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– sjá viðtal í miðopnu við Gunnar
Jónsson skipamiðlara á Ísafirði

Hér vil
ég vera

Áhöfnin á frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270

Áhöfn Júlíusar Geirmunds-
sonar ÍS, frystitogara Hrað-
frystihússins-Gunnvarar hf. í
Hnífsdal, hefur verið veitt við-
urkenning fyrir framúrskar-
andi gæði í vinnslu á síðasta
fiskveiðiári af Icelandic, dótt-
urfélagi SH í Bandaríkjunum.
Jón Jóhannesson, frá Icelandic
afhenti viðurkenninguna á
laugardag, rétt áður en skipið
lét úr höfn.

Alls fengu fjögur frystiskip
viðurkenningu Icelandic fyrir
framleiðslu á Bandaríkjamark-
aði og sagði Jón að erfitt hefði
verið að gera upp á milli skip-
anna en íslenskir frystitogarar
væru að framleiða vöru í afar
háum gæðaflokki. Auk Júlí-

usar hlutu Arnar HU frá
Skagaströnd, Kleifaberg ÓA
frá Ólafsfirði og Sléttbakur EA
frá Akureyri viðurkenningu í

þessum flokki. Áhöfnin á
Júlíusi hefur áður hlotið viður-
kenningar fyrir framleiðslu
sína bæði á Bretlands- og

Bandaríkjamarkaði.
Á meðfylgjandi mynd sést

Gunnar Arnórsson skipstjóri
með viðurkenningarskjöldinn

ásamt Jóni Jóhannessyni full-
trúa Icelandic og áhöfn skips-
ins.

– kristinn@bb.is

Áhöfnin á Júlíusi ásamt Jóni Jóhannessyni fulltrúa Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna í Bandaríkjunum.

Verðlaunuð fyrir framúrskarandi gæði
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Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir yfirstandandi ár

Útgjöld hækka um 117 milljónir
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

hefur samþykkt tillögu bæjar-
ráðs um endurskoðun rekstrar-
og fjárfestingarliða fjárhags-
áætlunar yfirstandandi árs.
Bæði er um að ræða hækkun á
tekjum og gjöldum í heild og
er niðurstaðan sú að útgjöld
fjárhagsáætlunarinnar hækka
um rúmar 117 milljónir króna.
Afkoma ársins er því áætluð
neikvæð um 196 milljónir
króna. Af helstu breytingum
má nefna að skatttekjur eru

áætlaðar 37 milljónum króna
hærri en í upphafi og ræður
þar mestu hækkaðar útsvars-
tekjur og hækkun framlags úr
Jöfnunarsjóði að sögn Hall-
dórs Halldórssonar bæjar-
stjóra.

Framlög til nokkurra gjald-
aliða lækka nú við endurskoð-
un fjárhagsáætlunar. Framlög
til atvinnumála lækka um 18
milljónir þar sem 20 milljón
króna framlag til styrktar
mjólkurframleiðslu er tekið út

og var afgreitt sérstaklega á
fundi bæjarstjórnar á fimmtu-
dag. Framlög til hafnarfram-
kvæmda eru áætluð tæpum 16
milljónum minni en í upphafi
og framlög til fráveitna verða
tæpum tólf milljónum króna
lægri en áður var ákveðið.

Framlög til æskulýðs- og
íþróttamála eru hækkuð um
tæpar 72 milljónir króna og
ræður þar mestu framkvæmdir
við íþróttasvæðið á Torfnesi.
Til umferðar- og samgöngu-

mála er veitt tæpum 29 millj-
ónum króna meira og vegur
þar þyngst að framkvæmdir
við nýtt íbúðarhverfi við
Tungu voru ekki á fjárhags-
áætlun auk þess sem vegar-
lagning inn í Tunguskóg varð
mun dýrari en áætlað var. Til
fræðslu og uppeldismála er
varið rúmum 32 milljónum
meira en áætlað var. Þar ræður
mestu að sögn Halldórs mikil
hækkun launa og launatengdra
gjalda í skólakerfinu. Til

eignasjóðs er aukið framlag
um rúmar 20 milljónir króna
og er þar um meira viðhald og
framkvæmdir við fasteignir en
áætlað hafði verið og framlag
til húsnæðisnefndar er aukið
um rúmar 13 milljónir króna.

Samkvæmt endurskoðaðri
fjárhagsáætlun er því áætlað
að afkoma bæjarsjóðs Ísafjarð-
arbæjar verði neikvæð um 196
milljónir í stað tæpra 79 millj-
óna króna.

– hj@bb.is

Sushifyrirtækið Sindraberg ehf., á Ísafirði á í miklum rekstarerfiðleikum

Bæjarstjóri segir vilja hjá Ísafjarð-
arbæ til að vinna með fyrirtækinu

Sushiverksmiðjan Sindra-
berg ehf., á Ísafirði á í miklum
rekstrarerfiðleikum um þessar
mundir og hefur framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins, Elías Jóna-
tansson, ritað bæjaryfirvöld-
um trúnaðarerindi þar sem
greint er frá stöðu fyrirtækisins
og þeim möguleikum sem eru
í stöðunni til að styrkja rekstur-
inn. Elías segir að unnið að
því að fá nýtt fé inn í fyrirtækið
til að styrkja fjárhagsstöðu
þess. Sífellt sé verið að skipu-
leggja rekstur fyrirtækisins
betur á öllum vígstöðvum.
Hann segist vonast til að línur
skýrist á næstunni en á þessari
stundu hafi ekkert komið upp
sem bendi til annars en það
takist að styrkja félagið.

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir
vilja hjá bæjarfélaginu til að
vinna með sushiverksmiðjunni
Sindrabergi á Ísafirði eins og
öðrum fyrirtækjum í sveitar-
félaginu. Hann vildi ekki tjá
sig efnislega um erindið og
sagði aðspurður um afstöðu

bæjarins að hún lægi ekki fyrir.
„Mér var falið að fara yfir er-
indið með bæjarlögfræðingi
og það er ekki búið. Þannig
liggur engin niðurstaða fyrir
enda er þetta flókið mál“, sagði
Halldór.

Hjá Sindrabergi starfa um

20 manns. Aðspurður um
hvort hann hafi áhyggjur af
framtíðarhorfum fyrirtækisins
sagðist Halldór ekki geta spáð
fyrir um framtíð Sindrabergs
frekar en annarra atvinnurek-
enda í bænum. „Þeir eru að
endurskipuleggja sig og hafa

ákveðna sýn á framtíðina en
atvinnurekstur er náttúrlega
alltaf barátta. Þetta fyrirtæki
er alveg sér á parti og í raun
algjör frumherji. Þannig hljóta
menn að hafa gert sér grein
fyrir að slíkum rekstri fylgdi
töluverð áhætta. Mér finnst

vera bjartsýni yfir mönnum
og að þeir trúi á endurskipu-
lagninguna. Ég ætla að þeir
séu raunsæir og trúi því á fyr-
irtækið líka“, sagði Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar.

– kristinn@bb.is

Sushiverksmiðjan Sindraberg ehf., á Ísafirði.

Hræringarnar í kjölfar gjaldþrots DV og síðan upprisu í skjóli Fréttablaðsins hafa
leitt til umræðu um hvort æskilegt sé að umsvifamiklir athafnamenn á sviði versl-
unar og viðskipta séu jafnframt með puttana á slagæðum fjölmiðla, sem óumdeilt
hafa því hlutverki að gegna að halda uppi sjálfsagðri og eðlilegri gagnrýni í samfé-
laginu á hverjum tíma. Greinilegt er að ýmsir óttast samþjöppunina sem opinberast
meðal annars í flennistórum auglýsingum verslanakeðja í fjölmiðlum, í eigu sömu
aðila. Og menn spyrja: Hvað næst? Meira að segja Morgunblaðinu, blaði allra
landsmanna, þykir nóg um og hefur uppi efasemdir, þótt ýmsum þyki þær hjáróma.

Um árabil hefur landsbyggðafólk getað valið milli tveggja dagblaða, hafi hugur
staðið til þess, Morgunblaðsins og DV. Í þeim efnum hefur nú saxast á, líkt og
limina hjá Birni bónda forðum. Við brotthvarf DV er Morgunblaðið eina dagblaðið
sem við Vestfirðingar getum treyst á að fá til aflestrar. Ef til vill nægir það mörgum
og eflaust heldur lífið sínum vanagangi þrátt fyrir brotthvarf DV, líkt og í sveitinni
á árum áður, þegar Ísafold og Vörður hættu að koma með mjólkurbílnum.

Meðan DV var og hét átti það trygga lesendur hér vestra og var borið heim til

áskrifenda fljótt og vel dag hvern eftir flug. En nú bregður birtu. Eftir upplýsingum
sem BB hefur er ætlunin að áskrifendur DV-sáluga á Ísafirði verði sjálfkrafa áskrif-
endur að hinu endurlífgaða blaði. Það sé þeirra að afþakka blaðið, kjósi þeir svo.
Látum gott heita. En, það hangir fleira á spýtunni. Gömlu tryggu áskrifendunum er
ætlað að bíða eftir nýja blaðinu þar til í ljós kemur hvort einhver fæst til að dreifa því
um bæinn! Þangað til svo tekst til: Ekkert DV. Bara Mogginn.

Fréttablaðið hefur haslað sér völl á Faxaflóasvæðinu með afgerandi hætti. Hafi
blaðið átt að feta í fótspor ,,blaðs allra landsmanna“ hefur flugið fatast heldur betur
hvað varðar dreifingu á landsbyggðinni. Eintakafjöldinn sem berst Ísfirðingum
skerðir ekki upplagið svo nemi. Sé hinu endurreista DV ætluð sama fjárgatan að feta
sig á, er alfærasælast að útgefendur blaðanna geri íbúum landsbyggðarinnar ljóst að
blöðin séu dagblöð fyrir íbúa Faxaflóasvæðisins. Við því er í sjálfu sér ekkert að
segja. Þá vita menn það bara.

