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Heilbrigðisstofnunin á Hólmavík fór 25,6% fram úr fjárheimildum

Tvær ríkisstofnanir á Vestfjörðum
voru innan fjárheimilda á síðasta ári

Heilbrigðisstofnunin á
Hólmavík fór 25,6% umfram
fjárheimildir á síðasta ári sam-
kvæmt endurskoðuðum ríkis-
reikningi. Heilbrigðisstofnun-
in Ísafjarðarbæ var hins vegar
4,7% innan fjárheimilda. Af
einstökum stofnunum á Vest-
fjörðum má nefna að Mennta-
skólinn á Ísafirði fór 5 milljón-
ir fram úr heimildum eða
3,3%, sýslumannsembættið á
Patreksfirði fór 4,2% yfir fjár-

heimildir, sýslumannsembætt-
ið á Ísafirði 1,2% og sýslu-
mannsembættis í Bolungarvík
0,5%.

Þá fór Svæðisskrifstofa mál-
efna fatlaðra 6,4% fram úr
heimildum, Heilbrigðisstofn-
unin á Patreksfirði fór 5,3%
yfir, Heilbrigðisstofnunin á
Hólmavík fór 25,6 % fram úr
sínum heimildum eða 19,5
milljónum króna og Skattstjór-
inn í Vestfjarðaumdæmi fór

0,3% fram úr heimildum eða
sem svarar 100 þúsund krón-
um.

Tvær ríkisstofnanir á Vest-
fjörðum voru innan fjárlaga-
heimilda á árinu 2002. Heil-
brigðisstofnunin Ísafjarðarbæ
var 4,7% innan fjárheimilda
eða sem nemur 27 milljónum
króna og Heilbrigðisstofnunin
í Bolungarvík var 3,7% innan
fjárheimilda.

hj@bb.is Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.
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Vinsælt orðatiltæki meðal stjórnmálamanna er að vika sé langur tími í pólitík.
Kannski merkir það að ekki þurfi lengri tíma til að loforðin falli í gleymskunnar dá,
að þeim tíma liðnum þurfi gefendur þeirra ekki að hafa ýkja miklar áhyggjur af eftir-
gangssemi um efndir. Ef til vill merkir ,,tími í stjórnmálum“ að óvinur allra hús-
mæðra, rykið, nái að koma sér vel fyrir loforðagefendum til léttis.

Í Kastljósi Sjónvarpsins 9. nóvember 2001 sagði sjávarútvegsráðherra, aðspurður
hvort til greina kæmi að afnema frjálst leiguframsal á kvóta: ,,Já, ég er alveg tilbúinn
að skoða það.“ Fyrir kosningarnar í vor sagði fyrrum sjávarútvegsráðherra, Halldór
Ásgrímsson, að framsalið hefði alla tíð verið ágalli á kvótakerfinu. Orð að sönnu,
enda fátt farið meira fyrir brjóstið á andstæðingum þess. Liggur ekki beint við að
verðandi forsætisráðherra dusti rykið af ummælum samráðherra síns þegar hann
sest í nýja stólinn? Og hvernig væri að leita í skúffu sjávarútvegsnefndar að frum-
varpi þeirra Guðjóns Guðmundssonar og Guðmundar Hallvarðssonar um bann við
sölu á kvóta, sem svæft var í sjávarútvegsnefnd í ráðherratíð Þorsteins Pálssonar?

Þing Fjórðungssambands Vestfirðinga 2002 krafðist ,,tafarlausrar rannsóknar á
því hvað hafi farið úrskeiðis (í fiskveiðistjórnuninni) eða hvort niðurstöður fiskifræð-

inga um ástand helstu fiskistofna (hafi verið) rangar“ enda taldi þingið að ,,verndun
fiskistofna (hefði) algerlega mistekist,“ og bætti við að árangursleysið hefði dregið
mátt úr sjávarbyggðum, fólk flosnaði upp og eignir þess yrðu verðlausar. Og   klykkt
var út með því, að ,,íbúaþróun á Vestfjörðum (hefði) verið í beinu samhengi við þró-
unina í sjávarútvegi.“  Ef vika er langur tími í pólitík, hvað þá með eitt ár?  Hvað er
að frétta af viðbrögðum sjávarútvegsráðherra og fiskifræðinga við samþykktinni?
Hvað hefur Fjórðungssambandið gert til að fá svör við kröfu sinni um ,,tafarlausa
rannsókn?“  Væri ekki ráð að taka fram afþurrkunarklútinn?

Um mitt ár 2002 var skipuð nefnd til að gera úttekt á ,,skattsvikum í neðanjarðarhag-
kerfinu,“ sem þá var talið að velti tugum milljarða á ári, og ,,vanskilum vörsluskatta“
eins og það heitir á fínu máli að skila ekki innheimtufé til ríkissjóðs. (Hvað skyldu
skattrannsóknarnefndirnar vera orðnar margar í gegnum  tíðina?) Í loforðaflugi
skattalækkana í vor var ekki minnst á skattsvik, neðanjarðarhagkerfi né vörsluskatta.
Hvað er annars að frétta af framtakssemi þessarar ársgömlu nefndar?  Er hún ef til
vill tekin að rykfalla?

s.h.

Veiðar á ref og mink á Vestfjörðum

Felldum dýrum fækkar milli ára
Samkvæmt tölum Veiði-

stjóraembættisins fækkaði
veiddum mink og ref í um-
dæmi Ísafjarðarbæjar milli
áranna 2001/2002 og 2002/
2003 um 99 dýr. Þetta kemur
fram í samantekt sem lögð
var fyrir landbúnaðarnefnd
Ísafjarðarbæjar fyrir nokkru.

Á liðnu ári var 490 dýrum
eytt en árið áður var 589 dýr

felld. Einnig kemur fram í
samantektinni að kostnaður
við eyðingu dýranna hafi verið
rúmar 2,5 milljónir króna og
skiptist sá kostnaður að jöfnu
milli bæjar og ríkis. Sam-
kvæmt tölum Veiðistjóraem-
bættisins virðast veiðar á ref
og mink vera sveiflukenndar
því veiðiárið 1999-2000 voru
veidd 541 dýr en ári síðar að-

eins 289 dýr.
Ekki kemur fram hjá nefnd-

inni hvers vegna veiddum dýr-
um hefur fækkað þrátt fyrir
fréttir af meintri fjölgun þeirra.
Í haust kom fram í frétt hér í
blaðinu, óánægja meðal ráð-
inna veiðimanna með veiðar
annarra veiðimanna og töldu
hinir ráðnu veiðimenn að þeir
trufluðu störf þeirra. Í fundar-

gerð landbúnaðarnefndar er
nefnt sem dæmi um ólögleg-
ar veiðar á þessum dýrum,
að notaðir hafi verið ljós-
kastarar við veiðarnar á vetr-
um. Landbúnaðarnefnd
bókaði á fundi þá skoðun
sína að setja þyrfti skýrari
reglur um fyrirkomulag
veiða á mink og ref í Ísa-
fjarðarbæ.          – hj@bb.is

Ágúst Gíslason og Flosi Kristjánsson keyptu Sultartanga

Ætlunin að fá aukna starfsemi í húsið
Ágúst Gíslason og Flosi

Kristjánsson, fyrrum eigendur
verktakafyrirtækisins Ágústar
og Flosa ehf., á Ísafirði hafa
keypt húseignina að Sindra-
götu 11 á Ísafirði, sem í dag-
legu tali gengur undir nafninu
Sultartangi af Íslandsbanka hf.
Ágúst segir fyrirætlan þeirra
félaga að reka húsið sem leigu-
salar en neðri hæð hússins er
þegar í leigu og lítill hluti efri
hæðarinnar.

Ágúst segir það jafngilda
því að u.þ.b. tveir þriðju hlutar

hússins séu leigðir út og sé
ætlunin að reyna að fá aukna
starfsemi í húsið. Þeir hyggist
skoða þau mál þegar pappírs-
vinna vegna kaupanna er um
garð gengin. Sindragata 11 er
2.440 fermetra iðnaðarhús-
næði á hafnarsvæðinu á Ísa-
firði. Húsið er á tveimur hæð-
um og var byggt af Hraðfrysti-
húsinu Norðurtanganum hf. á
níunda áratugnum. Íslands-
banki eignaðist húsið á nauð-
ungaruppboði í maí.

– kristinn@bb.is Sindragata 11.

Bessi ÍS, fyrrum aflaskip Súðvíkinga

Óhætt er að segja að rækju-
togarinn South Island, sem áð-
ur hét Bessi ÍS og var gerður
út frá Súðavík, megi muna
glæstari tíð. Bolvíkingurinn
Ólafur Sigurðsson, starfsmað-
ur Nuka A/S í Grænlandi, tók
meðfylgjandi mynd af South
Island á ferð sinni um Færeyjar
í ágúst. Þar er gamli Bessi
bundinn við bryggju í bænum
Vestmanna og þykir tæpast
fagur ásýndum. Eins og komið
hefur fram tók útgerðarfélagið
Havborg supply við skipinu
fyrir skömmu eftir að það hafði
verið selt á nauðungaruppboði
í Færeyjum. Havborg Supply
er í eigu Færeyinga og Norð-
manna.

Fyrir skömmu var greint frá
því á skip.is, sjávarútvegsvef
Skerplu, að félagið ætli að
leggja um fjórar milljónir fær-
eyskra króna eða tæplega 50
milljónir íslenskra króna í að
gera skipið klárt til rækju-

veiða. Togarinn var seldur til
Færeyja frá Íslandi snemma á
árinu 2000 fyrir 60 milljónir
færeyskra króna sem ætla má
að jafngildi um 690 milljónum
íslenskra króna miðað við nú-
gildandi gengi. – kristinn@bb.is Gamli Bessi við bryggju í Færeyjum. Ljósmynd: Ólafur Sigurðsson.

Ryðgar niður
við bryggju í
Færeyjum

45.PM5 18.4.2017, 11:592



MIÐVIKUDAGUR 12. NÓVEMBER 2003      3Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Símavarsla
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ auglýsir

eftir starfskrafti til starfa við símavörslu og
tilfallandi aðstoð í afgreiðslu í móttöku stofn-
unarinnar á Ísafirði.

Um er að ræða 100% starf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags

opinberra starfsmanna á Vestfjörðum og
stofnsamningi HSÍ.

Nánari upplýsingar gefur Sigrún C. Hall-
dórsdóttir (camilla@fsi.is), í síma 450 4500.
Vinsamlegast sendið umsóknir til Heilbrigð-
isstofnunarinnar Ísafjarðarbæ, Torfnesi, 400
Ísafirði fyrir 5. desember nk. á eyðublöðum
sem fást í afgreiðslu Fjórðungssjúkrahúss-
ins á Ísafirði. Öllum umsóknum verður svar-
að er gengið hefur verið frá ráðningu.

Athugið að störf hjá stofnuninni eru auglýst
hjá starfatorg.is

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Uppboð á
lausafjármunum

Eftirtaldar bifreiðir og annað lausafé verður
boðið upp við gömlu lögreglustöðina, Fjarð-
arstræti 28, Ísafirði, fimmtudaginn 20. nóv-
ember 2003, kl. 16:00.

Bifreiðir:
RV-194, VG-675, YV-976, RM-532,

PZ-367, JM-179, TS-087, DX-113, OK-347
Margrét ÍS-5, sk.skr.nr. 6129,- 2,19 brl.
DX-139: Combi Camp tjaldvagn árg. 1987.
Uppboðið á sér stað eftir kröfu ýmissa

gerðarbeiðenda. Greiðslu verður krafist við
hamarshögg.

12. nóvember 2003
Sýslumaðurinn á Ísafirði

Ólafur Hallgrímsson, fulltrúi.

Opinn fundur um
hafrannsóknir og
fiskveiðiráðgjöf

Hafrannsóknastofnunin boðar til opins
fundar um hafrannsóknir og fiskveiðiráðgjöf
þann 12. nóvember kl. 20:00 í Menntaskól-
anum á Ísafirði (fyrirlestrarsal).

Jóhann Sigurjónsson, forstjóri og fiski-
fræðingar flytja stutt erindi. Umræður.

Allir velkomnir.
Hafrannsóknastofnunin.

Kvenfélagið Ársól í Súgandafirði

Kvenfélagskonur í óvissuferð
Kvenfélagið Ársól í Súg-

andafirði efndi til óvissu-
ferðar síðastliðið föstu-

dagskvöld. Nítján kven-
félagskonur lögðu af stað

frá Suðureyri um kl. 18:30
og var fyrsti viðkomustað-

ur þeirra Safnahúsið á Ísa-
firði. Þar tók Jóhann Hin-

riksson, forstöðumaður
bókasafnsins á móti hópn-
um, leiðsagði um húsið og

kynnti starfsemina.  Þaðan
gekk hópurinn niður Hafn-

arstræti og Aðalstræti að
Rammagerðinni þar sem
Dagný Þrastardóttir opn-

aði galleríið og sýndi ýmis-
konar listmuni. Í Edin-
borgarhúsinu var síðan

etið, drukkið og dansað við
suðræna tónlist en að

lokum mætti Eva Friðjófs-
dóttir, danskennari, á

svæðið og leiðbeindi kon-
unum um helstu dansspor.

Helga Guðný Kristjáns-
dóttir, á Botni í Súganda-

firði, sá um að skipuleggja
óvissuferðina ásamt

Bryndísi Birgisdóttur og
Ingibjörgu Sigfúsdóttur.

„Ég gat ekki heyrt annað á
konunum en að þær hefðu
skemmt sér vel. Við vorum

að renna heim um mið-
nættið og því ætti að

úthaldið að teljast nokkuð
gott, rúmir fimm tímar.

Okkur fannst mjög gaman
að sjá t.d. hvaða þjónusta

stendur til boða í Safna-
húsinu. Það þarf ekki alltaf

að fara langt heldur er
hægt að finna sér nóg að

gera í næstu fjörðum“,
sagði Helga Guðný.

– kristinn@bb.is Súgfirskar kvenfélagskonur í Safnahúsinu á Ísafirði.

Undirbúningsnefnd endurfundanna á góðri stundu. Í aftari röð frá vinstri: Helgi Hjálmtýsson, Birkir Þór Guðmundsson,
Hanna Fanney Steinarsdóttir. Fremri röð, frá vinstri: Guðmundur Ragnar Kristjánsson, Kristján Már Hauksson, Ýlfa
Proppe, Gaukur Gunnarsson, Guðmundur Andrés Jónsson. Á myndina vantar Jóhann Richard og Kristbjörgu Bjarnadóttur
sem einnig tóku þátt í undirbúningnum.

Endurfundir gamalla nemenda Héraðsskólans að Núpi

Námsdvöl á árum pönks
og diskótóna rifjuð upp

Nemendur Héraðsskólans
að Núpi á árunum 1979-1981
komu saman í Reykjavík á
laugardag til að endurnýja
gömul kynni og rifja upp
námsdvölina í Dýrafirði á ár-
um pönks og diskótóna. Með-
an dagsljóssins naut við dvöld-
ust gamlir Núpverjar við að
skoða myndir og hlusta tónlist
sem minnti á andblæ liðinna
tíma og þegar rökkvaði tók
við borðhald en síðan var tjútt-
að fram eftir kvöldi.

Kristján Már Hauksson,
einn skipuleggjenda endur-

fundanna segir gömul kær-
ustupör hafa rifjað upp kynni
og jafnvel hafi ný kærustupör
orðið til. Ekki hafi spillt fyrir
gleðinni þegar Núpverjarnir
hittu fyrir gesti af árshátíð Súg-
firðingafélagsins á veitinga-
húsinu Dubliners.

Kristján segir góðan anda
hafa ríkt meðal Núpverjanna
en þaðan komi margir merkir
menn sem hafi sett svip sinn á
menningarlíf þjóðarinnar, m.a.
Egill Ólafsson, KK og Jón
Gnarr.

–kristinn@bb.is
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Opna fréttasíðu helg-
aða Bolungarvík

Áhugamannafélagið vikari.is hefur opnað samnefnda
vefsíðu þar sem birtar eru fréttir, tilkynningar og mynd-

ir frá Bolungarvík. Þar er einnig að finna fróðleik um
örnefni í nágrenni bæjarins og tengingar í bolvíska og

vestfirska vefi. Baldur Smári Einarsson, viðskiptafræð-
ingur í Bolungarvík, er forsvarsmaður vefsins. Hann

segir markmiðið að vefurinn verði öflugur vettvangur
fyrir bolvísk málefni. „Þetta er bara byrjunin. Við erum

fámennur hópur sem stöndum að baki síðunni í dag en
henni á örugglega eftir að vaxa ásmegin.“ – kristinn@bb.is

Framkvæmdir við aðal-
sal í undirbúningi

Á næstu vikum mun ljúka vinnu við útboðsgögn vegna
framkvæmda við aðalsal Edinborgarhússins á Ísafirði.

Að sögn Jóns Sigurpálssonar er vonast til þess að útboð
verksins geti farið fram um áramótin. Ekki liggur fyrir á
þessari stundu hvenær verklok verða. Að því loknu taka
við framkvæmdir við síðasta áfanga hússins, þ.e. hliðar-

sals, sem mun hýsa veitingastarfsemi hússins. Að sögn
Jóns hefur samningur sá er gerður var milli Ísafjarðar-

bæjar og ríkisins á liðnu vori gjörbreytt stöðu hússins og
þeirra framkvæmda sem þar eru fyrirhugaðar. – hj@bb.is

Vilja fella niður gjöld
af „atvinnuhundum“

Á síðasta fundi landbúnaðarnefndar Ísafjarðarbæjar
var samþykkt að leggja til við bæjarstjórn að felld verði
niður leyfisgjöld af hundum sem sannarlega eru notaðir

í atvinnuskyni s.s. minkahundum og að settar verði regl-
ur þar um. Bendir nefndin á að hundar á lögbýlum eru
undanþegnir hundaleyfisgjöldum þar sem þeir eru not-

aðir í atvinnuskyni. Samþykkt nefndarinnar kemur í
framhaldi af bréfi þeirra Helga og Óla Jóhannessona þar
sem þeir fara fram á niðurfellingu gjalda af hundum sín-
um sem notaðir eru við minka- og refaveiðar. – hj@bb.is

Skarphéðinn Jónsson, skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði

Segir hugtakið einelti stund-
um ofnotað eða rangnotað

Skarphéðinn Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, segir hugtakið ein-
elti stundum ofnotað eða
rangnotað í þjóðfélagsum-
ræðunni. Stundum sé það
notað yfir það sem mætti
kalla tilfallandi stríðni eða
átök milli einstaklinga. Þrátt
fyrir þessa afmarka segir
hann mikla umræðu um ein-
elti, meðal almennings, á
undanförnum árum hafa ver-
ið af hinu góða. Þetta kemur
fram í pistli Skarphéðins á
heimasíðu skólans.

Þar segir hann einu skyn-
samlegu leiðina til að takast á
við þetta vandamál vera sam-
vinnu heimilis og skóla.
Grunnskólinn á Ísafirði hefur
nú sent bæklinginginn „Einelti
meðal barna og unglinga“ eftir
norska fræðimanninn Dan
Olweus inn á öll heimili nem-
enda í skólanum. „Þessi bæk-
lingur er holl lesning fyrir okk-
ur öll, hvort sem við erum
starfsmenn skóla eða foreldrar
þeirra barna sem þar starfa“,
segir Skarphéðinn.

Hann segir nýjum aðferðum

skilaboðum og níðskrifum á
svokölluðum bloggsíðum á
internetinu. „Að mínu mati
stendur það upp úr að einelti
er ekki einkamál skólanna.
Þar birtist eineltið oft vegna
þess að þar er fjöldinn. Ein-
elti er samfélagsvandamál og
í þeim tilvikum þegar um
börn er að ræða þá er það
líka foreldramál. Einelti er
heldur ekki einkamál þol-
enda, gerendur og þeirra fjöl-
skyldur þurfa oft á tíðum ekki
síður aðstoð“, sagði Skarp-
héðinn.       – kristinn@bb.is

beitt við eineltið sem foreldrar
þekki oft ekki til eins og SMS-

Skarphéðinn Jónsson.

Þegar ég tók við starfi
sveitarstjóra á Reykhólum
fyrir rúmu ári komst ég að

því að eina héraðsfrétta-
blaðið sem Reykhólahreppur
var áskrifandi að var Skessu-

horn sem er fréttablað á
Vesturlandi eins og kunnugt
er. Ég var ekki lengi að bæta
úr þessu og bætti við áskrift

að Bæjarins besta.  Í hvert
skipti sem þessi blöð koma
les ég þau vandlega mér til

ánægju. Mér finnst BB
skemmtilegt blað og ég

hlakka yfirleitt til að fá það.
Það hefur þó vakið athygli

mína hvað lítið er um fréttir
úr Reykhólahreppi í þessu

blaði. Enda þótt einungis 4-
5% íbúa Vestfjarða búi í

hreppnum fer því fjarri að 4-
5% fréttanna (svo dæmi sé
tekið) sé úr hreppnum. Satt
að segja er það yfirleitt 0%

mánuðum saman.
Í blaðhausnum stendur þó

að Bæjarins besta sé „óháð
fréttablað á Vestfjörðum“ og

í Orðabók Menningarsjóðs
eru orðið Vestfirðir skil-

greint þannig:  „Norðvestur-
hluti landins að Gilsfirði og

Hrútafirði.“ Það er því vænt-
anlega óumdeilt að Reyk-
hólar og Reykhólahreppur

tilheyra Vestfjörðum og að
Austur-Barðstrendingar séu

Vestfirðingar. Eða hvað?
Í 44. tbl. Bæjarins besta er

frétt á bls. 6 um kostnað við
húshitun á Vestfjörðum. Þar
segir m.a.: „Aðrir staðir þar
sem húshitun er dýrari en á

Vestfjörðum eru Siglu-
fjörður, Reykhólar og Seyð-

isfjörður.” (!) Ég get auð-
vitað samþykkt að hvorki

Siglufjörður né Seyðis-
fjörður séu á Vestfjörðum.
En samkvæmt þessu álíta

blaðamenn BB að Reykhólar
séu ekki á Vestfjörðum.

Þetta gæti skýrt þögn þá sem
ríkt hefur um Reykhóla-

hreppinn á síðum blaðsins.
Mér þætti þó vænt um ef

blaðamenn BB vildu nú end-
urskoða þetta mál og taka
okkur Austur-Barðstrend-

inga í sátt sem Vestfirðinga.
Vera síðan duglega að afla
frétta af svæðinu.  Til þess
þarf ekki annað en að taka

upp símann!
– Einar Örn Thorlacius.

