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Varðskipið Óðinn kom með
norska loðnuskipið Magnar-
son til hafnar á Ísafirði aðfar-
anótt mánudags vegna gruns
um veiðiþjófnað í íslenskri
lögsögu. Við skoðun varð-
skipsmanna um borð í skipinu

á miðunum út af Vestfjörðum
kom í ljós að mun meiri afli
virtist vera um borð en skipið
hafði áður tilkynnt stjórnstöð
Landhelgisgæslunnar.

Á mánudag vísaði varð-
skipið Ægir síðan þremur

norskum loðnuskipum til við-
bótar til hafnar á Seyðisfirði
vegna gruns um að aflatölur
hafi ekki verið rétt færðar.
Norsku skipstjórarnir segjast
hafa fengið loðnuaflann í
grænlenskri lögsögu en grun-

ur leikur á að þeir hafi veitt
innan íslensku lögsögunnar á

loðnumiðunum norður af
Vestfjörðum.

Óðinn og Magnarson við bryggju á Ísafirði á mánudags-
morgun.

28.PM5 19.4.2017, 09:361



2 MIÐVIKUDAGUR 11. JÚLÍ 2001

LEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARI

Hornbjarg heitir höllHornbjarg heitir höllHornbjarg heitir höllHornbjarg heitir höllHornbjarg heitir höll
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is• Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:
Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is,  Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is og Albertína Elíasdóttir, sími 691 4256, netfang:
albertina@bb.is • Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið
m. vsk. • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

Vera má að hin um það bil 10 kílómetra breiða landbrú milli botns Gilsfjarðar að
vestan og Bitrufjarðar að austan hafi valdið því að ekki þótti fært, eða jafnvel ekki taka
því, að teygja „hringveginn“ yfir á þessa nánast eyju þar norður af, Vestfjarðakjálkann.
Hvað sem vangaveltum af þessu tagi líður er ljóst að Vestfirðir töldust ekki
tilheyra „meginlandi“ Íslands frekar en Kolbeinsey þegar „hringvegur“ um
landið var ákveðinn. „Eyjan“ í norðri var ekki á landakorti Vegagerðarinnar.
Enda aldrei minnst á Vestfirði þegar sjálfsánægjuyfirlýsingar Vegagerðarinnar um
sífellt styttri malarspotta á „hringveginum“ eru kunngerðar. En þrátt fyrir kortafátækt
Vegagerðarinnar og sinnuleysi stjórnvalda gagnvart vestfirskum þegnum í þessu efni
fjölgar ár frá ári innlendum og erlendum ferðamönnum, sem hafa áttað sig á því að
Vestfirðir tilheyra Íslandi og að þar er ekki einungis að finna ósnortna náttúru, sem
enginn gleymir sem augum hefur borið, heldur býr þessi landshluti yfir einhverri stór-
brotnustu og í senn hrikalegustu og fegurstu náttúru sem Ísland hefur að bjóða.

Í könnun sem gerð var meðal ferðamanna er heimsóttu Vestfirði á sl. sumri, og
greint er frá á öðrum stað í blaðinu, kemur skýrt fram að það sem þeir telja eftirsóknar-
verðast við svæðið er landslagið og náttúran. Og kemur engum á óvart sem til þekkir.
Hornströndum og Látrabjargi, stærsta fuglabjargi landsins og jafnframt hinu stærsta

við norðanvert Atlandshaf, gleymir enginn sem þar hefur stigið niður fæti. Þá er kyrrð-
in og friðsældin ofarlega í hugum fólks, sem fyrir margra hluta sakir flýr skarkala stór-
borganna þá færi gefst. Það sem er þó athyglisverðast af niðurstöðum könnunarinnar

er að 87% innlendra ferðamanna og 70% hinna erlendu töldu líklegt að þeir
kæmu aftur og á milli 80 og 90 af hundraði þeirra allra voru tilbúnir að mæla
með Vestfjörðum sem ferðamannasvæði.

Vestfirðingar hafa ekki síður en aðrir landsmenn lagt rækt við varð-
veislu gamalla muna og minja sem tjá okkur betur en mörg orð sögu genginna kyn-
slóða, sögu sem okkur er hollt að muna. Á Vestfjörðum er því að finna mörg og marg-
vísleg söfn, sem draga til sín fjölda ferðamanna.

Rúmlega sjö hundruð ferðamenn tóku þátt í könnuninni. Af þeim voru Íslendingar
liðlega þriðjungur, annar þriðjungur frá Þýskalandi, Austurríki og Sviss og síðasti
þriðjungurinn frá öðrum löndum. Þetta segir okkur að áhugi landans fyrir Vestfjörðum
og því sem þeir hafa upp á að bjóða er að vakna. Og, að einkum þýskumælandi fólk
þeirra landa sem tilgreind eru hefur öðrum fremur komið auga á hversu mörgu er eftir
að slægjast hér um slóðir.  Þessa vitneskju eigum við að nýta til að auka áhuga annarra
og herða sóknina í vaxandi atvinnugrein á Vestfjörðum. s.h.
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– beðið eftir svarta deginum 1. september og byrjað að segja upp fólki

Trillukarlinn og aflakóng-
urinn Guðmundur Einarsson
í Bolungarvík er búinn að fá
nýjan bát af gerðinni Kleo-
patra 28 frá Trefjum í Hafn-
arfirði . Báturinn er að sögn
Guðmundar glæsilegur í alla

staði og burðarmikill.
„Við nefndum bátinn Guð-

mund Einarsson en við ætlum
að gera gamla bátinn áfram
út. Sumarið hefur reyndar ver-
ið mjög lélegt frá því að maí
sleppti en þetta fer að lagast.

Síðan bíðum við eftir 1.
september. Sá dagur er
svartur dagur í sögu okkar
Vestfirðinga og allra lands-
manna, enda eru menn byrj-
aðir að segja upp fólki“,
sagði  Guðmundur.

Hermann Þorsteinsson
múrarameistari f.h. Múrkrafts
ehf. í Ísafjarðarbæ hefur sótt
um átta byggingarlóðir fyrir
einbýlishús á hinu nýja bygg-
ingarsvæði á Tunguskeiði
innan við Ljónið á Ísafirði. Á
fundi sínum í gærkvöldi lýsti
bæjarráð Ísafjarðarbæjar yfir
ánægju sinni með þessa um-

sókn.
„Þetta er allt í vinnslu og

engin mynd komin á þetta
ennþá“, sagði Hermann í
samtali við blaðið. „Það hefur
verið mikil jákvæðni ríkjandi
í bænum og menn hafa verið
að ræða um að það vanti hús-
næði. Með þessu erum við að
bregðast við því.“
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Í gær gaf sýslumaðurinn á
Ísafirði, Ólafur Helgi Kjart-
ansson, út ákæru á hendur
skipstjóranum á norska loðnu-
veiðiskipinu Magnarson, Ívari
Taranger (sbr. frétt á forsíðu).
Í fyrrinótt var landað úr skip-

inu rétt um 750 tonnum hjá
fiskimjölsverksmiðjunni Gná
ehf. í Bolungarvík en síðan
kom skipið aftur til Ísafjarðar.

Samkvæmt aflatilkynning-
um frá Magnarson hafði skip-
ið aðeins veitt um 80 tonn

þannig að aflinn um borð var
nærri tífalt meiri en tilkynnt
hafði verið. Hins vegar sagði
skipstjórinn þegar varðskips-
menn komu á vettvang að um
800 tonn væru í skipinu.
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– ákæra á hendur skipstjóranum var gefin út í gær

Magnarson liggur við Sundahöfnina á Ísafirði.
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Samningi umSamningi umSamningi umSamningi umSamningi um
sameiningu riftsameiningu riftsameiningu riftsameiningu riftsameiningu rift

Tölvuþjónustufyrirtækið
Snerpa ehf. á Ísafirði hefur
ákveðið að rifta samningi um
sameiningu við Vestmark ehf.,
á Ísafirði sem undirritaður var
25. apríl sl.

Ástæða riftunarinnar mun
vera ósættanlegur ágreiningur
milli eigenda fyrirtækjanna
um samkomulag um fram-

kvæmd sameiningarinnar.
Bæði fyrirtækin hafa starfað

í tölvu- og þekkingarþjónustu
í Ísafjarðarbæ. Einkum hefur
þar verið um að ræða kerfis-
leigu, internetþjónustu, hug-
búnaðargerð, tölvu- og rekstr-
arþjónustu og rekstur smá-
söluverslunar.

Framtíðarbyggingarsvæði Ísfirðinga á Tunguskeiði.

Gunnhildur Gestsdóttir í
versluninni ásamt börnum
sínum, þeim Sif Huld og
Arnari Friðrik Albertsbörn-
um.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

FyrirtækinFyrirtækinFyrirtækinFyrirtækinFyrirtækin
HárkompaníHárkompaníHárkompaníHárkompaníHárkompaní
og Silfurtorgog Silfurtorgog Silfurtorgog Silfurtorgog Silfurtorg

opnuðopnuðopnuðopnuðopnuð
Tvö ný þjónustufyrirtæki,

Snyrti- og undirfataverslunin
Silfurtorg og Hársnyrtistofan
Hárkompaní, voru opnuð sl.
föstudag í húsnæði því við
Silfurgötu á Ísafirði þar sem
verslunin Björnsbúð var ára-
tugum saman og til skamms
tíma. Miklar breytingar hafa
orðið á húsnæðinu eftir þrot-
lausa vinnu iðnaðarmanna og
eigenda fyrirtækjanna undan-
farnar vikur.

Að hárgreiðslustofunni
standa þær Guðrún M. Karls-
dóttir og Sigurlín Pétursdóttir.
Snyrti- og undirfataverslunina
Silfurtorg rekur Gunnhildur
Gestsdóttir, sem um árabil rak
Blómabúð Ísafjarðar aðeins
steinsnar frá Björnsbúð.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Sjónvarps-Sjónvarps-Sjónvarps-Sjónvarps-Sjónvarps-
mynd ummynd ummynd ummynd ummynd um
Sr. BaldurSr. BaldurSr. BaldurSr. BaldurSr. Baldur
Kvikmyndagerðin Lífsmynd

hóf í síðustu viku gerð stuttrar
myndar um sr. Baldur Vilhelms-
son prófast í Vatnsfirði.

,,Við ræðum við það fólk sem
þekki sr. Baldur best og síðan
förum við með honum um sveit-
ina og tölum við hann. Þetta er
hálftíma mynd sem sýnd verður
í Ríkissjónvarpinu,“ sagði Valdi-
mar Leifsson frá Lífsmynd.
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30-70%
afsláttur

Aðalstræti 11, Ísafirði, sími 456 4905

Útsalan hefst föstudaginn 13. júlí
30-70%
afsláttur
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Landslagið og náttúr-Landslagið og náttúr-Landslagið og náttúr-Landslagið og náttúr-Landslagið og náttúr-
an eftirsóknarverðustan eftirsóknarverðustan eftirsóknarverðustan eftirsóknarverðustan eftirsóknarverðust

–milli 80-90% voru tilbúnir að mæla með Vestfjörðum sem ferðamannastað

Hornstrandir og Látrabjarg
eru mest sóttu ferðamanna-
staðirnir á Vestfjörðum sam-
kvæmt niðurstöðu könnunar
sem Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða og Ferðamálasam-
tök Vestfjarða gerðu á meðal
ferðamanna á Vestfjörðum á
síðastliðnu sumri. Alls tóku
722 ferðamenn þátt í könnun-
inni, jafnt innlendir sem er-
lendir. Spurt var um ferðatil-
högun þeirra, hvað þeim
finndist um ferðaþjónustu á
svæðinu og hvað væri mark-
verðast að sjá og gera. Rúmur
þriðjungur svarenda voru Ís-
lendingar, þriðjungur voru
þýskumælandi ferðamenn, frá
Þýskalandi, Austurríki og
Sviss og tæpur þriðjungur frá
öðrum löndum.

Megin tilgangur könnunar-
innar var að fá fram viðhorf
ferðamannanna sjálfra til
ferðaþjónustu á svæðinu sem
síðan geti nýst ferðaþjónustu-
aðilum og öðrum til uppbygg-
inar á svæðinu. Meðalaldur
erlendu ferðamannanna sem

tóku þátt í könnuninni var
nokkuð lægri en þeirra ís-
lensku, eða rúm 42 ár á móti
47 árum hjá þeim íslensku.
Rétt tæpur helmingur erlendu
ferðamannanna voru að koma
til Íslands í fyrsta skipti og
rúm 40% þeirra höfðu komið
til Vestfjarða einu sinni áður
eða oftar. Rétt tæp 80% inn-
lendu ferðamannanna höfðu
komið áður til Vestfjarða og
flestir þeirra nokkrum sinnum.

Í könnuninni kom einnig
fram að erlendir ferðamenn
eru mun duglegri en Íslend-
ingar við að afla sér upplýs-
inga um svæðið áður en lagt
er af stað. Hlutfallslega flestir
ferðamenn fá upplýsingar úr
ferðabæklingum og handbók-
um á það bæði við um inn-
lendu ferðamennina og þá er-
lendu. Erlendir ferðamenn
nota einnig ferðaskrifstofur í
heimalandinu mikið sem og
Internetið en Íslendingar fá
oftar upplýsingar frá ættingj-
um og vinum.

Langflestir ferðamannanna

höfðu heimsótt Ísafjörð eða
ætluðu að sækja bæinn heim.
Þar á eftir höfðu þeir mestan
áhuga á að heimsækja Þing-
eyri, Súðavík, Flateyri og
Hólmavík. Almennt gáfu
ferðamennirnir þjónustu á
Vestfjörðum góða einkunn en
kvörtuðu helst undan því að
samgöngur væru ekki nógu
góðar. Vinsælasta afþreyingin
á meðal erlendu ferðamann-
anna voru gönguferðir en
sundferðir á meðal þeirra ís-
lensku. Um 18% innlendu
ferðamannanna sögðust hafa
keypt handverk í ferð sinni
um svæðið og 15% þeirra er-
lendu sögðust hafa gert slíkt
hið sama.

Um 87% innlendu ferða-
mannanna töldu að þeir ættu
eftir að koma aftur til Vest-
fjarða og 70% þeirra erlendu.
Á milli 80-90% allra ferða-
manna voru tilbúnir að mæla
með Vestfjörðum sem ferða-
mannastað. Það sem þeim
þótti eftirsóknarverðast við
svæðið er landslagið og nátt-

úran auk þess sem þeir nefndu
staði eins og Hornstrandir og
Látrabjarg. Þá kom fram í
könnuninni að þeir voru mjög
ánægðir með kyrrðina, frið-
sældina og fámennið á svæð-
inu og gott viðmót heima-
fólks. Um 60% innlendu
ferðamannanna fóru á eitt eða
fleiri söfn í ferð sinni um
svæðið og 45% erlendu gest-
anna gerðu slíkt hið sama. Inn-
lendu ferðamennirnir heim-
sóttu aðallega Minjasafnið að
Hnjóti, Hrafnseyri í Arnar-
firði, Ósvör í Bolungarvík og
Sjóminjasafnið á Ísafirði. Er-
lendu gestirnir fóru hins vegar
flestir í Ósvör og Sjóminja-
safnið á Ísafirði.

Hægt er að skoða könnun-
ina í heild inn á vef Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða hf.,
www.atvest.is.
Látrabjarg og Hornstrandir

voru þeir staðir sem
ferðafólk sótti mest á ferð

sinni um fjórðunginn.
Myndin hér til hliðar er frá

Lárabjargi.
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– Linda Cecilia Jonsson
skiptinemi á Ísafirði
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– Linda Cecilia Jonsson
skiptinemi á Ísafirði

í BB-spjalli

Linda Cecilia Jonsson er 18 ára
 sænsk stúlka og kemur frá litlum bæ

rétt fyrir utan Umeå. Þar hefur hún
búið nánast alla ævi ásamt foreldrum

sínum og eldri systur, sem heitir
 Frida og er 2aja ára. Linda hefur

verið á Íslandi í tæpt ár sem
skiptinemi á vegum AFS.

„Mér finnst mjög gaman á
Íslandi. Þetta hefur verið

skemmtilegur tími. Þegar ég
sótti um að fara sem skipti-
nemi langaði mig að fara til

Íslands – það kom ekkert
annað land til greina. Mig

langaði líka til að vera út á
landi, ekki í Reykjavík. Mig
langaði að fara eitthvað ann-
að en algengast er, eitthvert

þangað sem væru fjöll, hest-
ar og snjór. Snjórinn lét

reyndar ekki sjá sig en það
er í lagi.

Ég vissi ekkert um Ísland
áður en ég kom hingað.

Vinir mínir í Svíþjóð hafa
spurt mig hvort Íslendingar

tali ensku. Ég var hissa á
þeim misskilningi og leið-
rétti þá. Við lærðum ekkert
um Ísland í skólanum. Það

er samt skrýtið þar sem
Ísland er eitt af Norðurlönd-
unum og við þurfum að læra

um hin Norðurlöndin. Ég
held samt að Danmörk og

Noregur séu tengdari Íslandi
heldur en Svíþjóð.“

Varð að læra íslenskuVarð að læra íslenskuVarð að læra íslenskuVarð að læra íslenskuVarð að læra íslensku

„Fjölskyldan sem ég er
hjá á Ísafirði er mjög góð og

það er gaman að hafa tvö
yngri systkini á heimilinu.
Þau litlu hafa hjálpað mér
mikið við að læra íslensk-

una. Þau tala auðvitað ekki
ensku og ég varð að læra

íslenskuna til að getað talað
við þau. Ég er búin að læra
íslenskuna ágætlega núna –
ég skil samt miklu meira en

ég tala. Íslenska er erfitt
tungumál, þessi fjögur föll

eru sérstaklega erfið. Ís-
lenskan er þrátt fyrir það

mjög skemmtilegt tungumál.
Ég veit samt ekki hvort ég

get notað hana eitthvað í
Svíþjóð. Ég hef mikinn

áhuga á tungumálum. Ég er
búin að læra frönsku í fimm

ár og spænsku í tvö ár og
þýsku og ensku fyrir utan
íslenskuna og sænskuna.

Bærinn þar sem ég bý í
Svíþjóð er svona tvisvar,
þrisvar sinnum stærri en

Ísafjörður. Mér fannst samt
mjög gott að koma í svona

lítinn bæ. Ég hef reyndar
ekki verið nógu dugleg að
kynnast Ísfirðingum – ég

held að ég hafi kynnst fleiri
útlendingum. Það er svolítið

erfitt að kynnast fólki ef
maður á ekkert sameigin-
legt. Það hefur verið auð-

veldara að kynnast útlend-
ingum – ég á það sameigin-

legt með þeim að vera
gestur í öðru landi.“

Las Astrid LindgrenLas Astrid LindgrenLas Astrid LindgrenLas Astrid LindgrenLas Astrid Lindgren
á íslenskuá íslenskuá íslenskuá íslenskuá íslensku

„Ég hef gaman af því að
lesa og núna les ég á ís-

lensku sem er mjög
skemmtilegt. Þegar ég var

að byrja að læra íslenskuna
þá las ég mikið eftir Astrid
Lindgren, til dæmis Ronju

ræningjadóttur og Emil í
Kattholti. Ég las þær fyrst á
sænsku og síðan á íslensku
og lærði þannig að þekkja

orðin. Orðin í íslensku og
sænsku eru oft svipuð og

það hjálpaði líka. Núna er
ég að lesa Galdrameistara-

seríuna og mjög spennt yfir
þeim bókum. Ég fer á mikið
snjóbretti, svigskíði og snjó-

sleða og ég æfði fótbolta
þegar ég var yngri en ég hef

mjög gaman af hópíþróttum.
Fjölskyldan mín á sex

snjósleða. Pabbi hefur mik-
inn áhuga á þeim og er alltaf

að vinna eitthvað í þeim.
Hann gerir mikið af því að

kaupa gamla snjósleða,
lagar þá og selur þá aftur.