Standi vilji þeirra til annars verða þeir að taka til hendinni.
s.h.
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Ísafjarðarbær með næst hæstu leikskólagjöld á landinu

Allt að 53% verðmunur milli
sveitarfélaga á Vestfjörðum
Leikskólagjöld í Ísafjarðar-

bæ eru næst hæst á landinu.
Aðeins Skeiða- og Gnúpverja-
hreppur er með hærri leik-
skólagjöld. Fæðiskostnaður er
einnig hæstur í Ísafjarðarbæ.
Samkvæmt árbók sveitarfé-
laga sem er nýkomin út eru
leikskólagjöld fyrir átta tíma
vistun í Ísafjarðarbæ 22.080
kr. fyrir hvert barn. Til saman-
burðar má nefna að sambæri-
legt gjald er í Bolungarvík
20.600 kr. , Súðavík 18.400
kr., Reykhólahreppi 17.500
kr., Tálknafirði 15.680 kr.,
Vesturbyggð 15.000 kr. og
Hólmavík 14.400 kr. Sam-
kvæmt þessum tölum er 8 tíma
dvöl í leikskóla í Ísafjarðarbæ
7-53% dýrari þar en í öðrum
sveitarfélögum á Vestfjörðum.
Ef tekið er mið af sveitarfélög-
um af svipaðri stærð og Ísa-
fjarðarbær má nefna að 8 tíma
dvöl kostar 15.902 kr. í Fjarð-
arbyggð, á Akranesi 15.952
kr. og í Skagafirði kostar dvöl-
in 17.648 kr. og eru því dag-
vistargjöld í Ísafjarðarbæ 25-
39% hærri en í þessum sveitar-
félögum.

Í flestum leikskólum er
boðið uppá hressingu og fæði

í hádegi. Í Ísafjarðarbæ kostar
hressing 1.945 kr. og hádegis-
verður 2.990 kr. á mánuði.
Kostnaðurinn er svipaður í
Bolungarvík en mun lægri
annarsstaðar á Vestfjörðum.
Verð í Ísafjarðarbæ er þar 29-
100% hærra.

Þegar horft er til áðurnefnd-
ra sveitarfélaga annarsstaðar
á landinu kemur í ljós að verð
fyrir fæði og hressingu þar er
einnig lægra en í Ísafjarðarbæ.

Ef borin eru saman leik-
skólagjöld án fæðis og hress-
ingargjalds á landinu öllu
kemur í ljós að íbúar Skeiða
og Gnúpverjahrepps greiða
hæstu gjöldin. Þar er gjald fyrir
8 tíma dvöl á leikskóla 24.000
kr. á mánuði. Næst á eftir kem-
ur Ísafjarðarbær með 22.080
kr. eins og áður sagði. Í nokkr-
um sveitarfélögum m.a.
Reykjavík er hressing innifalin
í gjaldi og til þess að gjöld séu
samanburðarhæf hafa hress-
ingar og fæðisgjöld verið dreg-
in frá. Hæst er greitt fyrir há-
degisverð í Bláskógabyggð
eða 4.594 kr. en fyrir hressingu
er hæst greitt í Ísafjarðarbæ
1.945 kr. á mánuði.

Þegar heilsdagsgjöld eru

borin saman þ.e.a.s. morgun-
hressing, hádegismatur og síð-
degishressing kostar 8 tíma
dvöl í leikskólum Ísafjarðar-
bæjar 28.960 kr., í Bolungar-
vík kostar slík dvöl 27.390
kr., í Reykhólahreppi 17.680
kr., í Vesturbyggð 19.320 kr.,
í Súðavík 23.200 og á Hólma-
vík 18.900 kr. Sambærilegar
tölur eru á Akranesi 21.527
kr., í Skagafirði 22.838 kr. og
í Fjarðabyggð 21.252 kr. Sam-
kvæmt þessum tölum munar
92.496 krónum á tólf mánaða
dvöl í leikskóla í Ísafjarðarbæ
og Fjarðabyggð. Venjulegur
launþegi er því meira en einum
mánuði lengur að vinna fyrir
ársdvöl eins í Ísafjarðarbæ en
í Fjarðarbyggð.

Þrátt fyrir að innheimt séu
leiksskólagjöld fer því fjarri
að þau standi undir þeim
kostnaði sem fylgir rekstri
leikskóla. Tekjur Ísafjarðar-
bæjar af leikskólagjöldum á
síðasta ári dugðu aðeins til
þess að greiða 31,6% af kostn-
aði við rekstur leikskólanna
samkvæmt ársreikningi bæjar-
ins. Í Vesturbyggð eru tekjur
um 20% af gjöldum, í Súðavík
24%, á Hólmavík 21,7%, Bol-

ungarvík 29,6 % Sambærileg
tala í Fjarðarbyggð er einungis
um 24% af kostnaði, á Akra-
nesi er talan 26,8%, í Skaga-
firði 30,5% og í Reykjavík er
talan 30,1%. Í samanburði við
þessi sveitarfélög greiðir Ísa-
fjarðarbær leikskólagjöld
minnst niður.

Misjafnt er milli sveitarfé-
laga hvenær gjaldskrár eru
endurskoðaðar. Hjá Ísafjarðar-
bæ er gjaldskrá leikskóla tengd
við neysluverðsvísitölu og tek-
ur því breytingum á þriggja
mánaða fresti. Hjá sumum
sveitarfélögum er gjaldskrá
aðeins enduskoðuð einu sinni

á ári.
Í þessari umfjöllun eru að-

eins borin saman þau gjöld
sem sveitarfélögin innheimta
fyrir þessa þjónustu. Það skal
áréttað að enginn samburður
er gerður á leikskólunum að
öðru leyti né þeirri starfsemi
sem þar fer fram. – hj@bb.is

Þingsályktunartillaga um háskóla á Ísafirði lögð fram

Lagt til að kennsla
hefjist haustið 2005

Kristinn H. Gunnarsson
þingmaður Framsóknar-
flokksins lagði á mánudag
fram þingsályktunartillögu
um stofnun háskóla á Ísafirði
þar sem m.a. er gert ráð fyrir
að skólinn taki til starfa
haustið 2005. Meðflutnings-
menn Kristins eru þingmenn-
irnir Gunnar I. Birgisson
Sjálfstæðisflokki og Magnús
Stefánsson Framsóknar-

flokki. Tillaga þremenning-
anna er svohljóðandi: „Alþingi
ályktar að fela menntamála-
ráðherra að beita sér fyrir
stofnun sjálfstæðs háskóla á
Vestfjörðum. Skólinn verði á
Ísafirði og starfi samkvæmt
lögum um háskóla. Sérhæft
námsframboð skólans mótist
af sérstöðu svæðisins með till-
iti til umhverfismála, ferða-
mála, sjávarútvegs og tón-

listarlífs, en í upphafi verði
lögð áhersla á almennar und-
ir stöðugreinar, svo sem
fræðileg vinnubrögð, sál-
fræði, siðfræði og tölfræði.

Horft verði til samstarfs
við aðra háskóla og þannig
stuðlað að fjölbreyttu náms-
framboði. Rektor verði ráð-
inn til starfa á næsta ári til
undirbúnings kennslu sem
hefjist haustið 2005.
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Aðdáendur Írafárs sungu með úti í sal.

Glæsilegir tónleikar Írafárs í Hnífsdal
Hin vinsæla hljómsveit

Írafár með söngkonuna
Birgittu Haukdal í farar-
broddi og ísfirska bassa-

leikarann Sigurð Samúels-
son innanborðs hélt tón-
leika í félagsheimilinu í
Hnífsdal á laugardags-
kvöld. Flutt voru lög af

nýjustu plötu þeirra „Nýju
upphafi“ auk valinna eldri

laga. Tónleikarnir þóttu
afar glæsilegir en Írafár
lagði mikið upp úr bæði

hljómi og umgjörð.
Má því til staðfestingar

nefna að hljómsveitin flutti
með sér um fjögur tonn af

hljómtækjum auk ljósa-
búnaðar og reykvéla. Um
100 manns sóttu tónleik-

ana og skemmtu sér kon-
unglega. Stemmningin í
salnum var geysigóð og

greinilegt að tónleikagestir
kunnu vel að meta flutning

sveitarinnar. Fyrr um
daginn hafði Írafár áritað

plaggöt í verslunarmið-
stöðinni Neista á Ísafirði.

Hálka var á vegum og kom
rúta sveitarinnar því nokk-

uð seinna til Ísafjarðar en
gert var ráð fyrir. Mikill

fjöldi ungmenna hafði
safnast saman og beið í

biðröð eftir poppurunum.
Vegna seinkunarinnar

féllu niður tónleikar sveit-
arinnar sem fyrirhugaðir
voru í Símabúðinni á Ísa-

firði þá um daginn.

Tónleikarnir í Hnífsdal eru
þeir fyrstu á tónleikaferða-
lagi hljómsveitarinnar um

landið. Halldór Svein-
björnsson var í félagsheim-
ilinu í Hnífsdal og tók með-

fylgjandi svipmyndir.
– kristinn@bb.is

Vignir og Birgitta í ham
á sviðinu í Hnífsdal. Hljóm-
sveitin Írafár flutti með sér

um fjögur tonn af hljóm-
tækjum auk ljósabúnaðar.

Sigurður Samúelsson leikur af innlifun.
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Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

Leiguhúsnæði
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vest-

fjörðum óskar að taka á leigu 200m-250m²
húsnæði undir Hæfingarstöð fyrir fatlaða, í
miðbæ Ísafjarðar (á Eyrinni). Leigutími er
frá miðju ári 2004.

Húsnæðið þarf að uppfylla skilyrði um
gott aðgengi fyrir fatlaða. Einnig þarf að
vera gott aðgengi að húsinu vegna dósa-
móttökunnar.

Tilboðum skal skilað til Svæðisskrifstofu
málefna fatlaðra, Hafnarstræti 1, 400 Ísa-
firði, fyrir 15. desember 2003.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 456
5224.

Ágreiningur um gjaldskrá heimaþjónustu í Bolungarvík

Verið að gera úlfalda úr mýflugu
– segir Sölvi Sólbergsson, formaður bæjarráðsÁgreiningur er á milli meiri-

og minnihluta bæjarstjórnar
Bolungarvíkur um hvaða
tekjuviðmið skuli vera vegna
fyrirhugaðrar gjaldtöku af við-
skiptavinum heimaþjónustu á
vegum bæjarins. Bolungarvík-
urkaupstaður hefur um nokk-
urra ára skeið rekið heima-
þjónustu sem er ætluð að gera
fólki kleift að búa á eigin heim-
ili þrátt fyrir að erfiðleikar
steðji að, svo sem vegna veik-
inda, álags, fötlunar eða fjöl-
skylduaðstæðna eins og segir
í reglum um heimaþjónustu
bæjarins.

Ekki hefur verið innheimt
gjald fyrir þjónustuna til þessa,
þrátt fyrir að gjaldskrá þar að
lútandi hafi verið fyrir hendi.
Nú mun hinsvegar ætlunin að
hefja gjaldtöku fyrir þjónust-
una. Félagsmálaráð Bolungar-
víkur samþykkti á fundi fyrir
nokkru tillögu að reglum og
gjaldskrá fyrir þjónustuna. Þar
er gert ráð fyrir þrepaskiptu
gjaldi þannig að þeir sem hafa
lægri tekjur en 150 þúsund
krónur á mánuði séu gjaldfríir
en einstaklingar sem hafa tekj-
ur á bilinu 150-200 þúsund
krónur á mánuði greiði 200

við óskerta tekjutryggingu al-
mannatrygginga sem í dag
geta hæst orðið 96 þúsund
krónur en ekki 150 þúsund
eins og félagsmálaráð lagði
til.