Athugasemd
frá sveitarstjóra
Reykhólahrepps

Einar Örn Thorlacius skrifar

Háskólasamfélag á Vestfjörðum

„Okkar möguleikar felast
fyrst og fremst í því að tengja
vestfirska háskólamenntum
við aðra háskóla í landinu. Þar
horfi ég til Háskóla Íslands,
Háskólans á Akureyri og rann-
sóknastofnana í sjávarútvegi,“
segir Einar Kristinn Guðfinns-
son, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, um þá hugmynd
sem hæst ber innan nefndar
iðnaðarráðherra um úrræði til
styrktar atvinnulífi á Vest-
fjörðum.

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og einn

nefndarmanna, sagði í samtali
við Fréttablaðið að hann teldi
rétt að horfa til þess að Vest-
firðir stefni að háskólasamfé-
lagi og fari í raun þveröfuga
leið ef miðað er við stóriðju-
stefnuna sem blómstrar á Aust-
fjörðum. Þar verði áhersla lögð
á stefnu sem væri umhverfis-
væn og menn muni nýta sér
og halda hreinleika Vestfjarða
og óspilltri náttúru. Mikil
þekking í sjávarútvegi og öflug
tæknifyrirtæki á sjávarútvegs-
sviði gefi Vestfirðingum for-
skot í þessum efnum.

Einar Kristinn segist taka
heilshugar undir með Halldóri
bæjarstjóra. „Ég hef unnið
með honum að þessari stefnu
ásamt fleira góðu fólki. Á
Vestfjörðum hafa menn tekið
forystu í fjarkennslu á margan
hátt. Þar stunda að jafnaði yfir
100 manns háskólanám með
fjarkennslu. Þarna virðist ekki
vera um að ræða bólu sem
einungis stendur í stuttan tíma
heldur virðist þetta vera nokk-
uð sem er komið til að vera“,
segir hann.

Einar Kristinn segir að

næsta skref verði að hefja há-
skólakennslu á Vestfjörðum.
„Í upphafi mun slíkt ekki gefa
mjög mörg störf en síðan verða
tækifærin nær óþrjótandi, sér-
staklega ef okkur tekst að
marka þessu háskólastarfi sér-
stöðu, til dæmis með því að
tengja það rannsóknum á sviði
veiðarfæraframleiðslu og
þorskeldi. Háskólavæðing
gæti hæglega orðið stóriðja
okkar Vestfirðinga“, sagði
Einar Kristinn Guðfinnsson,
þingmaður Vestfirðinga í sam-
tali við Fréttablaðið.

Þveröfug leið mið-
að við stóriðjustefnu

Solla Stirða skemmti
börnum í íþróttahúsinu á

Torfnesi á sunnudag á Orku-
hátíð Latabæjar á Ísafirði

sem haldin var í samvinnu
Ísafjarðarbæjar, Héraðssam-
bands Vestfirðinga og Lata-

bæjar. Vakti hún mikla
lukku meðal viðstaddra með
söng, dans og sprelli. Börnin

fengu að glíma við ýmsar
þrautir á tíu stöðvum sem

Árni Ívarsson, íþróttakenn-
ari, hafði komið upp í

íþróttasalnum. Þau gátu m.a.
glímt við trampolín og skot-
ið á körfu en á öllum stöðv-

um voru aðstoðarmenn til að
sýna ungviðinu réttu tökin.

Björn Helgason, íþrótta-
og æskulýðsfulltrúi Ísafjarð-

arbæjar, segir aðstandendur
Orkuhátíðarinnar mjög
ánægða með hvernig til

tókst. Hátt á annað hundrað
börn hafi mætt á svæðið og

skemmt sér vel við hlaup og
ærslagang. „Í framhaldi af

Orkuhátíðinni stefnum við á
að setja upp tvo daga í vetur,
líklega í lok janúar og mars,
þar sem börnum á aldrinum

4-6 ára gæfist kostur á að
koma í íþróttahúsið til að

leika sér. Á Orkuhátíðinni
sýndi sig að það þarf ekki að

mata krakkana á skemmti-
efni heldur finnst þeim frá-
bært að fá útrás og hlaupa,
stökkva og spjalla saman“,

sagði Björn.
– kristinn@bb.is

Solla Stirða hélt
uppi fjörinu

í íþróttahúsinu

Solla Stirða frá Latabæ skemmtir börnum í íþróttahúsinu á Torfnesi.

45.PM5 18.4.2017, 11:595
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maður vikunnar

Nafn: Sigurður Mar Óskarsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 25.03.1956.
Atvinna: Bæjartæknifræðingur á Ísafirði.
Fjölskylda: Kvæntur Guðnýju R. Hólmgeirsdóttur
og eigum við fjögur börn, Elvar Már 28 ára, Vilborgu
Guðrúnu 20 ára, Helgu Lind 15 ára og Jóhann Mar
11 ára og svo er von á fyrsta barnabarninu í desember.
Helstu áhugamál: Fjölskyldan, vinnan og viðhald
húss og hlunninda á Ásmundarstöðum á Melrakka-
sléttu.
Bifreið: Toyota LandCruiser og VW Passat sem er
til sölu.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Fæ alltaf undar-
legan sting þegar ég sé fallegan BMW.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Bóndi og smiður eins og afi.
Uppáhalds matur? Svið og steiktur fiskur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Hafragrautur
og ógleymanleg kássa í Vatnaskógi.
Uppáhalds drykkur? Það fer nú bara eftir aðstæðum
og umhverfi. Oftast vatn eða kaffi en bjór og koníak
er stundum viðeigandi.
Uppáhalds tónlist? Það sem er í tækinu í bílnum.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Schumacher,
Fram og Liverpool.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir og formúlan en
ég missi alltaf af Leiðarljósi.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is, mbl.is og hvar.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Forrest Gump.
Fallegasti staður hérlendis? Melrakkasléttan í mið-
nætursól.
Fallegasti staður erlendis? Ítalía.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Ísskápurinn, hann er
mest gefandi.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Sinna
viðhaldinu, ( á ættaróðalinu fyrir norðan og í sumar-
bústaðnum í Tunguskógi).
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Sérhlífni og nöldur út af einskinsverðum hlutum.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Slappa af
með fjölskyldunni eða í góðra vina hópi.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þori ekki að láta það sjást á prenti.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Hringja í Ölmu og biðja um frí.
Lífsmottó? Vertu þú sjálfur.

Skemmti-
legast að

sinna við-
haldinu!

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

Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari skrifar

Tvenn jarðgöng – takk!
„Samgöngubætur á Vest-

fjörðum eru orðnar svo knýj-
andi að segja má að framtíð
byggðar hér í fjórðungnum
velti á því að eitthvað verði
aðhafst í þeim efnum.”

Það munaði minnstu að
þessi upphafsorð yrðu megin
inntak þeirra skrifa sem hér
fara á eftir. Þá rann það upp
fyrir mér að í þessu orðalagi
liggur einmitt ein alvarlegasta
meinsemdin í málflutningi
okkar Vestfirðinga, og gildir
þá einu hvort umræðan snýst
um háskóla- eða vegamál:
Okkur hættir til þess að hrópa
á að „eitthvað“ sé gert, en segj-
um sjaldnast „hvað“ það skuli
vera, því tillögur ganga einatt
í sín hvora áttina. Svo endar
með því að stjórnvöld fara sínu
fram með tilheyrandi mála-
miðlunum og „eitthvað“ er
gert.

Vegir liggjaVegir liggjaVegir liggjaVegir liggjaVegir liggja
til allra áttatil allra áttatil allra áttatil allra áttatil allra átta

Áratugum saman hafa menn
skipst í fylkingar um það
hvaða leið skuli farin til að
koma á eðlilegum tengslum
milli byggðarlaga í okkar fjall-
skorna fjórðungi og um leið
að stytta ferðatímann til
Reykjavíkur. Vissulega hafa
orð fylgt athöfnum svo um
munar á köflum. Það munaði
mikið um jarðgöngin undir
Breiðadals- og Botnsheiðar,
blessun fylgi þeim sem þar
stóðu að málum. Sú fram-
kvæmd, þótt umdeild væri um
tíma, hefur sannað gildi sitt
og andófsraddirnar eru þagn-
aðar. Enn er þó mikið verk
óunnið í vegamálum okkar
Vestfirðinga, og því miður
hefur ekki náðst órofa sam-
staða um framhaldið, eins og
kom glöggt fram á síðasta

LAUS STÖRF
Vegna barneignarleyfa eru eftir-
farandi störf laus til umsóknar:
Starf stuðningsfulltrúa í 100% starf
í sérdeild skólans. Gert er ráð fyrir
tímabundnu starfi frá áramótum og
út skólaárið. Umsóknarfrestur er til
21. nóvember.
Starf íþróttakennara í 100% starf.
Gert er ráð fyrir tímabundnu starfi í
þrjá mánuði frá miðjum janúar fram
í miðjan apríl. Umsóknarfrestur er til
8. desember.
Skólastjórnendur veita frekari upplýs-
ingar. Umsóknir um bæði ofangreind
störf sendist til skólans.

Skólastjóri.

fjórðungsþingi, þar sem sitt
sýndist hverjum um það hvaða
stefnu skyldi taka. Það væri of
langt mál að rekja hér þau sjón-
armið sem reifuð voru á
þinginu, en því miður virtist
byggðarígur ráða allnokkru í
málflutningi manna –  sem er
vitanlega afleitt til afspurnar
og ekki vænlegt til árangurs.

Í aðdraganda síðustu kosn-
inga kvað samgönguráðherra
upp úr um það að jarðgöng
milli Arnarfjarðar og Dýra-
fjarðar væru næst á stórfram-
kvæmdaáætlun samgöngu-
ráðuneytisins. Þetta þóttu
ýmsum harla góð tíðindi, þar
á meðal mér sem hef lengi
verið áhugasöm um greiðari
tengsl milli Barðstrendinga og
íbúa Ísafjarðarsýslna. Ég hef
sterkar taugar til beggja
byggðarlaga, þar sem ég varði
unglingsárum mínum hér á
Ísafirði en dvaldi oft  sumar-
dvölum sem barn í Barða-
strandarsýslu. Mér er því farið
líkt og Barðstrendingnum
móður minni, að ég þykist
finna aðra lykt þegar ég kem
yfir sýslumörkin á Dynjandis-
heiðinni.

Það greip mig því nokkur
undrun þegar ég fór að fletta
síðasta eintaki af BB og sá þá
að umræðan hafði tekið nokk-
uð aðra stefnu en þá sem sam-
gönguráðherra boðaði í vor.
Fyrst varð fyrir frétt um að
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefði nú, án athugasemda
minnihlutans, áréttað stuðning
við veg um Arnkötludal, en sú
leið liggur að mestu um Trölla-
tunguheiði milli Steingríms-
fjarðar og Króksfjarðarness.
Fáeinum blaðsíðum aftar gaf
svo að líta grein eftir barna-
skólabróður minn, Jónas Guð-
mundsson, sýslumann í Bol-
ungarvík og forsvarsmann

Leiðar ehf., þar sem hann vek-
ur athygli á því að félagið vilji
fjármagna undirbúning að
lagningu vegar um Arnkötlu-
dal og Gautsdal á Ströndum.

Enginn ræður för?Enginn ræður för?Enginn ræður för?Enginn ræður för?Enginn ræður för?
Hvenær varð þessi Arn-

kötluhugmynd ofan á? – hugs-
aði ég og hallmælti sjálfri mér
fyrir að fylgjast illa með. Gat
þó ekki varist þeirri hugsun að
hér hefðu orðið furðu skörp
skil í umræðunni frá því í kosn-
ingunum, og er þó ekki ýkja
langt síðan þær gengu um
garð.

Mér til nokkurs léttis sá ég
þó, þegar flett var lengra, að
við Sturla Böðvarsson erum
ekki þau einu sem höllumst að
jarðgöngunum milli Arnar-
fjarðar og Dýrafjarðar, því
Eggert  Stefánsson, kórfélagi
minn og áhugamaður um sam-
göngubætur, birti þar snjalla
og vel rökstudda grein þar sem
lýst er eftir hinum fyrirheitnu
jarðgöngum. Jarðgöngunum
sem lofað var með samþykkt
Alþingis fyrir rúmum tveimur
árum og greint var frá í fjöl-
miðlum; jarðgöngum sem
samgönguráðherra lofaði okk-
ur Vestfirðingum enn og aftur
í aðdraganda síðustu kosninga;
jarðgöngunum sem hafa vakið
vonir margra um að ef til vill
verði hægt að búa hér áfram
eftir allt saman, þó að börnin
fari í skóla, foreldrarnir eldist,
og verslun og þjónustan færist
frá smærri byggðarlögum í þau
stærri, svo fátt eitt sé nefnt.

En hvað gerðist? Skyndi-
lega eru önnur verkefni komin
fram úr þessum áformum,
þ.á.m. jarðgöng um Almanna-
skarð fyrir austan, sem voru
þó ekki framarlega í forgangs-
röðinni fyrir rúmu ári síðan.
Jafnhliða taka sveitarstjórnar-
menn á Ísafirði að leggja ofur-
áherslu á allt annað úrræði,
veg um Arnkötludal sem stytt-
ir leiðina frá Hólmavík til
Reykjavíkur, en bætir ekki á
nokkurn hátt samgang Ísfirð-
inga við Hólmavík eða Patr-
eksfjörð.

Hvar rofnaði samstaða Ves-
tfirðinga um jarðgöng milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og
þar með tenginguna við hið
svokallaða „suðursvæði“ Ves-
tfjarða? Var Arnkötluleiðin
inni í umræðunni þegar kosið

var til Alþingis í vor? Hvers-
vegna er hún komin upp á
borðið núna? Hversvegna er
farið að tala um aðra leið,
þegar sjálfur samgönguráð-
herrann hefur lýst sig fylgjandi
jarðgöngum milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar? Spyr sú sem
ekki veit.

Það sem ég þykist þó vita er
þetta: Að óbreyttu er aksturs-
tíminn suður um Barðaströnd
u.þ.b. 45 mínútum styttri en
að fara Djúpið um Hólmavík,
enda kílómetrarnir færri. Það
munar því meira um vegabæt-
ur á Barðastrandarleiðinni, séu
menn að hugsa um aksturs-
tímann til Reykjavíkur. Með
jarðgöngum milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar væri búið að
stytta leiðina til Reykjavíkur
um klukkutíma til viðbótar.
Er þá ónefnd önnur hugmynd
sem furðu hljótt hefur verið
um en full ástæða er til að
ræða. Það eru jarðgöng úr
Dynjandisvoginum yfir í
Vatnsdalinn sem liggur að
Vatnsfirði. Sú hugmynd á full-
an rétt á sér, ekki síst í saman-
burði við fyrirhuguð jarðgöng
um Almannaskarð, en þau
göng stytta engar vegalengdir
og núverandi vegur um Al-
mannaskarð er umtalsvert
lægri en vegurinn yfir Dynj-
andisheiði. Ef af þessu hvoru
tveggja yrði myndi akstur til
Reykjavíkur taka  4 - 5 klst.
um Barðaströnd í stað 6 - 6,5
klst. um Ísafjarðardjúp, Stein-
grímsfjarðarheiði og Arn-
kötludal (á löglegum hraða).
Tvenn jarðgöng eru þess
vegna svarið við samgöngu
vanda okkar Vestfirðinga – en
ein væru þó skárri kostur en
að láta sér nægja veg um Arn-
kötludal. Leiðin um Arnkötlu-
dal getur ekki komið í stað
þeirra samgöngubóta sem fel-
ast í fyrrnefndri jarðganga-
gerð. Hún getur hinsvegar átt
fullan rétt á sér sem viðauki
við þær vegabætur sem felast
í meginhugmynd samgöngu-
ráðherra.

Samstöðu er þörfSamstöðu er þörfSamstöðu er þörfSamstöðu er þörfSamstöðu er þörf
Með jarðgöngum milli Arn-

arfjarðar og Dýrafjarðar væri
tryggt að veginum milli Patr-
eksfjarðar og Ísafjarðar yrði
haldið opnum yfir vetrartím-
ann, til hagsbóta fyrir bæði
byggðarlög. Foreldrum fram-
haldsskólanema í Vestur-
byggð myndi vafalítið vaxa
síður í augum að senda börn
sín til náms á Ísafjörð ef þeir
sæju fram á að geta fengið þau
í helgarleyfi án mikils tilkostn-
aðar yfir vetrartímann, svo ég
nefni nú bara eina röksemd
sem blasir við mér. Eins og
samgöngum milli þessara
byggðarlaga er nú háttað má
segja að Patreksfirðingar eigi
greiðari samgöngur við Reyk-
javík en Ísafjörð, þó að bæði
byggðarlögin eigi að heita í
sama héraði.

 Að lokum þetta: Við erum
öll á sama báti – á einum kjálka
– Ísfirðingar, Barðstrendingar
og Strandamenn. Ef byggð á
að haldast á Vestfjörðum verð-
um við Vestfirðingar að standa
saman í baráttunni fyrir bætt-
um lífsskilyrðum hér í fjórð-
ungnum. Sýnum því samstöðu
í þessu veigamikla hagsmuna-

máli. Við höfum ekki efni á
því að veita neina afslætti að í
þeirri hagsmunabaráttu.

– Ólína Þorvarðardóttir.

Ólína Þorvarðardóttir.

bb.is
– sá
besti
fyrir

vestan!
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Síðasta sumar var tekinn í
notkun hjá Fiskmarkaði Flat-
eyrar búnaður frá tæknifyrir-
tækinu 3X-Stáli á Ísafirði sem
stærðarflokkar afla fyrir upp-
boð og gerir kaupendum þann-
ig kleift að velja nákvæmlega
þá stærð sem þeim hentar til
vinnslu.

Búnaðurinn samanstendur
af flokkara, skömmtunarkerfi
og slægingarlínu. 3X-Stál kom
að endurhönnun ferla auk þess
að smíða skömmtunarkerfið.
Hinrik Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Fiskvinnslunnar
Kambs á Flateyri, sem bæði

er meirihlutaeigandi Fisk-
markaðar Flateyrar og stærsti
einstaki viðskiptavinur mark-
aðarins, segir að búnaðurinn
sé mikil framför í þjónustu
fiskmarkaðarins og dæmi um
það sem koma skuli.

„Okkar hugsun var sú að
færa þjónustustig markaðarins
yfir í það að forvinna allan
fisk, þ.e. slægja, ísa og stærð-
arflokka, áður en hann færi
inn á markaðinn. Þetta er í
samræmi við það sem tíðkast
í nágrannalöndunum og að
mínu mati framtíðin í þjónustu
fiskmarkaða. Tillögur í þessa

veru voru líka meðal þess sem
sérstök nefnd um fiskmarkaði
lagði til fyrr á þessu ári en
reynsla okkar er samt sú að
verðið er enn sem komið er
hærra fyrir fisk sem seldur er
óslægður og kaupandinn borg-
ar síðan fyrir slæginguna á sér-
staklega“, segir Hinrik.

Fiskvinnslan Kambur fær
um 5.000 tonn á ári í gegnum
fiskmarkaðinn og segir Hinrik
að endurskipulagning tækja-
búnaðarins í sumar breyti mik-
lu fyrir vinnsluna. „Það er mik-
il breyting að fá aflann stærð-
arflokkaðan með þessum

hætti. Áður var fiskurinn í sér-
stökum stærðarflokkum en
flokkunin var mun ófullkomn-
ari og þar með var aflinn
blandaðri. Núna er auðveldara
að stýra vinnslunni þegar
flokkunin er nákvæmari. Ég
tel því að þessi breyting hafi
tekist vel. Vissulega er um
mikla fjárfestingu að ræða fyr-
ir fiskmarkaðina en mikilvægt
skref til að fylgja eftir þörfum
kaupendanna. Mér vitanlega
eru fleiri fiskmarkaðir hér á
landi að skoða kaup á hlið-
stæðum kerfum“, sagði Hin-
rik.               – kristinn@bb.is

Hinrik Kristjánsson meirihlutaeigandi í Fiskmarkaði Flateyrar

Segir fiskmarkaðalausnir
3X-Stáls það sem koma skuli

Í fjárhagsáætlun Ísafjarð-
arbæjar fyrir árið 2003 er gert
ráð fyrir að verja um 19 millj-
ónum til snjómoksturs á göt-
um sveitarfélagsins. Sigurður
Mar Óskarsson, bæjartækni-
fræðingur Ísafjarðarbæjar,
segir að það sem af er ári hafi
einungis 4-5 milljónum króna
verið varið til snjómoksturs í
sveitarfélaginu sem telst lítið
þar sem yfirleitt er meira
mokað á fyrri hluta ársins.

Nú þegar einungis tveir

mánuðir eru eftir af árinu
stefnir í að hið milda tíðarfar
síðustu misseri spari Ísafjarð-
arbæ umtalsverðar fjárhæðir
í snjómokstri.

Á móti kemur, að sögn
Sigurðar, að snjóleysið veld-
ur auknum kostnaði við við-
hald gatna. „Þetta er þó
sparnaður í heildina, sérstak-
lega ef menn miða við mjög
snjóþunga vetur eins og
stundum hafa orðið“, sagði
Sigurður.   – kristinn@bb.is

Snjómokstur í Ísafjarðarbæ

Lítið gengið
á mokstursfé

Bílasala á Vestfjörðum

Lífleg sala í
jeppum og

aldrifsbílum
Töluverð aukning hefur

verið í sölu nýrra bíla á Ísa-
firði á þessu ári. „Það hefur
orðið stór breyting á nokkr-
um mánuðum. Við vorum
að horfa á 12-13% aukningu
miðað við júní en ef staðan í
dag er skoðuð er aukningin
tæplega 50% miðað við
sama tíma í fyrra“, segir
Bergmann Ólafsson hjá
Bílatanga á Ísafirði. Greint
hefur verið frá því að jeppi
af gerðinni Toyota Land
Cruiser sé söluhæsti bíllinn
á Íslandi. Bergmann segir
lang stærstan hluta sölunnar
hjá sér vera jeppa eða jeppl-
inga.

„U.þ.b. 60% eru bílar af
gerðinni Land Cruiser eða
RAV4. Þannig er þetta svip-
að hérna og í Reykjavík“,

segir Bergmann. Aðspurður
um hvort aukin bílasala komi
að öllu leyti fram hjá um-
boðsaðilum á Ísafirði segir
hann 90-95% af sölu á Toy-
ota bílum á norðanverðum
Vestfjörðum fara í gegnum
Bílatanga að einhverju leyti.

Guðmundur Hjaltason,
sölustjóri hjá FMG bílasölu
á Ísafirði, segir bílaviðskipt-
in hafa verið að lifna við að
undanförnu. „Við eigum von
á nýrri útfærslu af Subaru
Legacy nú um áramót og því
er mikil spenna fyrir henni.
Það má segja að uppistaðan
í sölunni hjá okkur hafi verið
fólksbílar með fjórhjóladrifi
eins og Lecay, Forrester og
Impresa“, sagði Guðmund-
ur Hjaltason.