Við erum líka nálægt sjón-
um þannig að á sumrin er ég
mikið niðri á strönd. Ég hef

mjög gaman af hestum og
hestamennsku – reyndar á

ég ekki hest sjálf en ég
kemst á hestbak rétt hjá

heimili mínu. Ég er mikið
fyrir útiveru þannig að öll

áhugamál mín snúast í raun
um útiveru. Ég hef samt svo

lítinn tíma til að sinna
áhugamálum mínum heima í

Svíþjóð því ég er alltaf í
skólanum. Hann tekur rosa-

lega mikinn tíma og þegar
ég kem heim úr skólanum

þarf ég að fara að læra.“

Í sænskum skólumÍ sænskum skólumÍ sænskum skólumÍ sænskum skólumÍ sænskum skólum
þarf að læraþarf að læraþarf að læraþarf að læraþarf að læra

„Ísafjörður er mjög falleg-
ur bær og hér er nóg að

gera. Ég var í Menntaskól-
anum hérna í vetur og það
var mjög fínt. Ég kynntist

krökkunum og kennurunum
í skólanum og gerði ýmis-

legt fleira í sambandi við
skólann.

Skólinn hérna er samt
mjög auðveldur miðað við

skólann úti. Í Svíþjóð verð-
urðu að læra, annars ertu

rekinn úr skólanum. Þar get-
urðu ekki verið latur í tíma
og ekki tekið eftir og farið
síðan í próf og náð. Hérna
þarf eiginlega ekki að gera
neitt til að ná, þú lærir bara

aðeins fyrir próf, ekkert mál.
Ég var líka í Tónlistar-

skólanum á Ísafirði í vetur
að læra á fiðlu. Það var

mjög gaman. Ég lærði á
píanó í tvö ár fyrir nokkrum

árum en fiðlan er mjög
skemmtilegt hljóðfæri. Ég

þekki reyndar ekki nóturnar
en ég spila eftir eyranu. Ég

fór líka oft í Stúdíó Dan.
Það var mjög gaman og líka

gott að hreyfa sig. Svo fór
ég stundum á hestbak, samt

ekki jafn oft og ég hefði
viljað því að það var svo

margt annað að gerast hjá
mér. Ég hef ferðast talsvert
um Ísland, bæði með AFS
og fjölskyldunni. Ég fór til

dæmis til Akureyrar og
Reykjavíkur, á Snæfellsnes

og í Skagafjörð og keyrði frá
Reykjavík til Ísafjarðar en

ég hef ekki farið til Austur-
lands. Ísland er mjög fallegt
land, sérstaklega fjöllin, en
það er ólíkt Svíþjóð. Í Sví-
þjóð eru tré alls staðar og
allt miklu grænna. Margir

Íslendingar virðast halda að
það sé alltaf hlýtt í Svíþjóð,
alls staðar tré og alltaf sól.

En það er alls ekki svo.
Norðarlega í Svíþjóð þar
sem ég bý fengum við til

dæmis 46 stiga frost í fyrra-
vetur. Það var reyndar mjög

sérstakt en ég held það sé
meiri snjór á veturna hjá

okkur heldur en á Íslandi.“

Tökum alltafTökum alltafTökum alltafTökum alltafTökum alltaf
leigubíl heimleigubíl heimleigubíl heimleigubíl heimleigubíl heim

„Ég hef oft farið út að
skemmta mér hér á Ísafirði.
Ég veit samt ekki muninn á
Íslandi og Svíþjóð hvað það
snertir. Ég var nýorðin átján

ára þegar ég fór til Íslands
og í Svíþjóð verðurðu að

vera orðin átján til að geta
farið inn í klúbba og

skemmtistaði. En við byrj-
um að hafa partí heima

þegar við erum um það bil
fjórtán ára.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – Ísafirði

Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

F
as

te
ig

n 
vi

k
un

na
r

FasteignaviðskiptiFasteignaviðskipti
F

as
te

ig
n 

vi
k

un
na

r

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – Ísafirði

Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Fasteignir í

þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn  af

söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á
neðri hæð er 70 m² íbúð sem hægt er að leigja út.
Verð 12,5 m.kr.

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 14: 144 m²  raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Verð 10,3 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einb.hús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Fallegt útsýni. Skipti á minni
eign möguleg Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m² einb-
ýlishús á tveimur hæðum. Húsið
er mikið uppgert. Áhv. ca. 6,4
m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignar-
lóð. Verð 6,7 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og kjallari.
Skoðoum öll tilboð en verð er
aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

 4-6 herb. íbúðir

 3ja herb. íbúðir
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Tilboð óskast
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja innrétta
eftir eigin höfði. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Verð 4  m.kr.

Súðavík

Bolungarvík

Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveim-
ur sólpöllum. Tilboð óskast

Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur. Tilboð óskast

Fjarðarstræti 14: 133,4 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr, háalofti og hluta
kjallara. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m²  falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin er
í góðu standi. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
140m² 4-5 herb. íbúð á miðhæð í
tvíb.húsi ásamt 28 m² bílskúr
Áhv. ca. 5 m.kr.  Verð 10,5 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarMér finnst mjög gaman að
skemmta mér á Íslandi. Ég

tek samt eftir mun á
skemmtanalífinu hér á Ísa-

firði og í Reykjavík. Hér
ferðu á skemmtistað með

hópi af vinum þínum en þú
getur samt farið og hitt

annað fólk inni á staðnum
og hitt vini þína seinna um
kvöldið. Í Reykjavík ferðu

með hópi af vinum og hóp-
urinn er saman allan tímann,

þú ert ekkert að hitta annað
fólk. Drykkjumenningin er

líka svolítið öðruvísi. Í Sví-
þjóð er bannað með lögum
að drekka áfengi úti á götu

en hérna eru margir með
flösku úti á götu um helgar

og drekka úti.
Þetta er allt strangara og
hættulegra í Svíþjóð. Til

dæmis þegar verið er að fara
úr partíi, þá er alltaf tekinn

leigubíll alla leið. Það
kemur ekki til greina labba

heim. Þú stoppar heldur
ekki út á götu í Svíþjóð og

spjallar við fólk sem þú
þekkir ekki. Það er aldrei að
vita hvernig fólk þetta er. Á

Íslandi er þetta allt öðruvísi,
það er ekkert mál að labba

heim og þú þarft ekki að
hafa áhyggjur af því að

ókunnugir ráðist á þig.“

Miklar breytingarMiklar breytingarMiklar breytingarMiklar breytingarMiklar breytingar
„Ég hef breyst mikið við

dvöl mína hér. Það verður
örugglega erfitt að fara heim

til Svíþjóðar aftur. Ég held
að það sé í raun auðveldara
að koma ókunnugur hingað

heldur en að fara heim og
reyna að falla aftur í sama

mynstur og líf mitt var í
þegar ég fór til Íslands. Ég
hef samt haldið góðu sam-
bandi við vini mína í Sví-

þjóð, en þau skilja þó ekki
hvað það er sem ég hef verið
að gera hér. Mig langar eig-

inlega ekki að fara aftur
heim á sama stað og ég var

á áður en ég fór. Frekar
langar mig að flytja eitthvert

annað í Svíþjóð eða til
Þýskalands eða Spánar en

ég verð að fara heim og
klára menntaskólann, ég á
eitt ár eftir. Ég fer heim 1.

júlí og fer áður í sveit í
Ísafjarðardjúpi.  Mig langar

að kynnast íslenskum
sveitabæjum, gera eitthvað

öðruvísi og vera með
dýrunum.“

Kem örugglega afturKem örugglega afturKem örugglega afturKem örugglega afturKem örugglega aftur

„Þegar ég kem heim ætla
ég að vinna út júlí en ég fer

síðan í byrjun ágúst til
Spánar í útskriftarferð með

bekkjarsystkinum mínum úr
Menntaskólanum hérna á

Ísafirði. Ég hlakka mikið til.
Þegar ég kem frá Spáni

byrja ég í skólanum og svo
fer ég kannski til Þýska-

lands að hitta vini, það er
aldrei að vita. Ég veit ekki

hvað ég ætla að gera í fram-
tíðinni, það er erfitt að velja.

Fólk hér hefur spurt mig
hvort mér leiðist ekki hérna
en ég get sagt að mér hefur

ekki leiðst eina mínútu
hérna. Ég kem örugglega

aftur til Íslands.“

Svört lítil geisladiska-
taska með öllum bestu
diskunum mínum tapaðist
á Suðureyri 16. júní sl. Ef
einhver hefur vísbendingu
um hana, hringið þá í
Sigurð eða Kolbrúnu í síma
865 4791. Góð fundarlaun.

Til sölu er Lada árg. 1995,
ekin 40 þús. km. Verð kr.
50 þús. Upplýsingar í síma
852 2503.

Til sölu er Toyota Corolla
Touring, 4x4, árg. 1989,
ekin 158 þús. km. Upplýs-
ingar í símum 456 3884 og
848 0520.

Til sölu er hjónarúm úr
beyki. Stærð 150x200.
Uppl. í síma 453 3884.

Til sölu er nánast ónotaður
Chicco barnavagn og kerra.
Verðhugmynd kr. 40 þús.
en þó er hægt að semja um
verð. Uppl. í síma 848 6013.

Notað baðkar, wc og vaskur
fást gefins. Uppl. í símum
456 3035 eða 691 3035.

Óska eftir hvítu gæru-
skinni fyrir lítinn pening.
Uppl. gefur Brynjar í síma
456 5337 eftir kl. 19.

Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24, Ísafirði,
4-5 herb. 126m² hæð og
kjallari með grónum garði
og sólpalli. Ásett verð er kr.
7,5 millj. Uppl. í símum
456 4737 og 868 6626.

Ath! Átt þú útsaumaðar
myndir, veggteppi, púða eða
klukkustrengi sem liggja í
geymslu eða á háaloftinu?
Hafðu þá samband við Sirrý
í síma 847 0285.

Einbýlishúsið að Skólavegi
13 í Hnífsdal, fjögur herb.
ásamt bílskúr er til leigu í
vetur eða eftir samkomu-
lagi. Uppl. í símum 456
3600 og 895 4577.

Til sölu er Marshall gítar-
magnari JMC 50/25W,
model 2554. Verð kr. 25
þús. Uppl. í síma 690 7165.

Húseignin að Hlíðarstræti
6 í Bolungarvík er til sölu.
Uppl. í síma 456 7270.

Tveggja herb. íbúð með sér-
inngangi er til leigu að
Urðarvegi 78. Laus 1. ágúst.
Upplýsingar í símum 456
3928 eða 456 4323.

Fjórir yndislegir Border
Collier hvolpar fást gefins.
Uppl. í síma 861 2480.

Óska eftir notaðri ritvél.
Uppl. í síma 456 6311.

Til sölu er húseignin að
Hlíðarstræti 21 í Bolungar-
vík. Uppl. í símum 438
6541 og 895 2334.

Okkur vantar leiguhús-
næði á Ísafirði, 4-5 her-
bergja. Uppl. í síma 456
4744, Þóra eða Valdimar.

Til sölu er barnakerra með
skermi og svuntu. Uppl. í
síma 456 3014.

Átt þú litla íbúð á Reykjavík-
ursvæðinu sem þú vildir
leigja Bolvíkingi. Hafið
samband í síma 895 7109.

Til sölu eru tveir  vel vandir
púðluhvolpar, hvítur og
svartur. Upplýsingar í síma
896 2114.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísafirði. Er laus. Upplýs-
ingar í síma 456 4212 og
698 4212.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Miðtúni á Ísafirði. Uppl. í
síma 868 1934.

Til leigu er íbúð í Kópavogi,
viku- eða helgarleiga fyrir
ferðafólk. Upplýsingar í
síma 562 1290.

Sumarbústaður til sölu,
24m² á Dagverðardal í fal-
legu umhverfi á lækjarbaka.
Uppl. í síma 456 3663.

Óska eftir gamalli tölvu
með hljóðkorti fyrir lítið.
Uppl. í síma 863 7655.

Framkvæmdastjóri og
stjórnarformaður útgerðarfé-
lags, sem nú er gjaldþrota,
var sl. föstudag dæmdur í Hér-
aðsdómi Vestfjarða til fang-
elsisvistar og til sektargreiðslu
fyrir brot gegn lögum um virð-
isaukaskatt og lögum um stað-
greiðslu opinberra gjalda.

Maðurinn var dæmdur í 10
mánaða fangelsi, en þar af
eru 7 mánuðir skilorðsbundnir
til þriggja ára, og til greiðslu
30 milljón króna sektar til rík-
issjóðs. Greiði hann ekki sekt-
ina innan fjögurra vikna frá
birtingu dómsins skal hann í
staðinn sæta fangelsi í eitt ár.
Honum var einnig gert að
greiða allan sakarkostnað.

Mál þetta höfðaði ríkislög-
reglustjóri með ákæru fyrir
brot gegn lögum um virðis-
aukaskatt og fyrir brot gegn
lögum um staðgreiðslu opin-
berra gjalda.

Ákærða var, sem fram-
kvæmdastjóra og stjórnarfor-
manni einkahlutafélags, sem
úrskurðað var gjaldþrota 19.
apríl 2000, gefið að sök að
hafa brotið gegn lögum um
virðisaukaskatt með því að
hafa eigi, í samræmi við það
sem lög áskilja, staðið sýslu-
manninum á Patreksfirði skil

á virðisaukaskatti sem inn-
heimtur var í nafni einkahluta-
félagsins á árinu 1999, sam-
tals að fjárhæð kr. 434.237.

Þá var ákærða gefið að sök
að hafa brotið gegn lögum
um staðgreiðslu opinberra
gjalda með því að hafa eigi, í
samræmi við það sem lög
áskilja, staðið sýslumannin-
um á Patreksfirði skil á stað-
greiðslu opinberra gjalda sem
haldið var eftir af launum
starfsmanna einkahlutafé-
lagsins á árunum 1998 og
1999, samtals að fjárhæð kr.
11.592.725.

Ákærði játaði sök fyrir
dómi. „Með skýlausri játn-
ingu hans, sem er í samræmi
við rannsóknargögn lögreglu,
telst sök hans nægilega sönn-
uð og varðar háttsemi hans
við tilgreind lagaákvæði í
ákærunni“, segir í dómi Hér-
aðsdóms Vestfjarða. Í dóm-
num segir einnig, að ákærði
hafi lagt fram yfirlýsingu þar
sem rakið er að eignir einka-
hlutafélagsins hafi rýrnað um
110 milljónir króna í ársbyrj-
un 1999 er veiðileyfi hafi orð-
ið verðlaus í kjölfar breytinga
á lögum um stjórnun fisk-
veiða. Hafi rekstur félagsins
þó ekki verið stöðvaður þá

þegar þar sem fyrirsvarsmenn
þess, þar á meðal ákærði, hafi
verið vongóðir um að ríkis-
sjóður myndi bæta tjón af
þessum sökum. Félagið er nú
gjaldþrota.

Hæstiréttur Íslands dæmdi
hinn ákærða þann 18. febrúar
1999 í 6 mánaða fangelsi, skil-
orðsbundið í tvö ár, og í
4.400.000 kr. sekt, fyrir skila-
svik og brot gegn lögum um
staðgreiðslu opinberra gjalda.
Með viðurlagaákvörðun þann
4. febrúar 2000 gekkst hann
undir 250.000 kr. sekt fyrir
brot gegn lögum um virðis-
aukaskatt og lögum um bók-
hald. Var það hegningarauki
við greindan hæstaréttardóm.
Í dómi Héraðsdóms Vestfjarða
segir að refsingu ákærða fyrir
brot hans nú beri að hluta að
tiltaka sem hegningarauka við
nefndan dóm Hæstaréttar, þ.e.
vegna þeirra brota gegn lögum
nr. 45/1987, sem hann framdi
frá apríl 1998 til febrúar 1999.

„Ákærði kom fyrir lögreglu
til skýrslugjafar 15. febrúar
2001, þ.e. áður en skilorðstími
hæstaréttardómsins rann út.
Rauf hann skilorð þess dóms
með brotum sem hann framdi
eftir uppsögu hans. Sam-
kvæmt 60. gr. almennra hegn-

ingarlaga, sbr. 7. gr. laga nr.
24/1999 og 7. gr. laga nr. 22/
1955 ber því að taka upp skil-
orðsbundinn hluta refsingar
samkvæmt dómi Hæstaréttar
og dæma hann í einu lagi með
refsingu ákærða fyrir þau brot
sem hann er nú sakfelldur fyr-
ir. Við ákvörðun refsingarinn-
ar ber samkvæmt ofansögðu
að fara eftir ákvæðum 77. gr.
og 78. gr. almennra hegningar-
laga. Líta verður til þess að
ákærði hefur áður verið
dæmdur fyrir brot gegn lögum
um virðisaukaskatt og var þá
refsað m.a. samkvæmt 1. mgr.
262. gr. almennra hegningar-
laga“, segir í dómnum.

Í dómsorði segir að ákærði
skuli sæta 10 mánaða fang-
elsi, en fresta skuli fullnustu
7 mánaða þar af og sá hluti
falla niður að liðnum 3 árum
frá uppsögu þessa dóms, haldi
ákærði almennt skilorð 57. gr.
almennra hegningarlaga, sbr.
4. gr. laga nr. 22/1955. Ákærði
greiði 30.000.000 kr. sekt til
ríkissjóðs innan fjögurra
vikna frá birtingu þessa dóms
en sæti ella fangelsi í eitt ár.
Ákærði greiði allan kostnað
sakarinnar.

Erlingur Sigtryggsson hér-
aðsdómari kvað upp dóminn.

Stóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldumStóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldumStóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldumStóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldumStóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldum

Dæmdur til fangelsis-Dæmdur til fangelsis-Dæmdur til fangelsis-Dæmdur til fangelsis-Dæmdur til fangelsis-
vistar og sektargreiðsluvistar og sektargreiðsluvistar og sektargreiðsluvistar og sektargreiðsluvistar og sektargreiðslu

– tillit tekið til þess að ákærði rauf skilorð fyrri dóms vegna hliðstæðra brota

20% afsláttur
af öllum vörum
á fimmtudag,

föstudag
og laugardag

Útsalan hefst
mánudaginn 16. júlí

28.PM5 19.4.2017, 09:365
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Vestfjarðamótið í golfi var
haldið á Meðaldalsvelli í
Dýrafirði um helgina. Kepp-
endur voru 67 talsins og komu
víðs vegar af Vestfjörðum.
Völlurinn var í góðu ásig-
komulagi og veðrið var ágætt.
Leiknir voru tveir átján holu
hringir á tveimur dögum.
Keppt var í þremur karlaflokk-
um, kvennaflokki, öldunga-
flokki og unglingaflokki.

Í þriðja flokki karla sigraði
Hólmar Hinriksson (GÍ, 198
högg), Óðinn Gestsson (GÍ,
201) varð annar og Guðmund-

ur Reynisson (GBO, 204)
varð í þriðja sæti. Elvar R.
Sigþórsson (GGL, 171) sigr-
aði í öðrum flokki karla en
Haukur Eiríksson (GÍ, 174)
varð annar. Í þriðja sæti lenti
Björn Helgason (GÍ, 175).