Bergur Karlsson fulltrúi
minnihlutans í bæjarráði lét
bóka að hann væri alfarið á
móti tillögu formannsins og
vísaði til tillögu félagsmála-
ráðs.

Í samtali við blaðið sagði
Bergur að hann teldi eðlilegt
að treysta mati fagnefndar sem

í þessu tilfelli væri félagsmála-
ráð. „Ef að við förum ekki
eftir tillögum þessa fólks sem
við höfum falið að fjalla um
málaflokkinn til hvers erum
við þá að kjósa svona nefndir,“
sagði Bergur og bætti því við
að einnig hefði tillaga meiri-
hlutans í för með sér aukinn
kostnað fyrir fólk sem hefði
mjög lítið milli handanna.

„Þessar upphæðir muna
engu fyrir bæinn en töluverðu
fyrir þá sem þurfa að nýta sér
þessa félagslegu þjónustu“
sagði Bergur.

Sölvi Sólbergsson formaður

bæjarráðs Bolungarvíkur segir
að tillögur félagsmálaráðs séu
alltof flóknar í framkvæmd.
Með þeim sé verið að setja á
fót flókið kerfi sem fari yfir
tekjur og skattframtöl einstakl-
inga. Gjaldskrá sú sem hann
lagði til sé mjög lág og ekki í
neinu samræmi við þann
kostnað sem af þessari þjón-
ustu hlýst fyrir bæjarfélagið.
Því sé minnihlutinn að gera
úlfalda úr mýflugu.

Málið var tekið fyrir á fundi
bæjarstjórnar á fimmtudag og
að loknum umræðum var mál-
inu frestað.             –hj@bb.is

krónur fyrir hverja klukkstund.
Þá er gert ráð fyrir að einstakl-
ingar sem hafa 201-300 þús-
und krónur á mánuði greiði
400 krónur á klukkustund og
þeir sem hafa tekjur fyrir ofan
300 þúsund krónur á mánuði
greiði 600 krónur fyrir hverja
klukkustund í veittri þjónustu.

Á fundi bæjarráðs Bolung-
arvíkur í síðustu viku voru til-
lögur félagsmálaráðs til um-
fjöllunar og lagði þá Sölvi Sól-
bergsson formaður bæjarráðs
til, að tekjumörkin yrðu miðuð

Á formannafundi í Héraðs-
sambandi Vestfirðinga sem
haldinn var í síðustu viku var
samþykkt að verja fé því sem
fæst frá Ofanflóðasjóði vegna
uppkaupa skíðaskálans Skíð-
heima á Seljalandsdal til upp-
byggingar skíðasvæðanna á

Seljalandsdal og í Tungudal.
Formannafundurinn sam-

þykkti jafnframt að afhenda
féð Skíðafélagi Ísafjarðar til
ráðstöfunar „gegn framvísun
áætlunar um ráðstöfun þeirra
og skýrslu um framkvæmdir
og fjárhagslegt uppgjör“ eins

og segir í ályktun fundarins.
Eins og greint hefur verið frá
samþykkti Umhverfisráðu-
neytið í sumar tillögu Ísafjarð-
arbæjar um að verja fé sem
ætlað var til nýrrar raflagnar í
Skíðheima til að kaupa húsið
og rífa.

Skíðaskálinn Skíðheimar
var reistur á 6. áratug síðustu
aldar. Svigskíðaiðkun fluttist
alfarið yfir í Tungudal þegar
lyftumannvirki á Seljalandsdal
eyðilöggðust í snjóflóði öðru
sinni á áratugnum í mars árið
1999.           – kristinn@bb.is

Hyggst verja andvirði Skíðheima
til uppbyggingar skíðasvæða

Héraðssamband Vestfirðinga

Menntaskólinn á Ísafirði

Jóhannes Bjarni Guð-
mundsson, flugmaður og

fréttamaður heimsótti nem-
endur Menntaskólans á Ísa-
firði í síðustu viku. Um var

að ræða svokallaða holl-
vættaheimsókn en hollvættir

Menntaskólans eru félags-
skapur fyrrverandi nemenda

skólans. Undanfarna tvo vet-

ur hafa samtökin gengist
fyrir heimsóknum fyrrver-

andi nemenda sem hafa frætt
menntskælinga um störf sín,
framhaldsmenntun og ýmsa
iðju.  Jóhannes Bjarni sýndi
litskyggnur úr starfi sínu við

óskipta athygli nemenda í
fyrirlestrarsal skólans.

Spurðu þau margs á eftir og

tóku hann tali að fyrirlestri
loknum. „Við spjölluðum

aðeins um lífið og tilveruna
en síðan fékk maður kaffi á

kennarskrifstofunnu. Mér
fannst virkilega gaman að

koma aftur í gamla skólann“,
sagði Jóhannes Bjarni. Í

fyrra héldu Margrét Odds-
dóttir, skurðlæknir, og Elísa-

bet Gunnarsdóttir, arkitekt,
erindi fyrir nemendur við

góðar undirtektir. Að sögn
Ólínu Þorvarðardóttur skóla-
meistara hafa hollvættaheim-
sóknir mælst vel fyrir í skól-
anum og kveðst hún vona að

þeim verði áfram haldið
næstu ár.

– kristinn@bb.is

Hollvætturinn Jóhannes
Bjarni heimsótti nemendur

Ólína Þorvarðardóttir og Jóhannes Bjarni Guðmundsson.

Atvinnulausum á Vestfjörðum

Fjölgaði um fjór-
tán í október

Samtals voru níutíu og
einn að meðaltali án atvinnu
á Vestfjörðum í október og
hafði fjölgað um fjórtán frá
því í september. Konur eru
mun fleiri atvinnulausar eða
70 en karlar án atvinnu voru
21. Mest var atvinnuleysið á
Ísafirði en þar voru 36 án
atvinnu þar af 29 konur, í
Bolungarvík voru 17 án at-
vinnu þar af 11 konur, á Patr-

eksfirði voru 13 án atvinnu
þar af 9 karlar og á Bíldudal
voru 11 án atvinnu.

Að sögn Guðrúnar Stellu
Gissurardóttur hjá Svæðis-
vinnumiðlun Vestfjarða má
rekja fjölgun atvinnulausra
í október m.a. til þess að
einn bátur var seldur frá Patr-
eksfirði og fiskverkun í Bol-
ungarvík sagði upp öllu
starfsfólki.         – hj@bb.is

Vestfjarðamótið í tvímenningi

Arnar Geir og Kristján
Haraldsson meistarar

Arnar Geir Hinriksson og
Kristján Haraldsson urðu
meistarar í tvímenningi í
bridge á Vestfjarðamóti sem
lauk í síðustu viku. Í 2. sæti

urðu þeir Jóhann Ævarsson
og Kristinn Kristjánsson
með 427 stig og í 3. sæti
urðu Böðvar Þórisson og
Guðmundur Þorkelsson.
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Kvikmyndagerðarmenn frá Zik Zak að störfum á Arnarnesi í Dýrafirði

Tökum lokið á myndinni
„Síðasti bærinn í dalnum“

Kvikmyndagerðarmenn frá
kvikmyndafyrirtækinu Zik
Zak í Reykjavík sem m.a.
framleiddi myndina um Nóa
albínóa, voru við tökur á stutt-
myndinni „Síðasti bærinn í
dalnum“ á Arnarnesi í Dýra-
firði í síðustu viku og var síð-
asti tökudagur á föstudag.

Skúli Malmquist, framleið-
andi myndarinnar, segir hana
tekna upp á 35mm filmu og

því sé um „alvöru“ verkefni
að ræða. Tökur stóðu yfir í
fimm daga og var myndin að
lang mestu leyti tekin á Arnar-
nesi en einnig á Þingeyri og í
Önundarfirði. Aðspurður um
hvenær myndin verði sýnd
segir Skúli það ekki liggja fyr-
ir.

„Við erum einnig að fram-
leiða kvikmyndina Niceland í
leikstjórn Friðriks Þórs Frið-

rikssonar og hugsanlega sýn-
um við Síðasta bæinn með
henni, annars er það óákveðið.
Handritið er það gott og mynd-
in það vönduð að hún ætti að
geta gert það gott á kvik-
myndahátíðum erlendis og
þannig aukið hróður leikstjór-
ans“, segir Skúli.

Inntur eftir gangi mála við
tökurnar segir hann verkið
hafa tekist vel en hópurinn hafi

verið afar heppinn með veður.
„Við vorum í mjög góðum

höndum hjá Jónu og Helga á
Alviðru og fengum alla þjón-
ustu þar, bæði mat og gistingu.
Meira að segja komumst við í
gullin hjá Helga sem lánaði
okkur ýmsa muni til að nota í
myndinni. Við báðum Jónu um
að ættleiða okkur en hún vildi
ekki fallast á það, reyndar lof-
aði hún að hugsa málið“.

Stærsta hlutverkið í mynd-
inni er í höndum Jóns Sigur-
björnssonar, söngvara, leikara
og hestamanns, en með önnur
aðalhlutverk fara Sigurður
Skúlason, Kjartan Bjarg-
mundsson og Ólafía Hrönn
Jónsdóttir. Að auki kemur ung
stúlka frá Flateyri, Arnheiður
Steinþórsdóttir, fyrir í mynd-
inni. Leikstjóri er Rúnar Rún-
arsson.

Fjölmargir koma að gerð
myndarinnar, m.a. Ragnar Á.
Kristinsson hjá Gámaþjónustu
Vestfjarða sem sá um að keyra
á flutningabíl sínum með með
vagn í eftirdragi sem kvik-
myndafólkið notaði til að taka
akstursatriði. Páll Önundarson
tók meðfylgjandi myndir þeg-
ar kvikmyndatökumennirnir
athöfnuðu sig í Önundarfirði.

– kristinn@bb.is

Arnheiður Steinþórsdóttir ásamt Kjartani Bjargmundssyni og Ólafíu Hrönn Jónsdóttur.

Rúnar Rúnarsson stýrir tökum aftan á bíl Gámaþjónustunnar
á fullri ferð.

Stund milli stríða á tökustað.

Arnheiður Steinþórsdóttir nærir sig á milli atriða.

