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Fjórðungssamband Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða

Samningur um dagleg-
an rekstur undirritaður

Forsvarsmenn Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga og At-
vinnuþróunarfélags Vest-
fjarða undirrituðu á föstudag
samning um rekstur skrifstofu
Fjórðungssambandsins og
samning um byggða- og at-
vinnuþróun. Atvinnuþróunar-
félagið mun taka að sér fram-
kvæmdastjórn og rekstur á
föstum verkefnum sambands-
ins m.a. daglegan rekstur skrif-
stofu, samráðsfundi og fjórð-
ungsþing. Stofnað verður sér-
stakt fjórðungssvið innan At-
vest til að sinna þessum verk-
efnum. Fyrir þjónustuna greið-
ir Fjórðunssambandið fjóra og
hálfa milljón króna á ári.

Samningur um atvinnu- og
byggðamál felur í sér að At-

vinnuþróunarfélagið vinni að
verkefnum á sviði atvinnu- og
byggðaþróunar á starfssvæði
beggja aðila sem afmarkast af
kjördæmamörkum fyrrum
Vestfjarðakjördæmis. Fjórð-
ungssambandið mun veita At-

vest fimm milljóna króna fjár-
framlag til að efna samning-
inn.

„Fjórðungssambandið hefur
alltaf lagt fjármagn til At-
vinnuþróunarfélagsins og með
þessum samningi er verið að

skjóta styrkari stoðum undir
rekstur þess. Markmið og
vinna þessara tveggja samtaka
skarast oft og því er gott að
samnýta kraftana betur“, segir
í frétt frá Fjórðungssambandi
Vestfirðinga. – kristinn@bb.is

Kristján G. Jóhannsson, stjórnarformaður Atvest, Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri Atvest,
og Guðni Geir Jóhannesson, stjórnarformaður Fjórðungssambandsins við undirritun samningsins.

Skíðheimar
rifnir fyrir
1. október
Ísafjarðarbær og Hér-

aðssamband Vestfirðinga
hafa gert með sér sam-
komulag um niðurrif Skíð-
heima á Seljalandsdal. Ísa-
fjarðarbær greiðir HSV
fimm milljónir króna fyrir
niðurrif skálans sem skal
vera lokið fyrir 1. október.
HSV er eigandi skíðaskál-
ans og hafði frumkvæði að
þessari málsmeðferð.

Ofanflóðasjóður hugðist
verja fé til nýrrar raflagnar
að Skíðheimum í stað
þeirra eldri sem lá yfir
framkvæmdasvæði snjó-
flóðavarnargarðsins við
Seljalandsmúla en HSV
óskaði eftir því að pening-
unum yrði varið til niður-
rifsins. Formannafundur í
HSV hefur samþykkt að
verja eftirstöðvum pening-
anna til uppbyggingar
skíðasvæðanna.
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Skólahald í 130 ár

Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

ÚTGÁFAN

Aðalfundur félags opinberra
starfsmanna á Vestfjörðum
felldi tillögu um að félagið
sameinaðist öðrum félögum
opinberra starfsmanna á Vest-
ur- og Norðurlandi í nýju fé-
lagi sem hlotið hefur nafnið
Kjölur. Stjórn FOSVest hefur

undanfarna mánuði unnið að
sameiningunni og á sínum
tíma fór fram skoðanakönnum
meðal félagsmanna þar sem
meirihluti svarenda lýsti vilja
sínum fyrir sameiningu.

Á aðalfundinum sem hald-
inn var á Hótel Ísafirði á laug-

ardag voru mættir 57 félags-
menn. Einungis 12 þeirra vildu
sameiningu en 45 voru á móti.
Á fundinum fór einnig fram
stjórnarkjör og var Gylfi Guð-
mundsson starfsmaður Orku-
bús Vestfjarða kosinn nýr for-
maður félagsins. Ólafur Bald-

ursson fráfarandi formaður gaf
ekki kost á sér til áframhald-
andi formennsku. Aðrir stjórn-
armenn voru kjörnir Frosti
Gunnarsson, Gunnfríður
Magnúsdóttir, Henrý Bær-
ingsson og Júlíus Jónsson.

Í samtali við blaðið sagði

Gylfi að sameiningarhug-
myndir væru nú útaf borðinu
hvað FOSVest varðaði. Hins-
vegar kæmi til álita samstarf
við önnur félög opinberra
starfsmanna við kjarasamn-
ingagerð eins og verið hefði
hingað til.             – hj@bb.is

Sameining félagsins við Kjöl felld
Aðalfundur Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum var haldinn á laugardag

Veturinn 1870 til 1871 stóðu tvær konur fyrir rekstri barnaskóla á Ísafirði í litlu og lág-
reistu timburhúsi, sem vel fram yfir miðja síðustu öld stóð við Brunngötu. Það er svo ári
seinna sem fyrst kemur til tals af einhverri alvöru af hálfu bæjaryfirvalda að stofna til skóla-
halds. Sitthvað hamlaði þó að skólinn komst ekki á laggirnar fyrr en haustið 1874. Á þessu
ári eru því liðin 130 ár frá því að formlegt skólahald var upp tekið á Ísafirði. Fyrsta skólahús-
ið var reist 1875. Kom það tilsniðið frá Danmörku. Gamli barnaskólinn við Aðalstræti var
hins vegar byggður sex árum síðar, þá einnar hæðar, en fimm árum seinna krafðist skóla-
starfið rýmra húsnæðis og komst húsið þá í núverandi mynd.

Allt frá upphafi hefur hið mætasta fólk, menn og konur, annast stjórn og kennslu í skól-
anum og frá honum hafa komið fjölmargir nemendur, sem síðar á lífsleiðinni urðu þjóð-
kunnir fyrir hin margvíslegustu störf. Það er því full ástæða til að fagna þessum tímamótum
og ganga til framtíðar með þá björtu von að leiðarljósi, að skólinn verði stöðugt betur í stakk
búinn til að sinna því hlutverki, sem til var stofnað fyrir 130 árum, að uppfræða ungmenni
bæjarins og leiða þau til þroska.

StrengleikarStrengleikarStrengleikarStrengleikarStrengleikar
Á pálmasunnudag verða Strengleikar, lagaflokkur Jónasar Tómasson, tónskálds og

fyrsta heiðursborgara Ísafjarðar, við ljóð Guðmundar Guðmundssonar „skólaskálds“,
fluttir öðru sinni. Sunnukórinn frumflutti þetta mikla verk á aldarafmæli Ísafjarðarkaupstaðar
1966, undir stjórn Ragnars H. Ragnar. Nú þegar kórinn tekst öðru sinni á við verkið ásamt
Kirkjukór Ísafjarðarkirkju, heldur Margrét Geirsdóttir á tónsprotanum. Guðrún Jónsdóttir,
sópran og Snorri Wium, tenór, eru einsöngvarar. Hörpuleikari er Elísabet Waage.

Auk Sunnukórsins standa Sinfóníuhljómsveit áhugamanna og Strengjasveit Tónlistarskóla
Ísafjarðar að flutningnum. Stjórnandi sinfóníuhljómsveitarinnar, Ingvar Jónasson, sonur
tónskáldsins, útsetti verkið fyrir hljómsveit og hörpu.

Sá stórhugur sem býr að baki þess að ráðast í flutning Strengleikja með þessum hætti, er
í raun enn ein staðfesting á þeirri löngu og miklu tónlistarhefð sem hér ríkir og hefur ríkt um
langan aldur, svo eftir hefur verið tekið langt út fyrir bæjarmörkin.

s.h.

Hagnaður Hraðfrystihúss-
ins-Gunnvarar hf. var rúmar
332 milljónir króna á síðasta
ári. Á árinu 2002 var hagnaður
fyrirtækisins rúmar 633 millj-
ónir króna og hefur því dregist
saman um rúm 47% á milli
ára. Rekstartekjur á síðasta ári
voru 2.670 milljónir króna og

drógust saman um 18% á milli
ára. Rekstrargjöld voru 2.195
milljónir og höfðu dregist sam-
an um rúm 10% á milli ára.
Hagnaður félagsins fyrir af-
skriftir var tæpar 475 milljónir
króna á síðasta ári í stað rúmra
829 milljóna króna árið á und-
an sem jafngildir tæplega 43%

samdrætti á milli ára.
Í tilkynningu frá félaginu

segir að afkoma bolfiskvinnslu
hafi versnað frá árinu áður svo
og útgerð frystiskipa félagsins.
Sömu sögu er að segja af
rækjuveiðum og vinnslu.
Megin orsökin er styrking
krónunnar og lækkandi af-

urðaverð.
Þá segir að á árinu hafi fé-

lagið selt öll hlutabréf í Sölu-
miðstöð Hraðfrystihúsanna og
Guðmundi Runólfssyni hf.
Söluhagnaðurinn var 271
milljón króna og er söluhagn-
aður hlutabréfa því tæp 82%
af hagnaði ársins.

Um horfur í rekstri yfir-
standandi árs segir að afkoma
félagsins ráðist að miklu leyti
af þróun afurðaverðs og gengi
gjaldmiðla. Miðað við núver-
andi afurðaverð og gengi þá
er gert ráð fyrir því að rekstur
félagsins árið 2004 verði svip-
aður og árið 2003. – hj@bb.is

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf., í Hnífsdal

Hagnaðist um 332 millj-
ónir króna á síðasta ári

Höfuðstöðvar Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. við Hnífsdalsbryggju.
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Skoðar sam-
einingarkosti
Bæjarstjórn Bolungarvík-
urkaupstaðar samþykkti
samhljóða á síðasta fundi
tillögu Elíasar Jónatans-
sonar, forseta bæjarstjórn-
ar, um að kanna kosti og
galla á þremur möguleik-
um varðandi frekari sam-
vinnu eða sameiningu
sveitarfélaga á norðan-
verðum Vestfjörðum.
Ákveðið var að ráða ráð-
gjafa sem stýri verkefninu
og geri úttekt á samein-
ingu, frekari samvinnu eða
óbreyttu ástandi. Ætlunin
er að kynna niðurstöðurn-
ar á íbúaþingi í Bolungar-
vík þar sem allir bæjarbú-
ar fái tækifæri til að tjá sig
um málið.

Tvær kynning-
ar með vorinu
Dorothee Lubecki, ferða-
málafulltrúi Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða, seg-
ir að vestfirskir ferðaþjón-
ustuaðilar muni taka þátt í
tveimur ferðakynningum á
höfuðborgarsvæðinu í
byrjun maí. Annars vegar
er um að ræða Ferðatorg í
Smáralind sem Vestfirð-
ingar kynntu sig á í fyrra
og svo hinsvegar Ferða-
sumarið 2004 sem verði í
Laugardalshöll. Dorothee
segir mikilvægt að þátttaka
ferðaþjónustuaðila verði
góð en Vestfirðingar hafi
verið þekktir fyrir líflegar
og kraftmiklar kynningar
á liðnum árum. Báðar
kynningarnar verða dag-
ana 7.-9. maí.

Flugumferð
jókst um 19%
Farþegar sem fóru um Ísa-
fjarðarflugvell í febrúar
mánuði voru 19,4% fleiri
en í sama mánuði í fyrra.
Farþegum í innanlands-
flugi á landsvísu fjölgaði
um 22% og var langmest
aukning á flugi um Egils-
staðaflugvöll eða 60%.
Farþegum sem fóru um
Reykjavíkurflugvöll fjölg-
aði um 21,6%, á Akureyri
fjölgaði farþegum um
12,8% og í Vestmannaeyj-
um varð 28% aukning.

Lýsir yfir
stuðningi
„Bæjarstjórn Bolungar-
víkur lýsir fullum stuðn-
ingi við eflingu háskóla-
náms á Vestfjörðum. Á
málþingi um uppbyggingu
háskólastigs á Vestfjörðum
þann 6. mars sl., komu
fram mjög raunhæfar
hugmyndir um hvernig
standa mætti að uppbygg-
ingu námsins í allra nán-
ustu framtíð, ásamt hug-
myndum um uppbyggingu
til lengri tíma. Tillagan
var samþykkt samhljóða.

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ

Skipulagsbreyting-
ar rjúfi deildarmúra

Þröstur Óskarsson, fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðis-
stofnunarinnar Ísafjarðarbæ,
kynnti viðamiklar skipulags-
breytingar hjá stofnuninni á
starfsmannafundi í síðustu
viku, sem miða að því að gera
stofnuna að meiri heild. Heil-
brigðisstofnunin var stofnuð
árið 1997 með sameiningu sex
stofnana á Þingeyri, Flateyri
og Ísafirði og segir Þröstur
nýtt skipurit vera rökrétt fram-
hald sem miði að því að brjóta
niður deildarmúra og draga
fram kosti sameiningarinnar.

Gerðar verða breytingar á
yfirstjórn stofnunarinnar og
settur verður einn hjúkrunar-
forstjóri yfir hana alla en lagð-
ar niður stöður hjúkrunarfor-
stjóra á heilsugæslu og sjúkra-
húsi. Þá verður tekin upp ný
staða lækningaforstjóra sem
mun taka sæti í framkvæmda-
stjórn en yfirlæknar á heilsu-
gæslu og sjúkrahúsi hverfa úr
stjórninni.

Breytingar verða gerðar á
öldrunarlækningaeild þar sem
einn deildarstjóri mun bera
faglega ábyrgð yfir allt sviðið.

Hjúkrunarheimilin Sólborg á
Flateyri og Tjörn á Þingeyri
munu heyra þar undir en deild-
arstjórar þeirra munu áfram
bera ábyrgð á daglegum rekst-
ri. Ráðinn hefur verið inn-
kaupastjóri, í stað lagerstjóra,
sem einnig mun sjá um gæða-
mál. Staða ræstingastjóra

verður í ríkara mæli en áður
eftirlitsstarf og verður hafin
úthýsing á ræstiþjónustu.

Aðspurður um mannabreyt-
ingar segir Þröstur að hjúkr-
unarforstjórarnir Hörður Hög-
nason og Sigrún Magnúsdóttir
eigi rétt á biðlaunum þar sem
stöður þeirra hafi verið lagðar

niður. Ný staða hjúkrunarfor-
stjóra verði auglýst og ráðið í
hana frá 1. maí en Rannveig
Björnsdóttir verði skipuð
hjúkrunarforstjóri í apríl. Að
sama skapi verði ný staða
lækningaforstjóra auglýst og
ráðið í hana frá 1. maí.

Þröstur segir að breytingar-

nar muni hafa óveruleg áhrif á
rekstrarkostnað stofnunarinn-
ar. Þær séu fyrst og fremst
ætlaðar til að nýta betur tæki
og mannafla og efla þjónustu.
Áhersla er lögð á að stofnunin
sé hugsuð sem ein heild og að
starfað verði í anda þess.

– kristinn@bb.is

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.

Snjóflóðavarnir í undirbúningi ofan Holtahverfis

Kostnaður við frumathug-
anir um 7-8 milljónir króna

Á fundi Bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar í síðustu viku var
kynnt áætlun um frumathugun
á snjóflóðavörnum í Kubba
ofan Holtahverfis í Skutuls-
firði. Áætlunin er unnin af
starfsmönnum Verkfræði-
skrifstofu Sigurðar Thorodd-
sen hf. í framhaldi af fundi
ýmissa embættismanna sem
fram fór í febrúar um snjó-
flóðavarnir í fjallinu. Í áætl-
uninni er sagt að markmið
frumathugunarinnar sé að
leggja grundvöll að ákvarð-
anatöku um gerð snjóflóða-
varnarvirkja í Kubba til þess
að verja þau hús í Holtahverfi
sem eru á hættusvæði sam-
kvæmt nýsamþykktu hættu-
mati fyrir Ísafjörð.

Einnig er greint frá þekktum
flóðum og hættu af völdum
snjóflóða í fjallinu Þar segir:
„Talsvert upptakasvæði er í
Kubba ofan Holtahverfis, en

snjósöfnun þar er ekki algeng.
Við sérstakar aðstæður getur
þó safnast talsverður snjór.
Síðan hverfið var byggt hefur
flóð einu sinni fallið að húsi
efst í hverfinu og sagnir eru
um eldri flóð langt inn á það
svæði sem byggðin nær nú
yfir. Ekki er að vænta mjög
stórra flóða á svæðinu, en
vegna nálægðar húsa við fjall-
ið er talsverð snjóflóðahætta í
byggðinni. Á milli 30 og 40
hús eru á hættusvæði neðan
Kubba, þar af um 15 hús á
hættusvæði C.“

Í skýrslu Veðurstofu Íslands
frá því í október 1996 voru
settar fram hugmyndir að
vörnum fyrir svæðið. Í áætlun-
inni er sagt frá því að „þar eru
tveir möguleikar á vörnum
skoðaðir. Annars vegar stoð-
virki á austurhluta upptaka-
svæðisins, en þvergarður neð-
an vesturhluta þess. Virkni

þessa valkosts er talin góð.“
Samkvæmt áætluninni er

gert ráð fyrir að vinna við
frumathugun snjóflóðavarn-
anna fari fram á næstu mán-
uðum og að hún verði unnin
af starfsmönnum VST í sam-
starfi við Landmótun hf. og
Stefan Margreth hjá sviss-
nesku Snjóflóðastofnuninni í
Davos í Sviss. Stefan hefur

unnið að mörgum svipuðum
verkefnum hér á landi og
starfsmenn Landmótunar
komu að landslagsmálum við
snjóflóðavarnir í Seljalands-
múla í Skutulsfirði.

Reiknað er með að undir-
búningsstarfinu ljúki í desem-
ber á þessu ári og þá verði
hægt að kynna varnartillöguna
með grófum teikningum og

myndum og í framhaldinu
verði hægt að taka ákvörðun
um hvort fýsilegt verði að
halda áfram vinnu við tillög-
urnar. Samkvæmt áætluninni
má áætla að kostnaður við
þessar frumathuganir verði á
bilinu 7-8 milljónir króna.

Bæjarráð vísaði áætluninni
til umhverfisnefndar bæjarins
til umfjöllunar.     – hj@bb.is

Kubbi í botni Skutulsfjarðar. Neðan fjallsins sést Holtahverfi.
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20%afsláttur
af allri vöru 30.
mars til 3. apríl Flest sveitarfélög á Vest-

fjörðum hafa tekið jákvætt í
málaleitan Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga um að
vinna að framtíðarsýn fyrir
Vestfirði sem byggi á sjálf-
bærri þróun, eins og ályktað
var um á Fjórðungsþingi í
haust.

Í dreifibréfi sambandsins til
sveitarfélaganna kemur fram
að talið var eðlilegt að fá við-

brögð þeirra við hugmyndinni
áður en endurskoðun byggða-
áætlunar fyrir Vestfirði hæfist
þar sem slík framtíðarsýn hlyti
að koma sterk inn í hugmynda-
vinnu vegna áætlunarinnar.

Stjórn Fjórðungssambands-
ins fer fram á það við sveitar-
félögin að þau setji af stað
vinnu við endurskoðun bygg-
ðaáætlunarinnar og skili inn
tillögum til stjórnarinnar í anda

sjálfbærrar þróunar.
Fjallað hefur verið um er-

indið í bæjarráði Ísafjarðar-
bæjar sem skipaði Halldór
Halldórsson, bæjarstjóra, auk
bæjarfulltrúanna Ragnheiðar
Hákonardóttur og Magnúsar
Reynis Guðmundssonar í
þriggja manna stýrihóp sem
var falið að fjalla um erindið
og skila tillögum sínum til
ráðsins.        – kristinn@bb.is

Fjórðungssamband Vestfirðinga

Framtíðarsýn fyrir Vestfirði
sem byggi á sjálfbærri þróun

Aðstæður til reksturs leik-
skóla hjá sveitarfélaginu
Skagafirði og Ísafjarðarbæ
virðast nokkuð svipaðar en
leikskólagjöldin eru tæpum
fimmtungi hærri hjá Ísafjarð-
arbæ. Bæði sveitarfélögin hafa
orðið til við sameiningu nokk-
urra minni og reka leikskóla á
nokkrum stöðum. Ísafjarðar-
bær rekur í dag sex leikskóla.
Fjórir þeirra eru með einni
deild, einn er með þremur
deildum og einn skólinn er
með fjórum deildum. Sveitar-
félagið Skagafjörður rekur
einnig sex leikskóla. Fjórir
þeirra eru með einni deild, einn
þeirra er með tveimur deildum
og einn með þremur deildum.

Samtals eru leikskólabörnin
í Ísafjarðarbæ í dag í kringum
250 talsins samkvæmt upplýs-
ingum Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu Ísafjarðarbæjar og í

Skagafirði eru þau á bilinu
220-240 samkvæmt upplýs-
ingum Skólaskrifstofu Skag-
firðinga. Þegar er horft til leik-
skólagjaldanna í sveitarfé-
laginu kemur töluverður mun-
ur í ljós. Fyrir átta tíma vistun
eins barns þarf að greiða
29.430 kr. hjá Ísafjarðarbæ en
í Skagafirði 24.912. Munar þar
um 18%.

Að vera með tvö börn í átta
tíma vistun hjá Ísafjarðarbæ
kostar í dag 53.260 en 45.016
í Skagafirði. Munurinn þar er
einnig um 18%. Á ársgrund-
velli er mismunurinn því um
90 þúsund krónur. Í kjölfar
úttektar Sambands íslenskra
sveitarfélaga á leikskólagjöld-
um á landinu þar sem í ljós
kom að leikskólagjöld í Ísa-
fjarðarbæ eru þau hæstu hefur
skapast nokkur umræða m.a.
innan bæjarstjórar Ísafjarðar-

bæjar eins og greint er frá á
öðrum stað í blaðinu.

Á síðasta fundi bæjarstjórn-
ar létu bæjarfulltrúar Samfylk-
ingarinnar, Bryndís Friðgeirs-
dóttir og Kolbrún Sverrisdótt-
ir, bóka tillögu um að fræðslu-
nefnd bæjarins endurskoði
innheimt gjald vegna fæðis-
kostnaðar á leikskólum sveit-
arfélagsins, um leið og alls-
herjarúttekt fari fram á leik-
skólamálum bæjarins. Fram
kom í bókun sem Birna Lárus-
dóttir, forseti bæjarstjórnar,
lagði fram af þessu tilefni að
ein ástæðan fyrir háum rekstr-
arkostnaði leikskólanan hjá
Ísafjarðarbæ sé sú að í sveitar-
félaginu séu reknir sex leik-
skóla og þar af fjórir einnar
deildar sem séu hlutfallslega
mun dýrari í rekstri en stærri
skólar.