Í meistaraflokki karla sigr-
aði Magnús Jónsson (GBB,
157) en Kristinn Kristjánsson
(GÍ, 164) varð í öðru sæti. Í
þriðja sæti lenti Birgir Ol-
geirsson (GBO, 168).

Anna Ragnheiður Grétars-
dóttir (GÍ, 205) sigraði í
kvennaflokki, Helga Guð-

jónsdóttir (GP, 216) varð í
öðru sæti, en Ólafía Björns-
dóttir (GBB, 224) varð í
þriðja. Höggvissastur ungl-
inga var Sigurður Fannar Grét-
arsson (GÍ, 175) en á eftir
honum komu þeir Gunnar
Már Elísson (GBO, 178) og
Birkir Þór Karlsson (GBB,
180).

Þá sigraði Ingi Magnfreðs-
son (GÍ, 180) í öldungaflokki
en þeir Ólafur Magnússon
(GP, 195) og Hilmar Jónsson
(GP, 200) urðu í öðru og þriðja
sæti.

Magnús Jónsson sigraði í meistaraflokkiMagnús Jónsson sigraði í meistaraflokkiMagnús Jónsson sigraði í meistaraflokkiMagnús Jónsson sigraði í meistaraflokkiMagnús Jónsson sigraði í meistaraflokki
Systkinasigur í kvennaflokki og ungSystkinasigur í kvennaflokki og ungSystkinasigur í kvennaflokki og ungSystkinasigur í kvennaflokki og ungSystkinasigur í kvennaflokki og unglingaflokki á Vestfjarðamótinu í golfi haldið á Meðaldalsvellilingaflokki á Vestfjarðamótinu í golfi haldið á Meðaldalsvellilingaflokki á Vestfjarðamótinu í golfi haldið á Meðaldalsvellilingaflokki á Vestfjarðamótinu í golfi haldið á Meðaldalsvellilingaflokki á Vestfjarðamótinu í golfi haldið á Meðaldalsvelli

Frá Vestfjarðamótinu á Meðaldalsvelli. Ljósmynd: Grétar Sigurðsson.

Forsvarsmenn Golfklúbbs Ísafjarðar skrifa opið bréf til bæjarráðs ÍsafjarðarbæjarForsvarsmenn Golfklúbbs Ísafjarðar skrifa opið bréf til bæjarráðs ÍsafjarðarbæjarForsvarsmenn Golfklúbbs Ísafjarðar skrifa opið bréf til bæjarráðs ÍsafjarðarbæjarForsvarsmenn Golfklúbbs Ísafjarðar skrifa opið bréf til bæjarráðs ÍsafjarðarbæjarForsvarsmenn Golfklúbbs Ísafjarðar skrifa opið bréf til bæjarráðs Ísafjarðarbæjar

Óþolandi mismunun og alvar-Óþolandi mismunun og alvar-Óþolandi mismunun og alvar-Óþolandi mismunun og alvar-Óþolandi mismunun og alvar-
legt brot á jafnræðisreglunnilegt brot á jafnræðisreglunnilegt brot á jafnræðisreglunnilegt brot á jafnræðisreglunnilegt brot á jafnræðisreglunni

Nú um tveggja-þriggja ára
skeið hafa allar óskir Golf-
klúbbs Ísafjarðar til bæjaryfir-
valda um fjárstuðning við
klúbbinn verið afgreiddar með
fastri klausu, svohljóðandi:

„Bæjarráð hafnar erindinu
og bendir á stefnu bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar að fjárfram-
lög til einstakra íþróttafélaga
skuli fara í gegnum heildar-
samtök þeirra, Héraðssam-
band Vestfirðinga.“

Fyrir hinn venjulega íbúa
sveitarfélagsins gæti þetta
virðst sæmilega skynsamleg
afgreiðsla málsins. Þannig er
það þó alls ekki og fyrir því
eru tvær ástæður.

Hin fyrri er sú, að fjárveit-
ingar Ísafjarðarbæjar til HSV
(Héraðssambands Vestfirð-
inga) eru einungis tvær millj-
ónir á ári, sem eiga að greiða
reksturskostnað sambandsins
og eftirstöðvar að deilast til
tuttugu íþróttafélaga. Er því
að hámarki hægt að reikna
með 50-60 þúsund krónum
að jafnaði til hvers félags. Þar
að auki er Ísafjarðarbær í van-
skilum með styrk þennan sl.
18 mánuði, þ.e. allt árið 2000
og það sem liðið er af árinu
2001, þrátt fyrir margháttaðar
ítrekanir frá HSV um greiðslu.
HSV hefur því haft minna en
ekki neitt til að skipta til fé-
laganna sl. eitt og hálft ár.

Hin seinni ástæðan er sú,
að í raun hefur Ísafjarðarbær
aldrei fylgt þeirri stefnu að
fjárframlög til einstakra
íþróttafélaga fari í gegnum
HSV. Til að sýna fram á það
er nóg að skoða yfirlit um
beina og óbeina styrki til
íþróttafélaga árið 2000, sem
bæjarráð fékk í hendur í janúar
sl. frá íþrótta- og æskulýðs-
fulltrúa sínum, en þar kemur
eftirfarandi fram:

Eins og sjá má af þessu
yfirliti eru beinir styrkir 14,6
milljónir, sem mun að mestu
leyti vera eftirgefin húsaleiga
íþróttahúsnæðis. Óbeinir
styrkir eru aðallega til skíða-
félagsins vegna skíðaskála,
greiðsla vegna reksturs
íþróttasvæðis á Torfnesi og
vegna vinnu frá vinnuskóla á
Torfnesi og golfvelli. Það eina
sem HSV kemur að þessu
máli er uppsetning stunda-
skrár í íþróttahúsi í samvinnu
við félögin, en þar renna engir
fjármunir í gegn.

Við viljum því spyrja bæjar-
ráð Ísafjarðarbæjar eftirfar-
andi spurninga:

1. Hvað eigið þið bæjar-
ráðsmenn við þegar þið hafnið
ár eftir ár styrkbeiðnum okkar
með vísan til þess að styrk-
beiðnir eigi að afgreiðast í
gegnum HSV? Hefur Ísafjarð-
arbær gert eitthvað til að HSV
geti gegnt því hlutverki að
útdeila beinum peningastyrkj-
um, eða er þetta bara þægileg
leið til afgreiða svona leið-
indamál?

2. Teljið þið að golfíþróttin
eigi ekki að sitja við sama
borð og aðrar íþróttagreinir
hvað styrkveitingar varðar? Ef

þið eruð fylgjandi jafnræði í
þessum efnum: Hvers vegna
er heildarstyrkur til G.Í. aðeins
kr. 150.000 af þeim 20,5 millj-
ónum sem þið ráðstöfuðuð ár-
ið 2000, en Golfklúbbur Ísa-
fjarðar hefur ásamt Skíðafé-
laginu staðið í mestri upp-
byggingu mannvirkja allra
þessara félaga á síðustu árum?

3. Hvers vegna fær Golf-

klúbburinn Gláma eitt íþrótta-
félaga engan styrk þrátt fyrir
gríðarlega uppbyggingu, bæði
á golfvelli og golfskála á síð-
ustu árum?

Við vonumst til að svörin
gefi skýringu á þessum
óheyrilega mismun. Við von-
umst einnig til að ástæðan sé
ekki fordómar innan bæjar-
stjórnar gagnvart golfíþrótt-

inni, hún sé ekki talin íþrótt
einhverra ríkra karla sem þurfi
enga aðstoð frá sveitarfélag-
inu.

Við viljum benda á að fram-
lag til G.Í. skv. rammasamn-
ingi frá 17.05.1995, samtals
kr. 4,4 millj. á fimm árum, var
verksamningur um uppbygg-
ingu golfvallarins, sem sveit-
arfélagið eignaðist að 75%
hluta, og er því ekki hægt að
telja á neinn hátt sem beinan
styrk til G.Í. Síðan hefur G.Í.
verið í fjárfestingum á golf-
skála, vélum og golfvelli fyrir
u.þ.b. 18 milljónir. Samt hefur
Ísafjarðarbær alltaf neitað
klúbbnum um fjárstyrk vegna
þessara framkvæmda. Við
fullyrðum að þessi stefna Ísa-
fjarðarbæjar sé algjört eins-
dæmi á öllu landinu af sveit-
arfélagi af þessari stærð.

Það skal sérstaklega tekið
fram að með bréfi þessu er
ekki verið að hneykslast á
framlögum til annarra íþrótta-

greina. Þau eru sjálfsögð og
eðlileg og mættu vera meiri,
en sú mismunum sem hér hef-
ur verið bent á og vanræksla
sveitarfélagsins við uppbygg-
ingu næstfjölmennustu
íþróttagreinar landsins, sem
skiptir miklu fyrir framtíð
sveitarfélagsins, er óþolandi,
alvarlegt brot á jafnræðisregl-
unni og forráðamönnum sveit-
arfélagsins til stórrar skamm-
ar.

Ísafirði, 6. júlí 2001.
F.h. stjórnar G.Í.

Tryggvi Guðmundsson,
formaður.

Sigurjón Guðmundsson,
gjaldkeri.

Gylfi Sigurðsson,
framkvæmdastjóri.

Afrit sent:
Golfsambandi Íslands.

Íþrótta- og Ólympíu-
sambandi Íslands.

Héraðssambandi Vest-
firðinga.

Gná ehf. í BolungarvíkGná ehf. í BolungarvíkGná ehf. í BolungarvíkGná ehf. í BolungarvíkGná ehf. í Bolungarvík

Næg loðna berst til vinnsluNæg loðna berst til vinnsluNæg loðna berst til vinnsluNæg loðna berst til vinnsluNæg loðna berst til vinnslu
Loðnuvinnsla hefur geng-

ið ágætlega hjá Gná ehf. í
Bolungarvík, að sögn Einars
Jónatanssonar fram-
kvæmdastjóra.

Á mánudag voru sex skip
komin með sumarloðnu til
löndunar hjá fyrirtækinu frá
því að vertíðin hófst og
samtals voru þá um 3.500
tonn komin til hafnar í
Bolungarvík.

Loðnan hefur fengist af
miðunum út af Vestfjörðum.
Von var á fleiri skipum. Færeyska loðnuskipið Finnur Fríði í höfninni í Bolungarvík.
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3. flokkur kvenna hjá BÍ-883. flokkur kvenna hjá BÍ-883. flokkur kvenna hjá BÍ-883. flokkur kvenna hjá BÍ-883. flokkur kvenna hjá BÍ-88

Knöttur rakinn til fjárKnöttur rakinn til fjárKnöttur rakinn til fjárKnöttur rakinn til fjárKnöttur rakinn til fjár
Sparkvissar stúlkur í 3.

flokki BÍ-88 röktu á fótbolta
þvert yfir allan Ísafjarðarbæ
á laugardag, um það bil 55
kílómetra leið.

Stúlkurnar lögðu af stað
frá Hnífsdal klukkan 4 að

laugardagsmorgni og röktu
knöttinn í gegnum Vestfjarða-
göngin í lögreglufylgd. Kom-
ið var á áfangastað á Þingeyri
um hádegisbil. Safnað var
áheitum og varð stúlkunum
nokkuð ágengt, bæði í fyrir-

tækjum og í heimahúsum.
Á myndinni má sjá

stúlknahópinn ásamt þjálf-
aranum, Pálínu Jóhanns-
dóttur, og lukkudýri liðsins,
Hermanni Hermannssyni.

Metþátttaka og metafli í Aðalmóti Sjóstangaveiðifélags ÍsfirðingaMetþátttaka og metafli í Aðalmóti Sjóstangaveiðifélags ÍsfirðingaMetþátttaka og metafli í Aðalmóti Sjóstangaveiðifélags ÍsfirðingaMetþátttaka og metafli í Aðalmóti Sjóstangaveiðifélags ÍsfirðingaMetþátttaka og metafli í Aðalmóti Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga

45 keppendur drógu45 keppendur drógu45 keppendur drógu45 keppendur drógu45 keppendur drógu
rúmlega 19 tonn úr sjórúmlega 19 tonn úr sjórúmlega 19 tonn úr sjórúmlega 19 tonn úr sjórúmlega 19 tonn úr sjó

Keppendur voru 45 víðs
vegar af landinu á Aðalmóti
Sjóstangaveiðifélags Ísfirð-
inga sem haldið var á föstudag
og  laugardag. Þar af voru
konur 14 talsins og karlar 31.
Þetta var enn eitt metamótið
hjá félaginu, hvort sem litið
er á fjölda þátttakenda, fjölda
báta eða aflann sem fékkst.

Fyrri daginn var veitt frá kl.
6.00 til 14.00 en seinni daginn
frá kl. 6.00 til 13.00. Róið var
frá Bolungarvík á þrettán bát-
um á veiðislóð undir Stiga-
hlíðinni, Ritnum, Aðalvík,
Straumnesi og Kögri. Veður
báða dagana var með eindæm-
um gott, sléttur sjór og hlýtt í
veðri.  Alls veiddust 14.472
fiskar sem vógu 19.052 kg,
aðallega þorskur en auk þess
fáeinir ufsar, ýsur, karfar,

steinbítar, kolar og marhnútar.
Aflinn í mótinu er enn einn
metaflinn frá upphafi keppni
hjá Sjóstangaveiðifélagi Ís-
firðinga og samsvarar afla-
magnið því að tæp 423 kíló
hafi veiðst að meðaltali á
veiðistöngina.

Sveit Sigfríðar Valdimars-
dóttur, Akureyri, sigraði í
sveitakeppni kvenna með
2.198 kg. Önnur varð sveit
Sigríðar Kjartansdóttur, Ísa-
firði, með 1.858 kg og í þriðja
sæti blönduð sveit Sigríðar
Rögnvaldsdóttur, Siglufirði,
með 1.451 kg. Í karlaflokki
sigraði sveit Vals Höskulds-
sonar, Akureyri, með 2.056
kg. Í öðru sæti varð sveit
Ragnars Jónssonar, Neskaup-
stað, með 2.048 kg og í þriðja
sæti sveit Lárusar Einarsson-

ar, Reykjavík, með 1.789 kg.
Í einstaklingskeppni hjá

konunum sigraði Sigfríð
Valdimarsdóttir, Akureyri,
með 770 kg. Í öðru sæti varð
Sigríður Jóhannsdóttir, Ísa-
firði, með 583 kg og í þriðja
sæti Guðrún Halldórsdóttir,
Akureyri, með 568 kg. Í ein-
staklingskeppni karla sigraði
Einar S. Ólafsson, Akureyri,
með 767 kg. Í öðru sæti varð
Dennis Wilson, Neskaupstað,
með 699 kg og í þriðja sæti
Valur Höskuldsson, Akureyri,
með 630 kg.

Auk verðlauna fyrir sigur í
sveita- og einstaklingskeppni
voru veitt verðlaun fyrir stær-
stu fiska einstakra tegunda,
fyrir flestar veiddar tegundir,
hæstu meðalþyngd o.fl.

Aflahæsti skipstjórinn var

Kristján Andri Guðjónsson
með áhöfn sinni á Pésa halta
með 1.965 kg samtals eða 655
kg að meðaltali á veiðistöng-
ina. Í öðru sæti varð Markús
Guðmundsson og áhöfn hans
á Sigrúnu með 1.938 kg eða
646 kg að meðaltali á veiði-
stöngina. Í þriðja sæti varð
Sveinn Jónsson og áhöfn hans
á Jórunni með 2.287 kg eða
572 kg að meðaltali á veiði-
stöngina.

Mótið heppnaðist í alla
staði hið besta. Skipstjórar og
aðstoðarmenn þeirra lögðu sig
alla fram að hjálpa veiðimönn-
um að taka fiska af krókum,
greiða úr flækjum og gera að
afla. Guðmundur Jakobsson
skipstjóri á Neista bauð sem
fyrr áhöfn sinni til veislu um
borð með steiktu lambalæri
og rjómatertu og rómuðu
veiðimenn á báti hans allan
viðgjörning.

Stjórn Sjóstangaveiðfélags
Ísfirðinga vill þakka öllum
sem tóku þátt í mótinu og þó
sérlega skipstjórum, aðstoðar-
mönnum þeirra og öðrum
þeim sem störfuðu við mótið.

Landað úr einum keppnisbátnum.

Kristmundar Breiðfjörðs Bjarnasonar
bifreiðastjóra frá Ísafirði, Dalbraut 59, Akranesi

Ólöf Kristmundsdóttir Samúel Þór Samúelsson
Kristín Kristmundsdóttir

Svavar Cesar Kristmundsson Guðný H. Kristjánsdóttir
og fjölskyldur

Innilegar kveðjur og þakkir vegna
andláts og útfarar

Samúð og vinarhugur hefur verið okkur ómetanlegur styrkur.
Guð blessi ykkur öll.

Til sölu er 43m² sumarbústaður í Tungu-
skógi. Upplýsingar gefur Guðmundur Ólafs-
son í síma 891 6658.

Honda sportbíll er til sýnis og sölu hjá Bíla-
sölunni á Ísafjarðarflugvelli.
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Sigurður Jónsson skipatæknifræðingur hefur lifað erilsömu lífi að undanförnu, unnið samtímis að
verkefnum vestan hafs og austan og stöku sinnum drepið niður fæti á Íslandi á ferðum sínum á milli

Með menntunMeð menntunMeð menntunMeð menntunMeð menntun
má kaupa sér valmá kaupa sér valmá kaupa sér valmá kaupa sér valmá kaupa sér val

Sigurður Jónsson (Búbbi yngri) skipa-
tæknifræðingur frá Ísafirði hefur verið á
faraldsfæti síðustu misserin, ýmist aust-

anhafs eða vestan. Áður var hann um
árabil hönnuður hjá Skipasmíðastöðinni

á Ísafirði en undanfarin ár hefur hann
starfað hjá ísfirska fyrirtækinu 3X-Stáli
og sjálfur er hann hluthafi í dótturfyrir-

tæki 3X-Stáls í St. John’s í Kanada.
Nú eru konan hans og börnin komin

vestur til St. John’s þar sem fjölskyldan
ætlar að búa í vetur. Undanfarið hefur

hann sjálfur verið að mestu í Póllandi þar
sem síðasta hönd hefur verið lögð á

verkefni á vegum fyrirtækisins.
Þess má minnast hér, að sá sem þetta

færir í letur átti fyrir fimmtán árum viðtal
fyrir Bæjarins besta við tvo unga Ísfirð-

inga, sem voru nýkomnir úr mikilli ævin-
týraferð um Kanada. Annar þeirra var

einmitt Sigurður Jónsson, núverandi
skipatæknifræðingur, sem nú hefur aftur
lagt leið sína til Kanada í annarri ævin-

týraferð, þótt af ólíku tagi sé.

Á þeim liðlega fimmtán ár-
um sem Sigurður hefur verið
meira og minna starfandi á
Ísafirði í sinni grein eða í
tengslum við hana, framan af
í sumarfríum og með skólan-
um á þeim árum þegar hann
stundaði nám í skipatækni í
Danmörku um fjögurra ára
skeið, hefur hann kynnst vel
og fylgst vel með stöðu skipa-
smíða hérlendis og erlendis.
Eins og flestir þekkja hefur
þessi grein löngum barist í
bökkum hérlendis og reyndar
víða erlendis líka. Sigurður
hefur einnig lengi haft ákveð-
nar skoðanir á stöðu þeirra
mála og verið ófeiminn við
að koma þeim á framfæri.

