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– sjá viðtal í miðopnu við Jón Guðbjartsson
útgerðarmann í Bolungarvík

„Vona að það
fari að komast

ró á hlutina“

Víða á Vestfjörðum urðu
talsverðar rafmagnstruflanir
um liðna helgi þegar vonsku-
veður gekk yfir með snjó-
komu og hvassviðri.
Snemma á sunnudagsmorg-
un varð rafmagnslaust á öllu
orkuveitusvæði Mjólkár-
virkjunar vegna útsláttar á
Mjólkárlínu Landsvirkjunar.

Varaaflsstöðvar á þétt-
býlisstöðum voru ræstar en
nokkru síðar varð útsláttur í

Rafmagnstruflanir og talsverðar
skemmdir á línum á Vestfjörðum

Breiðadal á línunni til Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar. Við
þetta varð rafmagnslaust á
Ísafirði, í Bolungarvík, í
Súgandafirði og Súðavík.
Nokkrir samskonar útslættir
urðu fram til hádegis.

Samkvæmt upplýsingum
frá Orkubúi Vestfjarða má
rekja þessa útslætti til sam-
sláttar á línum og ísklepraðra
einangrara í tengivirkjum og á
línum.

Allmargir staurar brotnuðu
í sveitalínu frá Sveinseyri í
Tálknafirði og út að Sellátrum.
Þaðan er lína út í Ketildali og
urðu fjórir bæir rafmagns-
lausir. Heimtaugar slitnuðu á
Svarthamri og Dvergasteini í
Álftafirði og í Tröð í Önundar-
firði. Bæirnir urðu rafmagns-
lausir af þessum sökum. Raf-
magnslaust varð á Stranda-
svæði í stuttan tíma. Rafmagn
fór af víða í Ísafjarðardjúpi. Þannig var færðin á Ísafirði á mánudagsmorgun.
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Samþjöppun valds og eigna fáum að skapi
á milli Landsbanka og Íslandsbanka.

Mörgum er brugðið. „Þær sviptingar, sem eru í viðskiptalífinu og hafa verið undanfarin
misseri, eru ekki líklegar til að auka traust fólksins í landinu á fyrirtækjunum eða
lögmálum hins frjálsa markaðar. Þeir sem eru umsvifamestir á þessum markaði bera mikla
ábyrgð og verða að gæta að sér. Íslenzka þjóðin kann því illa ef of miklar eignir safnast á
of fáar hendur.“ Undirtektir við þessi leiðaraskrif Morgunblaðsins virðast víðtækar.

Spurningar vakna um réttmæti þess að bankar sitji beggja megin borðs, sem
viðskiptabankar og lánardrottnar fyrirtækja sem þeir jafnframt eru hluthafar í. Slíkar
kringumstæður leiða fyrr en síðar til hagsmunaárekstra. Hvað með bankaleyndina? Hver
er staða viðskiptavinar sem á í samkeppni við fyrirtæki, sem „bankinn hans“ á og
fjármagnar?

Valda- og hagsmunabarátta bankanna er mörgum áhyggjuefni. Alvarlegast er þó að
stjórnmálamennirnir, sem settu leikreglurnar fyrir fjármálamarkaðinn og söluna á
ríkisbönkunum, sitja þögulir hjá og virðast ekki vita hvaðan á þá stendur veðrið. Úr þeirri
átt er því vart mikils að vænta.

s.h.

Með hlutabréfamarkaðnum töldu margir að opnast hefði leið fyrir almenning til að
ávaxta sitt pund með öðrum hætti en geymslu á hefðbundnum bankareikningum, sem
skiluðu misjöfnum arði. Það var því eðlilegt að þeir, sem einhverjar krónur áttu umfram
nauðþurftir, tækju þessu opnum örmum. Almenningur tók vel við sér og ríkisvaldið lagði
sitt af mörkum með skattafslætti. Sérfræðingar fjármálastofnana voru á hverju strái með
framréttar hendur, boðandi fólki fagnaðarerindið hvernig það gæti margfaldað með
skjótum hætti ávöxtun þess fjármagns sem það hafði sparað til elliáranna.

Er fram liðu stundir dró minnkandi skattafsláttur jafnt og þétt úr hlutabréfakaupum
almennings. Fyrirtækjum á hlutabréfamarkaðnum hefur fækkað verulega og ætla má að
„fjármálasérfræðingar“ tilheyri tegundum í útrýmingarhættu, ef hlédrægni þeirra í dag er
borin saman við fyrri tíð. Margur á um sárt að binda eftir að hafa séð afrakstur ævistarfsins
fuðra upp í fjárfestingum, sem áttu að tryggja áhyggjulaust ævikvöld.

Í síðustu viku skráðu Landsbanki og Íslandsbanki sig með eftirminnilegum hætti á
spjöld íslensks fjármálamarkaðar með hrókeringum á eignaraðild að nokkrum þekktustu
og stærstu fyrirtækjum landsins. Á sögulegum næturfundi köstuðu stjórnendur bankanna
fjöreggjum fyrirtækjanna sín á milli uns samkomulag náðist um á hvern hátt
fyrirtækjasamsteypu þeirri, sem Eimskipafélag Íslands hefur verið kjarninn í, skyldi skipt
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7, sími 456 3166. Flug-Flug-Flug-Flug-Flug-
barinnbarinnbarinnbarinnbarinn, Ísafjarðarflugvelli,

sími 456 4772. BónusBónusBónusBónusBónus,
Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. BókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðan, Hafn-

arstræti 2, sími 456 3123.
BensínstöðinBensínstöðinBensínstöðinBensínstöðinBensínstöðin, Hafnarstræti,
sími 456 3574. SamkaupSamkaupSamkaupSamkaupSamkaup,,,,,

Hafnarstræti 9-13, sími 456
5460. KríliðKríliðKríliðKríliðKrílið, Sindragata 6,

sími 456 3556.

Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

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

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.
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Dæmdir fyrir líkamsárás á lögreglumenn í Bolungarvík

Óskilorðsbundinn fangelsis-
dómur í ljósi fyrri brota

Tuttugu og fimm ára maður
var í Héraðsdómi Vestfjarða í
síðustu viku dæmdur í fjögurra
mánaða óskilorðsbundið fang-
elsi fyrir líkamsárás á lög-
reglumenn við skyldustörf.
Þetta gerðist í október í fyrra
og hófst atburðarásin skammt
frá skemmtistaðnum Víkurbæ
í Bolungarvík. Tvíburabróðir
mannsins var ákærður í sama
máli og hlaut tveggja mánaða
skilorðsbundið fangelsi. Kona
á sama aldri sem ákærð var
fyrir að tálma lögreglumenn-

ina við störf sín var hins vegar
sýknuð af kröfum ákæruvalds-
ins í þessu máli.

Mennirnir tveir voru báðir
sakfelldir fyrir að hafa brotið
gegn þeirri grein almennra
hegningarlaga sem segir að
hver sá sem ræðst með ofbeldi
eða hótunum um ofbeldi á
opinberan starfsmann skuli
sæta fangelsi allt að sex árum.
Dómurinn taldi brot ákærðu
ekki smáfelld þannig að til
álita kæmi að beita sektarrefs-
ingum.

Málsatvik voru þau, að
lögreglumenn í Bolungarvík,
sem voru á eftirlitsferð að
nóttu til, komu auga á mann-
söfnuð við skemmtistaðinn
Víkurbæ og sáu hvar mennirn-
ir tveir lágu í jörðinni í átökum.
Þegar lögreglumennirnir
hugðust skakka leikinn urðu
hörð átök þar sem lögreglan
beitti táragasi og kylfu. Við
handtöku mannanna og eftir
hana veittu þeir lögreglu-
mönnum talsverða áverka.
Þannig var einn skallaður í

Þjóðarátak um nýsköpun 2003

Verkefni frændsystkinanna
Steinþórs Bragasonar og Örnu
Láru Jónsdóttur hjá Vélsmiðju
Ísafjarðar lenti í þriðja til
sjöunda sæti í samkeppninni
Þjóðarátak um nýsköpun
2003. Hundruð verkefna bár-
ust í samkeppnina. Verðlaunin
hlutu þau Steinþór og Arna
Lára fyrir verkefnið „Hönnun
og framleiðsla á slöngu- og
rörafittings“. Í umsögn dóm-
nefndar segir m.a. „Sú fram-
leiðslutækni sem lýst er í áætl-
uninni virkar mjög spennandi
og reynsla og þekking eru
auðsjáanlega til staðar.“

Að sögn Steinþórs hefur
þessi framleiðsluaðferð í för
með sér mikinn efnissparnað.
Hann er bjartsýnn á að þessi
aðferð geti náð fótfestu enda
hafi fyrirtæki sýnt henni
mikinn áhuga. Nú þegar er
aðferð þessi notuð hjá Vél-

Ísfirskt verkefni
hlaut verðlaun

smiðju Ísafjarðar.
Steinþór Bragason er vél-

tæknifræðingur að mennt og
er í framhaldsnámi í Kaup-
mannahöfn. Arna Lára Jóns-
dóttir býr einnig í Kaupmanna-
höfn og vinnur þar að lokarit-
gerð í mastersnámi sínu í við-
skiptafræði við Háskóla Ís-
lands.

Verkefni þeirra Steinþórs og
Örnu Láru var einnig valið til
þess að keppa fyrir Íslands
hönd í evrópskri hugmynda-
keppni sem haldin verður í
Brussel síðar í haust í flokki
sem svo er lýst af dómnefnd:
„Í flokknum Vöxtur (Exp-
ansion) koma fyrirtæki sem
eru í vexti og lofa góðu.
Möguleiki á að hagnast á
„EUROWARDS network-
ing“, opna tengsl við áhættu-
fjárfesta og hagnast á kynn-
ingu hér á landi og um alla

Evrópu.“
Til íslensku keppninnar var

stofnað af Nýsköpunarsjóði
atvinnulífsins, Íslandsbanka,
Byggðastofnun, Háskólanum
í Reykjavík, Morgunblaðinu
og KPMG. Markmið sam-
keppninnar var að auka þekk-
ingu á gerð viðskiptaáætlana
annars vegar og laða fram
áhugaverðar hugmyndir og
verkefni hins vegar. Við mat á
verkefnum var horft til hug-
myndaauðgi, skipulegrar
framsetningar og röksemda-
færslu.

Hin fjölmörgu verkefni sem
send voru í keppnina fóru í
gegnum mjög strangt ferli.
Margir sérfræðingar fóru yfir
verkefnin og að lokum stóðu
eftir átján og urðu höfundar
þeirra að verja þau fyrir
dómnefnd sem síðan kvað upp
sinn dóm.

Vestfirðir

Sú var tíðin að vestfirsk
skip röðuðu sér á flesta lista
yfir aflahæstu skip. Nú er
öldin önnur eins og sjá má á
aflatölum fyrir nýliðið fisk-
veiðiár sem Fiskistofa hefur
birt. Á lista yfir 10 aflahæstu
togara og uppsjávarskip er
ekkert skip á Vestfjörðum.
Á lista yfir aflahæstu báta er
Núpur BA í tíunda sæti.

Aðeins í flokki smábáta
komast Vestfirðingar ofar-
lega en þar raða þeir vest-
firsku sér í sjö af tíu efstu
sætunum. Aflahæsti smábát-
urinn er Kristinn SH með
622 tonn en vestfirskir smá-
bátar í tíu efstu sætunum eru
Guðbjörg ÍS, Einar Hálfdáns
ÍS, Hermóður ÍS, Siggi
Bjartar ÍS, Svanhvít ÍS,
Hrönn ÍS og Kristrún ÍS.

Aflahæsta uppsjávarskip-
ið á síðasta fiskveiðiári var
Hólmaborg SU með 80.189
tonn. Aflahæsti togarinn var
Höfrungur III. AK með rúm
9.014 tonn. Aflahæsti bátur-
inn er Drangavík með 3.570
tonn. Þar er Núpur BA í 10.
sæti með 2.303 tonn.

– hj@bb.is

Af sem
áður var

Steinþór Bragason, véltæknifræðingur.
Til að svala ættfræðiþorsta

lesenda skal þess getið að
Steinþór er sonur hjónanna
Láru Steinþórsdóttur og Braga
Magnússonar í Vélsmiðju

Ísafjarðar. Arna Lára er dóttur-
dóttir þeirra Láru og Braga,
dóttir Sigríðar Bragadóttur og
Jóns Veturliðasonar frá Úlfsá.

– hj@bb.is

andlit og annar bitinn í fingur,
auk þess sem hnúum og hnef-
um var beitt.

Sá mannanna sem þyngri
dóminn hlaut hafði áður hlotið
tvo skilorðsbundna varðhalds-
og fangelsisdóma fyrir of-
beldisbrot. Hann rauf nú
skilorð í annað sinn og var
litið til þess við ákvörðun
dómsins. Hinn maðurinn hafði
áður hlotið sekt fyrir ofbeldis-
brot.

– hlynur@bb.is
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Unnið að aðgerðaáætlun vegna ofanflóða á Ísafirði og í Hnífsdal

Ríkar skyldur lagðar á sveit-
arfélögin að bregðast við

mæti húseignanna sé og hver
kostnaðurinn við varnirnar
yrði“, segir Halldór.

Svæðin sem um ræðir eru
Holtahverfi, Seljalandshverfi
og byggðin neðan Gleiðar-
hjalla á Ísafirði og sunnan-
verður og norðanverður Hnífs-
dalur. Á öllum þessum svæð-
um eru einhver íbúðarhús
innan svokallaðra hættumarka
C og því er lagaskylda til að
verja þau eða kaupa upp.

„Lagagrunnurinn er mjög
skýr í þessum málum og ríkar
skyldur lagðar á sveitarfélögin
að bregðast við, annað hvort
með vörnum eða uppkaupum.
Okkar mat er að það verði að
verja sem víðast því við höfum
víti til að varast sem er
norðanverður Hnífsdalur“,
segir Halldór.

– kristinn@bb.is

Á fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar í síðustu viku
kynnti Halldór Halldórsson
bæjarstjóri drög að aðgerða-
áætlun vegna ofanflóða á
Ísafirði og í Hnífsdal. Hættu-
mat fyrir áðurnefnd svæði var
staðfest af umhverfisráðherra
í maí en reglur kveða á um að
sveitarfélög skuli leggja fram
aðgerðaáætlun innan sex mán-
aða frá staðfestingardegi.

Halldór segir áætlunina fela
í sér sýn sveitarfélagsins á
varnaraðgerðir gegn ofanflóð-
um og pólítískan vilja. „Í
rauninni erum við að taka fyrir
hvert svæði og segja hvernig
varnir við viljum fara í og
hvenær. Þetta er í sjálfu sér
einfalt plagg en síðan taka
sérfræðingarnir við og vinna
málið áfram. Meðal annars
þarf að reikna út hvert verð- Hættumatskort fyrir Hnífsdal.

Hættumatskort fyrir Ísafjörð.

Kristinn Jón Jónsson
Brautarholti 13, Ísafirði

sem lést aðfaranótt 19. september, verður jarðsunginn frá Ísafjarðar-
kirkju laugardaginn 27. september kl. 14. Þeim sem vilja minnast

hans er bent á Krabbameinsfélagið Sigurvon á Ísafirði.

Ólafía Aradóttir
Jón Guðni Kristinsson Ragnheiður Gunnarsdóttir
Halldóra Kristinsdóttir Baldur Þ. Jónasson
Hugrún Kristinsdóttir Gunnar Gaukur Magnússon

og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi

SJÓFARENDUR SEM LEIÐ EIGA UM
ÍSAFJARÐARHÖFN ATHUGIÐ:

Vegna framkvæmda við Ásgeirs-
bakka skerðist viðlegupláss hafnar-
innar. Þeir sem leið eiga um höfnina
eru því vinsamlegast beðnir um að
sýna aðgát og láta vita um ferðir sínar
með góðum fyrirvara vegna niðurröð-
unar í hafnarstæði.

Hafnarstjóri

Sjónvarps- og útvarpsleysi á Ísafirði

Keðjuverkandi röð bilana
Endurvarp sjónvarps og út-

varps á norðanverðum Vest-
fjörðum gekk brösulega á
sunnudag og bitnaði það verst
á íbúum Ísafjarðar. Að sögn
Eggerts Stefánssonar, raf-
eindavirkja hjá Landssíman-
um, varð röð bilana í kjölfar
rafmagnstruflana og raf-
magnsleysis til þess að illa

Hassflutningur til Ísafjarðar stöðvaður
Lögreglan á Ísafirði fann

síðdegis á laugardag tæp 90
grömm af hassi. Við venju-
bundið eftirlit lögreglu voru
þrjú ungmenni stöðvuð á
Kirkjubólshlíð í Skutulsfirði.
Um var að ræða tvo unga
menn, annan 20 ára og hinn
24 ára, og 16 ára gamla stúlku,
sem voru að koma akandi frá

Reykjavík. Mennirnir tveir
höfðu farið akandi suður
daginn áður og kom stúlkan
með þeim vestur.

Grunsemdir vöknuðu um að
ungmennin hefðu fíkniefni í
fórum sínum og voru þau og
bifreiðin færð á lögreglu-
stöðina á Ísafirði. Þar var leitað
í bifreiðinni og fannst þá hass-

ið auk áhalds til fíkniefna-
neyslu.

Að auki var 17 ára gamall
piltur handtekinn á Ísafirði á
laugardag eftir að efnin fund-
ust en hann hafði lánað bifreið-
ina til ferðarinnar. Hann er
grunaður um að eiga aðild að
fíkniefnamisferlinu.

Við leitina í bifreiðinni naut

lögreglan á Ísafirði aðstoðar
fíkniefnaleitarhundsins Dofra,
sem er í eigu eins lögreglu-
varðstjórans á Ísafirði. Þar
sannaði Dofri, að mati lögregl-
unnar á Ísafirði, að hann skipar
sér í hóp fremstu fíkniefna-
leitarhunda landsins.

– hlynur@bb.is

gekk að halda uppi útsending-
um.

Verst var ástandið síðdegis
á sunnudag þegar allar út-
varps- og sjónvarpsútsending-
ar frá Arnarnesi lágu niðri.
Þangað berast öll sjónvarps-
og útvarpsmerki um ljósleið-
ara og þeim er síðan endur-
varpað þaðan. Þegar rafmagn

fer tekur ljósavél við og hleður
rafgeyma er sinna rafmagns-
þörf endurvarpanna. Hleðslu-
tæki rafgeymanna bilaði og
sjálfvirk aðvörun um bilunina
skilaði sér ekki. Því tæmdust
rafgeymar og féllu allar sjón-
varps- og útvarpsútsendingar
niður í rúmlega einn og hálfan
klukkutíma. Einnig bilaði

Fíkniefnaleitarhundurinn Dofri á Ísafirði sannar getu sína

spennugjafi fyrir magnara sem
olli því að útsendingar Sýnar
féllu niður í miðri útsendingu
frá leik í ensku úrvalsdeildinni
og olli það ýmsum hugarangri.

Á Flateyri datt útsending
Stöðvar 2 og Sýnar út um tíma
þegar lekaliði sló út vegna
tíðra rafmagnstruflana.

– hj@bb.is

Landsþing JC haldið á Ísafirði

Fjöldi erlendra
gesta kemur

– heimsmethafinn í minnistækni
flytur fyrirlestur og kennir list sína

Um hundrað gestir eru
væntanlegir á landsþing JC-
hreyfingarinnar á Íslandi sem
haldið verður á Hótel Ísafirði
um næstu helgi. Gísli Elís
Úlfarsson, forseti JC-Vest-
fjarða, segir langt síðan svo
margir erlendir gestir og
fyrirlesarar hafi komið á
landsþing en von er á lands-
forsetum JC-hreyfinganna frá
Norðurlöndum, Eystrasalts-
löndunum og Skotlandi. Þrír
erlendir gestir munu flytja
fyrirlestra á þinginu. Skoski
landsforsetinn Margaret
Sheehan leiðbeinir um rök-
ræðulist, breski sálfræðing-
urinn Paul McGee fjallar um
að ná árangri undir álagi og
Guinness-methafinn David
Thomas kennir minnistækni.

Fjölmargt annað stendur
JC-félögum til boða á þing-
inu. „Fólk á ekki eftir að sofa
mikið, bara vinna og
skemmta sér“, segir Gísli.

Þetta er í annað sinn sem
JC-þing er haldið á Ísafirði.
Hið fyrra var haldið árið 1975
en þá var starfandi félagið
JC-Ísafjörður og var Heiðar
Sigurðsson forseti þess.

Gísli segir mikla eftirvænt-
ingu meðal JC-manna vegna
landsþingsins. Þetta sé helsti
viðburður ársins hjá JC-
hreyfingunni og mikil upp-
skeruhátíð.

Áðurnefndur David Thom-
as er Guinness-heimsmethafi
í minnisleikni. Hann ferðast
um heiminn og heldur fyrir-
lestra og námskeið í minnis-
tækni. Guinness-metið setti
Thomas árið 1998 þegar hann
þuldi upp án þess að skeika
22.500 fyrstu aukastafina í
pí. Á JC-þinginu á Ísafirði
verður hann með ótrúleg en
jafnframt skemmtileg dæmi
um það hvað hann getur og
hvað hann getur kennt öðrum
í minnistækni.
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Sara Pálmadóttir fær
styrk úr afrekssjóði

Bygging iðngarða á döfinni á Langeyri við Álftafjörð

„Getum ekki verið annað e
– segir Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík

Súðavíkurhreppur gekk fyrir skemmstu
frá kaupum á nærri eins hektara landareign
á Langeyri innan nýju íbúðabyggðarinnar í

Súðavík. Deiliskipulag svæðisins hefur verið
kynnt en þar er ætlunin að rísi iðngarðar.

Fyrirhugað er að sveitarstjórnin skipuleggi
ekki aðeins iðnaðarsvæðið heldur hafi for-

göngu um byggingu húsanna og hyggst
a.m.k. fyrst um sinn leiða vinnu við að laða

þangað atvinnustarfsemi. Ómar Már Jónss-
on, sveitarstjóri í Súðavík, segir þá vinnu
sem nú er í gangi byggja á stefnumörkun

sem sveitarstjórnin lagði upp fyrir rúmu ári,
fljótlega eftir að hann tók til starfa.

„Það má segja að þetta séu línur sem við lögðum okkur

síðasta haust. Þá var staðan sú
að flutningi byggðarinnar var
lokið eftir snjóflóðið 1995.
Aftur á móti hefur nánast
ekkert verið unnið í atvinnu-
málum hérna utan að í aðal-
skipulagi er gert ráð fyrir
iðnaðarsvæði á Langeyri.
Þegar ný hreppsnefnd tók við
var farið yfir staðsetningu
iðngarðanna samkvæmt aðal-
skipulagi og ákveðið að halda
sig við þá ákvörðun að hafa
iðngarðana á Langeyri.

Þá fór í gang ferli við að
kaupa landið því Hraðfrysti-
húsið-Gunnvör hf. átti alla
eyrina og hafði það land

tilheyrt gömlu vinnslustöðinni
og verbúðunum á Langeyri.
Landamerki voru óljós og til
að afmarka svæðið studdum
við okkur við efni úr dönsku
skjali frá árinu 1891 sem
fannst á Þjóðskjalasafninu. Í
því eru tilgreind landamerki
sem síðan tók nokkurn tíma
að staðsetja. Landið sem HG
átti reynist um 22 þúsund
fermetrar og við kaupum síðan
9 þúsund fermetra land af
þeim. Það er svæðið sem við
þurfum til að byrja á uppbygg-
ingu nú og hugsanlegum bygg-
ingum seinna.

Í skipulaginu eru fjögur af

sex húsunum staðsett uppi á
möninni milli Langeyrartjarn-
arinnar og húsanna sem áður
var í rækjuvinnsla, saltfisk-
verkun o.fl. Á síðasta hrepps-
nefndarfundi staðfestum við
síðan deiliskipulagið og sett-
um í kynningu.