Ólafía Hrönn aðstoðuð við að koma niður úr bílnum.
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Töluverð aflaaukning
frá síðasta ári

maður vikunnar

Nafn: Gísli Halldór Halldórsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Ísafirði 15.okt. 1966.
Atvinna: Verslunarstjóri í Straumi.
Fjölskylda: Eiginkonan heitir Gerður Eðvarsdóttir
og við eigum börnin Erling Fannar, Katrínu Maríu og
Tómas Ara.
Helstu áhugamál: Skotveiði, rækt líkama og hugar
og góðar kvikmyndir í almennilegum hljómburði.
Bifreið: Mercedes Benz 300 4matic.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Mercedes Benz
300 4matic.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Vísindamaður.
Uppáhalds matur? Matur almennt er alveg í sér-
stöku uppáhaldi hjá mér, en fátt veit ég betra en hrefnu-
kjöt í raspi með rabbabarasultu, baunum og rauðkáli og
soðnum kartöflum.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Fiskikökurnar
sem ég bjó til nýlega í tilraunaskyni og innihéldu ma.
gulrætur, sem eru eitthvað það versta sem ég hef
fengið, sennilega verri en kjúklingabitarnir sem ég
keypti á Akureyri nýlega. Eintómt sellerí er líka fjandi
vont.
Uppáhalds drykkur? Ég drekk kaffi af mikilli ánægju
og hef gert frá eins árs aldri, en Ungfrú Ísafjörður í
Faktorshúsinu í Hæstakaupstað er svo langbestur
drykkja að enginn annar sem ég hef fengið skorar
nema helming á við hann.
Uppáhalds tónlist? Ég er mikið fyrir kraftmikla dans-
tónlist, bæði rokk og vinsældapopp. Ef ég ætti að
nefna ákveðinn flytjanda myndi ég kannski nefna
Clash frekar en Kate Bush.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? KFÍ.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Góðir fræðsluþættir og
auðvitað Star Trek.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is stendur þar við hlið
Moggans hjá mér.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Rómeó og
Júlía með Leonardo DiCaprio er ein sú besta. Fíla-
maðurinn, Highlander, Sever, Event Horizon og Mat-
rix voru allar mjög áhrifamiklar, hver á sínum tíma.
Fallegasti staður hérlendis? Arnarfjörður og Dynj-
andisheiði.
Fallegasti staður erlendis? Ég get ímyndað mér að
það sé Ayers Rock í Ástralíu við sólsetur, en ég hef
ekki séð fyrirbærið.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei. Og mér finnst alveg ferlegt
að fólk skuli ekki vilja kaupa fallegt hnífasett til gjada,
vegna hjátrúar, því það splæsir yfirleitt ekki í þau
sjálfu sér til handar heldur.
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottavélin sem kon-
an hvatti mig til að kaupa, þó ég þumbaðist við í
fyrstu og þættist ekki of góður til að vaska upp í hönd-
um.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
veiða með byssu, horfa á góða mynd, lesa Harry
Potter fyrir börnin, sækja velheppnaðan mannfagnað
eða jafnvel fjörugan körfuboltaleik. Það er lengi hægt
að halda áfram, þetta er allt svo skemmtilegt.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Það fer mest í taugarnar á mér þegar eitthvað fer í
taugarnar á mér eða öðru fólki. Mér finnst að það sé
oftast skortur á umburðarlyndi.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Mér líður eig-
inlega alltaf svo vel. En ef mér liði illa og vildi gera
eitthvað í því, þá held ég að ég færi í göngutúr.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Ekki ákveðið. En ég stefni að því að koma mér
upp slíkum draumi.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar ég var u.þ.b. 10 ára var ég á skíðum á Selja-
landsdal og var að góna upp í loftið á svifdrekaflug-
mann. Þegar ég svo lít niður og fram fyrir mig, er
árekstur við glæsilegt kaffihlaðborð nokkurra góðra
Ísfirðinga óumflýjanlegur. Ég rann beint yfir krásirnar
og þótti bara nokkuð vandræðalegt.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Ef ég gæti í krafti embættis, þá léti ég
malbika göturnar, skipta út öllum gömlu ljótu gang-
stéttunum og borga með hverjum íbúa ákveðna upp-
hæð árlega í heilsurækt sem viðurkennd væri af
bæjarfélagiu.
Lífsmottó? Að vita meira í dag en í gær.

Lenti í
árekstri
við kaffi-
hlaðborð

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

Alls var 5.588 tonnum af sjávarfangi landað á Vest-
fjörðum í október sem er um 17% aukning miðað við

sama mánuð á síðasta ári. Þar munar mest um auknin-
gu í þorskafla. Þorskafli í október í ár var samtals

3.012 tonn en var í fyrra 2.243 tonn. Fyrstu tíu mánuði
ársins hefur verið landað á Vestfjörðum 55.255 tonnum

af sjávarfangi en á síðasta ári var landað 73.921 tonni.
Af helstu fisktegundum má nefna að samdráttur varð

einnig milli ára í þorski, grálúðu og rækju en aukning í
ýsu, ufsa, karfa, steinbít og skarkola. –hj@bb.is

Hermann Österby sýnir
í EG-húsinu í Víkinni

Hermann Österby hefur opnað sýningu á akrýlmyndum
í verlsunarmiðstöð Bolvíkinga í E.G. húsinu. Hermann
segist vera sjálflærður listamaður en hann hefur málað

og haft yndi af myndlist frá barnsaldri. Verkin á sýning-
unni eru unnin þessu ári og því síðasta. Aðpurður um

viðfangsefni myndanna segist Hermann vera að leika sér
með form. „Í flestum myndunum er ég að blanda saman
þremur til fjórum formum en sums staðar nota ég bara

einn hlut“, sagði Hermann. Sýningin er opin á opnunar-
tíma verslana í húsinu fram í desember. – kristinn@bb.is

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
samþykkti á fimmudag áskor-
un þess efnis að vegarlagningu
um Arnkötludal og Gautsdal
verði flýtt. Tillagan kemur í
framhaldi af boði Leiðar ehf.
um að koma að fjármögnun
frekari framkvæmda við þá
hugsanlegu vegarlagningu.

„Bæjarstjórn Bolungarvíkur
fagnar áhuga Leiðar ehf. á að
flýta undirbúningi veglagning-
ar um Arnkötludal og Gauts-
dal.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
ítrekar fyrri ályktun sína varð-
andi veg um Arnkötludal og
Gautsdal frá 13. febrúar s.l.
og hvetur ennfremur til þess
að ákvörðun um þá leið verði
tekin sem fyrst þannig að hægt
sé að setja framkvæmdina í
umhverfismat strax á árinu
2004 og framkvæmdir geti
hafist um áramót 2004 –
2005,“ segir í tillögunni. Til-
lagan var samþykkt sam-
hljóða.                  – hj@bb.is

Vill flýta Stranddalaleið
Bæjarstjórn Bolungarvíkur

Dagur íslenskrar tungu haldinn hátíðlegur í Grunnskóla Ísafjarðar

Átján nemendur verð-
launaðir fyrir sögur og ljóð

Á föstudag var haldið upp á
Dag íslenskrar tungu í Grunn-
skólanum á Ísafirði. Voru m.a.
tilkynnt úrslit í smásagna- og
ljóðasamkeppni skólans og
fengu átján nemendur viður-
kenningar. Veittar voru tvær
viðurkenningar í hverjum ár-
gangi frá öðrum og upp í tíunda
bekk, ein fyrir ljóð og önnur
fyrir sögu.

Herdís Hübner, kennari seg-
ir að þó hafi tvær sögur verið
verðlaunaðar í 2. bekk og eng-
in í 8. bekk en það sé vegna
þess að unglingarnir séu meira
fyrir að skrifa ljóð en sögur.
Þátttaka þeirra hafi verið mun
betri en undanfarin ár og þátt-
taka yngri barnanna hafi verið
um 100% eins og verið hefur.

Verðlaunaverkin og úrval af
því besta úr öllum árgöngum
verður gefið út á bók sem verð-
ur seld í Bókhlöðunni fyrir
jólin líkt og síðustu ár. Bókin
seldist upp í fyrra en ágóðinn
fer til að kaupa verðlaun fyrir
keppnina á næsta ári. „Þannig
er þetta orðin sjálfbær keppni,
eins og nú er í tísku að segja,
eða næstum því“, sagði Herdís
en keppnin naut tilstyrks Ís-
landsbanka og Sparisjóðs
Vestfirðinga.

Hér á eftir fer listi yfir sigur-
vegara í keppninni og sigur-
ljóðið í tíunda bekk eftir Örnu
Dalrós Guðjónsdóttur.

Saga í 2. bekk: Haraldur Jó-
hann Hannesson, 2.R.

Saga í 2. bekk: Elena Dís
Víðisdóttir, 2.H.

Ljóð í 2. bekk: Sólveig
María Aspelund, 2.H.

Saga í 3. bekk: Víðir Kári
Vignisson, 3.I.

Ljóð í 3. bekk: Hildur Hálf-
dánardóttir, 3.H.

Saga í 4. bekk: Tómas Helgi
Svavarsson, 4.H.

Ljóð í 4. bekk: Rakel Ástrós
Heiðarsdóttir, 4. H.

Saga í 5. bekk: Snorri Sig-
björn Jónsson, 5.B.

Ljóð í 5. bekk: Anton Sig-

urður Halldórsson, 5.M.
Saga í 6. bekk: Ragney Líf

Stefánsdóttir, 6.B.
Ljóð í 6. bekk: María Sigríð-

ur Halldórsdóttir, 6.B.
Saga í 7. bekk: Hjörtur Ól-

afsson, 7.HG.
Ljóð í 7. bekk: Bára Bjarna-

dóttir, 7.HS.
Ljóð í 8. bekk: Nína Guðrún

Geirsdóttir, 8.A.
Saga í 9. bekk: Magni Þór

Konráðsson 9.R.
Ljóð í 9. bekk: Ármann Har-

aldsson, 9. G.
Saga í 10. bekk: Kristín Ósk

Jónsdóttir, 10.G.
Ljóð í 10. bekk: Arna Dalrós

Guðjónsdóttir, 10. G.
Á meðfylgjandi mynd sjást

sigurvegarar í 5.-7. bekk, þau
Snorra Sigbjörn Jónsson 5-B,
Anton Sigurð Halldórsson 5-
M, Hjört Ólafsson 7-HG,
Ragney Líf Stefánsdóttur 6-B
og Maríu Sigríði Halldórs-
dóttur 6-B. Á myndina vantar
Báru Bjarnadóttur í 7-HS.

Sigurvegarar í fimmta til sjöunda bekk. Á myndina vantar Báru Bjarnadóttur.

46.PM5 18.4.2017, 13:018



MIÐVIKUDAGUR 19. NÓVEMBER 2003      9Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Innritun er hafin
Innritun er hafin í Menntaskólann á Ísa-

firði fyrir vorönn 2004. Tekið er við umsókn-
um á skrifstofu skólans frá kl. 08:15-16:00
sem hér segir:

Dagskóli:
– innritun er til 1. desember 2003.
– kennsla hefst mánudaginn 5. janúar
  2004.