Hið sama gildir um atvinnu-
mál á Vestfjörðum og þá ekki
síst á Ísafirði. Þegar Sigurður
starfaði hjá Skipasmíðastöð-
inni á Ísafirði vakti það athygli
og var í fréttir fært, hvernig
hann notfærði sér nýjustu
tækni í skipateikningum og
sýndi fram á, að á dögum
Netsins skiptir í rauninni engu

þó að hönnuðir að sama verk-
efni sitji hver á sínu horni
veraldarinnar.

Fyrir nokkrum árum færði
Sigurður sig frá Skipasmíða-
stöðinni á Ísafirði og hóf störf
hjá hinu bráðunga fyrirtæki
3X-Stáli á Ísafirði, en vöxtur
þess og viðgangur hefur verið
ótrúlega hraður. Raunar svo
mikill, að væntanlega hefur
það komið stofnendum þess
og forsvarsmönnum sjálfum
mest á óvart.

Ísfirðingar íÍsfirðingar íÍsfirðingar íÍsfirðingar íÍsfirðingar í
fararbroddifararbroddifararbroddifararbroddifararbroddi

Fyrirtækið 3X-Stál er eitt
þeirra framsæknustu af hér-
lendum tæknifyrirtækjum og
teygir anga sína víða um heim.
Þar má nefna staði á fjarlæg-
ustu hornum Norður-Ameríku
– Labrador og Nýfundnaland
í Kanada, Oregon nyrst á
vesturströnd Bandaríkjanna
og Texas suður við Mexíkó-
flóa. Helstu viðfangsefni þess
eru hönnun og smíði á verk-

smiðjum og vinnslulínum
fyrir vinnslu sjávarafurða og
þar eru ísfirsku athafnamenn-
irnir í allra fremstu röð.

Dótturfyrirtæki var í vetur
stofnað í Kanada, meðal ann-
ars með eignaraðild Sigurðar
Jónssonar, og undanfarin
misseri hefur hann dvalist
löngum þar vestra. Verkefni
hans eru fyrst og fremst hönn-
un og síðan umsjón með smíði
á því sem hann hefur hannað.

Klofvega yfirKlofvega yfirKlofvega yfirKlofvega yfirKlofvega yfir
AtlantshafinuAtlantshafinuAtlantshafinuAtlantshafinuAtlantshafinu

En hvers vegna skipti hann
um og fór að vinna hjá 3X-
Stáli fyrir tæpum þremur árum
eftir margra ára störf hjá
Skipasmíðastöðinni á Ísafirði
og hvað hefur hann helst feng-
ist við þar? Í svari hans kemur
glögglega fram hversu alþjóð-
legur þessi vettvangur er –
eitt verkefni getur teygt sig til
margra landa í ýmsum heims-
álfum.

„Það passaði ágætlega að
færa mig yfir í næsta hús. Þetta
voru strákar sem ég kannaðist
ágætlega við. Ég hef mest ver-
ið í verkefnavinnu, svo sem
að teikna verksmiðjur í Kan-
ada og víðar en á milli hef ég
fengið að fikta við skipaverk-

efni öðru hvoru. Í fyrrasumar
tókum við þátt í að hanna
breytingar á kanadískum
rækjutogara og breyta honum
í argentínskan hörpudisktog-
ara með verksmiðju um borð
frá Íslandi og Hollandi. Hluti
af henni var smíðaður hér og
hluti í Hollandi en síðan er
hún sett niður í Póllandi. Við
gerðum útboðsgögn með
kanadísku fyrirtæki og sömd-
um við skipasmíðastöð Gdy-
nia í Póllandi. Verkefnið frest-
aðist síðan og í janúar ákvað
3X-Stál að stofna dótturfyrir-
tæki í St. Johns á Nýfundna-
landi. Ég kom þar inn sem
hluthafi og verkefni mitt var
að koma því í gang.“

Þetta var rétt byrjað þegar
Argentínuverkefnið datt inn
aftur og það sem af er þessu
ári hefur Sigurður staðið að
heita má klofvega yfir Atlants-
hafinu, með annan fótinn í
Póllandi, þar sem hann hefur
verið verkefnisstjóri, og hinn
fótinn á Nýfundnalandi í Kan-
ada. Hann hefur farið all-
nokkrar ferðir á milli, ýmist
með viðkomu á Íslandi eða
án. „Þetta er reyndar mjög
óvenjuleg staða að vera að
vinna samtímis í tveimur
heimsálfum“, segir hann.

Fjölskyldulífið hefur eins

og vænta má verið nokkuð
losaralegt við þessar aðstæð-
ur. Eiginkona og börnin hafa
verið á Ísafirði en nú hefur
Sigurður ákveðið að vera
„einn skólavetur“ um kyrrt í
St. John’s með fjölskyldunni
og konan hans og börnin eru
fyrir nokkru farin vestur um
haf.

AtvinnugreinAtvinnugreinAtvinnugreinAtvinnugreinAtvinnugrein
á berangriá berangriá berangriá berangriá berangri

– Skipasmíðar hérlendis og
erlendis hafa verið mikið í
umræðunni á undanförnum
árum – eru Íslendingar að
sækja vatnið yfir lækinn með
því að láta smíða skip erlend-
is? Er verið að kaupa köttinn í
sekknum með því að láta
smíða skip í Chile og Kína,
eins og mjög hefur verið um-
talað og umdeilt? Borgar það
sig í raun og veru?

„Vanda skipasmíðaiðnaðar-
ins má sjá í mörgum löndum“,
segir Sigurður. „Þessi iðngrein
hefur mjög lengi átt í erfið-
leikum. Þetta svið er að mörgu
leyti ólíkt öðrum iðngreinum
vegna þess að það er opnara
en margt annað. Þú getur siglt
skipinu hvert sem er og smíði
á sjálfum skrokknum er til-
tölulega einfalt mál og margir

telja sig geta framkvæmt
hana.

Þess vegna hefur þessi grein
mjög lengi verið á óttalegum
berangri og blásið um hana úr
öllum áttum. Og þess vegna
hafa þessar krísur verið að
koma upp með reglulegu
millibili og mjög mörgum
þjóðum hefur ekki tekist að
halda þessum iðnaði í gangi.
Til dæmis ákváðu Svíar strax
upp úr 1970 að hætta nánast
öllum sínum skipasmíðaiðn-
aði og leggja hann niður í eitt
skipti fyrir öll. Þeir voru ein
stærsta skipasmíðaþjóð í
heimi á áratugnum þar á und-
an. Það var einfaldlega póli-
tísk ákvörðun að vera ekki
með lengur.“

Kínadæmið skandallKínadæmið skandallKínadæmið skandallKínadæmið skandallKínadæmið skandall
Þannig hafa menn oft talað

á Íslandi líka, að það sé löngu
kominn tími til að leggja þetta
af. Svo koma fram öðru hvoru
sérvitringar og vitleysingar á
borð við mig, sem vilja prófa
og reyna og telja sig geta gert
betur en gert hafi verið áður.
Þá er ég fyrst og fremst að
tala um nýsmíðina.

Þegar við lítum á útgerðina,
þá hefur endurnýjunin á skipa-
kostinum alltaf gengið í bylgj-
um og komið í ægilegum
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gusum. Mér finnst þetta Kína-
dæmi að stórum hluta alger
skandall. Það hefði í sjálfu
sér verið alveg eðlilegt að
menn gerðu fáeina samninga
til að prófa þetta.

En ég held að sá áróður
sem sérstaklega ákveðin
hönnunarfyrirtæki hérlendis
ráku fyrir því að menn létu
smíða skipin í Kína og sölu-
mennskan sem þessi fyrirtæki
hafa rekið hafi orðið til þess,
að þessi fyrirtæki hafi sett
mjög niður. Ráð þeirra hafa
alls ekki reynst eins góð eins
og menn vonuðu.“

Vorum að geraVorum að geraVorum að geraVorum að geraVorum að gera
magnaða hlutimagnaða hlutimagnaða hlutimagnaða hlutimagnaða hluti

– Þú nefndir að öðru hvoru
komi fram menn sem vilja
prófa og reyna og telja sig
geta gert hlutina betur. Þið
gerðuð þetta vissulega og svo
að eftir var tekið hjá Skipa-
smíðastöðinni á Ísafirði...

„Eitthvað það skemmtileg-
asta sem ég hef fengist við –
það var óneitanlega mjög
spennandi verkefni –  var þeg-
ar við hönnuðum og smíðuð-
um hér fjögur skip og kannski
tókum við heldur mikla
áhættu í verulega djarfri
nýsköpun. Ég er enn þann dag
í dag að sjá það víða um heim-
inn, þar sem ég hef verið að
ferðast síðustu misseri, hvað
við vorum að gera magnaða
hluti – ef við bara hefðum
haft aðeins meiri kraft og að-
eins meira fjármagn til að
fylgja því eftir. Þetta voru
mjög spennandi hlutir í ný-
smíðinni en við tókum kann-
ski heldur stóran bita miðað
við okkar bolmagn.“

Dráttarvélar, hita-Dráttarvélar, hita-Dráttarvélar, hita-Dráttarvélar, hita-Dráttarvélar, hita-
beltisjurtir og skipbeltisjurtir og skipbeltisjurtir og skipbeltisjurtir og skipbeltisjurtir og skip
– Finnst þér réttara að ríkið

styrki og greiði niður ræktun
ýmissa hitabeltisjurta hér-
lendis, eins og lengi hefur ver-
ið gert og enn er gert, fremur
en skipasmíðar?

„Ég veit það bara að skipa-
smíðaiðnaðurinn og öll ný-
sköpun í kringum sjávarút-
veginn, ekki endilega í skipa-
smíðunum sjálfum, heldur í
hvers konar tækjum og búnaði
fyrir sjávarútveginn, hefur
sáralítinn eða engan styrk
fengið. Og rannsóknir og þró-
unarvinna í sambandi við
hönnun á nýjum skipum og
nýjum tækjum hafa fyrst og
fremst verið á kostnað fyrir-
tækjanna sjálfra. Það hefur
aldrei verið neinn farvegur
hérlendis til að styrkja þetta á
nokkurn hátt. Það hefur varla
verið flutt svo inn ný dráttarvél
að það hafi ekki verið rann-
sakað hvaða áhrif hún hefði í
landbúnaðinum, nýjar rúllu-
baggavélar fyrir heyskapinn
eru rannsakaðar vísindalega í
bak og fyrir og teknar út að
frumkvæði og á kostnað rík-
isins.

Það hefur aldrei verið neitt
þessu líkt í skipaiðnaðinum
og oft hefur manni fundist að
stjórnvöld yrðu beinlínis þeirri
stund fegnust þegar þessu yrði
öllu lokað og menn hættu
þessu röfli. Ég minnist þess

þegar Jón Sigurðsson var
iðnaðarráðherra. Hann sagði
það berum orðum, að honum
fyndist alveg sjálfsagt að
leggja þennan iðnað af hér-
lendis og nýta sér ríkisstyrki
hjá öðrum þjóðum til þess að
lækka okkar kostnað. Það var
hans pólitík.

Mér hefur raunar alltaf
fundist atvinnugreinatengdur
stuðningur vera tímaskekkja,
að það sé rangt að taka heila
atvinnugrein og styrkja hana
yfir línuna til lengri tíma. Ég
hef aldrei skilið þá pólitík.
Mér finnst hins vegar eðlilegt
að reynt sé að byggja upp og
styrkja ákveðið þróunarum-
hverfi, tímabundið í einstök-
um atvinnugreinum eða á
einstökum svæðum eftir at-
vikum.“

Praktík enPraktík enPraktík enPraktík enPraktík en
ekki rómantíkekki rómantíkekki rómantíkekki rómantíkekki rómantík

– Nú er fjölskyldan komin
vestur um haf og þú sagðir að
yrðuð þar saman næsta skóla-
vetur – heldurðu að það fari
svo, að þú og þið tapist Ísafirði
og Íslandi fyrir fullt og allt?

„Ég stórefa það. Ég hef
stundum verið að velta þessu
fyrir mér og reyna að grafa í
sjálfan mig og athuga hvort
ég sé svo rómantískur að ég
vilji raunar alltaf vera heima
á Ísafirði. En niðurstaðan er
að þetta sé einfaldlega mjög
praktískt fyrir mig en ekki
nein rómantík. Á öllum mín-
um þvælingi hef ég hvergi
fundið betri stað fyrir mig til
að vera á en nákvæmlega
heima á Ísafirði. Ég held að
það sé ekki af neinum róman-
tískum ástæðum. Það er ein-
faldlega hagkvæmt.

Ef ég nefni sérstaklega okk-
ar atvinnugrein, þá eigum við
einmitt á Ísafirði mjög verð-
mætt og mjög sérstætt um-
hverfi. Hér er sjávarútvegs-
tækniklasi, eins og það er
stundum kallað – hér eru út-
gerðarfyrirtæki, fiskvinnslu-
fyrirtæki og tæknifyrirtæki.
Tvö af öflugustu tæknifyrir-
tækjum á landinu í þessari
grein eru á Ísafirði – 3X-Stál
og Póls. Þú finnur hliðstæð
fyrirtæki hvergi á landinu
nema syðra. Þú finnur ekkert
slíkt á Akureyri. Þetta er mjög
skemmtilegt umhverfi og ég
finn það það er mikill hagur
fyrir okkar starf, þegar við er-
um erlendis, að sækja í þetta
umhverfi.“

Gert út frá ÍsafirðiGert út frá ÍsafirðiGert út frá ÍsafirðiGert út frá ÍsafirðiGert út frá Ísafirði

„Heima á Ísafirði er núna
stór hópur af minni kynslóð,
margir af skólafélögum mín-
um úr menntaskólanum, kom-
nir heim aftur eftir að hafa
stundað framhaldsnám annars
staðar. Oft þegar menn hafa
farið í burtu, þá eru þeir rólegri
heima þegar þeir eru komnir
aftur. Mér finnst frekar að það
fólk, sem hefur verið að bræða
það með sér í áratugi hvort
það sé ekki að missa af ein-
hverju með því að sitja heima,
komi ekkert aftur þegar það
loksins fer í burtu.

Í mínu tilviki núna erum
við eingöngu að hugsa um

hluti. Nú hefur Boeing ákveð-
ið að flytja höfuðstöðvar sínar
og tuttugu þúsund störf eða
hvað það nú er frá Seattle og
suður til Texas af því að þar
bjóðast einhver betri kjör. Er-
icsson hefur verið að leggja
niður heilu símaverksmiðjur-
nar í Svíþjóð og flytja þær
eitthvert annað, jafnvel til ann-
arra landa.“

FarsælastaFarsælastaFarsælastaFarsælastaFarsælasta
atvinnuþróuninatvinnuþróuninatvinnuþróuninatvinnuþróuninatvinnuþróunin

„Þetta er staða sem menn
verða einfaldlega alltaf að bú-
ast við, að fyrirtæki geti flutt
sig. Ég var dálítið viðriðinn
Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða og upphaf þess. Menn
hafa oft gagnrýnt félagið fyrir
að vera ekki nógu atorkusamt
við að sækja fyrirtæki og
draga þau hingað.

En ég á kannski að hluta til
„sök“ á ákveðinni stefnu sem
Atvinnuþróunarfélagið tók í
byrjun – að leggja áherslu á
mannlífsþróunarvinnu, ef svo
má segja. Ekki bara að skapa
eitt og eitt starf, störf sem
hægt væri að telja eftir árið,
heldur t.d. að hjálpa hjúkrun-
arfræðinemum að stunda
námið heima á Vestfjörðum
og annað af því tagi sem ekki
skapaði beinlínis vinnu þá
stundina, heldur byggði upp
betra umhverfi. Þetta hygg ég
einmitt að sé farsælasta at-
vinnuþróunin, þ.e. að um-
hverfið sé þannig að fyrirtæki
vilji vera þar.“

– Þú átt við að vinna jarð-
veginn í stað þess eingöngu
að setja niður einstakar plönt-
ur...

„Já, og í stað þess að kaupa
fyrirtæki beinlínis til þess að
flytja það vestur. Ef einhver
er tilbúinn að selja fyrirtæki í
Reykjavík, þá er eins víst að
það sé eitthvert hallærisfyrir-
tæki sem dúndrar svo beint á
hausinn. Við þurfum að hafa
nógu mikið sjálfstraust til að
trúa því að fyrirtækin sjálf vilji
vera hér. Ég held að þau vilji
vera þar sem umhverfið er
gott. En hitt getur alltaf gerst.
Hvaða fyrirtæki sem er – 3X-
Stál alveg eins og hvaða fyrir-
tæki annað – gæti ákveðið að
fara eitthvert annað, ekki endi-
lega til Reykjavíkur, heldur
alveg eins til annarra landa. Í
þeim efnum getur enginn lof-
að neinu.“

Hvað erHvað erHvað erHvað erHvað er
byggðastefna?byggðastefna?byggðastefna?byggðastefna?byggðastefna?

„Mér finnst það vera stærri
hópur sem er núna að reka
fyrirtæki á Ísafirði en áður var.
Ef við lítum 20 ár eða svo til
baka, þá finnst manni ein-
hvern veginn að þetta hafi allt-
af verið sömu fjölskyldurnar
sem ráku sömu fyrirtækin. Nú
eru aftur á móti hinir og þessir
„úti í bæ“ að byggja upp lítil
fyrirtæki sem kemur ekkert
við hvað var gert áður, heldur
gera sína hluti á sínum eigin
forsendum.

En þessi taugastekkingur
yfir því að fyrirtæki gæti farið
burt á morgun – ég held að
menn eigi einfaldlega ekkert
að vera að hugsa um það. Það

gerist þá bara. Öll þróunar-
vinna í byggðamálum verður
hins vegar að snúast um það
að tryggja að umhverfið sé
stöðugt. Þannig hafa menn
varið gríðarlegum fjármunum
á höfuðborgarsvæðinu í ná-
kvæmlega þessa hluti – að
byggja upp umhverfi þar sem
nánast öll opinber umsýsla er
á einum stað.

Ríkið kaupir þjónustu af
leigubílum í Reykjavík fyrir
90 milljónir króna á ári til
þess að aka milli ríkisstofn-
ana. Þetta heitir ekki formlega
byggðastyrkur til Reykjavík-
ur. En byggðastyrkur af þessu
tagi skilar sér einmitt mest og
best til Reykjavíkur og dregur
fólk þangað. Það þarf ekki
aðeins leigubílstjóra, heldur
líka rakara og bakara og alla
aðra þjónustu. Þetta er sú eina
byggðastefna sem nokkru
sinni hefur skilað varanlegum
árangri. Ísafjörður fer aldrei í
eyði. Ef hann fengi ekki nema
brot af þeim byggðaaðgerðum
sem falla höfuðborgarsvæð-
inu í skaut á hverjum degi
mun hann blómstra.“

Hagstætt um-Hagstætt um-Hagstætt um-Hagstætt um-Hagstætt um-
hverfi á Ísafirðihverfi á Ísafirðihverfi á Ísafirðihverfi á Ísafirðihverfi á Ísafirði

– Og bestu forvarnirnar
gegn því að fyrirtæki fari í
burtu felast þá í því að þjón-
ustan sé fyrir hendi, að um-
hverfið sé fyrir hendi ...