Á sama tíma erum við að
fara í svipaða vinnu og hefur
nú verið unnin fyrir Ísafjarðar-
bæ, Bolungarvíkurkaupstað
og fleiri, þ.e. er að láta gera
hættumat fyrir svæðið sam-
kvæmt reglugerð frá árinu
2000 þar sem sveitarfélögum
er gert skylt að láta meta hættu
á ofanflóðum þar sem ofanflóð

hafa fallið á eða nærri byggð.
Við höfum sett það ferli af
stað fyrir bæði gömlu og nýju
byggðina í Súðavík, auk Lang-
eyrarsvæðisins. Við reiknum
með að niðurstöður úr því liggi
fyrir um mitt næsta sumar. Við
munum þá fá það staðfest að
Langeyrarsvæðið sé á öruggu
svæði, en samkvæmt forkönn-
un úttektaraðila er svæðið
byggingarhæft “

Munum ekki baraMunum ekki baraMunum ekki baraMunum ekki baraMunum ekki bara
að byggja hús og bíðaað byggja hús og bíðaað byggja hús og bíðaað byggja hús og bíðaað byggja hús og bíða

– Í hverju felst þetta framtak

KFÍ vann Vestra:
Hvernig fer í sundinu?

Sérstæð viðureign í körfu-knattleik átti sér stað á Ísa-
firði fyrir helgina þar sem Sundfélagið Vestri skoraði á

meistaraflokk KFÍ. Leiknar voru tvisvar sinn-um sjö
mínútur og mátti sjá mikil tilþrif. Útlending-arnir

spiluðu ekki með KFÍ að þessu sinni og aðal-hlutverkið
léku hinir yngri leikmenn í meistaraflokki. Leiknum

lauk með sigri KFÍ sem skoraði 40 stig á móti 12 stigum
Vestra. Nú hefur KFÍ skorað á Vestra að keppa við sig í

sundi. Óákveðið er hvenær sú viðureign verður.
– hlynur@bb.is

Lið KFÍ og Vestra sem áttust við í körfuboltanum.
Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Stjórn afreks- og styrktarsjóðs
Ísafjarðarbæjar hefur ákveðið að veita

Söru Pálmadóttur styrk vegna
glæsilegs árangurs hennar í íþróttum

að undanförnu. Sara hefur eins og
kunnugt er leikið með landsliðinu í

körfuknattleik. Einnig sigraði hún í
kúluvarpi og spjótkasti á Unglinga-

landsmóti Ungmennafélags Íslands á
Ísafirði í sumar.
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nnað en vongóð“
að koma upp iðngörðum?

„Við höfum skipt þessari
vinnu upp í þrjá þætti. Það er
bygging iðngarðanna sjálfra
sem tekur þá til skipulags,
lóðamála og grófs skipulags
húsanna. Síðan er það rekstrar-
form iðngarðanna en það tekur
á hugsanlegri aðkomu rekstr-
araðila að iðngörðunum, þar
sem val stendur um hreina
leigu, kaupleigu eða kaup á
rými. Í þriðja lagi munum við
beita okkur fyrir því að laða til
okkar rekstraraðila til að
staðsetja sig hér.“

– Stendur þá til að hreppur-
inn taki að einhverju leyti þátt
í byggingu húsanna?

„Í dag sjáum við fyrir okkur
að Súðavíkurhreppur þurfi að
vera í forsvari fyrir uppbygg-
ingunni þar sem þörf er fyrir
slíkt húsnæði. Ekkert laust
atvinnuhúsnæði er til staðar í
Súðavík. Áhaldahús og
slökkvistöðin eru á hættu-
svæði í ytri byggðinni og síðast
en ekki síst viljum við beita
okkur fyrir uppbyggingu á
atvinnustarfsemi með því að
skapa hagstæð rekstrarskilyrði
sem megi verða til þess að
rekstraraðilar sjái sér hag í að
setja hér upp rekstrareiningar.

Til þess að það geti gengið
eftir munum við skoða
rekstrarumhverfið okkar hér
sem er nú nokkuð fljótgert.
Ætlunin er að meta rekstrar-
umhverfi í nágrannasveitar-
félögunum, bera það saman
við stöðuna í Súðavík og finna
lykilþætti þar sem við getum
beitt okkur og skapað betra
starfsumhverfi. Ef saman-
burðinn leiðir af sér að okkur
tekst að skapa betri rekstrar-
skilyrði hér í Súðavík mun það
ekki aðeins hafa jákvæð áhrif
á okkar svæði heldur einnig
smita út frá sér. Þetta er sú
mynd sem við erum að vinna
með í dag.“

Traust fyrirtækiTraust fyrirtækiTraust fyrirtækiTraust fyrirtækiTraust fyrirtæki
verði með hlutaverði með hlutaverði með hlutaverði með hlutaverði með hluta

starfsins í Súðavíkstarfsins í Súðavíkstarfsins í Súðavíkstarfsins í Súðavíkstarfsins í Súðavík

– Hvaða fyrirtæki verða
þarna?

„Það er einn veigamesti

þátturinn, að laða að rekstrar-
aðila til að setja sig niður í
iðngörðunum. Þar horfum við
til rekstrarumhverfisins sem
gulrótar en einnig ætlum við
að móta okkur sýn á það
hvernig starfsemi við sjáum
falla vel hér inn.

Ég get nefnt sem dæmi
fyrstu hugmyndir okkar um
það hvað eigi að einkenna slíkt
fyrirtæki. Við teljum að stofn-
kostnaður rekstrareiningar-
innar megi ekki vera mjög hár.
Þar erum við að tala um bilið
u.þ.b. frá einni og upp í tíu
milljónir. Hvað stærðina varð-
ar sjáum við að eitt til þrjú
stöðugildi geti verið við hverja
rekstrareiningu. Eins teljum
við að þróunarkostnaður til að
setja þessar einingar á fót þurfi
að vera í lágmarki. Einnig er
mikilvægt að markaður sé til
staðar fyrir vöru, að það þurfi
ekki að setja mikinn tíma og
fjármagn í markaðsetningu.
Síðan þarf sérþekking fyrir
starfsemina að vera til staðar á
svæðinu og reksturinn má ekki
krefjast of mikillar nálægðar
við markaðssvæðið.“

– Hvernig fyrirtæki upp-
fyllir þessar kröfur?

„Innan þessa ramma má
m.a. nefna ýmiskonar íhluta-
framleiðslu fyrir stærri fyrir-
tæki sem eru komin af frum-
kvöðlastiginu og gætu séð hag
sinn í því að taka þátt í eða
reka lítil útibú sem væru að
framleiða íhluti sem þeir þurfa

á að halda til sinnar fram-
leiðslu.“

– Má þá segja að ætlunin sé
að bjóða fyrirtækjum að út-
hýsa hluta sinnar starfsemi?

„Já, meðal annars, og ég
nefni sem dæmi einstakling á
Dalvík sem keypti lítinn rekst-
ur með vélum og búnaði frá
Reykjavík og framleiðir tapp-
ana í körin sem Sæplast fram-
leiðir. Mér skilst að sá rekstur
gangi vel.

Einnig er vert að skoða
mögulegan flutning á rekstrar-
einingum til okkar samanber
t.d. Alpan á Eyrarbakka. Þar
var keypt verksmiðja sem var
í rekstri í Danmörku og sett
upp á Eyrarbakka en fyrrver-
andi viðskiptavinir fylgdu með
í kaupunum. Síðan voru fyrr-
verandi starfsmenn verksmiðj-
unnar fengnir til að þjálfa
starfsfólk upp og þannig komst
sá rekstur á fót.

Þetta er spennandi og krefj-
andi verkefni og við munum
leggja okkar af mörkum til að
hér megi fjölga litlum rekstrar-
einingum”.

Byggingafram-Byggingafram-Byggingafram-Byggingafram-Byggingafram-
kvæmdir hefjist í vorkvæmdir hefjist í vorkvæmdir hefjist í vorkvæmdir hefjist í vorkvæmdir hefjist í vor

– Má segja að þetta sé sá
flötur sem þið sjáið vænleg-
astan til að byrja á í ykkar
atvinnuþróun?

„Já, þetta er sá flötur sem
við viljum skoða umfram aðra.

Ég get sagt frá því að við erum
að skoða tvær mögulegar
rekstrareiningar nú þegar. Þar
af gæti a.m.k. annað fyrirtækj-
anna sett rekstur af stað strax
næsta vor.“

– Myndi hreppurinn þá leiða
vinnuna við að nálgast mögu-
lega samstarfsaðila?

„Já, við munum beita okkur
fyrir því að halda þessari vinnu
á lofti og fylgja úr hlaði. Síðan
munum við leita til vissra aðila
við að aðstoða okkur í þessu
starfi. t.d. Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða, Nýsköpun-
arsjóðs, Iðntæknistofnunar og
fleiri aðila sem hafa góða
þekkingu og geta unnið að
þessu með okkur.“

– Núna er þetta smám saman
að mjakast af hugmynda-
stiginu. Hvað eruð þið að sjá
með tímasetningarnar á þess-
ari vinnu?

„Deiliskipulagið er í kynn-
ingu núna og fljótlega munum
við fara að skipuleggja gatna-
og lagnakerfi. Á næstu vikum
munum við byrja á að greina
þetta rekstrarumhverfi okkar
og ræða við þessa aðila sem
ég nefndi áðan. Þessi vinna
verður í gangi fram að áramót-
um og eitthvað fram á nýtt ár.
Síðan er hugmyndin að fara af
stað með kynningarátak á
rekstrarsvæðinu í mars og apríl
2004 og fyrirhugað er að
bygging iðngarðana hefjist
næsta vor.

Samkvæmt deiliskipulagi er

hvert hús 540 fermetrar, sem
síðan er hægt að stúka niður.
Það væri gott ef við gætum
byrjað á tveimur slíkum hús-
um strax næsta vor en í
heildina gerir deiliskipulagið
ráð fyrir sex húsum á svæð-
inu.“

Ráðist í verkefniðRáðist í verkefniðRáðist í verkefniðRáðist í verkefniðRáðist í verkefnið
af fullri bjartsýniaf fullri bjartsýniaf fullri bjartsýniaf fullri bjartsýniaf fullri bjartsýni

– Hvernig er hljóðið mönn-
um? Er hugur í Súðvíkingum?

„Það er mikill hugur í
Súðvíkingum. Við erum að sjá
að atvinnuleysi hér er með
minnsta móti. Stærsti vinnu-
veitandinn á staðnum heldur
sínu striki þótt árferðið í
rekstrinum hafi verið erfitt
fyrri hluta ársins. Hér er allt
íbúðarhúsnæði fullnýtt, sem
er bæði jákvætt og neikvætt.
Sérstaklega er það sárt að hafa
ekki laust húsnæði á staðnum
þegar fólk spyr um húsnæði
til leigu en við verðum að
vonumst til að úr því leysist –
m.a. eru horfur á að aðili hér
muni ráðast í byggingu ein-
býlishúss á staðnum innan
tíðar. Við höfum nýlega lokið
við fyrsta áfangann á glæsi-
legu og vel útbúnu tjaldsvæði
fyrir ofan félagsheimilið. Mér
heyrist ekki annað en að
Súðavíkingar fari sáttir inn í
veturinn eftir mjög gott sum-
ar.“

– Á stuttum tíma hefur
Súðavík fengið á sig nokkurn
ferðamannastaðarblæ. Mun
tjaldsvæðið styrkja hann enn
frekar?

„Verulega, ferðamannabær-
inn Súðavík er kominn til að
vera. Útleiga á íbúðum Sumar-
byggðar hefur verið að eflast
með hverju árinu og við erum
að sjá að allir þeir sem eiga
eignir í gömlu byggðinni eru
að fullnýta þær meira og
minna. Súðavík virðist vera
að koma sterk inn sem væn-
legur ættarmótsstaður og voru
í sumar haldin hér sex ættar-
mót. Þau voru heilmikil lyfti-
stöng fyrir þjónustufyrirtæki
hér og settu mikinn svip á
samfélagið okkar. Við bættum
við nýjum viðburði í sumar
undir heitinu Bryggjudagar í
Súðavík. Sá viðburður tókst
vonum framar, að ógleymdu
Listasumri í Súðavík sem
stendur ávallt fyrir sínu.

Einnig höfum við verið að
þróa ýmiskonar uppákomur og
viðburði, svo sem tónleika-
hald, pakkaferðir til Súða-
víkur, hjónadaga og fleira sem
verður áhugavert að fylgjast
með hvernig rekur sig. Þannig
held ég að við getum ekki verið
annað en vongóð og tökumst
á við áhugaverð og spennandi
verkefni af fullri bjartsýni“,
sagði Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri í Súðavík.

– kristinn@bb.is

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi.

Birkir og Matthías
leika á EM í Litháen

Lúkas Kostic, þjálfari íslenska U17-landsliðsins, hefur
valið þá Birki Sverrisson og Matthías Vilhjálmsson,

leikmenn þriðja flokks Boltafélags Ísafjarðar, til að leika
fyrir Íslands hönd í undankeppni Evrópukeppni U17

landsliða karla sem fram fer í Litháen 24. til 28.
september. Í sumar voru þeir valdir til að leika með

U17-landsliðinu á opna Norðurlandamótinu
sem haldið var í Noregi.

– kristinn@bb.is

Verktakafyrirtækið Kubbur ehf. átti lægsta tilboðið í
fyrsta áfanga gatnagerðar í nýju íbúðahverfi á Tungu-

skeiði í Skutulsfirði. Tilboð fyrirtækisins var tæpar
tuttugu milljónir króna og var það 64% af kostnaðar-

áætlun. Hólsvélar ehf. og Úlfar ehf. buðu einnig í verkið
og voru þau tilboð bæði einnig nokkuð undir kostnaðar-

áætlun. Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar var samþykkt
að leggja til við bæjarstjórn að tilboði

Kubbs ehf. í verkið yrði tekið.
– hj@bb.is

Kubbur með lægsta
tilboðið í gatnagerð

Knattspyrnumark fauk á bíl í Súgandafirði á sunnudag
og var það eina málið sem kom inn á borð lögreglunnar
á Ísafirði vegna veðurofsa um liðna helgi. Lögregla vill

minna vegfarendur á að vara sig á hálku og fara varlega
í umferðinni þegar snjór er á götum. Að sögn lögregl-

unnar á Ísafirði var helgin að mestu róleg. Á föstudags-
kvöld voru höfð afskipti af fjórum ungmennum á Ísafirði
vegna ölvunar en þau höfðu ekki aldur til. Hald var lagt

á áfengi hjá tveimur þeirra og einum var ekið heim.
– kristinn@bb.is

Veðurofsinn:
Mark fauk á bíl
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maður vikunnar

Nafn: Óðinn Gestsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: 15. júní 1959 á Suðureyri
við Súgandafjörð, nánar tiltekið ofan við Sjöstjörnuna
þar sem Sæluhelgin fer fram.
Atvinna: Framkvæmdastjóri Fiskvinnslunnar Íslands-
sögu hf.
Fjölskylda: Konan mín heitir Pálína Margrét Möller
Pálsdóttir og eigum við þrjár dætur, þær Tinnu, Töru
og Veru. Síðan fylgir elstu dóttur okkar tengdasonur
og einn afastrákur, hann Óðinn Freyr.
Helstu áhugamál: Golf og endurreisn Vestfjarða til
fyrri virðingar í íslensku samfélagi.
Bifreið: Mitsubishi Pajero árgerð 1998.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Sama.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Skipstjóri og það rættist.
Uppáhalds matur? Ég held að það sé kjúklingarétt-
urinn hennar Pálu minnar, en síðan svíkur lærið hjá
tengdamömmu aldrei.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Svikinn héri
sem mágur minn hann Addi Högna pantaði sér á
matsölustað sem staðsettur er ofarlega í Eiffelturnin-
um í París. Það var skelfilegt.
Uppáhalds drykkur? Kaffi og kók.
Uppáhalds tónlist? Rokk.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Manchester
United.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Vinir og enski boltinn.
Uppáhalds vefsíðan? mbl.is og bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Harry Potter
myndirnar. Við Vera dóttir mín höfum séð þær báðar
og haft ákaflega gaman af.
Fallegasti staður hérlendis? Vestfirðir séð frá hafi.
Fallegasti staður erlendis? Það er af mörgu að
taka en Barcelona-svæðið á Spáni hefur heillað mig.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Mátulega.
Uppáhalds heimilistækið? Kaffikannan.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Spila
golf.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óstundvísi og óheilindi. Tími minn er jafn mikilvægur
og tími þinn. Ef maður segist ætla að gera eitthvað þá
á maður að standa við það.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Hugsa já-
kvætt og spila golf.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar ég var tólf ára gamall og á gangi með mömmu
niður Laugarveginn og gekk beint á ljósastaur og
varð hálfvankaður á eftir. Það var mjög niðurlægjandi
fannst mér, sérstaklega með tilliti til þess hver var
með mér og hvað ég var gamall.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Ég myndi vinna að því að breyta hugs-
anagangi margra gagnvart bæjarfélaginu. Það er
ekki sjálfsagt að fá allt frá bænum. Það er ekki sjálf-
sagt að bæri geti bara borgað. Það er mikilvægt að
þeir sem stjórna bænum hafi aðhald en þeir verða þá
að geta treyst því að fá eitthvað á móti frá bæjarbúum.
Lífsmottó? Reyni alltaf að gera mitt besta.

Skemmti-
legast að
spila golf

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Kristinn Jón Jónsson, fyrr-
um bæjarfulltrúi og um skeið
bæjarstjóri á Ísafirði, andað-
ist aðfaranótt síðastliðins
föstudags eftir tveggja daga
legu á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Ísafirði, 68 ára að aldri.
Hann hafði átt við krabba-
mein og mikla vanheilsu að
stríða hátt á annað ár en
starfaði þó af fullum krafti
að hugðarefnum sínum fram
undir það síðasta. Þannig var
hann í undirbúningsnefnd
Unglingalandsmóts UMFÍ
sem haldið var á Ísafirði um
verslunarmannahelgina í
sumar og vann þar mikið og
gott starf. Hann var jafnframt Kristinn Jón Jónsson.

formaður Héraðssambands
Vestfirðinga til dauðadags.

Kristinn Jón vann lengst af
starfsævinni hjá Vegagerð-
inni, þar af sem rekstrarstjóri
Vegagerðarinnar á Ísafirði í
tuttugu ár. Hann gegndi ótal-
mörgum trúnaðarstörfum um
dagana og vann að margvís-
legum félagsmálum. Meðal
annars var hann bæjarfulltrúi
á Ísafirði fyrir Framsóknar-
flokkinn í 12 ár. Þá var hann
löngum ýmist forseti bæjar-
stjórnar eða formaður bæjar-
ráðs og auk þess starfandi
bæjarstjóri um skeið.  Hann
átti á sínum tíma sæti í stjórn-
um Orkubús Vestfjarða og

Fjórðungssambands Vestfirð-
inga og fjölmörgum öðrum
nefndum og ráðum.

Undirritaður hafði vegna
starfa sinna mikil samskipti
við Kristin Jón síðustu sautján
árin og mikil og góð kynni af
honum persónulega. Til hans
var gott að leita eftir hvers
konar upplýsingum og ein-
kenndust þau samskipti öll af
ljúfmennsku, greiðvikni og
trausti. Honum skulu fyrir
hönd Bæjarins besta og áður
Vestfirska fréttablaðsins færð-
ar einlægar þakkir að leiðar-
lokum og aðstandendum hans
vottuð samúð. Eftirlifandi
eiginkona Kristins Jóns Jóns-

sonar er Ólafía Aradóttir.
Þau eignuðust þrjú börn sem
öll lifa föður sinn.

– Hlynur Þór Magnússon.

Kristinn Jón Jónsson látinn

Sameining Íslandsbanka hf. og Sjóvár-Almennra hf.

Óvíst um áhrif á
starfsemina á Ísafirði

Í kjölfar frétta af fyrirhug-
aðri sameiningu Íslands-
banka hf. og Sjóvár-Al-
mennra hf. vakna spurningar
um stöðu fyrirtækjanna á Ísa-
firði en bæði þessi fyrirtæki
halda þar úti starfsemi. Hjá
Sjóvá-Almennum eru fimm
starfsmenn vestra, þar af
einn í Bolungarvík. Að sögn
Torfa Einarssonar svæðis-
stjóra hefur hluti starfsem-
innar verið fjarvinnsla, þ.e.

störf sem ekki tengjast beint
starfseminni á svæðinu. Hann
segir að það hafi verið stefna
fyrirtækisins að undanförnu að
færa frekar störf til lands-
byggðarinnar eða í þeim til-
vikum þegar staðsetning skipt-
ir ekki máli.

Torfi hefur eðlilega ekki
fengið neinar upplýsingar um
hvaða breytingar sameiningin
kunni að hafa á starfsemina
vestra. Hins vegar vonar hann

að aukinn þungi verði færður
í flutning starfa út á land.

Í útibúi Íslandsbanka á
Ísafirði eru 9,7 stöðugildi, að
sögn H. Magnúsar Sigurjóns-
sonar útibússtjóra. Þeim hefur
fækkað nokkuð undanfarin ár.
Flestir voru starfsmenn útibús-
ins um átján fyrir nokkrum
árum. Magnús segir það hafa
verið stefnu bankans að hafa
eina bakvinnslu í Reykjavík.
Hann treystir sér ekki til þess

að spá um þróun mála nú þegar
fyrirtækin virðast stefna í
sameiningu. Tíminn einn geti
leitt það í ljós.

Tilviljanir geta verið
skondnar. Sjóvá-Almennar á
Ísafirði eru við Silfurtorg í því
húsnæði þar sem útibú Íslands-
banka var áður en það fluttist í
Stjórnsýsluhúsið hinum megin
við torgið.

– hj@bb.is

Dýrafjörður

Bleikir akrar
og slegin tún

Bændur og búalið frá nær-
liggjandi bæjum hafa komið
að skera korn fyrir hænur
sínar hjá þeim félögum. Fer
það þannig fram, að skorið er
niður við rót og stráin síðan
bundin í bundini eins og á
tímum Móse og hans fólks
og síðan hengt upp á þurrum
stað, í gömlun hlöðum eða
slíkum byggingum. Ekki eru
til staðar kornsigðir af skiljan-
legum ástæðum og nota menn
þá bara bredduna eða garð-
klippur.

Knútur bóndi á Kirkjubóli
kastaði einu hneppi fyrir
hænurnar í síðustu viku og
ætluðu þær vitlausar að verða
að fá svona íslenskt kornmeti.
Taldi Knútur að þeim hafi
fundist það miklu betra en
búðarkornið.

Nú vantar ekkert nema
kornþreskivél fyrir næsta
sumar, segja kornbændurnir
í Dýrafirði.

– thingeyri.com

Kornrækt tíðkaðist hér-
lendis í fornöld en er nú aftur
hafin á Íslandi eins og menn
vita. Svo er einnig í Dýra-
firði, t. d. á Sveinseyri, eins
og fram kom á Þingeyrar-
vefnum í síðustu viku. Þar
bylgjaðist kornakur í sumar
hjá þeim Hólabændum, Frið-
bert Kristjánssyni og Guð-
brandi Stefánssyni. Einnig
mun Kristján bóndi í Miðbæ
hafa komið þar eitthvað við
sögu. Um er að ræða tveggja
og sex raða bygg, en það
kallast svo eftir því hvernig
kornið raðar sér á stöngulinn.

Er skemmst frá því að
segja, að tvisvar hafa þeir
félagar slegið akurinn í
sumar og hefur hann borið
frag (fræ) í bæði skiptin og
var seinni vöxturinn meiri.
Sáð var 5. maí að sögn
Friðberts bónda og fyrri
sláttur viku af ágúst. Stefnir
í þriðju uppskeru ef fer sem
horfir.

– nærri sex þúsund tonn flutt milli ára

mikla kvóta sem færist milli
ára eru til ráðstöfunar tæp
26.000 tonn eða rúmlega allur
afli síðasta fiskveiðiárs.