– hj@bb.is

Leikskólar í Ísafjarðarbæ og Skagafirði

Aðstæður líkar
en gjöldin ólík

Leikskólinn Sólborg er stærsti leikskóli Ísafjarðarbæjar.
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VestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurvikunnar

Nafn: Einar Kristinn Guðfinnsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Bolungarvík 2.12.1955.
Atvinna: Alþingismaður.
Fjölskylda: Eiginkona mín er Sigrún Jóhanna Þóris-
dóttir, lengst af kennari en nú starfsmaður SP fjár-
mögnunar og börnin eru Guðfinnur Ólafur 21 árs há-
skólanemi, Sigrún María 17 ára kvennaskólanemi og
Pétur 13 ára grunnskólanemi.
Helstu áhugamál: Lengst af voru stjórnmálin áhuga-
málið og það tók dálítinn tíma að aðlagast þegar þau
urðu atvinnan. Nú er það útivera, helst gönguferðir
um fagra náttúru Vestfjarða sem öllu taka fram.
Bifreið: Isuzu Trooper, árg. 2002 og eðalvagninn
appelsínuguli, Mercedes Benz árg. 1980.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Ekkert tekur Bens-
inum mínum fram og ég er óskaplega kátur yfir bíla-
kosti mínum, en óneitanlega gæti komið sér vel að
eiga nýjan Trooper.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Bol-
vískur aflaskipstjóri eða skagfirskur hrossabóndi á
Syðra Skörðugili.
Uppáhalds matur? Soðin ýsa með almennilegu floti.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Nú lendi ég
í hremmingum, ég er slík alæta á mat. Þó rifjast upp
fyrir mér alveg óskaplega vont dúfukjöt sem ég fékk
eitt sinn á ráðstefnuferð suður í Marokkó.
Uppáhalds drykkur? Vatn og undanrenna að degi
til, en eitthvað verulega sterkara þegar kvöldsett er.
Uppáhalds tónlist? Þessa dagana held ég mest
upp á hina ástsælu Spaða, þó mér finnist innst inni að
ekkert hafi toppað hinn ágæta karlakór vorn.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Handboltamað-
urinn Patrekur Jóhannesson er minn uppáhalds-
íþróttamaður (enda er ég uppáhalds stjórnmálamað-
urinn hans) og vitaskuld er Ungmennafélag Bolung-
arvíkur uppáhaldsfélagið mitt.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir og enska saka-
málamyndir.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is án efa og svo kemur
mbl.is. Það teldist víst óskaplega sjálfhverft að nefna
þá merku heimasíðu ekg.is.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Ég hef aldrei
skemmt mér betur yfir nokkrum kvikmyndum en Tarz-
an og Roy Rogers. En ætli það sé ekki Little big Men,
sem er mér hvað eftirminnilegust.
Fallegasti staður hérlendis? Þetta er erfið spurning,
sem ég hef oft velt fyrir mér og það væri enginn vandi
að telja upp marga staði. En er það nokkuð sem tek-
ur fram Hornvíkinni á fögru sumarkvöldi, sem státar
af ægigirtu Hælavíkurbjargi og Hornbjargi?
Fallegasti staður erlendis? Ég hef víða séð fallega
staði, en í fyrra fór ég til Slóveníu. Þar er ótrúlega fall-
egt og það land er mér núna efst í huga.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já.
Uppáhalds heimilistækið? Ég geri ekki upp á milli
þeirra systra, þvottavélar og uppþvottavélar.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Heima
er best.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óheiðarleiki.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Njóta lífsins í
góðra vina hópi.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Ætli það sé ekki þegar ég gleymdi að ná í hana dótt-
ur mína 6 ára gamla á bláókunnugan skóla þar sem
hún þekkti tæpast nokkra sálu.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Mikið ofboðslega hefði ég gaman af því
að kalla á (helv.) þingmennina vestur og láta þá
heyra það!
Lífsmottó? Ætli mér verði ekki helst á að vitna í Hall-
dór Laxness ( og það með tilvísunarmerkjum og
gæsalöppum) „Þegar öllu er á botninn hvolft þá fer
allt einhvernveginn þótt margir efist um það á tímabili“.

Er nokkuð
sem tekur

fram Horn-
víkinni á

fögru sum-
arkvöldi?

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Ekki er ljóst hvaða störf eða
hversu mörg störf flytjast milli
einstakra starfsstöðva Vega-
gerðarinnar í kjölfar breytts
skipulags sem tók gildi þann
1.mars. Þetta má ráða af svari
Sturlu Böðvarssonar sam-
gönguráðherra á Alþingi við
fyrirspurn Einars Más Sigurð-
arsonar alþingismanns (S).
Einar Már spurði samgöngu-

ráðherra í fyrri hluta fyrir-
spurnarinnar hvaða verkefni
fyrirhugað væri að flytja útá
land í tengslum við breytingar
á skipuriti Vegagerðarinnar.

Í svari samgönguráðherra
eru raktar ástæður þess að um-
ræddar breytingar voru gerðar
á skipuritinu. Þar segir m.a.:
„Þær breytingar sem nú eru
gerðar miða að því að aðlaga

starfsemina að breyttu um-
hverfi, einingar eru stækkaðar
og lögð áhersla á samræmingu
með stöðluðu vinnulagi innan
stofnunarinnar. Þá er horft til
aukinnar skilvirkni og þar með
bættrar nýtingar fjármuna til
vegagerðar. Verkefni mið-
stöðvar, sem snúa að stjórn-
sýslu, gerð staðla og verklýs-
inga, eru afmörkuð skýrar en
áður. Nokkrir þættir þeirrar
starfsemi eru fluttir í stöðvar
úti á landi. Starfsemi eininga
utan miðstöðvar er breytt og
betur dregið fram það megin-
hlutverk að byggja, halda við
og reka vegakerfið. Engar
uppsagnir verða við þessar
breytingar en verkefni eru færð
til og ný verkefni flutt út á
land. Mannahald á öllum
starfsstöðvum er að mestu
óbreytt en nýir stjórnunarhætt-
ir gefa færi á frekari flutningi
verkefna úr miðstöð í Reykja-
vík út á landsbyggðina.“

Um svæðismiðstöð fyrir
Norðvestursvæði sem staðsett
verður í Borgarnesi segir m.a.:
„Þar verður yfirumsjón með
áætlunum og hönnunarkaup-
um á svæðinu og einnig við-

haldi og þjónustu. Umdæmis-
stjóri á Ísafirði hefur yfirum-
sjón með nýframkvæmdum á
svæðinu. Umdæmisstjóri á
Sauðárkróki mun stjórna ár-
angurs- og eftirlitsverkefnum
á landsvísu. Í því felst sam-
ræming útboða og eftirlit með
nýbyggingar-, viðhalds-, og
þjónustuverkefnum. Einnig
umsjón með skilamati, árang-
ursmælingar og gerð áætlana
um umferðaröryggisaðgerðir.
Þjónustustöðvar eru eftirtaldar
eins og verið hefur: Borgarnes,
Ólafsvík, Búðardalur, Patreks-
fjörður, Ísafjörður, Hólmavík,
Hvammstangi og Sauðárkrók-
ur.“

Í síðari hluta fyrirspurnar-
innar er spurt hvernig þessi
verkefni skiptist milli starf-
stöðva Vegagerðarinnar. Svar
samgönguráðherra er svo-
hljóðandi: „Verkefni þau sem
hér um ræðir eru upplýsinga-
þjónusta á Ísafirði, eftirlit og
árangursmat á Sauðárkróki og
veghönnun á Akureyri. Auk
þess eru ýmis verkefni, sem
áður var sinnt á Sauðárkróki,
flutt til Borgarness og Ísafjarð-
ar.“                        – hj@bb.is

Óljóst hversu mörg störf
verða flutt til Ísafjarðar

Breytt skipulag Vegagerðarinnar
Höfuðstöðvar Vegagerðarinnar á Ísafirði eru í Dagverðardal.

Fjölbýlishúsið við Wardstún á Ísafirði

Fokhelt fyrir páska
Fjölbýlishúsið sem verktakafyrir-

tækið Ágúst og Flosi ehf. byggir við
Wardstún á Ísafirði er farið að taka á
sig mynd. Steypuvinna hófst í janúar
og hefur verkið gengið hratt fyrir sig.

Björgmundur Örn Guðmundsson,
byggingartæknifræðingur og einn eig-
enda Ágústar og Flosa, segir stefnt á að
húsið verði fokhelt um páska en jarð-
hæðin verður afhent 1. júní. Aðspurður
um hraða verksins segir hann það hafa
gengið eðlilega fyrir sig. „Við hefðum
getað verið komnir lengra ef við værum
með meiri mannskap en veðrið hefur
bætt það upp“, sagði Björgmundur.

Húsið er byggt úr einingum sem
Ágúst og Flosi ehf. framleiða og steypt
að hluta.

– kristinn@bb.is Nýtt fjölbýlishús rís við Wardstún á Ísafirði.
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Bæjarstjóri og bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar

Kynntust ferlimálum fatlaðra
Óhætt er að segja að Halldór

Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar og Sigurður Mar
Óskarsson, bæjartæknifræð-
ingur, hafi fengið að kynnast
ferlimálum fatlaðra af eigin
raun þegar þeir óku á hjóla-
stólum um miðbæ Ísafjarðar í
síðustu viku. Að uppákomunni
stóð vinnuhópur sem var skip-
aður í tilefni af Evrópuári fatl-
aðra. Helga Björk Jóhanns-
dóttir, hjá Svæðisskrifstofu
um málefni fatlaðra á Vest-
fjörðum, segir vinnuhópinn

hafa viljað vekja athygli á mis-
jöfnu aðgengi fatlaðra í Ísa-
fjarðarbæ með jákvæðum
hætti.

Hjólastólaaksturinn þótti
takast prýðilega. „Það urðu
nokkrar hindranir í veginum
eins og við vissum en strákarn-
ir komust líka inn hjá nokkrum
fyrirtækjum. Þeir stóðu sig
með mikilli prýði og vonandi
fær uppátækið fólk til að hugsa
aðeins meira um aðgengi fatl-
aðra því á mörgum stöðum
eru hindranir. Sérstaklega ætti

fólk að vera meðvitað um þessi
mál þegar verið er að breyta
og bæta húsnæði“, sagði Helga
Björk.

Aðspurður um aðgengi að
fyrirtækjum og stofnunum í
miðbæ Ísafjarðar sagði Sig-
urður Mar það vera mjög mis-
jafnt. „Það var ágætt hjá
nokkrum fyrirtækjum en hjá
sumum var ómögulegt að
komast inn.“ Hann segist ekki
hafa gert sér grein fyrir hversu
erfitt það er að ferðast um í
hjólastól og í kjölfarið sjái

hann aðgengi fatlaðra í öðru
ljósi. Þau hafi tekið miklum
framförum á undanförnum
árum eins og sjá megi á ný-
legum byggingum eins og
Stjórnsýsluhúsinu eða Neista
en það sé örugglega ekki búið
að bæta aðgengi nóg.

„Það reynir fyrst á þegar
maður þarf að opna hurð og
stéttin undir hjólastólnum
hallar frá henni“, sagði Sigurð-
ur Mar Óskarsson, bæjar-
tæknifræðingur Ísafjarðarbæj-
ar.                – kristinn@bb.is

Námskeið
Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir

öryggistrúnaðarmenn, öryggisverði og aðra
sem áhuga hafa á vinnuverndarmálum í
Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu 2-4, dag-
ana 14. og 15. apríl nk., ef næg þátttaka
fæst.

Skráning er hjá Vinnueftirlitinu á Ísafirði,
netfang: vestfirdir@ver.is og í símum 450
3080 og 895 1594.

Með ósk um árangursríkt vinnuverndar-
starf.

Vinnueftirlit ríkisins, Ísafirði.

Halldór fyrir framan Pizza´67 á Ísafirði.

Starfsmenn Svæðisskrifstofunnar hjálpa Sigurði Mar yfir Hafnarstræti. Vistin í hjólastólnum reyndi á þolinmæðina. Hér hefur Sigurður Mar tekið til eigin ráða.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Leggur áherslu á Dýrafjarð-
argöng og þverun Mjóafjarðar

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
ályktaði samhljóða á síðasta
fundi sínum um stuðning við
fyrirhugaða vegarlögn yfir
Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi og
gerð jarðganga milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar. „Bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar fagnar
yfirlýsingu samgönguráðherra
um að jarðgangagerð milli

Dýrafjarðar og Arnarfjarðar sé
næst í forgangsröðun. Er það í
samræmi við jarðgangaáætlun
sem og sameiginlega stefnu
sveitarfélaga á Vestfjörðum í
samgöngumálum. Göng milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar
ásamt endurbyggingu á að-
liggjandi vegum munu skapa
ný tækifæri í atvinnu og þjón-

ustu og betri forsendur fyrir
Ísafjarðarbæ sem byggða-
kjarna á Vestfjörðum.

Skorað er á þingmenn Norð-
vesturkjördæmis og sam-
gönguráðherra að flýta fyrir
heilsárssamgöngum milli
norðan- og sunnanverðra
Vestfjarða með því að setja
jarðgangagerð milli Dýra-

fjarðar og Arnarfjarðar fremst
í forgangsröðun við endur-
skoðun jarðgangaáætlunar“,
segir í ályktun bæjarstjórnar.

Þá segir um vegagerð í Ísa-
fjarðardjúpi. Bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar fagnar mikilvæg-
um áföngum í vegagerð um
Ísafjarðardjúp en leggur áher-
slu á að framkvæmdum við

leiðina yfir Mjóafjörð verði
hraðað og til þess verks verði

tryggt fjármagn í samgöngu-
áætlun“        – kristinn@bb.is

Skólagjöld leikskólanna í Ísafjarðarbæ

Rætt um endurskoðun og hagræðingu
„Þar sem leikskólagjöld í

Ísafjarðarbæ eru með þeim
allra hæstu á landinu leggjum
við til að fræðslunefnd endur-
skoði innheimt gjald vegna
fæðiskostnaðar á leikskólum
sveitarfélagsins, um leið og
allsherjar úttekt fari fram á
leikskólamálum bæjarfélags-
ins.“ Þetta kemur fram í tillögu
sem Bryndís Friðgeirsdóttir
og Kolbrún Sverrisdóttir, bæj-
arfulltrúar Samfylkingarinnar,

lögðu fram á síðasta fundi bæj-
arstjórnar. Birna Lárusdóttir,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks
og forseti bæjarstjórnar, úr-
skurðaði tillöguna sem bókun
og kom hún því ekki til at-
kvæðagreiðslu.

Birna lét færa til bókar að
fræðslunefnd hafi nú um nokk-
urt skeið haft málefni leikskól-
anna til endurskoðunar, m.a.
þann þátt í rekstrinum sem snúi
að matarkostnaði. Hún segir

ljóst að leikskólagjöld í Ísa-
fjarðarbæ séu með því hæsta
sem gerist á landinu og vegi
þar matarkostnaður þungt.
Stefna Ísafjarðarbæjar eins og
flestra sveitarfélaga sé sú að
leikskólagjöldin endurspegli
u.þ.b. þriðjung af rekstrar-
kostnaði leikskólanna.

„Hér eru reknir sex leik-
skólar, þar af eru fjórir þeirra
svokallaðir einnar deildar leik-
skólar. Slíkir skólar eru hlut-

fallslega mun dýrari í rekstri
en stærri skólar og skýrir það
að miklu leyti hve kostnaðar-
samur málaflokkur leikskólar
Ísafjarðarbæjar eru. Full
ástæða er til að kanna hvort
möguleikar eru til rekstrarhag-
ræðingar í leikskólunum, svo
unnt verði að lækka gjöldin
og hefur fræðslunefnd farið
fyrir þeirri vinnu“, segir í bók-
un Birnu Lárusdóttur.

– kristinn@bb.is
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Heilbrigðisstofnunin opnar nýjan vef
Nýr vefur Heilbrigðisstofn-

unar Ísafjarðarbæjar var opn-
aður formlega í síðustu viku.
Á nýja vefnum er að finna
allar helstu upplýsingar um
starfsemi stofnunarinnar sem
og hagnýtar upplýsingar fyrir
sjúklinga og aðstandendur.
Starfsemin er kynnt í stuttu
máli og á mörgum stöðum er
vísað í frekari lestur annars

staðar á veraldarvefnum. Á
síðunni er auk þess mikið
tenglasafn tengt heilbrigðis-
geiranum með á annað hundr-
að tengla. Einnig er möguleiki
að senda fagfólki spítalans
spurningar á rafrænu formi.

Saga Heilbrigðisstofnunar
Ísafjarðarbæjar er um margt
merkileg, og er henni gerð góð
skil á vefnum. Einnig má finna

fróðleik um sögu heilsugæslu
á Flateyri og Þingeyri. Vefur-
inn hefur að nokkru leyti verið
þýddur á pólsku og ensku, en
helstu upplýsingar má einnig
finna á tælensku. Stefnt er að
því að uppfæra vefinn á öllum
tungumálum þannig að erlend-
ir íbúar svæðisins hafi aðgang
að sem víðtækustu upplýsing-
um, rétt eins og þeir innfæddu.

Einnig verður tekið til reynslu
möguleiki fyrir Pólverja að
sækja um tíma hjá lækni á
netinu og verið er að vinna að
gerð pólsk – íslenskrar heil-
brigðisorðabókar á vefnum til
að létta sjúklingum og fagfólki
spítalans samskipti.

Þórarinn Leifsson hannaði
grunnútlit vefjarins, Birgir Þór
Halldórsson í Snerpu sá um

forritun hans en Daði Ingólfs-
son tölvunarfræðingur var ráð-
inn tímabundið til Heilbrigðis-
stofnunarinnar til að sjá um
verk- og ritstjórn auk annarar
tilfallandi vinnu er varðar vef-
inn.                      – bb@bb.is

Ný vefsíða Heilbrigðisstofnunarinnar.

Lína Björk, lengst til hægri,
ásamt afgreiðslustúlkunum
Agnesi Aspelund og Hall-
dóru Jónsdóttur.

Baðstof-
an 20 ára

Vefnaðarvöruverslunin
Baðstofan á Ísafirði fagnar 20
ára afmæli í lok mánaðarins.
Verslunin var stofnuð af þrem-
ur konum á Ísafirði 30. mars
1984 og var fyrstu árin á ann-
arri hæð Ljónsins á Skeiði.
Lína Björk Sigmundsdóttir,
núverandi kaupmaður í Bað-
stofunni, kom inn í reksturinn
árið 1997 og árið 1999 keyptu
Lína og Bjarni Guðmundsson,
eiginmaður hennar, reksturinn
alfarið af Helgu Einarsdóttur
og Kristjáni Bjarna Guð-
mundssyni.

Lína hefur verslað með
heimilisvöru, vefnaðarvöru,
garn og barnaföt. Barnafötin
hætti hún með síðasta sumar
og einbeitir sér að því að hafa
meira úrval af hinum vöru-
flokkunum auk þess sem
gjafavöru hafi verið bætt við.

„Barnafötin gengu vel fyr-
stu árin en fólk fer sífellt meira
til Reykjavíkur og verslar í
leiðinni. Svo hafa markaðir
að sunnan verið harðir í að
koma á svæðið og bjóða alls
konar varning sem er auðvitað
ekki til bóta fyrir verslanir á
svæðinu. Það er með þessa
þjónustu eins og aðra að hún
markast af framboði og eftir-
spurn og ef eftirspurnin er lítil
fellur þjónustan einfaldlega
niður.“

Í gegnum tíðina hefur Bað-
stofan alltaf haldið einhver
námskeið á hverjum vetri, t.d.
um bútasaum, harðangur, ork-
eringu og fleira. Lína segir að
stofnaður hafi verið klúbbur
kvenna sem vilji sauma harð-
angur. Hún segir margar hafa
lært harðangur í húsmæðra-
skóla á sínum tíma og býður
allar velkomnar sem kunna
handbragði. – kristinn@bb.is
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Hnefaleikar á Ísafirði
11111942-1952942-1952942-1952942-1952942-1952

Íþróttaferill Guðmundar Jóseps Sigurðs-Íþróttaferill Guðmundar Jóseps Sigurðs-Íþróttaferill Guðmundar Jóseps Sigurðs-Íþróttaferill Guðmundar Jóseps Sigurðs-Íþróttaferill Guðmundar Jóseps Sigurðs-

sonar, fremsta hnefaleikamanns Ísfirðingasonar, fremsta hnefaleikamanns Ísfirðingasonar, fremsta hnefaleikamanns Ísfirðingasonar, fremsta hnefaleikamanns Ísfirðingasonar, fremsta hnefaleikamanns Ísfirðinga

Samantekt: Hermann Níelsson og Sigurður Pétursson

Guðmundur Jósep Sigurðsson, betur þekkt-
ur sem „Gummi Lóu“ eða „Gvendur Lóu“,

hefði orðið 80 ára í maí næstkomandi. Hann
var keppnismaður í íþróttum og æfði frjáls-

íþróttir, knattspyrnu og hnefaleika með ágæt-
um árangri. Auk þess keppti hann bæði í sundi

og handknattleik. Í tilefni af fyrsta boxmóti
Hnefaleikafélags Ísafjarðar nú í apríl viljum

við undirritaðir minnast íþróttamannsins
Guðmundar Jóseps, frænda okkar, sem var

þjálfari í hnefaleikum hjá Vestra á Ísafirði og
rifja upp í leiðinni sögu hnefaleika á Ísafirði.

Guðmundur Jósep var fædd-
ur í Hnífsdal 21. maí 1924 og
lést á Ísafirði 7. ágúst 1992.
Foreldrar hans, Kristín Jó-
hannsdóttir frá Hnífsdal og
Sigurður Pétursson vélstjóri
bjuggu ekki saman og var
Guðmundur alinn upp hjá fóst-
urforeldrum á Ísafirði þeim Ól-
öfu Júlíusdóttur (Lóu) og Sig-
urði Péturssyni sem var alnafni
föður hans. Á sumrin var Guð-
mundur í sveit í Nesi í Grunna-
vík og varð þekktur þar um
slóðir fyrir hlaup sín um fjöll
og heiðar Jökulfjarða.

Að loknu námi í Héraðs-
skólanum í Reykjanesi fór
Guðmundur til sjós og stund-
aði ungur síldveiðar og síðar
sjómennsku á Ísafjarðartogur-
unum Ísborgu og Sólborgu.
Hann fór í Iðnskólann á Ísa-
firði og nam járnsmíði í Vél-
smiðjunni Þór. Hann vann síð-
ar við Skipasmiðastöð Mar-
sellíusar Bernharðssonar, en
lengst af starfaði hann á verk-
stæði Sigurleifs Jóhannssonar
járnsmiðs og þótti afbragðs
verkmaður. Guðmundur giftist
Guðbjörgu Árnadóttur og
eignuðust þau sjö börn.