„Ég held að það séu ekki
neinar patentlausnir til. Hins
vegar held ég, að þegar mönn-
um finnst harðna í ári eins og
á Vestfjörðum, þá hefði ríkið
ekki endilega átt að byrja á
því að færa einhverjar stofn-
anir vestur. Farsælla hefði
verið að styrkja sín fyrirtæki
á svæðinu og færa verkefni til
þeirra og sannfæra menn um
að forsenda sé fyrir því að
reka hér almenna þjónustu
eins og skóla og sjúkrahús.

Ég get ekki talað fyrir hönd
3X-Stáls, en ég er alveg sann-
færður að að fyrir okkur hefur
umhverfið á Ísafirði einfald-
lega verið hagstætt og prakt-
ískt til þess að reka fyrirtækið.
Það hefur ekki verið gert af
einhverri rómantík heldur
beinlínis af praktískum ástæð-
um.“

Dótturfyrir-Dótturfyrir-Dótturfyrir-Dótturfyrir-Dótturfyrir-
tækið í Kanadatækið í Kanadatækið í Kanadatækið í Kanadatækið í Kanada

– Ég hjó eftir því að þú átt
hlut í dótturfyrirtækinu í Kan-
ada...

„Já, þar er um sérstakt fyr-
irtæki að ræða. Ég sé fyrir
mér að eftir árið getum við
látið það ganga sem alveg
sjálfstætt fyrirtæki sem hefði
einhverja smávægilega fram-
leiðslu en aðallega þjónustu
við búnað frá 3X-Stáli á Ísa-
firði, uppsetningu á búnaði og
annað slíkt. Við höfum verið
með allt upp undir tíu menn
stanslaust á ferð hér á milli
heimsálfa við að setja upp
búnað og þjónusta búnað frá
3X-Stáli í Kanada.“

– Hvað hafið þið nánar til
tekið verið að gera fyrir vestan
haf?

„Við erum búnir að setja
upp fjórar rækjuverksmiðjur
sem hafa verið teiknaðar hjá

Sagt fyrirSagt fyrirSagt fyrirSagt fyrirSagt fyrir
tíu árum ...tíu árum ...tíu árum ...tíu árum ...tíu árum ...

Fyrir réttum áratug eða síðla árs 1991 skrifaði Sigurður
Jónsson, skipatæknifræðingur á Ísafirði, sem hér er í
viðtali, grein í Vestfirska fréttablaðið undir fyrirsögninni
Hvaða vit hefur Matti Bjarna á byggðamálum? Þar segir
Sigurður meðal annars um vandann í byggðamálum:

Vandinn hefur alla tíð verið vitlaust skilgreindur. Frá því
að undirritaður fór að fylgjast með umræðum um byggða-
mál hafa þau alltaf flokkast undir vandamál. Oftast hafa
þessar umræður farið fram á máli sem ég átti bágt með að
skilja. Stærsti vandinn var nefnilega sá, að ástandið í
sjávarútvegi var þannig, að fólk sá sig knúið til að flytja á
brott.

Allt í kringum mig voru afbragðs vel rekin fyrirtæki í
fiskveiðum og vinnslu, sennilega einhver þau bestu á
landinu. Vestfirðingar voru með hæstu meðaltekjur á land-
inu. Atvinnuleysi var orð sem ekki fannst í vestfirskum
orðaforða.

Þarna var komin þversögn sem ég átti erfitt með að
kyngja. Sennilega stafaði það af vanþroska mínum og
stjórnmálalegum viðrinishætti.

Mín skoðun er nefnilega sú, að Byggðastofnun hafi alla
tíð vaðið í villu. Hún hefur eytt mestum tíma sínum og
peningum í að púkka undir allskonar fáránleg og oftast
fallítt fyrirtæki um allt land. Peningum hefur verið útdeilt
af handahófi í allskyns sérverkefni, oft í nafni nýsköpunar
í þessari eða hinni atvinnugreininni. Á meðan hafa mik-
ilvægustu atriðin fyrir byggð í landinu horfið í skuggann.

Ríkið á alls ekki að vera að vasast í atvinnurekstri með
þessum hætti.

Ef ekki er hægt að treysta Alþingi fyrir því að gæta
hagsmuna landsmanna allra og ástæða er til að setja á
stofn sérstaka stofnun til að passa upp á sveitavarginn, ætti
hún að starfa með öðrum hætti.

Hún ætti að hafa eftirlit með því að landsmenn búi við
sem jöfnust lífsskilyrði. Það þarf að tryggja að samgöngur
séu mönnum bjóðandi. Öll heimili í landinu búi við sam-
bærilegan rekstrarkostnað. Rafmagn og hiti sé á sama
verði um allt land. Börn og fullorðnir geti sótt góða skóla
og notið heilsugæsluþjónustu í sinni heimabyggð. Sé
þetta allt til staðar þarf ekki að hafa meiri áhyggjur af
atvinnumálum Vestfirðinga en annarra landsmanna.

Vissulega erum við Vestfirðingar fyrst og síðast fiskimenn
og verðum því harkalega fyrir barðinu á öllum niðursveifl-
um í sjávarútvegi. En þar erum við ekki svo mjög frá-
brugðnir öðrum fiskimönnum þessa lands. Séu greininni
búin eðlileg rekstrarskilyrði almennt, og fáum við að
byggja upp þessa stóriðju okkar, þarf enginn að halda að
vestfirskir útgerðar- og fiskvinnslumenn geti ekki plumað
sig.

– – –
Lagið vegina, hafnirnar og flugvellina. Lækkið rafmagn

og hita. Styðjið við skólana og heilsugæsluna. Þá þarf
enginn að halda að við yfirgefum kjálkann þó að eitt og eitt
fyrirtæki rúlli yfir.

[Vestfirska fréttablaðið, 41. tbl. 1991].

afmarkað verkefni sem tekur
aðeins einn skólavetur og þess
vegna förum við með krakk-
ana. Og það er annað í þessu
tilviki sem er gerólíkt því sem
oft er – við erum einfaldlega
að gera út héðan frá Ísafirði.
Okkar miðstöð er hér og við
ferðumst hingað og þangað
eins og í hverri annarri útgerð
– við förum til Kanada eða
Póllands eða hvert sem við á
hverju sinni. Kjarni málsins
er sá, að við erum að sækja
verkefni og draga þau hingað
heim.

Við höfum oft séð andhverf-
una á þessu – við höfum séð
fólk sem er á Ísafirði að vinna
í háum stöðum hjá ríki og
sveitarfélagi en gerir út frá
Reykjavík. Þetta fólk hefur
verið hér tímabundið við störf
en eytt öllum sínum peningum
annars staðar. Við hjá 3X-Stáli
teljum okkur vera að vinna
nákvæmlega á hinn veginn –
miðstöðin er á Ísafirði, gert út
frá Ísafirði.“

FyrirtækiFyrirtækiFyrirtækiFyrirtækiFyrirtæki
geta flutt siggeta flutt siggeta flutt siggeta flutt siggeta flutt sig

– En svo er stóra spurningin
sem fólkið spyr sig – hvenær
ákveða þessi fyrirtæki, hvort
sem það er 3X-Stál eða Póls
eða Hraðfrystihúsið-Gunnvör,
svo dæmi séu tekin – hvenær
ákveða þau hreinlega að fara
frá Ísafirði og gera út frá
Reykjavík? Er ekki menning-
in samankomin þar – Sinfón-
íuhljómsveitin, Þjóðleikhús-
ið, Listasafn Íslands, öll kaffi-
húsin, súlustaðirnir og Erró –
hámenningin og heimsmenn-
ingin eins og hún leggur sig?
Kemur ekki einn góðan veður-
dag tilkynning frá einhverju
af þessum fyrirtækjum að
núna sé verið að flytja suður –
líkt og t.d. Básafell gerði ekki
alls fyrir löngu?

„Það getur auðvitað vel ver-
ið að slík tilkynning komi. En
ég er mjög ósáttur við að menn
séu alltaf að einblína á þessa

28.PM5 19.4.2017, 09:369
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

SkrúðshátíðSkrúðshátíðSkrúðshátíðSkrúðshátíðSkrúðshátíð NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Netspurningin er birt viku-
lega 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.

Spurt var:

Eiga sveitar-
félögin að
selja hluti
sína í Orkubúi
Vestfjarða hf?
Alls svöruðu 457.
Já sögðu 143 eða 31,29%
Nei sögðu 278 eða 60,83%
Veit ekki sögðu
36 eða 7,88%

3X-Stáli og mestallur búnað-
urinn smíðaður á Ísafirði. Síð-
an höfum við verið með fleiri
verkefni – krabbaverksmiðju,
humarlínur og hitt og þetta.
Við höfum verið í mestum
samskiptum við tvö mjög stór
fyrirtæki vestra og það hefur
verið þeirra ósk að við önn-
umst þjónustuna við þau. Við
sjáum mikla möguleika í
framtíðinni í Austur-Kanada
og suður eftir Bandaríkjunum.
Það sem við erum að gera
núna í St. John’s er einfaldlega
að byrja á litlu þjónustufyrir-
tæki þar sem verða tveir til
þrír starfsmenn í smiðju en ég
verð í tæknivinnu og annast
áfram verkefni með fiskiðn-
aðarfyrirtækjunum. Stærsti
hlutinn af búnaðinum yrði
áfram smíðaður á Ísafirði og
settur upp af okkar mannskap
í Kanada.“

Reynsla og nýjarReynsla og nýjarReynsla og nýjarReynsla og nýjarReynsla og nýjar
hugmyndirhugmyndirhugmyndirhugmyndirhugmyndir

– Á hverju byggist þetta
allt saman? Byggist það á því
að þið hannið ný tæki, betri
en þau sem áður hafa þekkst,
eruð þið að endurbæta eldri
hönnun eða er verðið hjá ykk-
ur betra?

„Það er kannski blanda af
þessu öllu. Við komum þarna
fyrst og fremst inn í samkepp-
ni við dönsk fyrirtæki og
dönsk-íslensk eins og Marel-
Carnitech samsteypuna. Við
höfum ekki svo mikið verið í
samkeppni við kanadísk fyrir-
tæki. Við komum þarna með
praktískar lausnir sem inni-
halda stundum alveg nýjar
vélar og uppfinningar frá okk-
ur en stundum endurbætur á
einhverju sem hefur verið til
staðar.

Verðið hefur ekki verið
aðalatriðið í sjálfu sér. Ég held
að mestu máli skipti, að við
höfum ekki aðeins komið inn
með nýjar hugmyndir og nýjar
lausnir, heldur einnig mikla
reynslu úr rækjuvinnslu og
fiskvinnslugeiranum yfirleitt.
Á ákveðnum tíma komum við
með búnað sem var auðveld-
ara að þrífa og halda við en

og meiri aðdraganda.“
– Hannið þið sjálfir og

smíðið þær vogir sem þarf í
vinnslulínurnar?

„Nei, í flestum tilvikum
höfum við keypt þær af Póls á
Ísafirði.“

– Eru þær góðar?
„Já.“
– Eru þær bestar?
„Fyrir ákveðin verkefni

hafa þær reynst okkur best.
En það eru vissulega fleiri
vogaframleiðendur sem eru í
harðri samkeppni við Póls.“

Ég get valið ...Ég get valið ...Ég get valið ...Ég get valið ...Ég get valið ...

– Er það ekki dálítið spenn-
andi lífsmáti að vera svona á
faraldsfæti eins og þú hefur
verið undanfarið – ýmist í
Kanada eða í Póllandi og
koma öðru hverju við á Ís-
landi?

„Jú, mér finnst þetta mjög
spennandi – eins spennandi
og ég vil. En það sem mikil-
vægast er fyrir mig er að ég
hef þetta val. Ég get valið að
vera í þessari vinnu, ég get
valið að vera í Kanada eða
hér heima og það þvingar mig
enginn til þess. Ég hef það
fullkomlega í hendi mér að
gera það sem mér finnst
skemmtilegt. Ég kenndi um
árabil smávegis stærðfræði í
Menntaskólanum á Ísafirði.
Eini áróðurinn sem ég reyndi
að reka gagnvart nemendun-
um var sá, að með menntun-
inni mætti kaupa sér einmitt
þetta val.“

menn voru vanir. Svo fengum
við uppsetningu á nýrri verk-
smiðju með öllum búnaði og
síðan annarri svipaðri. Menn
eru ánægðir og þetta spyrst
síðan út.

Þeir sem skipta við okkur
eru í rauninni að kaupa mikla
reynslu og þekkingu frá ýms-
um löndum og ýmsum svæð-
um. Við höfum verið að störf-
um hér heima, við höfum ver-
ið í Noregi og Færeyjum, við
höfum verið í Bandaríkjunum,
alveg suður að Mexíkóflóa.
Þannig drögum við saman
reynslu úr mörgum áttum og
vinnum úr henni.“

Ólík viðfangsefniÓlík viðfangsefniÓlík viðfangsefniÓlík viðfangsefniÓlík viðfangsefni
– Kemur ekki til álita að

sjálf smíðin fari fram á við-
komandi stöðum frekar en hér
á Ísafirði?

„Það hefur oft komið til tals
að hluti af smíðinni fari fram
þar. Ef við lítum á smíðina á
þessum búnaði, þá er hún af
ólíku tagi. Sumt er tiltölulega
einfalt, kannski er einungis
verið að raða saman nokkrum
plötum. Síðan er annar búnað-
ur sem er tiltölulega flókinn,
mikil smíði og nákvæmnis-
vinna og flókinn tölvubúnað-
ur sem þarf að setja saman.

Mér virðist ekkert ólíklegt
að þetta þróist í mismunandi
áttir. Við gætum til dæmis
smíðað einföldustu hlutina
nær en dýrustu og flóknustu
hlutina hér heima, þá hluti
sem krefjast meiri sérhæfingar

Endurbætur standa yfir á ÞingeyrarkirkjuEndurbætur standa yfir á ÞingeyrarkirkjuEndurbætur standa yfir á ÞingeyrarkirkjuEndurbætur standa yfir á ÞingeyrarkirkjuEndurbætur standa yfir á Þingeyrarkirkju

Turnspíra tilbúin ogTurnspíra tilbúin ogTurnspíra tilbúin ogTurnspíra tilbúin ogTurnspíra tilbúin og
bíður uppsetningarbíður uppsetningarbíður uppsetningarbíður uppsetningarbíður uppsetningar

Nú standa yfir gagngerar
endurbætur á Þingeyrar-
kirkju og sækist verkið vel.
Að sögn Sigmundar Þórðar-
sonar húsasmíðameistara,

eins þeirra sem að verkinu
koma, hefur múrvinnan geng-
ið ágætlega og er vel á undan
áætlun.

„Við erum byrjaðir að vinna

í þakinu. Það reyndist vera
meiri vinna í því heldur en
búist var við en verkið er samt
sem áður á áætlun. Turnspíran
er tilbúin og bíður þess að

vera komið fyrir á sínum stað.
Ég á ekki von á öðru, eins og
framkvæmdir ganga núna ,en

að það verði komin góð
mynd á þetta hjá okkur í
ágúst“, sagði Sigmundur.

Iðnaðarmenn að störfum við þak kirkjunnar á föstudag.

Gestabók komið fyrir á toppi Eyrarfjalls í SkutulsfirðiGestabók komið fyrir á toppi Eyrarfjalls í SkutulsfirðiGestabók komið fyrir á toppi Eyrarfjalls í SkutulsfirðiGestabók komið fyrir á toppi Eyrarfjalls í SkutulsfirðiGestabók komið fyrir á toppi Eyrarfjalls í Skutulsfirði

Gestabók hefur verið
komið fyrir á toppi Eyrar-
fjalls í Skutulsfirði. Það
voru þeir Gunnar Þórðarson
og Bárður Grímsson sem
stóðu að þessu framtaki og
töltu upp með bókina á
sunnudaginn. Hún er
geymd í ryðfríum kaffi-
geymi og komu þeir henni
fyrir í áberandi vörðu sem

stendur um það bil 500 metr-
um utan við þann stað þar
sem komið er upp. Þeir félagar
skora á sem flesta að sigra
tindinn og skrifa sig í bókina.

Eyrarfjall teygir sig 731
metra yfir sjávarmál. Frábært
útsýni er af fjallinu og fæst
þar skemmtilegt sjónarhorn af
Ísafirði. Stutt er að ganga yfir
hásléttuna og horfa niður í

Hnífsdal og eins er gott
útsýni yfir Jökulfirði og
Hornstrandir. Auðveldasta
leiðin á toppinn er upp af
Grænagarði á Ísafirði. Þegar
komið er upp fyrir hæð á
Gleiðarhjalla sést merkt
leið upp á toppinn. Þetta er
mjög auðveld leið og á allra
færi.

Auðveld leiðAuðveld leiðAuðveld leiðAuðveld leiðAuðveld leið
og á allra færiog á allra færiog á allra færiog á allra færiog á allra færi

Bárður Grímsson með Skutulsfjarðareyri í baksýn.

Um síðustu helgi efndu aðstandendur Skrúðs við Núp í Dýrafirði til sam-
komu í garðinum, sem séra Sigtryggur Guðlaugsson lagði grunninn að og var
óþreytandi að rækta ásamt Hjaltlínu Guðjónsdóttur eiginkonu sinni. Hann
hafði þá trú að Ísland væri stórkostlegt land, land möguleika sem aðrir höfðu
ekki komið auga á varðandi ræktun gróðurs. Séra Sigtryggur kom auga á tæki-
færi og hafði kjark og þor til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.
Hann leit framhjá þeirri hindrun, sem aðrir sáu varðandi uppgræðslu og gróð-
ursetningu, ekki síst á Vestfjörðum, sem hafa lengi verið tald-
ir harðbýlasti hluti landsins – mönnum, skepnum og jurtum.
Þau tækifæri sem þar leyndust í uppgræðslu plantna af ýmsu
tagi gerði hann að sínum. Því hefur oft verið haldið fram að
Vestfirðir móti allt sem þar lifir, mannlíf jafnt og gróður. Trúin á vöxtinn og
viljinn til þess að gróður mannlífs og jurta dafnaði var drifkraftur séra Sig-
tryggs.

Um árabil hafði Skrúður verið lítt hirtur þegar áhugasamir menn tóku sig
saman og hófu starf að endurbótum. Árangurinn er auðsær og hefur garðurinn
síðustu árin verið augnayndi og til ánægju þeim sem þangað leggja leið sína.
Skrúður hafði ótvírætt uppeldisgildi meðan kennsla og skólahald var á Núpi.
Nemendur kynntust ræktunarstörfum áratugum saman, einn áragangurinn
eftir annan. Auk þess að vera til minningar um hjónin Hjaltlínu og séra Sig-

trygg er garðurinn fögur áminning til Vestfirðinga um tækifæri og að þrautseigja
og vilji skapa árangur. Draumar manna geta ræst með dugnaði og trú á mál-
staðinn.