Verð á leigukvóta liðins
fiskveiðiárs var mjög misjafnt
samkvæmt upplýsingum
kvótasala. Í upphafi var kíló-
verðið 10-12 krónur en fór síð-
an lækkandi er leið á fiski-
veiðiárið. Undir lokin voru
menn farnir að gefa kvóta.

Ekki er komin hreyfing á
leigukvótasölu í rækju á yfir-
standandi fiskveiðiári. Því er
ekki tímabært að segja hvert
verður upphafsverð á leigu-
kvóta.                   – hj@bb.is

Á liðnu fiskveiðiári sem
lauk 31. ágúst varð umtals-
verður kvóti úthafsrækju eftir
ónýttur. Samtals 30.000 tonn-
um var úthlutað og milli ára
voru flutt tæp 7.000 tonn. Voru
því tæp 37.000 tonn til ráðstöf-
unar á liðnu fiskveiðiári. Afl-
inn varð rúm 24.000 tonn. Til
yfirstandandi fiskveiðiárs
voru flutt tæp 6.000 tonn og
féllu því niður ónýtt tæp 7.000
tonn.

Á nýbyrjuðu fiskveiðiári
úthlutað í upphafi 20.000
tonnum sem er þriðjungs
minnkun frá endanlegri úthlut-
un síðasta árs. Vegna hins

Mikill rækju-
kvóti ónýttur

38.PM5 18.4.2017, 11:486



MIÐVIKUDAGUR 24. SEPTEMBER 2003      7Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Banna ætti steinbítsveiðar
með stórvirkum veiðarfærum

Bull að við séum að veiða
steinbít á hrygningarsvæðum

– segir Páll Halldórsson, skipstjóri á ísfisktogaranum Páli Pálssyni ÍS

Guðmundur Halldórsson,
formaður Smábátafélagsins
Eldingar á norðanverðum
Vestfjörðum, segir að banna
ætti veiðar á steinbít með
stórvirkum veiðarfærum. „Það
er hægt að eyða stofninum á
tiltölulega skömmum tíma
með því að veiða steinbítinn
þegar hann er í sárum að
hrygna en það er ekki hægt
með línu. Steinbíturinn hrygn-
ir á djúpslóð í nóvember og

fram í febrúar. Þá hringar
hængurinn sig utan um hrogn-
in og ver þau þangað til klakið
hefur tekist. Síðan fer hann
svangur upp á grunnmiðin og
er veiddur á línu. Þess vegna
ætti að veiða allan steinbít á
línu en ekki í troll, það er bein-
línis hættulegt“, segir Guð-
mundur.

„Ef allur togaraflotinn færi
að liggja á steinbítnum eins
og togarinn Páll Pálsson hefur

gert væri hægt að útrýma
honum á einu til tveimur árum.
Togaraflotinn getur ekki veitt
hann öðruvísi en á hrygn-
ingartímanum því að eftir það
gengur hann upp á grunnslóð-
ina. Þess vegna ættu þeir ein-
göngu að fá að taka hann sem
meðafla.“

Guðmundur segir þær tak-
markanir á heildarkvóta sem
útvegurinn búi við í dag komn-
ar til vegna notkunar stórvirkra

togveiðafæra. „Ef við hefðum
ekki farið út í þessi stórvirku
veiðarfæri værum við að fiska
fjögur til fimm hundruð þús-
und tonn á ári eins og við
gerðum mestalla síðustu öld.
Fiskskömmtunin eins og hún
er í dag er einungis komin til
vegna þess að við höfum notað
allt of stórvirk veiðarfæri sem
fiskistofnarnir hafa ekki
þolað.“

Guðmundur segir kröfuna

um línuívilnun byggjast á því
að að byggðirnar fái að nota
nálæg fiskimið eins og þær
hafi gert um aldir. Hann er
ánægður með að fram-
kvæmdastjóri Hraðfrystihúss-
ins-Gunnvarar hf. skuli tjá sig
um málið. „Hraðfrystihúsið-
Gunnvör nýtir ekki landhelg-
ina innan tólf mílna. Þessi skip
sem fyrirtækið gerir út hafa
hafsvæðið frá tólf mílum og
allt norðanvert Atlantshafið til

– segir Guðmundur Halldórsson, formaður Smábátafélagsins Eldingar

Hvers á starfsfólk Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar að gjalda?

„Það er bara bull í Guð-
mundi að við séum að veiða
steinbítinn á hrygningarsvæð-
um“, segir Páll Halldórsson,
skipstjóri á ísfisktogaranum
Páli Pálssyni ÍS sem Hrað-
frystihúsið-Gunnvör hf. í
Hnífsdal gerir út. Páll vísar
þar til ummæla Guðmundar
Halldórssonar, formanns Smá-
bátafélagsins Eldingar, sem
birtast annars staðar á þessari
síðu.

„Við veiðum nánast allan
okkar steinbít út af Blakk og
Kóp á þessum hefðbundnu
steinbítssvæðum. Í fyrra var

lokað stóru svæði út af Látra-
grunni vegna hrygningar og
enginn að sækja þangað. Þess-
ar upplýsingar liggja allar fyrir
og er hægt að fá hjá Fiskistofu
ef menn vilja fara í gegnum
þetta í smáatriðum. Það þarf
ekkert að þrasa um þetta heldur
er hægt að fá þessar upplýs-
ingar hreint og klárt úr afladag-
bókum. Ég held að heilt yfir
hafi mjög lítið verið veitt af
steinbít á þessari hrygningar-
slóð enda sýnir það sig að
nýliðun hefur verið mjög góð
í steinbítsstofninum“, segir
Páll.

Útgerð smábáta á línu hefur
aukist undanfarin ár og segir
Páll að þeir hafi í auknum mæli
verið að sækja á slóð togbát-
anna utan 12 mílna. Mjög gott
samkomulag hafi verið milli
skipstjóra línubáta og togbáta
á steinbítsmiðunum.

„Við höfum veitt í myrkri
og þeir í björtu. Í birtingu þegar
við erum að fara hafa þeir lagt
fyrir aftan okkur og síðan eru
þeir yfirleitt búnir að draga
eftir hádegi. Ég held það heyri
til undantekninga ef einhver
ágreiningur er á milli manna
úti á sjó. Ég litla trú á því að

Guðmundur mæli fyrir munn
trillukarla hér á svæðinu þegar
hann er að brigsla togarasjó-
mönnum um einhverja rán-
yrkju. Þetta tal virðist ekki
ætlað til annars en að etja
heimamönnum saman, mönn-
um sem sækja sömu miðin og
búa í sömu byggðunum.“

Páll segir skipið hafa landað
til fiskvinnslunar í Hnífsdal í
30 ár og síðasta áratug hafi
útgerðarmynstrið verið mjög
stöðugt. „Við höfum aðallega
verið að stunda grunnslóðina
á veturna og sótt ýsu, þorsk,
kola og steinbít. Þetta erum

við búnir að gera í fjöldamörg
ár og það má ekki gleyma því
að allur þessi fiskur er unninn
hérna á svæðinu. Ef það á að
ívilna einhverjum til að styrkja
byggðirnar, þá á það að ná til
allra þeirra sem eru að landa í
sinni heimabyggð og eru ekki
að flytja aflann í burtu, sama
hvort veiðarfærið heitir lína,
troll eða eitthvað annað.“

Páll Halldórsson segir gríð-
arlega mikið í húfi fyrir áhöfn
og útgerð Páls Pálssonar ef
aflaheimildir skipsins yrðu
skertar vegna línuívilnunar.
„Ef farið er að þeirra ítrustu

kröfum, þá rýrnar hásetahlut-
urinn á ársgrundvelli um 900
þúsund krónur. Við róum um
45 túra á ári og þetta þýðir 20
þúsund króna skerðingu á
hásetahlutnum í hverjum túr.

Við megum nú ekki gleyma
því að Guðmundur Halldórs-
son er búinn að selja frá sér
kvótann í tvígang. Það er því
ekki skrítið að hann vilji fá
einhverjar heimildir í staðinn.
En þetta er nú komið gott hjá
honum“, sagði Páll Halldórs-
son skipstjóri.

– kristinn@bb.is

Páll Halldórsson, skipstjóri
á Páli Pálssyni ÍS.

Guðmundur Halldórsson,
formaður Eldingar.

að veiða á. Það bannar þeim
enginn að gera út línuskip og
nýta sér línuívilnun. Þvert á
móti væri það æskilegt fyrir
byggðaþróun og atvinnu í
landi ef Hraðfrystihúsið-
Gunnvör tæki á með okkur“,
sagði Guðmundur.

– kristinn@bb.is

Svonefnd „línuívilnun“ hef-
ur verið mjög til umræðu í
fjölmiðlum að undanförnu og
hafa talsmenn hennar, þ.e. þeir
sem vilja að fyrirtækjum í
sjávarútvegi verði mismunað
með slíkum hætti, m.a. haldið
því fram að sú aðgerð sé til
þess fallin að styrkja byggð á
Vestfjörðum. Ég fullyrði að
slík mismunun mun ekki hafa
þau áhrif, heldur gagnstæð.

Starfsmenn Hraðfrystihúss-
ins-Gunnvarar hf. hafa hingað
til haldið sig að mestu til hlés
í þessari umræðu og ekki talið
heppilegt að íbúar þessara
byggða takist á innbyrðis um
sjávarútvegsmál. Mér hefur
hingað til þótt að sameigin-
legir hagsmunir vegi þyngra
en sérhagsmunir einstakra
útgerðarflokka, en nú finnst
mér nóg komið. Umræðan

forsvarsmaður smábátamanna
gerði nýlega opinberlega.

Hjá HG vinna 250 manns
sem er nánast sami fjöldi fólks
og sótti „stórfund“ á Ísafirði
um fyrri helgi þar sem línumis-
mununar var krafist. Þann fund
sóttu 249 manns, þrátt fyrir að
fundarboðendur hafi gagn-
rýnislaust fullyrt annað. Af-
leiðingar þess, að tæplega
þúsund tonna kvóti yrði tekinn
af HG og færður smábáta-
mönnum, yrðu gríðarlegar.
Það myndi þýða fækkun starfa
hjá HG bæði til sjós og lands
og minni tekjur til þeirra sem
eftir verða. Augljóst hlýtur að
vera að minni afli þýðir færri
störf og lægri tekjur. Áhrifin
yrðu víðtæk og myndu ná til
margra.

Ef fjölskyldur þeirra 250
starfsmanna HG eru taldar

Yfirlýsing frá Einari Val Kristjánssyni, framkvæmdastjóra Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.

hefur verið mjög einhliða og
þar af leiðandi villandi á allan
hátt.

Það hlýtur að vera hverjum
manni ljóst, að ef aflaheimildir
einhvers útgerðarflokks eru
auknar hlýtur það að koma
niður á öðrum sem sækja
lífsbjörg í hafið. Fram hefur
komið hjá helsta talsmanni
línumismununarinnar, að fyrir-
hugaða aflaaukningu línubát-
anna eigi að taka frá stærri
útgerðunum. Ein þeirra útgerða
á Vestfjörðum sem fellur undir
þá skilgreiningu er
Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.

Hvernig má vera að fólki
detti það í hug, að það muni
styrkja byggð á Ísafirði, Hnífs-
dal og í Súðavík ef  kröfur
smábátamanna ná fram að
ganga? Ef svo færi þýddi það
að tæp þúsund tonn af afla-

heimildum Hraðfrystihússins-
Gunnvarar hf. yrðu teknar af
fyrirtækinu og starfsfólki þess
og afhentar öðrum útgerðum
á sama svæði. Hvernig getur
það stuðlað að því að bæta
afkomu fólks á þessu svæði?
Hvernig samræmist slík
sértæk aðgerð stjórnarskrár-
bundnum réttindum um jafn-
ræði þegnanna?

Það er erfitt fyrir mig og
starfsfólk mitt að skilja hvaða
hvatir liggja að baki því að
setja fram kröfur sem lúta að
því að skerða atvinnuréttindi
okkar með þessum hætti.
Þegar Hraðfrystihúsið var
stofnað hér árið 1941 var það
gert til þess að taka þátt í
útgerð og vinnslu hráefnis frá
skipum sem þá voru minni og
flest gerð út á línu og dragnót.
Síðan, í ljósi reynslunnar, bæði

hvað varðar öryggi sjómanna
og með tilliti til tryggari hrá-
efnisöflunar, auk þess sem
kaupendur sjávarafurða gera
auknar kröfur um áreiðanleika
afhendingar, hefur þróunin
orðið sú að skipin hafa stækk-
að til að gera þau hæfari til að
þjóna því hlutverki sem þeim
er ætlað. Ef litið er til baka
hafa komið þeir tímar að ekki
hefur verið fiskgegnd á heima-
miðum og við þurft að sækja
hráefni fyrir landvinnslu okkar
jafnvel austur fyrir land, en
það verður ekki gert á smáum
skipum jafnvel þótt línan sé
handbeitt í landi.

Það er mikilvægt að umræða
um þessi mikilvægu mál sem
varða svo marga verði fram-
vegis ekki á því lága plani þar
sem m.a. Súðvíkingar eru sak-
aðir um vesaldóm, eins og

með, þá byggja á annað þús-
und manns afkomu sína á
starfsemi fyrirtækisins. Þar við
bætast ýmsir þjónustuaðilar
sem einnig yrðu fyrir barðinu
á svonefndri „línuívilnun“. Ég
hef litið á þorpin hér við Djúp
sem eitt atvinnusvæði og það
hefur ekki verið farið í mann-
greinarálit við ráðningar til
fyrirtækisins og því er fjöldi
starfsmanna HG úr Bolungar-
vík og öðrum þorpum hér í
kring. Tilkoma „línuívilnun-
ar“ yrði þungt högg fyrir
starfsfólk HG. Hvers á það
fólk að gjalda?

– Einar Valur Kristjánsson

Einar Valur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri Hrað-
frystihússins-Gunnvarar hf.
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„Vona að það fari að
komast ró á hlutina“
– segir Jón Guðbjartsson útgerðarmaður í Bolungarvík Kastljós fjölmiðlanna beindist að Jóni Guðbjarts-

syni, bifvélavirkja og útgerðarmanni í Bolungarvík,
þegar hann ritaði bæjarstjórn Bolungarvíkur bréf og
lýsti þeim ásetningi að flytja úr bænum, breytti bæjar-
stjórnin ekki háttum sínum og hætti gagnrýnislausum
stuðningi við málflutning smábátasjómanna. Jón segir
baráttu þeirra fyrir svonefndri línuvívilnum í reynd
ekki snúast um annað en að færa aflaheimildir á milli
útgerðarmanna – eða eins og hann kemst að orði: Að
taka atvinnuréttindi af einum manni til að færa öðr-
um. Jón segist í sjálfu sér ekki hafa horn í síðu smá-
bátamanna, lífsbaráttan sé hörð í sjávarútveginum og
menn reyni að verja sína hagsmuni og helst að gera
betur. Hins vegar sé honum nóg boðið þegar sveitar-
stjórnin sé farin að sækja björg í bú fyrir smábáta-
menn á hans kostnað.

Lífið er ekki eingöngu póli-
tík og Jóni Guðbjartssyni er
það mætavel ljóst. Hann hefur
varið mestallri starfsævinni í
Bolungarvík ásamt Sigríði
Símonardóttur konu sinni og
alið þar upp börnin sem nú
eru flogin úr hreiðrinu. Út-
gerðarfélag fjölskyldunnar
heitir Birnir ehf. og gerir út
togarann Gunnbjörn ÍS. Þar
er Guðbjartur sonur Jóns skip-
stjóri.

Bestu stundum sínum segir
Jón verja um þessar mundir í
sumarbústaðnum í Hattardal í
Álftafirði. Þangað reyni þau
Sigríður að fara um hverja
helgi. Lengst af hefur Jón
starfað sem bifvélavirki í Bol-
ungarvík, fyrst fyrir aðra hús-
bændur en frá árinu 1979 í
eigin rekstri. Jón var um árabil
ötull í starfi Slysavarnafélags-
ins í Bolungarvík. Hann segir
einn helsta hvatann að því hafa
verið hörmuleg sjóslys sem
gengu yfir byggðirnar við Ísa-
fjarðardjúp á 7. og 8. áratugn-
um – þar sem hann hafi kvatt
marga samferðamenn sína.

Útgerðarreksturinn hófst
ekki fyrr en árið 1992 en Jón
segist hafa yndi af tengslunum
við sjóinn sem hafi alltaf verið
nálægur þó starfsævinni hafi
hann varið í landi. Hann er
Dokkupúki að eigin sögn,
uppalinn á Eyrinni á Ísafirði.

„Ég ólst upp með miklu liði
úr Silfurgötunni og Smiðju-
götunni, við kölluðum okkur
alltaf Dokkupúka. Þá var hin
eina sanna Dokka þar sem
rækjuverksmiðja Miðfells
stendur í dag. Pabbi átti brygg-
juna sem lóðsbáturinn og
björgunarbáturinn liggja við í
dag. Í næsta bólverki fyrir inn-
an var Hermann Hermannsson
frá Ögurnesi, Kristmann gamli
og Alexander þegar hann kom
úr Jökulfjörðunum. Þar á milli
var Gestur með hrefnuskurð-
inn og Bæsi gamli, frægur
trillukarl.

Mér finnst það mikil upp-
hefð að hafa fengið að alast
upp í þessu umhverfi. Pabbi
minn er kominn í land þegar
þetta er og farinn að vinna
sem verkstjóri á netaverkstæði
sem togararnir á Ísafirði gerðu
út í Hvíta húsinu, sem við köll-
uðum svo. Það var svo mikið
af góðum mönnum á þessu
svæði, í Dokkunni, sem voru í
kringum okkur púkana, að ein-
hvern veginn fengum við mjög
gott uppeldi. T.d. vorum við
nokkrir búnir að komast yfir
bát og farnir að leggja net ung-
ir að aldri. Ég held að við
höfum ekki verið nema tíu ára
og farnir að róa út í Bása.

Ég hef oft grínast með að
það var farið að blæða undan
nöglunum á Halldóri Guð-
bjarnarsyni fyrrum Lands-
bankastjóra og Tryggva Sig-
tryggssyni sem voru með mér
í netalögnunum. Við vorum
að berjast heim aftur á þessum
þunga báti þegar vindur snerist
og við þurftum að róa báðar
leiðir. Ég barði þá áfram, að
mér fannst. Það er hætt við að
verði skáldsagnablær á þegar
maður segir frá þessum árum,
maður man þetta ekkert allt.“

Uppbygging á fulluUppbygging á fulluUppbygging á fulluUppbygging á fulluUppbygging á fullu
í Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvík

Ég flyt út í Bolungarvík með
konuna 1967, búinn að læra
bifvélavirkjun og vera á sjó
og fannst ég helvíti góður.
Maður var tvítugur og kominn
með tvö börn. Ég hélt ég kynni
allt en kunni auðvitað ekki
neitt.

Hér í Bolungarvík var nán-
ast engin bílamenning fyrir
Óshlíðarveg. Hann er opnaður
1952 og eftir það fara Bolvík-
ingar að fá sér bíla og læra að
keyra. Vélsmiðja Bolungar-
víkur ákveður að setja upp
bílaverkstæði 1965 og ræður
til þess Pál Kristjánsson, bróð-
ur Ólafs Kristjánssonar sem
var lengi bæjarstjóri hér. Af
einhverjum ástæðum flutti
hann í burtu eftir eitt ár þegar
verkstæðið var að komast í
gang. Hugmyndin var alltaf
sú að ég kæmi hingað út eftir
til að hjálpa þessu af stað en
það var mikið að gera, fljótlega
vorum orðnir fjórir á verk-
stæðinu og nóg af verkefnum.

Mannlífið hérna stóð í mikl-
um blóma og var allt öðruvísi
en það umhverfi sem ég kom
úr á Ísafirði. Þar var ég mikið
í íþróttum og þó nokkur hópur
sem vann í bönkum og á skrif-
stofum var kominn með með
tennistöskurnar af stað upp úr
fjögur eða fimm á daginn og
manni fannst ekkert athuga-
vert við það. Þetta var svona
þjónustulið en í Bolungarvík
var þetta lið ekki til. Ef menn
unnu á skrifstofu, þá fóru þeir
í slæginguna á eftir. Menn
hlupu heim í kvöldmat til að
ná að afkasta sem flestum tím-
um áður en þeir þyrftu að
hlaupa heim til að leggja sig
svo þeir gætu byrjað kl. 6
morguninn eftir – þetta var
einhvern veginn allt annar kúl-
túr.

Síðan ef einhver frítími
gafst, þá tóku Bolvíkingarnir
sig til og kýldu upp leikrit eða
gerðu eitthvað stórt og þá fórn-
uðu menn öllum sínum tíma í

það. Menn voru mjög opnir
og drifu áfram allt það félags-
og menningarlíf sem tíðkaðist
annars staðar. Ég var drifinn
inn í öll þessi félagasamtök,
tók þátt í leikritum og Lions,
yngsti maðurinn sem hafði
verið tekinn þar inn á þessum
tíma. Þannig var orðið ansi
mikið að gera áður en maður
hafði tíma til að velta vöngum
yfir því að árið sem upphaflega
stóð til að vera var löngu lið-
ið.“

– Þannig hefur verið mikill
atgangur í verstöðinni og
menn duglegir í skorpum,
hvort sem það var við launa-
vinnu eða félagsstörf.

„Mjög svo, og mikil sam-
heldni að gera hlutina vel og
láta þá ganga. Bærinn er að
stækka á þessum tíma úr rúm-
lega 700 manna byggð þegar
ég kem hingað. Ég man að
það var haldið upp á það þegar
átta hundraðasti íbúinn kom,
síðan urðu þeir 900 og eitt
þúsund, það var verið að
byggja upp hér á fullu.“

Ekkert annað aðEkkert annað aðEkkert annað aðEkkert annað aðEkkert annað að
gera en að hefjagera en að hefjagera en að hefjagera en að hefjagera en að hefja
atvinnureksturatvinnureksturatvinnureksturatvinnureksturatvinnurekstur

– Samt var þetta að vissu
leyti óvissutími í efnahags-
málum, við lok sjöunda ára-
tugarins og upphaf þess átt-
unda, síldin að hverfa en skut-
togaravæðingin ekki hafin al-
mennilega ennþá.

„Það varð maður aldrei var
við hér í Bolungarvík. Á þess-
um árum var Einar Guðfinns-
son með útgerð um allar triss-
ur. Ef ég man rétt þá var hann
með þrjá báta sem komu aldrei
heim. Þeir voru á síldveiðum í
kringum landið og jafnvel
suður í Norðursjó. Löngu
seinna koma þeir heim og er
breytt í línuveiðara.

Forystuhlutverk þeirra kall-
sins og strákanna var virkilega
árangursríkt. Atvinnulega séð
var bærinn með pálmann í
höndunum. Það var aldrei spáð
í það hér í Bolungarvík að
eitthvert millibilsástand ríkti,
að mér liggur við að segja
fyrstu tuttugu árin sem ég er
hérna. Raunverulega gerist
ekkert sem fólkið hérna verður
vart við fyrr en við gjaldþrot
EG. Ég sat í bæjarstjórn hérna
þá og þetta var í fyrsta skiptið
sem eitthvert atvinnuleysi var
skráð. Fram að því hafði þessi
bók ekki verið til – það þurfti
að finna möppu undir þetta.
Hér hafði alltaf verið nóg að
gera og allir getað unnið myrk-
ranna á milli – þetta var mjög

sérstakur tími.
– Hvenær ferðu að reka þitt

eigið verkstæði í Bolungar-
vík?