VestramaðurVestramaðurVestramaðurVestramaðurVestramaður
Ekki vitum við hvað varð

þess valdandi að Guðmundur
J. valdi  Knattspyrnufélagið
Vestra fremur en Hörð, en
þessi tvö félög áttu í mikilli
samkeppni á íþróttasviðinu um
langt árabil. Um tvítugt keppti
Guðmundur fyrir Vestra í
frjálsíþróttum, knattspyrnu,
handbolta utanhúss og sundi,
og æfði auk þess hnefaleika.

Guðmundur J. Sigurðsson
var formaður í Knattspyrnu-
félaginu Vestra árið 1946, og
sat auk þess í stjórn og vara-
stjórn félagsins 1947 og 1955.
Hann var einnig kjörinn ann-
álaritari Vestra 1945-47 og aft-
ur 1950-55 og liggja eftir hann
bækur með afrekum félagsins
frá þessum árum með blaðaúr-
klippum og úrslitum móta og
kappleikja. Mikið af þeim
fróðleik sem hér er settur á
blað kemur úr annálum Guð-
mundar.

Við vígslu Sundhallar Ís-
firðinga í ársbyrjun 1946 fór
fram keppni milli Harðar og

Vestra í kappsundi og jakka-
boðsundi. Guðmundur Jósep
synti í liði Vestra í báðum
greinum. Guðmundur hafði
alla tíð unun af sundi og fylgd-
ist vel með sundfólki Vestra.

FrjálsíþróttirFrjálsíþróttirFrjálsíþróttirFrjálsíþróttirFrjálsíþróttir
Á fimmta áratugnum var

mikill áhugi á frjálsíþróttum á
Ísafirði. Á þeim árum unnu
Íslendingar sín fræknustu
afrek á alþjóðamótum Ísfirð-
ingar tóku þátt í þeirri bylgju.
Guðmundur Jósep varð þrisvar
Vestfjarðameistari í 400 metra
hlaupi árin 1943-1946 og setti
Vestfjarðamet í greininni árið
1945 og aftur 1946, þegar hann
hljóp á 54,9 sekúndum. Auk
þess keppti hann á þessum ár-
um í 100 metra hlaupi, lang-
stökki, spjótkasti og kúluvarpi
þar sem hann lenti oftast í öðru
til þriðja sæti og 800 og 1500
metra hlaupi. Hann varð Vest-
fjarðameistari í 800 metra
hlaupi auk 400 metranna árið
1945 og árið eftir nær hann að
verða stigahæsti maður Vest-
fjarðamótsins, þegar hann
vinnur bæði 100 og 400 metr-
ana. Í kúluvarpinu varð hann
annar á eftir Guðmundi Her-
mannssyni, sem átti eftir að
gera garðinn frægan með Ís-
landsmetum í mörg ár á eftir.
Þeir nafnarnir háðu marga
keppnina í köstum, stökkum
og fimmtarþraut á næstu árum.

Veturinn 1947 flutti Guð-
mundur Jósep suður til Reyk-
javíkur og bjó þar í tvö ár. Tók
hann þá að æfa með Glímufé-
laginu Ármanni. Hann keppti
á Meistaramóti Íslands í frjáls-
íþróttum 1947 í fimmtarþraut
og náði þriðja sæti með 2063
stig. Keppt var í langstökki,
spjótkasti, kringlukasti, 200 og
1500 metra hlaupi.

HnefaleikarHnefaleikarHnefaleikarHnefaleikarHnefaleikar

Með Ármanni í Reykjavík
æfði Guðmundur J. jafnframt
hnefaleika, en þeim hafði hann
kynnst á Ísafirði nokkrum ár-
um áður. Á þeim árum var
Glímufélagið Ármann helsta
hnefaleikafélag landsins. Guð-
mundur J. sýndi og keppti með
félaginu næstu tvö ár, þar á
meðal á Íslandsmeistaramót-
inu árið 1948. Mótið fór fram

19. desember í íþróttahúsinu
við Hálogaland í Reykjavík.
Keppendur voru 14, þar af tíu
frá Ármanni og fjórir frá KR.
Íþróttablaðið sagði áhorfendur
hafa verið marga og skemmtu
þeir sér vel. Félögin völdu
menn til keppni þannig að tveir
kepptu í hverjum þyngdar-
flokki. Þetta varð til þess að
Guðmundur þurfti að keppa í
flokki fyrir ofan sína þyngd.

Síðasta viðureign mótsins
var keppni Guðmundar J. Sig-
urðssonar og Íslandsmeistar-
ans Jens Þórðarsonar í þunga-
vigt, en þeir kepptu báðir fyrir
Ármann. Jens vann á stigum í
þremur lotum, en Guðmundur

Hnefaleikamenn úr Vestra árið 1952. F.v. Sigurður B. Jónsson, Hjörtur S. Bergmann og Guðmundur J. Sigurðsson.
veitti honum þó harða keppni.
Guðmundur Arason, frumherji
í hnefaleikum á Íslandi og
þjálfari Ármenninga, var
hringdómari í keppninni.
Hann skrifaði um leik þeirra
Guðmundar og Jens: „Jens
sótti allar þrjár loturnar og réði
gangi leiksins, enda mun hærri
maður. Guðmundur var lipur
og þrautseigur, en skorti lík-
amsþunga til að eiga sigur-
möguleika.“  Í blaðaumsögn-
um kvað við sama tón, stærð-
ar- og þyngdarmunur var of
mikill og þótti því ekki gefa
rétta mynd af getu Guðmund-
ar.

Aftur keppti Guðmundur á

Hnefaleikameistaramóti Ár-
manns sem fram fór í Austur-
bæjarbíói 10. febrúar 1949.
Hnefaleikamót voru öðrum
þræði sýningar og fólk fyllti
yfirleitt salina þar sem keppt
var. Aftur keppti Guðmundur
J. í þungavigt og nú við Þorkel
Magnússon margfaldan Ís-
landsmeistara í léttþungavigt.
Þorkell hafði yfirburði í tækni
og var dæmdur sigur. „Þorkell
hefur aldrei leikið betur en í
þetta sinn.“ sagði Guðmundur
Arason. Mótið fór vel fram og
fékk góða dóma. Að lokinni
keppni voru sýndar nokkrar
úrvals kvikmyndir frá heims-
meistarakeppni í hnefaleikum.

Ekki höfum við fréttir af
frekari keppni Guðmundar J.
með Ármanni, en eftir að hann
flutti aftur til Ísafjarðar árið
1950, jókst mjög áhugi fyrir
boxi í bænum.

Upphaf hnefa-Upphaf hnefa-Upphaf hnefa-Upphaf hnefa-Upphaf hnefa-
leika á Ísafirðileika á Ísafirðileika á Ísafirðileika á Ísafirðileika á Ísafirði

Það mun hafa verið upphaf
hnefaleika á Ísafirði að Halldór
Erlendsson, íþróttakennari og
formaður í Vestra 1941-1943
kom að máli við Guðmund
Arason í Reykjavík vorið 1941
og bað hann að segja sér til í
hnefaleikum. Varð Guðmund-
ur við þessari bón hans. Hall-
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Hnefaleik-
ar á Íslandi

Hnefaleikar voru stundaðir í Reykjavík og á Akureyri
á fyrstu áratugum síðustu aldar, undir stjórn manna
sem kynnst höfðu íþróttinni erlendis. Það var þó ekki
fyrr en árið 1928 að fyrsta hnefaleikamótið fór fram í
Reykjavík á vegum Glímufélagins Ármanns. Dómar
um mótið urðu nokkuð misjafnir eins og álit manna á
íþróttinni. Árið 1933 tók Íþróttasamband Íslands
hnefaleika á stefnuskrá sambandsins og þremur árum
síðar fór fram fyrsta Íslandsmeistarmótið í íþróttinni.
Keppendur komu frá Ármanni, KR og Fram. Næstu ár
dofnaði aftur yfir greininni, en eftir að Guðmundur
Arason tók að æfa Ármenninga varð nokkur uppgangur
í hnefaleikum hér á landi. Næsta Íslandsmót fór fram
árið 1943 og var það haldið árlega til 1950. Síðasta
meistarmót fór fram árið 1954. Hnefaleikamót og
sýningar voru vel sótt og þótti vinsæl skemmtun.
Boxarar fóru nokkuð út á land og sýndu íþróttina, en
hvergi er getið um skipulagðar æfingar utan Ármanns
og KR nema hjá Vestra á Ísafirði. Eitthvað var um
æfingar utan íþróttafélaganna í Reykjavík, og var
Þorsteinn Gíslason málarameistari öflugasti kennarinn
í Reykjavík eftir 1950, Steini box, einsog hann var
jafnan kallaður. Áróður gegn íþróttinni var nokkuð
mikill alla tíð, og árið 1956 var lagt fram frumvarp sem
bannaði íþróttina. Annar flutningsmanna var Kjartan
J. Jóhannsson þingmaður Ísfirðinga. Lög um bann við
hnefaleikum var staðfest af Ásgeiri Ásgeirssyni forseta
í desember 1956 og gilti það bann allt fram á þessa öld.
Hnefaleikar eru nú löglegir á Íslandi á ný.

dór hélt síðan hnefaleikanám-
skeið á vegum Vestra á Ísa-
firði, sem Guðmundur segir
að hafi verið fjölmennt. Um
veturinn 1942 komu við á Ísa-
firði bresk fisktökuskip til að
flytja fisk til Bretlands í stríð-
inu og voru þar með nokkrir
skipverjar sem höfðu æft box
í sínu heimalandi, sumir í sex
ár að eigin sögn. Halldór fékk
þrjá þeirra til að sýna hnefa-
leika á móti jafnmörgum Ís-
firðingum. Héldu þeir tvær
sýningar fyrir troðfullu húsi.
Ísfirðingarnir sem kepptu voru
Sigurður Erlendsson, Þórólfur
Egilsson og Guðmundur J.
Sigurðsson. Þar hófst ferill
Guðmundar í boxinu. Halldór
Erlendsson hélt áfram að
kenna hnefaleika næsta vetur,
en þegar hann flutti úr bænum
féll starfið niður.

Meðan Guðmundur dvaldi
í Reykjavík veturinn 1948-49
byrjuðu nokkrir ungir menn
að æfa hnefaleika á ný undir
merkjum Vestra. Þorkell
Magnússon einn helsti hnefa-
leikamaður landsins flutti til
bæjarins og starfaði við Lands-
bankann. Þorkell stjórnaði
boxæfingum í nýja íþróttahús-
inu sem þá var. Héldu þeir
sýningu í maí um vorið. Þar
tóku þátt Ástvaldur Björnsson
og Jóhann Sturlaugsson, Sig-
urður B. Jónsson og Albert
Sanders og Guðmundur Daní-
elsson og Erich Hübner. Áhor-
fendur voru margir að sögn.

HnefaleikasýningarHnefaleikasýningarHnefaleikasýningarHnefaleikasýningarHnefaleikasýningar

Næstu vetur fara fram æf-
ingar í hnefaleikum á vegum
Vestra. Þjálfarar voru þeir
Guðmundur J. Sigurðsson og
Arnar Jónsson lögreglumaður,
sem hafði eins og Guðmundur
æft með Ármanni í Reykjavík

áður en hann flutti vestur. Í
tilefni af 25 ára afmæli Vestra
í október 1951 var ákveðið að
bjóða Ármenningum að senda
vestur hnefaleikaflokk til að
sýna með Vestramönnum.
Komu sex hnefaleikamenn úr
Ármanni til leiks, flestir þá-
verandi eða fyrrverandi Ís-
landsmeistarar, þar á meðal
Þorkell Magnússon. Sýndu
þeir í Alþýðuhúsinu við góða
aðsókn. Frá Vestra tóku þátt
þeir Arnar Jónsson, Guðmund-
ur J. Sigurðsson, Karl H. Aspe-
lund og Erich Hübner. Ár-
menningarnir urðu veður-
tepptir vestra í þrjá daga, og
fóru þeir þá út í Bolungarvík
ásamt Guðmundir J. og Erich
og héldu hnefaleikasýningu
þar.

Í mars 1952 bauð Ármann
síðan Vestra að senda kepp-
endur á hnefaleikamót félags-
ins í Reykjavík. Var nú æft
stíft um veturinn og valdir fjór-
ir keppendur til fararinnar. Þeir
voru Arnar Jónsson, Sigurður
B. Jónsson, Hörður S. Berg-
mann og Karl Aspelund, sem
kom inn í hópinn fyrir Guð-
mund J. sem ekki gat farið
með. Karl var þá íþróttakenn-
ari á Blönduósi og skellti sér í
hópinn þegar Friðrik Bjarna-
son fararstjóri hópsins og for-
maður Vestra hafði samband.
Karl þótti sýna bestan leik af
þeim Ísfirðingum.

Árið 1952 var Ísafjörður
heimili  boxins á Íslandi, fyrir
utan Reykjavík. Strax sama
haust er Ármenningum aftur
boðið að senda hnefaleika-
flokk til að sýna með Vestra-
mönnum. Komu fimm boxarar
frá Ármanni, Þorkell Magnús-
son, Alfons Guðmundsson,
Björn Eyþórsson og Sigurður
B. Jónsson (Vestramaður sem
þá var nýfluttur suður) og auk

Vestfjarðameistarar Vestra í knattspyrnu árið 1944. Fremri röð frá vinstri: Guðmundur
Ingibjartsson, Benedikt Guðmundsson, Guðmundur J. Sigurðsson, Friðgeir Vilhjálmsson
og Loftur Magnússon. Aftari röð: Ingi Sigurðsson, Matthías Jónsson, Halldór Sveinbjarnar-
son, Þorsteinn Löve, Magnús Guðjónsson og Jónas Magnússon.

þeirra Jón Norðfjörð Íslands-
meistari úr KR. Ísfirðingar
höfðu æft undir stjórn Guð-
mundar J. um haustið. Varð
þetta fjölmennasta hnefaleika-
sýning sem fram hafði farið á
Ísafirði. Kynnir var Albert K.
Sanders og hringdómarar
Guðmundur J. og Arnar Jóns-
son. Fyrst kepptu nokkrir ungl-
ingar, fjórtán ára. Þeir voru:
Bárður Ragnarsson, Samúel
Ásgeirsson, Sverrir Helgason,
Bragi Magnússon, Ole N.
Olsen, Guðni Egilsson, Sig-
urður Magnússon og Hilmar
Sölvason. Þá kom röðin að
hinum eldri: Svavar Sigurðs-
son keppti við Björn Eyþórs-
son, Pétur Sigurðsson keppti
við Jón Norðfjörð, Guðmund-
ur J. Sigurðsson keppti við
gamlan keppinaut, Þorkel
Magnússon og Sigurður B.
Jónsson keppti við Alfons
Guðmundsson. Þess má geta
að þeir Pétur og Svavar voru
hálfbræður Guðmundar J.
Keppt var í tvær lotur og síðan
var skipt um mótherja og aftur
sýndar tvær lotur. Ísfirðingar-
nir þóttu standa sig vel, en
aðkomumenn þóttu hafa nokk-
ra yfirburði. Þeir Jón, Björn
og Þorkell voru allir Íslands-
meistarar í hnefaleikum.  Árið
1952 var tvímælalaust mesta
hnefaleikaár á Ísafirði. Eftir
þetta dalaði áhuginn bæði hér
og fyrir sunnan, og fjórum ár-
um síðar var greinin bönnuð
með lögum. En íþróttaferill
Guðmundar var ekki á enda.

VestfjarðameistariVestfjarðameistariVestfjarðameistariVestfjarðameistariVestfjarðameistari
í knattspyrnuí knattspyrnuí knattspyrnuí knattspyrnuí knattspyrnu

Guðmundur Jósep æfði auð-
vitað fótbolta, eins og flestir
ungir íþróttamenn. Hann æfði
og keppti með félagi sínu
Vestra lengur en flestir aðrir.
Yfirleitt stóð hann í markinu.
Árin 1942-43 keppti hann með
II. flokki, en árið 1944 varð
hann í fyrsta sinn Vestfjaðar-
meistari með I. flokki Vestra,
er þeir sigruðu Hörð 3-1. Voru
þá þrjú ár síðan Vestri hafði
náð að sigra á því móti. Næstu
ár keppti Guðmundur áfram
með Vestra og einnig með úr-
vali Ísafjarðar.

Jón Norðfjörð etur kappi við Pétur Sigurðsson.

Það er svo ekki fyrr en árið
1954 að Guðmundur nær aftur
Vestfjarðameistartitli í knatt-
spyrnu með Vestra. Næstu ár
vinnur Hörður aftur, og er þá
Guðmundur lítið með. Loka-
kaflinn á knattspyrnuferlinum
er svo á árunum 1965-1969.
Þá verður Guðmundur Vest-
fjarðameistari með Vestra
1965, 1968 og 1969. Síðasta
árið hljóp Guðmundur í skarð-
ið fyrir Pétur son sinn sem var
aðalmarkmaður liðsins. Stóð
hann þá í markinu gegn liði
Bolungarvíkur í miklum bar-
áttuleik, þar sem Víkarar voru
yfir 2-1 í hálfleik, en Vestri
vann 5-2. Þá var Guðmundur
45 ára gamall og 25 ár síðan
hann varð Vestfjarðameistari
í fyrsta sinn.

Ísfirðingar áttu marga fram-
úrskarandi íþróttamenn um og
eftir miðja síðustu öld og
íþróttalíf stóð með miklum
blóma. Einn þeirra sem náði
góðum árangri bæði í frjáls-
íþróttum og knattspyrnu var
Guðmundur Jósep Sigurðsson.
Hann var eini Ísfirðingurinn
sem keppti í úrslitum á Íslands-
meistarmóti í hnefaleikum.
Þegar ungir menn á Ísafirði
ætla nú að endurvekja sýning-
ar og keppni í hnefaleikum, er
vert að minnast þessa ágæta
íþróttamanns.

Þjálfarar Vestra í hnefaleikum 1950-1952. Guðmundur J.
Sigurðsson og Arnar Jónsson lögregluþjónn.

Guðmundur J. Sigurðsson setur Vestfjarðamet í 400 metra
hlaupi á gamla íþróttavellinum árið 1945.
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Að vera
stoltur
og þora
að láta
sjá sig

Að vera
stoltur
og þora
að láta
sjá sig
Heimir Már Pétursson upplýs-
ingafulltrúi Flugmálastjórnar
og efribæjarpúki í bb-viðtali

Hann var og er efribæjar-
púki. Hefur löngum kunnað
þá list að segja frá. Koma hugs-
unum sínum í orð. Gerir það
betur en flestir aðrir. Hann er
sjómannssonur. Vestfirðingur
í föðurætt og Hríseyingur í
móðurætt og er stoltur af upp-
runa sínum. Að honum standa
sterkir stofnar. Það hefur líka
skilað sér í lífinu. Hann hefur
alla tíð verið fyrirferðamikill í
góðri merkingu þess orðs.
Hann er óhræddur við að segja
meiningu sína og standa á sín-
um skoðunum. Hann er líka
tilbúinn að bakka þegar hann
sér að hann hefur haft rangt
fyrir sér.

Heimir Már Pétursson er
sonur Óskar Óskarsdóttur úr
Hrísey og Péturs Geirs Helga-
sonar frá Ísafirði. Heimir er
fæddur og uppalinn á Ísafirði.
Fluttist síðan með foreldrum
sínum á Norð-Austurhornið og
kynntist þar lífi í landbúnaðar-
héraði þar sem hugsunarhátt-
urinn er annar en í veiðimanna-
samfélaginu við Djúp. En þar
býr gott fólk alveg eins og við
Djúp.

Heimir ákvað að lifa ekki í
lygi. Opinberaði kynhneigð
sína fyrir sjálfum sér og öðr-
um. Tókst á við það tilfinn-
ingastríð. Hefur síðan starfað
dyggilega á vettvangi samkyn-
hneigðra við það að brjóta nið-
ur múra fordóma. Múra sem
yfirleitt eru framleiddir úr van-
þekkingu. Það starf gengur
vel.

Hann starfaði um nokkurra
ára skeið í stjórnmálum og
lagði sitt lóð á vogarskál við
myndun nýs flokks samein-
aðra jafnaðarmanna. Löngu
tímabært framtak segja allir
að því loknu og enginn skilur
lengur af hverju það hefur ekki
alltaf verið einn flokkur jafn-
aðarmanna.

Heimir er reykingamaður.
Hann er einn fárra sem þorir
að láta skoðanir sínar í ljósi
þegar réttur þess minnkandi
hóps hefur verið skertur.

Hann er jafnaðarmaðurinn
sem berst fyrir frelsi einstakl-
ingsins til orðs og athafna.

Heimir er fjórði og síðasti í
röð sinna systkina. Öll voru
þau áberandi í bæjarlífinu á
sínum tíma. Óskar, Rúnar Þór
og Munda ásamt Heimi. Þau
voru öll með munninn fyrir
neðan nefið. Sögðu skoðanir
sínar umbúðalaust. Ekki laust
við að þau hefðu eitthvað
hörkuyfirbragð.

Hann féllst á að ræða um
nokkur ár í sínu lífi. Ekki öll
því að það er efni í bók. Við
stikluðum á mjög stóru.

Ég spurði hann fyrst um
systkinahópinn og þennan
munn sem þau hafa fyrir neðan
nefið.

„Ég hef alltaf litið á þetta
sem þetta vestfirska blóð.
Þessi framkoma Vestfirðinga
að biðjast ekki afsökunar á
því að vera uppi á dekki. Það
var auðvitað þannig heima að
til þess að komast að þá þurfti

maður að tala hæst. Þannig
vandist maður því að þurfa að
hafa fyrir því að koma sínu á
framfæri. Ég varð var við það
þegar ég flutti til Reykjavíkur
að íbúm hér stendur dálítill
stuggur af Vestfirðingum.
Vestfirðingar virðast hafa aðra
aðferð við að koma skoðunum
sínum á framfæri. Þeir liggja
ekki á skoðunum sínum. Mér
finnst Vestfirðingar og þá sér-
staklega Ísfirðingar hafa verið
svona í gegnum tíðina. Það er
nægilegt að skoða stjórnmála-
söguna í því samhengi. Öll
síðasta öld er mörkuð af stjórn-
málamönnum að vestan sem
létu hárin rísa á öðrum stjórn-
málamönnum fyrir það eitt að
liggja ekki á skoðunum sínum.
Þeir voru jafnvel taldir hafa
rekist illa í sínum flokkum.
Matthías Bjarnason var til að
mynda aldrei mikill vinur for-

ystu sjálfstæðisflokksins að
Geir Hallgrímssyni undan-
skildum. Sama má segja um
Jón Baldvin og fleiri, allt aftur
til Skúla Thoroddsens.

