í þær allar. Ég þarf eigin-
lega helst að fara að henda ein-
hverju af þeim svo ég geti einbeitt
mér að hinum. Ég er til dæmis að
skrifa bók um plokkfisk – ein-
hvers konar framúrstefnulega
matreiðslubók.“

Hvernig er að vera
bæjarlistamaður?

„Ég er enn að venjast tilhugs-
uninni. Ég er auðvitað mikill Ís-
firðingur, svo mikill að ég
skammast mín oft niður í tær
fyrir rembuna sem getur gripið
mig, og gaman að fá að vera
spámaður í eigin heimabyggð og
það allt saman – kannski engin
viðurkenning sætari, þegar öllu
er á botninn hvolft. En ég er líka

viðkvæmastur fyrir minni eigin
heimabyggð, feimnastur og mest
inn í mig. Ég hef sem dæmi ekki
oft lesið upp hérna og þegar það
hefur gerst er ég hvergi meira
nervus. Ég veit ekki alveg hvað
það hefur með að gera, kannski
er maður eitthvað berskjaldaðri
hérna. Hégómagjarnari því það
sést alls staðar til manns.

En þetta er auðvitað mikill
heiður, peningarnir skipta mig
svo sannarlega máli, ég skamm-
ast mín ekkert fyrir það – og
umfram allt annað gott að bæjar-
félagið skuli sjá sér fært að halda
þessu til streitu og vonandi verður
svo áfram. Án menningar er ekk-
ert nema strit og slor í samfélag-
inu. Og ekki misskilja mig, strit
og slor eru ágæt, sérstaklega strit,
en maður verður samt að fá frið
fyrir þeim annað veifið. Maður
þarf líka hugarró og maður þarf
fegurð og heila heima af brjálæði
sem eru ekki manns eigið brjá-
læði.
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Fimmtudagur 12. desemberFimmtudagur 12. desemberFimmtudagur 12. desemberFimmtudagur 12. desemberFimmtudagur 12. desember
kl. 20:00 Tottenham - Anzhi
kl. 20:00 PAOK S - AZ Alkm.

Laugardagur 14. desemberLaugardagur 14. desemberLaugardagur 14. desemberLaugardagur 14. desemberLaugardagur 14. desember
kl. 12:45 Man. City - Arsenal
kl. 15:00 West Ham - Sunderl.
kl. 15:00 Newcastle - South.pt.

kl. 15:00 Everton - Fulham
kl. 15:00 Chelsea - Crystal P.

kl. 15:00 Cardiff - WBA
kl. 15:00 Osasuna - Real M.

kl. 17:30 Hull - Stoke
kl. 19:00 Barcelona - Villareal
Sunnudagur 15. desemberSunnudagur 15. desemberSunnudagur 15. desemberSunnudagur 15. desemberSunnudagur 15. desember
kl. 13:30 Aston V. - Man. Utd
kl. 13:30 Norwich - Swansea

kl. 16:00 Tottenham - Liverpool
Þriðjudagur 17. desemberÞriðjudagur 17. desemberÞriðjudagur 17. desemberÞriðjudagur 17. desemberÞriðjudagur 17. desember
kl. 19:45 Sunderl. - Chelsea

Miðvikudagur 18. desemberMiðvikudagur 18. desemberMiðvikudagur 18. desemberMiðvikudagur 18. desemberMiðvikudagur 18. desember
kl. 19:45 Stoke - Man. Utd.

kl. 19:45 Tottenham - West Ham

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
12. desember 1948: 12. desember 1948: 12. desember 1948: 12. desember 1948: 12. desember 1948: Snjóflóð
féll á bæinn Goðdal í Stranda-
sýslu. Sex manns fórust. Hús-
bóndanum var bjargað úr

flóðinu eftir fjóra sólarhringa.
12. desember 1990: 12. desember 1990: 12. desember 1990: 12. desember 1990: 12. desember 1990: Gísli

Sigurðsson læknir kom heim.
Hann hafði verið gísl Íraka í

Kúvæt síðan í ágúst sama ár.
13. desember 1988:13. desember 1988:13. desember 1988:13. desember 1988:13. desember 1988: Sjötug

kona í Reykjavík fékk 25 millj.
króna vinning á trompmiða í
Happdrætti Háskólans og var
það stærsti happdrættisvinn-

ingur hérlendis.
14. desember 1935: 14. desember 1935: 14. desember 1935: 14. desember 1935: 14. desember 1935: Ofviðri

var um mest allt land. 25
fórust, flestir drukknuðu. Í

Reykjavík slitnuðu símalínur
og reykháfar fuku af húsum.
14. desember 1977:14. desember 1977:14. desember 1977:14. desember 1977:14. desember 1977: Stórflóð
og ofviðri olli tjóni víðsvegar á
suðurströndinni, meðal annars
á Stokkseyri. Þetta voru mestu

flóð hérlendis á öldinni.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
SA hvassviðri eða stormur, en
snýst í sunnanátt eftir hádegi

með rigningu eða slyddu.
Hiti og eða fyrir frostmarki.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Útlit fyrir hvassa sunnan og
suðvestanátt. Víða él og hiti

um og undir frostmarki.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Líkur á austan eða NA hvass-
viðri eða stormi með slyddu

eða snjókomu.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Óska eftir bílskúr á eyrinni á Ísa-
firði. Uppl. gefur Bjarni í síma
868 6243.

Vestfirðingar skrópa ekki mik-
ið við að koma bílum sínum í
skoðun, en nýverið var eigendum
ökutækja sem eru of seinir í skoð-
un send tilkynning. Alls rötuðu
65 slíkar tilkynningar til eigenda
á Vestfjörðum, þar af fimmtán á
Ísafirði.

„Þetta er alls ekki slæm staða,
betri en maður átti von á. Það eru
alltaf einhverjir sem eru í slæmri
aðstöðu, og það getur alltaf eitt-
hvað komið upp á, bilaðir bílar
og þess háttar. En auðvitað eru
einhverjir trassar inn á milli, eins
og gengur og gerist. En heimt-
urnar eru ekki slæmar hér,“ segir
Karl Sigurðsson, sviðsstjóri öku-
tækjasviðs hjá Frumherja, en
hann er staddur á Ísafirði nú um
mundir, en skoðunarstöð félags-
ins var valin af handahófi til at-
hugunar hjá ytri eftirlitsaðila.

65 seinir í skoð-
un á Vestfjörðum

Karlmaður á Ísafirði hefur ver-
ið ákærður fyrir áfengislagabrot,
en honum er gefið að sök að hafa
framleitt áfengi á heimili sínu og
selt án tilskilinna leyfa, en sam-
kvæmt ákærunni er um að ræða
yfir hundrað lítra af áfengi í mis-
munandi styrkleika. Meirihluti
áfengisins var yfir styrkleika létt-
víns, og því ljóst að um styrkt
áfengi hefur verið að ræða. Í
ákærunni kemur einnig fram að
við húsleit lögreglu hafi verið
lagt hald á talsvert magn af ólög-
lega tilbúnu áfengi, ásamt marg-
víslegum tilheyrandi tækjabún-
aði. Ekki er skýrt hve lengi at-
hæfið varði, en það mun hafa
náð að minnsta kosti yfir stóran
hluta árs 2012.

Krafa ákæruvaldsins er að
maðurinn verði dæmdir til refs-
ingar og greiðslu alls sakarkostn-
aðar, en að auki er þess krafist að
haldlagður tækjabúnaður og
áfengi verði gerð upptæk.

Kærður fyrir
heimabrugg
og sprúttsölu
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