Öldungadeild:
– innritun er til 1. desember 2003.
– kennsla hefst mánudaginn 12. jan-
  úar 2004.
– fundur með öldungardeildarnemum
  verður í fyrirlestrarsal skólans mið-
  vikudaginn 7. janúar kl. 20:00.

Nýbúabraut:
– innritun er til 1. desember 2003.
– stöðupróf í íslensku verða haldin
  fimmtudaginn 4. desember kl. 17:00.
– kennsla hefst mánudaginn 5. janúar
  2004.

Um inntöku í skólann er farið eftir reglu-
gerð nr. 98/2000, sjá vefslóð: http://brunnur.
stjr.is/mrn/logogregl.nsf/nrar/reglugerdir
982000

Allar nánari upplýsingar er að finna á vef-
síðu skólans www.fvi.is

Skólameistari.

Vilja ráða menningar-
og upplýsingafulltrúa

Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar ákvað á fundi
sem haldinn var fyrir stuttu að leggja til við bæjarráð að

stofnuð verði staða menningar- og upplýsingafulltrúa
Ísafjarðarbæjar. Vill menningarmálanefndin að þetta

verði hálft starf. Ekki er verksvið starfsmannsins rakið í
samþykkt nefndarinnar að öðru leyti en því að bókað er
að starfsmaður verði ráðinn „sem jafnframt geti annast

umsóknir styrkja og þess háttar fyrir öll svið Ísa-
fjaraðarbæjar“.

– hj@bb.is

Útvarpinu dreift með
ISDN í Reykhólasveit

Útvarpsráð mæltist til þess á fundi sínum í síðustu viku
að Svæðisútvarpi Vestfjarða verði dreift í Reykhólasveit

með ISDN línu, eins og forstöðumaður þróunarsviðs
Ríkisútvarpsins hafi lagt til. Sveitarstjóri Reykhóla-

hrepps skrifaði útvarpsstjóra í haust og spurði, hverju
það sætti, að Svæðisútvarpið á Ísafirði heyrðist ekki í
Reykhólahreppi. Orðrétt sagði í bókun útvarpsráðs:
„Ráðið mælir með að skapleg lausn verði fundinn á

vandamálinu, eins og að dreifa svæðisútvarpinu með
ISDN línu, eins og lagt er til í bréfi forstöðumannsins.“

Skatttekjur á íbúa
hæstar í Súðavík

Skatttekjur sveitarfélaga á Vestfjörðum voru lægstar í
Bolungarvík í fyrra, samkvæmt árbók sveitarfélaga sem

hefur verið gefin út. Samkvæmt árbókinni voru skatt-
tekjur aðeins 261.000 krónur á hvern íbúa í Bolungarvík

í fyrra. Ísafjarðarbær var með næst lægstu skatttekj-
urnar eða rúmar 280.000 krónur á hvern íbúa. Hæstu

skatttekjur á Vestfjörðum, á hvern íbúa, var í Súða-
víkurhreppi 407.000 krónur tæpar. Næst hæstu skatt-

tekjurnar voru hjá Hólmavíkurhreppi 332.000 á hvern
íbúa þar. –hj@bb.is

Fjölmennur fundur um byggðaþróun og samkeppnismál á Hótel Ísafirði

Hætta ber félagslegri
áfallahjálp í byggðamálum

– segir Sigmundur Ernir Rúnarsson, formaður Verkefnisstjórnar byggðaáætlunar fyrir Eyjafjörð
Sigmundur Ernir Rúnars-

son, formaður Verkefnis-
stjórnar byggðaáætlunar fyrir
Eyjafjörð sagði á fjölmennum
fundi um byggðaþróun og
samkeppnismál sem haldinn
var á Hótel Ísafirði í síðustu
viku, að hætta yrði félagslegri
áfallahjálp í byggðamálum
sem og styrkja yrði meira hinar
sterkari byggðir í landinu. Að-
eins þannig kæmust veikari
byggðirnar af.

Rúmlega 90 manns sóttu
fundinn og komust færri að en
vildu. Frummælendur á fund-
inum voru Valgerður, Sverr-
isdóttir iðnaðarráðherra og
ráðherra byggðamála, Halldór
Halldórsson bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, Baldur Pétursson
deildarstjóri í iðnaðarráðu-
neytinu, Karl Friðriksson
framkvæmdastjóri Iðntækni-
stofnunar, Aðalsteinn Óskars-
son framkvæmdastjóri At-

v i n n u þ r ó u n a r f é l a g s
Vestfjarða og Sigmundur
Ernir Rúnarsson formaður
v e r k e f n i s s t j ó r n a r
byggðaáætlunar fyrir Eyja-
fjörð.

Valgerður Sverrisdóttir
ræddi um stöðu byggðamála
og rakti þau verkefni sem unn-
ið er að með þátttöku fyrir-
tækja og stofnana á Vestfjörð-
um og Halldór Halldórsson
rakti helstu áherslur í byggða-
áætlun fyrir Vestfirði sem
unnin var á síðasta ári og sagði
frá störfum verkefnisstjórnar
um byggðaþróun á Vestfjörð-
um sem hann á sæti í. Í máli
hans kom fram að ætlun nefnd-
arinnar væri að klára nokkrar
tillögur að verkefnum til iðn-
aðarráðherra á næstu vikum
þannig að hægt yrði að gera
ráð fyrir þeim í fjárlögum
næsta árs, væri til þess póli-
tískur vilji.

Sigmundur Ernir Rúnarsson
sagði frá störfum verkefnis-
stjórnar sem hann stýrir um
byggðaþróun við Eyjafjörð og
greindi frá þeirri undirbún-
ingsvinnu sem unnin hefði
verið af hálfu nefndarinnar. Í
máli Sigmundar Ernis kom
fram að höfuðáhersla atvinnu-
lífsins á Eyjafjarðarsvæðinu
væri á betri samgöngur við
Reykjavíkursvæðið m.a. með
styttri aksturstíma til Reykja-
víkur.

Sigmundur Ernir taldi þörf
á nýrri hugsun í byggðamálum
á Íslandi. Hætta yrði „félags-
legri áfallahjálp“ í byggðamál-
um og stjórnvöld þyrftu að
einbeita sér að styrkja stóru
byggðarkjarnana í hverjum
landshluta í stað þess að reyna
að styrkja alla. Með því að
styrkja þá sterkari ættu minni
staðirnir von. Byggja ætti upp
byggðirnar á þeim styrkleika

sem fyrir væri í stað þess að
reyna eitthvað nýtt. Það sem
þegar hefði heppnast væri lík-
legast til þess að gefa af sér
frekari tækifæri.

Að loknum framsöguræðum
var fundarmönnum leyft að
bera fram fyrirspurnir til fram-
sögumanna. Valgerður Sverr-
isdóttir sagði í svari sínu til
Svanhildar Þórðardóttur,
kaupmanns á Ísafirði um óhóf-
legan flutningskostnað á
landsbyggðinni að tilbúnar
væru tillögur um niðurgreiðsl-
ur á flutningskostnaði á lands-
byggðinni. Pólitísk ákvörðun
um niðurgreiðslurnar hefði
hinsvegar ekki verið tekin.

Soffía Vagnsdóttir í Bol-
ungarvík spurðist fyrir um
menningarhús litlu þorpanna
og átti þar við félagsheimilin í
landinu. Valgerður Sverris-
dóttir kvað engum fjármunum
vera veitt til viðhalds þeirra á

fjárlögum næsta árs.
Ólafur B Halldórsson, fram-

kvæmdastjóri á Ísafirði spurði
hvort gert væri ráð fyrir há-
skólastarfsemi á Ísafirði í fjár-
lögum næsta árs en þeirri
spurningu var ekki svarað af

frummælendum.
Fundurinn var haldinn á

vegum verkefnisstjórnar iðn-
aðarráðuneytisins um byggða-
þróun á Vestfjörðum.Fundinn
sótti fólk víðs vegar að af Vest-
fjörðum.                 –hj@bb.is

Fjölmenni í fundinum um byggðamál á Hótel Ísafirði. Á innfelldu myndinni er Sigmundur Ernir Rúnarsson í ræðustól.
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Hér vil
ég vera
Hér vil
ég vera
– segir Gunnar Jónsson
skipamiðlari á Ísafirði

Gunnar Jónsson skipamiðlari er einn af
föstu póstunum ísfirsku bæjarlífi og þá

kannski sérstaklega við sjávarsíðuna en
hann hefur um margra ára skeið þjónustað

sjávarútveginn. Hann vinnur í alþjóðlegu
samkeppnisumhverfi og hefur fyrir löngu

uppgötvað að það er jafnlangt frá Ísafirði til
Reykjavíkur og frá Reykjavík til Ísafjarðar.

Gunnar vinnur ekki störf sín með hávaða
eða látum. Hann er hinsvegar maður and-

stæðnanna. Hann er alinn upp í landbúnað-
arhéraði en flutti að sjávarsíðunni. Hann er

menntaður í samvinnufræðum en kaus að
vinna á eigin vegum. Hann féllst á það eftir

nokkra umhugsun að taka spjall um það
sem á daga hans hefur drifið undanfarna
áratugi. Hann segir sögu samvinnunnar,

kaupfélaganna, samkeppninnar og haftanna
og einnig sögu skipa- og landflutninga,

rækjusölu og skipamiðlun. En líka sögu af
framsóknarmönnum.

UppruninnUppruninnUppruninnUppruninnUppruninn
„Ég er uppalinn í Borgarnesi

þeim góða bæ en þar fæddist
ég árið 1945. Eftir hefðbundna
skólagöngu fór ég í Samvinnu-
skólann á Bifröst. Það var á
þeim árum þegar skólinn var
alvöru samvinnuskóli með
Sambands-merkið í gólfinu og
fleira í þeim dúr. Þetta var þá
tveggja vetra skóli og ég var
þar til tvítugs. Þetta var mjög
góður skóli og raunar kom al-
drei annað til greina hjá mér
en að fara þarna í skóla, ein-
faldlega vegna þess að hann
var svo nálægt. Reyndar þurfti
maður að þreyta inntökupróf
þannig að það var ekki nóg að
leggja fram flokksskírteini frá
Framsóknarflokknum eins og
oft var sagt.