VestfirskiVestfirskiVestfirskiVestfirskiVestfirski
karakterinnkarakterinnkarakterinnkarakterinnkarakterinn

Ég held að þetta sé bara í
karakternum hjá okkur Vest-
firðingum. Það er veðrið,
landslagið og atvinnuvegirnir.
Það er ekki mikill tími til þess
að vera í langdregnu masi um
hlutina. Menn fara beint að
kjarna málsins. Geta tekist
hraustlega á um hlutina en geta
síðan hist daginn eftir og verið
mestu mátar þrátt fyrir að hafa
rifist eins og hundur og köttur.
Mér finnst fólk hér syðra mikið
viðkvæmara fyrir þessum hlut-
um. Ef þú setur fram sterkar
skoðanir hér þá fer fólk mjög í

vörn eins og að maður sé að
ráðast á persónu viðkomandi.

Ég er yngstur af mínum syst-
kinum og þegar ég er að alast
upp þá er pabbi útgerðarmaður
og maður ólst upp við að þvæl-
ast með honum á bryggjunum
og um borð í bátunum. Þegar
t.d. rækjubátarnir voru að
koma í land á kvöldin þá hittust
kallarnir og þá lenti maður í
samræðum þeirra. Þar var oft
mjög hart tekist á um ýmis
mál. Það gekk oft mikið á í
þeim umræðum þó aldrei
þannig að menn gætu ekki tal-
ast við á eftir. Þetta umhverfi
mótaði mig mjög. Ísafjörður
var á þessum árum mikið töff-
arasamfélag og auðvitað þurfti
maður að verja sína stöðu.“

– En þú ólst ekki bara upp á
Ísafirði. Þið flytjist norður í
land ekki satt?

„Já ég flyst síðan frá Ísafirði

vorið sem ég fermdist. Ég klár-
aði grunnskólann í Lundi í
Öxarfirði en þá var pabbi orð-
inn verkstjóri hjá rækjuverk-
smiðjunni á Kópaskeri. Seinna
kom ég í Menntaskólann á Ísa-
firði og var þar einn vetur. Ég
kalla þann vetur nú reyndar
veturinn minn á Hótel Eddu.
Þá bjó ég á heimavistinni og
stundaði námið lítið. Seinna
kláraði ég stúdentinn í Fjöl-
brautarskólanum við Ármúla.“

Ólíkt fólk ogÓlíkt fólk ogÓlíkt fólk ogÓlíkt fólk ogÓlíkt fólk og
ólíkir straumarólíkir straumarólíkir straumarólíkir straumarólíkir straumar

– Nú eru ekki allir sem átta
sig á því að það er töluverður
munur á fólki milli landshluta.
Hvernig var þín reynsla?

„Já, það var mjög skrítið að
koma til Kópaskers sem þjón-
ustar sveitina og landbúnaðinn
frá svona rótgrónum bæ eins
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á Þjóðviljanum voru síðar rit-
stjórar Silja Aðalsteinsdóttir
og Ólafur H Torfason. Þetta
voru nú síðustu árin sem Þjóð-
viljinn var gefinn út.“

– Það gengu miklar sögur á
þessum tíma um þessar valda-
blokkir í Alþýðubandalaginu.
Á stundum þóttu þær ansi reyf-
arakenndar. Voru þær því blá-
kaldur raunveruleikinn?

„Já, það voru mjög hat-
rammar deilur milli þessara
fylkinga í flokknum sem síðar
kom betur í ljós þegar Sam-
fylkingin var stofnuð. Þá
klofnaði ákveðið brot frá sem
endaði í Vinstri-Grænum. Það
staðfesti bara það ástand sem
þá var að Steingrímur J Sigfús-
son og félagar hans gátu aldrei
láð Margréti Frímannsdóttur
að hafa orðið formaður flokks-
ins. Þeir töldu sig eiga flokk-
inn. Bæði skoðanir hans og
stefnu.“

– Hvernig stóð á því að Mar-
grét náði kjöri sem formaður í
andstöðu við það sem kallað
var flokkseigendafélag?

„Það var  vegna þess að þau
sjónarmið  sem hún stóð fyrir,
sem voru almenn lýðræðisleg
sósíaldemókratísk sjónarmið,
áttu einfaldlega meirhluta
fylgi í flokknum“

– Nú tók þessi sameining-
arumræða vinstri manna mörg
ár og margir flokkar voru
stofnaðir á þeirri leið. Þegar
upp var staðið urðu flokkarnir
tveir Samfylkingin og Vinstri-
Grænir. Af hverju gekk fólk
ekki einfaldlega í Alþýðu-
flokkinn?

„Ef við horfum til landanna
í kringum okkur t.d. til Bret-
lands þar sem  kosningakerfið
er öðruvísi. Einmenningskjör-
dæmin vinna gegn því að
menn  fari í fýlu út úr  sínum
flokkum en nái samt kjöri á
þing eins og hér er algegnt.
Þegar að lokum þessarar sam-
einingarumræðu kom  var ein-
faldlega ekki hægt að lenda
henni nema með því að stofna
nýjan flokk. Að ætla hluta
fólksins að ganga í einhvern
hinna gömlu flokka hefði ein-
faldlega haft á sér yfirbragð
uppgjafar,  þannig að það kom
ekki til greina. Síðan veitti nú
ekki af uppstokkun í Alþýðu-
flokknum. Þar höfðu menn
tekist á um hægri stefnuna sem
sögð var fylgja þeim Jóni
Baldvin og Jóni Sigurðssyni
og norræni kratisminn. Þegar
Jón Baldvin síðan hættir var
hann orðinn nokkuð móður
eftir slagsmál við þessa klass-
ísku krata eins og Jóhönnu Sig-
urðardóttur og fleiri.

Fæðing Sam-Fæðing Sam-Fæðing Sam-Fæðing Sam-Fæðing Sam-
fylkingarinnarfylkingarinnarfylkingarinnarfylkingarinnarfylkingarinnar

Fæðing Samfylkingarinnar
var hins vegar mjög erfið. Ég
man að það gekk mjög erfið-
lega að semja Kvennalistann
að þessu. Sá hópur hafði aldrei
hugsað sig sem flokk og þar
var engin forysta þannig að
það var þeim mjög erfitt að
ganga inn í  flokksskipulag
með kjörna forystu.“

– Ég hugsa að flestir hafi
haft þá tilfinningu síðustu árin
að baráttan innan vinstri hreyf-
ingarinnar hafi staðið um

og Ísafirði. Ég hef oft sagt að
Ísafjörður væri hin borgin á
Íslandi. Þar hefur alltaf þrifist
fjölbreytt mannlíf og menn-
ingarlíf. Fyrir norðan var allt
annað mannlíf. Takturinn var
annar og talsmáttinn líka. Þar
er fólk ekki að flýta sér eins
mikið. Þetta var mjög lær-
dómsríkt fyrir mig. Þarna
kynntist ég mörgu fólki sem
ég tel til minna bestu vina í
dag. Þarna kynntist ég land-
búnaði þegar ég fór í sveit í
fyrsta skipti. Nú má enginn
skilja mig svo að þetta hafi
verið eitthvað verra samfélag.
Svo var ekki heldur staðfestir
þetta að reynsla fólks og upp-
lifun er mjög ólík eftir lands-
hlutum og atvinnuvegum.

Þegar ég síðan bjó á Akur-
eyri nokkrum árum síðar þá
fann ég að Akureyri var mjög
ólík Ísafirði. Akureyringar eru
svo miklir félagsmenn. Þeir
eru í allskonar félögum og
hittast mest á þeim grunni. Ef
þú varst ekki í félagi að þá
kynntist þú engum. Það er
þessi góði punktur við Ísfirð-
inga að þú kemst ekki upp
með að vera utanbæjarmaður
þar lengi. Ísfirðingar gefa sig
á tal við nýja íbúa en það gera
Akureyringar ekki. Þar þekkir
þig enginn og hefur takmark-
aðan áhuga á að kynnast þér. “

Armarnir í Al-Armarnir í Al-Armarnir í Al-Armarnir í Al-Armarnir í Al-
þýðubandalaginuþýðubandalaginuþýðubandalaginuþýðubandalaginuþýðubandalaginu

– Hvað tók síðan við þegar
stúdentsprófinu lauk?

„Þá fór ég í stjórnmálafræði
og fjölmiðlafræði í háskólan-
um og áður en því námi lauk
var ég kominn í starf hjá Þjóð-
viljanum. Ég hafði ekkert
starfað fyrir Alþýðubandalag-
ið þá. Ég hlaut hins vegar mitt
pólitíska uppeldi hjá Margréti
Óskarsdóttur á Ísafirði á árum
áður. Heima hjá henni var ég
heimagangur og lærði mikið
af henni. Þegar ég var fimmtán
ára gerðist ég áskrifandi að
Þjóðviljanum og það tryggði
fjörugar umræður heima því á
þessum árum var pabbi harður
sjálfstæðismaður

Það var Mörður Árnason
sem þá var einn af ritstjórum
Þjóðviljans sem réð mig þang-
að til starfa. Ég hafði sótt um
sumarvinnu þar en ekki fengið
þar sem ég hafði sótt svo seint
um. Ég hafði því vaðið fyrir
neðan mig næsta ár og fór til
Marðar á miðjum vetri. Þá
sagðist hann ekki geta lofað
neinu með sumarvinnu en ef
ég gæti byrjað í fyrramálið þá
gæti ég fengið vinnu. Því byrj-
aði ég þarna samhliða náminu
í Háskólanum. Þegar þetta var
voru einnig ritstjórar Árni
Bergmann og Óttar heitinn
Proppé. Það var mjög skrítið
skipulagið á þessum tíma á
Þjóðviljanum. Þá voru átök
milli þess sem þá var kallað
Ólafs Ragnars armsins og
Svavars armsins.

Mörður var fulltrúi Ólafs
armsins ogÁrni tilheyrði Sva-
vars arminum. Óttar var ráð-
inn sem rödd skynseminnar
eins og það var kallað og það
reyndist hann svo sannarlega.
Hann var mjög vandaður mað-
ur hann Óttar. Á mínum tíma

persónur frekar en ákveðnar
stefnur. Er það rétt mat?

„Já sú kynslóð sem ég er af
skyldi aldrei þá pólitík sem
þessir menn voru að reka.
Þegar ég var í stúdentapólitík-
inni  unnu  vinstri- og miðju-
menn saman sem svo leiddi til
stofnunar Röskvu.  Þegar við
síðan komum frá námi áttum
við að fara að starfa sem and-
stæðingar. Það skyldum við
ekki. Því þurfti óhjákvæmi-
lega að ýta sumum mönnum
til hliðar þrátt fyrir að þessi
hugsjón um einn stóran flokk
hafi lengi verið til staðar. Síðan
sagði reynslan af Reykjavík-
urlistanum allt sem segja
þurfti. Menn urðu því að leggja
niður sínar ítrustu krörfur.

Þegar að lokum kom notuðu
hins vegar sumir stjórnmála-
menn sér Evrópumálin og
varnarmálin til þess að búa til
sína eigin kosningavél og
tryggja með því sæti sitt á Al-
þingi.“

– Ertu þá að tala um Stein-
grím J Sigfússon?

„Já, og fleiri. Raunverulega
skiptir hermálið ekki einu
einasta máli þegar þarna var
komið í okkar pólitík. Á þess-
um árum 1998-1999 var orðið
útséð hvert stefndi með heims-
málin með falli Sovétríkj-
anna.“

– Var Steingrímur því
hræddur um eigin hag þegar
þarna var komið? Taldi hann
sæti sitt á Alþingi í hættu ef
hann gengi í Samfylkinguna?

„Ég held að Steingrímur
hafi haft mjög ríka þörf á því
að verða formaður í flokki.
Hann sá fram á að geta aldrei
orðið formaður Samfylkingar-
innar vegna þess að hann hefði
aldrei orðið sá samnefnari sem
sá flokkur þufti á að halda.“

–En nú hefur hann gert tölu-
vert afl úr sínum flokki og
markað sér mun skýrari stöðu
gagnvart ríkisstjórninni heldur
en Samfylkingin?

„Já, hann er eldklár stjórn-
málamaður. Það er hins vegar
spurningin hvað þú vilt standa
fyrir í stjórnmálum. Ég hafði
ekki áhuga á því að vera í
litlum rétttrúnaðarsöfnuði. Ég
hafði áhuga á því að búa til
lýðræðislega fjöldahreyfingu
sem þúsundir manna kæmu
að. Þar sem fjöldinn kæmi að
stefnumótun. Þessi þröngu
sjónarmið sem Vinstri-Grænir
standa fyrir gerir það að verk-
um að sá stjórnmálaflokkur
kemur aldrei til með að ráða
neinu nema fyrir einhverjar
tilviljanir kosningakerfisins og
þá sem þriðja hjól undir
vagni.“

– En hvernig hafa þessi
fyrstu ár Samfylkingarinnar
verið? Er hún eitthvað afl í
landsmálum?

„Hún er orðin sex ára gömul
og hefur komið vel útúr kosn-
ingum. Hins vegar hefur flokk-
urinn ekki komist í ríkisstjórn.
Síðan hefur flokkurinn að und-
anförnu verið að bögglast svo-
lítið með sín forystumál. Það
er ljóst í mínum huga að mikill
meirihluti flokksmanna vill að
Ingibjörg Sólrún verði næsti
formaður flokksins. Össur hef-
ur hins vegar gengið ágætlega
og flokkurinn hefur vaxið

undir hans forystu. Það er líka
alveg ljóst að Samfylkingin er
ekki bóla heldur nýr stór jafn-
aðarmanna- og kvenfrelsis-
flokkur.“

– Af hverju gera menn ekki
upp þessi forystumál. Er hægt
að ætlast til þess að forysta
flokksins sé sterk þegar yfir-
vofandi er formannskjör eftir
tvö ár.?

„Það eru auðvitað alltaf yfir-
vofandi kosningar um foyrst-
una í lýðræðislegum flokkum.
Ingibjörg Sólrún valdi þessa
hógværu leið. Ég hefði hins
vegar stutt hana ef hún hefði
farið fram strax. Af hverju hún
ákvað að hafa þetta svona veit
ég ekki. Ég er aftur á móti
alveg viss um það að hver sem
niðurstaðan verður í hugsan-
legu formannskjöri þá verði
engin eftirmál. Þau tvö munu
bæði kunna að taka sigri hins.
Mér finnst Samfylkingin vera
orðin sannfærandi breiður
flokkur á vinstri vængnum.“

– Nú varst þú síðasti fram-
kvæmdastjóri Alþýðubanda-
lagsins. Hættirðu afskiptum af
stjórnmálum að því loknu?

„Nei, ég fór í prófkjör fyrir
kosningarnar 1999. Mér fannst
það rétt að ég sýndi það í verki
að ég hefði trú á þessum flokki
sem ég tók þátt í að skapa. Í
þessu prófkjöri var viðhöfð
hólfaregla milli þeirra flokka
sem mynduðu Samfylkinguna.
Ég var  á móti þeirri leið en
tók nú þátt samt. Að loknu því
prófkjöri þar sem ég lenti að
mig minnir í 11. sæti  dró ég
mig útúr afskiptum af stjórn-
málum.“

Í víking til AmeríkuÍ víking til AmeríkuÍ víking til AmeríkuÍ víking til AmeríkuÍ víking til Ameríku

– Þegar hér var komið sögu
voru komin aldamót og þús-
und ár síðan Leifur heppni
fann Ameríku. Margt var gert
af því tilefni. Ákveðið var að
halda að nýju til Ameríku á
víkingaskipinu Íslendingi. Um
borð voru vaskir menn úr Vest-
mannaeyjum og sunddrottn-
ingin Ellen Ingvadóttir. Þegar
leitað var að útgerðarmanni
var staðnæmst við útgerðar-
mannssoninn að vestan. Heim-
ir hélt í víking.

„Já, það má segja að ég hafi
nánast farið út starfi hjá Al-
þýðubandalaginu í starf hjá
Davíð Oddssyni því ég gerist
starfsmaður Landafundanefn-
dar undir ráðuneyti hans. Þar
var ég verkefnisstjóri  sigling-
ar víkingaskipsins Íslendings
til Ameríku. Það var mjög
mikið ævintýri. Ég kom frekar
seint að því máli. Það var ein-
ungis mánuður í brottför skips-
ins og það var ýmislegt sem
átti eftir að gera m.a. að finna
fylgdarskip. Þá kom sér vel að
hafa brjálæðisgen föður míns.
Það tókst að leigja skip í eigu
Samherja, Hríseynna,  til þess
að fylgja Íslendingi. Þessi tími,
að vinna með þessu dásamlega
fólki sem var í áhöfn Íslend-
ings, var stórkostlegur. Þarna
voru Vestmannaeyingar að
ólgleymdri Ellen Ingvadóttur.
Þetta var samfelld hetjusaga
þeirra. Öll sú athygli sem þessi
leiðangur fékk var meiriháttar.
Að fylgjast með áhöfninni í
viðtölum við hverja alþjóða-

sjónvarpsstöðina á fætur ann-
arri og heimsblöðin dag eftir
dag var mjög ánægjulegt. Þau
urðu aldrei klisjukennd. Aldrei
hallærisleg og þetta gekk mjög
vel. Ég er mjög þakklátur fyrir
að hafa fengið að taka þátt í
þessu verkefni.

Í upphafi höfðu menn efa-
semdir um þessa ferð. Við höf-
um aldrei flaggað okkar sögum
nægjanlega nema þá sem
handritum. Bandaríkjamenn
eru hins vegar landnemaþjóð
alveg eins og við. Þeir hafa
gífurlegan áhuga á uppruna
sínum og fortíð. Það komu
180.000 manns um borð í skip-
ið í Bandaríkjunum og yfir
300 þúsund manns á Ný-
fundnalandi og meginlandi
Kanada. Þetta var allt fólk sem
var að rekja sinn uppruna og
var að velta þessum hlutum
fyrir sér. Þetta kom manni
þægilega á óvart. Þetta segir
okkur að við getum gert miklu
meira úr þessum söguarfi okk-
ar en við gerum.“

– Voru ameríkanar að trúa
þessum sögum okkar?

„Já, það gerðu þeir. Þú getur
auðvitað ekki vakið athygli
allrar þessarar stóru þjóðar.
En með markvissri kynningu
á ákveðnum svæðum er hægt
að gera stóra hluti. Þeir eru
svo opnir og hafa gaman af
sögum. Bandaríkjamenn eru
þrátt fyrir allt sagnaþjóð.
Kannski þess vegna sem allar
þessar sápuóperur ganga. Þær
eru sögur þó að þær séu kann-
ski ekki mjög merkilegar.
Þessi tími var ógleymanlegur.
Þeir eru ekki margir sem eru
svo heppnir  að hafa verið út-
gerðarmenn á víkingaskipi.“

– En síðan þegar þessari ferð
lýkur þá varð saga þessa skips
vandræðaleg. Það var eins og
menn vildu ekkert með skipið
hafa?

„Já, ég varð fyrir vonbrigð-
um með afstöðu ríkisins og
borgarinnar í því máli. Eigandi
skipsins var skuldugur frá
smíði þess. Þegar þú ertu hins
vegar búinn að kynna svona
skip fyrir tugum milljóna
manna þá ertu auðvitað kom-
inn með ákveðin verðmæti í
hendurnar. Hingað munu
koma ferðamenn og þeir spyrja
eftir þessu skipi. Það hefði
ekki verið gaman að þurfa að
segja þúsundum ferðamanna
að skipið væri heima í garði
hjá einhverjum milla í Texas
eins og útlit var fyrir um tíma.
En sem betur fer hjó Árni Sig-
fússon bæjarstjóri í Reykja-
nesbæ á þennan hnút og það
var vel gert. Ég er sannfærður
um að þetta skip á eftir að
skapa mikil verðmæti ef rétt
verður á málum haldið.

Það er auðvitað sérkennilegt
að þjóð sem flaggar þessum
arfi skuli ekki hafa átt svona
skip. Þrátt fyrir að þetta sé
auðvitað eftirlíking þá er þetta
nákvæmari eftirlíking en áður
hefur verið gerð. Það var dá-
samlegt að sjá þetta skip sigla.
Það náði ótrúlegum hraða.
Víkingarnir hafa svo sannar-
lega kunnað að smíða skip.“

Að komaAð komaAð komaAð komaAð koma
út úr skápnumút úr skápnumút úr skápnumút úr skápnumút úr skápnum

– Eitt af mestu feimnismál-
um þjóðfélagsins hafa löngum
verið málefni samkynhneigð-
ra. Um þau var aðeins rætt
með hvísli og hneykslan. Á
þessu hefur orðið mikil breyt-
ing hin seinni ár. Samkyn-
hneigðir hafa orðið sýnilegri.
Sérstaklega eftir að gleðigang-
an þeirra varð að raunveruleika
við fádæma góðar mótttökur
almennings. Þar hefur Heimir
Már komið að málum.

„Já, frá haustinu 1999 þegar
fyrstu Hinsegin dagarnir voru
hef ég verið framkvæmdastjóri
hátíðarinnar. Þetta eru sjálf-
stæð sjálfboðaliðasamtök sem
eiga bakhjarl í  Samtökunum
78,  Félagi samkynhneigðra
stúdenta FSS, Konur með kon-
um KMK, Ungliðahreyfingu
samkynhneigðra og litlum
karlaklúbbi sem heitir MSC
Ísland,  en  þar ræður ríkjum
Ísfirðingurinn Veturliði Guð-
nason.

Við ákváðum á árinu 2000
að hafa í fyrsta skipti eins kon-
ar gleðigöngu (Parade) og það
þótti nú frekar djörf hugmynd.
Margir ætluðu nú ekki þora
því satt best að segja. Sögðu
að það myndu ekki koma nema
100-200 manns í gönguna og
við yrðum bara hlægileg. Það
ár mættu 15 þúsund manns.
Flesta hafa verið í bænum eftir
þessa göngu um 30 þúsund
manns. Í fyrra var svo mikil
rigning að annað eins hafði
ekki sést en samt voru yfir 20
þúsund manns í bænum.

Það hefur verið mjög gaman
að vera í þessu starfi. Þarna
erum við aftur komin að Amer-
íku. Við erum að flytja inn
kúltúr frá þeim. Réttindabar-
átta samkynhneigðra í Banda-
ríkjunum byggir mjög mikið á
réttindabaráttu svartra. Þessi
hugmynd að fara í stóra göngu
kemur auðvitað frá göngunni
miklu þegar svartir gengu
milljón manna gönguna til
Washington. Þannig að allt
tengist þetta nú.