Í góðu veðri kom hópur fólks saman í Skrúð. Flutt var tónlist, en Guðni
Franzson lék á flautu og ástralskt hljóðfæri, kynntur var bæklingur um garð-
inn, tré fellt og annað gróðursett. Þröstur sonur séra Sigtryggs flutti endurminn-
ingar um gróður og ræktunarstörf í garði foreldra sinna. Gestum var boðið

ketilkaffi að gömlum sið og börn gróðursettu loks tré vestan
Skrúðs. Það er liður í því að auka gróður á svæðinu og koma
upp skjólbelti fyrir garðinn. Margt er enn ógert og brýnt að
halda ræktunarstarfinu áfram. Því má ekki gleyma, að sam-

kvæmt gestabók koma milli tvö þúsund og fimm hundruð og þrjú þúsund
gestir í garðinn á hverju sumri. Þar hefur verið haldið brúðkaup, sem margir
gestir sóttu, enda Skrúður tilvalinn fyrir ýmiskonar hátíðahöld. Vert er að
minna á að ræktaðir garðar, sem eiga að vera til sérstakrar prýði, eru nú nefndir
skrúðgarðar. Augljóst er hvaðan nafnið kemur.  Garðurinn er Vestfirðingum
dýrmætur minnisvarði um sterkan vilja. Verkinu, sem séra Sigtryggur Guð-
laugsson hóf fyrir rúmum níu áratugum er ekki lokið. Þar er margt ógert áður
en aldarafmælið verður haldið hátíðlegt. En ef einstaklingar og félagasamtök
auk bæjarstjórnar leggja sig fram þarf ekki að kvíða aldarafmælinu.
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Gunnhildur Gestsdóttir orðin fertug og komin í verslunarrekstur á nýGunnhildur Gestsdóttir orðin fertug og komin í verslunarrekstur á nýGunnhildur Gestsdóttir orðin fertug og komin í verslunarrekstur á nýGunnhildur Gestsdóttir orðin fertug og komin í verslunarrekstur á nýGunnhildur Gestsdóttir orðin fertug og komin í verslunarrekstur á ný

Búin að ganga með hugmynd-Búin að ganga með hugmynd-Búin að ganga með hugmynd-Búin að ganga með hugmynd-Búin að ganga með hugmynd-
ina í maganum síðan í haustina í maganum síðan í haustina í maganum síðan í haustina í maganum síðan í haustina í maganum síðan í haust

Gunnhildur Gestsdóttir at-
hafnakona með meiru, sem
fædd er og uppalin á Suður-
eyri, er Ísfirðingum að góðu
kunn eftir að hún rak blóma-
búð á Ísafirði í sex ár. Gunn-
hildur er gift Albert M. Högna-
syni og á með honum börnin
Sif Huld og Arnar Friðrik.
Gunnhildur er síður en svo
hætt atvinnurekstri en hún
opnaði Snyrtivöru- og undir-
fataverslunina Silfurtorg á
föstudaginn.

Síðustu vikur hafa svo sann-
arlega verið annasamar hjá
Gunnhildi. Ekki nóg með að
reka heimili og opna nýja
verslun, heldur hélt hún upp á
fertugsafmæli sitt með pompi
og prakt á laugardagskvöldið.

ÆskufrelsiðÆskufrelsiðÆskufrelsiðÆskufrelsiðÆskufrelsið
á Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyri

„Ég er uppalin á Suðureyri
við Súgandafjörð við mikið
frjálsræði þar sem við systkin-
in gátum verið úti að leika
okkur alla daga og öll kvöld.
Það var mjög gott að alast
upp á Suðureyri. Við fórum í
leiki á kvöldin, til dæmis í
feluleik, og vissum um alla
felustaði sem til voru í þorp-
inu. Þetta er miklu verndaðra
í dag. Líka er þetta öðruvísi á
litlu stöðunum – þar eru allir
að passa alla, karlarnir á höfn-
inni fylgjast til dæmis með
krökkunum sem eru að leika
sér á höfninni. En það er ekki
spurning að þú ert frjálsari
með börnin á svona litlum
stöðum. Börnin mín eru alin
upp í Hnífsdal og þar vissi ég
ekki af þeim allan daginn. Það
var mjög svipað og mín æska
var.“

Foreldrar Gunnhildar eru
Sólveig Kristjánsdóttir og
Gestur Kristinsson og búa þau
enn á Suðureyri. Gunnhildur
á fimm systkini og hafa þau
komið sér vel fyrir.

„Tveir bræður mínir búa á
Suðureyri, þeir Jón Arnar í
Snerpu og Óðinn, fram-
kvæmdastjóri Íslandssögu.
Svo eru þrjú systkini mín á
höfuðborgarsvæðinu. Krist-
inn er skipstjóri á Snorra
Sturlusyni, Sveinbjörn Yngvi
er líka á Snorranum, en systir
mín, Þuríður Kristín, vinnur
hjá Lífeyrissjóði verslunar-
manna í Reykjavík.“

Tengslin heimTengslin heimTengslin heimTengslin heimTengslin heim

Þrátt fyrir að búa á Ísafirði
hefur Gunnhildur síður en svo
misst tengslin við Suðureyri
enda fer hún reglulega og
heimsækir fjölskyldu sína þar.

„Núna er Sæluhelgin fram-

undan á Suðureyri og ég
hlakka mikið til að fara á hana.
Þá mæta allir Súgfirðingar á
Suðureyri og skemmta sér
saman. Það hefur verið heil-
mikil uppbygging á Suðureyri
að undanförnu og það er mjög
gott. Það er alltaf eitthvað að
gerast þar. Ég held líka að
fólk þar sé mjög meðvitað um
að það verður að gera hlutina
sjálft, ekki alltaf að vera að
bíða eftir því að einhver annar
komi og geri hlutina fyrir það.
Það sést á fyrirtækjum eins
og Fjarvinnslunni á Suðureyri
að það er hægt að gera hvað
sem er fyrir vestan. Ég veit
ekki betur en það gangi ágæt-
lega hjá þeim. Þær fara rólega
í þetta og byggja það skyn-
samlega upp, æða ekki áfram
og ráða bara fólk eftir þörf-
um.“

SundstarfiðSundstarfiðSundstarfiðSundstarfiðSundstarfið
Eins og margir vita hefur

Gunnhildur starfað mikið með
Sundfélaginu Vestra á Ísafirði,
var meðal annars í stjórn þess
í nokkur ár og gjaldkeri í tvö
ár. Hún segist þó ekki hafa
verið mikið í íþróttum sjálf en
hún tók þó alltaf þátt í héraðs-
mótunum. Það skipti ekki
máli hversu mikil eða lítil æf-
ingin var heldur var málið að
vera með.

„Þetta sundfélagsstarf mitt
kemur nú einkum til vegna
þess að börnin mín hafa bæði
verið að æfa mjög mikið með
félaginu. Arnar Friðrik hætti
reyndar í vetur þegar hann
ákvað að einbeita sér að skíð-
unum og svo er hann í fótbolta
líka. Ég hef verið viðloðandi
þetta frá því að Sif Huld byrj-
aði í sundinu og hef reynt að
taka þátt í þessu og styðja
börnin mín.

Það starf og sú uppbygging
sem nú er í gangi hjá Vestra er
alveg frábært og Ingi Þór er
að vinna mjög góða hluti með
þeim. Við erum komin með
einn í landsliðið og það eru
nokkrir sem eru á þröskuldin-
um. Kristjana Pálsdóttir er
komin í framtíðarhópinn. Það
er hópur sem er undirbúnings-
hópur fyrir verðandi lands-
liðskrakka og ég er viss um
að það eru fleiri sem eiga eftir
að fara þar inn á næsta ári.“

Tíu ára mennta-Tíu ára mennta-Tíu ára mennta-Tíu ára mennta-Tíu ára mennta-
skólanámskólanámskólanámskólanámskólanám

Skólaganga Gunnhildar var
sérstök og vakti athygli um
allt land þegar hún útskrifaðist
sem dux scholae Menntaskól-
ans á Ísafirði árið 1999 eftir
tíu ára menntaskólanám.

„Ég var í Grunnskólanum á

Suðureyri sem krakki og fór
síðan í 10. bekk í Héraðsskól-
anum á Reykjanesi. Eftir það
fór ég til Ísafjarðar árið 1979
og fór þar í Húsmæðraskólann
Ósk. Sá tími sem ég var í
húsmæðraskólnum var mjög
skemmtilegur og svolítið sér-
stakur líka. Ein af mínum
bestu minningum er frá þeim
tíma. Þarna eignaðist ég marg-
ar góðar vinkonur og á þessum
tíma kynntist manninum mín-
um.

Eftir að námi lauk við hús-
mæðraskólann byrjuðum við
Albert að búa og byggðum
hús úti í Hnífsdal. Við fluttum
þar inn 1982 og við bjuggum
þar þangað til fyrir fimm ár-
um. Þá var húsið keypt af okk-
ur vegna þess að það var á
snjóflóðahættusvæði og við
fluttum inn á Ísafjörð.

Ég hóf nám við Mennta-
skólann á Ísafirði árið 1989
og útskrifaðist þaðan af hag-
fræðibraut 1999. Ég tók minn
tíma í þetta eða tíu ár. Ég var
bæði í öldungadeild og dag-
skóla á þessum tíma. Í fyrstu
var hópur sem ég var mikið
með í skólanum, við vorum
nokkrar saman og skemmtum
okkur mjög vel við námið. En
þá keypti ég blómabúðina og
hætti námi í þrjú ár.“

BlómabúðarreksturBlómabúðarreksturBlómabúðarreksturBlómabúðarreksturBlómabúðarrekstur
„Ég rak blómabúð í sex ár.

Það var yndislegur tími en
þetta var virkilega ómann-
eskjulegur vinnutími hjá okk-
ur. Við vorum að vinna þegar
aðrir voru í fríi en blómabúð-
arstarfið er mjög gefandi.

Í þessu starfi fór ég í gegn-
um svo margt með fólki. Ég
upplifði mestu hamingjuna
með fólkinu og mestu sorgina
og það að geta þannig aðeins
hjálpað til gaf mjög mikið.
Ég sé eftir þessu starfi – nema
vinnutímanum auðvitað.“

„Hvenær ætlarðu„Hvenær ætlarðu„Hvenær ætlarðu„Hvenær ætlarðu„Hvenær ætlarðu
að fara að vinna?“að fara að vinna?“að fara að vinna?“að fara að vinna?“að fara að vinna?“
„Þegar ég byrjaði aftur í

skólanum byrjaði ég mjög
hægt, tók eitt til tvö fög á önn
með vinnunni. Síðan eftir að
ég hætti með blómabúðina var
ég ekkert að vinna og kláraði
námið. Það var mjög gaman
og góð reynsla að vera í dag-
skólanum með krökkunum og
fá að kynnast þeim. Oft var ég
líka í þannig fögum að ég var
með fyrsta bekk og upp í
fjórða bekk í tímum. Það var
gaman að kynnast því hvað
fullorðið fólk hefur allt aðra
sýn á lífið heldur en yngra
fólk, án þess að það sé niðr-
andi eða neitt slíkt, heldur var

ýmis skilningur mjög ólíkur.
Gott dæmi um þennan mis-

munandi skilning má nefna
að við vorum að lesa smásögu
eftir Svövu Jakobsdóttur um
konu sem var tilbúin að gera
hvað sem er fyrir börnin sín
og bauð þeim að skera úr sér
hjartað. Við þessi fullorðnu
sem vorum í tímanum túlkuð-
um hana þannig að móðurtil-
finningin sé svo sterk að móð-
irin sé tilbúin til að gefa allt af
sér og gera allt fyrir börnin
sín. En krakkarnir voru ekki
alveg tilbúnir að meðtaka það.
Þeim fannst þessi kelling vera
kolvitlaus að leyfa börnunum
sínum að gera þetta – hvílíkur
uppalandi!

Síðustu árin sem ég var í
námi voru svolítið sérstakur
tími þar sem ég var ekki að
vinna og Arnar Friðrik sonur
minn sagði eitt sinn við mig:
„Mamma, hvenær ætlarðu að
fara að vinna?“ Ég var þá auð-
vitað búin að vera að vinna
eins og berserkur í blómabúð-

inni undanfarin ár en þegar ég
var í skólanum, þá var ég alltaf
heima að læra og honum
fannst ég þurfa að fara að
vinna. Skólinn er þó auðvitað
ekkert nema vinna ef maður
ætlar að gera þetta almenni-
lega.

Í sambandi við skólann hef
ég ekkert nema gott að segja.
Mér leið mjög vel þarna og
átti að ég held ágæta sam-
vinnu við kennara og starfs-
fólk. Einnig hefur þetta nám
nýst mér vel í starfi.“

Með hugmyndinaMeð hugmyndinaMeð hugmyndinaMeð hugmyndinaMeð hugmyndina
síðan í haustsíðan í haustsíðan í haustsíðan í haustsíðan í haust

Eftir skólann fór Gunnhild-
ur að vinna hjá Íslenskri miðl-
un og var þar í nokkra mánuði.
Hún hætti þar í júlí fyrir einu
ári og byrjaði þá í hlutastarfi á
skrifstofunni hjá 3X-Stáli, fyr-
irtæki sem hún og eiginmaður
hennar eiga ásamt öðrum. Síð-
ustu vikur hefur hún síðan ver-
ið á fullu við að undirbúa opn-

un snyrtivöru- og undirfata-
verslunar í Björnsbúð.

„Ég var búin að ganga með
það í maganum síðan í haust
að opna snyrtivöru- og undir-
fataverslun á Ísafirði. Mér
finnst mjög gaman í þjónustu-
starfi, það er eitthvað sem ég
hef áhuga á. En hugmyndin
kom nú aðallega út frá því að
það mér fannst vanta verslun
með þessar vörur í bæinn.

Ég var búin að vera að skoða
annað húsnæði, var til dæmis
búin að velta fyrir mér að fara
þarna inn eftir þar sem Krisma
var en ég vildi það ekki. Þá
var ég líka búin að skoða hús-
næði hérna á eyrinni en mér
fannst það aðeins of mikið út
úr. Ég var nefnilega ákveðin í
því að ég vildi ekki fara út í
þetta nema að ég væri sátt við
húsnæðið og staðsetninguna
á því. Mér finnst að svona
verslun verði að fá að njóta
sín vel á Ísafirði. Þegar ég
frétti síðan af því að þær Silla
og Guðrún hársnyrtikonur
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væru að leita að samstarfsað-
ila til að taka húsnæði Björns-
búðar á leigu með sér, þá
ákvað ég að slá til og gera
þetta og sé alls ekki eftir því.

Undirbúningurinn var á
fullu síðustu vikurnar fyrir
opnunina. Ég var með fullt af
kössum með snyrtivörum og
nærfötum út um allt hús hjá
mér vegna þess að ég gat ekk-
ert byrjað að raða upp fyrr en
allt var orðið ryklaust. En þetta
tókst allt saman og ég er mjög
ánægð með árangurinn.“

Snyrtivörur,Snyrtivörur,Snyrtivörur,Snyrtivörur,Snyrtivörur,
nærföt og annaðnærföt og annaðnærföt og annaðnærföt og annaðnærföt og annað
fyrir bæði kyninfyrir bæði kyninfyrir bæði kyninfyrir bæði kyninfyrir bæði kynin

Til að byrja með verður
Gunnhildur eini starfsmaður-
inn. Dóttir hennar, Sif Huld,
kemur auðvitað til með að
vera henni innan handar enda
eru þau systkinin bæði mjög
ánægð með þetta hjá móður
sinni.

„Í búðinni verð ég með tals-
vert úrval af allskonar vörum
fyrir bæði kynin og ég ætla
hafa kynningar á þeim vörum
sem ég verð með. Til að byrja
með verð ég með þrjár snyrti-
vörulínur. Það eru Yves Saint
Laurent og Kanebo, sem eru
krem og förðunarlínur. Svo
verð ég með Hard Candy sem
er förðunarlína fyrir ungar
stelpur. Ég er nú ekki menntuð
í förðun en ég er auðvitað
búin að fara og kynnast þess-
um vörum sem ég verð með.
Einnig kem ég til með að fara
á fleiri námskeið um förðun
og annað slíkt. Ég ætla að
vera með kynningar í búðinni
á þeim vörum sem ég verð
með. Á opnunni var ég til
dæmis með kynningu á undir-
fatnaði og á fimmtudag og
föstudag verð ég með Kane-
bokynningu.

Af öðrum vörum sem ég
verð með má nefna undirfatn-
að fyrir bæði kynin. Þetta er
undirfatnaður sem ég vona að
fólki líki og að ég verði mikið
með í framtíðinni í búðinni,
ég er allavegana mjög hrifin
af honum. Ég verð með líka
með undirföt fyrir herra og
eitthvað af snyrtivörum fyrir
þá, sem og herrailmina eins
og konuilmina. Þetta leggst
rosalega vel í mig.“

Hægt að gera hvaðHægt að gera hvaðHægt að gera hvaðHægt að gera hvaðHægt að gera hvað
sem er fyrir vestansem er fyrir vestansem er fyrir vestansem er fyrir vestansem er fyrir vestan
„Ég er mjög ánægð með að

búa hér og vera hér. Það er
ekki spurning. Ég vildi ekkert
breyta til. Við erum búin að
koma okkur vel fyrir á Ísafirði
og uppbyggingin hér og í bæj-
unum í kring sýnir það og
sannar að það er hægt að gera
hvað sem er fyrir vestan.

Það er minn vilji og minn
hugur stendur til þess að reyna
að þjónusta þetta svæði sem
allra best. Ég vona að íbúar í
Ísafjarðarbæ og nágranna-
byggðum sjái sér fært að kíkja
til mín. Mér finnst alveg ynd-
islegt hvað fólk er jákvætt
gagnvart þessu hjá mér. Ég
hef fengið virkilega blíðar
móttökur og vil þakka fyrir
það.“

Síðastliðinn föstudag var
undirrituðum birtur dómur
Héraðsdóms Vestfjarða vegna
ógreiddra vörsluskatta Vestur-
skips ehf. Þar sem dómar nú á
dögum eru birtir alþjóð tel ég
rétt að gera nokkra grein fyrir
afdrifum þessa félags og fleiru
sem tengist minni stöðu eins
og hún er í dag.

Allt frá tvítugu hefur undir-
ritaður haft mannaforráð og
stjórnað fyrirtækjum, á kann-
ski mestu umbrota- og furðu-
tímum í íslenskri atvinnusögu,
þar sem „kerfið“ leysir suma
út með hundruða milljóna
gjöfum þegar fyrirtækin
stöðvast, en hlutskipti annarra
er heldur dapurlegra.

Vesturskip ehf. hafði, eins
og reglur kváðu á um, þurft
að kaupa sér veiðileyfi á ný-
keypt skip sín til þess að
stunda rækjuveiðar, eins og
ætlunin var. Hafði félagið
keypt veiðileyfi, svokallaðan
„endurnýjunarrétt“ fyrir 90
milljónir króna þegar Hæsti-
réttur með Valdimarsdómi
felldi niður allar hindranir fyr-
ir því að skipum væri veitt
slík leyfi, aðeins ef þau væru
í eigu Íslendinga. Nokkru áður
hafði afkoma í rækjuveiðum
hér við land verið orðin afleit
og var því ákveðið að hætta
þeirri útgerð, selja af skipun-
um veiðileyfin (það var mikil
eftirspurn) og koma skipunum
í vinnu erlendis eða selja.

Valdimarsdómur varð því
til þess að félagið gat ekki

selt þær eigur sem það hafði
keypt og áformaði að nýta til
þess að greiða skuldir sínar,
þar með talda vörsluskatta,
þar sem veiðileyfi voru ekki
lengur til sem slík. Hófst hins
vegar mikill Hrunadans þar
sem skipin fóru á uppboð,
enda gekk t.d. Grandi hf. hart
eftir því að fá greiddar síðustu
10 milljónirnar (hjá ábyrgðar-
aðilum) af seldu veiðileyfi
sínu fyrir um 70 milljónir
króna, þrátt fyrir að það sem
selt var væri ekki til lengur og
nýfallinn dómur hjá SR-mjöli
staðfesti að félaginu bæri ekki
að greiða seljanda það sem þá
var ógreitt af sambærilegum
viðskiptum þess við Fiskiðj-
una Skagfirðing.