„Þegar ég var búinn að vera
hérna í um það bil 13 ár fer ég
að hugsa að ég verði að eignast
eitthvað. Mér fannst ég vera
að eyða bestu árum ævinnar í
að vinna sem verkstjóri eða
verkstæðisformaður í eignar-
parti einhverra annarra aðila
sem þá var Vélsmiðja Bolung-
arvíkur hf. Ég vildi fá að eign-
ast einhvern hlut í því. Ég var
með meiriháttar góðar tekjur
á þessum tíma en fannst það
ekki aðalmálið. Því setti ég
það upp við fjölskylduna hvort
við ættum að huga að því að
flytja okkur eitthvað. Þá sögðu
börnin mín þrjú að það kæmi
ekki til mála, hér ætluðu þau
að vera. Þá förum við út í það
sameiginlega að byggja hús
undir einhvers konar iðnaðar-
starfsemi. Við vorum ekki búin
að ákveða þá hvað skyldi vera
þar en byrjum að byggja.

Þá hætti ég fljótlega að
vinna hjá vélsmiðjunni og fer
að vinna hér úti í íshúsi hjá
EG við stórar breytingar sem
gengu þá yfir. Það var svo
mikið að gera í bílaviðgerðum,
bæði í bílskúrnum hérna
heima og eins við lyftarana
og tækin úti í íshúsi, að ég sá
að það væri ekkert annað að
gera en að hefja sjálfstæðan
atvinnurekstur. Það breyttist
nú skyndilega þegar ég sagði
upp í íshúsinu.“

Vann ekki meira fyrirVann ekki meira fyrirVann ekki meira fyrirVann ekki meira fyrirVann ekki meira fyrir
Einar GuðfinnssonEinar GuðfinnssonEinar GuðfinnssonEinar GuðfinnssonEinar Guðfinnsson
„Þessi verk sem ég var ráð-

inn í þar voru að verða búin og
því fannst mér sjálfsagt að
hætta og fór að vinna í mínu

húsi, klára það og koma í það
horf að ég gæti opnað. Ég
hafði varla fengið frí við að
vinna fyrir Einar Guðfinnsson.
Á virkum dögum, á kvöldin
og jafnvel á næturnar var ég
að vinna við lyftarana og flutn-
ingabílana en um helgar í for-
stjórabílunum.

Þegar ég opna mitt verk-
stæði 1979 eða 1980 tekur al-
veg fyrir þessa vinnu. Ég
missti alla þá vinnu sem ég
var í fyrir þetta fólk. Vinnan
hefur því verið fyrir einhverja
aðra þessi rúmu tuttugu ár sem
ég er búinn að vera sjálfstæður
atvinnurekandi.

En reksturinn gekk ljóm-
andi vel. Börnin hjálpuðu mér
mjög mikið fyrst en síðan fara
þau að tínast í skóla. Tvö fóru
í Menntaskólann á Akureyri
og síðan í háskóla en sá þriðji
fór í stúdentinn fyrir sunnan
og síðan í Stýrimannaskólann.
Ég hef oft grínast með að þau
héldu okkur hérna, sem okkur
hjónunum fannst sjálfsagt, en
síðan fóru þau í burtu og skildu
okkur eftir ein með stórt bíla-
verkstæði og einbýlishús.
Sonur okkar var orðinn stýri-
maður á Sléttanesinu og bjó á
Þingeyri en hin tvö bjuggu í
Reykjavík, lögfræðingur og
apótekari.“

Missti áhugannMissti áhugannMissti áhugannMissti áhugannMissti áhugann
á bæjarpólítíká bæjarpólítíká bæjarpólítíká bæjarpólítíká bæjarpólítík

„Um þetta leyti sem ég er
að flytja hingað til Bolungar-
víkur og nokkru áður verða
mjög hræðileg slys hérna í
Djúpinu. Hnífsdælingar miss-
tu blómann af ungu mönnun-
um sínum þegar Svanur RE
fórst. Ég var þá bara nokkrum
mílum frá, hafði unnið í Hrað-

frystihúsinu í Hnífsdal og
þekkti meira og minna allt
þetta lið sem við misstum
þarna.

Þá um vorið flyt ég til Bol-
ungarvíkur og næstu tvö árin
farast Freyjan og Trausti í
Súðavík og einver fleiri ferleg
slys verða hérna. Árið eftir að
ég kem hingað ferst Heiðrúnin
á sama tíma og Notts County
strandar inni á Snæfjallaströnd
og Ross Cleveland ferst í Skut-
ulsfirði. Þessi slys kipptu í mig
og síðan hef ég eytt mestöllum
mínum frítíma, þessi rúmu
þrjátíu ár sem ég er búinn að
vera hérna í Bolungarvík, í
slysavarnarmál. Þegar ég hætti
sem formaður björgunarsveit-
arinnar fyrir nokkrum árum
taldi ég upp á við værum búnir
að byggja upp, með feikilega
góðri aðstoð margra manna,
góða aðstöðu og hóp manna
sem væru tilbúnir að takast á
við þessi mál. Við erum líka
búin að missa mikið af góðum
mönnum í Djúpið á þessum
árum, þetta hafa allt meira og
minna verið frændur mínir og
vinir. Þetta er saga Vestfirðinga
á árabilinu um það bil frá 1967
til 1975.

Upp úr slysavarnarstarfinu
þvælist ég inn í bæjarpólítík
sem utan flokka maður enda
hef ég aldrei verið flokksbund-
inn. Inni í bæjarstjórinni fannst
mér ég ekki vera í neinni vinnu
heldur átti maður bara að fylgj-
ast með. Fyrst það tókst ekki í
annað skiptið að komast yfir í
meirihlutann, þá missti ég á
þessu áhuga.“

 – Hvernig kom útgerðin til?
„Upp úr 1990 finnst Guð-

bjarti syni mínum að hann sé
kominn með það mikla reyn-
slu að hann ætti að fá að kom-
ast lengra í stöðunni sem hann
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var í á Þingeyri. Hann hefur
orð á því við mig hvort við
eigum ekki að kaupa okkur
bát saman. Vorið 1992 kaup-
um við bát ásamt þriðja aðila
sem þá var í rekstri hér. Við
duttum niður á bát sem við
höfðum alltaf kallað gamla
Hauk Böðvars. Böðvar Svein-
björnsson og Eiríkur sonur
hans létu smíða þennan bát og
gáfu nafnið Haukur Böðvars-
son í höfuðið á syni Böðvars
og bróður Eiríks sem fórst í
sjóslysi.

Þessi bátur var smíðaður 20
metra langur út af togveiði-
hólfi sem var út af Straumnes-

reiknuðum alltaf með því að
veturinn yrði erfiður fyrir bát
af þessari stærð. Á heildina
litið gekk þetta ljómandi vel
og fór mjög vel af stað miðað
við það hvernig við vorum
undirbúnir með veiðarfæri og
ýmislegt þegar við kaupum
skipið.

Það má segja að þetta hafi
gengið þangað til að á fundi
með sjómönnum hér í Bol-
ungarvík að við bendum á að
til standi að fara að stækka
hólfið. Þá voru tvö hólf fyrir
togbáta innan tólf mílna á Vest-
fjörðum. Annað út af Dýra-
firðinum og hitt sem við höfð-

um stundað út af Aðalvíkinni.
Einhverjar hugmyndir voru
komnar á kreik hjá nefnd sem
var að endurskoða landhelgis-
lögin um að þessi hólf þyrftu
að vera stærri og þyrftu að
vera opin fyrir 26 metra báta.

Togbátarnir fyrir sunnan
voru flestir af þeirri stærð og
þannig sáum við að þeir
myndu flykkjast hingað norð-
ur þegar hólfin opnuðu á
haustin og yrðu tiltölulega
fljótir að hreinsa upp blettinn.
Hugmyndirnar gengu líka út
að stækka hólfin út yfir mest-
alla línuslóðina sem minni bát-
arnir voru farnir að stunda.
Við stungum þá upp á að menn
myndu sameinast í að leggja
til einhverjar nýjar tillögur, t.d.
að menn þyrftu að hafa veiði-
leyfi í innfjarðarrækju eða
eitthvað í þá veruna til að reyna
að koma í veg fyrir að við
fengjum allan flotann yfir okk-
ur – en við þyrftum þá líklega
að sætta okkur við að þessi
samræming gengi yfir og að
hámarksstærð báta í hólfinu
yrði 26 metrar.

Síðan þurfti að setja þetta
niður á blað og sonur minn
var settur í þá nefnd. Hann var
aldrei boðaður heldur settust
tveir trillukarlar niður með
bæjarstjóranum og bjuggu til
einhverja ályktun sem var und-

inu. Hann hafði verið gerður
út frá Ísafirði og farið síðan á
flakk, fyrst suður fyrir land en
endað á Dalvík. Þar sem hólfið
var ennþá til staðar þótti okkur
alveg sjálfsagt að skoða þetta.
Með bátnum keyptum við um
380 tonn af aflaheimildum
sem var úthlutað þá. Síðan datt
þessi aðili sem var með okkur
mjög fljótlega út úr dæminu
og við höfum rekið þetta síðan,
ég og sonur minn.

Ekki reiknað með tog-Ekki reiknað með tog-Ekki reiknað með tog-Ekki reiknað með tog-Ekki reiknað með tog-
bátum á Vestfjörðumbátum á Vestfjörðumbátum á Vestfjörðumbátum á Vestfjörðumbátum á Vestfjörðum

– Hvernig hefur útgerðin
lukkast þennan rúma áratug?

„Þessi útgerð okkar feðg-
anna hefur í sjálfu sér gengið
vel en við höfum lent í óhöpp-
um. Þau hafa bæði verið af
manna völdum og eins vegna
þátta sem enginn fær ráðið
við. Sem betur fer höfum við
verið lausir við slys nema son-
ur minn tók framan af putta í
víravitleysu einhverri. Það fór
þó betur en á horfðist.

Þegar við kaupum bátinn
þá var hann ætlaður í þetta
hólf fyrir togbáta allt að 20
metra stærð þar sem er mjög
gott að vera á haustin, 4 til 12
mílur undan landi, og fiska
kola, ýsu og stóran þorsk. Þetta
töldum við okkur vita. Við

irrituð og send þingmönnun-
um. Þannig varð það að Vest-
firðir eru eini fjórðungurinn á
landinu þar sem engin tog-
veiðihólf eru innan 12 míln-
anna og greinilega ekki ætlast
til að slíkir bátar séu gerðir út
hérna.“

Viðgerðin entistViðgerðin entistViðgerðin entistViðgerðin entistViðgerðin entist
ekki í sólarhringekki í sólarhringekki í sólarhringekki í sólarhringekki í sólarhring

„Okkur fannst við vera
verulega sviknir þarna. Um
þetta leyti sendum við bátinn
til Póllands í breytingar þar
sem hann var breikkaður um
tvo metra og lengdur um sex

metra. Þetta tókst mjög vel og
báturinn kom heim dálítið ljót-
ur en í réttu formi miðað við
það sem átti að gera í framtíð-
inni. Þegar reglugerðin loksins
kemur út þá hljóðar hún upp á
29 metra báta, þannig vorum
við kannski ekki mjög heppnir
í því. Okkar skip var ekki mjög
stórt en þurfti alltaf að vera
fyrir utan 12 mílur og gat því
aldrei verið í vari.

Vindstrengurinn hérna út af
Vestfjörðum er geysilega skýr
lína. Oft getur verið ljómandi
veður út á 8 og 9 mílur en þar
fyrir utan bræla. Á svona skipi
fyrir utan tólf mílurnar áttu á
hættu að eiga aldrei góðan dag.
Auðvitað er hægt að fara t.d.
suður á Snæfellsnes en þá þarf
að berjast til baka heim ef að
gerir brælu og því var komin
upp allt önnur staða hjá okkur
í þessari útgerð.

Þetta breytti mynstrinu
töluvert hjá okkur, strákarnir
þurftu að fara af meiri varkárni
í sjósóknina. En þetta tókst og
við höfum fiskað bærilega. Út-
hafsrækjan var sótt á sumrin
en síðan farið á fiskitroll yfir-
leitt frá 1. september en heldur
fyrr ef við þurftum að klára
kvóta. Vorið 1999 þegar við
erum að fara á rækju fáum við
einhvers konar olíutruflun í
aðalvél sem sprengir af sér

spíssa og dót með heljarinnar
látum. Þetta kom okkur á óvart
því ári fyrr höfðum við ráðist
í heilmikla klössun á vélinni
en nú þurfti að fara í kostnað-
arsamar viðgerðir. Þær entust
hins vegar ekki nema í tuttugu
tíma.

Þegar búið var að gera við
vélina í annað skipti á ári var
farið á sjó en tæpum sólarhring
síðar var allt fast og ónýtt. Þá
var ekki um það að tala lengur,
vélbúnaðurinn í skipinu var
ónýtur. Þá var staðan sú að við
áttum eftir að klára skrokk-
bygginguna á skipinu og þurfti
að skipta um vélbúnaðinn. Úr

verður að við leigjum bát og
togum skipið með okkar eigin
áhöfn til Póllands í breytingar.

Þar létum við setja í hann
Mercedes Benz vél, Motor
Turbo Union, sem er lítið not-
uð hér heima. Við köllum hana
McLaren en þetta er sams kon-
ar vél og var í gamla björgun-
arbátnum á Ísafirði. Hún er
notuð mikið í fljótabátum í
Evrópu og járnbrautarlestum.
Þessi vél er meiriháttar sérstök
og við höfum varla getað hætt
að dásama hana. Þannig hef
ég nokkrum sinnum neitað að
sleppa enda þegar þeir voru
að fara á sjóinn því ég heyrði
ekki í vélinni. Vélin er átta
strokka en gengur bara á fjór-
um í hægaganginum og ann-
arri túrbínunni. Síðan þegar
hún er komin í smá álag bætir
hún hinum strokkunum og túr-
bínunni við. Hún eyðir afskap-
lega lítilli olíu miðað við aðrar
vélar. Við teljum að hún eyði
30 til 40 prósent minna en vél
af sömu stærð frá Caterpillar.
Auk þess heyrist varla að það
sé aðalvél í gangi, hvorki í
borðsal né mannaíbúðum. Við
erum alveg yfir okkur hrifnir
af þessum mótor og skiljum
ekki í því hvað menn eru
íhaldssamir að hafa ekki skoð-
að þetta því ennþá er Gunn-
björn eini báturinn hérna með

svona vél.“

McLaren-aðdáendurMcLaren-aðdáendurMcLaren-aðdáendurMcLaren-aðdáendurMcLaren-aðdáendur
– Heppnuðust breytingarnar

vel?
„Já, við teljum það. Verkið

tók á sjöunda mánuð. Skipið
var hækkað upp, byggt á það
nýtt stýrishús og lengt um 3
metra. Að auki var skipt um
botninn í skipinu undir vélar-
rúminu. Þar með vorum við
komnir með bátinn upp í 29
metra og búnir að fá almenni-
lega skutrennu, ekki svona
bratta eins og við höfðum ver-
ið með. Núna er raunverulega

ekkert eftir af gamla bátnum
nema ein og ein plata sem við
vitum af auk spilbúnaðarins
sem er gamall. Með því að
fara varlega hefur hann dugað
hingað til og gerir það vonandi
eitthvað áfram.

Við reyndum að vera klókir
í samningaviðræðum vegna
breytinganna. Það er geysi-
mikill áhugi á Formúlunni
meðal skipverja á Gunnbirni
og m.a. höfum við tvisvar farið
út til að fylgjast með keppni.
Við feðgarnir erum miklir Mc-
Laren-aðdáendur og höfum
verið alla tíð. Þess vegna
fannst okkur mikið til þess
koma að eiga viðskipti við þá,
að okkur fannst, því þessi fyr-
irtæki tilheyra öll sömu sam-
stæðunni. Við buðum þeim að
auglýsa hjá okkur, að þeir
fengju að mála bátinn svartan
með silfurör, síðan væri hægt
að hafa Häkkinen og Coult-
hard sitt hvoru megin á rassin-
um og Benz-merkið á kinn-
ungnum. Þeir hlógu bara að
okkur helvískir og fannst lítill
akkur í því að auglýsa á Ís-
landsmiðum en okkur fannst
þetta bráðsnjallt innlegg.“

AuðlindagjaldAuðlindagjaldAuðlindagjaldAuðlindagjaldAuðlindagjald
eingöngu áeingöngu áeingöngu áeingöngu áeingöngu á

sjávarútveginnsjávarútveginnsjávarútveginnsjávarútveginnsjávarútveginn

– Útgerð hefur sjálfsagt allt-
af verið óvissu háð. Framan
af voru menn kannski fyrst og
fremst að kljást við náttúruna,
veðrið og fiskana í sjónum en
í seinni tíð hefur orðið sífellt
mikilvægara að kunna á kerfið
og vera réttu megin við breyt-
ingarnar á því. Hvernig blasir
þetta við ykkur?

„Fyrir fimmtíu árum var
þetta spurning um hvort menn
væru aflasælir, færu vel með
og gætu vanið að sér góðan
mannskap. Þetta voru menn-
irnir sem stóðu upp úr að mér
fannst. Þeir þurftu ekki endi-
lega alltaf að vera toppmenn-

irnir en að fiska þokkalega til
að halda kaupi og koma vel
fram við mennina – helst að
vera varkárir líka. Núna seinni
ár hefur komið til þetta kerfi
sem stjórnvöld settu á. Ég sé
ekkert að því, það var orðin
þörf á stýra sókninni og bar
öllum saman um það. Ég kem
inn í útgerð eftir að þetta
skipulag er komið á og þá
finnst mér að það kerfi sem
hefur verið sett á þurfi að vera
eitthvað meira en einhver
tuska sem sífellt er verið að
veifa til og frá.

Það er eitthvert mesta orða-
rugl sem ég heyri að kvóti sé
ekkert annað en óveiddur fisk-
ur í sjó. Þetta heyrir maður
meira að segja þykka og mikla
fyrrum togaraskipstjóra sem
nú eru komnir á þing tala um.
Kvóti er ekkert annað en at-
vinnuréttindi, leyfi stjórnvalda
til mín að ég megi fiska svo og
svo mikið úr sameign þjóðar-
innar. Ég á ekkert í sameign
þjóðarinnar nema minn hlut í
þjóðinni en hef heimild til þess
að sækja í þessa auðlind alveg
eins og bændur hafa heimild
til að beita á fjöll og Lands-
virkjun hefur heimild til að
virkja fossa.

Á meðan að fólkið í Reykja-
vík borgar mér ekki fyrir að
nota heita vatnið mitt sem fell-
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ur sem rigning á hálendinu og
kemur upp nokkur hundruð
árum seinna sem heitt vatn, í
holu sem þeir hafa borað í
jörðina mína uppi í Mosfells-
dal – á meðan þeir borga ekk-
ert fyrir það, þá á þetta fólk
ekkert að tala um auðlinda-
gjald því einhver mesta auð-
lind sem fólk nýtur í dag er
auðvitað þetta heita vatn sem
fólk nær upp úr jörðinni hér
og þar.“

Hringlið meðHringlið meðHringlið meðHringlið meðHringlið með
kvótakerfiðkvótakerfiðkvótakerfiðkvótakerfiðkvótakerfið

– En nú fær þessi hugmynd
um auðlindagjald byr undir
báða vængi á síðasta áratug
þegar kvótaverð hækkar mikið
og kvótinn verður að peninga-
legu verðmæti. Margir högn-
uðust verulega á þeirri þróun
og þurftu ekki endilega svo
mörg tonn til að ná í álitlega
upphæðir.

„Á sama tíma lækkuðu skip
niður úr öllu valdi og urðu
ekki eins mikils virði og kvót-
inn. Þarna var verið að fækka
skipum og í gangi lög sem
öllum fannst mjög skynsamleg
en Vatneyrardómurinn ógilti.
Markmiðið var að eyða út
hundruðum skipa sem voru
orðin gömul en þeir sem eftir
sátu hefðu þá átt að eiga nægan
kvóta í þeim niðurskurði sem
var í gangi.

Þá fer að stað samkeppni.
Hver um sig ætlaði að ná í
kvóta sem dygði til að lifa af.
Þegar tveir sækja í sama hlut-
inn, þá hækkar hann í verði.
Þetta gerðist aftur og aftur og
gerist enn þann dag í dag.
Þorskveiðiheimildir í króka-
aflahámarkskerfinu kostuðu
um 470 krónur á kílóið fyrir
einu og hálfu ári en hækkuðu
upp í 600 krónur á nokkrum
vikum. Núna er þessi kvóti, út
af talinu um línuívilnun, kom-
inn upp í 900 krónur.“

– Nú virðist þetta gerast aft-
ur og aftur að það eru tilfær-
ingar á milli útgerðarflokka
og á milli landshluta sem oft
bitna á þeim sem síst skyldi.
Er hægt að byggja framtíð á
því að menn séu að slást um
sömu bitana fram og til baka?

„Auðvitað hafa menn fund-
ið til hér og víða annars staðar
út af alls konar ósanngjörnum
gjörningum í gegnum tíðina
en hvorki ég né einhver annar
breytum orðnum hlutum. Ég
get ekki verið að skammast
yfir því í dag sem gerðist 1992,
1996 eða 1998. Ég hélt þegar
menn settu þetta kvótakerfi á
að verið væri að koma því á til
að vera. Þó það hafi ekki verið
sett á alla, ekki trillurnar fyrst,
þá myndi það einfaldlega vera

aðlögunartími sem þeir fengju
en þeir virðast vera að fá þenn-
an aðlögunartíma aftur og aft-
ur. Menn virðast ekki hafa tek-
ið kerfið alvarlega. Þess vegna
hafa öll þessi göt verið á því.

Núna hafa trillusjómenn
verið að hringja í mig alls stað-
ar af landinu og átta sig á að
auðvitað verður tekið af þeim
jafnt og öðrum ef farið verður
í línuívilnun. Þeir geta ekki
allir farið á línu. Þó ég tali um
þetta og mér finnist þetta, þá
er auðvitað verið að taka lang-
mest af stóru fyrirtækjunum.
En það er ekkert tekið meira
af hverjum manni hjá þeim en
af hverjum manni hjá mér eða
hverjum manni á trillu í Sand-
gerði. Ég hefði viljað að þetta
kerfi hefði verið sett á af meiri
festu og meiri ákveðni á sínum
tíma og væri orðið fast í sessi.
Mér finnst það miður að menn
séu alltaf að takast á um sömu
hlutina, aftur og aftur. Mér
finnst það t.d. mjög furðulegt
að sjómenn skuli ekki geta
sest niður og rætt saman um
hvað sé skynsamlegast og best,
að það skuli ennþá koma upp
að trollin séu að eyðileggja
botninn í kringum landið þegar
bestu miðin eru þau sem búið
er að trolla á í hundrað ár.“

Menn eiga ekki að böl-Menn eiga ekki að böl-Menn eiga ekki að böl-Menn eiga ekki að böl-Menn eiga ekki að böl-
sótast hver út í annansótast hver út í annansótast hver út í annansótast hver út í annansótast hver út í annan

– Fyrir 20 árum gengu
klögumálin á víxl. Sunnlend-
ingar sökuðu Vestfirðinga um
smáfiskadráp og Vestfirðingar
brigsluðu þeim til baka um að
drepa allan hrygningarfiskinn.
Menn hafa í gegnum tíðina
reynt að halda því á lofti að
sumir stundi góðan sjávarút-
veg og aðrir slæman, en er
þetta nokkurn tíman svona
einfalt?

„Auðvitað þurftum við að
svara fyrir okkur á sínum tíma
en ég held að allir hafi eitthvað
fyrir sér í þessu. Það er svolítið
til í því að við vorum að drepa
smáfisk. Hér á Vestfjarðamið-
um er smár fiskur og ég veit
að togaramenn þurfa að passa
sig. Þeir þurfa að forðast vissar
slóðir á vissum tímum en auð-
vitað lærist það fljótt. Ég held
að Sunnlendingarnir séu farnir
að sjá það líka að það gengur
ekki að drepa eingöngu tíu
kílóa fisk.