– kristinn@bb.is

Kaffihúsið Langi Mangi

Sýning tileinkuð
Steini Steinarr

Á kaffihúsinu Langa
Manga á Ísafirði stendur

yfir sýning tileinkuð vest-
firska ljóðskáldinu Aðal-

steini Kristmundssyni eða
Steini Steinarr. Sýningin

var opnuð 1. nóvember en
þar getur m.a. að líta

ljóðabrot Steins rituð á
vestfirskt grjót.  Bóka-
safnið á Ísafirði hefur

nokkrar af ljóðabókum
skáldsins auk ævisagna

sem ritaðar hafa verið um
hann til sýnis og því er

óhætt að segja að boðið sé
upp á gott lesefni með

kaffibollanum. Af þessu

tilefni hefur Langi Mangi
gefið út póstkort með

mynd af Steini eftir Pétur
Guðmundsson, teiknara á

Ísafirði. Annað kvöld,
fimmtudagskvöld, verður

flutt dagskrá honum til
heiðurs á Langa Manga. Þá

verða m.a. lesin ljóð eftir
Stein, flutt tónlist sem

samin hefur verið við verk
hans og sýnt brot úr nýjum

einleik um skáldið sem
Kómedíuleikhúsið á
Ísafirði vinnur að og
verður frumsýndur í

Hömrum 22. nóvember.
– kristinn@bb.is

Ríó tríó ásamt hjálparkokkunum Birni Thoroddsen og Gunnari Þórðarsyni.

Ríó tríói vel tekið á
fjölsóttum tónleikum

Söngvasveinunum í Ríó
tríói var vel tekið á fjöl-
sóttum tónleikum í Ísa-

fjarðarkirkju á sunnudag.
Með þeim í för voru gítar-
leikararnir Gunnar Þórð-
arson og Björn Thorodd-
sen. Ríó-liðar léku lög af

nýjustu plötu sinni „Utan
af landi“ í bland við eldri
slagara. Greinilegt var að

flutningurinn féll vestfirsk-
um áheyrendum vel að
geði og voru tónlistar-

mennirnir klappaðir upp í
tvígang. Körfuknattleiks-
félag Ísafjarðar stóð fyrir
tónleikunum en á vegum

þeirra hafa margir af
ástsælustu tónlistarmönn-

um þjóðarinnar troðið upp
að undanförnu. Á tónleik-

unum var tilkynnt að ekk-
ert lát væri á menningar-

starfsemi félagsins. Fram-

undan er tónleikar m.a.
með gömlu Spilverksliðun-

um Diddú og Valgeiri

Guðjónssyni og þjóðlaga-
rokkurnum í Pöpunum.

– kristinn@bb.is

Tónleikar Ríó tríósins voru vel sóttir af Ísfirðingum og nágrönnum.
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Brýnt að ná sátt um sjávarútv
– segir Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Fiskvinnslunnar Íslandssögu á Suðureyri

Óðinn Gestsson hefur undanfarin ár verið
í fararbroddi athafnamanna á Suðureyri.

Hann veitir Fiskvinnslunni Íslandssögu
forstöðu sem ásamt hausaþurrkunarfyrir-

tækinu Klofningi er annar af tveim stærstu
vinnuveitendum byggðarlagsins.

Óhætt er að segja að Súgfirðingar muni
tímana tvenna í atvinnumálum. Togaraút-

gerð lagðist af á Suðureyri á níunda áratug
nýliðinnar aldar og við upphaf þess tíunda

hafði byggðarlagið misst töluvert af fyrri
styrk og útgerðarumsvif höfðu minnkað.

Suðureyri liggur vel við gjöfulum miðum og
þykir einkar gott að róa þaðan á smábátum.

Á undanförnum áratug eða svo hafa smá-
bátaútgerðir á Suðureyri eflst og þeim tekist

að afla sér aukinna veiðiheimilda.
Hin síðari ár, eftir að farið var að úthluta

byggðakvóta, þykir mörgum Súgfirðingum
sem byggðarlagið hafi borið skarðan hlut frá

borði. Þeim sé beinlínis refsað fyrir að hafa
haldið vel á spöðunum. Nú fyrir skömmu

rituðu þeir Óðinn Gestsson og Guðni A.
Einarsson, útgerðarmaður á Suðureyri,

grein sem birtist á bb.is þar sem þeir báru
úthlutanir á byggðakvóta annars staðar í

Ísafjarðarbæ saman við úthlutanir til Suð-
ureyrar.

– Hefur Suðureyri borið
skarðan hlut frá borði í úthlut-
un byggðakvótans á þessu ár-
um síðan hann hóf göngu sína?

„Já, ég held að það fari ekki
á milli mála. Ég held að ef
menn hafi vilja til að skoða
allar þessar úthlutunir, þá sé
ekki annað hægt en að taka
undir það með okkur. Jafnvel
þótt menn hefðu engan vilja
til þess, þá held ég að það væri
erfitt að komast að annarri
niðurstöðu.“

– Í frægri sjómannadags-
ræðu baðst útgerðarmaður á
Suðureyri afsökunar á að hafa
aukið kvótann í byggðalaginu
og þar með skemmt möguleika
þess á byggðakvóta.

„Þetta er akkúrat það sem
menn upplifa. Í rauninni má
segja að þeir sem eru að kaupa

til sín veiðiheimildir í dag þurfi
ekkert síður á stuðningi að
halda en þeir sem ekki eru að
kaupa til sín veiðiheimildir.“

SjávarútvegurSjávarútvegurSjávarútvegurSjávarútvegurSjávarútvegur
hefur úrslitaáhrifhefur úrslitaáhrifhefur úrslitaáhrifhefur úrslitaáhrifhefur úrslitaáhrif

á Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyri
– Hvað vegur þetta þungt?

Menn hafa stundum sagt að
byggðakvótinn sé ekki stór
hluti af heildaraflanum en
valdi mikilli úlfúð. Hversu
mikil áhrif hefur hann?

„Við erum að kaupa um
60% af okkar afla í beinum
viðskiptum. Við fáum um
2.000 tonn af bátum sem eru í
viðskiptum hjá okkur, fyrir
utan afla af eigin bátum. Ef
byggðakvótaúthlutun væri á
bilinu 100-150 tonn, þá eru

það 5-7% af þessum afla. Að
þurfa ekki að leigja til sín 5-
7% af aflaheimildum hefur
náttúrlega sitt að segja. Það
getur hver sem er reiknað
þetta. Úthlutun af þessu tagi
er alltaf forgjöf, það er alveg
sama hvernig menn líta á það.

Við getum tekið sem dæmi
fyrirtæki eins og Fjölni á Þing-
eyri, sem er búið að hafa 387
tonn af byggðakvóta fimm ár í
röð. Þetta gera 1.935 tonn sem
þeir eru búnir að hafa í forgjöf
á síðustu árum. Ég veit ekki
hvað menn vilja reikna í með-
alverð á þessum kvóta, en ef
við segjum t.d. 80 kr. á kílóið,
þá gerir þetta yfir 150 milljónir
króna í niðurgreiðslu á hráefni
til vinnslu. Svona lítur dæmið
út. Þetta er kannski afskaplega
mikil einföldun en svona fram-

setning á samt allan rétt á sér.“
– Þú segir þá að þetta séu

stærðir sem skipti máli í heild-
armyndinni?

„Já, þetta hefur raunveruleg
áhrif.Við fengum úthlutað úr
þessum potti sem styrinn stóð
um á síðasta ári 160 tonnum.
Stærsti hlutinn af því var
þorskur. Ef við hefðum leigt
þessi 160 tonn á markaði, þá
hefðum við þurft að leggja út
um 16 milljónir.“

– Má þannig segja að þetta
hafi beina samsvörun í krónum
og aurum?

„Svona úthlutun hefur bein
fjárhagsleg áhrif á afkomu fyr-
irtækja.“

– Sjávarútvegsumræðunni,
einkum og sér í lagi þegar fjall-
að er um þennan byggðakvóta,
fylgir að hún er mjög flókin.

Er þetta eitthvað fyrir venju-
legt fólk að skilja?

„Þetta er mjög flókið og nýj-
ustu reglurnar eru þær alflókn-
ustu, þar sem farið er að úthluta
Akureyri byggðakvóta vegna
þess að meðaltekjur þar eru
lágar. Vissulega hefur sjávar-
útvegur mikil áhrif á Akureyri
en hann hefur ekki úrslitaáhrif
eins og t.d. á Suðureyri, þar
sem sjávarútvegurinn hefur úr-
slitaáhrif um það hvort hér vilji
einhver búa og geti búið hér.“

– Þannig sé það önnur staða
en í byggðakjörnum þar sem
er fjölbreyttara atvinnulíf og
t.d. meira um opinbera þjón-
ustu?

„Já, þetta er bara þannig. Ef
við tökum Ísafjörð sem dæmi,
ef Fiskvinnslan Íslandssaga
væri þar, þá hefði það ekki

úrslitaáhrif á staðinn hvort hún
hætti starfsemi eða ekki, en
það hefur úrslitaáhrif hér á
Suðureyri. Ég er alls ekki að
segja að Íslandssaga sé að
hætta starfsemi, ég er bara að
taka þetta sem dæmi

Ég held líka að þetta punkta-
kerfi sem unnið er eftir með
byggðakvótann sé rangt. Ég
hef ekki kafað svo mikið í það
en maður sér að Bakkafjörður
fær sáralítið. Á Bakkafirði
snýst allt um fiskinn eins og
hér.“

Línuívilnun heilbrigð-Línuívilnun heilbrigð-Línuívilnun heilbrigð-Línuívilnun heilbrigð-Línuívilnun heilbrigð-
ari en byggðakvótiari en byggðakvótiari en byggðakvótiari en byggðakvótiari en byggðakvóti
„Við höfum svo sem verið á

móti byggðakvóta í mörg ár.
Það var tekin ákvörðun um
það upp úr 1992-1993 af þess-
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ávarútveginn

um mönnum sem eru hér í
smábátaútgerðinni, að fara að
vinna í kerfinu og þeir hafa
unnið í því allar götur síðan.
Þess vegna má almennt segja
að þeir séu með þokkalegan
rekstrargrundvöll undir sínum
bátum. En það kemur að því
að menn verði sárir undan
barningnum og finnist þeir
afskiptir þegar þeir horfa á
manninn í næsta firði, sem
byrjaði á sama tíma, fá úthlut-
að byggðakvóta.

Menn sem eru búnir að hafa
þetta að atvinnu sinni allan
tímann, hafa ekki farið með
veiðiheimildirnar sínar út á
markaðinn og ekki selt þær í
burtu. „Hinir fá byggðakvóta
en ekki ég, er það af því að ég
hef gert eitthvað vitlaust?“
Nei, auðvitað voru menn ekk-
ert að gera vitlaust. Kvótakerf-
ið er náttúrlega sett á í upphafi
sem skömmtunarkerfi en ég
held að það hafi verið ætlað til
þess að menn nýttu kvótann
til gagns fyrir sig og það sam-
félag sem þeir búa í, ekki til
að braska með hann. En af því
að menn seldu ekki frá sér þá
er eins og þeim sé refsað –
þetta virkar öfugt. Byggða-
kvótinn virkar með öfugum
formerkjum. Hann er ekki
hvati fyrir menn til að gera
vel.“

– Finnst þér byggðakvóti
alls ekki eiga rétt á sér undir
neinum kringumstæðum?

„Ég er búinn að vera með
þá skoðun í mörg ár að
byggðakvóti eigi alls ekki rétt
á sér. Eftir að menn komu sér
niður á að fara að berjast fyrir
línuívilnunni hef ég frekar
hallast að því sem byggða-
stuðningi. Þá fær sá sem rær
og það verða ekki til nein verð-
mæti fyrr en búið er að landa
einhverjum afla. Þannig er
ekki hægt að braska með línu-
ívilnun og þeir njóta sem fram-
kvæma. Mér finnst það miklu
heilbrigðara. Það hvetur menn
miklu frekar til dáða og hvetur
menn til að hlúa vel að því

sem þeir eiga, af því að það er
meiri umbun fyrir að gera það
á þann hátt.“

Fyrirtaks uppfinn-Fyrirtaks uppfinn-Fyrirtaks uppfinn-Fyrirtaks uppfinn-Fyrirtaks uppfinn-
ing til að geraing til að geraing til að geraing til að geraing til að gera

menn að óvinummenn að óvinummenn að óvinummenn að óvinummenn að óvinum
– Getum við sagt að það sé

að koma Súgfirðingum illa í
byggðakvótaúthlutuninni að
hafa tekist nokkuð vel upp á
síðastliðnum áratug eða svo
að byggja upp sína útgerð?

„Þessum mönnum sem eiga
hér kvóta og eiga hér báta,
þeim hefur tekist þokkalega
upp með að halda utan um
sinn rekstur. Það má segja að
það hafi gerst á síðasta áratug,
að menn hafa haldið þokkalega
utan um sinn rekstur og unnið
með því kerfi sem var sett á

laggirnar. Fyrir það er þeim
refsað.“

– Nú skrifuðuð þið Guðni
Einarsson hér á Suðureyri heil-
mikla grein fyrir skömmu þar
sem þið gagnrýnduð skiptingu
byggðakvóta innan Ísafjarðar-
bæjar. Hafið þið fengið ein-
hver viðbrögð við ykkar sjón-
armiðum?

„Þegar úthlutað var úr þess-
um kvótapotti síðast fyrir síð-
ustu áramót kom lunginn úr
úthlutuninni til aðila á Suður-
eyri sem þá stóðu saman að
umsókn um þennan kvóta allir
sem einn. Bæjarstjórn hafði
ekki kjark til að fylgja þeim
hugmyndum eftir áfram, þrátt
fyrir þá vitneskju að úthlutað
yrði á frystitogara nú. Menn
treystu sér ekki til að koma
með tillögu í málinu og afstýra
þessu hneyksli sem ég tel að
væntanleg úthlutun sé. Með
þessari afgreiðslu tók bæjar-
stjórn Ísafjarðabæjar ákvörðun
um að færa kvóta af súgfirsk-
um útgerðarmönnum til ann-
arra útgerðarmanna á svæðinu,
alveg á sama hátt og hún gerði
þegar ákvörðun var tekin um í
júlí 1999 að færa allan byggða-
kvótann til Þingeyrar.

En þegar menn hafa skoðað
þessar töflur sem við settum
fram um úthlutunina og hvern-
ig er mismunað þar, þá hafa
menn tekið undir þau sjónar-
mið. En við komumst auðvitað
ekkert lengra á einhverri sam-
úð, það skilar okkur lítið áfram
– en við fengum fullt af við-
brögðum, það hringdi í okkur
fólk sem var að spá í þessa
hluti með okkur. Við höfum
ákveðið að þetta sé komið fyrir
aftan okkur og erum alveg
hættir að láta þetta mál trufla
okkur.“

– Það virðist vera hætta á
því að með þessum úthlutun-
um uppskeri menn helst ná-
grannaerjur á milli fjarða.

„Byggðakvótinn er fyrirtaks
uppfinning til þess að menn
verði óvinir. Þetta býður eigin-
lega ekki upp á neitt annað.“

Víða ívilnað íVíða ívilnað íVíða ívilnað íVíða ívilnað íVíða ívilnað í
sjávarútvegisjávarútvegisjávarútvegisjávarútvegisjávarútvegi

– Þau sjónarmið hafa heyrst
að sjávarútvegsráðherra hafi
útfært byggðakvótann með
það fyrir augum að skapa hon-
um óvinsældir. Hvað segirðu
um þetta?

„Ég held að það sé alveg
ljóst að sjávarútvegsráðherra
er ekki fylgjandi byggðakvót-
anum. Það hefur komið fram
að hann vill að þessi byggða-
kvóti verði notaður til að taka
upp línuívilnun. Ég get vel
skilið það sjónarmið og það er
mér alveg að meinalausu. Eins
og gefur að skilja er það okkur
alveg að meinalausu hvaðan
hann er tekinn.

Sjávarútvegsráðherra er

búinn að vera á móti línuíviln-
un alveg frá upphafi. Hann
greiddi atkvæði á móti henni í
sjávarútvegsnefnd Landsfund-
ar Sjálfstæðisflokksins. Mér
fannst það ekki mjög klókt hjá
honum. Ráðherrarnir eiga að
leita sátta, það er þeirra hlut-
verk, en ekki að leggjast gjör-
samlega á sveif með öðrum
hópnum. Hann féll nú töluvert
í áliti hjá mér við það að greiða
atkvæði á móti. Síðan var þessi
tillaga Guðmundar Halldórs-
sonar samþykkt á Landsfund-
inum. Auðvitað hefur það ekki
verið góð staða fyrir ráðherr-
ann að standa í þessum spor-
um, hafandi greitt atkvæði á
móti og sitja síðan uppi með
samþykkta tillögu inni á
Landsfundinum. Þannig skilur
maður í öðru viðbrögð hans í
framhaldinu.“

– Er nokkuð annað að skilja
af þér og fleiri útgerðaraðilum
á Suðureyri en að mönnum
þar hugnist línuívilnun vel?

„Ég held að almennt séð
megi segja það um útgerðar-
aðila á Suðureyri, því það fyr-
irkomulag virkar eins og menn
hafa verið að vinna á Suður-
eyri. Menn fara á sjó og fiska
sinn kvóta en fá hugsanlega
10-15% meira úr að spila eftir
því hvernig þetta verður út-
fært. Það er fullt af ívilnunum
í gangi á Íslandi í dag.

Við getum t.d. byrjað á stóru
ívilnuninni þegar kvótanum
var úthlutað í upphafi. Auðvit-
að fengu einhverjir ívilnun þá
umfram aðra. Menn tóku
ákvörðun um að fylgja ákveð-
num reglum við úthlutunina
og í því felst ívilnun. Við get-
um rifjað upp að þegar loðnu-
brestur varð var úthlutað nokk-
ur þúsund tonnum til loðnu-
báta. Það hefur ekki komið til
baka þrátt fyrir að við séum
alltaf að veiða meira og meira
af loðnu. Menn tóku það bara
og seldu þegar þurfti ekki leng-
ur á því að halda.

Skelfiskurinn í Breiðafirði
er eitt dæmi, er það eitthvað
sanngjarnt gagnvart mér að
það sé tekinn kvóti og settur á

skelbáta í Breiðafirðinum? Ég
hef ekkert haft með það að
gera að stofninn hrundi. Þetta
er bara ívilnun. Að sama skapi
má taka dæmi af fiskeldiskvót-
unum sem nú er verið að dreifa
um allt land, auðvitað er það
ívilnun.

Með þessu er ég ekki að
segja að mér finnist eldiskvót-
inn eða skelfiskkvótinn ekki
eiga rétt á sér. Ég hef bara
ekki haft neitt um það að segja
og finnst að það megi horfa á
línuívilnun í sama ljósi.“

Tekjur hafaTekjur hafaTekjur hafaTekjur hafaTekjur hafa
lækkað en gjöld ekkilækkað en gjöld ekkilækkað en gjöld ekkilækkað en gjöld ekkilækkað en gjöld ekki

– Þú gefur þá lítið fyrir þau
sjónarmið að línuívilnun sé
bara bónus fyrir að nöldra mik-
ið?

„Blessaður vertu, ég gef
ekkert fyrir það. Ef menn vilja
skoða þetta með sanngjörnum
hætti, þá sjá menn þetta, ef
þeir fást til að skoða málið.
Það verða að vera einhverjir
öryggisventlar í öllum kerfum
og menn hafa kosið að vera
með öryggisventla m.a. í formi
byggðakvóta, úthlutunar til
áframeldis, úthlutana vegna
skelbrests, rækjubrests og
loðnubrests. Það er fullt af
svona öryggisventlum sem nú
er verið að nota. Þannig gef ég
ekkert fyrir það sjónarmið.“

– En almennt séð, hvernig
er hljóðið í útgerðar- og fisk-
vinnsluaðilum á Suðureyri?

„Ég held að það sé frekar
dapurt þessa dagana. Afurða-
verð er lágt, sérstaklega á ýsu,
en nú stendur yfir nokkurs
konar ýsuvertíð hjá okkur. Það
er lítið hægt að borga fyrir
hráefnið og lágt verð á afurð-
unum. Því er rekstrargrund-
völlurinn, þessi ræfill sem
menn eru alltaf að leita að,
eitthvað erfiður þessa dagana.
Svo bætir heldur ekki úr skák
þegar menn fá svona kveðjur
eins og þessar úthlutanir á
byggðavóta. Það er heldur að
það dragi þrótt úr mönnum
þegar þeim er gefið á kjaftinn.

Þessi rekstur er enginn dans

á rósum. Gengi íslensku krón-
unnar hefur farið mjög illa með
okkur, sérstaklega þá sem hafa
verið að vinna á Bandaríkja-
markað, en það er okkar stærsti
markaður og kannski sá eini í
dag sem er að taka við ýsu af
einhverju viti. Síðan er í annan
stað þetta mikla framboð sem
er á ýsu í heiminum í dag og
þetta mikla verðfall sem hefur
orðið því samfara. Launin í
krónum lækka ekkert og að-
föngin í krónum lækka ekkert
þó að tekjurnar lækki kannski
um 20%.“

Útflutningsgrein-Útflutningsgrein-Útflutningsgrein-Útflutningsgrein-Útflutningsgrein-
arnar þola ekkiarnar þola ekkiarnar þola ekkiarnar þola ekkiarnar þola ekki
launahækkunlaunahækkunlaunahækkunlaunahækkunlaunahækkun

– Sérðu þá fram á mögur ár
að öðru óbreyttu?

„Auðvitað veit maður ekki
hvað gerist í genginu. Ef gengi
íslensku krónunnar breytist, þá
hefur það mikil áhrif. Reyndar
er spáð að hún muni ekki
lækka. Það er alltaf betra að
hafa gengið stöðugt til lengri
tíma litið, þá geta menn lagað
sig að því. Næstu mánuði
a.m.k. er ekkert sérlega bjart
framundan með sölu hvað verð
varðar. Það er í sjálfu sér hægt
að selja nóg ef verðið er nógu
lágt. En það eru engin uppgrip
í þessu á næstunni, ég get ekki
séð það. Það er þá frekar að
þorskurinn haldi velli og geti
hugsanlega skilað mönnum
einhverju. Oft er það þó þann-
ig, að þegar ein fisktegund
lækkar, þá fylgja hinar á eftir.
Maður hefur heyrt að verð á
sjófrystum þorski hafi lækkað
töluvert og oft er það sjófryst-
ingurinn sem svarar markað-
inum fyrst.“

– En það er ekkert nýtt að
miklar sveiflur séu í sjávarút-
veginum, eða hvað?