Þetta segir kannski ein-
hverjum eitthvað um „ríkið“,
hvað það má og má ekki. Er í
lagi að setja lög sem standast
ekki stjórnarskrá landsins,
eins og lögin um veiðileyfi,
án þess að bæta þegnunum
skaðann þegar þau eru felld
úr gildi? Er íslenska ríkið ekki
aðili að alþjóðlegum sáttmál-
um sem tryggja eiga þegnana
þegar slíkt hendir? Gera kann-
ski alþjóðlegir sáttmálar ekki
ráð fyrir slíkum „bananalýð-
velda“-uppákomum í hinum
vestræna heimi?

Þegar lögregluskýrsla var
tekin af undirrituðum vegna
Vesturskips vantaði tvo daga
upp á að tveggja ára skilorðs-
tími væri liðinn vegna fyrri
dóms sem ég hlaut á sínum

tíma. Fyrir það skal ég inn í
þrjá mánuði sérstaklega (auk
sjö mánaða á skilorði). Ætla
mætti að skilorðið hefði feng-
ist dæmt rofið engu að síður,
en mikið lá þeim á.

Sá dómur var vegna skulda
Niðursuðuverksmiðjunnar hf.
og dótturfélags sem urðu
gjaldþrota fyrir rétt um tíu
árum síðan og hitt nokkru síð-
ar, og starfa minna sem fram-
kvæmdastjóri við þau, aðal-
lega vegna þess að færslur á
viðskiptareikning voru taldar
óheimilar, of seint framkomn-
ar. Þar var um óverulegar
skuldir á vörslusköttum að
ræða. Niðursuðuverksmiðjan
var með á annað hundrað
manns á launaskrá til sjós og
lands á annan áratug undir
minni stjórn. Sá rekstur var
alltaf ákveðinn þyrnir í augum
sumra – of fyrirferðarmikill.

Án þess að það tengist því
sérstaklega, þá spyr maður sig
að því hvort það hafi verið
einstök tilviljun að við vorum
þrír, framkvæmdastjórarnir í
vestfirskum fyrirtækjum, sem
urðu gjaldþrota, kærðir af
sama skiptastjóranum? Hvað
með stjórnendur annarra fyrir-
tækja hérna vestra sem rúlluðu
hvert af öðru þann áratug allan
má segja, án þess að slíkar
kærur kæmu til? Kannski var
réttlætiskennd þessa um-
rædda skiptastjóra óvenju
sterk, enda tók hann sér 12
milljónir króna fyrir að selja
loðnuskip Bolvíkinga norð-

austur á land sem skiptastjóri
útgerðarfélags skipsins þegar
það var gert upp. Ég hef í
höndum upplýsingar um
skuldir félaga (fyrirtækja) án
þess að kærur hafi komið til.
Með þessu er ég ekki að kalla
eftir síðbúnu „réttlæti“ hvað
þess aðila varðar, aðeins að
sýna fram á mismunun. Þetta
nefni ég af nauðsyn því án
þessa máls hefði ég ekki rofið
skilorð tíu árum síðar! Hér
leiðir eitt af öðru.

Sú staða sem ég er í nú á
ekki að geta komið til. Mér
skilst að þingmenn treysti sér
ekki til að breyta refsiramma
laganna að einhverju marki,
þó að margir lögmenn og fleiri
sem um þessi mál fjalla telji
viðurlög alltof hörð. Mér
finnst eðlilegra að breytt fyr-
irkomulag yrði þannig að fyr-
irtækin greiddu út heildarlaun
til viðskiptabanka sinna sem
sjái um að skila hlutaðeigandi
aðilum launatengdum gjöld-
um launþegans. Þegar févana
fyrirtæki af ýmsum orsökum
draga þessar greiðslur er fljótt

að verða til vandamál sem
ekki ræðst við. Það er síðan
rekið sem fjárdráttarmál fram-
kvæmdastjóra eins og mín
dæmi sanna. Eins og einhver
orðaði þetta ágætlega: Það á
annað hvort að borga út, eða
borga ekki út.

Undirritaður telur sjálfsagt
að skýra hvernig málin hefur
borið að, þegar dómur af þessu
tagi er birtur, þó að það sé að
sjálfsögðu umdeilt. Þrátt fyrir
ósköpin eru sumir vinir mínir
mér sammála um að ekki eru
allir þegnarnir jafnir þegar
réttlætið er annars vegar. Ég
vonast til þess, að þegar vænt-
anlegri afplánun í fangelsum
landsins lýkur (15 mánuðir),
leyfi heilsan mér að ég sendi
frá mér nokkrar línur um þá
lífsreynslu sem mér hefur þá
hlotnast.

Ísafirði 9. júlí 2001.
Eiríkur Böðvarsson.

—————
Aths. ritstj.: Fyrirsögnin er

frá greinarhöfundi.

Eiríkur Böðvarsson, fyrrv. framkvæmda-
stjóri Vesturskips ehf. skrifar

,,Með þessu er ég ekki að
kalla eftir síðbúnu ,,réttlæti“

– aðeins að sýna
fram á mismunun“

Dæmdur maður skrifarDæmdur maður skrifarDæmdur maður skrifarDæmdur maður skrifarDæmdur maður skrifar

Vel heppnað „stefnumót“ í Skrúði í DýrafirðiVel heppnað „stefnumót“ í Skrúði í DýrafirðiVel heppnað „stefnumót“ í Skrúði í DýrafirðiVel heppnað „stefnumót“ í Skrúði í DýrafirðiVel heppnað „stefnumót“ í Skrúði í Dýrafirði

Veðurblíða og vel áVeðurblíða og vel áVeðurblíða og vel áVeðurblíða og vel áVeðurblíða og vel á
fjórða hundrað gestirfjórða hundrað gestirfjórða hundrað gestirfjórða hundrað gestirfjórða hundrað gestir

Vel á fjórða hundrað
manns mættu í blíðskapar-
veðri á „stefnumót“ í garð-
inum Skrúði í Dýrafirði á
laugardag. Að sögn Sæ-
mundar Kr. Þorvaldssonar,
framkvæmdastjóra Skjól-

skóga á Vestfjörðum, var ým-
islegt gert til skemmtunar.

„Menn bökuðu sín eigin
brauð og drukku ketilkaffi.
Guðni Franzson spilaði á
ýmiskonar hljóðfæri, svo sem
klarinett og frumbyggjahljóð-

færi frá Ástralíu, við harða
samkeppni heimamanna. Þeir
tóku undir með tónlistinni
með keðjusög þegar þeir
felldu tréð Gróu og endurnýj-
uðu“, sagði Sæmundur.

Guðni Franzson leikur á klarinett.

Gokart-keppni (körtukeppni) á höfninni á ÍsafirðiGokart-keppni (körtukeppni) á höfninni á ÍsafirðiGokart-keppni (körtukeppni) á höfninni á ÍsafirðiGokart-keppni (körtukeppni) á höfninni á ÍsafirðiGokart-keppni (körtukeppni) á höfninni á Ísafirði

SigurvegaranumSigurvegaranumSigurvegaranumSigurvegaranumSigurvegaranum
var hent í sjóinnvar hent í sjóinnvar hent í sjóinnvar hent í sjóinnvar hent í sjóinn
Mótorsportklúbbur Íslands

hélt kappakstursmót á Ísafirði
á laugardag, þar sem keppt
var á svokölluðum gokart-bíl-
um, eða körtum, eins og sumir
kalla þá. Níu manns tóku þátt
í keppninni sem að sögn Ís-
firðingsins Guðmundar Ein-
arssonar, aðalskipuleggjanda
keppninnar, tókst með mikl-

um ágætum. „Það voru allir
keppendur mjög ánægðir og
vilja koma aftur á næsta ári.
Það getur vel verið að þessi
keppni verði að árlegum við-
burði hér“, segir Guðmundur.

Birgir Örn Sveinsson sigr-
aði á mótinu og var honum
þess vegna kastað í sjóinn.
Guðbergur Guðbergsson var

annar en í þriðja sæti lenti
Valur Guðmundsson. „Þessir
þrír fengu freyðivín á höfninni
en svo var verðlaunaafhend-
ing á Eyrinni um kvöldið. Ég
vil nota tækifærið og þakka
öllum þeim einstaklingum og
fyrirtækjum sem lögðu hönd
á plóg við mótshaldið“, segir
Guðmundur Einarsson. Frá keppninni á hafnarbakkanum á Ísafirði.
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Tom Cruise leiðir fagran flokk úrvalsleikara í þessari frábæru mynd sem Stöð
2 sýnir á sunnudagskvöld kl. 20:30. Myndin segir sögu nokkurra ólíkra ein-
staklinga sem eiga það þó sameiginlegt að þurfa að glíma við hin ýmsu
vandamál daglega lífsins. Við sögu koma dauðvona þáttastjórnandinn, dóttir
hans eiturlyfjaneytandinn, seinheppna löggan, fyrrverandi og núverandi
undrabarn, gamall dauðvona maður, sonur hans og hjúkrunarfræðingurinn.
Tilviljunin tengir persónur myndarinnar saman og breytir lífi þeirra allra til
frambúðar. Þessi kostulega mynd tekur á mannlegum þáttum frá nýju og
fersku sjónarhorni.

www.eravoice.com
Fyrirtækið VoiceEra, sem
hefur aðsetur í Bolungar-
vík og útibú í Reykjavík,
er með athyglisverða
heimasíðu á internetinu.
Fyrirtækið vinnur að þró-
un hugbúnaðar sem skilur
íslensku og getur tekið við
munnlegum fyrirmælum.
Á heimasíðunni má meðal
annars finna upplýsingar
og sýnishorn af vörum
fyrirtækisins, fréttir af
starfseminni, en nefna má
að fyrirtækið hefur verið
duglegt að leggja sitt til
samfélagsins og gaf ný-
lega gjöf til barnaspítala
Hringsins. Þá má finna
ýmsar upplýsingar um
fyrirtækið, um markmið
þess og fleira.

Magnolia

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt, 5-10 m/s,
víða léttskýjað sunnan-
og vestantil, annars skýj-
að með köflum og þurrt
að mestu, þó er hætt við
síðdegisskúrum á Suður-
og Suðausturlandi. Hiti
6-14 stig, hlýjast suðvest-
anlands.
Horfur á föstudag:
Norðlæg átt, 5-10 m/s,
víða léttskýjað sunnan-
og vestantil, annars skýj-
að með köflum og þurrt
að mestu, þó er hætt við
síðdegisskúrum á Suður-
og Suðausturlandi. Hiti
6-14 stig, hlýjast suðvest-
anlands.
Á laugardag:
Norðlæg átt, 5-10 m/s,
víða léttskýjað sunnan-
og vestantil, annars skýj-
að með köflum og þurrt
að mestu, þó er hætt við
síðdegisskúrum á Suður-
og Suðausturlandi. Hiti
6-14 stig, hlýjast suðvest-
anlands.
Á sunnudag:
Hæg breytileg eða suð-
læg átt. Léttir heldur til
norðan- og austanlands,
annars skýjað með
köflum, en lengst af þurrt.
Heldur hlýnandi, einkum
norðanlands.
Á mánudag:
Lítur út fyrir suðaustlæga
átt með vætu, einkum
sunnan- og vestanlands.

Föstudagur 13. júlí
16.40  Landsmót UMFÍ. Svipmyndir
frá keppni gærdagsins á landsmóti Ung-
mennafélags Íslands sem fram fer á Egils-
stöðum. e.
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stubbarnir (48:90)
18.30  Falda myndavélin (2:60)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Lögregluhundurinn Rex (7:15)
21.05  Óskatréð. (The Wishing Tree)
Bandarísk sjónvarpsmynd um konu sem
fer á æskuslóðir sínar í sveitinni eftir að
mamma hennar deyr og upplifir þar ör-
lagaríka atburði. Aðalhlutverk: Alfre
Woodward, Blair Underwood og Helen
Shaver.
22.45  Landsmót UMFÍ
23.00  Gullmótið í Osló
01.00  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 14. júlí
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (49:90)
09.30  Mummi bumba (40:65)
09.37  Dýrabraut 64 (16:26)
09.48  Lotta (13:13)
09.55  Þrír spæjarar (23:26)
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (27:40)
10.25  Pokémon (2:52)
10.50  Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Silver-
stone á Englandi.
12.20  Kastljósið
12.40  Skjáleikurinn
15.00  Gullmótið í Osló
17.00  Landsmót UMFÍ
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Fíklaskólinn (17:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Hjúskaparmiðlunin. (Younghea-
rts Unlimited) Bandarísk sjónvarpsmynd
um börn sem eru orðin leið á konum og
körlum sem einhleypir og fráskildir for-
eldrar þeirra koma með heim og ákveða
að stofna hjúskaparmiðlun. Aðalhlut-
verk: Corbin Bernsen, Lesley-Anne
Down og Robert Carradine.
21.30  Kínahverfið. (Chinatown) Ósk-
arsverðlaunamynd frá 1974 um einka-
spæjara í Los Angeles sem dregst inn í
dularfullt mál. Aðalhlutverk: Jack Nich-
olson, Faye Dunaway og John Huston.
23.40  Hjá skrýtnu fólki. (Lost in Yonk-
ers) Bandarísk bíómynd frá 1993 um
ævintýri bræðra sem eru sendir til dvalar
hjá ömmu sinni og kynnast þar sérkenni-
legu fólki. Aðalhlutverk: Richard Drey-
fuss, Mercedes Ruehl, Irene Worth og
David Strathairn.
01.30  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 15. júlí
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (104:107)
10.22  Babar (2:65)
10.45  Draumaduft (7:13)
10.50  Kastljósið
11.20  Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Silverstone á Englandi.
14.10  Skjáleikurinn
16.20  Maður er nefndur
17.00  Geimferðin (6:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Olli
18.15  Lísa (8:13)
18.22  Hænuegg
18.30  Óskatennurnar (2:3)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Japanskir morgnar. Heimildar-
mynd eftir Jónas Knútsson um menning-
artengsl Íslands og Japans. Myndin er
sýnd í tilefni af opnun íslenska sendiráðs-
ins í Tokyo.
20.40  Fréttir aldarinnar
20.50  Fyrr og nú (11:22)
21.35  Helgarsportið
21.50  Landsmót UMFÍ.
22.10  Smánarblettur (2:2) (Der
Schandfleck) Þýsk kvikmynd um stúlku
sem getin er utan hjónabands og elst upp
hjá móður sinni og manni hennar. Eftir
að hún vex úr grasi þróast mál þannig að
ekki er hægt að leyna hana því lengur
hvernig hún varð til. Aðalhlutverk: Hans-
Michael Rehberg, Bernadette Heerwag-
en, Christine Buchegger og Manfred
Zapatka.
23.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

Föstudagur 13. júlí
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
10.20 Lífið sjálft (15:21) (e)
11.05 Gerð myndarinnar Evolution
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Caroline í stórborginni (17:26)
13.00 Því fleiri því betra (The More the
Merrier) Seinni heimsstyrjöldin geisar
og húsnæðisskortur er mikill, sérstaklega
í Washington. Connie Milligan leigir
þar íbúð og verður við ósk yfirvalda um
að fá sér meðleigjanda. Hún býst við að
fá einhverja dömu sér til samlætis en
rekur upp stór augu þegar Benjamin
Dingle, miðaldra brallari, birtist í dyra-
gættinni. Karlinn er ekki fyrr fluttur inn
en hann ákveður að leigja hinum unga
og myndarlega Joe Carters sinn hluta
íbúðarinnar. Sambúð þremenninganna
verður hin skrautlegasta.  Aðalhlutverk:
Jean Arthur, Charles Coburn, Joel Mc
Crea.
14.45 Bette (6:18) (e)
15.10 Ein á báti (24:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (12:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (7:23)
20.00 Uppáhalds Marsbúinn minn.
(My Favorite Martian) Tim O´Hara er
rekinn úr starfi sínu af yfirmanninum
Brace Channing. Stuttu síðar verður hann
vitni að brotlendingu geimskips frá Mars.
Tim ákveður að búa til stórfrétt og not-
færir sér óheppni Marsbúans til eigin
frama. Eftir smá tíma verða þeir vinir en
Brace kemst að leyndarmálinu og rænir
upptökum af Marsbúanum. Nú eru góð
ráð dýr því félagarnir verða að taka á
öllu því sem þeir eiga til að endurheimta
spólurnar og koma farinu í loftið á ný.
Aðalhlutverk: Elizabeth Hurley, Jeff
Daniels, Christopher Lloyd.
21.35 Blóðsugubaninn Buffy (15:22)
22.25 Bardagaklúbburinn. (Fight
Club) Lífsþreyttur ungur maður fær
huggun og félagsskap hjá stuðningssam-
tökum fyrir fólk með alls kyns kvilla.
Hann er leiður á þeim tilbreytingarlausa
veruleika sem umlykur hann og þeim
gildum sem kynslóð hans hefur vanist.
Á vegi hans verður varhugaverður mað-
ur, Tyler Durden, og saman stofna þeir
bardagaklúbb þar sem menn geta fengið
útrás fyrir reiði sína. Klúbbunum fjölgar
hratt og brátt verður Tyler leiðtogi ákveð-
innar jaðarmenningar, eins konar foringi
hinnar fordæmdu kynslóðar.  Aðalhlut-
verk: Helena Bonham Carter, Brad Pitt,
Edward Norton, Meat Loaf.
00.45 Strokufangar. (Two For Texas)
Árið 1836 leynast tveir strokufangar í
Sjálfstæðisher Texas. Þeir halda að nú sé
þeim borgið en þess í stað lenda þeir í
fremstu víglínu í baráttunni um sjálfstæði
Texas undan oki Mexíkós.  Aðalhlutverk:
Kris Kristofferson, Peter Coyote, Scott
Bairstow.
02.20 Hálendingurinn 3. (Highlander 3)
Forn óvinur Hálendingsins skýtur aftur
upp kollinum og unnir sér ekki hvíldar
fyrr en hann gerir Hálendinginn höfðinu
styttri. Aðalhlutverk: Christopher Lam-
bert, Mario Van Peebles.
03.55 Tónlistarmyndbönd.