Fyrsta Gay Pride gangan var
haldin til þess að minnast at-
burða í New York árið 1969
þegar hommar og lesbíur
ákváðu í fyrsta skipti að láta
ekki handtaka sig þegjandi og
hljóðalaust fyrir það eitt að
vera til. Gestir staðarins streitt-
ust á móti handtöku á bar sem
heitir Stonewall í New York.
Árið eftir var svo haldið upp á
það sem  kallað er  Stonewall
uppreisnin sem kennt er við
umræddan bar. Rúmum þrjátíu
árum síðar hefur þetta síðan
undið uppá sig og nú fara millj-
ónir manna í þessar göngur.
Hinsegin dagar eru  meðlimir
í alþjóðlegum samtökum sem
eiga uppruna sinn í Bandaríkj-
unum og heita InterPride og
ég er varaforseti þeirra. Við
verðum með heimsráðstefnu
samtakanna í Reykjavík í októ-
ber sem er mjög stór viðburður
fyrir okkur. Þarna verða full-
trúar víðsvegar að úr heimin-
um.

Í þessum málum sannast að
enginn er eyland og maður
sækir styrkinn með því að vera
hluti af stærri heild. Samkyn-
hneigðir eiga sameiginlega
sögu með fólki alls staðar í
heiminum. Sumir eru komnir
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og sína. Hann kenndi mér
nokkur mikilvæg atriði í upp-
eldinu. Í fyrsta lagi var það að
vera alltaf heiðarlegur. Það er
auðvitað heiðarlegt að koma
út úr skápnum. Í öðru lagi
kenndi hann mér það að ef þú
gerir eitthvað á hlut einhvers
þá áttu aldrei að vera það mikill
maður að þú getir ekki beðist
fyrirgefningar. Ég held að hon-
um hafi verið þetta léttara en
móður minni. Auðvitað kom
mörgum þetta mjög á óvart.
Ég er nú kannski ekki þessi
týpa sem er í huga fólks af
þessum kvenlega karlmanni.
Þau hafa tekið þessu bæði
mjög vel. Þeim hefur þótt mjög
vænt um minn maka og taka
honum eins og hverju öðru
tengdabarni. Ég hef því ekki
undan neinu að kvarta.

Það er líka reynsla flestra í
þessum málum. Það eru auð-
vitað allir að glíma við for-
dóma. Líka þeir samkynhneig-
ðu. Þeir eru með fordómana í
sínu höfði og þurfa að glíma
við þá eins og aðrir. Fyrst og
fremst er þetta glíman gagn-
vart sjálfum þér. Að þú sjálfur
viðurkennir þína kynhneigð. Í
flestum tilfellum koma for-
eldrar börnum sínum þægilega
á óvart þegar þau koma útúr
skápnum. Langflestir foreldrar
standa með sínum börnum
auðvitað. En að sjálfsögðu
bregður fólki. Það er óhjá-
kvæmilegt. Þegar fólk er síðan
komið yfir það  kemur auðvit-
að væntumþykjan í ljós. Það
vilja allir að börnum sínum
vegni vel og séu hamingjusöm.

Hin dæmin eru óneitanlega
til þar sem foreldrar afneita
sínum börnum. Ég þekki eitt
dæmi af kunningja mínum sem
býr með manni. Foreldrar hans
eru í sértrúarsöfnuði og afneit-
uðu honum. Fyrir þeim er hann
ekki til lengur. Þessi kunningi
minn segir að auðvitað hafi
það verið slæmt að þau kusu

hjónabandi með gagnstæðu
kyni. Þetta léttir því heilmiklu
oki af fólki. “

– Er möguleiki á því að við
séum að fara öfganna á milli.
Er ástæða til þess að ætla að
við getum verið að gera það
spennandi að vera samkyn-
hneigður? Eða er það hluti af
fordómunum?

„Já og nei. Kynhneigð er nú
það ríkur þáttur í eðli sérhvers
einstaklings að ég held  að
enginn taki upp á því að verða
samkynhneigður af tómri aug-
lýsingamennsku. Ungt fólk
hefur hins vegar alltaf prófað
sig áfram. Það er ekkert nýtt í
sögunni. Fólk gerir tilraunir.
Það er kannski talað meira um
það í dag. Ég held að þetta sé
það djúpt í eðlinu að það geri
þetta enginn af því að það sé
spennandi.  Það er aftur á móti
auðveldara nú en oft áður fyrir
fólk að horfa í spegilinn og
viðurkenna hvaða tilfinningar
það hefur. Það er líka auðveld-
ara fyrir ættingja og vini að
átta sig á þessum hlutum. Í
dag er þetta ekki sama sjokkið
og það var fyrir örfáum árum
síðan. Þegar ég kom útúr
skápnum  sagði ég foreldrum
mínum það þannig að ég birtist
bara með vini mínum sem þá
var minn kærasti. Allt í einu
var ég hættur að vera með kon-
unni sem ég var með í tæp tíu
ár og var farinn að búa með
manni. Það var ekki mikið
vandamál fyrir þau.“

ForeldrarForeldrarForeldrarForeldrarForeldrar
styðja sín börnstyðja sín börnstyðja sín börnstyðja sín börnstyðja sín börn

– Nú hefði maður haldið að
pabbi þinn, þessi harðjaxl og
af þessari kynslóð sem var
kannski full fordóma vegna
vanþekkingar, hefði tekið
þessu illa?

„Sumir gætu haldið það. En
pabbi virðir nú alltaf fólk sem
þorir að standa upp fyrir sig

skemur á veg í sinni baráttu en
við aðrir lengra. Það er hins
vegar samstaðan sem gerir
okkur sterk. Í þessum alþjóða-
samtökum erum við að fræða
hvort annað um baráttuna
þannig að fólk í einstökum
löndum þurfi ekki að vera að
finna upp hjólið. Hvernig haga
skal baráttunni. Við hefðum
ekki fengið okkar réttindi hér
á Íslandi nema vegna þess að
aðrir börðust fyrir þeim í öðr-
um löndum.“

Gjörbreytt viðhorfGjörbreytt viðhorfGjörbreytt viðhorfGjörbreytt viðhorfGjörbreytt viðhorf

– Er það ekki rétt tilfinning
hjá mér þegar ég segi að þessi
ganga ykkar á Íslandi hefur
gjörbreytt viðhorfum almenn-
ings í ykkar garð?

„Jú, alveg tvímælalaust.
Pólitíkin á bak við Gay Pride
er auðvitað sýnileikinn. Að þú
getur auðvitað ekki verið stolt-
ur ef þú þorir ekki að láta sjá
þig. Að fara útá göturnar og
fagna því hver þú ert. Alveg
eins og verkalýðurinn gerir á
1.maí svo dæmi sé tekið. Þann-
ig vinnum við gegn fordóm-
um. Fordómar byggjast á van-
þekkingu. Þú þekki kannski
engan samkynhneigðan. Þann-
ig að þú hefur bara einhverjar
draugasögur að styðjast við.
Við höfum gert þetta að nokk-
urs konar fjölskylduhátíð.
Þarna getur fólk verið með
allri fjölskyldunni. Þetta hefur
bjargað mörgum. Auðveldað
fólki að koma útúr skápnum
og gert lífið léttbærara. Ekki
hvað síst fólki utan af landi
sem oft býr við erfiðari að-
stæður en fólkið hér í fjöl-
menninu. Nú þykir ekkert sér-
stakt lengur að koma útúr
skápnum. Krakkar í dag eru
að koma út yngri og öruggari.
Þau eru að koma kannski 15-
16 ára gömul í staðinn fyrir
30-35 ára þar sem menn hafa
kannski verið í misheppnuðu

að afneita honum en það sé
betra en að hann hefði þurft að
lifa í lygi alla æfi.“

TilfinningabaráttanTilfinningabaráttanTilfinningabaráttanTilfinningabaráttanTilfinningabaráttan
– Nú eru nokkur ár síðan þú

komst útúr skápnum og þá
voru fordómarnir meiri en þeir
eru í dag. Var þetta mikil til-
finningabarátta hjá þér?

„Ég hefði komið mun fyrr
út úr skápnum ef ég hefði ekki
verið í sambandi með yndis-
legri konu. Það samband stóð
í tíu ár eftir að við kynntumst
í Menntaskólanum á Ísafirði.
Í dag erum við góðir vinir.
Síðan tók ég þá ákvörðun að
segja henni sannleikann og
það var mjög erfitt. Það var
mjög erfiður skilnaður. Við
vorum svo miklir vinir. Vorum
alltaf saman og gerðum allt
saman þannig að þetta var
strembið. Hún fór síðar í nám
til Bretlands og er þar gift kona
og á tvö börn. Við höfum hald-
ið sambandi síðan og ég sé
ekki eftir þeim tíma sem sam-
band okkar stóð. Það voru ynd-
isleg ár. En ef ég hefði ekki
hitt hana þá hefði ég sennilega
komið útúr skápnum 18 eða
19 ára.“

– Þú ert þá að segja að þú
hafir gert þér grein fyrir kyn-
hneigð þinni áður en þið byrjið
saman?

„Já, ég vissi það alveg frá
því að ég var tólf ára. Ég fann
það bara þegar ég varð kyn-
þroska að ég var ekki eins upp-
tekinn af stelpunum og vinir
mínir. Reyndar fannst mér
strákarnir alltaf sætari en stelp-
urnar. En auðvitað er fólk mis-
jafnt að upplagi. Fólk uppgötv-
ar þetta á svo misjöfnum aldri.
Sumir við kynþroskaaldur en
aðrir eru að komast að þessu
frameftir öllum aldri. Fólk
þroskast bara misjafnlega hratt
hvort sem það er samkyn-
hneigt eða gagnkynhneigt.“

– Það hlýtur að vera erfiðari
tilfinningabarátta þegar maður
er í sambandi eða hjónabandi
og þarf að koma útúr skápnum
undir þeim kringumstæðum?

„Já, það er alveg rétt. Þess
vegna eru  Hinsegin dagar okk-
ar svo mikilvægir til þess að
fræða fólk. Þannig að for-
dómaveggirnir séu ekki eins
háir og þeir voru. Fyrir tuttugu
árum eða svo þegar Hörður
Torfa var í Samúelsviðtalinu
þá var litið á samkynhneigt
fólk sem glæpamenn og per-
verta. Allt sem þú heyrðir
heima hjá þér og í skólanum
um samkynhneigð var allt svo
ljótt og því faldi fólk þessar
tilfinningar. Það er þessi hug-
arfarsbreyting sem Samtökin
78 hafa meðal annars unnið
með sínu starfi undanfarna ára-
tugi. Auðvitað má líka segja
að alnæmið hafi reynst falin
blessun í bölvun. Þegar það
kom neyddist fólk til þess að
taka umræðuna um öruggt
kynlíf og samkynhneigð. Al-
næmið sprengdi þessa um-
ræðu með góðum stuðningi
landlæknisembættisins með
Ólaf Ólafsson í fararbroddi.
Það er upplýsingin, fræðslan
og umræðan sem drepa for-
dómana.

Í dag er gaman að taka þátt
í göngunni okkar því þar er
fólk svo stolt. Þar er maður að
hitta foreldra sem ganga með
sínum börnum og er stoltir af
því.“

RéttindabaráttanRéttindabaráttanRéttindabaráttanRéttindabaráttanRéttindabaráttan

– Nú hafa orðið miklar fram-
farir í réttindabaráttu sam-
kynhneigðra hér á landi?

„Já, við erum í hópi 8-10
þjóða sem hafa tryggt okkar
réttindi hvað mest. Við erum
svona á svipuðu róli og önnur
Norðurlönd. Danir eru að vísu
alltaf töluvert á undan. Þar geta
samkynhneigðir til dæmis ætt-

leitt börn sem ekki er hægt hér
í dag. Við eigum hins vegar
eftir að tryggja sömu réttindi
samkynhneigðra hér og annara
við ættleiðingar barna. Það eru
engar rannsóknir sem sýna að
börn sem alast upp í samkyn-
hneigðum hjónaböndum beri
einhvern skaða af því. Þvert á
móti ef eitthvað er. Það þarf
líka að tryggja að lesbíur geti
farið í tæknifrjóvgun eins og
aðrar konur. Það á ekki að
vera að mismuna konum á
þennan hátt.

Síðan er það þjóðkirkjan hér
sem leyfir prestum sínum ekki
að gefa samkynhneigða saman
í hjónaband. Það er margt sam-
kynhneigt fólk  mjög trúað og
vill starfa innan þjóðkirkjunn-
ar en getur það ekki. Fyrir mig
persónulega skiptir þetta ekki
miklu máli en það gerir það
fyrir marga. Þjóðkirkjan er
með þessari afstöðu sinni að
dæma sig úr leik í nútíma þjóð-
félagi. Það er ekkert sem segir
að Jesú Kristur sem lifði í gjör-
ólíku samfélagi að hann hefði
haft fordóma gagnvart sam-
kynhneigðum. Minn kristin-
dómur segir mér að hann hafi
ekki gengið um fullur for-
dóma. Þvert á móti gekk hann
um fordómalaus. Það er því
mjög mikilvægt að það fólk
sem vill fá blessum kikjunnar
fái hana. Það er líka mjög mik-
ilvægt fyrir þjóðkirkjuna ef að
hún vill taka þátt í lífi fólksins
í landinu að hún breyti þessu
viðhorfi.“

– Að þínu mati eru því þetta
stærstu hagsmunamálin?

„Já, ég held að þessi fram-
faramál komast í höfn á þessu
kjörtímabili. Þá er ég að meina
ættleiðingarmálin og tækni-
frjóvgunarmálin. Á það ber að
líta að það eru nú ekki nema
nokkur ár síðan það var ekki
leyfilegt hér á landi að þiggja
gjafaegg við tæknifrjóvgun.“

– En af hverju er það svona
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ríkt í ykkar framkomu að vera
svona mikið að ræða opinber-
lega ykkar mál. Að segja fólki
frá ykkar högum?

„Það er vegna þess að það
þarf sífellt að vera að minna
fólk á hlutina. Ég er oft spurður
af hverju við þurfum sífellt að
vera að tala um samkyn-
hneigðina. Af hverju við get-
um bara ekki verið hommar
og lesbíur og haldið kjafti. Það
er nefnilega málið. Það verður
að halda umræðunni á lofti til
þess að það gleymist ekki að
það hafa ekki öll réttindi skap-
ast af sjálfu sér. Ég er nú reynd-
ar sannfærður um að flestir
Íslendingar séu í eðli sínu ekki
fordómafullir. Þá á ég við að
þegar þeir hafa fengið stað-
reyndir málanna lagðar á borð-
ið fyrir sig þá eru þeir mjög
fljótir að kasta öllum bábylj-
um.

Hugsaðu þér að fyrir tveim-
ur árum ætluðu Pólverjar í Gay
Pride göngu. Þá fóru nýnasist-
ar af stað og auglýstu eftir
fólki til þess að berja á homm-
unum og lesbíunum. Niður-
staðan varð sú að það mættu
tvö þúsund manns til þess að
berja á fjörutíu samkynhneigð-
um manneskjum. Og lögregl-
an var aldeilis mjög óvænt víðs
fjarri. Svona var nú ástandið
þar fyrir tveimur árum. Þetta
land er nú ekki svo langt frá
okkur og er um þessar mundir
að ganga inní Evrópubanda-
lagið. Þetta varð hins vegar til
þess að þeir hlutu miklar ákúr-
ur frá sambandinu og urðu að
laga þessi mál. Þarna sannast
að oft er betra að tilheyra að
einhverju leyti stærri heild
þangað sem maður getur sótt
styrk þegar á þarf að halda.“

– Þannig að þegar upp er
staðið erum við ekki svo for-
dómafull?

„Nei við erum fyrst og
fremst forvitið fólk. Hvað eru
landnemar annað en forvitið
fólk sem vill tileinka sér nýja
hluti. Við erum fólk sem flúði
annað land af því að við þold-
um illa fyrirskipanir og órétt-
læti.

Að taka flugiðAð taka flugiðAð taka flugiðAð taka flugiðAð taka flugið

– En að því sem þú ert að
gera í dag. Þú ert nú upplýs-
ingafulltrúi Flugmálastjórnar.
Í huga fólks eru flugmál svona
málaflokkur þar sem allt er í
mjög föstum skorðum og
jafnvel íhaldssamt. Þú fyrir-
gefur en mig grunar að í huga
fólks sért þú ekki manngerðin
í svona starf. Hvernig kom
það til að þú tókst þetta starf
að þér?

„Eftir landafundaæfintýrið
var ég án atvinnu. Ég sá þetta
starf auglýst og ákvað að sækja
um. Ég var einn af um 70
mönnum sem sótti um. Á end-
anum var ég ráðinn. Eins og
aðrir Ísfirðingar hafði ég alltaf
haft strákslegan áhuga á flugi
því auðvitað var það snar
þáttur í okkar lífi. Það var mjög
erfiður tími þegar ég byrjaði
hjá stofnuninni. Það voru mörg
krefjandi mál í gangi. Þetta er
ákaflega stór heimur og þetta
er  alþjóðlegur starfsvettvang-
ur. Það eru mjög margir hlutir
að gerast í flugheiminum.

Þetta er auðvitað íhaldssamt
að því leitinu að til þess að
flugið gangi þurfa að vera til
samræmdar reglur milli landa.
Því er ekki hægt að hafa hér
aðrar reglur en í öðrum lönd-
um. Eftir 11. september hafa
hlutirnir gerst mjög hratt. Þetta
starf mitt er  fljölbreytt og þ.a.l.
er ég að læra eitthvað nýtt á
hverjum degi.  Verkefni dags-
ins eru ekki fyrirsjáanleg. Að
því leitinu er þetta svipað og
blaðamennskan. Ég vinn með
mjög góðu og skemmtilegu
fólki. Fólki sem þekkir þennan
flugheim eins og fingurna á
sér.

Breytingarnar sem  fylgja
lággjaldaflugfélögunum eru
miklar. Farþegum er sífellt að
fjölga. Í dag fara tæplega 90
þúsund flugvélar um okkar
flugstjórnarsvæði á ári og
þjónustan við þær færir okkur
um tvo milljarða í tekjur. Það
er áætlað að eftir 15-20 ár verði
þær á bilinu 180-200 þúsund.
Því er mjög mikilvægt fyrir
okkur að við náum að halda
okkar hlut. Það er ekki sjálf-
gefið að við höldum okkar
flugstjórn. Það er verið að
fækka flugstjórnarsvæðum í
Evrópu. Það er talað um að
fækka þeim úr 42 í 10-15 þann-
ig að við verðum að halda vel
á okkar málum. Það mun kosta
nokkur átök. Það er ekki verið
að tala um að fækka flugum-
ferðarstjórum heldur er verið
að tala um að færa þá til. Menn
gætu þurft að flytja milli landa.

Öryggiskröfur eru alltaf að
aukast í kjölfar 11. septem-
bers. Þar þurfum við að halda
vöku okkar. Nú er rætt um að
taka upp vopnaleit í öllu inn-
anlandsflugi í Evrópu. Það
verður mjög dýrt og vonandi
tekst okkur að fá undanþágu
frá því. Ég er ekki viss um að
innanlandsflug hér stæði undir
þeim kostnaði. Þannig að það
er margt að gerast sem við
verðum að fylgjast með.

ÍslenskaÍslenskaÍslenskaÍslenskaÍslenska
flugævintýriðflugævintýriðflugævintýriðflugævintýriðflugævintýrið

Umfang flugstarfseminnar
á Íslandi er langt umfram það
sem stærð þjóðarinnar gefur
til kynna. Ef við horfum t.d.
til Noregs. Þaðan eru þrjú eða
fjögur flug í viku til Banda-
ríkjanna. Við erum með dag-
legt flug til fjögurra borga í
Bandaríkjunum. Það er ekki í
neinu samræmi við mann-
fjölda hér. Ef það ætti að miða
við höfðatölu hér væru kann-
ski tvö til þrjú flug á á dag til
Kaupmannahafnar og London
og þaðan þyrftum við að taka
tengiflug til annarra landa. Það
er auðvitað mjög óraunveru-
legt sem Flugleiðum og forver-
um þess félags hefur tekist að
draga hingað af farþegum og
millilendingarfarþegum og um
leið tryggt okkur ótrúlega
ferðatíðni til og frá landinu.
En það er ekki sjálfgefið að
við höldum þessari sterku
stöðu okkar. Það þarf að berj-
ast fyrir henni. Þá hafa þrjú
önnur íslensk flugfélög verið í
mikilli útrás á alþjóðamarkaði
og Atlanta er stærsta flugfélag
sinnar tegundar í heiminum í
dag.“

– Heimir hefur tekist á við
fleiri verkefni í lífinu en hér
hafa verið nefnd. Eitt þeirra
sem eflaust væri efni í heilt
viðtal er rithöfundurinn. Hann
hefur sem kunnugt er gefið út
nokkrar ljóðabækur en langt
er liðið síðan sú síðasta kom
út. Að síðustu spyrjum við
fregna af ritstörfunum.

– En hvað með rithöfundinn.
Ertu eitthvað að semja?

„Já, ég ætlaði nú að gefa út
bók þegar ég varð fertugur en
það tafðist. Ég er að vona að

það takist á þessu ári. Það hefur
ekki komið út bók eftir mig
síðan 1986 þannig að það er
kominn tími til. Trúnaðarles-
ararnir mínir hafa verið svo
uppteknir að undanförnu að
ég er ekki viss um að mér
takist að koma bókinni út á
afmælisdaginn minn í maí eins
og ég var búinn að stefna að.
Þetta er ljóðabók með  einum
eða tveimur lengri prósum sem
eru einhvers konar sögukaflar.
Ég hef alltaf skrifað þó að það
hafi nú verið misjafnlega mik-

ið milli ára. Síðan hef ég auð-
vitað samið texta við lög Rún-
ars bróður og hann er alltaf að
taka upp en hann er nú reyndar
eins og ég hættur að nenna að
gefa út. En það er líka mjög
spennandi að vita ekki hvað
framtíðin geymir í skauti sér.“

– Nú ríkir sú skoðun og þyk-
ir fín að hagsmunum okkar sé
best borgið með því að sitja
þæg og stillt til borðs með
stjórnarherrunum. Bíða eftir
því að röðin komi að okkur.
Að okkur verði rétt eitthvað.

Hvernig röðin er á undan er
ekki á hreinu.