Það alvitlausasta sem ég hef
heyrt í þessum anda í seinni
tíð er þegar mennirnir sem
voru á stærstu togurunum,
með stærstu trollin og stærstu
hlerana, eru farnir að tala hæst
um hversu agalegt það sé að
togarakarlarnir séu að eyði-
leggja botninn. Miðin í kring-

um Ísland eru yfirleitt öll á
yfir fjörutíu metra dýpi. Ég er
búinn að vera kafari mestalla
mína ævi og veit að það þrífst
enginn gróður á því dýpi. Þeg-
ar gruggugur sjórinn er farinn
að hamla sólarljósinu að kom-
ast niður á botninn, þá verður
enginn gróður. Það er sem er
þar fyrir neðan er ýmiskonar
dýraríki sem lifir í botninum,
við hann og á honum. Menn
eru þá að röfla um að þetta
dýraríki verði fyrir skaða af
trolli og snurvoð.

Mér finnst það alvarlegur
hlutur að þessir menn eins og
forystumenn Landssambands
smábátaeigenda sem eru að
reyna að koma því inn hjá
þjóðinni og ráðamönnum að
allt annað en kyrrstæð veiðar-
færi séu skaðleg, skuli þó ekki
taka mark á því sem vísinda-
menn eru búnir að gera. Það
var kortlagður botn sunnarlega
í Faxaflóanum og dregið yfir
hluta hans með einhverjum
dragveiðarfærum og lífríkið
kannað fyrir og eftir. Þegar
þessir reitir voru bornir saman
kom í ljós að langmesta lífið
var þar sem búið var að draga
yfir. Þar var búið að plægja
botninn, alveg eins og bóndinn
þarf að gera við jörðina hjá
sér.

Það eru til rannsóknir sem
segja að það sé enginn skand-
all þó troll séu dregin yfir botn.
Enda væri það fjandakornið
furðulegt að bestu miðin sem
oftast eru talin hér við Íslands-
strendur, Halamiðin, séu enn-
þá að gefa vel eftir 100 ára
trollveiðar. Það eina sem hefur
gerst er að það er að verða
minna og minna af grjóti. Tog-
ararnir hafa tekið upp grjót og
komið með í land. Auðvitað
eru til hraun hérna á Íslandi
sem togarakarlar hafa verið
að reyna að slétta til að fá búra
eða eitthvað slíkt. En var
einhver skaði skeður? Eftir tíu
til tuttugu ár hefði set sest í
þessi hraun og gert þau að
sléttum leðjubotni.

Ég held að menn eigi ekki
að fara svona offari í að böl-
sótast í hinum. Ég get alveg
sagt á móti, hvað áhrif hefur
allt þetta blý haft sem er dreift
í botninn af skakkörlum? Þetta
eru bestu vinir mínir en ég sé
koma hingað flutningabíl eftir
flutningabíl af blýsökkum sem
menn eru að týna í botninn
hringinn í kringum landið.
Menn æða upp um fjöll af því
það er talið að þar sé rafgeyma
að finna sem innihaldi blý en
enginn segir neitt við þessu.“

Vestfirðingar meðVestfirðingar meðVestfirðingar meðVestfirðingar meðVestfirðingar með
önnur sjónarmiðönnur sjónarmiðönnur sjónarmiðönnur sjónarmiðönnur sjónarmið

– Er tilhneiging til að draga
menn í dilka, góða eða slæma?

„Mér finnst þetta allt vera
ágætis menn. Og það er svo
einkennilegt að mér finnast
sjómenn alltaf vera toppfólk,
eða betri en margir aðrir, skul-
um við segja. Margir af þess-
um mönnum sem eru ekki
endilega sammála mér um
línuívilnum eða kvótamál yfir-
leitt eru fínir menn og vinir
mínir. Enda ekkert að því þeir
mega hafa sína skoðun. En
það er alveg ástæðulaust að
gera mig að einhverju við-
undri.

– Má ekki segja að fólk sem
stundar útgerð eigi það sam-
eiginlegt að eiga mikið undir
afkomu fyrirtækja sinna,
stundum jafnvel aleiguna? Er
í því tilliti einhver munur á
Þorsteini Má í Samherja, þér
eða trillukarli? Eiga ekki allir
útgerðarmenn það sameigin-
legt að þurfa að gæta hags-
muna sinna mjög vandlega?
Stundum er talað eins og hér
séu ólíkar tegundir á ferðinni,
hjá sumum sé það lífsstíll að
yrkja náttúruna meðan aðrir
séu eingöngu drifnir áfram af
peningasjónarmiðum.

„Ég held að það sé munur
þarna á. Mér finnst eins og ég
hallist nær því að vera náttúru-
lega sinnaður í þessu. Ég er
bifvélavirki og fór að sjá eftir
því mjög fljótlega eftir að ég
byrjaði. Ég hef haldið mig al-
farið við það þar til sonurinn
minn kom og dreif mig með
sér í útgerðina. Ég var alltaf í
bátum og var alltaf blautur.

Við erum ekkert að reikna
út hvað við eigum mikið enda
erum við ekkert að selja frá
okkur kvóta heldur höfum við
verið að koma okkur inn í
þetta. Ef við höfum getað
haldið okkar hlut, borgað af
lánunum og rúllað áfram, þá
erum við mjög sáttir.

Þorsteinn Már er eflaust á
svipuðum nótum eftir því sem
manni skilst, alinn upp í fjör-
unni, sonur sjómanna og allt
það. Margir þeir sem eru með
honum í hinum stóra Samherja
eru hins vegar alfarið í bísnis,
þeir eru einfaldlega að kaupa
hlutabréf. Ég held að það sé
til fullt af útgerðarmönnum
sem ég reyndar þekki ekki sem
eru einfaldlega í bísnis. Vel-
flestir sem eru hérna í kring,
eins og sjómennirnir og út-
gerðarmennirnir hérna í Bol-
ungarvík, þeir eru það sem ég
held að megi kalla náttúru-
börn, hafa verið aldir upp við
þetta. Þeir vilja hafa í sig og á
og byggja upp blómlega út-
gerð en það skiptir þá ekki
öllu máli hvar gróðinn er.
Þannig held ég að sé með

velflesta Vestfirðinga. Ég
hugsa að margir þeirra fari og
setji niður kartöflur eða eitt-
hvað í þeim dúr þegar vel hefur
gengið.

Á sínum tíma vann ég mikið
fyrir Jóakim heitinn Pálsson í
Hnífsdal. Hann sagði mér um
það bil einu sinni á ári hvað
hann ætti mikið í bankabók-
inni hjá Mjölvinnslunni. Það
var ekki til að spreða heldur
hafa í bakhöndinni ef eitthvað
skyldi bila. Hann masaði ekk-
ert um hagnað á þessum eða
hinum ársfjórðungnum en ef
skipta þyrfti um þurrkara, þá
var hann með allt á þurru í
bókinni. Ég man eftir því að
einu sinni stóðu yfir miklar
breytingar á Mjölvinnslunni
og fyrirtækið átti fyrir þeim
eins og þær voru hugsaðar í
upphafi. Síðan á lokasprettin-
um kom í ljós að það þurfti að
bæta einhverju við og breyta
heldur meira svo framkvæmd-
in varð dýrari en sem nam
innistæðunni í bókinni – þetta
var hann ekki ánægður með
kallinn. Þessi sjónarmið eru
allt önnur en stóru bankapúk-
arnir eru með í dag.“

„Sveitarfélag sem mis-„Sveitarfélag sem mis-„Sveitarfélag sem mis-„Sveitarfélag sem mis-„Sveitarfélag sem mis-
munar fólkinu sínu“munar fólkinu sínu“munar fólkinu sínu“munar fólkinu sínu“munar fólkinu sínu“

– Frægt bréf þitt til bæjar-
stjórnar Bolungarvíkur var
töluvert til umræðu fyrir
skemmstu og vakti fjölmiðla-
athygli á landsvísu. Áttirðu
von á þessum viðbrögðum?

„Nei, ég átti ekki von á
þessu. Ég sendi þetta bréf inn
af því að ég er í rauninni mjög
sár og fúll yfir því að bæjar-
yfirvöld skuli ekki átta sig á
því að þetta er ekki þeirra mál.
Ég var þarna í átta ár í bæjar-
stjórn og man ekki eftir að þar
kæmu upp mál sem væru af-
greidd þannig að við værum
að gera upp á milli manna,
eða frá einni útgerðartegund
til annarrar eða eitthvað því-
umlíkt. Enda getur maður ekki
ímyndað sér að borgarstjórn
Reykjavíkur myndi beita sér
fyrir því að beina leigubíla-
viðskiptum allra þeirra sem
fara um Reykjavíkurflugvöll
til Hreyfils en ekki BSR. Auka
kvótann hjá Hreyfli eða öfugt.
Hverjum dytti í hug að ræða
það inni á borgarstjórnar-
fundi?

Þannig var ég einfaldlega
að láta sveitarstjórnina hérna
vita að ég væri búinn að fá
nóg af þessu

Hér verða menn svo brjál-
aðir af því að ég fæ betra verð
fyrir fiskinn minn á Flateyri.
Aftur á móti hafa menn hring-
inn í kringum landið þakkað

mér fyrir að hafa opnað þetta
mál. Ég ætlaði nú ekki að opna
þetta mál svona á landsvísu
og það er auðvitað gamanmál
að ég sé að vinna fyrir LÍÚ.
Ég tilheyri ekki neinum félög-
um af þessu tagi.

Mér heyrist að ansi margir
útgerðarmenn séu í svipaðri
stöðu og ég. Ansi margir út-
gerðarmenn eru kannski með
um tvö hundruð tonn á bátun-
um sínum en hafa reiknað út
að þeir ættu að vera með um
150 tonn til viðbótar. Það eru
þau 150 tonn sem myndu gera
gæfumuninn. Sjálfsagt hugsa
margir að neyðarúrræðið verði
að fara á línu, verði þeir skornir
niður enn einu sinni. Þetta er
óhagkvæmt veiðarfæri sem
við erum búnir að leggja af
oftar en einu sinni en tökum
alltaf upp í einhverjum götum,
á trillunum og línutvöföldun-
inni sem var. Það þarf alltaf
einhvern bónus eða niður-
greiðslur til að fá menn til að
vinna svo óhagkvæma vinnu.

Þannig eru ansi margir bátar
þarna við röndina að stunda
undir rekstri vegna kvótastöð-
unnar. Margir þessara kalla
segja við mig að þeir hafi verið
á línu í mörg og aldrei fengið
krónu út úr því. Þess vegna
munu margir þeirra hætta ef
þeir eru skornir frekar niður.
Nota tækifærið meðan verðið
er hátt og selja sitt dót. Fyrir
mig er þetta of mikið af hinu
góða, ég læt þetta ekki yfir
mig ganga öllu lengur að sveit-
arfélagið mitt sé að berjast á
móti mér. Ég verð bara að taka
því sem misvitrir þingmenn
gera. En að hafa ekki frið frá
sínu sveitarfélagi er síðasta
sort.

Ef bæjarstjórnin heldur
þessum stuðningi sínum
áfram, þá fer ég héðan, ég er
ekkert að hóta því heldur ein-
faldlega segja mína meiningu.
Ég sé ekki skynsemina í því
að hóta einhverju sem síðan
er ekki staðið við. Ég hef ekki
áhuga á að búa í sveitarfélagi
sem mismunar fólkinu sínu
eins og mér finnst hafa verið í
gangi.“

Vill fá að vera í friðiVill fá að vera í friðiVill fá að vera í friðiVill fá að vera í friðiVill fá að vera í friði

– Má vera að mönnum hafi
e.t.v. hlaupið heldur mikið
kapp í kinn í þessari smábáta-
baráttu? Nú virðist sú útgerð
hafa verið blómleg í Bolung-
arvík og menn verið að byggja
upp sinn tækjakost.

„Veistu hvað, ég dáist að
þeim mönnum. Mér finnst al-
veg eðlilegur hlutur að hæla
þeim enda hafa þeir staðið sig
alveg frábærlega vel. Þetta eru
hörkuduglegir strákar og eiga

Opnuð hafa verið tilboð í niðurrekstur stálþils á Ásgeirs-
bakka í Ísafjarðarhöfn. Lægsta tilboð barst frá Guðlaugi

Einarssyni í Hafnarfirði að upphæð rúmar 37 milljónir
króna. Eru það 95,6% af kostnaðaráætlun Siglinga-
stofnunar Íslands. Tvö önnur tilboð bárust í verkið.

Annað sem var frá Íslenskum verktökum í Mosfellsbæ
var á kostnaðaráætlun. Hitt sem var frá Gáma- og

tækjaleigu Austurlands var rúmlega 12% yfir áætlun.
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar leggur til að gengið verði

að lægsta tilboði. Áætluð verklok eru 28. nóvember.

Ásgeirsbakki: Lægsta
tilboð úr Hafnarfirði

Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður á Ísafirði,
hefur óskað eftir því að stofnuð verði samráðsnefnd í
umdæminu. Tilgangurinn er, eins og segir í bréfi um

þetta mál, „að skapa vettvang fyrir samskipti og sam-
vinnu lögreglunnar og sveitarfélaga í umdæminu, m.a. til

að gera tillögur um úrbætur í málefnum sem varða lög-
gæslu í umdæmi hennar og að beita sér fyrir því að al-

menningi verði kynnt starfsemi lögreglunnar, sem og að
efla forvarnir til viðnáms gegn afbrotum og ýmsum öðr-

um félagslegum vandamálum í sveitarfélaginu.“

Stofnuð verði samráðs-
nefnd um löggæslumál

Ekki borgað með tón-
listarnámi í Reykjavík

Meirihluti bæjarráðs Ísafjarðarbæjar leggur til við
bæjarstjórn, að felld verði sú tillaga fræðslunefndar, að
bæjarfélagið greiði kostnað vegna nemenda úr sveitar-

félaginu sem stunda tónlistarskólanám í Reykjavík.
Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar lagði til, að „sveitarfélag-

ið greiði fyrir þá nemendur sem eiga lögheimili í Ísa-
fjarðarbæ og stunda tónlistarnám á framhaldsskólastigi

í Reykjavík.“ Meirihluti bæjarráðs telur að þetta eigi
„alfarið að vera á hendi ríkisins“ eins og segir í bókun

meirihluta ráðsins.  – hj@bb.is
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allan sinn rétt. En þeir eiga
ekkert meiri rétt en aðrir. Það
er gaman að þeim skuli ganga
vel, það er ekki nokkur spurn-
ing. Ég hef trú á því að vegna
þessarar uppbótapólítíkur sem
verið hefur í gangi, m.a. vegna
kvótasetningar á ýsu og stein-
bít, hafi menn verið komnir á
vonarfyllirí. Strax og búið að
var að negla þetta allt inn á
bátana hjá þeim þótti sjálfsagt
að biðja um það næsta. Þess
vegna hafi þessi línuívilnun-
arumræða komist af stað. Ég
er ekki viss um að hún hafi
verið mjög ígrunduð og ég er
ekki viss um að allir séu henni
sammála í hópnum.“

– Menn hafa gagnrýnt út-
gerðina hjá þér fyrir að landa
litlum afla í Bolungarík. Síð-
ustu þrjú ár hefur allur afli frá
þér komið að landi á Patreks-
firði, í Súðavík og Bolungar-
vík en mest á Flateyri.

„Við höfum haldið okkur
nær eingöngu innan Vest-
fjarða. Eftir jarðgöng skiptir
ekki máli hvort við löndum í
Bolungarvík eða á Flateyri.
Þaðan er gott að gera út og vel
tekið á móti okkur. Hins vegar
erum við ekkert meira bundnir
þeim en við semjum um frá
einum tíma til annars. Aðrir
gætu komist þar inn ef þeir
byðu betur. Rækjunni höfum
við landað í Súðavík þegar
við höfum sótt hana. Við höfð-
um samband við nokkrar
rækjuverksmiðjur á norðvest-
urhorninu og báðum um verð
í rækjuna. Af þeim sem svör-
uðu mér bauð HG í Súðavík
langhagstæðasta verðið.

Strákarnir á bátnum hjá mér
hafa verið þrír frá Þingeyri,
tveir frá Súgandafirði, einn frá
Ísafirði og þrír héðan frá Bol-
ungarvík. Er ég vondur Vest-
firðingur? Það er alveg ömur-
legt að hlusta á sumt af þessu
kjaftæði. Hvað hef ég gert?
Ég er bara að reyna að lifa og
bið bæjarstjórnina um að sinna
sínum verkefnum en hvorki
ráðast á mig né aðra. Ég er að
biðja um að fá að vera í friði
en síðan er byrjað að ráðast á
mann og gera að einhverju
viðundri.“

Tækifæri opnast fyrirTækifæri opnast fyrirTækifæri opnast fyrirTækifæri opnast fyrirTækifæri opnast fyrir
unga Vestfirðingaunga Vestfirðingaunga Vestfirðingaunga Vestfirðingaunga Vestfirðinga

– Síðustu ár hafa verið
miklar deilur um sjávarútveg-
inn, að einhverju leyti innan
hans en kannski mest í kring-
um hann, ef svo má að orði
komast. Það sem meira er, það
er engin niðurstaða í sjónmáli,
þetta virðist engan enda ætla
að taka. Hvað sjá menn í þinni
stöðu fyrir sér í þessum mál-
um?

„Ég bíð hræddur. Fyrir
kosningarnar í vor var ég dauð-
hræddur. Mér finnst það með
ólíkindum að stjórnmála-
flokkar geti tekið þetta fjöregg
okkar og leikið sér með það.
Hvað verður eftir þegar búið
er að prófa þessa hugmyndina
og hina? Það er miklu betra að
reyna að koma á friðsæld og
rólegheitum í þessu kerfi og
taka síðan fyrir það sem betur
má fara en að ætla í einhverjar
byltingar. Auðvitað er margt í
þessu kerfi sem þyrfti að laga.
Ég gæti haft langt mál um
fleti sem ég vildi skoða betur
og aðrir sjá eflaust enn aðra
punkta sem mætti bæta. Að
við tölum ekki um allt sögu-
lega svekkelsið þegar verið var
að koma kerfinu á, en við
breytum ekki orðnum hlutum.
Eins og kerfið er í dag er margt
sem þyrfti að bæta og auðvitað
útheimtir það heilmargar
málamiðlanir, menn þyrftu að
ræða sig niður á samkomulag
milli suðurs og norðurs, aust-
urs og vesturs. Ef það kæmist
á friður og það væru ekki yfir-
vofandi byltingar alla daga,
þá gætu menn farið að laga
þetta kerfi í sameiningu, ekki
í sundrungu og vitleysu.

Þessar útgerðir eins og hjá
mér hefðu allar orðið gjald-
þrota á nokkrum árum hefði
þetta farið út í einhvern skatt-
lagningarfasa eins og stefndi
í. Það er voða einfalt að segja
að það sé miklu betra að borga
ríkinu 30 krónur en einhverj-
um öðrum útgerðarmanni 60
krónur. Við erum bara ekki að
borgar 60 krónur í leigu nema
fyrir svo lítinn hluta af fiskin-
um sem við veiðum. Hitt
byggjum við á veiðiheimild-
unum sem við höfum aflað
okkur. Ég vona að það komist
á friður og rólegheit þannig
að menn geti unnið í kerfi sem
er ekki alltaf að breytast.“

– Sérðu eitthvað eitt umfram
annað sem hægt væri að breyta
til að ná meiri sátt um kerfið?

„Ég held að þeir séu engir
vitleysingar, mennirnir sem
hafa verið að smíða tillögurnar
að þessu kerfi í gegnum tíðina,
þetta er bara nokkuð gott. Ég
hef ekki vit til að segja fiski-
fræðingarnir séu asnar eða
ráðuneytismennirnir séu ekki
að gera sitt besta þegar þeir
semja reglugerðirnar þó mér
finnist þær alltaf verða of
flóknar hjá þeim. Ég ætla
mönnum ekki annað en að þeir
séu að gera sitt besta. Það sem
mér finnst verst er þegar ein-
hverjir menn úti í bæ, ein-
hverjir háskólakallar, koma
með einhverjar nýjar og stór-
kostlegar hugmyndir. Þá er
iðulega verið að rugla í hlutun-

um og ég tek öllu því með
varúð. Ég vona bara að það
fari að komast ró á hlutina.

Mér finnst ekkert ótrúlegt
þær breytingar sem hafa geng-
ið yfir síðustu ár gangi að ein-
hverju leyti til baka. Mennirnir
með peningana vilja gera sem
mest úr hverju kílói og það
kæmi mér ekki á óvart að
menn sæju meiri verðmæti í
Samherja, Síldarvinnslunni
eða Brimi með því að færa sig

aftur niður í minni einingar.“
– Er kannski það eina sem

hægt er að slá föstu að það
ástand sem ríki í dag sé ekki
komið til að vera?

„Það er alveg klárt. Ég ætla
rétt að vona að það verði
áframhaldandi þróun og hún
verði til batnaðar. Hvort hún
verður á þá lund sem ég sé
fyrir mér til batnaðar er
ómögulegt að segja um. Að
mínum dómi eru mörg þessara

fyrirtækja í sjávarútvegi orðin
of stór. Ég kann svosem ekki
að reikna það út en ýmislegt
bendir til þess að það sé ekki
eins mikill arður af þessum
fyrirtækjum og þyrfti að vera.
Þá vilja menn náttúrlega hafa
milljarðana sína einhvers
staðar annars staðar.

Þá getum við kannski kom-
ist inn í pakkann aftur – ungir
Vestfirðingar, ekki við gömlu
mennirnir“, segir Jón Guð-

bjartsson sem liggur ekki á
skoðunum sínum þó þær
kunni e.t.v. að vera að aðra
lund en hjá nágranna hans.
Vestfirðingar hafa í gegnum
tíðina verið sagðir takast á um
málefni af hispursleysi og sér
ekki fyrir endann á því, sér-
staklega þegar málefni sjávar-
útvegsins eiga í hlut.

– kristinn@bb.is

Bandaríkin að opnast
fyrir íslenskum dún?
„Guð láti gott á vita“, segir Zófonías F. Þorvaldsson
æðarbóndi á Læk í Dýrafirði við þeim tíðindum að

bandarísk stjórnvöld séu væntanlega að opna á innflutn-
ing á íslenskum æðardún. „Við höfum horft mjög til

Bandaríkjamarkaðar þar sem sá evrópski hefur heldur
verið að dragast saman.  Því verður þetta kærkomin

viðbót. Það komu amerískir agentar hingað í fyrra og
skoðuðu aðstæður. Við reyndum að sannfæra þá um að

fuglinum yrði ekki meint af dúntekjunni eins og sums
staðar þar sem hann er aflífaður“, sagði Zófonías.

Öryggi ýmissa vest-
firskra hafna í ólagi
Víða er pottur brotinn í öryggisbúnaði við hafnir

Vestfjarða. Þetta kemur fram í úttekt sem Slysavarnar-
félagið Landsbjörg lét gera. Að sögn úttektarmanns er

ástandið best í Bolungarvík, Súðavík og á Bíldudal. Aðr-
ar hafnir á svæðinu eru verr staddar. „Mér finnst hafn-
aryfirvöld á Vestfjörðum ekki taka nægilegt tillit til út-

tekta okkar og ábendinga. Það er skrítið að höfn eins og
Ísafjarðarhöfn, sem er að markaðssetja sig sem álitlegur

kostur fyrir skemmtiferðaskip, skuli ekki vera með
hlutina í fullkomnu lagi en því fer fjarri.“ – hj@bb.is

Undanfarið hefur verið unnið að uppsetningu vegriðs
á Gemlufallsheiði milli Önundarfjarðar og Dýra-
fjarðar. Áætlað er að ljúka við verkið í lok þessa

mánaðar. Nánar tiltekið er vegriðið lagt upp Bjarnar-
dal sem er Önundarfjarðarmegin á heiðinni. Hátt er
fram af veginum á þessum kafla og liggur efsti hluti

hans á gilbarmi. Á þessum hluta leiðarinnar er svipti-
vindasamt og hafa vegfarendur lent í erfiðleikum þar í

vetraraðstæðum. Alls er vegriðið um 2,6 km langt og
áætlaður kostnaður við verkið 12 milljónir króna.