Laugardagur 14. júlí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.00 Kisulóra
10.25 Skógarlíf 2
11.50 Jólahrollur (e)
13.15 Norma Jean og Marilyn
15.05 Fullt tungl
16.45 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (7:24)
20.00 Undir sama þaki (3:7)
20.30 Anna og kóngurinn. (Anna & the
King) Þessi mynd fjallar um enska kenn-
arann Önnu Leonowens sem fór til Siams
um 1860 til þess að kenna börnum kon-
ungsins. Smám saman dregst hún inn í
ýmis dagleg mál konungsins, allt frá
persónulegum málum kvenna hans til
alvarlegra utanríkismála og stríðsrekst-
urs. Á meðan á þessu stendur þróast
fáguð ást á milli þeirra.  Aðalhlutverk:
Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Ling Bai.
23.00 Í hefndarhug. (Double Jeopardy)
Libby er dæmd fyrir morðið á manni
sínum, Nick Parson. Sex árum seinna
fær hún reynslulausn og hefur leit að
syni sínum. Henni til aðstoðar er skil-
orðsfulltrúi hennar og brátt komast þau
að því að ekki virðist allt með felldu við

lát manns hennar.  Aðalhlutverk: Tommy
Lee Jones, Ashley Judd, Benjamin Weir.
00.35 Allt fyrir frægðina. (Star Maps)
Carlos á sér draum um að verða leikari.
Pabbi hans vill hins vegar halda honum
innan fjölskyldufyrirtækisins sem sér-
hæfir sig í tímabundinni sölu ungra karl-
manna til ríkra kvenna. Carlos ákveður
að notfæra sér aðstöðuna þegar rík sápu-
stjarna bíður honum lítið hlutverk í þætt-
inum sínum. Pabbi hans varar hann við
en Carlos hlustar ekki fyrr en hinn stóri
dagur rennur upp og hann gerir sér grein
fyrir því að lífið er erfiðara en það virtist
í fyrstu.  Aðalhlutverk: Douglas Spain,
Efrain Figueroa, Kandeyce Jorden.
02.15 Norma Jean og Marilyn. Ljós-
hærða kynbomban með telpulegu rödd-
ina sló í gegn á hvíta tjaldinu en auðurinn
og frægðin urðu Marilyn Monroe ekki
til gæfu. Ástin sem hún þráði framar öllu
öðru gekk henni alltaf úr greipum.
Skuggi geðveikinnar og vafasamrar for-
tíðar hvíldi yfir henni til dauðadags. Litla
stúlkan sem þarfnaðist ástar og um-
hyggju hvarf aldrei með öllu. Marilyn
Monroe losnaði aldrei við Normu Jean.
Aðalhlutverk: Mira Sorvino, Ashley
Judd, Josh Charles.
04.05 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 15. júlí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport (e)
12.45 Grátt gaman
14.20 Christina Aguilera
14.50 Bridget Jone´s Diary
15.15 Oprah Winfrey
16.05 Nágrannar
18.00 Afleggjarar (4:12) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (8:18)
20.30 Magnolia. Myndin segir sögu
nokkurra ólíkra einstaklinga sem eiga
það þó sameiginlegt að þurfa að glíma
við hin ýmsu vandamál daglega lífsins.
Dauðvona þáttastjórnandinn, dóttir hans
heróínsjúklingurinn, seinheppni lög-
reglumaðurinn, fyrrverandi og núver-
andi undrabarn, gamall dauðvona maður
og hjúkrunarfræðingurinn sem sér um
hann. Tilviljunin tengir þessar persónur
og breytir lífi þeirra allra til frambúðar.
Aðalhlutverk: Tom Cruise, Melinda Dill-
on, Philip Baker Hall, Jeremy Blackman.
23.35 Orðspor (8:9)
00.25 Veldu mig. (Let It Be Me) Gabe
ætlar að giftast kærustunni sinni, Emily.
Hann sér glæsilegt par dansa í glugga
dansskóla og dettur það snjallræði í hug
að koma kærustunni á óvart og læra
dans fyrir brúðkaupið. Í dansskólanum
verður hann skotinn í danskennaranum
sínum en fyrr en varir er Emily mætt í
dansskólann til að skora danskennarann
á hólm.  Aðalhlutverk: Jennifer Beals,
Campbell Scott, Yancy Butler.
02.00 Tónlistarmyndbönd

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

Föstudagur 13. júlí
16.10 Suður-Ameríku bikarinn. Út-
sending frá leik Brasilíu og Mexíkós í
B-riðli sem fram fór í gærkvöld.
18.00 David Letterman
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Íþróttir um allan heim
20.00 Hestar 847. Hestar 847 er nýr og
skemmtilegur þáttur. Daníel Ben Þor-
geirsson og Guðrún Astrid Elvarsdóttir
munu verða á faraldsfæti í sumar og
fylgjast með nánast öllu sem viðkemur
hestamennsku hérlendis og erlendis.
Fylgst verður með mótum sumarsins,
farið verður í hestaferðir, skemmtanalífið
á hesthúsabörunum verður kannað að
ógleymdu slúðrinu í hestaheiminum.
20.30 Gillette-sportpakkinn
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Suður-Ameríku bikarinn. Bein
útsending frá leik Bólivíu og Úrúgvæs í
C-riðli.
01.05 David Letterman
01.50 Hvarfið. (The Vanishing) Hörku-
spennandi sálfræðitryllir. Við kynnumst
ungum manni, Jeff, sem haldinn er al-
varlegri þráhyggju. Hann verður að fá
að vita hvað varð um unnusta sína, Diane,
en hún hvarf með dularfullum hætti einn
góðan veðurdag við bensínstöð við þjóð-
veginn.  Aðalhlutverk: Kiefer Sutherland,
Nancy Travis, Jeff Bridges, Sandra
Bullock.
03.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 14. júlí
17.40 Íþróttir um allan heim
18.35 Babylon 5 (16:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (3:29) (e)
19.50 Lottó
20.00 Eitt sinn þjófur (1:22) (Once a
Thief 1) Spennumyndaflokkur úr smiðju
Johns Woos. Mac, Li Ann og Victor
eiga vafasama fortíð að baki. Þau starfa
nú saman fyrir alþjóðlegan aðila sem
berst gegn glæpum. Verkefnin eru af
ýmsum toga og þau eru hættuleg.
20.55 Suður-Ameríku bikarinn. Bein
útsending frá leik Chile og Venesúela í
A-riðli.
23.00 Suður-Ameríku bikarinn. Bein
útsending frá leik Kólumbíu og Ekva-
dors í A-riðli.
01.05 Emmanuelle . Erótísk kvikmynd.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 25. júlí
17.30 Hestar 847
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Sjónvarpskringlan
19.20 Kraftasport
20.00 Á nálum. (The Panic in Needle
Park) Raunsæ kvikmynd um nöturlegt
líf eiturlyfjasjúklinga. Bobby er smá-
krimmi í New York. Hann kynnist Helen,
heimilislausri stúlku, og samband þeirra
verður náið. Bæði ánetjast þau heróíni

og eftir það liggur leiðin hratt niður á
við. Aðalhlutverk: Al Pacino, Kitty Winn,
Alan Vint, Richard Bright.
22.00 Suður-Ameríku bikarinn. Bein
útsending frá leik Brasilíu og Perú í B-
riðli.
23.40 Íslensku mörkin
00.10 Suður-Ameríku bikarinn. Bein
útsending frá leik Paragvæ og Mexíkó í
B-riðli.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 13. júlí
16.30 Myndastyttur. Í þættinum fá
ungir kvikmyndagerðamenn tækifæri til
þess að sýna uppskeru vinnu sinnar.
17.00  Charmed
17.45 Two guys and a girl
18.15 Providence
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamennsku.
Rætt við fólkið sem stundar þetta að
áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus. Faðir Titus hefur þrívegis
fengið hjartaáfall en drekkir þó enn,
reykir og borðar flest það óhollasta sem
hann kemst í. Þegar pabbinn reiðist Titus
ákaflega fær hann fjórða hjartaáfallið og
sektarkenndin herjar á Titus.
22.00 Entertainment Tonight
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp

Laugardagur 14. júlí
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Jackass (e)
14.00 Nítró
15.30 Saturday Night Live (e)
16.30 The Tom Green Show (e)
17.00 Deadline (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Two guys and a girl
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Glamúr. Íslenskur þáttur sem
fjallar um skemmtana- og menningarlíf.
Hverjir voru hvar og hver var með hverj-
um? Glamúr er þar sem hlutirnir gerast.
22.00 Saturday Night Live
23.00 Shades of L.A.
00.00 Profiler (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 15. júlí
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

28.PM5 19.4.2017, 09:3614



MIÐVIKUDAGUR 11. JÚLÍ 2001      15

fjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlar
SjálfvirkSjálfvirkSjálfvirkSjálfvirkSjálfvirk

hvalaskoðunhvalaskoðunhvalaskoðunhvalaskoðunhvalaskoðun

Hlé hjáHlé hjáHlé hjáHlé hjáHlé hjá
Backstreet BoysBackstreet BoysBackstreet BoysBackstreet BoysBackstreet Boys

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10
13.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 Law & Order - SVU (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Two guys and a girl (e)
18.00 Everybody Loves Raymond
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline
21.00 Boðorðin 10
22.00 The Practice.
23.00 Dateline
00.00 Judging Amy
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi tónlist

Vantar þig...Vantar þig...Vantar þig...Vantar þig...Vantar þig...
...húsnæði fyrir léttan iðnað, skrifstofu,

verslun eða annað? Í húsnæði okkar er
laus aðstaða fyrir ýmiskonar starfsemi.
Staðsetning og aðkoma er mjög góð.
Stærð leigupláss er eftir samkomulagi.

Allar upplýsingar gefur Hermann í síma
456 3092.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Sigríður Ásgeirsdóttir,
starfsmaður hjá ferða-
málafulltrúa Vestfjarða

svarar:

,,Ég fer reglu-
lega inn á

bb.is. Þá fer
ég líka tals-

vert inn á
hi.is í sam-

bandi við
námið, svo nota ég leit.is

þegar ég þarf að finna
eitthvað á netinu. Í vinn-
unni nota ég atvest.is,

heimasíðu Atvinnuþróun-
arfélagsins talsvert mikið,

vesturferdir.is þar sem
hægt er að fá upplýsingar
um ferðir á Vestfjörðum og

akademia.is/vestfirdir
sem er mjög skemmtileg
síða þar sem hægt að fá

allar upplýsingar um
Vestfirði, allt frá atburða-

dagatali til upplýsinga um
kirkjur á Vestfjörðum.

Brynjólfur Árnason,
bóndi á Vöðlum í Önund-
arfirði, verður áttræður á
morgun. Brynjólfur hefur

verið organisti í Holtskirkju
í rúm þrjátíu ár. Hann hef-

ur einnig tekið að sér að
spila í afleysingum í kirkj-
um í nágrenninu. Starfinu

hefur hann sinnt af alúð og
hefur hann aldrei þegið fé

fyrir spilamennskuna.
Brynjólfur lét af störfum

sem organisti um síðustu
áramót. Í tilefni af átt-
ræðisafmælinu ætlar

sóknarnefnd Holtskirkju að
halda honum heiðurssam-
sæti í Holstsskóla á morg-

un frá klukkan 16:00 til
19:00. Öll sóknarbörn,

vinir og ættingjar Brynjólfs
eru boðin velkomin.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Hljómsveitin Backstreet Boys hefur gert
óvænt hlé á tónleikaferð sinni um Norður-
Ameríku vegna þess að táningagoðið A.J.
McLean, sem er 23ja ára, þarf að fara í
mánaðarlanga meðferð vegna ofdrykkju og
þunglyndis. Ástæðan fyrir þessu mun vera
sú amma McLeans dó. Þetta var tilkynnt í
beinni útsendingu á MTV frá tónleikum
hljómsveitarinnar. Kevin Richardson, sem er
29 ára og elstur félaganna í Backstreet Boys,
sagði að þetta þýddi ekki að hljómsveitin
væri að hætta. Hún myndi ekki leysast upp
fyrr en með dauða einhvers félaganna.

Vísindamenn við Tókíó-háskóla hafa búið
til köfunarróbot, sem finnur hvali og fylgir
þeim eftir. Tækið er þriggja metra langt og
búið hljóðnemum sem skynja hljóð (söng)
hvalanna en tölvubúnaður vinnur úr þeim
upplýsingum. Þegar róbótinn hefur valið sér
hval fylgir hann honum eftir og fylgist með
atferli hans. Á myndinni er hnúfubakur að
stinga sér í djúpið en þar á róbótinn að geta
skoðað og skráð allt sem hann tekur sér fyrir
hendur (bægsli).

TónlistarkennararTónlistarkennararTónlistarkennararTónlistarkennararTónlistarkennarar
Lausar eru til umsóknar eftirfarandi stöður

við Tónlistarskóla Ísafjarðar:
Aðstoðarskólastjóri (nýtt starf).
Útibússtjóri á Þingeyri (nýtt starf).
Útibússtjóri á Flateyri (nýtt starf).
Kennari í tónfræðagreinum (100% starf).
Umsóknir með upplýsingum um menntun

og fyrri störf sendist Tónlistarskóla Ísafjarðar,
Austurvegi 11, 400 Ísafjörður.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ragnars-
dóttir, skólastjóri í símum 456 3010, 456
3926 eða 861 1426.

Netfang: sonata@snerpa.is

Tveir keppendur frá Vestra á ÍslandsmeistaramótiðTveir keppendur frá Vestra á ÍslandsmeistaramótiðTveir keppendur frá Vestra á ÍslandsmeistaramótiðTveir keppendur frá Vestra á ÍslandsmeistaramótiðTveir keppendur frá Vestra á Íslandsmeistaramótið

Heiðar Ingi varð Íslands-Heiðar Ingi varð Íslands-Heiðar Ingi varð Íslands-Heiðar Ingi varð Íslands-Heiðar Ingi varð Íslands-
meistari í 100 m skriðsundimeistari í 100 m skriðsundimeistari í 100 m skriðsundimeistari í 100 m skriðsundimeistari í 100 m skriðsundi

– og annar á eftir Erni Arnarsyni í 50 m skriðsundi

Sundmeistaramót Íslands
var haldið um síðustu helgi í
Laugardalslaug í Reykjavík.
Sundfélagið Vestri á Ísafirði
sendi tvo þátttakendur suður,
þá Heiðar Inga Marinósson
og Þór Sveinsson. Heiðar, sem
fyrir var Íslandsmeistari í 100

m skriðsundi í 25 m laug,
sigraði sömu grein í 50 m
langri Laugardalslauginni.
Hann lenti svo í öðru sæti á
eftir Erni Arnarsyni í 100 m
skriðsundi.

Þór Sveinsson, sem er ein-

ungis 14 ára gamall, varð 7. í
100 m skriðsundi og lenti í
áttunda sæti í 50 m skriðsundi.
Með þessum árangri undir-
strikaði hann þá staðreynd að
hann er hraðsyndasti drengur
landsins.

Heiðar Ingi Marinósson.

Það verður hörkustuð í
karaókí á laugardagskvöld.
Komið og sýnið hæfileika ykkar!

28.PM5 19.4.2017, 09:3615



ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember 19841984198419841984• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 200200200200200 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

Óskemmtileg reynsla bíleiganda í BolungarvíkÓskemmtileg reynsla bíleiganda í BolungarvíkÓskemmtileg reynsla bíleiganda í BolungarvíkÓskemmtileg reynsla bíleiganda í BolungarvíkÓskemmtileg reynsla bíleiganda í Bolungarvík

Horfði á eftirHorfði á eftirHorfði á eftirHorfði á eftirHorfði á eftir
bílnum í sjóinnbílnum í sjóinnbílnum í sjóinnbílnum í sjóinnbílnum í sjóinn

Bíll fór í sjóinn í Bolung-
arvík á laugardagsmorgun.
Eigandinn lagði honum við
Árbæjarkant á höfninni og
steig út. Þegar hann hafði

gengið stuttan spöl sá hann
hvar bíllinn byrjaði að renna
og endaði í sjónum við flot-
bryggjuna. Bílinn var hífður
upp síðar um daginn.

Ekki er vitað með vissu
hvað olli óhappinu. Bílinn er
sjálfskiptur og þykir líklegt
að ökumaðurinn hafi ekki
gengið frá honum í réttum gír. Unnið að því að ná bílnum upp.

Stóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldumStóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldumStóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldumStóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldumStóð ekki skil á virðisaukaskatti og opinberum gjöldum

Dæmdur til fangelsis-Dæmdur til fangelsis-Dæmdur til fangelsis-Dæmdur til fangelsis-Dæmdur til fangelsis-
vistar og sektargreiðsluvistar og sektargreiðsluvistar og sektargreiðsluvistar og sektargreiðsluvistar og sektargreiðslu

Útgerðarmaður var á föstu-
dag dæmdur í Héraðsdómi
Vestfjarða til fangelsisvistar
og til sektargreiðslu fyrir brot
gegn lögum um virðisauka-

skatt og lögum um staðgreið-
slu opinberra gjalda.

Maðurinn var dæmdur í 10
mánaða fangelsi, en þar af
eru 7 mánuðir skilorðsbundnir

til þriggja ára, og til greiðslu
30 milljón króna sektar til rík-
issjóðs. Greiði hann ekki sekt-
ina innan fjögurra vikna frá
birtingu dómsins skal hann í

staðinn sæta fangelsi í eitt ár.
Honum var einnig gert að
greiða allan sakarkostnað.

Nánar um þetta mál á bls.
5.

Vestfjarðamótið í golfi var háð á Meðaldalsvelli um helginaVestfjarðamótið í golfi var háð á Meðaldalsvelli um helginaVestfjarðamótið í golfi var háð á Meðaldalsvelli um helginaVestfjarðamótið í golfi var háð á Meðaldalsvelli um helginaVestfjarðamótið í golfi var háð á Meðaldalsvelli um helgina

Systkini urðu meist-Systkini urðu meist-Systkini urðu meist-Systkini urðu meist-Systkini urðu meist-
arar hvort í sínum flokkiarar hvort í sínum flokkiarar hvort í sínum flokkiarar hvort í sínum flokkiarar hvort í sínum flokki

Systkinin Anna
Ragnheiður og Sig-
urður Fannar Grét-
arsbörn, börn Önnu
Guðrúnar Sigurðar-

dóttur og Grétars
Sigurðssonar hús-

gagnasala á Ísafirði,
urðu bæði Vestfjarða-

meistarar í golfi um
helgina, hvort í sínum

flokki. Anna Ragn-
heiður sigraði í

kvennaflokki og lék
hringina tvo á 205

höggum. Sigurður
Fannar lék sína tvo

hringi á 175 höggum.
Bæði kepptu þau

fyrir Golfklúbb
Ísafjarðar.

Mótið var haldið á
Meðaldalsvelli í

Dýrafirði. Kepp-
endur voru 67 talsins

og komu víða að af
Vestfjarðakjálkanum.

Nánar um úrslit
Vestfjarðamótsins á

blaðsíðu 6.

Mengunaróhapp varð
fyrir helgina við bæki-
stöðvar annars landflutn-
ingafyrirtækisins á Ísa-
firði. Þegar verið var að
afferma flutningabíl ultu
fjórir 20 lítra saltsýru-
brúsar ofan af hlassinu.
Tveir þeirra sprungu og
var óskað eftir aðstoð
slökkviliðs.

Einnig komu menn frá
Mjólkursamlagi Ísfirð-
inga og helltu basísku
dufti á sýruna sem
slökkviliðið hreinsaði
síðan upp.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

SaltsýraSaltsýraSaltsýraSaltsýraSaltsýra
fór niðurfór niðurfór niðurfór niðurfór niður

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Víða ölvunVíða ölvunVíða ölvunVíða ölvunVíða ölvun
og ólætiog ólætiog ólætiog ólætiog ólæti

Talsverð ölvun var víða
í umdæmi lögreglunnar á
Ísafirði um helgina og
virtist brennivínið fara illa
í Vestfirðinga.

Þurfti lögregla að fara í
fjölmörg útköll vegna
óláta drukkins fólks sem
lét ófriðlega í heimahús-
um og á almannafæri.

Móðir við Engjaveg
horfði upp á tvo menn
um tvítugt stela reiðhjól-
um barna sinna. Hafði
hún samband við lög-
reglu sem hafði uppi á
mönnunum.
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