Hinsvegar hef ég grun um
að kaupfélagsstjórar víðsvegar
að af landinu hafi getað lagt
inn gott orð fyrir menn. Ég var
nú reyndar alinn upp í miklu
kaupfélagsumhverfi. Pabbi
vann alla sína tíð í kötvinnsl-
unni hjá kaupfélaginu í Borg-
arnesi. Hvort að spurst var fyrir
um mig og minn bakgrunn veit
ég ekki en ég þreytti inntöku-
prófið og náði því. Á þessum

árum var heimavistinni skipt í
tvennt eftir kynjum og lokað á
milli. Síðan mátti ekki fara af
svæðinu nema eftir ákveðnu
prógrammi. Þó að nú þyki stutt
milli Borgarness og Bifrastar
þá var það nú ekki í þá daga
enda bjó ég á heimavistinni
og það var ekki verið að flakka
á milli staða.“

Ljósir yfirlitumLjósir yfirlitumLjósir yfirlitumLjósir yfirlitumLjósir yfirlitum
og ákaflega fríðirog ákaflega fríðirog ákaflega fríðirog ákaflega fríðirog ákaflega fríðir

„Þetta var mjög góður skóli
eins og ég sagði áðan en sumar
greinarnar báru auðvitað keim
af því hver rak skólann. Þar
má nefna samvinnusöguna
sem kennd var. Þar var mikið
um persónulýsingar á forkólf-
um samvinnuhreyfingarinnar.
Þeir áttu það allir sameiginlegt
að vera ljósir yfirlitum og ákaf-
lega fríðir. Þetta var nú ekki
mjög gagnrýnin saga. En að
öðru leyti var þetta fyrst og
fremst góður skóli. Það var
satt best að segja engin pólitík
þarna. Það var t.d. ekki neitt
pólitískt félag starfandi, hvorki
til hægri né vinstri, en auðvitað
höfðu menn skoðanir. Þarna
var mikið félagsmálastarf en
ég hef nú reyndar aldrei verið

Þar las hann persónulýsingar
við mikinn fögnuð og hann
gerði mikið grín að þessu.
Hann var nú ekki mjög póli-
tískur á þessum árum og hefur
sennilega verið yngstur í skól-
anum. Hann var bara venju-
legur kaupfélagsstjóra sonur
að austan. Pólitísk sól hans
fór nú ekki að rísa fyrr en
síðar. Ég sá það nú ekki fyrir
að hann yrði stjórnmálaforingi
og væntanlegur forsætisráð-
herra,“ segir Gunnar og bætir
við:

„Halldór Ásgrímsson var
mjög kátur persónuleiki á
þessum árum sem er nú svolít-
ið önnur mynd en almenningur
hefur gert sér af honum allt
fram að síðustu kosningabar-
áttu. Trúlega hafa stjórnmála-
áhyggjurnar lagst svona þungt
á hann að hann varð svona
alvörugefinn í  augum þjóðar-
innar.

Annar einstaklingur sem var
með okkur á Bifröst og seinna
varð frægur fyrir aðra hluti,
var stórskáldið Jónas Friðrik,

mikið fyrir það.
Stefna skólans var að fá fólk

með sem breiðastan bakgrunn
í lífinu, að þarna kæmi fólk úr
sem flestum stéttum og bæði
úr dreifbýli og þéttbýli. Þetta
gaf skólanum mikið gildi.
Einnig var aldursdreifing nem-
anna mikil. Það var mjög
þroskandi að vera í svona um-
hverfi. Ég held að það hljóti
að vera hundleiðinlegt að vera
í skóla þar sem allir hafa sama
bakgrunninn.“

Halldór nokkurHalldór nokkurHalldór nokkurHalldór nokkurHalldór nokkur
Ásgrímsson ogÁsgrímsson ogÁsgrímsson ogÁsgrímsson ogÁsgrímsson og
Jónas FriðrikJónas FriðrikJónas FriðrikJónas FriðrikJónas Friðrik

„Einn af skólabræðrum
mínum var maður að nafni
Halldór Ásgrímsson. Hann var
afskaplega viðkunnanlegur.
Það var fast atriði í skólanum
að þegar búið var að loka vist-
inni á kvöldin að þá tók hann
samvinnusöguna í hönd, stökk
upp á stól, og las upp úr henni.
Þetta var mikið skemmtiatriði.

sem semur allt fyrir Ríó tríó.
Það voru  þarna nokkur skóla-
skáld sem voru sífellt að yrkja
eitthvað djúpt þenkjandi en
Jónas var alltaf að yrkja eitt-
hvað létt og skemmtilegt og
þótti fyrir vikið ekki merkilegt
skáld. Þá var í tísku að hafa
allar heimsins áhyggjur á herð-
um sér. Hann var þá þegar
mikið efni í ljóðskáld.

Ég kynntist þessum skáld-
um nokkuð því ég lenti í því
að verða ritstjóri skólablaðsins
sem hét Vefarinn. Það var
menningarlega sinnað blað.
Annað blað var einnig gefið
út og það hét Þefarinn og var
svona slúðurblað. Ég lenti í
þessu af því að á fyrra árinu í
skólanum hafði ég óvart skrif-
að sögu í blaðið og fyrir vikið
var ég talinn hæfur í þetta em-
bætti. Ég hafði nú ekki neinar
skáldataugar, alls ekki. Það
varð nú ekki neitt framhald á
þessum skrifum mínum. Ljóð-
in hans Jónasar komust ekki í
skólablaðið því þau voru svo
skemmtileg. “

Hefði gleymst efHefði gleymst efHefði gleymst efHefði gleymst efHefði gleymst ef
ég hefði ekki látiðég hefði ekki látiðég hefði ekki látiðég hefði ekki látiðég hefði ekki látið

vita af mérvita af mérvita af mérvita af mérvita af mér
„Þegar líða tók á síðari vet-

urinn í skólanum fór mönnum
yfirleitt að berast atvinnutil-
boð. Sambandið hafði þann
sið að velja úr nokkra nema
og bjóða svona hálfgert starfs-
nám og mér var boðið það.
Það byggðist á því að við vor-
um látin vinna tímabundið á
ýmsum stöðum út um land sem
og í Reykjavík.

Ég var t.d. einn vetur á Hofs-
ósi og annan á Selfossi. Síðan
var ég um tíma í Samvinnu-
bankanum og reyndar skyldi
ég aldrei hvað ég var að gera
þar. Með þessu taldi Samband-
ið sig vera að tryggja sér góða
starfsmenn með fjölþættan
bakgrunn og reynslu. Á þess-
um árum fannst mér skipulagið
á starfsnáminu heldur laust í
reipunum. Ég er viss um að ég
gleymdist þegar ég var að
vinna á Hofsósi og væri þar
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eflaust ennþá ef ég hefði ekki
látið vita af mér.“

Gjaldeyris-Gjaldeyris-Gjaldeyris-Gjaldeyris-Gjaldeyris-
loforða aflaðloforða aflaðloforða aflaðloforða aflaðloforða aflað

„Þegar ég var síðan búinn
að festa ráð mitt með Herdísi,
fyrrverandi konu minni, fór
ég að huga að föstu starfi og
réð mig að Vegamótum þar
sem var verslun, sláturhús og
veitingahús. Það var útibú frá
Kaupfélagi Borgfirðinga. Þar
fór ég að búa og þar var gott
að vera. Á þessum árum átti
maður ekki neitt en þarna
fylgdi starfinu hús og ýmis
önnur hlunnindi. Þetta var
góður tími og þarna kynntist
ég ýmsu í rekstri kaupfélaga.

Minnisstæðast er mér þegar
maður var sendur til bændanna
til þess að afla svokallaðra
gjaldeyrisloforða. Það fólst í
því að fá þá til að lofa búfé
sínu til slátrunar um haustið.
Þetta var gert á sumrin að sjálf-
sögðu og einungis hjá þeim
bænum sem voru skuldugir við
kaupfélagið. Mér þótti þetta
mjög leiðinlegt starf. Ég fór
um Staðarsveitina og Mikla-
holtshreppinn og ég man nú
ekki hvort þessi loforð skiluðu
sér nokkurn tímann. Þetta var
afskaplega leiðinlegt. Bændur
á þessu svæði höfðu úr mörg-
um sláturhúsum að velja þann-
ig að það var nokkur sam-
keppni um að ná til sín sem
mestu til slátrunar. Því varð
að ýta á þá sem skulduðu mest
að leggja inn búfé sitt til slátr-
unar.“

Til ÍsafjarðarTil ÍsafjarðarTil ÍsafjarðarTil ÍsafjarðarTil Ísafjarðar
„Árið 1970 fórum við Her-

dís að hugsa okkur til hreyf-
ings. Við vorum að velta fyrir
okkur hvort við ættum að fara
til Akureyrar eða jafnvel til
Reykjavíkur. Síðan frétti ég
af lausu starfi verslunarstjóra
hjá Kaupfélagi Ísfirðinga og
ákvað að sækja um. Ég hafði
þá einu sinni komið til Ísa-
fjarðar í skítaveðri að hausti
til. Það var síðan ákveðið að
ég skyldi fara vestur til viðræð-
na við Jóhann T. Bjarnason
sem þá var kaupfélagsstjóri.

Ég fór til Reykjavíkur og
flaug með DC-3 flugvél áleiðis
vestur. Það voru svo mjúk sæt-
in í vélinni að ég steinsofnaði.
Síðan vakna ég við það að
vélin lendir og ég hélt að við
værum komin til Ísafjarðar en
þá hafði flugvélin snúið við
og var lent aftur í Reykjavík.
Ég var nú svo grænn þá í flug-
málum að ég taldi ástæðu til
þess að senda Jóhanni skeyti
um að það hefði ekki verið
flogið. Seinni áttaði ég mig á
því að Ísfirðingar vissu auðvit-
að uppá hár hvort það var flog-
ið eða ekki. Þegar síðan var
flogið fór ég vestur og þá voru
nú móttökurnar ekkert slor.

Jóhann T. var upptekinn og
sendi bíl eftir mér á flugvöllinn
og þar var kominn Ásgeir Sig-
urðsson leigubílstjóri á sínum
flotta bíl. Aðra eins drossíu
hafði ég aldrei séð á ævinni og
þótti mikið til hennar koma.
Ég held meira að segja að það
hafi verið sjónvarp í bílnum.
Þessar móttökur gerðu mig
auðvitað strax hrifinn af staðn-

um. Ég fór svo beint á kontór-
inn til Jóhanns og þar var
bundist fastmælum að ég tæki
við verslunarstjórastarfinu. Ég
fór því heim og pakkaði bú-
slóðinni og flutti hana síðan
vestur og það var nú ekkert
smá ferðalag.