Vegrið sett upp á
Gemlufallsheiði
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Forsetakosningar Fréttablaðsins
Miklar sviptingar eru í íslensku samfélagi um þessar mundir. Nægir að minna

á breytt eignarhald á Eimskipafélagi Íslands, Straumi og Sjóvá-Almennum.
Bankarnir láta æ meir til sín taka í viðskiptalífinu, mörgum til ama, jafnvel svo að
ýmsum stendur stuggur af. En þau eru fleiri sviðin í samfélaginu sem tekið hafa
miklum breytingum á undanförnum árum. Dagblöð hafa horfið. Alþýðublaðið,
Þjóðviljinn og Tíminn hafa orðið breytingum að bráð, sem og reyndar Dagur og
síðar Dagur-Tíminn sömuleiðis. Fjölmiðlun hefur gerbreyst þegar litið er til hins
prentaða orðs.  Hin pólitísku málgögn stjórnmálaflokkanna hafa orðið undir í
dagblaðaútgáfunni. Arftaki frumherjans, Vísis, og keppinautar hans Dagblaðsins,
DV, á nú í erfiðleikum, endurfjármögnun er í gangi til að tryggja áframhaldandi
útgáfu hans. Landslag dagblaðanna er nú aðeins svipur hjá sjón miðað við það
sem var á áttunda áratugnum þegar út komu hvorki fleiri né færri en 6 dagblöð,
ekkert þó alla daga vikunnar. Þar hefur orðið framför til batnaðar.

Því er ekki að neita að útkoma Fréttablaðsins, sem dreift er ókeypis á
höfuðborgarsvæðinu, er sennilega afdrifamesta breyting nýliðinna ára. Auk þess
kemur Morgunblaðið nú út 7 daga vikunnar og telst því í raun fyrst orðið dagblað
árið 2003. Erfitt er að keppa við dagblað sem ekki er selt. Það er auðveldara að fá
eitthvað ókeypis en að greiða fyrir. Nú sjá þrjú dagblöð dagsins ljós, eitt aðeins
6 daga vikunnar. Margir velta því fyrir sér hversu gott það sé að hafa eingöngu
þrjú dagblöð og hvort ekki hafi mikil áhrif, að einu sé dreift án kostnaðar fyrir
viðtakendur í nágrenni Reykjavíkur og í höfuðborginni sjálfri. Því meiri ábyrgð

ætti að vera lögð á „ókeypis“ blaðið. Fréttablaðið hefur gert sumt gott og ef til
vill nálgast lesendur á nútímalegan hátt, sem sé að prenta mikið léttmeti, stuttar
fréttir og höfðað til löngunar fólks til að láta skemmta sér. Ekki er meiningin að
draga fréttamennsku blaðsins í efa, en sumt í framsetningu þess á efninu sem það
inniheldur á ekkert skylt við fréttir og hefur reyndar takmarkað skemmtanagildi,
að mati margra.

Á sunnudaginn var fjöllun um forsetakosningar árið 2004, bæði ótímabær og
mjög undarleg. Leitað var til nokkurra álitsgjafa um það hvern þeir vildu sjá sem
forseta lýðveldisins, færi svo að Ólafur Ragnar Grímsson myndi ekki bjóða sig
fram. Aðferðin er ófagleg, óvönduð og engan veginn sæmandi að fá nokkra
handvalda einstaklinga, sem virtust einnig einhliða valdir frá pólitísku sjónarhorni
séð, til að tjá sig. Að auki liggur afstaða sitjandi forseta ekki fyrir og því á þetta
uppátæki ekkert skylt við fréttir, sem eru aðall blaðsins, ef marka má heiti þess.
Fréttagildið er því minna en ekkert, einungis eru viðraðar einkaskoðanir örfárra
manna, sem ekki verður séð að séu nægilega margir til þess að mark sé takandi
á niðurstöðunni. Að auki blasir við, að samkvæmt þeim reglum sem gilda um
skoðanakannanir er ekki um þverskurð þýðis Íslendinga að ræða. Eftir stendur,
að Fréttablaðið sýnist hverfa í fótspor dánu flokksblaðanna og sé hreinlega að
hafa áhrif með ósmekklegum hætti á lesendur sína og gefa í skyn að þessi aðferð
sé „gild“. Þjóðinni og sitjandi forseta er óvirðing sýnd með þessari undarlegu
„fréttaþjónustu“.

STAKKUR SKRIFAR

smáar

SSSSStakkurtakkurtakkurtakkurtakkur 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.

Til sölu

Toyota Hilux árgerð 1995, ekinn 130.000
km, á 33" dekkjum. Gormafjöðrun að aftan.
Bíll í toppstandi.

Uppl. gefur Halldór í síma 894 6125.

Til sölu
Bílaverkstæði í fullum rekstri ásamt 510m2

húsnæði að Þuríðarbraut 11 Bolungarvík.
Einnig til sölu íbúðarhúsið að Hjallastræti

34, sem er 120m2 á einni hæð ásamt 60 m2

kjallara með bílskúr.
Upplýsingar gefur Jón í símum 456 7440

og 456 7293.

KFÍ óskar eftir að fá gefins ísskáp.KFÍ óskar eftir að fá gefins ísskáp.KFÍ óskar eftir að fá gefins ísskáp.KFÍ óskar eftir að fá gefins ísskáp.KFÍ óskar eftir að fá gefins ísskáp.
Uppl. í síma 894 6125, Halldór.Uppl. í síma 894 6125, Halldór.Uppl. í síma 894 6125, Halldór.Uppl. í síma 894 6125, Halldór.Uppl. í síma 894 6125, Halldór.

Hringur týndur. KarlmannsHringur týndur. KarlmannsHringur týndur. KarlmannsHringur týndur. KarlmannsHringur týndur. Karlmanns
gullhringur með bláum steini oggullhringur með bláum steini oggullhringur með bláum steini oggullhringur með bláum steini oggullhringur með bláum steini og
áletrun að ínnan týndist. Hringur-áletrun að ínnan týndist. Hringur-áletrun að ínnan týndist. Hringur-áletrun að ínnan týndist. Hringur-áletrun að ínnan týndist. Hringur-
inn hefur mikið tilfinningalegtinn hefur mikið tilfinningalegtinn hefur mikið tilfinningalegtinn hefur mikið tilfinningalegtinn hefur mikið tilfinningalegt
gildi og er sárt saknað. Finnandigildi og er sárt saknað. Finnandigildi og er sárt saknað. Finnandigildi og er sárt saknað. Finnandigildi og er sárt saknað. Finnandi
vinsaml. hringi í síma 848 6007vinsaml. hringi í síma 848 6007vinsaml. hringi í síma 848 6007vinsaml. hringi í síma 848 6007vinsaml. hringi í síma 848 6007
eða 456 7725.eða 456 7725.eða 456 7725.eða 456 7725.eða 456 7725.

Miðillinn Valgarður EinarssonMiðillinn Valgarður EinarssonMiðillinn Valgarður EinarssonMiðillinn Valgarður EinarssonMiðillinn Valgarður Einarsson
verður á Ísafirði 1.-5. október.verður á Ísafirði 1.-5. október.verður á Ísafirði 1.-5. október.verður á Ísafirði 1.-5. október.verður á Ísafirði 1.-5. október.
Tímapantanir í síma 699 3645.Tímapantanir í síma 699 3645.Tímapantanir í síma 699 3645.Tímapantanir í síma 699 3645.Tímapantanir í síma 699 3645.

Óska eftir sófasetti. ÞokkalegaÓska eftir sófasetti. ÞokkalegaÓska eftir sófasetti. ÞokkalegaÓska eftir sófasetti. ÞokkalegaÓska eftir sófasetti. Þokkalega
útlítandi. Uppl. í síma 849 5039.útlítandi. Uppl. í síma 849 5039.útlítandi. Uppl. í síma 849 5039.útlítandi. Uppl. í síma 849 5039.útlítandi. Uppl. í síma 849 5039.

Til sölu tvöfaldur svefnsófi. SelstTil sölu tvöfaldur svefnsófi. SelstTil sölu tvöfaldur svefnsófi. SelstTil sölu tvöfaldur svefnsófi. SelstTil sölu tvöfaldur svefnsófi. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 456 5298ódýrt. Uppl. í síma 456 5298ódýrt. Uppl. í síma 456 5298ódýrt. Uppl. í síma 456 5298ódýrt. Uppl. í síma 456 5298
eftir klukkan 15.eftir klukkan 15.eftir klukkan 15.eftir klukkan 15.eftir klukkan 15.

Til sölu 3ja herb. íbúð í Stórholti.Til sölu 3ja herb. íbúð í Stórholti.Til sölu 3ja herb. íbúð í Stórholti.Til sölu 3ja herb. íbúð í Stórholti.Til sölu 3ja herb. íbúð í Stórholti.
Uppl. í síma 456 5424.Uppl. í síma 456 5424.Uppl. í síma 456 5424.Uppl. í síma 456 5424.Uppl. í síma 456 5424.

Til sölu 4 nagladekk á felgum.Til sölu 4 nagladekk á felgum.Til sölu 4 nagladekk á felgum.Til sölu 4 nagladekk á felgum.Til sölu 4 nagladekk á felgum.
Boltar og koppar fylgja. PassaBoltar og koppar fylgja. PassaBoltar og koppar fylgja. PassaBoltar og koppar fylgja. PassaBoltar og koppar fylgja. Passa
undir Subaru Impreza. Uppl. íundir Subaru Impreza. Uppl. íundir Subaru Impreza. Uppl. íundir Subaru Impreza. Uppl. íundir Subaru Impreza. Uppl. í
síma 456 3769 eða 863 3069.síma 456 3769 eða 863 3069.síma 456 3769 eða 863 3069.síma 456 3769 eða 863 3069.síma 456 3769 eða 863 3069.

Samkoma á vegum Hjálpræðis-Samkoma á vegum Hjálpræðis-Samkoma á vegum Hjálpræðis-Samkoma á vegum Hjálpræðis-Samkoma á vegum Hjálpræðis-
hersins í Salem. Hópur fráhersins í Salem. Hópur fráhersins í Salem. Hópur fráhersins í Salem. Hópur fráhersins í Salem. Hópur frá
Hjálpræðish. í Reykjavík verðurHjálpræðish. í Reykjavík verðurHjálpræðish. í Reykjavík verðurHjálpræðish. í Reykjavík verðurHjálpræðish. í Reykjavík verður
með samkomu í Salem, miðviku-með samkomu í Salem, miðviku-með samkomu í Salem, miðviku-með samkomu í Salem, miðviku-með samkomu í Salem, miðviku-
daginn 24. sept. kl. 20.00.daginn 24. sept. kl. 20.00.daginn 24. sept. kl. 20.00.daginn 24. sept. kl. 20.00.daginn 24. sept. kl. 20.00.
Söngur og vitnisburðir. Samskot.Söngur og vitnisburðir. Samskot.Söngur og vitnisburðir. Samskot.Söngur og vitnisburðir. Samskot.Söngur og vitnisburðir. Samskot.
Allir hjartanlega vel-komnir!Allir hjartanlega vel-komnir!Allir hjartanlega vel-komnir!Allir hjartanlega vel-komnir!Allir hjartanlega vel-komnir!

Óska eftir liprum og góðumÓska eftir liprum og góðumÓska eftir liprum og góðumÓska eftir liprum og góðumÓska eftir liprum og góðum
barnahesti fyrir 11 ára stúlkubarnahesti fyrir 11 ára stúlkubarnahesti fyrir 11 ára stúlkubarnahesti fyrir 11 ára stúlkubarnahesti fyrir 11 ára stúlku
sem hefur talsverða reynslu.sem hefur talsverða reynslu.sem hefur talsverða reynslu.sem hefur talsverða reynslu.sem hefur talsverða reynslu.
Upplýsingar veitir Helga í símaUpplýsingar veitir Helga í símaUpplýsingar veitir Helga í símaUpplýsingar veitir Helga í símaUpplýsingar veitir Helga í síma
456 4562 og 867 9331.456 4562 og 867 9331.456 4562 og 867 9331.456 4562 og 867 9331.456 4562 og 867 9331.

Til sölu barnaskíði, sófi, ísskápar,Til sölu barnaskíði, sófi, ísskápar,Til sölu barnaskíði, sófi, ísskápar,Til sölu barnaskíði, sófi, ísskápar,Til sölu barnaskíði, sófi, ísskápar,
eldhúsborð, stólar, þvottavél,eldhúsborð, stólar, þvottavél,eldhúsborð, stólar, þvottavél,eldhúsborð, stólar, þvottavél,eldhúsborð, stólar, þvottavél,
þurrkari, lítil járnvaskur, örbylgju-þurrkari, lítil járnvaskur, örbylgju-þurrkari, lítil járnvaskur, örbylgju-þurrkari, lítil járnvaskur, örbylgju-þurrkari, lítil járnvaskur, örbylgju-
ofn, barna-klippistól og margtofn, barna-klippistól og margtofn, barna-klippistól og margtofn, barna-klippistól og margtofn, barna-klippistól og margt
fleira úr búslóð. Upplýsingar ífleira úr búslóð. Upplýsingar ífleira úr búslóð. Upplýsingar ífleira úr búslóð. Upplýsingar ífleira úr búslóð. Upplýsingar í
síma 863 1616.síma 863 1616.síma 863 1616.síma 863 1616.síma 863 1616.

Týnd kanína. Ég er lítið kanínukríliTýnd kanína. Ég er lítið kanínukríliTýnd kanína. Ég er lítið kanínukríliTýnd kanína. Ég er lítið kanínukríliTýnd kanína. Ég er lítið kanínukríli
sem villtist að heiman. Getursem villtist að heiman. Getursem villtist að heiman. Getursem villtist að heiman. Getursem villtist að heiman. Getur
einhver tekið mig í fóstur?einhver tekið mig í fóstur?einhver tekið mig í fóstur?einhver tekið mig í fóstur?einhver tekið mig í fóstur?
Upplýsingar í síma 899 3360Upplýsingar í síma 899 3360Upplýsingar í síma 899 3360Upplýsingar í síma 899 3360Upplýsingar í síma 899 3360
eða 895 0292.eða 895 0292.eða 895 0292.eða 895 0292.eða 895 0292.

Óska eftir að kaupa notað píanó.Óska eftir að kaupa notað píanó.Óska eftir að kaupa notað píanó.Óska eftir að kaupa notað píanó.Óska eftir að kaupa notað píanó.
Upplýsingar veitir Berglind í símaUpplýsingar veitir Berglind í símaUpplýsingar veitir Berglind í símaUpplýsingar veitir Berglind í símaUpplýsingar veitir Berglind í síma
456 4727 eða 849 0128.456 4727 eða 849 0128.456 4727 eða 849 0128.456 4727 eða 849 0128.456 4727 eða 849 0128.

Falleg blíð tík fæst gefins góðuFalleg blíð tík fæst gefins góðuFalleg blíð tík fæst gefins góðuFalleg blíð tík fæst gefins góðuFalleg blíð tík fæst gefins góðu
fólki. Uppl. í síma 845 1854.fólki. Uppl. í síma 845 1854.fólki. Uppl. í síma 845 1854.fólki. Uppl. í síma 845 1854.fólki. Uppl. í síma 845 1854.

Fjögurra til fimm herbergja íbúðFjögurra til fimm herbergja íbúðFjögurra til fimm herbergja íbúðFjögurra til fimm herbergja íbúðFjögurra til fimm herbergja íbúð
óskast á leigu. Upplýsingar í símaóskast á leigu. Upplýsingar í símaóskast á leigu. Upplýsingar í símaóskast á leigu. Upplýsingar í símaóskast á leigu. Upplýsingar í síma
847 8412 eða 847 1925.847 8412 eða 847 1925.847 8412 eða 847 1925.847 8412 eða 847 1925.847 8412 eða 847 1925.

Sunddeild Vestra óskar eftirSunddeild Vestra óskar eftirSunddeild Vestra óskar eftirSunddeild Vestra óskar eftirSunddeild Vestra óskar eftir
vídeótæki. Uppl. í s. 690 2303.vídeótæki. Uppl. í s. 690 2303.vídeótæki. Uppl. í s. 690 2303.vídeótæki. Uppl. í s. 690 2303.vídeótæki. Uppl. í s. 690 2303.

Atvinna óskast. 23 ára karlmaðurAtvinna óskast. 23 ára karlmaðurAtvinna óskast. 23 ára karlmaðurAtvinna óskast. 23 ára karlmaðurAtvinna óskast. 23 ára karlmaður
óskar eftir vinnu á Ísafirði eða íóskar eftir vinnu á Ísafirði eða íóskar eftir vinnu á Ísafirði eða íóskar eftir vinnu á Ísafirði eða íóskar eftir vinnu á Ísafirði eða í
nágrenni. Vanur verslunar- ognágrenni. Vanur verslunar- ognágrenni. Vanur verslunar- ognágrenni. Vanur verslunar- ognágrenni. Vanur verslunar- og
þjónustustörfum auk bolfisk-þjónustustörfum auk bolfisk-þjónustustörfum auk bolfisk-þjónustustörfum auk bolfisk-þjónustustörfum auk bolfisk-
vinnslu. Uppl. í síma 697 5642.vinnslu. Uppl. í síma 697 5642.vinnslu. Uppl. í síma 697 5642.vinnslu. Uppl. í síma 697 5642.vinnslu. Uppl. í síma 697 5642.

Þeir sem hafa áhuga á að koma íÞeir sem hafa áhuga á að koma íÞeir sem hafa áhuga á að koma íÞeir sem hafa áhuga á að koma íÞeir sem hafa áhuga á að koma í
göngur þá verður smalað ágöngur þá verður smalað ágöngur þá verður smalað ágöngur þá verður smalað ágöngur þá verður smalað á
Ingjaldssandi 27. og 28. septem-Ingjaldssandi 27. og 28. septem-Ingjaldssandi 27. og 28. septem-Ingjaldssandi 27. og 28. septem-Ingjaldssandi 27. og 28. septem-
ber. Farið að stað kl. 10 fráber. Farið að stað kl. 10 fráber. Farið að stað kl. 10 fráber. Farið að stað kl. 10 fráber. Farið að stað kl. 10 frá
Sæbóli II, gott ef landeigendurSæbóli II, gott ef landeigendurSæbóli II, gott ef landeigendurSæbóli II, gott ef landeigendurSæbóli II, gott ef landeigendur
gæfu sér tíma til að mæta.gæfu sér tíma til að mæta.gæfu sér tíma til að mæta.gæfu sér tíma til að mæta.gæfu sér tíma til að mæta.
Upplýsingar í síam 456 7782.Upplýsingar í síam 456 7782.Upplýsingar í síam 456 7782.Upplýsingar í síam 456 7782.Upplýsingar í síam 456 7782.

Rafmagnsgítar óskast. Upplýsing-Rafmagnsgítar óskast. Upplýsing-Rafmagnsgítar óskast. Upplýsing-Rafmagnsgítar óskast. Upplýsing-Rafmagnsgítar óskast. Upplýsing-
ar í síma 897 6795.ar í síma 897 6795.ar í síma 897 6795.ar í síma 897 6795.ar í síma 897 6795.

Óska eftir heilsársdekkjum eðaÓska eftir heilsársdekkjum eðaÓska eftir heilsársdekkjum eðaÓska eftir heilsársdekkjum eðaÓska eftir heilsársdekkjum eða
vetrardekjjum undir Landcruiservetrardekjjum undir Landcruiservetrardekjjum undir Landcruiservetrardekjjum undir Landcruiservetrardekjjum undir Landcruiser
90, 16" felga. Upplýsingar í90, 16" felga. Upplýsingar í90, 16" felga. Upplýsingar í90, 16" felga. Upplýsingar í90, 16" felga. Upplýsingar í
síma 456 7564.síma 456 7564.síma 456 7564.síma 456 7564.síma 456 7564.

Óska eftir barngóðri stelpu til aðÓska eftir barngóðri stelpu til aðÓska eftir barngóðri stelpu til aðÓska eftir barngóðri stelpu til aðÓska eftir barngóðri stelpu til að
gæta tveggja barna, eins oggæta tveggja barna, eins oggæta tveggja barna, eins oggæta tveggja barna, eins oggæta tveggja barna, eins og
fjögurra ára, frá kl. 18 til 22.fjögurra ára, frá kl. 18 til 22.fjögurra ára, frá kl. 18 til 22.fjögurra ára, frá kl. 18 til 22.fjögurra ára, frá kl. 18 til 22.
Upplýsingar í síma 822 0290Upplýsingar í síma 822 0290Upplýsingar í síma 822 0290Upplýsingar í síma 822 0290Upplýsingar í síma 822 0290
og 845 7665.og 845 7665.og 845 7665.og 845 7665.og 845 7665.

Til sölu rauður hestur undanTil sölu rauður hestur undanTil sölu rauður hestur undanTil sölu rauður hestur undanTil sölu rauður hestur undan
Anga frá Laugarvatni og hryssuAnga frá Laugarvatni og hryssuAnga frá Laugarvatni og hryssuAnga frá Laugarvatni og hryssuAnga frá Laugarvatni og hryssu
frá Skollagróf. Fimm vetra gamall,frá Skollagróf. Fimm vetra gamall,frá Skollagróf. Fimm vetra gamall,frá Skollagróf. Fimm vetra gamall,frá Skollagróf. Fimm vetra gamall,
ótaminn. Sanngjarnt verð.ótaminn. Sanngjarnt verð.ótaminn. Sanngjarnt verð.ótaminn. Sanngjarnt verð.ótaminn. Sanngjarnt verð.
Upplýsingar veitir Indriði í símaUpplýsingar veitir Indriði í símaUpplýsingar veitir Indriði í símaUpplýsingar veitir Indriði í símaUpplýsingar veitir Indriði í síma
456 3160 og 863 3801.456 3160 og 863 3801.456 3160 og 863 3801.456 3160 og 863 3801.456 3160 og 863 3801.

Vetrarmaður óskast á Melanes áVetrarmaður óskast á Melanes áVetrarmaður óskast á Melanes áVetrarmaður óskast á Melanes áVetrarmaður óskast á Melanes á
Rauðasandi. Þarf að vera vanurRauðasandi. Þarf að vera vanurRauðasandi. Þarf að vera vanurRauðasandi. Þarf að vera vanurRauðasandi. Þarf að vera vanur
dráttarvélum. Upplýsingar veitirdráttarvélum. Upplýsingar veitirdráttarvélum. Upplýsingar veitirdráttarvélum. Upplýsingar veitirdráttarvélum. Upplýsingar veitir
Skúli í síma 456 1594.Skúli í síma 456 1594.Skúli í síma 456 1594.Skúli í síma 456 1594.Skúli í síma 456 1594.

Óska eftir 14" felgum undirÓska eftir 14" felgum undirÓska eftir 14" felgum undirÓska eftir 14" felgum undirÓska eftir 14" felgum undir
Subaru, mega vera á nagladekkj-Subaru, mega vera á nagladekkj-Subaru, mega vera á nagladekkj-Subaru, mega vera á nagladekkj-Subaru, mega vera á nagladekkj-
um. Uppl. í síma 864 6551.um. Uppl. í síma 864 6551.um. Uppl. í síma 864 6551.um. Uppl. í síma 864 6551.um. Uppl. í síma 864 6551.

Til sölu sólarlampi með nýlegumTil sölu sólarlampi með nýlegumTil sölu sólarlampi með nýlegumTil sölu sólarlampi með nýlegumTil sölu sólarlampi með nýlegum
perum. Uppl. í síma 868 9820.perum. Uppl. í síma 868 9820.perum. Uppl. í síma 868 9820.perum. Uppl. í síma 868 9820.perum. Uppl. í síma 868 9820.