Heimir Már vildi ekki lifa í
lygi. Hann er stoltur maður.
Segir sína meiningu og krefst
breytinga. Hann viðurkenndi
tilfinningar sínar og lifir sam-
kvæmt því. Þurfum við ekki
fleiri svona menn. Mikið
óskaplega hlýtur það er vera
ríkt samfélag sem þarf ekki á
slíkri lífsstefnu að halda. Erum
við svona rík?

–Halldór Jónsson
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Uppskeruhátíð meistaraflokka
KFÍ haldin með pompi og prakt

Meistaraflokkar kvenna
og karla hjá KFÍ héldu

uppskeruhátíð með við-
höfn í Krúsinni á Ísafirði á

laugardagskvöld. Venju
samkvæmt voru veittar

viðurkenningar fyrir ár-
angur á nýyfirstaðinni

leiktíð. Hjá meistaraflokki
kvenna var Berglind Ing-

varsdóttir valinn besti leik-
maðurinn. Þórkatla Al-

bertsdóttir þótti hafa tekið
mestu framförunum og

Guðbjörg Einarsdóttir var
útnefnd efnilegasti leik-

maðurinn. Pétur Már Sig-
urðsson fékk viðurkenn-

ingu sem besti leikmaður
meistaraflokks karla.

Birgir Björn Pétursson
hafði sýnt mestu framfar-

irnar og Sigurður Þor-
steinsson þótti efnilegastur.

Að auki voru veittir tveir
bikarar þ.e. Lúllabikarinn

og Ísfirðingabikarinn.
Gunnar Ingi Elvarsson

hlaut Lúllabikarinn sem er
veittur fyrir besta árangur-

inn í starfi KFÍ. Þá hlaut
Helga Salóme Ingimars-

dóttir, leikmaður meistara-
flokks, Ísfirðingabikarinn

fyrir margra ára góða
frammistöðu. Fjölmenni

sótti uppskeruhátíðina í
Krúsinni og naut glæsi-
legra veitinga. Gestirnir
skemmtu sér fram eftir

kvöldi og þeir hressustu
tjúttuðu fram á rauða nótt
við undirleik hljómsveitar-
innar Hrauns. – kristinn@bb.is Gunnar Ingi Elvarsson og Helga Salóme Ingimarsdóttir fengu Lúlla-bikarinn í ár.

Birgir Björn Pétursson, Guðbjörg Einarsdóttir, Sigurður Þor-
steinsson, Berglind Ingvarsdóttir og Pétur Már Sigurðsson.

Konur skemmtu konum í Edinborg
Á laugardagskvöld komu

fjölmargar konur saman í
Edinborgarhúsinu á Ísa-

firði til að skemmta sér og
sínum. Skemmtunin var
haldin í þriðja sinn og er

skipulagið þannig að und-
irbúningsnefnd ákveður

stað og stund en gestirnir
sjálfir koma með veiting-

arnar, góða skapið og
skemmtiatriðin. Eins og
fyrri ár var kvöldið vel

heppnað og er viðburður-
inn því að festa rætur í

mannlífi bæjarins. Eins og
sjá má á meðfylgjandi

myndum var gleðin við
völd á kvöldi kvennanna.

– hj@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Ný fjölmiðlun
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Smáauglýsingar

Ég heiti Michael Schembri og erÉg heiti Michael Schembri og erÉg heiti Michael Schembri og erÉg heiti Michael Schembri og erÉg heiti Michael Schembri og er
26 ára Möltubúi. Ég er að leita26 ára Möltubúi. Ég er að leita26 ára Möltubúi. Ég er að leita26 ára Möltubúi. Ég er að leita26 ára Möltubúi. Ég er að leita
að pennavinkonu sem hugsanlegaað pennavinkonu sem hugsanlegaað pennavinkonu sem hugsanlegaað pennavinkonu sem hugsanlegaað pennavinkonu sem hugsanlega
gæti orðið vinur minn. Ég hefgæti orðið vinur minn. Ég hefgæti orðið vinur minn. Ég hefgæti orðið vinur minn. Ég hefgæti orðið vinur minn. Ég hef
gaman af því að ferðast og myndigaman af því að ferðast og myndigaman af því að ferðast og myndigaman af því að ferðast og myndigaman af því að ferðast og myndi
því vilja eignast vini í ykkar fallegaþví vilja eignast vini í ykkar fallegaþví vilja eignast vini í ykkar fallegaþví vilja eignast vini í ykkar fallegaþví vilja eignast vini í ykkar fallega
landi. Að sjálfsögðu væri einniglandi. Að sjálfsögðu væri einniglandi. Að sjálfsögðu væri einniglandi. Að sjálfsögðu væri einniglandi. Að sjálfsögðu væri einnig
gaman að fá ykkur til míns lands,gaman að fá ykkur til míns lands,gaman að fá ykkur til míns lands,gaman að fá ykkur til míns lands,gaman að fá ykkur til míns lands,
þar sem ég gæti leitt ykkur um.þar sem ég gæti leitt ykkur um.þar sem ég gæti leitt ykkur um.þar sem ég gæti leitt ykkur um.þar sem ég gæti leitt ykkur um.
Vinsamlegast sendið mér e-mailVinsamlegast sendið mér e-mailVinsamlegast sendið mér e-mailVinsamlegast sendið mér e-mailVinsamlegast sendið mér e-mail
á: mschemb@maltanet.net eðaá: mschemb@maltanet.net eðaá: mschemb@maltanet.net eðaá: mschemb@maltanet.net eðaá: mschemb@maltanet.net eða
skrifað mér á eftifarandi heimilis-skrifað mér á eftifarandi heimilis-skrifað mér á eftifarandi heimilis-skrifað mér á eftifarandi heimilis-skrifað mér á eftifarandi heimilis-
fang: 10, G. Agius Muscat Street,fang: 10, G. Agius Muscat Street,fang: 10, G. Agius Muscat Street,fang: 10, G. Agius Muscat Street,fang: 10, G. Agius Muscat Street,
Zabbar - VBR 02, Malta.Zabbar - VBR 02, Malta.Zabbar - VBR 02, Malta.Zabbar - VBR 02, Malta.Zabbar - VBR 02, Malta.

Aðalfundur HestamannafélagsinsAðalfundur HestamannafélagsinsAðalfundur HestamannafélagsinsAðalfundur HestamannafélagsinsAðalfundur Hestamannafélagsins
Storms verður haldinn sunnudag-Storms verður haldinn sunnudag-Storms verður haldinn sunnudag-Storms verður haldinn sunnudag-Storms verður haldinn sunnudag-
inn 4. apríl kl. 14 í Félagsheimil-inn 4. apríl kl. 14 í Félagsheimil-inn 4. apríl kl. 14 í Félagsheimil-inn 4. apríl kl. 14 í Félagsheimil-inn 4. apríl kl. 14 í Félagsheimil-
inu á Þingeyri. Venjuleg aðalfund-inu á Þingeyri. Venjuleg aðalfund-inu á Þingeyri. Venjuleg aðalfund-inu á Þingeyri. Venjuleg aðalfund-inu á Þingeyri. Venjuleg aðalfund-
arstörf. Félagar eru hvattir til aðarstörf. Félagar eru hvattir til aðarstörf. Félagar eru hvattir til aðarstörf. Félagar eru hvattir til aðarstörf. Félagar eru hvattir til að
mæta.mæta.mæta.mæta.mæta.

Til sölu er lítil 3ja herb. íbúð aðTil sölu er lítil 3ja herb. íbúð aðTil sölu er lítil 3ja herb. íbúð aðTil sölu er lítil 3ja herb. íbúð aðTil sölu er lítil 3ja herb. íbúð að
Stórholti. Skipti möguleg á stærriStórholti. Skipti möguleg á stærriStórholti. Skipti möguleg á stærriStórholti. Skipti möguleg á stærriStórholti. Skipti möguleg á stærri
íbúð. Uppl. í síma 456 5424.íbúð. Uppl. í síma 456 5424.íbúð. Uppl. í síma 456 5424.íbúð. Uppl. í síma 456 5424.íbúð. Uppl. í síma 456 5424.

Til sölu er Brno, 22 cal. riffill, lít-Til sölu er Brno, 22 cal. riffill, lít-Til sölu er Brno, 22 cal. riffill, lít-Til sölu er Brno, 22 cal. riffill, lít-Til sölu er Brno, 22 cal. riffill, lít-
ið notaður. Upplýsingar í símaið notaður. Upplýsingar í símaið notaður. Upplýsingar í símaið notaður. Upplýsingar í símaið notaður. Upplýsingar í síma
456 5324.456 5324.456 5324.456 5324.456 5324.

Óska eftir að kaupa ódýran bíl,Óska eftir að kaupa ódýran bíl,Óska eftir að kaupa ódýran bíl,Óska eftir að kaupa ódýran bíl,Óska eftir að kaupa ódýran bíl,
helst skoðaðan. Upplýsingar íhelst skoðaðan. Upplýsingar íhelst skoðaðan. Upplýsingar íhelst skoðaðan. Upplýsingar íhelst skoðaðan. Upplýsingar í
síma 848 0928.síma 848 0928.síma 848 0928.síma 848 0928.síma 848 0928.

Óska eftir notuðu klósetti, helstÓska eftir notuðu klósetti, helstÓska eftir notuðu klósetti, helstÓska eftir notuðu klósetti, helstÓska eftir notuðu klósetti, helst
gefins eða fyrir lítinn pening.gefins eða fyrir lítinn pening.gefins eða fyrir lítinn pening.gefins eða fyrir lítinn pening.gefins eða fyrir lítinn pening.
Upplýsingar í síma 892 8584Upplýsingar í síma 892 8584Upplýsingar í síma 892 8584Upplýsingar í síma 892 8584Upplýsingar í síma 892 8584
og 456 5176.og 456 5176.og 456 5176.og 456 5176.og 456 5176.

Til sölu er nýlegur svefnsófi, verðTil sölu er nýlegur svefnsófi, verðTil sölu er nýlegur svefnsófi, verðTil sölu er nýlegur svefnsófi, verðTil sölu er nýlegur svefnsófi, verð
kr. 18 þús. Upplýsingar í símakr. 18 þús. Upplýsingar í símakr. 18 þús. Upplýsingar í símakr. 18 þús. Upplýsingar í símakr. 18 þús. Upplýsingar í síma
456 3261.456 3261.456 3261.456 3261.456 3261.

Til sölu er u.þ.b. 108m² íbúð áTil sölu er u.þ.b. 108m² íbúð áTil sölu er u.þ.b. 108m² íbúð áTil sölu er u.þ.b. 108m² íbúð áTil sölu er u.þ.b. 108m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýli, 4-5 herb.neðri hæð í tvíbýli, 4-5 herb.neðri hæð í tvíbýli, 4-5 herb.neðri hæð í tvíbýli, 4-5 herb.neðri hæð í tvíbýli, 4-5 herb.
með kjallara og bílskúr. Uppl. ímeð kjallara og bílskúr. Uppl. ímeð kjallara og bílskúr. Uppl. ímeð kjallara og bílskúr. Uppl. ímeð kjallara og bílskúr. Uppl. í
síma 456 4269.síma 456 4269.síma 456 4269.síma 456 4269.síma 456 4269.

Til sölu er Hyundai Accent, árg.Til sölu er Hyundai Accent, árg.Til sölu er Hyundai Accent, árg.Til sölu er Hyundai Accent, árg.Til sölu er Hyundai Accent, árg.
1998, ekinn 86 þús. km. Uppl.1998, ekinn 86 þús. km. Uppl.1998, ekinn 86 þús. km. Uppl.1998, ekinn 86 þús. km. Uppl.1998, ekinn 86 þús. km. Uppl.
í síma 456 7518 og 659 3389.í síma 456 7518 og 659 3389.í síma 456 7518 og 659 3389.í síma 456 7518 og 659 3389.í síma 456 7518 og 659 3389.

Til leigu er lítið einbýlishús á eyr-Til leigu er lítið einbýlishús á eyr-Til leigu er lítið einbýlishús á eyr-Til leigu er lítið einbýlishús á eyr-Til leigu er lítið einbýlishús á eyr-
inni á Ísafirði. Laust nú þegar.inni á Ísafirði. Laust nú þegar.inni á Ísafirði. Laust nú þegar.inni á Ísafirði. Laust nú þegar.inni á Ísafirði. Laust nú þegar.
Uppl. í síma 456 3041 eða 456Uppl. í síma 456 3041 eða 456Uppl. í síma 456 3041 eða 456Uppl. í síma 456 3041 eða 456Uppl. í síma 456 3041 eða 456
4187.4187.4187.4187.4187.

Til sölu er Daihatsu Feroza, árg.Til sölu er Daihatsu Feroza, árg.Til sölu er Daihatsu Feroza, árg.Til sölu er Daihatsu Feroza, árg.Til sölu er Daihatsu Feroza, árg.
1990, ekinn 182 þús. km. Ný-1990, ekinn 182 þús. km. Ný-1990, ekinn 182 þús. km. Ný-1990, ekinn 182 þús. km. Ný-1990, ekinn 182 þús. km. Ný-
upptekin vél, 4 nagladekk og 4upptekin vél, 4 nagladekk og 4upptekin vél, 4 nagladekk og 4upptekin vél, 4 nagladekk og 4upptekin vél, 4 nagladekk og 4
sumardekk fylgja. Uppl. í símasumardekk fylgja. Uppl. í símasumardekk fylgja. Uppl. í símasumardekk fylgja. Uppl. í símasumardekk fylgja. Uppl. í síma
691 7659 eða 456 3034.691 7659 eða 456 3034.691 7659 eða 456 3034.691 7659 eða 456 3034.691 7659 eða 456 3034.

Ertu að fara suður á fimmtudagErtu að fara suður á fimmtudagErtu að fara suður á fimmtudagErtu að fara suður á fimmtudagErtu að fara suður á fimmtudag
eða föstudag? Vantar þig ekkieða föstudag? Vantar þig ekkieða föstudag? Vantar þig ekkieða föstudag? Vantar þig ekkieða föstudag? Vantar þig ekki
skemmtilegan ferðafélaga? Uppl.skemmtilegan ferðafélaga? Uppl.skemmtilegan ferðafélaga? Uppl.skemmtilegan ferðafélaga? Uppl.skemmtilegan ferðafélaga? Uppl.
í síma 845 7199.í síma 845 7199.í síma 845 7199.í síma 845 7199.í síma 845 7199.

Til leigu er 8m² íbúð í HlíðunumTil leigu er 8m² íbúð í HlíðunumTil leigu er 8m² íbúð í HlíðunumTil leigu er 8m² íbúð í HlíðunumTil leigu er 8m² íbúð í Hlíðunum
í Reykjavík. Um framtíðarleiguí Reykjavík. Um framtíðarleiguí Reykjavík. Um framtíðarleiguí Reykjavík. Um framtíðarleiguí Reykjavík. Um framtíðarleigu
er að ræða. Upplýsingar í símaer að ræða. Upplýsingar í símaer að ræða. Upplýsingar í símaer að ræða. Upplýsingar í símaer að ræða. Upplýsingar í síma
456 7404.456 7404.456 7404.456 7404.456 7404.

Spilavist er í Guðmundarbúð nk.Spilavist er í Guðmundarbúð nk.Spilavist er í Guðmundarbúð nk.Spilavist er í Guðmundarbúð nk.Spilavist er í Guðmundarbúð nk.
föstudagskvöld kl. 20.föstudagskvöld kl. 20.föstudagskvöld kl. 20.föstudagskvöld kl. 20.föstudagskvöld kl. 20.

Til sölu er Subaru Forrester árg.Til sölu er Subaru Forrester árg.Til sölu er Subaru Forrester árg.Til sölu er Subaru Forrester árg.Til sölu er Subaru Forrester árg.
2001, ekinn 47 þús. km. Uppl.2001, ekinn 47 þús. km. Uppl.2001, ekinn 47 þús. km. Uppl.2001, ekinn 47 þús. km. Uppl.2001, ekinn 47 þús. km. Uppl.
í síma 456 4213 og 456 3379.í síma 456 4213 og 456 3379.í síma 456 4213 og 456 3379.í síma 456 4213 og 456 3379.í síma 456 4213 og 456 3379.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-
arvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. í
síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-
arvegi 78. Upplýsingar í símumarvegi 78. Upplýsingar í símumarvegi 78. Upplýsingar í símumarvegi 78. Upplýsingar í símumarvegi 78. Upplýsingar í símum
456 3928 og 456 4323.456 3928 og 456 4323.456 3928 og 456 4323.456 3928 og 456 4323.456 3928 og 456 4323.

Þjóðin hefur fylgst með því hvernig rannsókn líkfundarmálsins á Neskaup-
stað hefur undið fram. Óhætt er að segja að  margir hafi fyllst óhugnaði yfir því
sem í ljós hefur komið. Hinir grunuðu í málinu hafa sagt ótrúlegar sögur af
óverkum sínum og einn þeirra Grétar Sigurðarson segist ekki hefðu komist í
gegnum þetta allt nema vegna guðstrúar sinnar. Annar Jónas Ingi Ragnarsson
segist hvergi hafa nærri komið í viðtali á Stöð 2.

Sú spurning vaknar óneitanlega af hverju ríkissjónvarpið og Morgunblaðið
hafi enn ekki komið að þessu máli með viðtölum. Fréttablaðið talaði við Grét-
ar, DV við unnustu hans og Stöð 2 sem fyrr segir við Jónas Inga. Enn á eftir
að tala við Thomas Malakauskas, höfuðparinn frá Litháen. Athygli vekur að
enginn hefur talað við við móður Vaidas Justivicieus, hins látna, sem þremenn-
ingarnir segjast hafa horft upp á deyja í höndum sér, nema hvað Jónas Ingi tók
ekki eftir neinu. Oft er gott að taka ekki eftir því sem er óþægilegt, en til lengri
tíma er það ekki hentugt og gæti reynst mjög ógott fyrir okkur öll að snúa okk-
ur ætíð undan þegar óþægindi berja upp á.

En er þetta sú fréttamennska eða fjölmiðlun sem íslenska þjóðin vill? Það
verður að segjast eins og er, að illa væri komið fyrir þjóðinni ef svarið er já. En
hvert er raunveruleikaskyn Íslendinga? Er það svo að það sé að finna í blöð-
um, útvarpi og sjónvarpi? Fram undir þetta hefði ekki þótt eðlilegt, heldur
þvert á móti þótt undarlegt að dagblöð birti óstyttar lögregluskýrslur, að ekki
sé nú um það talað að birta slíkar skýrslur yfirleitt. Er það blaðmennska yfir

höfuð að koma sér undan því að skrifa fréttir með því birta skýrslur lögreglunnar,
sem að sjálfsögðu eiga ekki að vera opinberar fyrr en í fyrsta lagi við fyrirtöku
máls fyrir dómi, eftir útgáfu ákæru. Vart verður því trúað að hinum almenna Ís-
lendingi þætti gott að vera í þeim sporum, borin sökum um alvarleg afbrot að
lesa skýrslur teknar af sér í dagblöðum. Lögreglan í Reykjavík hefur rannsakað
lekann á skýrslunum, en án árangurs.

Að auki er getið fólks með fullu nafni í DV sem átti ekkert heima í frétt af mál-
inu. Þeir sem ekki eru bornir sökum eiga auðvitað rétt á því að vera ekki bendlað-
ir við þetta óhugnanlega mál á þessu stigi málsins, hvort sem til þess kemur síðar
að þeir kunni að verða kallaðir til sem vitni eður ei. Það vekur einnig athygli
hversu linlega sjónvarpsmenn komu fram gagnvart Jónasi Inga á Stöð 2. Að
auki hafa hvorki Fréttablaðið né DV sýnt neina tilburði til þess að brjóta mál
þetta til mergjar þótt því sé slegið upp með þessum hætti, sem raun ber vitni. DV
og Stöð 2 selja áskrift en Fréttablaðið ekki, en stjórnendur beggja þessara blaða
eru hinir sömu þegar grannt er skoðað.

Það verður að telja eðilegan framgang mála að lögregla og ákæruvald ljúki
sínum störfum áður en um þessi mál er fjallað á jafn gagnrýnislausan hátt og
þessi dæmi bera vitni um. Erfiðasta og ógnvænlegasta spurningin er þó sú, hvort
að þessi háttur sé sá sem þjóðin vill. Þeirri spurningu verðum við að fá svarað ef
við viljum skera úr hvort telja skuli lýðveldið Ísland vera réttarríki.

Sunnukórinn og kirkjukór Ísafjarðarkirkju

Undirbúa Strengleika
með hljómsveitarundirleik

Sunnukórinn og kirkjukór
Ísafjarðarkirkju æfa nú af
kappi fyrir tónleika í Ísafjarð-
arkirkju þar sem Strengleikar
eftir Jónas Tómasson, tón-
skáld, bóksala og heiðursborg-
ara á Ísafirði, verða fluttir.
Verkið var frumflutt árið 1966
í tilefni þess að hundrað ár
voru liðinn frá því Ísafjörður
endurheimti kaupstaðarrétt-
indi en áður höfðu einstaka
hlutar þess verið fluttir opin-
berlega. Hlutar Strengleika
voru fluttir á ný árið 1981 þeg-
ar 100 ár voru frá fæðingu
Jónasar.

Sinfónínuhljómsveit áhuga-
manna og Strengjasveit Tón-
listarskóla Ísafjarðar leika á
tónleikunum undir stjórn Ing-
vars Jónassonar, sonar Jónasar
Tómassonar. Hingað til hefur
verkið verið flutt við píanó-
undirleik en Ingvar hefur útsett
það fyrir hljómsveit og hörpu.
Hörpuleikari verður Elísabet
Waage. Einsöngvarar verða
Snorri Wium, tenór, og Guð-
rún Jónsdóttir, sópransöng-
kona.Stjórnandi Sunnukórsins
er Margrét Geirsdóttir.

Strengleikar eru samdir við
ljóðaflokk Guðmundar Guð-
mundssonar skólaskálds og
lauk Jónas fyrstu lögunum
1914 en verkið var ekki full-
klárað fyrr en árið 1962, næst-
um hálfri öld síðar. Flutningur
Strengleika í Alþýðuhúsinu
fyrir 38 árum þótti stórvið-
burður í tónlistarlífi bæjarins.
Einsöngvarar voru Guðmund-
ur Guðjónsson og Sigurveig
Hjaltested, sem þá voru á há-
tindi ferilsins. Tónleikarnir
verða í Ísafjarðarkirkju á
pálmasunnudag og hefjast kl.
20.               – kristinn@bb.is

Frumflutningi Strengleika fagnað í Alþýðuhúsinu á Ísafirði. Ólafur Vignir Albertsson, undirleikari, Guðmundur Guð-
jónsson, Sigurveig Hjaltested, Jónas Tómasson, Sigríður Ragnarsdóttir, undirleikari, og Ragnar H. Ragnar stjórnandi
Sunnukórsins. Sunnukórinn stendur fyrir aftan.