Fyrst var búslóðin keyrð í
Hólminn og í Baldur yfir
Breiðafjörð og á Brjánslæk þar
sem Ragnar á Brjánslæk tók
við henni og setti hana inn í
hlöðuna. Þetta var í lok apríl
og ekki búið að opna heiðar-
nar. Síðan fór ég seinna með
Ebba á mjólkurbílnum að
sækja búslóðina og það var
mikil upplifun fyrir mig að
keyra allar þessar heiðar og
ekki spillti fyrir þessi skemm-
tilegi bílstjóri sem ég átti nú
eftir að kynnast betur síðar.“

KlósettpappírKlósettpappírKlósettpappírKlósettpappírKlósettpappír
á tilboðiá tilboðiá tilboðiá tilboðiá tilboði

„Jóhann T var ákaflega
traustur maður. Hann mátti
ekki vamm sitt vita í neinu.
Það tók svolítinn tíma að stilla
sig saman við hann. Ég hef
aldrei kynnst neinum sem er
eins fylginn sér og Jóhann var.
Hann var afskaplega framsýnn
í mörgum málum. Sem dæmi
má nefna að hann vildi hafa
tilboð á vörum í sínum búðum
sem ekki var algengt á þessum
árum. Hann var búinn að finna
það út að það var hægt að
flytja beint inn í miklu magni
og ná með því lægra verði.
Eitt sinn fékk hann þá hug-
mynd að hafa tilboð á klósett-
pappír en það fannst mér sem
ungum manni hallærislegt.
Seinna fattaði ég að auðvitað
var þetta rétt hjá Jóhanni að
bjóða svona dagvöru á afslætti.
Hann var á allan hátt mjög
traustur maður.“

GGGGGunnar Jónssonunnar Jónssonunnar Jónssonunnar Jónssonunnar Jónsson
tekur við aftekur við aftekur við aftekur við aftekur við af

Gunnar JónssyniGunnar JónssyniGunnar JónssyniGunnar JónssyniGunnar Jónssyni

„Ég tók við verslunarstjóra-
stöðunni af Gunnari Jónssyni
sem tók við umboði hjá Bruna-
bót og það var skemmtileg til-
viljun að við skyldum vera
alnafnar,“ segir Gunnar og
bætir við:

„Ég fann það þegar ég kom
vestur að þetta var talin góð
staða og nokkuð litið til henn-
ar. Það kom mér nú reyndar á
óvart. Verslunarmenningin
hér var mikil sem og sagan.
Verslunarmenn höfðu gengt
miklu hlutverki í bæjarlífinu
þannig að þessi staða hefur
kannski notið virðingar þess
vegna. Kaupfélagið var með
töluverðan rekstur þegar ég
kom. Það var með sláturhús,
verslanir á nokkrum stöðum,
mjólkurstöðina, vöruskemmu,
kjötvinnslu, timbursölu og
fleira.

Þegar ég kom hingað var ég
ekki með neinar hugmyndir
hvað ég yrði lengi hér. Ég hafði
engin plön í þá átt og hef
reyndar aldrei verið með þann-
ig skipulag. Þegar ég kom
fannst mér uppgangur vera að
byrja. Ég fann að árin á undan
höfðu verið svona rólegheita
ár og allir hlutir í föstu skipu-
lagi.“

Skuttogararnir komaSkuttogararnir komaSkuttogararnir komaSkuttogararnir komaSkuttogararnir koma
„Þegar skuttogararnir komu

þá varð hér sprenging. Mikil
uppbygging hófst og fólk fór
að byggja í gríð og erg. Fólk
var greinilega harðákveðið að
búa hér og byggja sér hús. Það
var einfaldlega mjög góður
kostur á þeim tíma að búa hér.
Það voru ekki aðrir kostir betri
á þeim árum. Það var nú líka á
margan hátt auðveldara að
byggja á þeim árum. Þá löbb-
uðu menn sér inn til Óla í
Björk og tóku út í reikning
efni í heilt hús. Síðan hjálpaði
blessuð verðbólgan mönnum
á þessum árum.

Ég fann mun á fólki hér og
því fólki sem ég hafði mest
umgengist í Borgarfirðinum.
Ég skynjaði þessa löngu teng-
ingu aftur í tímann. Þessa
miklu sögu. Hér var ekkert
nýtt undir sólinni. Það var
mjög skemmtilegt enda kvikn-
aði hjá mér mikill sagnfærði-
áhugi í kjölfarið. Ég er viss
um að þessi mikla saga hefur
mótað samfélagið mikið. Auð-
vitað getur mikil saga og festa
gert menn íhaldsama og staðn-
aða en því fann ég ekki fyrir
hér. Mannlífið var litfagurt
vegna þessarar miklu sögu.“

SkrítnirSkrítnirSkrítnirSkrítnirSkrítnir
siðir í verslunsiðir í verslunsiðir í verslunsiðir í verslunsiðir í verslun

„Það var margt skrítið hér
sem ég þekkti ekki annars
staðar frá. Eitt af því var þessi
mikla heimsendingarþjónusta
í verslunum. Fjöldi fólks vann
við það að keyra vörum heim
til fólks. Það var eins og eng-
inn gæti borið nokkurn skap-
aðan hlut heim í þá daga. Þetta
var gengdarlaust. Menn voru
fram á nætur að keyra vörur
heim til fólks og þetta var tómt
rugl og óhemju kostnaðarsamt.
Þetta kom auðvitað til vegna
samkeppninnar milli verslana.

Á þessum árum voru ungir
og sprækir menn, Úlfar Ágúst-
sson og Heiðar Sigurðsson,
að byrja með Hamraborg sem
er enn í sama húsnæði. Þeir
voru einnig með verslun í Tún-
götunni og í Hnífsdal. Við vor-
um í Kaupfélagshúsinu, á
Hlíðarveginum og í Hnífsdal
en það var nýbúið að leggja
niður Imbubúðina í Silfurgöt-
unni þar sem Villi Valli er
núna. Það var mikil samkeppni
við þá Hamraborgarmenn. Á
þessum árum var stríðið með
mjólkina. Þá mátti ekki hver
sem er selja mjólk og erfitt að
fá hana keypta í mjólkursam-
laginu. Þeir komu því bara yfir
götuna í kaupfélagið og keyptu
mjólkina í búðinni hjá okkur
og seldu hana síðan aftur í
sínum verslunum. Þarna kom-
ust þeir framhjá þessari tregðu
sem ríkti í mjólkursölu.

Afkoman var frekar lítil í
verslun á þessum árum enda
var mikil samkeppni. Opnun-
artíminn var annar en nú er og
þá var allt njörfað niður. Við
settum t.d. upp lúgusölu í
Kaupfélaginu sem selt var út-
um á kvöldin og þótti það mikil
framför í þá daga.“

Gulla Matt bestiGulla Matt bestiGulla Matt bestiGulla Matt bestiGulla Matt besti
kaupfélagsstjórinnkaupfélagsstjórinnkaupfélagsstjórinnkaupfélagsstjórinnkaupfélagsstjórinn

alls ekki. Hann taldi að við
ættum ekki að selja neitt annað
en Goða pylur. Þannig var nú
með mörg vörumerki. Við
seldum það sem fólkið vildi.
Það var nú eitthvað misjafnt
milli kaupfélaga en ég hafði
alveg frelsi í því að ákveða
hvaða vara væri í boði.

Skammtanirnar á þessum
árum voru svakalega skrítið
fyrirbæri. Þá var oft skortur á
ýmsum vörum og þurfti t.d.
reglulega að skammta mjólk
og rjóma. Maltölið var undan-
tekningarlaust skammtað fyrir
jólin. Ég veit ekki hvað fók
myndi segja í dag ef þessi staða
væri uppi. Þetta kom auðvitað
til vegna lítillar framleiðslu
og einnig vegna samgöngu-
erfiðleika. Þsð var svakalega
leiðinlegt að þurfa að setja upp
miða þess efnis að aðeins væri
hálfur lítri af mjólk á mann og
stundum fengu bara ungabörn
mjólk.

Flestir virtu þessar reglur
en þetta skapaði auðvitað
mikil leiðindi fyrir starfsfólkið
í verslununum. Þetta voru
ótrúlegir tímar, að þurfa að
hafa kvóta á maltölskaupum
fyrir jól. Þetta er svakalega
fjarlægt í þessu ofboðslega
neysluþjóðfélagi sem við bú-
um við í dag og ég er ekki viss
um að fólk sem ekki lifði við
þessar skammtanir, trúi svona
sögum. Þetta er svo gjörólíkt.“

RíkisskipRíkisskipRíkisskipRíkisskipRíkisskip
og framsóknog framsóknog framsóknog framsóknog framsókn

„Síðan gerist það að Guð-
bjarni Þorvaldsson, sem var
umboðsmaður Ríkisskips deyr
og starf hans losnar. Þetta var
talinn nokkuð góður biti vegna
allra skipaflutninganna og ég
ákvað því að sækja um. Það
voru hér ýmsir fleiri hér á
svæðinu sem sóttu um en ég
sótti einfaldlega um beint til
Guðmundar Einarssonar sem
þá var nýtekinn við Ríkisskip
og hafði á prjónunum ýmsar
breytingar á rekstrinum sem
voru fyllilega tímabærar.

Þar sem Halldór E. Sigurðs-
son var samgönguráðherra var
þessi staða merkt Framsóknar-
flokknum í hugum fólks. Ég
ræddi nokkrum sinnum við
Guðmund en fékk frekar óljós
svör. Hann sagði að umsókn-
irnar væru í vinnslu og í eitt
skiptið sagði hann að málið
væri komið á borð ráðherra.
Þá var mér hætt að lítast á
blikuna því þá var ég viss um
að flokksskírteinin myndu
ráða þar sem Guðmundur og
Halldór voru auðvitað báðir
Framsóknarmenn og ég hafði
aldrei verið í pólitík.

En kvöld eitt hringir síminn
og þá er það Halldór E. sem er
á línunn. Við vissum deildi
hvor á öðrum því hann hafði
verið sveitarstjóri í Borgarnesi
þegar ég var að alast þar upp.
Hann spurði mig formálalaust
hvort ég hefði ekki ætlað að
tala við hann. Ég hváði og þá
sagði hann að það væru allir
umsækjendur búnir að tala við
sig nema ég og svo spurði hann
hvort ég vildi ekki ennþá verða
umboðsmaður Ríkisskips. Ég
sagðist hafa áhuga og hefði
sótt um starfið hjá Guðmundi
Einarssyni og hefði því talið

„Eftir að Jóhann T. hætti sem
kaupfélagsstjóri voru mjög tíð
skipti á kaupfélagsstjórum og
það má segja að allir hafi byrj-
að á því sama, að snúa versl-
uninni við eins og það myndi
bæta afkomu hennar, en það
gerðist það ekki. Þegar búið
var að skipta marg oft um
kaupfélagsstjóra fóru menn að
hugsa málið og komust að að
því að sennilega væri best að
ráða Gullu Matt sem kaupfé-
lagsstjóra. Hún hafði verið á
skrifstofunni alla tíð og ég held
að hún hafi verið best allra í
starfinu.