Herbalife. Nú er rétti tíminn tilHerbalife. Nú er rétti tíminn tilHerbalife. Nú er rétti tíminn tilHerbalife. Nú er rétti tíminn tilHerbalife. Nú er rétti tíminn til
að ná af sér nokkrum kílóum ogað ná af sér nokkrum kílóum ogað ná af sér nokkrum kílóum ogað ná af sér nokkrum kílóum ogað ná af sér nokkrum kílóum og
bæta heilsuna fyrir jólin. Upplýs-bæta heilsuna fyrir jólin. Upplýs-bæta heilsuna fyrir jólin. Upplýs-bæta heilsuna fyrir jólin. Upplýs-bæta heilsuna fyrir jólin. Upplýs-
ingar veitir Jónína í síma 896ingar veitir Jónína í síma 896ingar veitir Jónína í síma 896ingar veitir Jónína í síma 896ingar veitir Jónína í síma 896
50635063506350635063

Óska eftir að kaupa peysuföt.Óska eftir að kaupa peysuföt.Óska eftir að kaupa peysuföt.Óska eftir að kaupa peysuföt.Óska eftir að kaupa peysuföt.
Upplýsingar í síma 895 7422Upplýsingar í síma 895 7422Upplýsingar í síma 895 7422Upplýsingar í síma 895 7422Upplýsingar í síma 895 7422
(Inga Lára).(Inga Lára).(Inga Lára).(Inga Lára).(Inga Lára).

Meindýraeyðir Ísafjarðarbæjar stendur í ströngu við villikattaveiðar

Óska eftir atvinnu sem
allra fyrst. Er vanur skrif-
stofustörfum, m.a. er lýtur
að inn- og útflutningi, toll-
skýrslugerð og gerð út-
flutningsskýrslna, inn-
kaupum, sölu- og reikn-
ingsgerð ásamt bókhaldi
og mörgu öðru er viðkem-
ur skrifstofustörfum.
Auk þess er ég með meira-
próf og rútupróf. Annars
koma öll störf til greina. Get
hafið störf strax.

Uppl. gefur Þorsteinn J.
Tómasson í síma 894 8630.

Atvinna
óskast!Neitar að hafa fargað

heimilisköttum

Valur Richter meindýra-
eyðir á Ísafirði kveðst ekki
hafa fargað heimilisköttum við
Ölduna (Fjarðarstræti 38) á
Ísafirði heldur hafi þar verið
villikettir á ferð. Í Svæðisút-
varpi Vestfjarða sagði Hösk-
uldur Guðmundsson, sem
búsettur er í Öldunni, að tveir
kettir í hans eigu hefðu horfið
í förgunarherferð meindýra-
eyðisins..

„Ef þetta eru allt heimilis-
kettir sem eru haldnir þarna,
þá er tími til kominn að kalla á

– veiðir um helming villikatta á hverju ári við Ölduna á Ísafirði

andi að hafa villiketti í stórum
hópum í götunni. Ítrekað hafi
verið reynt að fá úrlausn á
vandanum en svo virðist sem
engar reglur taki nægilega á
málum af þessu tagi.

– kristinn@bb.is

aðeins í undantekningartilvik-
um og þá sé gætt ítrustu var-
kárni. „Það eina sem ég hef
getað gert er að veiða þá í búr
fyrir utan húsið en oft hefur
verið hleypt úr gildrunum.
Einstaka erfiða ketti hefur
þurft að skjóta. Ég hef reynt
að gæta fyllstu aðgátar en
óheppilega vildi til í þetta
skiptið. Svo virðist sem þetta
sé orðið einhvers konar pers-
ónulegt stríð við mig en ég er
sendur af stað af heilbrigðis-
eftirlitinu af því að kattafarg-
anið er enn á ný orðið yfir-
gengilegt. Nágrannarnir eru
orðnir sjóðandi vitlausir yfir
ástandinu.“

Á kjallara Öldunnar er búið
að smíða innganga fyrir kettina
að sögn Vals. „Þetta er bæði
götumegin og sjávarmegin á
húsinu svo kettirnir geti valsað
inn og út. Ég hef margoft tekið
upp kettlinga af götunni sem
búið er að keyra á. Það sér
hver maður að þetta gengur
ekki. Þegar komið er upp að
húsinu er lyktin svo megn að
það liggur við að fólk þurfi að
forða sér“, sagði Valur Richt-
er.

Íbúi við Fjarðarstræti sagði
fólk í nágrenninu margt hvert
afar ósátt við kattahaldið í
Öldunni, sérstaklega lyktina
og sóðaskapinn sem því fylgdi.
Rót vandans sagði hann vera
að opið væri fyrir kettina inn í
kjallara hússins. Hann sagði
íbúa við Fjarðarstræti alls ekki
hafa neitt á móti heimilis-
köttum og síst af öllu vilja
standa í nágrannaerjum. Hins
vegar væri algerlega óviðun-

dýraverndunaryfirvöld því að
þeir eru flestir mjög illa á sig
komnir. Þetta er kattagreni
þarna og búið að vera í mörg
ár. Um það bil helmingur
kattanna sem ég farga í bænum
á hverju ári eru fangaðir þarna
við Ölduna“, segir Valur.

Lögregla var kölluð til fyrir
skömmu þegar meindýraeyð-
irinn skaut kött á færi við
Ölduna. Þá fór kúla í gegnum
hurð á kjallara hússins og
hafnaði í teppastranga.

Valur segir ketti skotna

Valur Richter, meindýraeyðir og kattafangari Ísafjarðar-
bæjar.
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Junior Chamber International

Gísli Úlfarsson forseti
JC Vestfirðir heiðraður

International að Gísli sé
eldhugi í félagsstarfi og
sannur leiðtogi. Undir
persónulegu kjörorði sínu,
Allt er hægt, hafi hann orðið
öðrum innblástur og jafn-
framt sé hann fyrirmynd fyrir
verðandi leiðtoga.

Gísli sat Heimsþing JC í
Las Vegas á síðasta ári og
Evrópuþing JC í Birming-
ham á þessu ári. Síðar í
þessum mánuði verður
Landsþing Junior Chamber
haldið á Ísafirði hjá Gísla og
klúbbi hans, Junior Chamber
Vestfirðir.

– hlynur@bb.is

Hið milda árferði síðustu misserin segir til sín

Fornir skaflar á Snæfjalla-
strönd láta undan síga

Snæfjallaströndin norðan Djúps var á þessu hausti svipdaufari vegna snjóleysis en elstu menn rekur minni til áður. Myndin
var tekin í síðustu viku áður en fyrsta mjöll vetrarins breytti ásýndinni.

Glöggir menn veittu því
athygli að skaflar á Snæfjalla-
strönd rýrnuðu mjög í sumar –
og þurfti raunar ekki mjög
glögga menn til. Fannirnar
sem eftir lifðu voru ekki lengur
snæhvítar heldur dökkleitar
enda kemur ýmiskonar gömul
drulla upp úr kafinu þegar
snjórinn bráðnar. Þannig var
sjálfsagt um að litast víða og
hafa kunnuglegir smájöklar
þurft að láta undan síga í mildu
tíðarfari síðustu misseri.

Gísli E. Úlfarsson.

Gísli Elís Úlfarsson fram-
kvæmdastjóri, sem jafnan er
kenndur við Hamraborg á Ísa-
firði, hefur hlotið heiðurs-
viðurkenningu forseta al-
þjóðasamtakanna Junior
Chamber fyrir hugmynda-
auðgi og frumkvæði í starfi
sínu innan JC. Frá þessu er
greint á vefsetri Junior
Chamber International.

Gísli hefur verið félags-
maður í klúbbnum Junior
Chamber Vestfirðir frá því að
hann var endurvakinn árið
1998. Hann er nú forseti
klúbbsins og segir á vef JC
International frá eldlegum
áhuga hans á starfseminni sem
hrífi aðra með. Þannig hafi
Junior Chamber Vestfirðir
eflst svo mjög undir stjórn
Gísla að klúbburinn sé nú hinn
fjölmennasti á Íslandi. Þegar
hafi hann hlotið viðurkenn-
ingu frá landsforseta JC á
Íslandi fyrir árangur sinn í
starfi forseta JC Vestfirðir.

Greint er frá því að Gísli og
Junior Chamber Vestfirðir hafi
gengist fyrir fjölbreyttum
námskeiðum og jafnframt
byggt upp tengsl við fyrirtæki
á svæðinu til þess að útbreiða
starfið. Sagt er á vef JC

Aðspurður hvort þessi snjór
sem nú blasti við kunni jafnvel
að vera ævaforn sagði Jón
Reynir Sigurvinsson, jarð-
fræðingur og fyrrum aðstoðar-
skólameistari Menntaskólans
á Ísafirði, að erfitt væri að
aldursgreina þessa smájökla
þar sem engin öskulög væru á
Vestfjörðum sem hægt væri
að miða við.

„Það hefur mikið verið leit-
að í jarðvegi á Vestfjörðum en
engin öskulög fundist. Hugs-

anlega væri hægt að segja til
um hvort snjórinn væri frá því
fyrir eða eftir árið 1955 þegar
vetnissprengjan var sprengd.“

Jón Reynir segir vel hugsan-
legt að elsti snjórinn í þessum
sköflum sé frá því um 1600.
„Þá hefst litla ísöldin. Eftir
1600 kólnar mikið og snjór
fer að safnast saman en það
nær hámarki um 1890.“

Hlýskeið síðustu aldar byrj-
aði upp úr 1925 og stóð fram
yfir 1960. Jón Reynir segir að

á þessu tímabili kunni megnið
af yngri hluta smájökla að hafa
bráðnað. „Árin 1939 og 1948
voru álíka hlý og núna en þetta
ár er vafalítið nálægt því að
slá metið“, sagði Jón Reynir
Sigurvinsson.

Skaflar sem jafnan hafa
haldist árið um kring á stöku
stað í fjöllunum við Skutuls-
fjörð sáust ekki lengur áður en
fyrstu snjóar haustsins komu
um liðna helgi. Elstu menn
segjast ekki muna slíkt.

Fjáröflunartónleikar 10. bekkjar

60 þúsund komu
í hlut Sigurvonar

Sigurður Ólafsson, formað-
ur Krabbameinsfélagsins Sig-
urvonar á norðanverðum Vest-
fjörðum, veitti í síðustu viku
móttöku nærfellt 60 þúsund
krónum (kr. 59.210) sem
komu í hlut félagsins af ágóða
af góðgerðatónleikum 10.
bekkjar Grunnskólans á Ísa-
firði. Það var nemandinn
Gunnar Atli Gunnarsson sem
afhenti Sigurði féð. Á tónleik-
unum sem haldnir voru á sal
skólans komu fram ýmsar
vestfirskar hljómsveitir og
rann ágóðinn til Sigurvonar
og í ferðasjóð 10. bekkjar.

Sigurður afhenti Gunnari
Atla í þakklætisskyni viður-
kenningarskjal fyrir hönd Sig-
urvonar ásamt eftirfarandi

bréfi frá stjórn félagsins:
Krabbame ins f é l ag ið

Sigurvon vill færa öllum
þeim bestu þakkir, sem stóðu
að hljómleikum sem haldnir
voru í sal Grunnskólans á
Ísafirði 11 september. Það er
ánægjulegt til þess að vita,
að ungt fólk skuli taka það
upp hjá sjálfu sér að styrkja
félagasamtök sem þessi um
leð og það kemur saman og
skemmtir sér án vímuefna.
Peningaupphæð sem þessi
skiptir félagið miklu máli,
en ekki síður sá hugur sem
þarna býr að baki. Við viljum
ítreka þakklæti okkar og
megi ykkur vel farnast í
framtíðinni.

– hlynur@bb.is

Er mannfólkið búið að týna teygjunum?

Fékk ráðuneytisstyrk til
að þróa vinnustaðanudd

Sigríður María Gunnars-
dóttir (Sigga Maja), nuddari
og eigandi Sólar og fegurðar
við Túngötu á Ísafirði, vinnur
að þróun vinnustaðanudds og
fékk fyrir nokkru styrk til
verkefnisins frá félagsmála-
ráðuneytinu. Hún segir mark-
mið vinnustaðanuddsins að
hjálpa fólki að losa vöðva-
spennu úr líkamanum. Ætlun-
in sé að fræða fólk og leggur
hún áherslu á mikilvægi þess
að teygja á líkamanum.

„Ég er að byrja á þessu og
fæ styrk til að þróa vinnustaða-
nuddið. Síðan verð ég að sjá
hvernig best sé að taka á þessu,
hvort fólki komi til mín eða ég
fari inn á vinnustaðina. Ég er
þegar farin að kynna verk-
efnið.“

Sigríður segir að ætlunin

þróunarvinnu. En ég ætla að
halda þessu áfram og er byrjuð
á vinnustaðanuddinu. Stefnan
er að koma mér alfarið í það.
Hér eru miklir möguleikar.
Bæjarfélagið er að vaxa og
kemur til með að vera af því
að okkur líður svo vel hérna“,
sagði Sigríður María.

– kristinn@bb.is

með þessu sé að auka starfs-
orku fólks. „Manni líður betur
ef maður fær hjálp með blóð-
flæðið og getur skilað betra
verki. Hið grátlega er að við
erum búin að týna teygjunum.
Þegar við fæðumst erum við
alltaf að teygja okkur. Þegar
við vöknum er okkur eðilslægt
að teygja okkur en í hraðanum
í dag erum við löngu farin að
troða börnunum í fötin áður
en þau hafa teygt sig eða
vaknað almennilega. Við
eigum að byrja daginn á því
að vakna almennilega.“

Sigga Maja segist hafi notið
góðrar aðstoðar starfsfólks í
Þróunarsetri Vestfjarða við
umsóknina um styrkinn sem
hún fékk. Það sé mikill heiður
að hafa fengið þennan styrk
sem sé viðurkenning á þeim

hugmyndum sem hún hafi
unnið að. Hins vegar er hún
ósátt við form styrkjanna.

„Þetta er hundrað þúsund
króna styrkur. En ég þarf að
sýna fram á að hafa varið tvö
hundruð þúsundum í verkefnið
til að geta fengið styrkinn,
jafnvel þó að ég sé búin að
stofna fyrirtæki og standa í

Sigríður María Gunnarsdóttir.

Sigurður Ólafsson tekur við ávísun úr hendi Gunnars Atla
og afhendir honum jafnframt viðurkenningarskjal.
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sportið

Föstudagur 26. september
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (10:26)
18.30 Snjallar lausnir (3:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Stóri-Rauður. (Big Red) Fjöl-
skyldumynd um ungan munaðarleys-
ingja sem fær vinnu á búgarði. Eigandinn
er strangur en stráksi vingast við hundinn
Stóra-Rauð. Aðalhlutverk: Walter Pidg-
eon og Gilles Payant.
21.45 Ástin ber að dyrum. (Falling in
Love) Bandarísk bíómynd frá 1984.
Frank og Molly rekast á í jólaösinni. Þau
hittast aftur fyrir tilviljun nokkrum mán-
uðum seinna og fella hugi saman þótt
bæði séu gift. Aðalhlutverk: Robert De
Niro, Meryl Streep, Harvey Keitel og
Jane Kaczmarek.
23.35 Grunaður um græsku. (Under
Suspicion) Bíómynd frá 2000. Lögmaður
sem orðið hefur vitni að morði er beðinn
að koma á lögreglustöðina að ganga frá
nokkrum lausum endum en dvöl hans
þar dregst á langinn. Aðalhlutverk: Gene
Hackman, Morgan Freeman, Thomas
Jane og Monica Bellucci. e.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 27. september
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (13:26)
09.09 Bubbi byggir (6:39)
09.20 Albertína ballerína (35:39)
09.35 Stebbi strútur (12:13)
09.45 Babar (28:65)
10.09 Gulla grallari (49:52)
10.30 Fræknir ferðalangar (4:26)
11.00 Kastljósið
11.25 Geimskipið Enterprise (2:26)
12.10 Greta Garbo
13.00 Geishur - Að tjaldabaki
13.50 Bikarkeppnin í fótbolta. Bein
útsending frá úrslitaleiknum í Visa-bik-
arkeppni karla á Laugardalsvelli.
16.00 Þýski fótboltinn. Sýndur verður
leikur í úrvalsdeildinni.
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Bandaríkj-
unum.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.35 Njósnaleikur. (Spy Game) Ban-
darísk spennumynd frá 2001. Bandarísk-
ur leyniþjónustumaður reynir að frelsa
lærisvein sinn sem hefur verið handtek-
inn fyrir njósnir í Kína. Aðalhlutverk:
Robert Redford, Brad Pitt og Catherine
McCormack.
22.40 Blóðnætur. (Blood Simple) Ban-
darísk sakamálamynd frá 1984. Bareig-
andi í Texas ræður einkaspæjara til að
drepa eiginkonu sína og manninn sem
hún heldur við, en svo flækjast málin.
Leikstjórar eru Joel og Ethan Coen og
meðal leikenda eru John Getz, Frances
McDormand, Dan Hedaya og M. Emmet
Walsh.
00.10 Köngurlóafár. (Arachnophobia)
Spennumynd frá 1990 um skelfingu sem
grípur um sig í smábæ í Kaliforníu þegar
köngurlær herja á bæjarbúa.  Aðalhlut-
verk: Jeff Daniels og Julian Sands. e
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 28. september
09.00 Disneystundin
09.01 Otrabörnin (46:65)

09.23 Sígildar teiknimyndir (4:42)
09.30 Gengið (4:28)
09.54 Morgunstundin okkar
09.57 Andarteppa (9:26)
10.07 Svefnmeðalið (1:13)
10.17 Ungur uppfinningamaður
10.50 Nýjasta tækni og vísindi
11.05 Vísindi fyrir alla (36:48)
11.20 Laugardagskvöld með Gísla
12.10 Hlé
12.45 Kóngshöllin er listaverk
13.25 Kvennabúrið (2:2)
14.15 Galdrastef á Ströndum. Heim-
ildarmynd um galdrahátíð sem haldin
var í Bjarnarfirði á Ströndum sumarið
2001 í minningu eins mesta galdramanns
Íslandssögunnar, Svans á Svanshóli sem
uppi var á tíundu öld. Meðal þeirra sem
koma fram eru Hilmar Örn Hilmarsson,
Megas, Steindór Andersen og Sigur Rós.
15.10 Ham - Lifandi dauðir
16.35 Markaregn
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Bandaríkjunum.
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.35 Þriðjudagar með Morrie. (Tues-
days with Morrie) Bandarísk sjónvarps-
mynd frá 1999 byggð á bók eftir Mitch
Albom sem komið hefur út á íslensku.
Mitch er íþróttafréttamaður sem gefur
sér hvorki tíma til að sinna kærustu sinni
né öðru sem gefur lífinu gildi. Dag einn
sér hann sjónvarpsviðtal við gamlan
kennara sinn sem er dauðvona. Aðalhlut-
verk leika Jack Lemmon og Hank Azaria.
22.05 Helgarsportið
22.30 Bróðir. (Brother) Bandarísk/jap-
önsk spennumynd frá 2000. Japanskur
bófi reynir að hasla sér völl í fíkniefna-
viðskiptum í Los Angeles ásamt hálf-
bróður sínum. Aðalhlutverk: Beat Tak-
eshi og Omar Epps.
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is

og þú hefur gefið þinni mynd atkvæði.
00.10 True Blue. (Löggi) Spennutryllir.
Rem Macy er búinn að vera lengi í lögg-
unni og hefur séð margt um dagana.
Hann heldur því að ekkert geti komið sér
lengur á óvart en þar skjátlast honum
hrapallega.  Aðalhlutverk: Tom Berenger,
Lori Heuring, Pamela Gidley.
01.50 Magnolia. Myndin segir sögu
nokkurra ólíkra einstaklinga sem eiga
það þó sameiginlegt að þurfa að glíma
við ýmis vandamál daglegs lífs. Þetta
eru dauðvona þáttastjórnandi, dóttir hans
sem er heróínsjúklingur, seinheppinn lög-
reglumaður, fyrrverandi og núverandi
undrabarn, gamall dauðvona maður og
hjúkrunarfræðingur sem sér um hann.
Tilviljunin tengir þessar manneskjur og
breytir lífi þeirra allra til frambúðar.  Að-
alhlutverk: Tom Cruise, Melinda Dillon,
Philip Baker Hall, Jeremy Blackman.
04.50 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 27. september

08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Recess: School´s Out
11.20 Yu Gi Oh (44:48)
11.45 Bold and the Beautiful
13.25 Football Week UK
13.50 Enski boltinn. Bein útsending.
16.05 Taken (10:10)
17.45 Oprah Winfrey
18.30 Friends (19:24)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Friends (20:24)
20.00 Birthday Girl. (Afmælisstelpa)
Dramatísk gamanmynd. John hefur ekki
haft heppnina með sér í kvennamálum.
Ef svo heldur fram sem horfir verður
hann piparsveinn um alla eilífð. En þá
dettur honum í hug það snjallræði að
panta sér eiginkonu eftir auglýsingu. Hin
rússneska Nadia kann ekki mikið í ensku
en hún er bólfim með afbrigðum og John
kvartar ekki. Ekki fyrr en frændi Nadiu
kemur óvænt í heimsókn þá fara hlutirnir
heldur betur að snúast til verri vegar.
Aðalhlutverk: Nicole Kidman, Ben Chap-
lin, Vincent Cassel.
21.35 We Were Soldiers Once. (Við
vorum hermenn) Stórbrotin stríðsmynd.
Sunnudaginn 14. nóvember árið 1965
héldu 400 bandarískir hermenn til orrustu
í Víetnam á svæði sem kallað er Dauða-
dalurinn. Þar voru þeir umkringdir af
2000 Norður-Víetnömum og við tók bar-
dagi sem er einn sá blóðugasti í sögu
bandaríska hersins.  Aðalhlutverk: Mel
Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear,
Sam Elliott.
23.50 The Fly. (Flugan) Seth er furðuleg-
ur vísindamaður sem hefur gert merkilega
uppgötvun á sviði erfðavísinda.  Hann
hefur fundið upp vél sem umbreytir erfða-
efnum manna og ákveður að gera tilraun
á sjálfum sér, sem verður til þess að hann
breytist í flugu. Aðalhlutverk: Jeff Gold-
blum, Geena Davis, John Getz.
01.25 Frequency. (Á réttri bylgjulengd)
John Sullivan, lögreglumaður í New
York, missti föður sinn af slysförum fyrir
mörgum árum. Eftir dauðsfallið var
mörgum spurningum ósvarað og John
hefur oft hugleitt hvernig koma hefði
mátt í veg fyrir slysið. Hann býst við að
málið verði alltaf ráðgáta en þar skjátlast
honum. John er í þann mund að fá upp-
lýsingar að handan sem þola vart
dagsljósið.  Aðalhlutverk: Dennis Quaid,
Jim Caviezel, Andre Braugher, Shawn
Doyle.
03.20 Where the Money Is. (Fégræðgi)
Henry Manning er gamall þjófur sem nú
er kominn á elliheimili. Þar starfar hjúkr-
unarkonan Carol Ann MacKay sem er
ekki sátt við hlutskipti sitt í lífinu. Hún