„Nei, þetta eru eilífar sveifl-
ur upp og niður. Ef við tölum
um Ísland, þá eru nokkrir þætt-
ir sem við getum haft áhrif á
til að umherfið sé stöðugt, en
það hefur einmitt ekki verið
stöðugt. Við verðum náttúr-

lega að mæta þessum sveiflum
sem koma erlendis frá og við
getum ekki haft áhrif á. Í sjálfu
sér er það allt í lagi, en þegar
við þurfum að takast á við
sveiflur bæði innanlands og
utan, þá getur þetta verið tals-
vert snúið.“

– Er það þá þessi væntan-
lega uppsveifla á Íslandi sem
er að baka mönnum vandræði
með hækkandi kostnaði og
hækkandi gengi?

„Já, mér sýnist það. Ég sé
ekki hvernig útflutningsgrein-
arnar eiga að geta borið ein-
hverjar kauphækkanir nú um
næstu áramót. Ég held að
menn þurfi að semja um launa-
lækkanir miðað við stöðuna í
dag og það sem hefur gerst.
En ég geri mér svo sem grein
fyrir að það hlýtur að verða
mjög erfitt. Ég veit ekki hvern-
ig menn geta snúið sig út úr
því.

Undanfarin ár finnst mér
menn hafa verið að selja vænt-
ingar. Það er alltaf verið að
byggja á væntingum um eitt-
hvað sem kemur í framtíðinni.
En hversu lengi er hægt að
selja væntingar? Það hlýtur að
koma að skuldadögum ein-
hvern tímann.“

– Kannski að lokum, hef-
urðu í huga einhverjar aðgerðir
sem hægt er að ráðast í til að
mæta þessu ástandi? Eitthvert
útspil sem þú vildir sjá frá
stjórnvöldum?

„Ég hef kannski engar sér-
stakar hugmyndir á takteinum,
en það er helst að menn sjái til
þess að rekstrarumhverfið hér
innanlands sé með þeim hætti
að menn þurfi ekki að búa við
eilífar sveiflur. Eins þyrftu
stjórnvöld að beita sér fyrir
því að ná sátt og rólegheitum í
sjávarútvegsumhverfinu. Það
virðist fara svo mikill tími hjá
mönnum í þetta karp. Menn
þyrftu að sjá til þess umhverfið
væri aðlaðandi, ekki svona
kaldranalegt eins og mér finnst
það vera í dag í þessum geira“,
sagði Óðinn Gestsson.

– kristinn@bb.is
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Nýtt líf
Jing Jing
og Laufeyjar

Nýtt líf
Jing Jing
og Laufeyjar
– spjallað við Laufeyju Jónsdóttur á Ísafirði
sem ættleiddi kínverskt stúlkubarn í sumar

Að eignast barn og verða foreldri verður
aldrei hversdagslegur viðburður, þrátt fyrir

að það sé daglegur viðburður í sjálfu sér.
Öll koma börnin á svipaðan hátt í heiminn
og lengst af voru þau öll getin á sama hátt.
Það hefur breyst á seinni árum. Sem betur

fer. Ekki bíða allra barna sömu möguleikar
í upphafi lífsins og ekki bíða allra barna

spenntir foreldrar sem hlakka til að takast á
við það vandasama hlutverk að verða upp-

alendur. Þrátt fyrir að sagt sé að heimurinn
fari sífellt minnkandi eru aðstæður fólks og
lífshættir mjög mismunandi milli landa og
menningarheima. Sem betur fer kannski. Í
íslenskri tungu er sérkennilegt orð: Barn-
sæll er notað um þá sem eiga mörg börn.

Eins og orðið ber með sér hefur það löngum
verið tengt við sælu að eiga mörg börn. Í
seinni tíð hefur það nú að einhverju leyti

breyst. Í sumum löndum þykja barneignir
ekki mjög æskilegar. Í Kína skipa stjórn-
völd fólki að eiga aðeins eitt barn. Þar er
sennilega ekki notað orðið barnsæla. Að-

stæður þar verða til þess að þar vilja fjöl-
skyldur því aðeins eiga eitt sveinbarn.

Sveinbarnið er líklegra til þess að geta alið
önn fyrir foreldrum sínum í ellinni. Mey-

börn eru því oft óvelkomin.
Laufey Jónsdóttir er flestum

kunn sem framkvæmdastjóri
Svæðisskrifstofu um málefni
fatlaðra á Vestfjörðum. Hún
hefur stýrt þeirri starfsemi um
nokkurra ára skeið. Hún hefur
einnig komið að öðrum málum
í sínu samfélagi á Ísafirði.
Starfað í ýmsum nefndum hjá
Ísafjarðarbæ og innan Litla
leikklúbbsins. Kannski tekið
að sér mörg aukastörf vegna
þess að hún hefur verið ein-
hleyp og barnlaus. Er ekki allt-
af sagt að slíkt fólk hafi allan
heimsins tíma fyrir sig?

En fyrir skömmu varð þar
breyting á. Laufey eignaðist
barn. Það er í sjálfu sér ekki
fréttnæmt nema vegna þess að
hún, einhleypingurinn, ætt-
leiddi stúlkubarn alla leiðina
frá Kína. Því þótti forvitnilegt
að fá að heyra söguna á bak
við það hvernig Laufey varð
foreldri.

„Ne i í millitíðinni hafði ég
dregið umsóknina til baka
vegna veikinda. Í maí í fyrra
fór fyrsti hópurinn og ég hefði
verið í honum ef ég hefði ekki
dregið upphaflegu umsóknina
til baka. Venjulegt ferli í þessu
tekur um eitt til eitt og hálft ár
hérna heima. Í stuttu máli er
þetta þannig að maður sækir
um til Íslenskrar ættleiðingar
og þaðan fer umsóknin í dóms-
málaráðuneytið. Ráðuneytið
sendir umsóknina til barna-
verndaryfirvalda í sveitarfé-
lagi viðkomandi sem tekur út
aðstæður umsækjanda og eftir
það veitir dómsmálaráðuneyti
forsamþykki sitt. Þegar það
allt er komið í gegn taka við
þýðingar á öllum skjölum og
skýrslum yfir á ensku og síðan
þarf að þýða allt yfir á tungu-
mál þess lands þaðan sem
barnið er. Um þetta ferli sér
Íslensk ættleiðing.“

– En veistu þegar málið
byrjar hvaðan þú munt fá barn?

„Nei, ég er aðeins að sækja
um ættleiðingu barns erlendis
frá. Hins vegar var nefnt við
mig fljótlega frá Íslenskri ætt-
leiðingu að mögulega væri að
opnast fyrir ættleiðingu frá
Kína. Fram að þeim tíma hafði
verið algengast að börn væru
ættleidd frá Indlandi. Einhver
tregða komst síðan í málin þar.
Enda hefði það í sjálfu sér
ekki skipt neinu máli hvaðan
barnið hefði komið. Í mínum
huga skipti það engu máli.“

– Hvenær var það orðið ljóst
að þú værir á leiðinni út í heim
til þess að sækja barn?

„Það var orðið ljóst hálfu
ári áður en ég fór, þ.e. um
síðustu áramót. Það var síðan
hópur sem fór saman út til að
sækja 5 börn og fer allur hóp-
urinn á sama stað. Það er hins
vegar mismunandi eftir hópum

hvert í Kína menn fara. Á
þessu ári hafa 3 hópar farið út
til Kína og einn hópur er ein-
mitt staddur þar núna til að ná
í börnin sín. Á þessu ári verða
því 22 börn ættleidd frá Kína.“

Vissi hverjaVissi hverjaVissi hverjaVissi hverjaVissi hverja
hún var að sækjahún var að sækjahún var að sækjahún var að sækjahún var að sækja

– Vissir þú áður en þú fórst
hvaða barn þú værir að sækja.?

„Já, ég var búin að fá upp-
lýsingar um hana áður. Fékk
þær í apríl og mynd með. Það
skiptir í raun sköpum þegar
mynd kemur, því að þá fer
maður strax að tengjast barn-
inu böndum. Við áttum síðan
að fara út í maí en það frestað-
ist vegna flensunnar frægu
sem herjaði á Asíu. Ég fékk
síðan upplýsingar hver hún
væri, hvaðan hún væri og
hvernig hún fannst. Hún fannst
nefnilega í pappakassa fyrir

utan lögreglustöð í borginni
Huanggang þann 24. febrúar
2002. Þá var hún metin 10
daga gömul þannig að hennar
fæðingardagur er skráður 14.
febrúar 2002.

Það er mjög algengt í Kína
að börn séu skilin svona eftir
og þá mest stúlkubörn. Þetta
kemur til vegna fjölskyldu-
stefnu stjórnvalda þar sem
fólki er ráðlagt að eiga ein-
ungis eitt barn. Það er síðan
talið tryggara til ellinnar að
eiga drengi og því eru stúlku-
börn frekar skilin eftir. Í mín-
um hópi var þó einn drengur.
Flest eru börnin skilin eftir
fyrir utan lögreglustöðvar eða
velferðarstofnanir til þess að
tryggja að þau komist undir
manna hendur og eigi frekar
möguleika á nýju lífi.

Nafn litlu stúlkunnar var
Huang Xiaojing. Ættarnafnið
„Huang“ er tilvísun í heiti

Einhleypir megaEinhleypir megaEinhleypir megaEinhleypir megaEinhleypir mega
nú ættleiða börnnú ættleiða börnnú ættleiða börnnú ættleiða börnnú ættleiða börn

– Nú ert þú einhleyp, Lauf-
ey, og það hefur hingað til
ekki þótt sjálfsagt að einhleypt
fólk ættleiði börn. Hvenær
breyttist það?

„Því var breytt með lögum
árið 2001. Fram að því hafði
einhleypt fólk verið að pressa
á breytingar og það var gert
2001.“

– Þannig að þetta hefur ekki
átt sér langan aðdraganda hjá
þér?

„Nei, alls ekki. Þetta kom
bara upp í hugann í umræðunni
í tengslum við þessa lagabreyt-
ingu. Þá fór ég að velta þessum
hlutum fyrir mér. Ég prófaði
síðan að sækja um á miðju ári
2001.“

– Er þetta þá tveggja ára
ferli?
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borgarinnar þar sem hún er
fædd. Táknið „Xiao“ merkir
lítill en „Jing“ merkir aðdáun
eða virðingu þegar það er not-
að í nafni.

Ég var búin að ákveða ís-
lenska nafnið hennar áður en
ég fór út. Það er Ásgerður Jing
en ég ákvað að halda hluta af
hennar kínverska nafni.“

– Er ekki misjafnt ástand
þeirra barna sem fólk er að
ættleiða, bæði líkamlegt og þá
jafnvel andlegt að svo miklu
leyti sem það sést?

„Við fórum í hérað sem heit-
ir Hubei en þar búa um 60
milljónir manns. Höfuðborg
héraðsins heitir Wuhan og þar
vorum við en þar búa rúmlega
7 milljónir. Velferðarstofnun-
in þar sem Ásgerður var er í
borginni Huanggang sem er í
um 50 km fjarlægð frá Wuhan.
Af þessum fimm börnum sem
við sóttum voru þrjú frá þessari
velferðarstofnun og tvö börn
komu frá annarri velferðar-
stofnun. Í Wuhan er komin
mikil reynsla á ættleiðingar til
annarra landa en þar var byrjað
á þeim fyrir um 10 árum. Yfir-
menn þarna hafa haft þá stefnu
lengi að börn fram að sex ára
aldri gista ávallt yfir nætur hjá
sama starfsfólkinu. Með því
öðlast þau tengsl og því eru
þau mjög vel farin og sterk. Á
þessum stað fór ekkert á milli
mála að það var mjög vel hugs-
að um börnin. Það var mjög
greinilegt á útliti þeirra og öll-
um aðbúnaði að þeim hafði
liðið vel.“

– Hún er því líkamlega
hraust?

„Já, hún er mjög hraust og
og að öllu leyti heilbrigð.“

Erfið ferð ogErfið ferð ogErfið ferð ogErfið ferð ogErfið ferð og
erfið fyrstu kynnierfið fyrstu kynnierfið fyrstu kynnierfið fyrstu kynnierfið fyrstu kynni

– En hvernig gekk svo ferðin
fyrir sig?

„Við flugum út 10. júli og
þetta var hálfsmánaðar ferð í
allt. Það var flogið um Kaup-
mannahöfn til Peking. Þetta
var langt ferðalag og við stopp-
uðum tvo daga í Peking og
flugum síðan til Wuhan þar
sem börnin voru. Það var 14.
júlí kl. 11 sem ég sá Ásgerði
fyrst. Síðan dvöldum við þar í
viku á meðan var verið að
ganga frá vegabréfsáritun fyrir
börnin úr landi. Fórum síðan
til Peking og vorum þar í tvo
daga og flugum síðan heim.

Það er mjög gott fyrirkomu-
lag að dvelja nokkra daga í

þeirri borg sem börnin eru frá.
Það gefur foreldrum tækifæri
á því að skoða sig um og kynn-
ast aðstæðum sem börnin eru
upprunnin úr. Þetta er það
langt í burtu að maður er nú
ekki þarna á hverjum degi og
ekki víst að ég fari þangað
nokkurn tíma aftur. Enda eru
hlutirnir þannig skipulagðir af
því fyrirtæki sem Íslensk ætt-
leiðing skiptir við, að það sá
alfarið um okkur. Leiðsögu-
maður tók á móti okkur í Pe-
king og fylgdi okkur alla leið
og skilaði okkur síðan aftur til
Peking. Hann var með okkur
allan tímann og túlkaði allt
sem fram fór. Okkur var síðan
komið fyrir á mjög góðum hót-
elum og við höfðum okkar eig-
in rútu og bílstjóra. Þetta er
gert til þess að fólki líði eins
vel og hægt er við þessar að-
stæður. Auðvitað er þetta mik-
ið álag á fólk og því mikilvægt
að það geti einbeitt sér að
þessu verkefni. Þetta er til fyr-
irmyndar að öllu leyti.“

– En hvernig var það þegar
þú hittir hana – þekktirðu hana
strax?

„Já, ég gerði það nú. Þetta
voru nú mjög erfiðar kringum-
stæður. Þetta hérað er talið
það heitasta í Kína og þegar
við vorum þarna var hitinn
yfir 40 stig á Celsius og
mjög rakt. Við komum á
heimilið mjög fínt
klædd en okkur var
ráðlagt að vera
þannig til fara.

Þegar við
komum voru
haldnar ræð-
ur og út-
skýrt fyrir
o k k u r
hvernig
hlutirnir
eigi að
g a n g a
f y r i r
sig.

Hvernig
börnin geti
brugðist við.
Þau geti hafn-
að okkur, þetta
séu mikil viðbrigði
fyrir þau og svo fram

-

vegis. Einnig að þetta séu mik-
il viðbrigði fyrir starfsfólkið
sem sé búið að vera með þessi
börn lengi. Þetta var því mjög
faglega unnið. Þetta fór hins
vegar fyrir ofan garð og neðan
vegna þessa óbærilega hita
sem var þarna og auðvitað
spennunnar. Síðan var okkur
vísað inn í herbergi og sagt að
við myndum hitta í einrúmi
hvert barn fyrir sig.

Nafn Ásgerðar var hins veg-
ar kallað upp fyrst. Ég var
búin að læra nafnið hennar og
framburðinn þannig að ég átt-
aði mig strax að þetta var henn-
ar nafn. Síðan þegar ég er að
fara fram, þá er komið með
barn í fanginu með tíkarspena
og í amerískum fötum og ég
sá að það var
hún. Það er
síðan komið
með hana til
mín og sagt
við hana
„mamma“
og hún sett
í fangið á
mér. Hún
brást hin
versta við
og brá

rosalega rétt eins og mér. Hún
bara grét og grét, barðist um
og reyndi með öllum ráðum
að komast frá mér.

Okkur var ráðlagt að halda
á börnunum þannig að þau snúi
frá okkur. En það dugði ekki
fyrir hana því hún barðist mjög
kröftuglega um og ég var því í
hinu versta basli. Það var reynt
að tala hana til en það þýðir
auðvitað ekkert að tala 17
mánaða barn til. Það kom því
aldrei til þess sem við héldum,
að við fengjum að sjá eitt og
eitt barn í einu. Ég bjóst við að
ég fengi að sjá hana og kynnast
henni örlítið en það var ekkert
um það að ræða fyrst svona
fór. Og áður en við vissum af
voru öll börnin komin til hinna

nýju foreldra sinna þarna
inni í þessu herbergi.

Öll börnin voru
mjög róleg nema
hún. Ég skil hana
mjög vel að hafa
verið búin að
vera allan þenn-
an tíma hjá öðru

fólki og svo allt
í einu var hún

komin til þessarar
hvítu konu. Ég

efast um
að hún

hafi

Byrjað að brosa.Engin gleði við fyrsta fund.

nokkurn tímann sér hvíta konu
áður. Þannig ímynda ég mér
að hún hafi fengið áfall og
auðvitað hefði ég viljað fá
meiri tíma til að aðlagast
henni. En um það var ekki að
ræða.“

Fyrsta brosiðFyrsta brosiðFyrsta brosiðFyrsta brosiðFyrsta brosið
á fjórða degiá fjórða degiá fjórða degiá fjórða degiá fjórða degi

„Við fórum því saman heim
á hótel og þar hélt hún áfram
að gráta. Hún náði hins vegar
að borða aðeins og sofna lítið
eitt. En um kvöldið sást hversu
hrædd hún var og ákveðin,
því hún reyndi að komast út úr
herberginu. Hún fór fram á
gang í herberginu og reyndi
síðan að opna dyrnar út úr
herberginu en gat það ekki.
Við fylgdumst auðvitað með
henni en þegar hún gat ekki
opnað var eins og úr henni
færi allur máttur. Og eftir
þetta hófust okkar tengsl.
Hún fór að horfa öðruvísi á
mig, fylgdist með mér hvert
sem ég fór og gerði allt sem
hún átti að gera.

Síðan á fjórða degi fór hún
að brosa og það var yndisleg
stund. Þá kom í ljós fallegt
bros og fallegar tennur sem ég
hafði í raun ekki séð áður.
Síðan hefur þetta legið upp á
við og hún er ennþá að eflast.
Þetta er auðvitað erfiðara þeg-
ar maður ættleiðir þetta gömul
börn, því að þau hafa auðvitað
aðlagast sínu umhverfi meir.
Hún til dæmis var farin að tala
og skilja eitthvað í kínversku
og það heyrist ennþá. Hún
segir til dæmis ennþá takk á
kínversku og ennþá notar hún
kínverska gælunafnið sem
notað var fyrir Jing.

Við vorum síðan með börn-
in í heila viku þarna í skoðun-
arferðum til þess að skoða

Mæðgurnar með Mao.
þeirra slóðir og menningu. Það
var mjög gaman. Mikið upplif-
elsi að vera þarna. Það kom
mér samt á óvart hvað þetta
eru orðnar vestrænar borgir í
raun. McDonalds og aðrir slík-
ir veitingastaðir eru algengir.
Við ákváðum til dæmis að fara
inn á Pizza Hut og þar þurftum
við að bíða í þrjú korter áður
en við komumst inn á staðinn
sjálfan. Þannig eru þeir komnir
á kaf í vestræna menningu.
Það sem ég sá af þjóðlífinu
þarna var mjög gott. Við vor-
um alveg frjáls ferða okkar að
loknum þessum skipulögðu
ferðum og fundum aldrei fyrir
neinum hömlum á ferðum
okkar. Þarna gengur mikið út
á að fræða fólk um keisara-
tímabilið í þeirra sögu.“

Erfið umferð ogErfið umferð ogErfið umferð ogErfið umferð ogErfið umferð og
afslappað fólkafslappað fólkafslappað fólkafslappað fólkafslappað fólk

„Við fórum einu sinni með
leigubíl niður í bæ og það var
mikil upplifun. Það er að sjá
mjög óskipuleg umferðin
þarna. Lítið um umferðarljós
og það er eins og menn flauti
sig áfram í umferðinni. Leigu-
bíllinn sem við fórum í var
mjög lélegur, engin öryggis-
belti og við vorum fimm far-
þegar í bílnum. Bílstjórinn
reykti í bílnum og þaut á milli
bílaraðanna og skaut sér á milli
með flauti og látum og oft
öskraði ég upp yfir mig í þeirri
ferð. Það virðist þurfa mikla
þolinmæði til að komast áfram
í umferðinni. Mjög algengt var
að sjá bílaraðirnar á götunum
sem biðu eftir því að komast
áfram.

Í þessum tveimur borgum
sem ég fór til, þ.e. Peking og
Wuhan, er mikið af opnum
görðum þar sem almenningur
er mikið við leiki og afslöpp-
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un. Við vöktum mikla athygli
þar sem við fórum saman. Það
virtist vekja mikla athygli að
sjá hvítt fólk með kínverskt
barn með sér. Fólk kom alveg
að okkur eins og til þess að sjá
hvort við værum raunveruleg.
Síðan þegar við brostum til
þeirra, þá uppskárum við fall-
egt bros á móti. Kínverjar
komu mér fyrir sjónir sem af-
skaplega elskulegt fólk og lífs-
glatt sem mjög notalegt var að
vera nálægt.“

– Þannig að þrátt fyrir það
stjórnarfar sem þarna ríkir
virðist fólki líða vel?

„Já, það sem við sáum benti
til þess. Fólk virtist vera af-
slappað. Í Peking fannst mér
magnað að sjá Kínamúrinn,
Forboðnu borgina og fara á
Torg hins himneska friðar og
sjá rauða vegginn með mynd-
inni af Mao. Það var skrítið að
vera allt í einu komin í þessi
spor og á þessa staði sem mað-
ur hefur svo oft séð í fréttum
og bíómyndum. Á Torgi hins
himneska friðar sáum við
margra kílómetra langa biðröð
af fólki sem vakti óneitanlega
athygli okkar. Við spurðum
því leiðsögumanninn hvað allt
þetta fólk væri að gera og hann
sagði að þetta fólk væri að
bíða eftir að geta vottað Mao
formanni virðingu sína. Það
virðist vera hluti af lífinu að
fara og votta honum virðingu
sína.“

Engar hömlurEngar hömlurEngar hömlurEngar hömlurEngar hömlur
á ferðalögumá ferðalögumá ferðalögumá ferðalögumá ferðalögum

– Þið hafið ekki orðið vör
við neinar hömlur á ferð ykkar
um Peking, svo sem við Torg-
ið?

„Nei, það varð ég aldrei vör
við og það sem meira er: Í
þessum stórborgum urðum við
aldrei fyrir neinni óttatilfinn-
ingu eins og ég finn oft fyrir í
mannmergð í erlendum stór-
borgum. Í Peking var töluvert
um ágenga sölumenn en okkur
var ráðlagt að gefa okkur ekki
að þeim, brosa bara og labba í
burtu.“

– En að flensunni miklu.
Voruð þið ekkert smeyk að
fara þarna strax eftir að landið
opnaði aftur?