Jónas Tómasson við orgelið.

Sigríður Ólöf Ingvars-
dóttir, ljósmóðir við HSÍ
hefur verið ráðin til að
gegna starfi hjúkrunarfræð-
ings á Þingeyri að sögn
Þrastar Óskarssonar, fram-
kvæmdastjóra Heilbrigðis-
stofnunarinnar Ísafjarðar-
bæ. Erfiðlega hefur gengið
að manna stöðuna og hefur
hjúkrunarfræðingur ekki
verið með fasta viðveru þar
síðan á seinni hluta síðasta
áratugar. Bjarnheiður Ívars-
dóttir hefur þjónustað Þing-
eyringa að undanförnu

Hjúkrunarfræð-
ingur á Þingeyri
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Safnvörður í Ósvör
Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir eftir

áhugasömum einstaklingi til að sjá um
safnvörslu og kynningu í Ósvör.

Um hlutastarf er að ræða með áherslu á
ferðamannatímabilið frá vori til hausts.

Áhugasamir leggi inn umsókn á bæjar-
skrifstofu fyrir 7. apríl 2004.

Nánari upplýsingar veita Einar Pétursson,
bæjarstjóri í síma 450 7000 og Gunnar
Hallsson, formaður menningarráðs í síma
696 7316.

Einar Pétursson, bæjarstjóri.

Fasteign óskast
Fasteign óskast keypt á mjög góðum

kjörum eða með yfirtöku lána. Má þarfnast
lagfæringa. Skoða flest, bæði íbúðar- og
atvinnuhúsnæði.

Upplýsingar í síma 895 3004 eða á net-
fanginu landis@simnet.is

Atvinna
Ræstir ehf., óskar að ráða starfsmann á

Ísafirði, þrjá morgna í viku, mánudaga, mið-
vikudaga og föstudaga frá kl. 9 við ræstingar.

Upplýsingar í símum 553 6020 og 897 1012.

Fiskiskipum á Vestfjörðum
fækkaði á milli áranna 2002
og 2003 samkvæmt tölum
Hagstofu Íslands. Á árinu
2002 voru 380 fiskiskip í fjórð-
ungnum en voru 363 á síðasta
ári. Ekki fækkaði fiskiskipum
þó á öllum stöðum á Vest-
fjörðum því að á Suðureyri
fjölgaði um fjögur skip á milli
ára voru 24 í fyrra og á Flateyri
voru skipin í fyrra 25 talsins
og hafði fjölgað um tvö á milli
ára.

Í Bolungarvík hafði skipum
fækkað um fimm á milli ára
og voru þau 50 í fyrra. Á Ísa-
firði voru í fyrra 41 fiskiskip
og hafði fækkað um þrjú á
milli ára. Það vekur óneitan-
lega athygli að Ísafjörður er

aðeins í þriðja sæti byggðar-
laga á Vestfjörðum hvað fiski-
skipafjölda snertir. Flest skip
í fyrra voru gerð út frá Bol-
ungarvík eða 50 eins og áður
sagði. Næst flest eru þau ger
út frá Patreksfirði 48 talsins
og frá Ísafirði voru 41 skip
gerð út í fyrra.

Ef horft er yfir lengra tímabil
kemur í ljós að fiskiskipafloti
Vestfirðinga hefur verið að
smækka, bæði hvað varðar
stærð skipa og fjölda. Á ár-
unum 1999 voru 381 skip
skráð á Vestfjörðum samtals
16.834 brúttótonn að stærð. Í
fyrra voru þau eins og áður
sagði 363 talsins. Í brúttótonn-
um talið voru skipin á árinu
1999 16.834 tonn að stærð en

í fyrra voru þau 13.575 tonn
að stærð. Er það samdráttur
um tæpan fimmtung í tonnum
talið. Á sama tíma fækkaði
fiskiskipum landsmanna en
þau stækkuðu í tonnum talið.

Meðalaldur fiskiskipa á
Vestfjörðum hefur einnig
hækkað á þessum árum. Árið
1999 var meðalaldurinn 17,8
ár en var orðinn 18,7 ár 2003.
Togarafloti Vestfirðinga er
mun eldri en sambærileg skip
á landinu öllu. Í fyrra var með-
alaldur okkar togara 27,3 ár
og hafði hækkað frá árinu 1999
um rúm 7 ár. Vestfirskir tog-
arar voru í fyrra um 5 árum
eldri en togarar landsmanna í
heild.

– hj@bb.is

Fiskiskipum fækkar
Skýrsla Hagstofu Íslands

Á fimmtudag var tilkynnt
um úthlutun styrkja úr Menn-
ingarborgarsjóði fyrir árið
2004 og hlutu nokkur verkefni
sem tengjast Vestfjörðum
styrk. Sjóminjasafnið á Ísafirði
hlaut 800 þúsund króna styrk
ásamt Árbæjarsafni, Byggða-
safninu að Görðum, Jöklasýn-
ingunni á Höfn, Tækniminja-
safninu á Seyðisfirði og Síldar-
minjasafninu á Siglufirði.
Samstarfsverkefni safnanna

heitir sex pör og er stefnumót
minja og lista umhverfis land-
ið. Í því taka þátt söfnin sex og
jafn margir listamenn.

Þá hlutu Pétur Jónasson og
Guðrún S Birgisdóttir 500 þús-
und króna styrk til að halda
tónlistarhátíðina, við Djúpið
á vordögum á Ísafirði, Súða-
vík, Flateyri. Suðureyri og
Bolungarvík.

Einnig hlaut Sauðfjársetur
á Ströndum 500 þúsund króna

styrk vegna sumardagskrár
setursins. Félag um endurreisn
listasafns Samúels fékk 300
þúsund króna styrk til viðgerða
á verkum Samúels Jónssonar
í Selárdal. Þá hlaut Ísafjarðar-
bær 300 þúsund króna styrk
vegna Tónlistarhátíðar alþýð-
unnar og Hjálmtýr Heiðdal
hlaut 200 þúsund króna styrk
til þess að halda kvikmynda-
hátíðina 101 Hólmavík á
Ströndum.             – hj@bb.is

Styrkir verkefni á Vestfjörðum
Menningarborgarsjóður

Verktakafyrirtækið Ágúst og Flosi ehf.

Þriðja fyrirtækið á landinu til
að innleiða nýtt öryggiskerfi

Verktakafyrirtækið Ágúst
og Flosi ehf. á Ísafirði er þriðja
byggingarfyrirtækið á landinu
sem hefur innleiðingu á nýju
öryggiskerfi fyrir byggingar-
iðnað. Það er finnskt að upp-
runa og tekur á eftirfylgni með
vinnuverndarmálum á vinnu-
staðnum og á þeim bygging-
arstöðum sem fyrirtækið starf-
ar á hverju sinni. Eyjólfur
Bjarnason, byggingatækni-
fræðingur, hjá Samtökum iðn-
aðarins heimsótti Ágúst og
Flosa við annan mann fyrir
stuttu og hélt námskeið fyrir
starfsmenn fyrirtækisins og
helstu undirverktaka.

Eyjólfur er hnútum kunnur
í byggingariðnaði á Ísafirði en
hann var um skeið bæjartækni-
fræðingur Ísafjarðarkaupstað-
ar. Samtök iðnaðarins, Samiðn
og Vinnueftirlitið eru í átaks-
verkefni um vinnuverndarmál
og er innleiðing nýja kerfisins
hér á landi einn liður í því.

Eyjólfur segir að í upphafi
hafi verið að ákveðið að tvö
fyrirtæki prufukeyrðu kerfið,
Íslenskir aðalverktakar og

Sveinbjörn Sigurðsson ehf. en
þau eru bæði á höfuðborgar-
svæðinu. „Síðan kom ég að
máli við þá Torfa og Björg-
mund hjá Ágústi og Flosa ehf.
sem höfðu áhuga á verkefninu
og voru fljótir að taka mig á
orðinu. Mér finnst mjög
ánægjulegt að þeir hafi verið
til í slaginn.“

Eyjólfur segir hið nýja kerfi
halda utan um vinnuverndar-
mál á byggingarvinnustöðum
á jákvæðan hátt. „Það er ekki
bara verið að fetta fingur út í
það sem betur má fara heldur
er líka dregið fram hvað er í
lagi.“

Eyjólfur segir lagt af stað
með ákveðin atriði á vinnu-
staðnum sem snúi m.a. að
starfsmanninum sjálfum, t.d.
hvort störfin séu unnin þannig
að ekki skapist hætta af og
hvort starfsmaðurinn sé að
nota tilskilinn öryggisbúnað.
Að auki er farið yfir fallvarnir,
rafmagn, o.fl. „Síðan skiptir
umgengnin miklu máli hvort
allt sé í rusli og drasli eða
hvort gengið sé vel um vinnu-

staðinn. Það er metið sjónrænt
einu sinni í viku. Þannig er
leitast við að nota handhægar
matsaðferðir en ekki vera alltaf
með tommustokkinn á lofti.“

Eyjólfur segir talsvert átak
fyrir fyrirtæki að taka vinnu-
verndarmál föstum tökum.
„Hins vegar er það okkar upp-
lifun kerfið gerir þetta mun

einfaldara en ella og menn eru
fljótir að átta sig á því hvað
þetta skiptir miklu máli“, sagði
Eyjólfur.

Öryggiskerfið er hluti af
stærra gæðakerfi sem ætlunin
er að innleiða hjá Ágústi og
Flosi. „Það eru náttúrlega eng-
in kerfi betri en mennirnir sem
vinna við þau en þetta er gott
tæki til að leiðbeina okkur“,
sagði Torfi Jóhannsson.

– kristinn@bb.is

Starfsmenn Ágústar og Flosa á námskeiði í síðustu viku.
Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi skrifar

Áfram ólga í sjávarútvegi
Ekkert lát er á umræðunni

um sjávarútveginn sem verið
hefur í mörg ár. Hún hefur
verið misjafnlega kraftmikil
en jafnan gosið upp á nýjan
leik þegar menn hafa talið að
málinu væri lokið í kjölfar ein-
hverrar pólitískrar niðurstöðu
á Alþingi. Þannig var fyrir síð-
ustu Alþingiskosningar. Póli-
tískir greiningarmenn, sjálf-
skipaðir snjallhugar og skjálf-
andi hagsmunaaðilar luku upp
einum munni í aðdraganda
kosninganna og tilkynntu að
málinu væri lokið.

Endurskoðun fiskveiðilög-
gjafarinnar á kjörtímabilinu
hefði farið fram og ákveðið
hefði verið að breyta engu, en
handhafar veiðiheimildanna
höfðu fallist á að greiða ríkinu
árlega smápening í staðinn.
Með því hefðu þeir keypt sér
frið. Friður fyrir veiðigjald,
og þar með búið að gefa út
aflátsbréf til þjóðarinnar. Mál-
inu lokið og kosningarnar
myndu snúast um annað.

Ósanngjarnt kerfiÓsanngjarnt kerfiÓsanngjarnt kerfiÓsanngjarnt kerfiÓsanngjarnt kerfi

Ég var á annarri skoðun og
varaði félaga mína við. Að
mínu mati hefði ekki verið
breytt neinu því sem veldur
ólgunni. Áfram gætu menn selt
það sem þeir höfðu aldrei
keypt, áfram gæti framsalið
sett atvinnulíf í einstökum
byggðarlögum í uppnám,  á-
fram væri verð á veiðiheim-
ildum í engu samræmi við þær
tekjur sem má afla með nýt-
ingu þeirra og  áfram væri
hröð samþjöppun veiðiheim-
ilda með sameiningu og
stækkun fyrirtækja. Með öðr-
um orðum að áfram loguðu
eldarnir undir kerfinu.

Og hvað kom í ljós? Auð-
vitað varð málið í brennidepli
í kosningabaráttunni. Ástæðan
er einföld. Það er ósanngjarnt
að einstakir menn geti gengið
út úr greininni með risafjár-
hæðir. Það er ósanngjarnt að
fólk sem starfar í greininni búi
við það þá óvissu sem fram-
salið leiðir af sér um vinnu
sína. Það er ósanngjarnt að
fólk verði fyrir miklu fjárhags-
legu tjóni vegna ákvörðunar
sem það hefur engin áhrif á
um sölu eða flutning veiði-
heimilda úr plássinu. Í hnot-
skurn er málið þetta: Of mörg-
um finnst kerfið of ósanngjarnt
og meðan því er ekki breytt þá
verður ólgan áfram og viðvar-
andi.

Kjósendur vilduKjósendur vilduKjósendur vilduKjósendur vilduKjósendur vildu
en þorðu ekkien þorðu ekkien þorðu ekkien þorðu ekkien þorðu ekki

Stjórnarflokkarnir áttu í vök
að verjast í kosningabarátt-
unni, það verður að viðurkenn-
ast. En segja má að þeir hafi
bjargað sér fyrir horn. Annars

vegar með því að boða tiltekn-
ar breytingar á kerfinu, svo
sem línuívilnun og aukinn
byggðakvóta og svo hins vegar
komu valdir útgerðarmenn til
hjálpar. Eru þar minnisstæð-
astir forystumenn stórra fyrir-
tækja eins og Brims, Vinnslu-
stöðvarinnar  og Þorbjarnarins
og sem lögðu sig fram um að
hræða líftóruna úr starfsfólki
sínu með útleggingum sínum
á því sem gerast myndi ef hug-
myndir stjórnarandstöðu-
flokkanna um breytingar næðu
fram að ganga. Hvort tveggja
bar árangur og stjórnarflokk-
arnir héldu þingmeirihluta
sínum.

Ég met viðhorf  kjósenda
þannig að meirihluti þeirra hafi
viljað gera umtalsverðar breyt-
ingar á fiskveiðikerfinu, en
þegar á reyndi hafi ekki nógu
margir þorað að skipta um
ríkisstjórn vegna óvissu um
styrka stjórn á efnahagsmálum
og efasemdir voru um tillögur-
nar í sjávarútvegsmálum, sem
voru auk þess verulega ólíkar
milli stjórnarandstöðuflokk-
anna.

Fyrningarleið ...Fyrningarleið ...Fyrningarleið ...Fyrningarleið ...Fyrningarleið ...

Kjarninn í breytingartillög-
unum var að ljúka núverandi
úthlutun veiðiheimilda og taka
upp einhvers konar markaðs-
kerfi til að endurúthluta veiði-
heimildunum. Þessi tillaga var
kölluð fyrningarleið og vísaði
til þess að ætlunin var að fyrna
árlega hluta af veiðiheimild-
unum þar til allar heimildirnar
væru fyrndar til ríkisins úr
höndum þeirra sem hafa veiði-
heimildirnar undir höndum.

Það var svo breytilegt hver-
su hratt þessi kerfisbreyting
ætti að ganga fyrir sig, allt frá
5 árum upp í 33 ár. Endurút-
hlutunarreglurnar voru óskýrar
og því óljóst hvort íbúar ein-
stakra sjávarbyggða yrðu betur
settir. Þá var vandi fyrningar-
manna  sá að veiðiheimildir
útgerðarmanna hlutu að minn-
ka hvert ár og þar með tekju-
möguleikar útgerðarinnar og
ef útgerðarmaður vildi hafa
sama magn heimilda undir
höndum varð hann að leigja
til sín heimildir sem svaraði
fyrningunni og þá jókst kostn-
aður hans. Ekki tókst að sýna
fram á að hagur útgerðar-
manna batnaði á annan hátt
við breytinguna og því snerust
þeir yfirleitt hart gegn fyrning-
arleiðinni. Sumir þeirra lögðu
fram útreikninga til stuðnings
eigin fullyrðingum um að fyrn-
ingarleiðin leiddi fyrirtæki
þeirra í gjaldþrot á fáum árum.
Niðurstaðan er að það verður
að endurbæta fyrningarleiðina
ef hún á að fá brautargengi.

...og nauðungarleið...og nauðungarleið...og nauðungarleið...og nauðungarleið...og nauðungarleið

En það að fyrningarleiðin
kemst ekki upp á pallborðið
þýðir ekki að kerfið eigi að
vera óbreytt. Frá kosningum
hafa mikil tíðindi orðið í sjáv-
arútvegi sem opna augu allra
þeirra, sem á annað borð vilja
sjá, að óbreytt fyrirkomulag
er lítið annað en nauðungar-
leið. Raunar má alveg kalla
það lögbundið arðrán eða eitt-
hvað þaðan af verra. Fyrst skal
nefna Raufarhöfn. ÚA ákvað
að draga saman seglin í starf-
semi Jökuls, en kvóta fyrir-
tækisins var áður búið að flytja
til Akureyrar og hann unninn
þar. Það setti atvinnulíf stað-
arins í uppnám og endirinn
varð samdráttur á staðnum,
færri störf. Eina leiðin til að
afstýra samdrætti var að kaupa
kvóta og það var ekki afl til
þess. Það var hins vegar úrræði
íbúanna á Vopnafirði. Þeir
skuldsettu sig nauðugir um
nærri 1 milljarð króna til þess
að eignast ráðandi hlut í Tanga,
sjávarútvegsfyrirtæki staðar-
ins.

Næstir til að fara  nauðung-
arleiðina voru Seyðfirðingar
og enn áttu ÚA menn í hlut.
Til þess að afstýra verulegum
samdrætti í atvinnu á Seyðis-
firði urðu heimamenn að
kaupa veiðiheimildir af ÚA
fyrir um það bil 500 milljónir
króna. Sömu veiðiheimildir og
norðanmenn höfðu 6 árum
áður keypt á fjórðungs verðs-
ins nú. Síðasta dæmið sem ég
nefni er Brimssalan. Fyrirtæk-
in, Haraldur Böðvarsson hf. á
Akranesi, Skagstrendingur hf.
á Skagaströnd og sjálft  ÚA á
Akureyri voru seld í heilu lagi
og seljandinn hagnaðist mikið
á viðskiptunum, um eina 3
milljarða króna. Það þýðir að
rekstur fyrirtækjanna  þriggja
verður að skila peningum um-
fram það sem áður var. Í öllum
þessum 5 fyrirtækjum verður
reksturinn að bera kostnaðinn,
tekjurnar aukast ekki við
viðskiptin svo það dæmist á
útgjaldahliðina. Eigendaskipt-
in kalla á aukin útgjöld og
hver er stóri munurinn á þess-
ari nauðungarleið íbúa ein-
stakra byggðarlaga og fyrn-
ingarleiðinni? Í dæmi Brims
fara peningarnir út úr greininni

Kristinn H. Gunnarsson.

og virðast nú vera notaðir til
þess að kaupa hlutabréf í Ís-
landsbanka á yfirverði til þess
að þjóna óljósum markmiðum
eigenda Landsbankans.

Illgresið burtIllgresið burtIllgresið burtIllgresið burtIllgresið burt
Niðurstaðan er þá að óbreytt

kerfi er ekki skömminni skárra
og enginn friður verður til
frambúðar með því. Ólgan í
sjávarútvegi mun halda áfram
þar til að breytingar verða
gerðar sem taka á orsökum
ólgunnar. Það er verkefni
stjórnarflokkanna að hafa for-
göngu um það. Þeir hafa
fengið annað tækifæri til þess
að takast á við það verkefni og
verða að leysa það á þessu
kjörtímabili. Óvarlegt er  að
gera ráð fyrir því að kjósendur
sýni  frekari biðlund. Þetta er
stærra mál en svo að lausnin
felist í línuívilnun og byggða-
kvótum. Þær aðgerðir eru til
hjálpar, en eru ekki meira en
verkjalyf við vondum haus-
verk. Það þarf almennar breyt-
ingar á leikreglum kerfisins.
Þegar sjálfir höfuðpáfar kvóta-
kerfisins á Akureyri eru farnir
að reiðast vegna afleiðinga
kerfisins og predika nú samfé-
lagslega ábyrgð bankanna er
orðið tímabært að safna liði til
þess að uppræta illgresið sem
þrífst í skjóli kvótakerfisins.
Það verður ekki falið með af-
látsbréfi veiðigjaldsins.

Pólitískt verkefniPólitískt verkefniPólitískt verkefniPólitískt verkefniPólitískt verkefni

Samfélagslega ábyrgðin
einskorðast ekki við bankana,

og raunar má segja eða vanda-
samt sé að gera kröfur af þessu
tagi á fjármálastofnanir. Kröf-
urnar um að gætt sé samfé-
lagslegrar ábyrgðar standa
fyrst og fremst á stjórnmála-
mönnunum. Þeir setja leikregl-
urnar og hafa valdið. Það
stendur þeim næst að gæta
hagsmuna starfsfólks í sjávar-
útvegi og hugsa um hag ein-
staklinga sem fjárfest hafa í
eignum í sjávarplássum lands-
ins. Þetta er pólitískt verkefni
sem stjórnmálaflokkarnir fá
ekki flúið undan og verkefnið
nær til allra staða landsins en
ekki sérvalinna byggðarlaga.

HagkvæmninHagkvæmninHagkvæmninHagkvæmninHagkvæmnin
umdeilanlegumdeilanlegumdeilanlegumdeilanlegumdeilanleg

Margt má segja um kvóta-
kerfið bæði gott og vont. Eitt
er það sem oftast hefur verið
talið því til tekna er að það
leiði til aukinnar hagkvæmni.
Það er umdeilanlegt svo ekki
sé meira sagt. Ekki það að
hagkvæmni hafi ekki aukist í
greininni undanfarna tvo ára-
tugi. Það hefur greinilega
gerst. Heldur hitt að fleiri þætt-
ir koma til sem hver og einn
stuðlar að aukinni hagkvæmni
og án þess að kvótakerfið hafi
endilega áhrif þar á. Færa má
rök fyrir því að hagkvæmnin
hefði þróast með svipuðum
hætti þótt ekkert kvótakerfi
hefði verið við lýði eða eitt-
hvert allt annað kerfi til að
stjórn veiðunum. Tæknivæð-
ing í veiðum og vinnslu sem
hefur átt sér stað hefði orðið

hvort sem er, nefna má líka
tilkomu vinnsluskipa, fisk-
markaði, framfarir í flutninga-
tækni og umbætur á fjármála-
mörkuðum. Markaðsvæðingin
og aukin samkeppni hefur haft
áhrif á fjárfestingu í húsnæði
og skipum. Samdráttur í heild-
arveiði hefur haft mikil áhrif
til hagræðingar og hefði gert
það hvort sem er, þótt ekki
væri stuðst við núverandi
kvótakerfi. Kvótakerfið er
ekki forsenda markaðsvæð-
ingar, hún hefði orðið hvort
sem er.