og eiginmaður hennar þrá ekkert heitara
en að komast yfir meiri peninga og halda
að kunnátta Henrys komi þar að góðum
notum. En gamli þjófurinn virðist heilsu-
lítill og ekki líklegur til afreka.  Aðalhlut-
verk: Paul Newman, Linda Fiorentino,
Dermot Mulroney, Susan Barnes.
04.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 28. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Mótorsport 2003
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 The Osbournes (11:30)
15.00 Ping. Gamanmynd um úrræðagóða
ömmu, Ethel, og litla hundinn hennar
sem er af chihuahua-kyni. Ethel er sér-
lunduð og telur best að geyma peningana
sína heima hjá sér. Skattayfirvöld eru
með fjármál hennar til athugunar og er
greint frá því í fjölmiðlum. Tveir mis-
indismenn heyra af málinu og ákveða að
ræna peningum ömmu. Þeir álíta það létt
verk en annað kemur á daginn.  Aðalhlut-
verk: Shirley Jones, Judge Reinhold,
Clint Howard.
16.30 Sjálfstætt fólk
16.55 Strong Medicine (18:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Friends (21:24)
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 60 mínútur
20.20 Sjálfstætt fólk
20.55 Trust (2:6) (Traust) Breskur
myndaflokkur sem gerist á lögfræðistofu
í Lundúnum. Hér snýst lífið aðallega um
yfirtökutilboð og samruna þar sem miklir
hagsmunir eru í húfi. Stephen Bradley er
fremstur meðal jafninga í þessum heimi
en í einkalífinu glímir hann við sömu
vandamál og aðrir. Aðalhlutverkið leikur
einn þekktasti sjónvarpsleikari Breta um
þessar mundir, Robson Green.
21.50 Six Feet Under (1:13) (Undir
grænni torfu) Þriðja syrpan í þessum frá-
bæra myndaflokki sem hefur sópað til
sín verðlaunum. Bræðurnir David og
Nate reka útfararþjónustu Fisher-fjöl-
skyldunnar. Þetta er harður bransi og
þeir mega hafa sig alla við til að lenda
ekki undir í samkeppninni. Ótrúleg þátta-
röð sem kollvarpar öllum hugmyndum
manna um að lífið á útfararstofum sé
leiðinlegt.
22.45 Curb Your Enthusiasm (6:10)
23.15 The Job (12:19)
23.40 Idol-Stjörnuleit (2:29)
00.25 Eyes Wide Shut. (Á valdi lostans)
Ein mest umtalaða kvikmynd síðari ára.
William Harford er vel kvæntur læknir í
New York. Svo heldur hann a.m.k. sjálfur
þangað til daginn sem hann kemst að
kynferðislegum draumum eiginkonunn-
ar. Þar er ekkert pláss fyrir William og
veldur það honum miklum áhyggjum. Í
kjölfarið heldur hann sjálfur á vit losta
og óra með ófyrirsjáanlegum afleiðing-
um.  Aðalhlutverk: Tom Cruise, Nicole
Kidman, Madison Eginton, Jackie Saw-
ris.
03.00 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 26. september
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Reba (7:22)
13.00 Jag (15:25)
13.45 Amazing Race (4:13)
14.30 The Agency (22:22)
15.15 Dawson´s Creek (7:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.15 Neighbours
17.45 Dark Angel (15:21)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 The Simpsons (13:22)
20.30 Idol-Stjörnuleit (2:29) (Þáttur 2
- Prófun þátttakenda í R) Rúmlega 1400
keppendur skráðu sig til leiks í Idol -
Stjörnuleit. Haldin voru tvö áheyrnarpróf
og í þessum þætti sjáum við hvernig
þátttakendum gekk í því fyrra. Hinir upp-
rennandi söngvarar mættu á Hótel
Loftleiðir í Reykjavík og þar beið dóm-
nefndarinnar erfitt verkefni.
21.20 George Lopez (24:28)
21.45 Bernie Mac (13:22)
22.10 Punk´d
22.35 Óvissubíó Stöðvar 2. Hvaða mynd
langar þig að sjá í kvöld? Raising Arizon-
a(1),  Groundhog Day(2) eða Jason X(3)?
Sendu sms-ið STOD2 í númerið 1909

www.syn.is

Föstudagur 26. september
17.00 Olíssport
17.30 Trans World Sport
18.25 Gillette-sportpakkinn
18.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Newcastle United.
21.00 Alltaf í boltanum
21.30 Football Week UK
22.00 Just Another Girl on the I.R.T.
(Stelpa í stórborg) Blökkustúlkan Chant-
el er hálfgerður ólátabelgur og lætur
engan troða á sér. Henni gengur vel í
skólanum og hugur hennar stefnir til
æðri menntunar. Hún lætur ekkert standa
í vegi fyrir sér og virðist allt ætla að
ganga upp þegar hið óvænta setur strik í
reikninginn. Aðalhlutverk: Ariyan John-
son, Kevin Thigpen, Ebony Jerido.
23.35 Inside Schwartz (12:13)
00.05 Enski boltinn
01.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 27. september
16.00 Trans World Sport
17.00 Enski boltinn. Útsending frá leik
í úrvalsdeildinni sem fram fór síðdegis.
18.54 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (24:24)
20.00 MAD TV
21.00 The Big Boss. (Stjórinn) Hasar-
mynd af bestu gerð. Cheng hefur ákveðið
að fara í gegnum lífið án þess að beita
ofbeldi. Atburðir á vinnustað hans gera
honum þó erfitt fyrir og Cheng verður
að endurmeta afstöðu sína.  Aðalhlutverk:
Bruce Lee, Han Ying Chieh, Maria Yi.
22.40 Fernando Vargas - Vanderpool.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Los
Angeles. Á meðal þeirra sem mættust
voru veltivigtarkapparnir Fernando
Vargas og Fitz Vanderpoool. Þetta var

Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt 5-10 m/s og

skúrir eða dálítil él, en
bjart með köflum um

landið sunnanvert.
Hiti 2 til 8 stig.

Horfur á föstudag:
Vestlæg átt, 5-10 m/s og

skýjað með köflum, en
dálítil væta öðru hverju

vestantil. Hiti 1 til 7 stig.
Horfur á laugardag og

sunnudag: Suðvestlæg
átt og skúrir eða dálítil

rigning öðru hverju
sunnan- og vestanlands,

en annars bjart veður.
Hiti 4 til 10 stig.

Horfur á mánudag:
Norðlæg átt. Bjartviðri og

yfirleitt þurrt. Heldur
kólnandi veður.

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta les-
endur látið skoðun sína í
ljós. Aðeins er tekið við einu
svari frá hverri tölvu. Niður-
stöðurnar eru síðan birtar
hér.

Kristinn Friðbjörn Ásgeirsson (Dengsi)
lést sunnudaginn 21. september.

Jarðarförin auglýst síðar

Aðstandendur

spurningin
Ertu hlynnt(ur)
línuívilnun?
Alls svöruðu 285.
Já sögðu 182 eða 64%
Nei sögðu 103 eða 36%

Sjónvarpið:
Laugardagur 27. sept.:

Kl. 13:50 – Bein útsend-
ing frá úrslitaleiknum í

Visa-bikarkeppni karla.
Kl. 16:00 – Þýski boltinn:

Leikur óákveðinn.
Kl. 17:50 – Formúla 1:

Tímatakan í Bandar.
Sunnudagur 28. sept.:
Kl. 17:30 – Formúla 1:

Bein útsending frá keppn-
inni í Bandaríkjunum.

Sýn:
Föstudagur 26. sept.:

Kl. 18:50 – Enski boltinn:
Arsenal – Newcastle Utd

Laugardagur 27.sept.:
Kl. 19:25 – Spænski

boltinn 03/04
Sunnudagur 28.sept.:

Kl. 12:50 – Enski boltinn
Charlton - Liverpool

Kl. 14:50 – Man. City -
Tottenham

Stöð 2:
Laugardagur 30. ágúst:

Kl. 13:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Blackburn

Verkefnisstjóri
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf óskar eftir að ráða

tímabundið til starfa verkefnisstjóra í 50 % stöðu, vegna vinnu
að byggðaþróunarverkefnum og upplýsingamálum.

Leitað er að einstaklingi með framhaldsmenntun á sviði
samfélagsfræða og eða á sviði rekstrar og stjórnunar.  Æskileg
er þekking og reynsla af störfum innan stjórnkerfis ríkis og
sveitarfélaga.  Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa
góða framkomu, eiga auðvelt með starfa með öðrum og tjá
sig í töluðu og rituðu máli. Viðkomandi þarf að geta hafið störf
sem fyrst.  Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Óskarsson,
framkvæmdastjóri, sími 450 3000 eða 862 6092.

Umsóknum skal skilað fyrir 3. október n.k. til Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða hf, Árnagötu 2-4, Ísafirði

Við vorum hermenn, eða
We Were Soldiers Once…
and Young,  sem Stöð2 sýnir
laugardagskvöldið 27. sept-
ember er stórbrotin stríðs-
mynd frá árinu 2001. Sunnu-
daginn 14. nóvember árið
1965 héldu 400 bandarískir
hermenn til orrustu í Víetnam
á svæði sem kallað er Dauða-
dalurinn. Í aðalhlutverkum
eru Mel Gibson, Madeleine
Stowe, Greg Kinnear og Sam
Elliott en leikstjóri er Randall
Wallace. Myndin er strang-
lega bönnuð börnum.

Stríðsmynd með
Mel Gibson

C+Nordic
Laugardagur 27. sept.:
Kl. 14:00 –  Chelsea –

Aston Villa
Sunnudagur 28. sept.:
Kl. 13:00 –  Charlton

Athl.– Liverpool
Kl. 15:05 – Man City –

Tottenham Hotspur

C+ZAP
Laugardagur 27. sept.:
Kl. 14:00 – Leicester –

Man United
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Sælkerar vikunnar
eru Ingibjörg Sigfúsdóttir og
Jón Víðir Njálsson á Suðureyri

Steinbítskinnar,
humar og hreindýr

Okkur finnst við hæfi að koma með uppskrift af
hreindýrasteik þar sem Jón Víðir er nýkominn heim af
hreindýraveiðum. Í forrétt viljum við hafa grillaðar
steinbítskinnar og humar á spjóti en kinnarnar fáum við frá
Siggu systir Ingibjargar og Birni Gíslasyni sem reka JBG
fiskverkun í Hafnarfirði.

Grillaðar steinbítskinnar og humar á spjóti

500 g steinbítskinnar
2 dl sweet chili sósa
1 lítill ferskur chilipipar
1 msk sítrónusafi
12 stk humarhalar
24 stk sólþurrkaðir tómatar
12 grillpinnar eða sítrónugras

Steinbítskinnarnar eru marineraðar í chilisósu, söxuðum
ferskum chilipipar og sítrónusafa í u.þ.b. 6 klst. Síðan er
kinnin skorin í tvennt eða höfð heil eftir stærð og sett á
grillpinna ásamt humarhala og sólþurrkuðum tómötum (mjög
gott bragð kemur ef notað er sítrónugras í stað grillpinna).
Setjið fyrst kinn, síðan sólþurrkaðan tómat, næst humarhala,
aftur sólþurrkaðan tómat og loks aftur kinn. Þetta er síðan
sett á grillið í c.a 2-3 mínútur á hvora hlið.

Hreindýrasteik með einiberjasósu

2 kg hreindýrahryggur
1 ½ tsk salt
½ tsk pipar
2 tsk mulin einiber

Leggið hrygginn í ofnskúffu og kryddið hann með salti,
pipar og einiberjum. Hitið ofninn í 125 gráður og stingið
kjötmæli í þykkasta hluta vöðvans. Steikið þar til mælirinn
sýnir 77 gráður. Slökkvið á ofninum og útbúið sósuna.

Einiberjasósa

1 tsk einiber
2 msk smjör
3 msk hveiti
4 dl villikraftur (teningur eða viltfond í flösku og vatn)
3 tsk sojasósa
2 msk mysingur
1 msk rifsberjahlaup
2½ dl rjómi

Myljið einiberin, bræðið smjörið í potti og látið berin
krauma í 5 mínútur. Bakið upp sósuna með hveitinu og
þynnið út með kjötkraftinum. Bætið sojasósu út í og sigtið
sósuna yfir í annan pott. Hitið sósuna og setjið mysinginn
og rifsberjahlaupið út í. Látið suðuna koma upp og bætið
rjóma saman við.

Skerið hreindýrahrygginn í þunnar sneiðar og berið
fram með einiberjasósunni, léttsoðnu grænmeti og
rjómakartöflum.

Rjómakartöflur

600-800 g kartöflur
½ blaðlaukur
1 msk smjör
½ tsk tímían
salt og svartur pipar eftir smekk
3 dl matreiðslurjómi
½ dl mjólk
1 dl rifinn ostur
3 msk mulinn gráðostur

Flysjið kartöflurnar og skerið þær í 3-4 mm þykkar sneiðar.
Geymið kartöflurnar í köldu vatni á meðan rjómasósan er
útbúin. Saxið blaðlaukinn fínt og mýkið í smjörinu. Kryddið
laukblönduna og hellið rjómanum og mjólkinni yfir. Hitið
ofninn í 200 gráður. Takið kartöfluskífurnar úr vatninu og
setjið út í rjómablönduna og sjóðið í 10-15 mínútur við
meðalhita, hrærið í öðru hvoru á meðan. Bragðbætið með
meira kryddi ef þurfa þykir. Setjið rjómakartöflurnar í
smurt, eldfast mót og dreifið rifna ostinum og gráðostinum
yfir. Bakið í 10-12 mínútur.

Við skorum á Svanfríði Arnórsdóttur og Jóhann Sigfússon
að gefa okkur eitthvað girnilegt í næstu viku.

fyrsti bardagi Vargas frá því hann tapaði
fyrir Oscari de la Hoya.
00.50 Raven. (Hrafn) Erótísk kvikmynd.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 28. september
11.30 Boltinn með Guðna Bergs. Enski
boltinn frá ýmsum hliðum. Sýnd verða
öll mörkin úr leikjum úrvalsdeildarinnar
frá deginum áður. Umdeild atvik eru
skoðuð og hugað að leikskipulagi lið-
anna. Spáð verður í sunnudagsleikina,
góðir gestir koma í heimsókn og leik-
menn úrvalsdeildarinnar teknir tali, svo
fátt eitt sé nefnt.
12.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Charlton Athletic og Liverpool.
14.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester City og Tottenham.
17.05 Trans World Sport
18.00 European PGA Tour 2003
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 UEFA Champions League
20.00 Boltinn með Guðna Bergs
21.15 Under Heaven. (Undirmál)
Dramatísk ástarsaga. Cynthia og Buck
eru ung og ástfangin en samband þeirra
gengur ekki upp. Leiðir þeirra liggja aftur
saman þegar Cynthia er farin að starfa
fyrir sterkefnaða konu, Eleanor, sem berst
við krabbamein. Cynthia ákveður að taka
Buck aftur í sátt ef hann kemur sér í
mjúkinn hjá Eleanor og tryggir þeim
hlutdeild í auðæfum hennar.  Aðalhlut-
verk: Joely Richardson, Aden Young,
Molly Parker.
22.45 Steel Sharks. (Stálhákarlar)

Bandarískum sérfræðingi í
eiturefnahern-aði er rænt og úrvalsdeild
flotans er send inn á óvinasvæði til að
bjarga honum. Þessum köppum tekst
undir dyggri stjórn Bills McKays að
frelsa vísindamanninn en þegar þeir snúa
aftur til kafbáts síns ganga þeir í gildru.
Þeir eru teknir um borð í óvinakafbát og
eru nú orðnir gíslar í milliríkjadeilum.
Aðalhlutverk: Gary Busey, Billy Dee
Williams, Billy Warlock.
00.20 Enski boltinn (E)
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

www.s1.is

Föstudagur 26. september
18:30 Popppunktur (e)
 19:30 Malcolm in the Middle (e)
20:00 Guinness World Records
Heimsmetaþáttur Guinness er eins og
nafnið bendir til byggður á heims-
metabók Guinness og kennir þar margra
grasa. Þátturinn er spennandi, forvitni-
legur og stundum ákaflega undarlegur.
Ótrúleg afrek fólks af ólíku sauðahúsi
eða einfaldlega sauðheimskt fólk.
21:00 Dragnet
22:00 Djúpa laugin
Undanfarin tvö ár hefur verið auglýst
eftir nýju umsjónarfólki hins sívinsæla
stefnumótaþáttar með frábærum árangri.
Nokkur pör hafa fengið að spreyta sig í

beinni útsendingu og í sumar brá svo við
að ómögulegt var að gera upp á milli
þriggja efnilegra stjórnenda! Það verða
því þrír sundlaugarverðir sem skiptast á
að stefna fólki á óvissu-stefnumót í beinni
útsendingu í vetur og markmiðið er að
búa til fleiri börn!
23:00 Still Standing (e)
23:30 The King of Queens (e)
00:00 Fastlane (e)
00:50 Kingpin (e)

Laugardagur 27. september
14:00 Maður á mann (e)
15:00 Guinness World Records (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor - Pearl Islands (e)

18:00 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 According to Jim (e)
19:30 The King of Queens (e)
20:00 Malcolm in the Middle. Frá-
bærir þættir um ofvitann Malcolm og
snarklikkaða fjölskyldu hans.
20:30 Everybody Loves Raymond.
Bandarískur gamanþáttur um hinn
seinheppna fjölskylduföður Raymond,
Debru eiginkonu hans og foreldra sem
búa hinumegin við götuna. Hér er á
ferðinni allra fyrsta þáttaröðin um
Raymond og fjölskyldu.
21:00 Popppunktur
Spurninga- og skemmtiþátturinn Popp-
punktur sameinaði fjölskyldur landsins
fyrir framan viðtækin síðasta vetur. Þeir
dr. Gunni og Felix hafa setið sveittir við
að búa til enn fleiri og kvikindislegri

spurningar sem þeir ætla að leggja fyrir
þá fjölmörgu poppara sem ekki komust
að í fyrra. Bryddað verður upp á ýmsum
nýjum og umhverfið ,,poppað” upp. Það
má búast við gríðarlegri spennu í vetur.
22:00 Keen Eddie (e)
22:50 The Bachelor 3 (e)
23:40 Jay Leno (e)
00:30 Jay Leno (e)

Sunnudagur 28. september
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Dateline (e)
15:00 Listin að lifa (e)
15:30 Listin að lifa (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e)

18:00 The Bachelor 3 (e)
19:00 Popppunktur (e)
20:00 Keen Eddie
21:00 The Practice
22:00 Maður á mann. Sigmundur Ernir
Rúnarsson er einn reyndasti og fjölæfasti
fjölmiðlamaður landsins og kemur sterkur
til leiks á SKJÁEINUM. Maður á mann er
beinskeittur viðtalsþáttur þar sem Sig-
mundur Ernir fær til sín þjóðþekkta
einstaklinga í ítarlega yfirheyrslu um líf
þeirra og störf, viðhorf og skoðanir. Með
hnitmiðuðum innslögum kafar hann dýpra
en gert í ,,venjulegum” viðtalsþáttum og
sýnir áhorfendum nýjar hliðar af gestum
þáttarins.
23:00 Dragnet (e)
23:50 Atvinnumaðurinn (e)
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Sævar Óskarsson annar frá hægri ásamt starfsmönnum Pólsins.

þetta. Það eina sem hefur
komið manni á óvart er að
allar pappírslegar yfirfærslur
þessu tengdar ganga á hraða
snigilsins. Þannig erum við
fyrst núna að klára þessa
pappírsvinnu.“ Aðspurður
segir Sævar Pólinn mestmegn-
is hafa starfað á norðanverðum
Vestfjörðum. Fyrirtækið sé
hins vegar stöðugt að líta í
kringum sig eftir verkefnum.

„Við höfum verið að gera
tilboð bæði í Fáskrúðsfjarðar-
og Héðinsfjarðargöng en eins
höfum við verið að skoða
verkefni hjá virkjanaaðilum.
Ennþá hafa verkefni þar ekki
fallið okkur í skaut en við
ætlum að fylgjast vel með.
Ætlunin er að reyna að vera
svolítið „aggressífir“ og sjá
hvort við náum ekki einhverj-
um verkum þarna. Við erum í
sambandi við rafverktakafyrir-
tæki fyrir austan og myndum
með þeim ansi gott teymi“,
sagði Sævar Óskarsson.

– kristinn@bb.is

breytingar nú að fullu um garð
gengnar. Sævar segir verk-
efnastöðu hafa verið góða og
er ánægður með gang rekstrar-
ins í sumar.

„Ég er þokkalega kátur með

gamla Pólsins og sér um
rekstur fasteigna hans og
Pólinn ehf. sem tók við rekstri
gamla félagsins. Sævar Ósk-
arsson, framkvæmdastjóri
fyrirtækjanna, segir þessar

Snemma sumars var greint
frá að skipta ætti rafþjónustu-
fyrirtækinu Pólnum hf. á Ísa-
firði upp í tvö fyrirtæki, eignar-
haldsfélagið Gamla kompaníð
sem starfar undir kennitölu

Prýðilegur gangur í
rekstrinum í sumar

grasið ætti þetta að liggja í
hlutarins eðli“, segir Björn.

Samningaviðræður standa
nú yfir milli Ísafjarðarbæjar
og Boltafélags Ísafjarðar um
rekstur íþróttasvæðisins.
„Gæslan hefur ekki verið mjög
góð þar sem ekki er búið að
ganga frá fyrirkomulagi rek-
strarins þó að Boltafélags-
menn hafi verið liðlegir við
að hjálpa okkur“, segir Björn.

Aðspurður segir hann nokk-
urn byrjendabrag einkenna
umgengnina um íþróttasvæð-
ið. „Eitthvað hefur verið um
að keppt sé á hjólum á hlaupa-
og stökksvæðunum sem hefur
skilið eftir sig gúmmírákir frá
dekkjunum. Að öðru leyti held
ég að þetta sé í lagi. Það tekur
dálítinn tíma að koma á réttum
umgengnisvenjum.

– kristinn@bb.is

Nýi gervigrasvöllurinn á
Ísafirði var þrifinn fyrir
skemmstu og kom þá ýmislegt
óvænt upp. Innan við tveir
mánuðir eru liðnir frá því að
völlurinn var tekinn í notkun
en þegar höfðu safnast fyrir
tyggjóklessur og drykkjarrör í
sandinum undir gervigrasinu.
Einna mest komu þó á óvart
allmargir sígarettustubbar sem
þar leyndust en bannað er með
öllu að reykja á svæðinu.

Björn Helgason, íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi Ísafjarðar-
bæjar, segir þetta ekki gott
mál. „Við þurfum greinilega
að herða á umgengnisreglun-
um, tyggjó fer til dæmis ekki
vel með völlinn. Á þessu þarf
að skerpa hjá notendum. Það
eru tvö skilti á íþróttasvæðinu
sem banna reykingar en þó að
þau séu ekki akkúrat við gervi- Nýi gervigrasvöllurinn á Torfnesi á Ísafirði.

Snjórinn er kominn

Norðanáhlaupið sem reið
yfir Vestfirði um síðustu helgi
kom mörgum í opna skjöldu
enda var síðasti vetur í raun-
inni enginn vetur. Fjallvegir
urðu ófærir og víða var leiðin-
leg færð jafnvel á láglendi. Á
Vestfjörðum urðu verulegar
truflanir bæði á rafmagni og á
útsendingum útvarps og sjón-
varps eins og fram kemur
annars staðar í blaðinu.

Ekki er skyndileg vetrar-
koma þó öllum til ama. Börnin
fagna snjónum eins og börn
hafa gert frá örófi alda enda
fylgja honum nýir leikir og ný
viðfangsefni. Þar er ekki verið

að hafa áhyggjur af vetrar-
dekkjum eða útvarpsleysi.
Jafnvel er tímabundið raf-
magnsleysi kærkomin og
spennandi tilbreyting og þá
auðvitað helst þegar myrkur
er úti.

Myndin að ofan var tekin
á mánudagsmorguninn á
leiksvæðinu við Grunnskól-
ann á Ísafirði þar sem heimur-
inn hafði skipt mjög um svip
frá því á föstudag. Renni-
brautin í leikjakastalanum
var óspart notuð ásamt því
sem mannskapurinn veltist í
snjónum og hnoðaði kúlur.

– hlynur@bb.is

Kærkomin tilbreyting
fyrir yngsta fólkið

Börnin leika sér á lóð Grunnskólans á Ísafirði.

Tyggjóklessur og sígarettu-
stubbar og fleira ósæmilegt

 Nýi gervigrasvöllurinn á Torfnesi á Ísafirði hreinsaður

Skiptingu Pólsins á Ísafirði í tvö fyrirtæki lokið
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