„Nei, við treystum yfirvöld-
um og gátum ekkert annað.
Við virtumst vera fyrstu er-
lendu gestirnir sem komu á
hótelið í Peking eftir að landið
var opnað aftur eftir flensuna
miklu og fyrsta kvöldið fórum
við á veitingastað á hótelinu.
Þar var aðeins til einn réttur
og þá kom í ljós að veitinga-
staðurinn var að opna aftur
þetta kvöld eftir að hafa verið
lokaður vegna flensunnar.“

– Rædduð þið einhvern tím-
ann við innfædda um stjórnar-
farið?

„Já, einu sinni spurðum við
leiðsögumanninn hvernig það
væri, hvort að virkilega væri
enginn sem væri á móti Mao
og hans kenningum. Eina svar-
ið sem við fengum var þögnin
svo það fór ekki á milli mála
að fólk ræðir ekki þessi mál.

Hins vegar urðum við sára-
lítið vör við stjórnvöld, lög-
reglu eða her að öðru leyti en
á flugvöllum. Þar var mikil
öryggisgæsla og eftirlit. Það

var tímafrekt að fara um flug-
vellina. Að hluta til voru það
ráðstafanir vegna flensunnar.
Þegar við komum til landsins
voru allir látnir ganga um hlið
þar sem líkamshitinn var
mældur. Þeir sem voru með
hita voru kannaðir frekar til
öryggis. Fleiri öryggisráðstaf-
anir urðum við vör við vegna
flensunnar því á kvöldin voru
nánast allar götur í Peking sem
sáum þvegnar og hreinsaðar
til þess að auka hreinlæti og
minnka líkur á útbreiðslu
sýkla.“

HeimferðinHeimferðinHeimferðinHeimferðinHeimferðin
„Heimferðin var ofboðslega

erfið, þ.e. flugið frá Peking til
Kaupmannahafnar. Í vélinni
voru á þriðja tug para með
nýættleidd börn. Það var mikill
órói í loftinu fyrri hluta leiðar-
innar. Flugvélin lét mjög illa
þannig að ég hélt á tímabili að
það væri komið mitt síðasta
en þetta hafðist sem betur fer.
Það voru enda þreytt börn og
foreldrar sem sváfu á leiðinni
frá Kaupmannahöfn til Kefla-
víkur. Og Ásgerður vaknaði
reyndar ekki fyrr en í Reykja-
vík blessunin.“

– Og hvernig hefur svo
gengið að aðlagast lífinu hér

heima?
„Bara mjög vel hjá okkur

báðum. Hjá mér að aðlagast
þessu nýja hlutverki sem for-
eldri. Það er hlutur sem erfitt
er að undirbúa í raun. Gestur
Pálsson barnalæknir skoðar öll
börn sem ættleidd eru erlendis
frá við komuna til landsins.
Ásgerður kom mjög vel út úr
þeirri skoðun. Hún var svolítið
óörugg í upphafi vegna athygl-
innar sem hún fékk hér. Hún
var óörugg þegar fólk var að
koma að okkur og heilsa og
kíkja á hana. Í fyrstu brá henni
það mikið að hún barði fólk
frá sér. Hún hefur því í raun
orðið fyrir miklu áfalli þegar
ég tek hana úti.

Fyrstu dagana hérna heima
var hún sífellt að benda á sig
og síðan mig og segja mamma
til þess, að því er virtist, að
tryggja það að engar breyting-
ar væru í uppsiglingu hjá
henni. Þetta gerir hún ennþá
kvölds og morgna. Hún er að
upplifa það í fyrsta skipti að
eiga eitthvað og t.d. kallar hún
í tíma og ótíma á ömmu sína
og afa en þau búa í Grundar-
firði. Hún er alltaf með myndir
af þeim, bendir á þau og síðan
á sig. Það er eins og hún sé að
tengja sig við eitthvað sem
hún á.“

– En hvað með aldur ætt-
leiddra barna – er hún ekki
óvenju gömul?

„Jú, oftast eru börn yngri
þannig að þetta er erfiðara að
því leytinu. Þess vegna finnst
mér aðlögunin hafa gengið vel.
Hún er að vísu mjög afbrýði-
söm ennþá þegar ég tek önnur
börn upp og þá er mjög sár
grátur.“

– Njóta foreldrar ættleiddra
barna sömu réttinda og foreldr-
ar annarra barna?

„Já, það er jafnræði orðið í

því efni hvað fæðingarorlofið
varðar. Við fáum sama fæð-
ingarorlof og aðrir foreldrar.“

Óréttlæti gagnvart for-Óréttlæti gagnvart for-Óréttlæti gagnvart for-Óréttlæti gagnvart for-Óréttlæti gagnvart for-
eldrum sem ættleiðaeldrum sem ættleiðaeldrum sem ættleiðaeldrum sem ættleiðaeldrum sem ættleiða

– En hvað með kostnað við
ættleiðingu? Kemur ríkið
eitthvað til móts við þann
kostnað?

„Nei, því miður er það nú
ekki ennþá. Þetta er mjög mik-
ill kostnaður. Þetta eru auð-
vitað ferðir þarna austur og

uppihald fyrir tvær manneskj-
ur ásamt öðrum kostnaði. Í
mínu tilfelli var það vinkona
mín Ragnhildur Jónsdóttir frá
Höfn sem var svo fórnfús að
koma með mér í ferðina og
veita mér stuðning því enginn
fer í svona ferð einsamall.
Upphaflega ætlaði systir mín
að koma með mér en hún
veiktist og varð að hætta við.
Það var þá Ragnhildur sem
bauðst til þess að yfirgefa börn
og bú með stuttum fyrirvara
og koma með. Sá sem á svona
vini verður aldrei einn.

Ég hef trú á því að kostnað-
urinn við það að eignast þessa
nýju Íslendinga sé töluvert á
aðra milljón króna. Á Alþingi
núna er tillaga um að ríkið
komi að þessum kostnaði eins
og er gert á öðrum Norður-
löndum. Alveg eins og ríkið
tekur þátt í glasafrjóvgunum
og fleira. Mér finnst það mikið
réttlætismál.“

– En er það ekki flókið og
erfitt að ættleiða barn?

„Jú, það er mjög mikið mál
að ganga í gegnum svona ætt-
leiðingarferli. Þú þarft að opna
þig svo algjörlega fyrir stjórn-
völdum. Þú þarft að gefa ná-
kvæmar upplýsingar um þig
persónulega þannig að þínir
einkahagir eru kannaðir ofan í
kjölinn. Það eru gerðar miklar
kröfur til þeirra sem óska eftir
að ættleiða börn. Mér finnst
það líka mjög eðlilegt, en oft
var erfitt að þurfa að gefa allar
þessar upplýsingar.“

– Og hvernig gengur svo
lífið um þessar mundir?

„Í dag er komin nokkuð góð
regla á okkar líf. Ég er ennþá í
fríi og er bara í því að sinna
Ásgerði. Hún byrjar í leikskóla
núna í byrjun nóvember, fer á
Eyrarskjól, og ég hlakka mikið
til að sjá hvernig það gengur.
Ég fer síðan að vinna aftur
þegar aðlögunin er búin, þ.e. í
hálft starf, en fer síðan að vinna
að fullu eftir áramótin.“

Hún Ásgerður Jing er að
verða Íslendingur. Hún verður
Vestfirðingur. Ein af þessu
fólki sem gerir samfélagið fjöl-
breytilegt og með tímanum
vonandi víðsýnna. Þegar setið
er með henni dagstund á Ísa-
firði dettur manni ekki í hug
að fyrir aðeins nokkrum miss-
erum hafi hún fundist í skó-
kassa austur í Kína, óravegu
frá okkar raunveruleika. En
svona er heimurinn kannski
orðinn lítill.

– Halldór Jónsson.

Laufey á Kínamúrnum.

Fimm nýir Íslendingar.
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Birna Lárusdóttir forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar skrifar

Stefnt á Dýrafjarðargöng
og veg um Arnkötludal

Mikill miskilningur virðist
á kreiki um áherslur vestfirskra
sveitarstjórnarmanna í sam-
göngumálum fjórðungsins.
Gætir hans jafnt í ræðu sem
riti. Því langar mig í þessu
greinarkorni að varpa skýrara
ljósi á stefnu bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar í þessum efnum
en hún samræmist í öllum
meginatriðum áherslum ann-
arra vestfirskra sveitarstjórna.

Árið 1997 samþykktu öll
sveitarfélög á Vestfjörðum
stefnumótun í samgöngumál-
um sem unnið hefur verið eftir
á vettvangi sveitarstjórna allar
götur síðan. Þar er skýrt kveðið
á um þörfina fyrir jarðgöng
milli Dýrafjarðar og Arnar-
fjarðar og veg um Arnkötludal
og Gautsdal. Sá vegur, sem
verður nánast samhliða gamla
veginum um Tröllatunguheiði,
mun tengja saman Strandir og
Reykhólahrepp auk þess sem
hann mun stytta leiðina milli
Ísafjarðar og Reykjavíkur um

rösklega 40 km borið saman
við leiðina um Strandir. Það
munar um minna. Á hinn bóg-
inn munu göng undir Hrafns-
eyrarheiði, milli Dýrafjarðar
og Arnarfjarðar, gera það að
verkum að heilsárssamgöngur
milli norðanverðra og sunnan-
verðra Vestfjarða verða í fyrsta
sinn  mögulegar. Göngin
munu skapa eitt atvinnu- og
þjónustusvæði sem er forsenda
þess að á norðanverðum Vest-
fjörðum verði öflugur byggða-
kjarni sem með réttu getur
kallast höfuðstaður Vest-
fjarða.

HringvegurHringvegurHringvegurHringvegurHringvegur
um Vestfirðium Vestfirðium Vestfirðium Vestfirðium Vestfirði

Báðar þessar leiðir eru liðir
í að ljúka við gerð hringvegar
um Vestfirði, en fullbúinn
markar sá vegur byltingu í
samgöngum fyrir íbúa fjórð-
ungsins auk þess sem hann
verður eftirsóttur af ferða-

mönnum til framtíðar. Allt er
þetta í samræmi við fyrrnefnda
stefnumótun vestfirskra sveit-
arfélaga, sem samþykkt var á
Fjórðungsþingi 1997 og er enn
í gildi. Í henni er lögð áhersla
á fimm meginverkefni sem
unnið verði  að á tíu árum:

1. Lokið verði við vegagerð
milli þéttbýlisstaða, flugvalla
og ferjubryggja innan hvers
samgöngusvæðis þ.e.norðan-
verðra Vestfjarða, sunnan-
verðra Vestfjarða, Reykhóla-
hrepps og Stranda. Segja má
að þessu verkefni sé að mestu
lokið ef frá er talinn vegurinn
milli Hólmavíkur og Drangs-
ness.

2. Stórverkefni í vegagerði
verði tvö, Djúpvegur og Vest-
fjarðavegur, milli Flókalundar
og Bjarkalundar.

3.Nýr vegur verði lagður um
Arnkötludal milli Steingríms-
fjarðar og Reykhólasveitar
sem loki hringvegi um Vest-
firði í austri.

Birna Lárusdóttir.
4. Hringvegur með bundnu

slitlagi verði um Vestfirði sem
tengi allar byggðir fjórðungs-
ins saman.

5. Að afloknum verkefnum
10 ára tímabilsins verði hring-
vegi um Vestfirði lokið með
gerð jarðganga milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar.

Ljóst er að vegagerð á Vest-
fjörðum hefur gengið hægar
en samgönguáætlun Fjórð-
ungsþingsins gerir ráð fyrir.
Á því geta verið ýmsar skýr-
ingar sem ekki verða raktar
hér. Engum blöðum er þó um
það að fletta að miklir fjár-
munir hafa farið í vegagerð í
fjórðungnum undangengin ár
og hefur mest af þeim farið í
stórverkefnin tvö, Djúpveg og
Vestfjarðaveg, milli Flóka-
lundar og Bjarkalundar. Eink-
um hefur vegurinn um Ísa-
fjarðardjúp tekið stakkaskipt-
um þótt enn vanti töluvert uppá
að hægt verði að aka á bundnu
slitlagi alla þá leið. Standa þar
einkum útaf framkvæmdir í
Mjóafirði. Stefna bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar hefur verið
afar skýr hvað varðar veginn
um Ísafjarðardjúp – uppbygg-
ingu hans ber að ljúka hið
fyrsta og eigi síðar en 2007.

Arnkötludal íArnkötludal íArnkötludal íArnkötludal íArnkötludal í
forgang á Ströndumforgang á Ströndumforgang á Ströndumforgang á Ströndumforgang á Ströndum

Samhliða áherslum á veginn
um Ísafjarðardjúp hefur bæjar-
stjórnin séð ástæðu til að
álykta sérstaklega um veginn
um Arnkötludal og bent á
nauðsyn þess að hið fyrsta
verði hafist handa við þá vega-
gerð. Kostnaður við hana hefur
verið áætlaður um 700 millj-
ónir króna sem telst ekki há
upphæð á vegagerðarvísu.
Telur bæjarstjórnin afar brýnt
að vestfirsku vegafé sé stýrt í
samræmi við stefnumótunina
frá 1997 sem gerir ráð fyrir
,,að vegagerð um Arnkötludal
fresti fyrirhugaðri vegagerð
um Kollafjörð og Bitru” þar
til öðrum forgangsverkefnum
er lokið. Með öðrum orðum
vill bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar árétta að vegurinn um Arn-
kötludal á ekki að kalla á meira
vegafé í fjórðunginn heldur
tilfærslu á áætluðum fjármun-
um í veginn um Strandir. Og
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar er
ekki ein um þessa afstöðu. Á
fundi sem forsvarsmenn sveit-
arfélaganna þriggja við Ísa-
fjarðardjúp héldu ásamt
Hólmavíkurhreppi í febrúar á
þessu ári, var samþykkt álykt-
un til ríkisvaldsins þess efnis
að framtíðarleiðin úr Djúpi
skuli liggja um Arnkötludal.
Fá, ef nokkur, fordæmi eru
fyrir því að þessi sveitarfélög
hafi sameiginlega gefið frá sér
jafn afdráttarlausa yfirlýsingu
og þessa.

Dýrafjarðargöngin eruDýrafjarðargöngin eruDýrafjarðargöngin eruDýrafjarðargöngin eruDýrafjarðargöngin eru
það sem koma skalþað sem koma skalþað sem koma skalþað sem koma skalþað sem koma skal

Allar þær vegaframkvæmd-

ir sem tæpt hefur verið á hér
að ofan  breyta ekki þeirri stað-
reynd að stefnan er sett á jarð-
göng milli Dýrafjarðar og Arn-
arfjarðar. Þegar sér fyrir end-
ann á forgangsverkefnunum
eiga samgönguyfirvöld að
snúa sér að gerð Dýrafjarðar-
ganganna. Þau göng hafa verið
í undirbúningi um allnokkurt
skeið og í núgildandi jarð-
gangaáætlun koma þau næst á
eftir jarðgangagerð á Aust-
fjörðum. Það þarf ekki að tí-
unda mikilvægi þess að við
höldum þeim stað í röðinni. Í
reynd er það afstaða margra
sveitarstjórnarmanna að ef al-
vara liggur að baki þeim yfir-
lýsingum ríkisvaldsins að
byggja upp byggðakjarna á
norðanverðum Vestfjörðum,
sem þjóni öllum fjórðungnum,
þá hljóti Dýrafjarðargöngin að
vera lykillinn að þeirri áætlun.
Þau ætti því að fjármagna sér-
staklega með tilliti til slíkra
byggðasjónarmiða.

Samgöngumál hafa löngum
verið efniviður í kraftmiklar
rökræður og orðið uppspretta
ósættis. Hreppapólitík hefur
jafnvel ráðið úrslitum um það
hvaða framkvæmdir hafa orð-
ið ofan á í vegagerð. Því er
gott til þess að vita að á síðast-
liðnum sex árum hafi vestfirsk
sveitarfélög borið gæfu til þess
að vinna eftir þeirri framtíðar-
sýn í samgöngumálum sem
mörkuð var á Fjórðungsþingi
1997. Hér eftir sem hingað til
verður barist um þá fjármuni
sem áætlaðir eru til samgöngu-
mála í landinu en engum á að
dyljast í hvaða verkefni þeim
fjármunum skuli varið á Vest-
fjörðum.

– Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæj-
ar.

Ný plata Írafárs kemur út á föstudag

Hefja tónleikaferð í fé-
lagsheimilinu í Hnífsdal

Ný plata hljómsveitarinnar
Írafárs kemur út á föstudag

og ætlar hljómsveitin að
fylgja plötunni eftir með tón-

leikaferð um landið sem
stendur fram í desember.

Alls verður leikið á tólf stöð-
um í öllum landshlutum og

verða fyrstu tónleikarnir í
félagsheimilinu í Hnífsdal
nk. laugardagskvöld. Sig-

urður Samúelsson, hinn
ísfirski bassaleikari Írafárs,

segir það leggjast vel í sveit-
ina að hefja ferðina í Hnífs-
dal.  „Þetta eru mikil tíma-

mót. Ég held að popphljóm-
sveit hafi ekki farið í tón-
leikaferð um landið síðan

Todmobile fór hringinn fyrir
tíu árum síðan. Það verður
virkilega gaman að halda
almennilega tónleikar þar
sem fólk situr og hlustar á

okkar efni við fyrsta flokks
skilyrði“, segir Sigurður.

Mikið er lagt upp úr vandað-
ri umgjörð tónleikanna og

segir Sigurður fullkomið
hljóðkerfi og ljósabúnað

verða með í för. „Tónleikar-
nir verða mikil veisla fyrir
augu og eyru. Við verðum

með sama búnaðinn á öllum

stöðum, þannig pössum við
upp á að gera ekki lands-

byggðinni lægra undir
höfði.“ Hljómplata Írafárs

heitir Nýtt upphaf og var að
mestu tekin upp í Flórída í

sumar. „Nýja platan er svo-
lítið ólík þeirri síðustu. Hún

spannaði lengra tímabil og
var því sundurleitari en Nýtt
upphaf myndar meiri heild.

Platan mun koma mörgum á
óvart því á henni er rokkaðri
tónlist en við höfum hingað
til verið að flytja.“ Sigurður

segir mikið annríki hafa
verið á hljómsveitinni að

undanförnu. „Það er búið að

vera nóg að gera í spileríi og
upptökum en aðal vertíðin er

framundan og stendur fram
að jólum. Síðan má segja að
við komumst í sumarfrí eins
og aðrir íslenskir popparar í

janúar“, sagði Sigurður Sam-
úelsson.  Á öllum tónleikun-

um leikur hljómsveitin öll
lögin af nýju plötunni ásamt

völdum eldri lögum. Tón-
leikarnir í Félagsheimilinu í
Hnífsdal hefjast kl. 20. Eng-

in aldurstakmörk eru á að-
gangi og forsala aðgöngu-

miða hófst í dag í Símabúð-
inni á Ísafirði.

– kristinn@bb.is

Írafár á sviði í Félagsheimilinu í Hnífsdal.
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GS trésmíði byggir
þjónustuhús í Súðavík
Hreppsnefnd Súðavíkur hefur samið við G.S. trésmíði

ehf. í Súðavík um smíði á þjónustuhúsi fyrir nýtt tjald-
stæði í þorpinu. Ætlunin er að húsið verði smíðað í vetur

og verði tilbúið næsta sumar. Framkvæmdir við fyrsta
áfanga tjaldstæðisins stóðu yfir í sumar en það verður
staðsett ofan við félagsheimilið í ytri byggð Súðavíkur.

„Áfangi tvö felst í því að koma þjónustuhúsinu í gagnið
og vonandi verður eitthvað gert í að laga aðgengi felli- og
hjólhýsa líka. Síðan ráðgerum við að ljúka framkvæmd-

um á þarnæsta ári“, sagði Ómar Már. – kristinn@bb.is

Suðureyri: Vegrið á
Hjallaveg ekki í bígerð

Ekki er í bígerð að setja upp vegrið við Hjallaveg á Suð-
ureyri en eins og kunnugt er, valt bifreið þar fyrir stuttu

og hafnaði fyrir neðan veg. Hjallavegurinn er nokkuð
brattur og er nokkuð hátt fall fram af honum öðrum

megin. Sigurður Mar Óskarsson, bæjartæknifræðingur
segir ekki hafa borist kvartanir vegna slysahættu á

Hjallavegi. „Við höfum skoðuðum þetta mál fyrir löngu
og vitum af þessu en það er dýr framkvæmd að setja upp
vegrið. Í staðinn höfum við lagt áherslu á að hálkuverja í

brekkunni“, sagði Sigurður Mar.  – kristinn@bb.is

Engar hugmyndir um
breytta útgerð Júlíusar
Eins og kom fram í frétt hér í blaðinu fyrir stuttu, hefur
verð á sjófrystum fiski lækkað mjög að undanförnu sem

aftur hefur leitt til breytinga í rekstri nokkurra frystitog-
ara. Undanfarna daga hafa birst fréttir um breytt hlut-

verk frystiskipa Samherja hf. og fleiri fyrirtækja á þann
veg að sum hafa hætt alfarið frystingu útá sjó og koma

nú með ferskan fisk til vinnslu í landi. Einar Valur
Kristjánsson framkvæmdastjóri H.G. segir engar hug-
myndir uppi um breytingar á rekstri frystiskips félags-

ins, Júlíusar Geirmundssonar.  – hj@bb.is

Byggðakvóti Fiskvinnslunnar Fjölnis ehf.

Bæjarráð mælir með
áframhaldandi úthlutun

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
samþykkti í síðustu viku að
mæla með því við sjávarút-
vegsráðuneytið að Fisk-
vinnslan Fjölnir hf. á Þing-
eyri verði áfram veittur 387
tonna byggðakvóti eins og
undanfarin ár. Upphaflegur
samningur milli fyrirtækisins

og bæjaryfirvalda var til 5 ára
og hefur Fjölnir hf., fengið
úthlutað 387 tonna byggða-
kvóta síðastliðin fjögur ár.
Yfirstandandi fiskveiðiár er
því það síðasta samkvæmt áð-
urnefndum samningi.

Eitt af skilyrðum upphaf-
lega samningsins var það að

tryggt yrði hráefni til vinnslu
á Þingeyri til viðbótar
byggðakvóta. Samkvæmt
upplýsingum frá Fjölni hf.
sem koma fram í bréfi til
bæjarráðs hafa 10 þúsund
tonn af bolfiski verið tekin
til vinnslu hjá fyrirtækinu frá
því á árinu 1999. – hj@bb.is

Halldór Páll Eydal, kirkju-
vörður í Bolungarvík, segir
ætlunina að taka Hólskirkju
aftur í notkun á aðfangadags-
kvöld. Eins og greint hefur
verið frá standa yfir miklar
framkvæmdir í kirkjunni og
hafa verið gerðar á henni marg-
víslegar lagfærðingar í haust.