Hins vegar er hægt að benda
á verulegan ókost kvótakerfs-
ins. Aukin skuldsetning hefur
orðið í kjölfar  veðsetjanlegra
veiðiheimilda og nýjasta dæm-
ið, salan  á Brimsfyrirtækjun-
um flutti milljarða króna út úr
sjávarútveginum sem situr eft-
ir með skuldirnar. Ég veit ekki
hversu marga  milljarða króna,
ef til vill allt að 10 milljarða.
Spyrja má hvaða hagkvæmni
felst í því að auka skuldir í
sjávarútvegi til þess að nokkrir
einstaklingar utan greinarinnar
auðgist mikið? Og noti pening-
ana svo til þess að sölsa undir
sig fjármálamarkaðinn? Hvað
er þjóðarbúin betur statt? Hver
er ávinningur ríkisins? Menn
ættu að fara varlega í að færa
kvótakerfinu til tekna meira
en hægt er að standa við. Það
á líka eftir að færa kerfinu til
gjalda kostnaðinn sem fellur á
einstaklingana vegna afleið-
inga kerfisins. Hann er ekki
svo lítill og er ekki rétt að þeir
borgi sem græða á kerfinu?

  – Kristinn H. Gunnarsson.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Felur Fjórðungssambandinu
að kanna sameiningarkosti
Bæjarstjórn Ísafjarðar-

bæjar hefur samþykkt að
fela Fjórðungssambandi
Vestfirðinga vinnslu tillagna
um frekari sameiningu sveit-
arfélaga á Vestfjörðum og
jafnvel aukna samvinnu.
Magnús Reynir Guðmunds-
son, bæjarfulltrúi frjálslynd-
ra og óháðra, greiddi einn
fundarmanna atkvæði gegn
tillögunni.

„Fyrir liggur að nágranna-
sveitarfélög Ísafjarðarbæjar,
Bolungarvíkurkaupstaður
og Súðavíkurhreppur, eru
ekki í sameiningarhugleið-
ingum. Önnur sveitarfélög
koma ekki til greina varð-
andi sameiningu að mínum
dómi“, sagði Magnús Reyn-
ir þegar hann gerði grein fyr-
ir atkvæði sínu.

Fjórðungssamband Vest-
firðinga ritaði öllum sveitar-
félögum í fjórðungnum bréf
þar sem óskað er eftir afstöðu
sveitarstjórnanna til þess að
sambandið taki að sér vinnslu
tillagna um sameiningu sveit-

arfélaga á Vestfjörðum.
Nefnd um sameiningu sveit-
arfélaga, sem skipuð er af
félagsmálaráðuneytinu,
óskaði eftir samstarfi við
landshlutasamtök um mót-
un sameiningartillagna.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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> RÚV: 3. apríl           kl. 21:00

Í kvöld verður bein útsending frá
hinni árlegu Söngkeppni Félags
framhaldsskólanema sem fram
fer í Kaplakrika í Hafnarfirði.
Þetta er í fimmtánda sinn sem
félagið stendur fyrir keppninni og
jafnoft hefur Sjónvarpið sýnt frá
henni. Mikið er lagt í keppnina að
þessu sinni og mun á þriðja tug skóla senda þátttakendur.
Fyrir hönd MÍ keppir Birgir Olgeirsson frá Bolungarvík.

Söngkeppni framhaldsskólanna

> Stöð 2: 3. apríl           kl. 21:45

Robin Williams leikur aðalhlut-
verkið í spennumyndinni Hrað-
framköllun, eða Onu Hour
Photo sem segir frá Seymour
Parrish sem starfar í stórmark-
aði. Hann framkallar filmur
fyrir viðskiptavinina og þykir
lipur í starfi. Sjúklegur áhugi
hans á Ninu Yorkin og fjölskyldu hennar grefur þó undan
honum sem síðan endar með skelfingu.

Hraðframköllun Robin Williams

> Sýn: 3. apríl         kl. 10:30

Að mati flestra er viðureign
Arsenal og Manchester United í
undanúrslitum bikarkeppninn-
ar hinn eiginlegi úrslitaleikur
keppninnar. Liðin mætast á
Villa Park í dag en félögin átt-
ust við í úrvalsdeildinni um síð-
ustu helgi sem endaði 1-1. Leik-
urinn er tvímælalaust mikil-
vægari enda bikarinn í sjónmáli.

Enn á nú Arsenal gegn United

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Suðaustlæg átt, víða 5-10

m/s og rigning eða súld
með köflum, en úrkomu-

lítið á Norðurlandi.
Hiti 5 til 10 stig.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðaustlæg átt, víða 5-10

m/s og rigning eða súld
með köflum, en úrkomu-

lítið á Norðurlandi.
Hiti 5 til 10 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðlæg átt, yfirleitt 8-13
m/s og rigning eða súld,
en úrkomulítið norðaust-

antil. Hiti 2-7 stig.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Suðlæg átt, yfirleitt 8-13
m/s og rigning eða súld,
en úrkomulítið norðaust-

antil. Hiti 2-7 stig.
Horfur á mánudag:

Breytileg eða norðlæg átt
og víða dálítil úrkoma.

Fremur svalt í veðri.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur

látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri

tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Sækir þú kirkju
um páskana?

Alls svöruðu 406.
Já sögðu 110eða 27%

Nei sögðu 296 eða 73%

Þrír ísfirskir samtímalistamenn í
sýningaröð Listasafns Ísafjarðar

Listasafn Ísafjarðar er að
hefja sýningaröð þar sem
verk þriggja ísfirskra lista-
manna sem allir eru fæddir
um miðbik aldarinnar verða
tekin fyrir. Um er að ræða
myndlistarkonurnar Guð-
björgu Lind Jónsdóttur og
Söru Vilbergsdóttur og ljós-
myndarann Spessa. Riðið
verður á vaðið með sýn-
ingu á verkum Guðbjargar
Lindar sem opnar í Safna-

húsinu Eyrartúni á laugar-
dag. Sýning Spessa opnar
5. júní og sýning Söru 7.
ágúst.

Guðbjörg er fædd árið
1961 og stundaði nám við
Myndlista- og handíðaskóla
Íslands á árunum 1979-
1988. Verk hennar hafa ver-
ið sýnd við fjölmörg tæki-
færi bæði á Íslandi og er-
lendis. Sýningin nú er henn-
ar 17. einkasýning.

Guðbjörg er af kynslóð
myndlistarmanna sem kom
fram með nýja málverkinu
svokallaða á fyrri hluta
níunda áratugarins eins og
fram kemur hjá Ólafi J.
Engilbertssyni í sýningar-
skrá. Hann segir nokkra úr
þessum hópi síðar hafa tek-
ið landslagið upp á arma
sína og á síðustu tveimur
áratugum hafi verið að
myndast ný hefð landsmál-

verka á Íslandi. Landslagið
er hætt að bera nafn og er
sótt í langtímaminni lista-
mannanna.

„Guðbjörg ólst upp í
faðmi ísfirskra fjalla þar sem
nánast þarf að líta beint upp
til að sjá til himins. Í sam-
ræmi við þetta þrönga sjón-
svið Ísfirðingsins staðsetur
Guðbjörg sjóndeildar-
hringinn oft mjög ofarlega
á myndfletinum. Með

óvanalegu sjónarhorni nær
hún fram þeim áhrifum að
vera á mörkum þess hug-
læga og utan hlutveruleik-
ans. Það er hér látið liggja
milli hluta hvort Guðbjörg
sé að vísa í landslag eða
einfaldlega að beita svip-
sterkri myndbyggingu.

Í þessu aðþrengda sjón-
arhorni er fólgin sérstaða
Guðbjargar Lindar sem
málara, en sérstöðu hennar

má einnig sjá í öðrum þátt-
um eins og áferðarupp-
byggingu fossúða og skúlp-
túríska myndbyggingu
með tilvísun í frumelement-
in vatn og jörð“, segir Ólafur
J. Engilbertsson um verk
Guðbjargar Lindar. Sýning-
in opnar eins og áður sagði
á laugardag og verður opin
út maí.      – kristinn@bb.is

Guðbjörg Lind Jónsdóttir.
Mynd: Spessi.

Stjórnarkjör
Verkalýðsfélag Vestfirðinga auglýsir hér

með eftir listum eða tillögum um menn í
stjórnarsæti vegna kjörs stjórnar og trúnað-
arráðs fyrir starfsárið 2004-2005 að viðhafðri
allsherjaratkvæðagreiðslu.

Samkvæmt því ber að skila lista skipuðum
formanni, varaformanni, gjaldkera og ritara
ásamt 22 mönnum í trúnaðarráð, tveimur
skoðunarmönnum reikninga og tveimur til
vara eða tillögum um menn í eitthvert, ein-
hver eða öll stjórnarsætin, sem kjósa skal
til. Hverjum framboðslista eða tillögu skulu
fylgja meðmæli minnst 25 fullgildra félags-
manna.

Listi stjórnar og trúnaðarmannaráðs liggur
frammi á skrifstofu félagsins.

Listum eða tillögum ber að skila á skrif-
stofu félagsins að Pólgötu 2, Ísafirði, eigi
síðar en kl. 12:00 á hádegi, þriðjudaginn
15. apríl 2004.

Ísafirði 31. mars 2004,
Stjórn Verkalýðsfélag Vestfirðinga.

bb.is

Gunnskólanemar syngja með gamla skólann í baksýn.

Skólahald í 130 ár
var þema árshátíðar GÍ

Árshátíð Grunnskólans á
Ísafirði var haldin undir lok
síðustu viku. Að þessu sinni
var árshátíðin helguð þeim
tímamótum að á árinu eru
130 ár frá því að barna-

kennsla hófst á Ísafirði. Hver
bekkur fékk frjálsar hendur
hvernig unnið yrði með við-
fangsefnið og var það gert
með mjög fjölbreyttum
hætti. Um aðdragandann

að stofnun Barnaskólans á
Ísafirði má lesa í fróðlegum
pistli sem Skarphéðinn
Jónsson, skólastjóri GÍ, rit-
aði á vef skólans fyrir stuttu.

– hj@bb.is

Krakkarnir biðu spennt eftir því að komast á svið.
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> Stöð 2: 4. apríl    kl. 20:50

DNA, er hörkuspennandi
framhaldsmynd sem Stöð 2
sýnir í kvöld. Joe Donovan
var til margra ára einn af
sérfræðingum lögreglunnar
en nú eiga ritstörf allan hans
huga. Donovan býst síðst við
að dragast inn í morðrannsókn á nýjan leik en sú verður
einmitt raunin þegar miðaldra karlmaður finnst myrtur.
Aðalhlutverkið leikur Tom Conti.

Framhaldsmynd mánaðarins

Sælkeri vikunnar
er Gunnhildur Brynjólfsdóttir á Flateyri

Réttir sem
breytast

eftir efnum
og árstíðum

Sportið í beinni

Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:
Laugardagur 3. apríl:
Kl. 13:50 – Enski bikarinn:
Tottenham – Chelsea.

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Laugardagur 3. apríl:
Kl. 10:30 – Enski bikarinn:
Arsenal – Man. United.

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 3. apríl.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Chelsea

Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:
Laugardagur 3. apríl:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Newcastle – Everton

TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:
Laugardagur 3. apríl:
Kl. 14:30 – Þýski boltinn:
Schalke 04 – Hambourg
Kl. 19:00 – Spænski boltinn:
Albacete – Real Madrid
Kl. 21:00 – Spænski boltinn:
Barcelona – Villarreal

TV2 Danmark:
Miðvikudagur 31. mars:
Kl. 19:45 – Landsleikur:
Spánn – Danmörk

Laugardagur 3. apríl:
Kl. 11:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Man. United.

TV4 Sweden:
Laugardagur 3. apríl:
Kl. 11:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Man. United.
Kl. 21:00 – Spænski boltinn:
Barcelona – Villarreal

Sunnudagur 4. apríl:
Kl. 13:00 – Enski boltinn:
Sunderland – Millwall
Kl. 20:30 – Spænski boltinn:
Valencia – Real Murcia

Canal+ Sweden:
Sunnudagur 4. apríl:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Lecce – Roma.

Canal+ Bla:
Sunnudagur 4. apríl:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Juventus

skrifa.com
Upplýsingavefur

gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og

allt annað til að
fullnýta búnaðinn.

Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka

daga frá kl. 13-23

Sælkeri vikunnar að þessu
sinni býður upp á rétti sem
taka breytingum eftir efnum
og árstíðum. Fyrst er græn-
metisréttur sem ýmist má út-
færa sem pastasalat eða eggja-
böku eftir því hvað er til í ís-
skápnum og innblásturinn
býður. Síðan er boðið upp á
eftirrétt sem notað er súkku-
laði og ávextir í á veturna en
rabbarbari á sumrin.

7 dl pasta
5-6 sveppir
3 gulrætur
1 bolli broccoli
½ rauð paprika
½ gul paprika
1 rauðlaukur
grænmetiskrydd frá Knorr
sítrónupipar
grænmetissalt, Herbamare

Saxið grænmetið og steikið
á pönnu með vænni gusu af
ólífuolíu. Síðan er steikt með
kjöt- og fiskmeti eftir því hvað
er til í ísskápnum t.d. pylsur,
bjúgu, reyktur silungur, rækj-
ur, skinka eða kjúklingaálegg
– bara það sem hver og einn
vill í það skiptið.

Loks er kaffirjóma eða mat-
reiðslurjóma hellt út á pönn-
una og látið krauma þar til
sósan er hæfilega þykk.

Hellið vatni af pastanu og
blandið saman við sósuna og

grænmetið á pönnunni. Berið
strax fram með ristuðu brauði.

Egg í stað rjóma
2 bollar hveiti
2 tsk lyftiduft
salt
¼ bolli olía
¼-½ bolli mjólk

Ef ekki er til rjómi má breyta
útfærslunni örlítið með eggj-
um og bökubotni sem er fljót-
legur. Hnoðið deigið og þekið
með því bökuform. Passið
ykkur að þrýsta deiginu vel
upp með köntunum.

4 egg
1 msk sýrður rjómi
½ bolli rifinn ostur
salt og pipar

Grænmetið er steikt eins og
áður og búin til eggjahræra.
Forbakið bökubotninn við
200°C í 10 mínútur, blandið
grænmetinu saman við eggja-
hræruna og setjið í bökubotn-
inn. Bakið við 200°C í 30-35
mínútur.

Eftirréttur
2 egg
2½ dl sykur

1½ dl matarolía
1 tsk vanilludropar
1 tsk matarsódi
½ tsk salt
½ tsk kanill
½ tsk negull
½ lyftiduft
3½ hveiti

Þeytið vel egg og sykur.
Lagið deig úr afganginum
af hráefninu. Blandið öllu
saman. Á veturna er bland-
að út í 1 dl af hvoru: gróf-
söxuðum döðlum, kókos-
mjöli, súkkulaðibitum og
eplabitum annars 3½ dl af
rabbarbara í litlum bitum.

Bakið í bökumóti við
170°C í 50-60 mínútur.
Berið fram volgt eða kalt
með þeyttum rjóma eða ís.

Ég skora á Grétu Sturlu-
dóttir á Ísafirði að töfra
fram næstu uppskrift.

afmæli

Föstudaginn 2. apríl
verður 70 ára Snorri

Edvin Hermannsson,
húsasmíðameistari á

Ísafirði. Af því tilefni
býður hann ásamt eig-

inkonu sinni, Auði H.
Hagalín og fjölskyldu

þeirra, ættingjum, vin-
um og samstarfsfólki
að gleðjast með sér í

Frímúrarasalnum á Ísa-
firði, laugardaginn

3. apríl kl. 18.

Vestanvindum, árlegri
vestfirskri bókmenntavöku
í Edinborgarhúsinu á Ísa-
firði, sem vera átti á laugar-
dag og boðuð var í kynn-
ingarbæklingi Edinborgar-
hússins og Listaskóla Rögn-
valdar Ólafssonar, hefur
verið frestað um þrjár vikur
og verður hún sunnudag-
inn 25. apríl. Ástæðan er
sú, að einn umsjónar-
manna hefur undanfarið
dvalist erlendis við fræði-
störf og verður ekki kominn
heim í tæka tíð. Vestan-
vindar verða að þessu sinni
helgaðir vestfirskum ævi-
sögum og vestfirskri ævi-
sagnaritun fyrr og síðar.
Dagskráin er í höndum
þeirra Finnboga Her-
mannssonar útvarpsmanns
og sagnfræðinganna Guð-
jóns Friðrikssonar og Hlyns
Þórs Magnússonar. Þessir
þrír menn eiga það sam-
merkt að hafa allir ritað ævi-
sögur sem snerta Vestfirði
sérstaklega og hafa allir
stundað kennslu við
Menntaskólann á Ísafirði.

Þetta er fjórða árið í röð
sem efnt er til Vestanvinda
í Edinborg á Ísafirði. Fyrsta
dagskráin var helguð Guð-
mundi Gíslasyni Hagalín rit-
höfundi, sem á sínum tíma
var forseti bæjarstjórnar á
Ísafirði og atorkusamur í at-
vinnumálum bæjarins.

Næsta ár voru Vestan-
vindar helgaðir Jakobínu
Sigurðardóttur rithöfundi
frá Hælavík á Hornströnd-

um, auk þess sem ísfirsk
nýskáld lásu úr verkum sín-
um. Á bókmenntavökunni
í fyrra kynntu verk sín rit-
höfundarnir Eyvindur P.
Eiríksson, Rúnar Helgi
Vignisson og Vilborg Da-
víðsdóttir, auk þess sem fé-
lagar úr Leikfélagi Flateyrar
lásu úr verkum Guðmund-
ar Inga heitins Kristjánsson-
ar á Kirkjubóli í Bjarnardal í
Önundarfirði.

Vestanvind-
um frestað

bb.is
– þessi eini
sanni fyrir

vestan!

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
og sparið...
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Vor og vetur takast á í Skutulsfirði

Í blíðviðri sunnudagsins var engu líkara en vor og vetur tækjust á um völdin í Skutulsfirði. Í hægviðrinu gerði nokkur él en snjóinn festi eingöngu að austanverðu í firðinum. Ljósmyndari bb.is
var á ferðinni í Holtahverfi síðdegis á sunnudag og tók meðfylgjandi mynd sem sýnir andstæðurnar. Er engu líkara að vestanmegin fjarðar sé sumar en veturinn haldi völdum að austanverðu.

Stofnun Frosta hf. samþykkt samhljóða í hreppsnefnd Súðavíkurhrepps

Hreppurinn leggur fram
180 milljóna króna hlutafé

Sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps samþykkti samhljóða
viljayfirlýsingu um stofnun
fyrirtækis um rækjuveiðar- og
vinnslu í Súðavík á fundi í
síðustu viku. Nafn hins nýja
fyrirtækis verður Frosti hf. og
verða hluthafarnir tveir, Súða-
víkurhreppur og Hraðfrysti-
húsið -Gunnvör hf. Í yfirlýs-
ingunni kemur fram að HG
leggur fram eignir tengdar
rekstri rækjuverksmiðjunnar
sem eru 1.956 tonn af varan-
legum rækjukvóta sem metinn
er á rúmar 586,7 milljónir
króna og rækjuveiðiskipið
Andey ÍS ásamt fylgihlutum.
Matsverð skipsins er rúmar
137 milljónir króna. Þá leggur
HG til fasteignir og lóðir í
Súðavík sem metnar eru á 130
milljónir króna og vélar og
framleiðslutæki sem metin eru

á tæplega 99 milljónir króna.
Samtals verðu því verðmæti

fastafjármuna hins nýja félags
tæpar 953 milljónir króna.
Eignunum fylgja langtíma-
skuldir að því marki að eigið
fjárframlag HG verður 220
milljónir króna. Auk þess mun
HG veita hinu nýja félagi víkj-
andi lán að upphæð 60 millj-
ónir króna. Þá verða afurða-
og rekstrarvörubirgðir tengdar
rækjuvinnslu seldar hinu nýja
félagi á kostnaðarverði.

Súðavíkurhreppur leggur
fram hlutafé að upphæð 180
milljónir króna og eignast
þannig 45% í félaginu. Þá er
þess getið í viljayfirlýsingunni
að skip HG veiði fyrir Frosta
hf. þann kvóta sem Andey
kemst ekki yfir að veiða á sama
verði og greitt er fyrir afla
Andeyjar. Skip HG veiða eigin

rækjukvóta og leggja upp í
verksmiðju Frosta á sama
verði og almennt gerist í við-
skiptum. Vörumerkið „Frosti“
fylgir ekki með inn í hið nýja
félag, en félaginu verður heim-
il notkun þess samkvæmt nán-
ara samkomulagi.

Þá verður gert hluthafasam-
komulag á milli aðila þar sem
m.a. verður kveðið á um
stjórnskipulag félagsins, meiri
háttar ákvarðanir um fjárfest-

ingar og sölu eigna og annað
sem talið er nauðsynlegt að
fjalla um í samkomulagi aðila.
Eins og áður sagði var vilja-
yfirlýsingin samþykkt sam-
hljóða í sveitarstjórn Súðavík-
urhrepps. Í framhaldi af sam-
þykktinni lét sveitarstjórnin
bóka eftirfarandi: „Markmið
sveitarstjórnar með svo mikilli
aðkomu sveitarfélagsins, er að
tryggja atvinnu og efla rækju-
vinnslu og útgerð í Súðavík

enn frekar.“
Á fundinum kynntu Ómar

Jónsson sveitarstjóri og Guð-
mundur Kjartansson endur-
skoðandi hreppsins rekstrar-
yfirlit rækjuverksmiðju og
rækjuveiða HG fyrir árin
2000-2003 og einnig rekstrar-
áætlun hins nýja félags fyrir
árin 2004-2008 ásamt stofn-
efnahagsreikningi. Ómar
sagði í samtali við blaðið að
gert væri ráð fyrir að vinna úr

um 5.000 tonnum af hráefni
hjá Frosta og að velta þess
yrði um einn milljarður króna
á ári í fyrstu. Hann sagði að
fyrirtækið yrði formlega stofn-
að á næstu dögum og væntan-
lega myndi hið nýja félag hefja
starfsemi um miðjan apríl.
Hann sagði reiknað með því
að fyrirtækinu yrði stjórnað í
nánu samstarfi við HG og sami
framkvæmdastjóri yrði yfir
báðum fyrirtækjunum. – hj@bb.is

Höfuðstöðvar hins nýja fyrirtækis Frosta hf. í Súðavík.
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