„Meiningin var alltaf að
framkvæmdum innandyra yrði
lokið fyrir annan sunnudag í
aðventu sem er 7. desember.
Hins vegar hafa framkvæmdir
dregist vegna þess að margt
ófyrirséð hefur komið upp á
sem þurft hefur að vinna við,

en þessum framkvæmdum
verður lokið fyrir jólamessuna
á aðfangadagskvöld“, segir
Halldór Páll.

Hann segir að búið sé að
rétta af gólfbita kirkjunnar og
nú sé verið að setja músanet
undir gólfið og einangra. Þá
verði gólfborðin lögð á en ætl-
unin sé að slípa þau og olíu-
bera. Að auki standi yfir fram-
kvæmdir við snyrtiaðstöðu og
fatahengi sem verið sé að færa
í upprunalegan stíl kirkjunnar.
„Þegar gólfið er komið á
getum við farið að setja bekk-
ina á sinn stað.“

Búið er að steypa nýjar
kirkjutröppur og hefur verið
hellulagt fyrir framan þær. Að
auki hafa skólp- og vatnslagnir
verið endurnýjaðar. Að sögn
Halldórs er framkvæmdum að
utan lokið í þessum áfanga.
„Næsta vor er síðan ætlunin
að fara í annan áfanga en þá
verður skipt um járn utan á
kirkjunni og timburklæðning
endurnýjuð. Að auki verður
skipt um glugga og glugga-
hlera, og nýr kross smíðaður á
kirkjuna“, sagði Halldór Páll
Eydal.

– kristinn@bb.is

Hólskirkju í Bolungarvík

Messað að nýju á
aðfangadagskvöld

Lögreglan á Ísafirði

Fjögur umferðar-
óhöpp en engin slys

Tilkynnt var um fjögur um-
ferðaróhöpp í umdæmi lög-
reglunnar á Ísafirði í liðinni
viku þar sem engin slys urðu
á fólki. Um var að ræða
árekstur tveggja bifreiða á
Súðavíkurhlíð seinni part
mánudags í síðustu viku og
árekstur vinnuvélar og bif-
reiðar á bifreiðastæði við
Stakkanes á Ísafirði um há-
degið á miðvikudag.

Sama dag var bifreið ekið
á grjótvörn á Óshlíðarvegi.
Á föstudag var tilkynnt um

að ekið hafi verið á mann-
lausa fólksbifreið sem stóð á
bifreiðastæði fyrir aftan
Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
Ekið hafði verið á græna Toy-
otu bifreið, árgerð 1996. Sá
sem árekstrinum olli mun hafa
ekið af vettvangi án þess að
gera vart við sig. Lögreglan
óskar eftir upplýsingum frá
öllum þeim sem hugsanlega
hafa vitneskju um áreksturinn.

Í vikunni hafði lögreglan
afskipti af fjórum ökumönnum
vegna ljósabúnaðar bifreiða

þeirra. Ýmist voru ökuljós
ekki kveikt eða ljós virkuðu
ekki eins og lög gera ráð
fyrir. Þá voru höfð afskipti
af fjórum ökumönnum sem
reyndust aka yfir leyfilegum
hámarkshraða. Einn öku-
maður reyndist ekki vera
með ökuskírteini meðferðis
þegar lögregla hafði afskipti
af honum. Þá voru höfð af-
skipti af einum ökumanni
flutningabifreiðar vegna
ökuritaskífu sem ekki var
notuð.       – kristinn@bb.is

Komur skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar

Stefnir í metfjölda
næsta ferðasumar

Allt stefnir í að met verði
sett í komum skemmtiferða-
skipa til Ísafjarðar á næsta ári.
Gert er ráð fyrir að 19 skip
leggi leið sína til bæjarins en
fram til þessa hafa þau flest
verið 15. Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar er nýkominn af
kaupstefnu um skemmtiferða-
skipamarkaðinn í Hamborg í
Þýskalandi þar sem gengið var
frá komu fjögurra skipa. „Síð-

an þykist ég eiga von á einu
eða tveimur til viðbótar þó það
sé ekki í hendi ennþá“, segir
Guðmundur. Aðspurður um
hvort markaðsstarf hafnarinn-
ar sé að skila sér segir Guð-
mundur a.m.k. ljóst að það
þurfi að sinna því til að ná
árangri.

„Markaðsstarfið hófst hjá
Ísafjarðarhöfn fyrir margt
löngu og það verður að halda
því áfram ef á að fá fleiri skip

hingað inn“, segir Guðmundur
sem kynnti Ísafjarðarhöfn í
Hamborg ásamt fulltrúum
Reykjavíkur- og Akureyrar-
hafna. „Hafnirnar eru samherj-
ar í samtökum sem þær stofn-
uðu og heita Cruise Iceland.
Þessir staðir eru ekki í inn-
byrðis samkeppni og við telj-
um samstarf hag okkar allra.
Bæði uppskerum við minni
kostnað og markvissara mark-
aðsstarf. Þá getum við boðið

upp á þrjár hafnir sem hægt er
að sækja þrjá daga í röð og
það er pakki sem við vonumst
til að fái góðar viðtökur“, segir
Guðmundur.

Nokkur skipanna sem koma
til Ísafjarðar á næsta ári hafa
ekki komið áður. Guðmundur
segir það frekari vísbendingu

um að markaðsstarfið sé að
skila árangri. „Við vonum það
en árangur markaðsstarfsins
er alltaf erfitt að meta.“

Hann segir eigendur
skemmtiferðaskipa horfa til
langs tíma. „Útgerðaraðilarnir
eru yfirleitt ekki að gera samn-
inga á þessum kaupstefnum

heldur er þetta frekar kynning-
arstarf. Þeir reka úr okkur
garnirnar um hafnaraðstöðuna
og annað slíkt. Þannig horfum
við upp á að eftir því sem
stærri skip koma til okkar því
mikilvægara er að hafa al-
mennilegan hafnsögubát í
höfninni“.    – kristinn@bb.is

Skemmtiferðaskip í Ísafjarðarhöfn.
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Ódýrast að flytja pakka
til Ísafjarðar með pósti

Að senda reiðhjól með flugi til Ísafjarðar er 121% dýr-
ara en að senda það með Íslandspósti samkvæmt könnun

Neytendassamtakanna. Í könnuninni var tekið dæmi af
flutningi 3,5 kg. pakka, 15 kg. pakka og reiðhjóls. Í öll-
um tilvikum var ódýrast að senda með Íslandspósti. Að

senda minni pakkann í pósti kostar kr. 565 en kr. 875
með Landflutningum  sem voru dýrastir í þessum flokki.
Munurinn á hæsta og lægsta verði er 55%. Stærri pakk-
ann kostar kr. 1.050 að senda með pósti en kr. 1.450 með

Flugfélaginu. Verðmunurinn er 38%.  – kristinn@bb.is

Starfsemi Skipaskoð-
unar haldið áfram

Ákveðið hefur verið að einkavæða skipaskoðun frá 1.
mars á næsta ári og hefur sex starfsmönnum Siglinga-
stofnunar verið sagt upp störfum. Starfsemi Siglinga-
stofnunar í Ólafsvík, Akureyri, Vestmannaeyjum og
Keflavík verður lögð niður en starfsemi á Ísafirði og

Fáskrúðsfirði verður haldið áfram. Í verkefnaáætlun frá
samgönguráðuneytinu sem birt var í síðustu viku er

greint frá því að skipaskoðun verði einkavædd frá og
með 1.mars 2004.

– hj@bb.is

Fjórir úr Skíðafélaginu
í landsliðunum í göngu
Skíðagöngunefnd Skíðasambandsins hefur valið í A- og

B-landslið Íslands fyrir komandi keppnistímabil. Eins og
undanfarin ár eru þeir Ólafur Th. Árnason, Jakob Einar

Jakobsson og Markús Þór Björnsson í hópnum, en auk
þeirra var Önfirðingurinn Kristján Óskar Ásvaldsson

nú valinn í fyrsta sinn. Alls voru sjö skíðakappar valdir í
landsliðin að þessu sinni, þar af þessir fjórir úr Skíðafé-
lagi Ísfirðinga. Þeir Ólafur og Jakob eru í A-landsliðinu,

eins og í fyrra og Markús Þór og Kristján eru í B-
landsliðinu. – hlynur@bb.is

Andrés Guðmundsson og Sigríður Kristinsdóttir skemmtu sér vel á árshátíðinni. Það gerðu einnig þeir Elías Sveinsson og Flosi Jónsson.

Árshátíð HG haldin með glæsi-
brag í félagsheimilinu í Hnífsdal

Árshátíð starfsfólks
Hraðfrystihússins-Gunn-
varar hf. var haldin með
glæsibrag í félagsheimil-
inu í Hnífsdal á laugar-

dagskvöld. Starfsmanna-
félag fyrirtækisins sá um

árshátíðina en hana
sóttu starfsmenn þess,

sem hafa fast land undir
fótum að öllu jöfnu, í Súða-

vík og Hnífsdal.  SKG-
veitingar sáu um steikar-

hlaðborð og hljómsveit
undir styrkri stjórn Jóns

Hallfreðs Engilbertssonar
flutti söngdagskrá á meðan
á borðhaldi stóð, við góðar

undirtektir árshátíðar-
gesta. Að borðhaldi loknu
var stiginn dans frameftir
nóttu við undirleik dúetts-

ins Þórunnar og Halla.
Þorsteinn J. Tómasson

var á staðnum og tók
meðfylgjandi myndir.

– kristinn@bb.is

Jón Grétar Kristjánsson, Jónbjörn Björnsson og Frosti Gunnarsson.

Björg Hansdóttir, Ásthildur Jónasdóttir og Þóra Katla Bjarnadóttir.
Konráð Jakobsson, sem lengi sat við stjórnvölinn hjá Hraðfrystihúsinu í Hnífsdal, og
Einar Valur Kristjánsson framkvæmdastjóri HG.
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Háskólasamfélag á Vestfjörðum!
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 er Skoda Octavia turboTil sölu er Skoda Octavia turboTil sölu er Skoda Octavia turboTil sölu er Skoda Octavia turboTil sölu er Skoda Octavia turbo
árg. 2000. Sumar- og vetrardekkárg. 2000. Sumar- og vetrardekkárg. 2000. Sumar- og vetrardekkárg. 2000. Sumar- og vetrardekkárg. 2000. Sumar- og vetrardekk
fylgja. Skipti á ódýrari bíl komafylgja. Skipti á ódýrari bíl komafylgja. Skipti á ódýrari bíl komafylgja. Skipti á ódýrari bíl komafylgja. Skipti á ódýrari bíl koma
til greina (cd. 350-500 þús. kr).til greina (cd. 350-500 þús. kr).til greina (cd. 350-500 þús. kr).til greina (cd. 350-500 þús. kr).til greina (cd. 350-500 þús. kr).
Upplýsingar í símum 456 4847Upplýsingar í símum 456 4847Upplýsingar í símum 456 4847Upplýsingar í símum 456 4847Upplýsingar í símum 456 4847
eða 869 8015.eða 869 8015.eða 869 8015.eða 869 8015.eða 869 8015.

Óska eftir ódýrum bíl á verðbil-Óska eftir ódýrum bíl á verðbil-Óska eftir ódýrum bíl á verðbil-Óska eftir ódýrum bíl á verðbil-Óska eftir ódýrum bíl á verðbil-
inu 20-30 þúsund kr., helst skoð-inu 20-30 þúsund kr., helst skoð-inu 20-30 þúsund kr., helst skoð-inu 20-30 þúsund kr., helst skoð-inu 20-30 þúsund kr., helst skoð-
uðum eða skoðunarhæfum. Upp-uðum eða skoðunarhæfum. Upp-uðum eða skoðunarhæfum. Upp-uðum eða skoðunarhæfum. Upp-uðum eða skoðunarhæfum. Upp-
lýsingar í síma 848 0876.lýsingar í síma 848 0876.lýsingar í síma 848 0876.lýsingar í síma 848 0876.lýsingar í síma 848 0876.

Mig vantar lítið fiskabúr fyrirMig vantar lítið fiskabúr fyrirMig vantar lítið fiskabúr fyrirMig vantar lítið fiskabúr fyrirMig vantar lítið fiskabúr fyrir
gullfiskana mína og líka Stiga-gullfiskana mína og líka Stiga-gullfiskana mína og líka Stiga-gullfiskana mína og líka Stiga-gullfiskana mína og líka Stiga-
sleða (stýrissleða) fyrir börninsleða (stýrissleða) fyrir börninsleða (stýrissleða) fyrir börninsleða (stýrissleða) fyrir börninsleða (stýrissleða) fyrir börnin
mín. Uppl. gefur Kristín í símamín. Uppl. gefur Kristín í símamín. Uppl. gefur Kristín í símamín. Uppl. gefur Kristín í símamín. Uppl. gefur Kristín í síma
456 4039 eða 848 2083.456 4039 eða 848 2083.456 4039 eða 848 2083.456 4039 eða 848 2083.456 4039 eða 848 2083.

Til sölu eru tveir pottofnar á kr.Til sölu eru tveir pottofnar á kr.Til sölu eru tveir pottofnar á kr.Til sölu eru tveir pottofnar á kr.Til sölu eru tveir pottofnar á kr.
2.500 stykkið. Keyptir nýir2.500 stykkið. Keyptir nýir2.500 stykkið. Keyptir nýir2.500 stykkið. Keyptir nýir2.500 stykkið. Keyptir nýir
1965. Uppl. í síma 456 3589.1965. Uppl. í síma 456 3589.1965. Uppl. í síma 456 3589.1965. Uppl. í síma 456 3589.1965. Uppl. í síma 456 3589.

Spilavist verður í GuðmundarbúðSpilavist verður í GuðmundarbúðSpilavist verður í GuðmundarbúðSpilavist verður í GuðmundarbúðSpilavist verður í Guðmundarbúð
á föstudagskvöld kl. 20:00.á föstudagskvöld kl. 20:00.á föstudagskvöld kl. 20:00.á föstudagskvöld kl. 20:00.á föstudagskvöld kl. 20:00.

Til sölu er ódýr Renault NevadaTil sölu er ódýr Renault NevadaTil sölu er ódýr Renault NevadaTil sölu er ódýr Renault NevadaTil sölu er ódýr Renault Nevada
4x4, árg. 1991, ekinn ca. 1404x4, árg. 1991, ekinn ca. 1404x4, árg. 1991, ekinn ca. 1404x4, árg. 1991, ekinn ca. 1404x4, árg. 1991, ekinn ca. 140
þús. km. Verð kr. 150 þús.þús. km. Verð kr. 150 þús.þús. km. Verð kr. 150 þús.þús. km. Verð kr. 150 þús.þús. km. Verð kr. 150 þús.
Uppl. í síma 895 2273.Uppl. í síma 895 2273.Uppl. í síma 895 2273.Uppl. í síma 895 2273.Uppl. í síma 895 2273.

Didda verður með leirmuni sína íDidda verður með leirmuni sína íDidda verður með leirmuni sína íDidda verður með leirmuni sína íDidda verður með leirmuni sína í
Ljóninu föstudaginn 14. nóv. kl.Ljóninu föstudaginn 14. nóv. kl.Ljóninu föstudaginn 14. nóv. kl.Ljóninu föstudaginn 14. nóv. kl.Ljóninu föstudaginn 14. nóv. kl.
14-19 og laugardaginn 15. nóv.14-19 og laugardaginn 15. nóv.14-19 og laugardaginn 15. nóv.14-19 og laugardaginn 15. nóv.14-19 og laugardaginn 15. nóv.
kl. 11-16.kl. 11-16.kl. 11-16.kl. 11-16.kl. 11-16.

Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-
holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.

Krabbameinssjúklingar! MuniðKrabbameinssjúklingar! MuniðKrabbameinssjúklingar! MuniðKrabbameinssjúklingar! MuniðKrabbameinssjúklingar! Munið
samverustundirnar á miðvikudög-samverustundirnar á miðvikudög-samverustundirnar á miðvikudög-samverustundirnar á miðvikudög-samverustundirnar á miðvikudög-
um kl. 20:30 að Sindragötu 11,um kl. 20:30 að Sindragötu 11,um kl. 20:30 að Sindragötu 11,um kl. 20:30 að Sindragötu 11,um kl. 20:30 að Sindragötu 11,
fyrstu og þriðju viku hvers mán-fyrstu og þriðju viku hvers mán-fyrstu og þriðju viku hvers mán-fyrstu og þriðju viku hvers mán-fyrstu og þriðju viku hvers mán-
aðar. Samverustundir fyrir að-aðar. Samverustundir fyrir að-aðar. Samverustundir fyrir að-aðar. Samverustundir fyrir að-aðar. Samverustundir fyrir að-
standendur sjúklinga eru á mið-standendur sjúklinga eru á mið-standendur sjúklinga eru á mið-standendur sjúklinga eru á mið-standendur sjúklinga eru á mið-
vikudögum, aðra og fjórðu hverjavikudögum, aðra og fjórðu hverjavikudögum, aðra og fjórðu hverjavikudögum, aðra og fjórðu hverjavikudögum, aðra og fjórðu hverja
viku kl. 20:30 á sama stað. Látiðviku kl. 20:30 á sama stað. Látiðviku kl. 20:30 á sama stað. Látiðviku kl. 20:30 á sama stað. Látiðviku kl. 20:30 á sama stað. Látið
sjá ykkur. Kaffi á könnunni.sjá ykkur. Kaffi á könnunni.sjá ykkur. Kaffi á könnunni.sjá ykkur. Kaffi á könnunni.sjá ykkur. Kaffi á könnunni.

Þrír dverghamsturs ungar fástÞrír dverghamsturs ungar fástÞrír dverghamsturs ungar fástÞrír dverghamsturs ungar fástÞrír dverghamsturs ungar fást
gefins. Uppl. í síma 865 0441.gefins. Uppl. í síma 865 0441.gefins. Uppl. í síma 865 0441.gefins. Uppl. í síma 865 0441.gefins. Uppl. í síma 865 0441.

Til leigu er 3ja herb. íbúð viðTil leigu er 3ja herb. íbúð viðTil leigu er 3ja herb. íbúð viðTil leigu er 3ja herb. íbúð viðTil leigu er 3ja herb. íbúð við
Urðarveg. Íbúðin er laus. Uppl.Urðarveg. Íbúðin er laus. Uppl.Urðarveg. Íbúðin er laus. Uppl.Urðarveg. Íbúðin er laus. Uppl.Urðarveg. Íbúðin er laus. Uppl.
í síma 456 3372.í síma 456 3372.í síma 456 3372.í síma 456 3372.í síma 456 3372.

Flóamarkaður JC Vestfjarða ogFlóamarkaður JC Vestfjarða ogFlóamarkaður JC Vestfjarða ogFlóamarkaður JC Vestfjarða ogFlóamarkaður JC Vestfjarða og
Sunddeildar Vestra verður hald-Sunddeildar Vestra verður hald-Sunddeildar Vestra verður hald-Sunddeildar Vestra verður hald-Sunddeildar Vestra verður hald-
inn laugardaginn 15. nóveberinn laugardaginn 15. nóveberinn laugardaginn 15. nóveberinn laugardaginn 15. nóveberinn laugardaginn 15. nóveber
frá kl. 11-16.frá kl. 11-16.frá kl. 11-16.frá kl. 11-16.frá kl. 11-16.

Átt þú muni sem þú ert til í aðÁtt þú muni sem þú ert til í aðÁtt þú muni sem þú ert til í aðÁtt þú muni sem þú ert til í aðÁtt þú muni sem þú ert til í að
láta á flóamarkað. Hafðu sam-láta á flóamarkað. Hafðu sam-láta á flóamarkað. Hafðu sam-láta á flóamarkað. Hafðu sam-láta á flóamarkað. Hafðu sam-
band og við sækjum þá heim tilband og við sækjum þá heim tilband og við sækjum þá heim tilband og við sækjum þá heim tilband og við sækjum þá heim til
þín. Sigga 893 1769 og Rúnarþín. Sigga 893 1769 og Rúnarþín. Sigga 893 1769 og Rúnarþín. Sigga 893 1769 og Rúnarþín. Sigga 893 1769 og Rúnar
897 6707. 897 6707. 897 6707. 897 6707. 897 6707. JC Vestfirðir.JC Vestfirðir.JC Vestfirðir.JC Vestfirðir.JC Vestfirðir.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-
arvegi 78 með sér inngangi. Upp-arvegi 78 með sér inngangi. Upp-arvegi 78 með sér inngangi. Upp-arvegi 78 með sér inngangi. Upp-arvegi 78 með sér inngangi. Upp-
lýsingar í símum 456 3928 eðalýsingar í símum 456 3928 eðalýsingar í símum 456 3928 eðalýsingar í símum 456 3928 eðalýsingar í símum 456 3928 eða
456 4323.456 4323.456 4323.456 4323.456 4323.

Til sölu er stofuskápur, tvær ein-Til sölu er stofuskápur, tvær ein-Til sölu er stofuskápur, tvær ein-Til sölu er stofuskápur, tvær ein-Til sölu er stofuskápur, tvær ein-
ingar, hvor um sig 1 metri áingar, hvor um sig 1 metri áingar, hvor um sig 1 metri áingar, hvor um sig 1 metri áingar, hvor um sig 1 metri á
breidd og 2 metrar á hæð. Selstbreidd og 2 metrar á hæð. Selstbreidd og 2 metrar á hæð. Selstbreidd og 2 metrar á hæð. Selstbreidd og 2 metrar á hæð. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 696 7316.ódýrt. Uppl. í síma 696 7316.ódýrt. Uppl. í síma 696 7316.ódýrt. Uppl. í síma 696 7316.ódýrt. Uppl. í síma 696 7316.

Hundaeigendur! HundahópurHundaeigendur! HundahópurHundaeigendur! HundahópurHundaeigendur! HundahópurHundaeigendur! Hundahópur
Björgunarfélags Ísafjarðar sér umBjörgunarfélags Ísafjarðar sér umBjörgunarfélags Ísafjarðar sér umBjörgunarfélags Ísafjarðar sér umBjörgunarfélags Ísafjarðar sér um
þjálfun leitarhunda. Þeir sem hafaþjálfun leitarhunda. Þeir sem hafaþjálfun leitarhunda. Þeir sem hafaþjálfun leitarhunda. Þeir sem hafaþjálfun leitarhunda. Þeir sem hafa
áhuga að starfa með okkur íáhuga að starfa með okkur íáhuga að starfa með okkur íáhuga að starfa með okkur íáhuga að starfa með okkur í
vetur mæti á fund í Guðmundar-vetur mæti á fund í Guðmundar-vetur mæti á fund í Guðmundar-vetur mæti á fund í Guðmundar-vetur mæti á fund í Guðmundar-
búð kl. 20 fimmtudaginn 13.búð kl. 20 fimmtudaginn 13.búð kl. 20 fimmtudaginn 13.búð kl. 20 fimmtudaginn 13.búð kl. 20 fimmtudaginn 13.
nóvember. Allt áhugafólk umnóvember. Allt áhugafólk umnóvember. Allt áhugafólk umnóvember. Allt áhugafólk umnóvember. Allt áhugafólk um
leitarhunda er velkomið. Nánarileitarhunda er velkomið. Nánarileitarhunda er velkomið. Nánarileitarhunda er velkomið. Nánarileitarhunda er velkomið. Nánari
upplýsingar veitir Auður Yngva-upplýsingar veitir Auður Yngva-upplýsingar veitir Auður Yngva-upplýsingar veitir Auður Yngva-upplýsingar veitir Auður Yngva-
dóttir í síma 893 5478.dóttir í síma 893 5478.dóttir í síma 893 5478.dóttir í síma 893 5478.dóttir í síma 893 5478.

Einar K. Guðfinnsson alþingismaður hefur lýst ánægju með hugmyndir
nefndar iðnaðarráðherra um háskólasamfélag, en það er sú nefnd sem Halldór
bæjarstjóri situr í. Nú hefur skólameistari Menntaskólans á Ísafirði, Ólína Þor-
varðardóttir, ritað grein um nauðsyn tveggja jarðganga í Vestur- Ísafjarðarsýslu
og Barðastrandarsýslu. Við fögnum öllum samgöngubótum og látum okkur
litlu skipta hversu mikið þær kosta. En lítum yfir farinn veg. Hverju hafa þær
skilað á síðustu árum? Einfaldast er að líta á þróun byggðar. Íbúum hefur ekki
fjölgað á Vestfjörðum þrátt fyrir gríðarlegar bætur í vegakerfinu á Vestfjörðum
síðustu rúma tvo áratugi. Til hvers eru þá samgöngubætur? Eðlilegt er að
spyrja til hvers þær leiði. Þær höfðu samverkandi áhrif til sameiningar þeirra
sveitarfélaga sem mynduðu Ísafjarðarbæ 1996, er þrír hreppar, með flesta íbúa
í þorpunum Þingeyri, Flateyri og Suðureyri, og tveir fábýlli sveitahreppar,
Mýra- og Mosvallahreppar, ásamt Ísafjarðakaupstað runnu saman í Ísafjarðarbæ.
Fólki í Ísafjarðarbæ hefur fækkað jafnt og þétt síðan.

Ekki má gleyma því að ,,stóru” hrepparnir í Vestursýslunni voru orðnir mjög
skuldsettir vegna framkvæmda sem ráðist hafði verið í til þess að mæta kröfum
íbúanna um íþróttaaðstöðu, ásamt því að bæta umhverfi, laga hafnir og fleira.
Ætla má að samverkandi þættir hafi ráðið mestu um sameiningu sveitarfélaga,
en jarðgöngin vonandi mestu. Samgöngur hafa batnað verulega en áhrif á
sveitarstjórnir mættu vera meiri. Síðasta sérkennilega upphlaupið í þeim
efnum voru viðbrögð bæjarstjórnar Bolungarvíkur við uppsögn Menntaskólans

á leigusamningi húsnæðis, sem nýtt var undir grunndeild tréiðna. Þau lýsa
hvorki skilningi á stöðu samgangna né mikilvægi þess að byggja upp mennta-
setur og síst kostnaðarvitund í opinberri þjónustu, sem Alþingi gerir stöðugt
meiri kröfur um. Skólinn fór 5 milljónum króna fram yfir fjárveitingar 2002,
sem knýr á um allar leiðir til sparnaðar.

Hætt er við því að þeir verði fyrir vonbrigðum sem trúa því að skólastofum
háskólasamfélags, sem einhver raunveruleg áhrif ætti að hafa á Vestfjörðum,
yrði dreift í hvert sveitarfélag. Hugmyndir um þetta ágæta samfélag virðast
nokkuð óskýrar. Ljóst er að eitt eða tvö hundruð nemendur breyta ekki miklu
um uppbyggingu samfélagsins á Vestfjörðum, að minnsta kosti ekki til þess að
snúa við þróuninni. Ef til vill tækist að hamla enn um sinn gegn ört vaxandi
fólksfækkun. Það sem skiptir máli er að koma upp menntasetri sem laðar fólk
að, háskólafólk úr öðrum héruðum, sem er tilbúið að setjast hér að til þess að
starfa hér. Til þess að það verði unnt er brýnt að fá enn fleiri nemendur til þess
að stunda nám hér vestra með tímabundinni búsetu eða eftir atvikum varanlegri
heimilisfesti. Þá er ekki verið ræða um það hundrað sem nú stundar einhvers
konar fjarnám héðan. Þrjú til fjögur hundruð aðkomnir nemendur myndu
breyta einhverju, meiru en við skynjum í dag. Til þess að þessi draumur verði
að veruleika verður Alþingi að móta stefnuna með fjárveitingum og forsvars-
menn sveitafélaganna að gera sér grein fyrir því að skólinn verður að vera á
einum stað, ekki mörgum. Ella fara nemendur annað!

Lögreglan á Ísafirði

Varar við eftirlitslaus-
um unglingasamkvæmum

Lögreglan á Ísafirði hvet-
ur foreldra til átaks gegn
eftirlitslausum unglinga-
samkvæmum.

Í tilkynningu frá lögregl-
unni segir að unglingasam-
kvæmi geti myndast ef
unglingur er skilinn eftir
einn heima í langan tíma að
kveldi eða nóttu til. Slíkt
fréttist ákaflega fljótt meðal

unglinga og fyrr en varir geti
orðið æði gestkvæmt hjá
viðkomandi.

Lögreglan hvetur því for-
eldra til að setja börnin sín
aldrei í stöðu sem þau ráði
ekki við. Slíkt geti haft nei-
kvæðar og langvarandi sál-
rænar afleiðingar segir í til-
kynningu frá lögreglunni á
Ísafirði.              – hj@bb.is

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir
Valgerði Sverrisdóttur, iðnað-
arráðherra hafa gefið skýra yf-
irlýsingu um að hún ætli að
leggja áherslu á uppbyggingu
Vestfjarða með skipun verk-
efnisstjórnar sem eigi að gera
tillögur til ráðherra um aðgerð-
ir í byggðamálum fyrir Vest-
firði næstu þrjú árin. „Mér
finnst þetta vera nokkuð sterk
yfirlýsing stjórnvalda um að
það eigi að leggja áherslu á
Vestfirði“, segir Halldór. Áður

hafði ráðherra skipað verkefn-
isstjórn sem er ætlað að skila
tillögum að aðgerðum á Eyja-
fjarðarsvæðinu.

Má segja að verkefnisstjórn-
in byggi á byggðaáætlun Vest-
fjarða sem kom út í mars á
síðasta ári. Eins og kunnugt er
voru Vestfirðingar ósáttir við
fyrirliggjandi drög að byggða-
áætlun stjórnvalda þar sem
fjórðungurinn fékk litla athygli
og því var sú leið farin að
móta áætlun heimamanna fyrir
svæðið. Í skipunarbréfi verk-

efnisstjórnarinnar segir að það
sé mat ráðuneytisins að margar
þær tillagna sem þar birtist
séu líklegar til árangurs og þörf
sé á að skoða þær betur með
tilliti til framkvæmdar.

Formaður verkefnisstjórn-
arinnar er Baldur Pétursson
frá iðnaðarráðuneytinu en aðr-
ir nefndarmenn eru Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, og Kristján G.
Jóhannsson, stjórnarformaður
Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða.          – kristinn@bb.is

Skýr yfirlýsing ráðherra
Aðgerðir í byggðamálum fyrir Vestfirði

Alls verða níu jólahlað-
borð haldin hjá SKG-veit-
ingum á Hótel Ísafirði í ár
og er þegar orðið fullt á tvö
þeirra. Hlaðborðin skipa
fastan sess í jólaundirbún-
ingnum hjá mörgum og hefj-
ast venju samkvæmt í lok
nóvember. Að þessu sinni
verður boðið upp á tvö
fjölskylduhlaðborð og sér-
stakt jólahlaðborð fyrir eldri
borgara.

Karl Ásgeirsson, mat-
reiðslumeistari hjá SKG
veitingum segir bókanir
heldur fyrr á ferðinni en und-
anfarin ár. „Sjálfsagt spilar
inn í að að við erum búin að
taka veitingasalinn í gegn.
Þær breytingar virðast falla
vel í kramið hjá fólki“, segir
Karl.

Að þessu sinni verða jóla-

hlaðborðin með eilítið öðru
sniði en venjulega og segir
Karl m.a. ætlunina að bera
forréttina á borð til gestanna
í stað þess að hafa þá á hlað-
borðinu.

Aðventan er líka heldur
fyrr á ferðinni en vanalega
hjá veitingamönnunum á
Hótel Ísafirði. „Við ætlum
að bjóða upp á smurbrauð
alla virka daga frá miðjum
nóvember sem vanalega hef-
ur farið í gang í desember.
Það er hugsað sem góður
kostur fyrir þá sem eru að
labba um bæinn að undirbúa
jólin“, sagði Karl. Fram að
því verða súpudagar í hádeg-
inu alla virka daga en þá er
boðið upp á gott úrval af
kjarnmiklum súpum og ný-
bökuðu brauði á hlaðborði.

– kristinn@bb.is

Jólahlaðborð-
in að fyllast

SKG veitingar á Ísafirði

Norræni skjaladagurinn í Safnahúsinu á Ísafirði

Er betra að vera
kvæntur eða ókvæntur?

Í gjörðabók Ungmenna-
félagsins Breiðabliks í

Önundarfirði frá árinu
1925 er spurt hvort betra

sé að vera kvæntur en
ókvæntur? Önfirskir ung-
mennafélagsmenn á þriðja
áratugnum svöruðu því til
að undir flestum kringum-
stæðum væri betra að vera

ókvæntur. Gjörðabók
Breiðabliks er meðal

þeirra skjala sem stillt
hefur verið upp á sýningu í

Safnahúsinu á Ísafirði í
tilefni af norræna skjala-

deginum sem haldinn var á
laugardag.  Jóna Símonía

Bjarnadóttir, forstöðumað-
ur skjalasafnsins á Ísafirði,
segir daginn að þessu sinni
tileinkaðan heilsu. Íslensku

söfnin nálgist þemað með
víðari formerkjum þar

sem lítið sé til af heilsufars-
gögnum í skjalasöfnum

hérlendis. Sýningin á Ísa-
firði er tileinukuð starfi

ungmennafélaga sem Jóna
Símonía segir hafa verið

blómlegt víða á Vestfjörð-
um. Mikið er til af skjölum

frá ungmennafélögum í
Önundarfirði en starf þar

var sérstaklega blómlegt og

voru fjölmargar deildir
undir hatti Ungmennafé-

lags Önundarfjarðar.
Sýningin verður uppi

næstu daga og er opin á
opnunartíma Safna-

hússins. – kristinn@bb.is

Jóna Símonía Bjarnadóttirm safnvörður.

Aðalfundur
Sæfari, félag áhuga-

manna um sjósport á
Ísafirði heldur aðalfund
sinn á Hótel Ísafirði,
laugardaginn 15. nóv.
kl. 13:00.

Fundarefni:
Venjuleg aðalfundar-

störf.
Stjórnin.

– tekur senn
breytingum!
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helgar
dagbókin

Sjónvarp · veður ·
skemmtanir ·
íþróttir · fólk ·
fréttir · kirkjustarf

veðrið

Skrímslaball, eða Monster´s Ball, er dramatíks kvikmynd
frá árinu 2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:40 á laugardags-
kvöld. Myndin segir frá Hank Grotowski sem er kynþátta-
hatari og starfar á dauðadeild fangelsis. Sjálfur hefur hann
ekki alltaf átt auðvelda daga og eftir fjölskylduharmleik
kynnist hann blökkukonunni Leticiu Musgrove. Þau taka
upp náið samband en hvorugt veit að Hank kom að aftöku
eiginmanns hennar. Í aðalhlutverkum eru Halle Berry og
Billy Bob Thornton en hún fékk Óskarinn fyrir frammi-
stöðu sína í myndinni.

www.ruv.is

sportið
Sjónvarpið:

Laugardagur 15. nóvember:
Kl. 15:50 – Evrópukeppni
bikarhafa í handbolta milli

HK og Drott.

Sunnudagur 16. nóvember:
Kl. 15:00 – Bikarkeppnin í
sundi í Sundhöll Reykjav.

Sýn:
Laugardagur 15. nóvember:
Kl. 17:00 – Meistaradeild-

in í handbolta: Ciudad
Real gegn Lemgo

Kl. 02:00 – Hnefaleikar:
Bein útsending frá bar-

daga marco Antono Barr-
era og Manny Pacquao.

Sunnudagur 16. nóvember:
Kl. 12:20 – Meistaradeild-

in í handbolta: Magde-
burg gegn Barcelona.

Kl. 15:45 – Landsleikur í
knattspyrnu: England

gegn Danmörku.
Kl. 19:45 – Meistaradeild-

in í handbolta: Haukar
gegn Magdeburg.

Mánudagur 17. nóvember:
Kl. 17:30 – Meistaradeild-

in í handbolta:  Haukar
gegn Magdeburg. Endur-

sýndur þáttur.

TV Danmark 2:
Laugardagur 15. nóvember:

Kl. 13:15 – Landsleikur í
knattspyrnu U21: Dan-

mörk gegn Ítalíu.

NRK 1:
Laugardagur 15. nóvember:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Derby County – Burnley.

TV 2 Norge:
Laugardagur 15. nóvember:

Kl. 20:00 – Landsleikur í
knattspyrnu: Spánn gegn

Noregi.

Föstudagur 14. nóvember
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (17:26)
18.30 Snjallar lausnir (17:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Seldur í ánauð. (Kidnapped)
Fjölskyldumynd frá 1960 byggð á sögu
eftir Robert Louis Stevenson um ungan
pilt og ævintýramann á flótta í hálöndum
Skotlands. Aðalhlutverk leika Peter
Finch, James MacArthur, Bernard Lee
og John Laurie.
21.50 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
ræðir við Eirík Hauksson söngvara,
bregður upp svipmyndum frá ferli hans
og tekur með honum lagið.
22.35 Í fulla hnefana. (Play It to the
Bone) Bandarísk bíómynd frá 1999 um
tvo vini, fyrrverandi hnefaleikakappa,
sem er boðið að berjast í Las Vegas. Að-
alhlutverk leika Antonio Banderas,
Woody Harrelson, Lolita Davidovich,
Tom Sizemore og Lucy Liu.
00.40 Með eða án þín. (With or Without
You) Rómantísk gamanmynd frá 1999
um Zoe og Alex sem eru á þrítugsaldri
og eiga ekkert sameiginlegt að frátöldu
sambandi þeirra sem staðið hefur í sex
vikur. Aðalhlutverk: Marisa Ryan,
Kristoffer Winters og Rachel True. e.
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 15. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (20:26)
09.09 Bubbi byggir (13:39)
09.19 Andarteppa (13:26)
09.35 Strákurinn (6:6)
09.45 Villi spæta (5:26)
10.10 Fræknir ferðalangar
10.32 Stundin okkar
11.00 Harry og hrukkudýrin (2:7)
11.25 At
11.50 Kastljósið
12.10 Geimskipið Enterprise (9:26)
12.50 Tumi og Stikilsberja-Finnur
14.30 Á valdi lystarstols
15.30 Handboltakvöld
15.50 Evrópukeppni bikarhafa í hand-
bolta. Bein útsending frá leik HK og
Drott.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (19:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.30 Spaugstofan
21.00 Dularfulli gesturinn. (A Very
Brady Sequel) Gamanmynd frá 1999.
Maður sem þykir vera löngu týndur fyrsti
eiginmaður Carol Brady dúkkar upp á
heimili Brady-fjölskyldunnar en skyldi
hann hafa óhreint mjöl í pokahorninu?
Aðalhlutverk: Shelley Long, Gary Cole,
Tim Matheson.
22.35 Fastandi. (Nil by Mouth) Bíó-
mynd frá 1997 um verkamannafjölskyldu
í London en það gengur á ýmsu á heimili
hennar. Aðalhlutverk: Ray Winstone,
Kathy Burke og Charlie Creed-Miles.
00.30 Dauðir forsetar. (Dead Presi-
dents) Bandarísk bíómynd frá 1995 um
ungan blökkumann sem berst í Víetnam
en leiðist út á glæpabrautina eftir að
heim kemur. Aðalhlutverk leika Larenz
Tate, Keith David og Chris Tucker. e.
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 16. nóvember
09.00 Disneystundin (5:10)
09.01 Otrabörnin (53:65)
09.23 Sígildar teiknimyndir (11:42)
09.30 Gengið (11:28)
09.56 Morgunstundin okkar
09.57 Babar (31:65)
10.21 Draumaduft (8:13)
10.28 Ungur uppfinningamaður
10.50 Nýjasta tækni og vísindi
11.05 Vísindi fyrir alla
11.20 Spaugstofan
11.50 Laugardagskvöld með Gísla
12.35 Af fingrum fram
13.20 Mósaík
14.00 Töfrar Fellinis
15.00 Bikarkeppnin í sundi. Bein út-
sending úr Sundhöll Reykjavíkur.
17.00 Hafið, bláa hafið -
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Karl Sundlöv (2:4)
18.40 Mér leiðist í bíó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Hetjur söngs og sagna. Þeir kalla
sig Saga Singers, leik- og sönghópur
Sögusetursins á Hvolsvelli. Fylgst er með
hinum syngjandi bændum sem hafa sleg-
ið rækilega í gegn með söngleiknum um
Gunnar á Hlíðarenda. Fylgst er með söng-
hópnum á sviði, bæði hér heima og er-
lendis, og nokkrir þeirra heimsóttir á
vinnustaði sína.
20.40 Nikolaj og Julie
21.30 Helgarsportið
21.55 101 Reykjavík. Bíómynd eftir
Baltasar Kormák byggð á sögu Hallgríms
Helgasonar um dáðleysingjann Hlyn
Björn og flækjurnar í lífi hans. Aðalhlut-
verk leika Hilmir Snær Guðnason, Vict-
oria Abril og Hanna María Karlsdóttir.
23.20 Kastljósið
23.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is
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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 Dharma og Greg (19:24)
13.00 Jag (22:25)
13.45 Amazing Race (11:13)
14.30 60 Minutes II
15.15 Dawson´s Creek (14:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (1:21)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 The Simpsons (20:22)
20.30 Idol-Stjörnuleit. (Þáttur 9) Átta
söngvarar keppa um tvö sæti í lokaúrslit-
um en örlög þeirra ráðast í símakosningu.
Þitt atkvæði skiptir máli! Til að hafa
áhrif í Idol - Stjörnuleit skal hringt í 900
og síðan er númeri keppandans sem best
syngur að þínu mati, bætt þar aftan við.
21.40 Bernie Mac (20:22)
22.10 Idol-Stjörnuleit. (Atkvæðagreið-
sla í beinni) Stundin er runnin upp. Nú
verður tilkynnt hvaða tveir keppendur
hafa orðið hlutskarpastir í þætti kvöldsins.
Þeirra bíður sæti í lokaúrslitum keppn-
innar.
22.30 Bernie Mac (25:30)

22.55 Hart´s war. (Stríðsfangar) Drama-
tísk kvikmynd sem gerist í lok síðari
heimsstyrjaldarinnar. Laganeminn Tho-
mas hart þjónar föðurlandi sínu. Hann er
handsamaður og færður í fangabúðir
Þjóðverja. Þar er framið morð og fangar-
nir setja upp herrétt. Hart er fenginn til
að verja ákærða í morðmálinu en réttar-
höldin eru aðeins yfirvarp fanganna til
að flýja. Aðalhlutverk: Bruce Willis, Col-
in Farrell, Terrence Dashon Howard.
01.00 Along Came a Spider. (Kónguló,
kóngluló...) Háspennumynd af betri gerð-
inni. Dóttur þingmanns er rænt úr einka-
skóla. Málið er hið undarlegasta því fórn-
arlambsins var gætt sérstaklega. Fjöl-
margir liggja undir grun og yfirvöld eiga
erfitt verkefni fyrir höndum. Alex Cross
blandast í málið en þessi gamalreynda
rannsóknarlögga fær nú að glíma við sitt
erfiðasta verkefni til þessa.  Aðalhlutverk:
Morgan Freeman, Monica Potter, Mic-
hael Wincott.
02.40 Eyes of Laura Mars. (Augu Laura
Mars) Laura Mars býr yfir hæfileikum
sem varla má teja náðargáfu. Hún sér
með augum raðmorðingja þegar hann
drepur fórnarlömb sín. Hún snýr sér til
lögreglunnar og nú verður að komast að
því hver morðinginn er áður en fleiri
falla í valinn.  Aðalhlutverk: Brad Dourif,
Faye Dunaway, Tommy Lee Jones.
04.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 15. nóvember
08.00 Í erlilborg
08.25 Addi Paddi
08.35 Lísa
08.45 Finnur og Fróði
09.00 Með Afa
09.55 Cats & Dogs
11.20 Töframaðurinn
11.40 Bold and the Beautiful
13.25 Viltu vinna milljón?
14.10 Sting
15.15 Down to You
16.45 Football Week UK
17.10 Oprah Winfrey
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Friends (14:23)
20.00 The Breakfast Club. (Morgun-
verðarklúbburinn) Fimm unglingar þurfa
að sitja eftir í skólanum og komast fljót-
lega að því að þeir eiga ýmislegt sameig-
inlegt. Unglingamynd sem sló í gegn
svo um munaði.  Aðalhlutverk: Emilio
Estevez, Molly Ringwald, Paul Gleason.
21.40 Monster´s Ball. (Skrímslaball)
Hank Grotowski er kynþáttahatari sem
starfar á dauðadeild fangelsis. Sjálfur
hefur hann ekki alltaf átt auðvelda daga
og eftir fjölskylduharmleik kynnist hann
blökkukonunni Leticiu Musgrove. Þau
taka upp náið samband en hvorugt veit
að Hank kom að aftöku eiginmanns henn-
ar. Halle Berry fékk Óskarinn fyrir fram-
mistöðu sína í myndinni.  Aðalhlutverk:
Billy Bob Thornton, Halle Berry, Peter
Boyle, Heath Ledger.
23.35 Gladiator. (Skylmingaþrællinn)
Fimmföld Óskarsverðlaunamynd. Maxi-
mus er mikilsvirtur hershöfðingi sem
lýtur í lægra haldi eftir valdabaráttuna í
Róm. Fjölskyldan hans á engrar undan-
komu auðið og sjálfur endar hann sem
skylmingaþræll. Öll sund virðast lokuð
fyrir Maximus sem verður að horfast í
augu við dauðann.  Aðalhlutverk: Russell
Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Niel-
sen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek
Jacobi.
02.05 Supernova. Hörkuspennandi
vísindaskáldsögutryllir sem gerist  á 22.
öldinni. Áhöfn geimskipsins Nightingale
229 heyrir neyðarkall frá fjarlægu sólkerfi
og fer til aðstoðar. Þar bíður ungur maður

að nafni Karl Larson og honum er bjargað
um borð. Karl er leyndardómsfullur og
brátt fer áhöfnin að iðrast þess að hafa
komið honum til hjálpar.  Aðalhlutverk:
James Spader, Angela Bassett, Robert
Forster, Lou Diamond Phillips.
03.35 Down to You. (Reyndu aftur) Al
og Imogen eru háskólanemar í New York.
Þau eru ástfangin en óvíst er hvort þau
vilja skuldbinda sig til framtíðar.  Aðal-
hlutverk: Freddie Prinze, Jr., Julia Stiles.
05.05 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 16. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 Greg the Bunny (10:13)
14.15 60 Minutes
15.00 Lífsaugað
15.40 Eldað með Jóa Fel
16.10 Sjálfstætt fólk
16.45 Friends (15:23)
17.10 Oprah Winfrey
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 60 Minutes
20.25 Sjálfstætt fólk
21.00 Viltu vinna milljón?
21.55 Six Feet Under (8:13) upp með
22.50 Curb Your Enthusiasm (3:10)
(Rólegan æsing 2) Larry tekst að koma
sér í heljarinnar klípu á frumsýningu
kvikmyndar sem hann sótti ásamt Cheryl.
Þá fær hann að finna fyrir illgirni unglinga
þegar hann neitar að gefa búningalausum
unglingum nammi á hrekkjavökunni.
23.25 The Job (19:19)
23.50 Idol-Stjörnuleit (e)
00.55 Idol-Stjörnuleit (e)
01.10 Hanging Up. (Lagt á) Grátbrosleg
kvikmynd um systurnar Eve, Georgiu
og Maddy og pabba þeirra, hinn elliæra
Lou. Samskipti þeirra gegnum árin hafa
verið heldur snubbótt og einkum í gegn-
um símann. Dæturnar eru allar uppteknar
af eigin lífi og það er helst Eve sem
heyrir hljóðið í gamla manninum annað
slagið. En ástandið kallar á umbætur og
nú verða systurnar í fyrsta skipti að vera
samstíga í lífinu. Aðalhlutverk: Meg Ry-
an, Diane Keaton, Lisa Kudrow, Walther
Matthau.
02.45 Tónlistarmyndbönd

www.syn.is

Föstudagur 14. nóvember
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Western World Soccer Show
21.00 UEFA Champions League
21.30 Fastrax 2002
22.00 Mótorsport 2003
22.30 U2 Live at Slane Castle. (U2 á
tónleikum) Bono, The Edge, Adam Clay-
ton og Larry Mullen Jr. skipa U2, eina
vinsælustu rokksveit í heimi. Á þessum
tónleikum sýna strákarnir allar sínar bestu
hliðar svo úr verður frábær skemmtun.
23.20 The Silencer. (Illvirki) Spennu-
mynd. Leyniþjónustumaður er myrtur á
kaldrifjaðan hátt og yfirvöld óttast fleiri
ódæðisverk. Við rannsókn málsins bein-
ist athyglin að hópi hryðjuverkamanna
sem talið er að áformi að ryðja væntanleg-
um forseta úr vegi. Aðalhlutverk: Michael
Dudikoff, Brennan Elliott, Terence Kelly,
Gabrielle Miller.
00.55 Dagskrárlok - Næturrásin

Laugardagur 15. nóvember
12.10 Meistaradeild Evrópu
14.00 Trans World Sport
15.00 Fastrax 2002
15.30 Gillette-sportpakkinn
16.00 Spænsku mörkin
17.00 Enski boltinn. (endursýndur leik-
ur)
18.54 Lottó
19.00 Unabomber. (Sprengjuvargurinn)
Þessi dramatíska mynd fjallar um Una-
bomber-málið í Bandaríkjunum. Ben
Jeffries hefur verið á höttunum eftir
sprengjuvarginum í 17 ár en verður lítið
ágengt þar til David Kaczynski kemur
fram á sjónarsviðið. Hann grunar bróður
sinn, Ted, um græsku en á samt erfitt
með að trúa því að einhver svo nákominn
honum sé fær um að fremja voðaverk af
þessu tagi.  Aðalhlutverk: Robert Hays,
Dean Stockwell, Tobin Bell.
20.30 Bachelor Party. (Piparsveinafé-
lagið) Ein af fyrstu myndunum sem Ósk-
arsverðlaunahafinn Tom Hanks lék í. Á
þessum árum var Hanks oft í hlutverkum
léttlyndra einstaklinga og það á heldur
betur við um þessa mynd. Hér er umfjöll-
unarefnið villt piparsveinapartý þar sem
bókstaflega allt fer úrskeiðis. Aðalhlut-
verk: Tom Hanks, George Grizzard, Adr-
ian Zmed, Tawny Kitaen, Robert Pres-
cott.
22.15 Hitman´s Run. (Leigumorðingi á
flótta) Tony Lazorka starfaði lengi fyrir
hina valdamiklu Catania-fjölskyldu.

kirkja
Hólssókn:

 Guðsþjónusta og sunnu-
dagaskóli kl. 11:00 á

sunnudag í safnaðarheim-
ilinu. Unglingasamvera í

safnaðarheimilinu kl.
20:15. Biblíulestur í safn-
aðarheimilinu á mánudag

kl. 20:00.
Ísafjarðarkirkja:

Fjölskyldumessa á sunnu-
dag kl. 11:00. Litli barna-

kórinn syngur undirs stjórn
Ingunnar Óskar Sturludótt-

ur. Prestur er sr. Stína
Gísladóttir.

Flateyrarkirkja:
Krakkaklúbbur á miðviku-

dag kl. 16:30.

Skrímslaball

Horfur á laugardag:
Norðaustlæg átt. Léttskýj-

að sunnan- og vestan-
lands, en annars dálítil él.

Hiti 0 til 6 stig.
Horfur á sunnudag:

Suðaustlæg átt og
rigning, en úrkomulítið

norðantil. Hlýnandi veður.
Horfur á mánudag:

Suðaustlæg átt og
rigning, en úrkomulítið

norðantil. Hlýnandi veður.

Horfur á fimmtudag:
Suðlæg átt, víða 5-10 m/s

og skúrir, en bjartviðri
norðan- og austanlands.

Hiti 3 til 9 stig.
Horfur á föstudag:

Austlæg átt, 5-10 m/s.
Dálítil rigning sunnantil,

en annars skýjað með
köflum og yfirleitt þurrt.
Heldur kólnandi veður.
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Sælkerar vikunnar
er Evamarie Elsa Bauer
tannlæknir í Bolungarvík

Svínasteik með
kartöflubollum

og súrkáli

spurningin
Hvað má helst
missa sín í viku-
blaðinu Bæjarins
besta?
Alls svöruðu 360.

Maður vikunnar
sögðu 47 eða 13%
Sjónvarpsdagskráin
sögðu 192 eða 53%
Smáauglýsingarnar
sögðu 5 eða 1%
Uppskriftirnar
sögðu 94 eða 26%
Viðtölin
sögðu 22 eða 6%

Hlutverk hans var að ryðja hættulegum
keppinautum úr vegi og Tony hefur því
mörg mannslíf á samviskunni. Nú er
hann tilbúinn að bera vitni gegn fyrrver-
andi vinnuveitendum sínum sem bregðast
ókvæða við.  Aðalhlutverk: Eric Roberts,
Esteban Powell.
23.45 Hnefaleikar. Útsending frá hnefa-
leikakeppni í Los Angeles. Á meðal
þeirra sem mættust voru veltivigtarkapp-
arnir Fernando Vargas og Fitz Vander-
poool. Þetta var fyrsti bardagi Vargas frá
því hann tapaði fyrir Oscari de la Hoya.
02.00 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í San Antonio. Á meðal
þeirra sem mætast eru fjaðurvigtarkapp-
arnir Marco Antonio Barrera og Manny
Pacquiao.

Sunnudagur 16. nóvember
13.50 US PGA Tour 2003
14.45 Presidents Cup. (Forsetabikarinn)
Bandaríska golflandsliðið mætir úrvals-
liði alþjóðlegra kylfinga í keppni um
Forsetabikarinn 20. - 23. nóvember nk.
Keppt er í Suður-Afríku en Sýn verður
með beinar útsendingar frá mótinu alla
keppnisdagana. Í þættinum er farið yfir
það helsta sem bíður íslenskra golfáhuga-
manna í þessari golfveislu.
15.15 UEFA Champions League
15.45 Landsleikur í knattspyrnu. Bein
útsending frá landsleik Englands og
Danmerkur.
17.50 Hnefaleikar
19.45 Meistaradeildin í handbolta. Bein
útsending frá leik Hauka og Magdeburg.
21.40 NFL
00.50 Dagskrárlok - Næturrásin

www.s1.is

Sýn: 15. nóv. kl. 02:00

Fjaðurvigtakappinn Marco Antonio Barrera mætir í hring-
inn kl. 02 aðfaranótt sunnudags og berst við Manny
Pacquiao. Barrera, sem hefur viðurnefndið morðinginn
með barnsandlitið, er mikill rotari og vekur alltaf athygli.
Hérlendis er hann þekktur fyrir að hafa stöðvað sigur-
göngu Prinsins en Naseem Hamed hefur nánast ekkert látið
að sér kveða eftir að Barrera lét hann fá til tevatnsins. Pac-
quiao á ekki von á góðu því Barrera hefur verið í fanta-
formi og afgreitt kappa eins og Erik Morales.

Að þessu sinni eru uppskriftirnar ættaðar frá Þýskalandi.
Svínasteik með stökkri pöru er flestum af góðu kunn en óhætt
er að segja að kartöflubollurnar og súrkálið sé sjaldséðara á
borðum. Evamarie segir súrkál vera mjög ríkt af mjólkursýru,
vítamínum og steinefnum. Þess vegna er það mjög hollt og
gott að nota með öllu steiktu kjöti. Það er líka hægt að nota
hrátt í allskonar salöt.

Svínabógur
salt og pipar
negulnaglar
einiber

Skerið pöruna í strimla og setjið salt, pipar, negulnagla og
einiber í raufarnar. Setjið kjötið á ofnskúffu inn í 225°C heit-
an ofn í 10-15 mínútur. Lækkið þá hitann 175°C og steikið í
1-2 tíma eftir stærð.

Thüringer klösse – kartöflubollur
500 g soðnar karöflur
1,5 kg hráar kartöflur
2 dl mjólk
salt
2-3 sneiðar franskbrauð, ristað og skorið í teninga

Afhýðið hráu kartöflurnar og raspið niður (ekki mjög gróft).

Setjið í klút og kreistið vökvann úr. Afhýðið soðnu kartöflur-
nar og raspið niður. Setjið allt saman í skál, bætið við mjólk
og salti og búið til deig. Mótið bollur með 2-3 brauðteninga
í miðjunni. Ef deigið er mjög laust í sér má bæta smávegis
hveiti saman við.

Hitið vatn í stórum potti og látið suðuna koma upp. Setjið
bollurnar út í, lækkið hitann og látið sjóða í u.þ.b. 10
mínútur.

Sauerkraut – súrkál
súrkal (fæst í Samkaup)
einiber
olía

Setjið smá olíu í pott og hitið. Setjið einn poka af súrkáli
út í ásamt einiberjum og sjóðið við vægan hita í u.þ.b. 10
mínútur.

Ég ætla að skora á Kristínu Halldórsdóttur í Bolungarvík
að bjóða okkur upp á eitthvað ljúffengt í næstu viku.

Föstudagur 14. nóvember
17:30 Dr. Phil McGraw
18:30 Popppunktur (e) Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur samein-
aði fjölskyldur landsins fyrir framan við-
tækin 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.
19:30 Malcolm in the Middle

20:00 Atvinnumaðurinn
20:30 Family Guy. Teiknimyndasería
um xxx fjölskylduna sem á því láni að
fagna að hundurinn á heimilinu sér um
að halda velsæminu innan eðlilegra
marka...
21:00 Meet my Folks
22:00 Djúpa laugin. Undanfarin tvö
ár hefur verið auglýst eftir nýju um-
sjónarfólki hins sívinsæla stefnumóta-
þáttar 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 óvissustefnumót í beinni
útsendingu í vetur og markmiðið er að
búa til fleiri börn!
23:00 Malcolm in the Middle (e)
23:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir
fátt betra en að borða og horfa á sjón-
varpið með elskunni sinni verður fyrir
því óláni að fá tengdaföður sinn á heim-
ilið en sá gamli er uppátækjasamur með
afbrigðum og verður Doug að takast á
við afleiðingar uppátækjanna.
00:00 CSI: Miami (e)
00:50 Dragnet (e)
01:40 Dr. Phil McGraw (e)

Laugardagur 15. nóvember
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Maður á mann (e) 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 Sigmundur Ernir fær til sín þjóð-
þekkta einstaklinga í ítarlega yfirheyrslu
um líf þeirra og störf, viðhorf og skoðanir.
Með hnitmiðuðum innslögum kafar hann
dýpra en gert í ,,venjulegum” viðtalsþátt-
um og sýnir áhorfendum nýjar hliðar af
gestum þáttarins með aðstoð vina og fjöl-
skyldu viðmælandans. Ekki búast við
drottningarviðtölum, silkihanskarnir verða
hvergi sjáanlegir og Sigmundur Ernir
hvergi banginn.
15:00 Dragnet (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor - Pearl Islands (e) Sjö-
unda þáttaröð hinna geysivinsælu veru-
leikaþátta SURVIVOR. Nú fer keppnin
fram á Pearl Islands, sem liggja utan við
Panama og stefnir í svakalega spennu.
18:00 Fólk – með Sirrý (e) Fólk með
Sirrý verður á sínum stað í vetur og fjöl-
breyttur sem aldrei fyrr. Þátturinn hefur
fest sig í sessi sem einn vinsælasti vett-
vangur líflegrar umræðu um málefni líð-
andi stundar, enda er Fólki ekkert mann-
legt óviðkomandi.
19:00 The Drew Carey Show (e) Magn-
aðir gamanþættir um Drew Carey sem
býr í Cleveland, vinnur í búð og á þrjá
furðulega vini og enn furðulegri óvini.
Klæðskiptingurinn bróðir hans gerir sitt
til að flækja líf Drews og vinnufélagarnir
ofækja hann, þó ekki að ósekju.
19:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum
og verður Doug að takast á við afleiðingar.

20:00 Malcolm in the Middle
20:30 Everybody Loves Raymond.
Bandarískur gamanþáttur um hinn sein-
heppna fjölskylduföður Raymond, Debru
eiginkonu hans og foreldra sem búa hinu-
megin við götuna. Hér er á ferðinni allra
fyrsta þáttaröðin um Raymond og fjöl-
skyldu.

21:00 Popppunktur. Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur samein-
aði fjölskyldur landsins fyrir framan við-
tækin 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 Law & Order (e) Bandarískir
sakamálaþættir með New York sem
sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í fyrri
hlutanum er fylgst með lögreglumönnum
við rannsókn mála og er þar hinn gam-
alreyndi Lennie Briscoe fremstur í flokki
en seinni hlutinn er lagður undir réttar-
höld þar sem hinir meintu sakamenn eru
sóttir til saka af einvalaliði saksóknara
en oft gengur jafn brösuglega að koma
hinum grunuðu í fangelsi og að handsama
þá.
22:50 The Bachelor 3 (e) Sjarmatröllið
og ástarpungurinn Andrew Firestone er
þriðji piparsveinninn til að leita sér kvon-
fangs í beinni útsendingu. Andrew er
hinn álitlegasti sveinn og á í mesta basli
við að gera upp hug sinn til þeirra 25
kvenna sem girnast hann og hjólbarða-
auðinn.
00:30 Meet my Folks (e)
01:20 Keen Eddie (e) Spæjarinn Eddie
er gerður útlægur frá starfi sínu í Banda-
ríkjunum og sendur í til starfa í Bretlandi.
Þar lendir hann í hremmingum af ýmsum
toga og fær tækifæri til að sína ótvíræða
hæfileika sína til rannsóknarstarfa.
Bandarísk spenna og breskur húmor!

Sunnudagur 16. nóvember
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Dateline (e) Dateline er marg-
verðlaunaður, fréttaskýringaþáttur á
dagskrá NBC sjónvarpsstöðvarinnar í
Bandaríkjunum. Þættirnir hafa unnið til
fjölda viðurkenninga og eru nær alltaf á
topp 20 listanum í Bandaríkjunum yfir

áhorf í sjónvarpi. Stjórnendur þáttarins
eru allir mjög þekktir og virtir fréttamenn
eins og Tom Brokaw, Stone Phillips og
Maria Shriver.
15:00 Queer eye for the Straight Guy
Samkynhneigðar tískulöggur gefa ein-
hleypum, gangkynhneigðum körlum
góð ráð um hvernig þeir megi ganga í
augun á hinu kyninu...
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann
Amy Gray og við fáum að njóta þess að
sjá Amy, Maxine, Peter og Vincent kljást
við margháttuð vandamál í bæði starfi
og leik.
17:00 Innlit/útlit (e) Innlit/útlit þarf
vart að kynna. Þátturinn hefur nú göngu
sína 5. árið í röð og ekkert lát er á vin-
sældum hans. Vala Matt hefur með að-
stoð valinkunnra fagurkera frætt íslenska
sjónvarpsáhorfendur um nýjustu
strauma og stefnur í hönnun og arkitekt-
úr, farið í heimsóknir inn á heimili af
öllum stærðum og gerðum og spjallað
við hönnuði og hugmyndasmiði.
18:00 The Bachelor 3 (e) Sjarmatröllið
og ástarpungurinn Andrew Firestone er
þriðji piparsveinninn til að leita sér
kvonfangs í beinni útsendingu. Andrew
er hinn álitlegasti sveinn og á í mesta
basli við að gera upp hug sinn til þeirra
25 kvenna sem girnast hann og hjól-
barðaauðinn.
20:00 Keen Eddie. Spæjarinn Eddie
er gerður útlægur frá starfi sínu í Banda-
ríkjunum og sendur í til starfa í Bretlandi.
Þar lendir hann í hremmingum af ýmsum
toga og fær tækifæri til að sína ótvíræða
hæfileika sína til rannsóknarstarfa.
Bandarísk spenna og breskur húmor!
21:00 The Practice. Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann
Helen Gamble sem er jafn umfram um
að koma skjólstæðingum verjendanna í
fangelsi og þeim er að hindra það.
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 Sigmundur Ernir fær til sín þjóð-
þekkta einstaklinga í ítarlega yfirheyrslu
um líf þeirra og störf, viðhorf og skoðanir.
Með hnitmiðuðum innslögum kafar hann
dýpra en gert í ,,venjulegum” viðtalsþátt-
um og sýnir áhorfendum nýjar hliðar af
gestum þáttarins með aðstoð vina og
fjölskyldu viðmælandans. Ekki búast við
drottningarviðtölum, silkihanskarnir verða
hvergi sjáanlegir og Sigmundur Ernir
hvergi banginn.
22:50 Popppunktur (e) Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði
fjölskyldur landsins fyrir framan viðtækin
síð-asta 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 ,,popp-
að” upp. Það má búast við gríðarlegri
spennu í vetur.
23:50 Family Guy (e) Teiknimyndasería
um xxx fjölskylduna sem á því láni að
fagna að hundurinn á heimilinu sér um að
halda velsæminu innan eðlilegra marka...
00:20 Atvinnumaðurinn (e) Í grínþátta-
röðinni Atvinnumanninum fer Þorsteinn
Guðmundsson, sem margir kannast við
úr uppistandi og gamanþáttum í sjónvarpi,
í starfskynningar á hinum ólíkustu vinnu-
stöðum. Hann tekur viðtöl við starfsmenn
og veltir upp eigin hugmyndum um við-
komandi starf sem oftar en ekki eru byggð-
ar á lítilli reynslu og enn minni þekkingu).

Morðinginn með barnsandlitið
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Starfsmenn Ísafjarðarbæjar hreinsa aur af Skógarbraut.

Tvö fjölbýlishús við Múla-
land í Seljalandshverfi á Ísa-
firði voru rýmd aðfararnótt
föstudags vegna hættu á aur-
flóði í kjölfar mikillar úrkomu.
Íbúar húsanna, fjörutíu og
fimm talsins, voru fluttir á Hó-
tel Ísafjörð, þar sem þeir fengu

húsaskjól á meðan hættu-
ástand stóð yfir. Á fundi al-
mannavarnarnefndar Ísafjarð-
arbæjar sem haldinn var kl. 10
um morguninn var ákveðið að
aflétta hættuástandi og fengu
íbúarnir þá að snúa til síns
heima.

,,Ofan Seljalandshverfis við
botn Skutulsfjarðar standa yfir
framkvæmdir við snjóflóða-
varnargarð. Innan garðsins
hefur miklu efni verið komið
fyrir til að gera fláa á garðinn.
Sökum mikillar rigningar á
svæðinu telur almannavarna-

nefnd hættu á að hluti þessa
efnis fari af stað. Þess vegna
hefur nefndin af öryggisástæð-
um ákveðið að rýma tvær
blokkir efst í hverfinu, þ.e.
Múlaland 12 og 14,“ sagði
m.a. í tilkynningu frá almanna-
varnarnefnd.          -bb@bb.is

Fjörutíu og fimm íbú-
ar yfirgáfu heimili sín

Tvö fjölbýlishús við Múlaland rýmd af öryggisástæðum
Fjölbýlishúsin við Múlaland. Til hægri sést í varnargarðinn.

Ellefu kindur drukknuðu í
Botnsá í botni Súganda-
fjarðar, rétt neðan við raf-
orkuvirkun Dalsorku á
fimmtudag í síðustu viku.
Fjórum var bjargað á þurrt.

Svavar Birkisson, bóndi á
Birkihlíð í Súgandafirði,
segir snjóbrú hafa verið yfir
ánna og hafi nokkrar kindur
komist yfir hana. Síðan virð-
ist fleiri hafa elt en ekki farið
rétta leið og sokkið ofan í
gljúpan snjóinn.

Á þessum stað í ánni er
vað sem bændurnir nota til
að keyra yfir ánan og kind-
urnar fara líka yfir að sögn
Svavars. Engin brú er yfir
ánna, hún fór í krapaflóði
síðasta vetur. Svavar segist
ekki hafa lent í svona atviki
áður. „Helst hefur maður tal-
ið hættu á að þær falli ofan í
skurði þegar snjór er kom-
inn og síðan fenni yfir þær“,
sagði Svavar.

– kristinn@bb.is

Ellefu kindur drukknuðu
Botnsá í Súgandafirði

Horft yfir að Botnsá í Súgandafirði.
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