Þegar ég kom að kaupfélag-
inu var þar margt starfsfólk
sem hafði unnið þar lengi m.a.
bræðurnir Hörður, Bragi og
Birkir Þorsteinssynir og Þor-
steinn faðir þeirra. Þá var Anna
Helgadóttir þarna, Þórður Ein-
arsson og Helgi Hjartarson var
í skemmunni auk Imbu Finns
og fjölmargra annarra. Mér
fannst satt að segja ekki erfitt
að koma sem ungur maður og
fara að stjórna þessu fólki.
Þetta var allt saman mjög
elskulegt fólk sem hafði auð-
vitað sínar meiningar en það
var gaman að vinna með því.“

Erfiðir aðdrættirErfiðir aðdrættirErfiðir aðdrættirErfiðir aðdrættirErfiðir aðdrættir
„Aðdrættir voru miklu erf-

iðari á þessum árum. Þó að
það sé í raun ekki svo svaka-
lega langt síðan þetta var, þá
hafa breytingarnar orðið gríð-
arlegar. Á þessum árum var
allt flutt með Ríkisskip sem
kom einu sinni í viku eða svo
og síðan voru flutningabílar
líka á sumrin. Það varð því að
stilla sig algjörlega við skipin.
Þess vegna var þessi vöru-
skemma svona stór þáttur í
rekstrinum. Hún var auðvitað
einskonar dreifingarmiðstöð.
Það þurfti því auðvitað miklu
meiri fyrirhyggju en nú er og
auðvitað var miklu meira lag-
erhald sem kostaði mikla pen-
inga. Í dag þurfa verslanir ekki
að halda neinn lager. Menn
urðu því að fara mjög varlega
við innkaup á þessum árum.“

Höft og skammtanirHöft og skammtanirHöft og skammtanirHöft og skammtanirHöft og skammtanir
„Á þessum árum var verð-

lagseftirlit við lýði og það var
nokkuð virkt hér á Ísafirði. Þá
var lögbundið hvað mátti
leggja á vöru og því var verð-
lag mjög svipað um alla lands-
byggðina. Styrkur kaupfélag-
anna átti að vera þessi bakhjarl
sem Sambandið átti að vera
sem magninnkaupandi. Það
virkaði hinsvegar ekki alltaf
því kaupfélögin voru í raun
ekki svo svakalega trú sam-
bandinu miðað við það sem
tíðkaðist í öðrum löndum.

Ég man t.d. eftir því að einu
sinni kom hingað maður frá
danska samvinnusambandinu.
Þegar við settumst niður með
honum eftir að hann hafði
skoðað verslunina var hann
mjög hissa á þeim vörum sem
við buðum upp á. Hann tók
sem dæmi að við værum með
SS pylsur í búðinni þrátt fyrir
að Sambandið framleiddi
Goða pylsur. Þetta skyldi hann
ekki. Við vorum auðvitað með
SS pylsur af því að fólki fannst
þær betri og við sögðum hon-
um það en hann skyldi þetta

að það dygði að tala við hann.
Við Halldór spjölluðum síðan
saman góða stund og síðan
segir hann að þeir Framsókn-
armenn þurfi að styrkja liðs-
heildina á Ísafirði og þá vissi
ég hvað til míns friðar til-
heyrði. Hann lét mig sem sagt
vita að það spillti ekki fyrir að
starfa dygglega fyrir flokkinn.
Ég lofaði engu og síðan lauk
okkar samtali.

Nokkrum dögum síðar var
mér tilkynnt að ég hefði verið
ráðinn en væntinar Halldórs
um pólitísk störf af minni hálfu
rættust ekki. Ég hef aldrei ver-
ið í neinum flokki og vill vera
frjáls. Ég var aldrei reyndar
rukkaður um störf fyrir Fram-
sóknarflokkinn en af einhverri
ástæðu hef ég af flestum öðr-
um en sjálfum mér verið talinn
Framsóknarmaður. Ég rekst
alveg óhemju illa. Ráðning
mín mæltist ekki allsstaðar vel
fyrir. Það sóttu einhverjir vel-
megtugir framsóknarmenn um
sem töldu að þeir yrðu ráðnir
vegna starfa sinna fyrir flokk-
inn. Ég kem auðvitað úr miklu
framsóknarumhverfi. Pabbi
var trúlega framsóknarmaður
alla tíð en mamma var ábyggi-
lega vinstri sinnaðri.“

BreytingarBreytingarBreytingarBreytingarBreytingar
hjá Ríkisskiphjá Ríkisskiphjá Ríkisskiphjá Ríkisskiphjá Ríkisskip

„Eftir að ég tek við hjá Rík-
isskip voru gerðar miklar
breytingar á rekstri fyrirtækis-
ins. Ferðum hingað var fjölgað
því ennþá var landleiðin suður
lokuð á vetrum. Það voru því
töluverð umsvif í þessum rek-
stri. Þegar fram liðu stundir
fór Eimskip í samkeppni í inn-
anlandsflutningum og þegar
samgöngurnar á landi löguðust
breyttist umhverfið. Flutning-
ur með bílum er auðvitað dýr-
ari en á móti kemur að menn
geta komist af með minni lager
og það sparar.

Síðan kemur að því að Rík-
isskip var lagt niður enda voru
til einkaaðilar sem hæglega
gátu sinnt þessu. Það voru auð-
vitað skiptar skoðanir um þetta
í okkar röðum. Mörgum fannst
þetta tóm vitleysa en ég var
farinn að sjá það að þessi
starfsemi hlyti að leggjast af.
Sérstaklega flutningar á stærri
staðina. En auðvitað var þetta
slæmt fyrir minni staði eins
og Norðurfjörð.

Þetta hafði auðvitað í för
með sér miklar breytingar fyrir
mig en þarna var ég orðinn
umboðsmaður fyrir Samskip
og líka reyndar þess fræga fyr-
irtækis Hafskip. Ég ákvað því
að halda mínu striki enda var
ég líka farinn að þjónusta er-
lenda togara og það átti eftir
að aukast mikið.“

Grænlend-Grænlend-Grænlend-Grænlend-Grænlend-
ingarnir komaingarnir komaingarnir komaingarnir komaingarnir koma

„Grænlendingar höfðu á-
kveðið að hafa hér aðsetur fyrir
flota sinn sem var við veiðar
við austur Grænland enda ligg-
ur Ísafjörður vel við landfræði-
lega. Þeir komu hingað og
ræddu málin og í framhaldi af
því tóku þeir ákvörðun að
koma með skipin hingað. Þeg-
ar ég var búinn að reikna fyrir
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Óskar Einars leiðbein-
ir á gospelnámskeiði

þá allan kostnað og gefa þeim
hann upp spurðu þeir hvað ég
ætlaði síðan að fá fyrir minn
snúð. Ég hef því ekki verið
nógu góður að leggja á kostn-
aðinn fyrst þeir héldu að þann
lið vantaði. En ég lærði það
síðar. Kannski eiga þessi mis-
tök mín sinn þátt í því að þeir
ákváðu að koma hingað.

Þetta var mjög skemmtileg-
ur tími. Hingað komu mörg
skip af öllum stærðum sem
sótt mikla þjónustu. Auk
áhafnaskipta keyptu þeir allan
sinn kost hér og allt viðhald,
olíu og fleira og fleira. Það
var gaman að standa í þessu
því hæfni þjónustuaðilanna
hér var mikil. Það var t.d. mjög
góð þjónusta hjá Pólnum í sigl-
ingatækjum og hjá vélsmiðj-
unum í vélsmiðjudótinu. Ég
fékk aldrei kvörtun vegna
þessara hluta frá Grænlending-
unum. Hér voru því oft bæði
togarar að landa og flutninga-
skip að sækja farminn. Oft var
því þröng á þingi í höfninni
enda útgerð héðan þá í há-
marki. Seinna komu svo Norð-
menn og Danir í þennan hóp.“

Grænlend-Grænlend-Grænlend-Grænlend-Grænlend-
ingarnir hverfaingarnir hverfaingarnir hverfaingarnir hverfaingarnir hverfa

„En síðan hurfu Grænlend-
ingarnir héðan, eiginlega jafn
skjótt og þeir komu. Það sem
háði okkur mest voru sam-
göngurnar. Þetta voru erfiðir
tímar veðurfarslega séð og flug
féll mikið niður þannig að
menn lentu í vandræðum í
áhafnaskiptum. Einu sinni
man ég eftir að áhöfn fór í rútu
til Keflavíkur og var tólf tíma
á leiðinni. Þetta gera menn
ekki ef þeir eiga betri kost.
Því var einfaldlega tekin sú
ákvörðun að færa þjónustuna
til Reykjavíkur og Hafnar-
fjarðar. Við reyndum hvað við
gátum til að fá þá til að hætta
við en það gekk ekki. Skipin
stækkuðu síðan og þeim fækk-
aði þannig að þessi viðskipti
minnkuðu í kjölfarið.“

Prinsipp-Prinsipp-Prinsipp-Prinsipp-Prinsipp-
maðurinn Péturmaðurinn Péturmaðurinn Péturmaðurinn Péturmaðurinn Pétur

„Það gekk nú á ýmsu þegar
Grænlendingarnir voru hér og
margt varð að fréttaefni. Mesta
athygli vakti þó þegar Pétur
Hafstein sýslumaður setti á
samskiptabann við Grænlend-
ingana sem var í raun alveg
einstakt þegar horft er til þeirr-
ar löngu sögu sem við eigum í
samskiptum við erlenda sjó-
menn. Þetta kom til vegna
slagsmála sem urðu að aflokn-
um dansleik á milli heima-
manna og Grænlendinga. Ég
held að þetta hafi einfaldlega

verið gert í fljótræði, í hita
leiksins. Þegar síðan málin ró-
uðust og banninu var aflétt fór
einn skipstjórinn á fund Péturs
og vildi færa honum dýrindis
rækju sem þakklætisvott og
sáttarvott en Pétur neitaði að
þiggja gjöfina þar sem það
væri brot á reglum. Hann var
mikill prinsippmaður, hann
Pétur.

Framkoma Grænlending-
anna var yfirleitt til mikillar
fyrirmyndar. En útlit þeirra
vakti forvitni og stundum kom
upp misskilningur og leiðindi.
Ég varð aldrei var við það að
Grænlendingarnir væru upp-
hafsmenn að slagsmálum eða
deilum, það voru yfirleitt
heimamenn. “

Rússarnir komaRússarnir komaRússarnir komaRússarnir komaRússarnir koma
„Seinna skipti ég svo við

rússnesk skip og það var með
allt öðrum hætti. Þeir eru mjög
ljúfir og góðir en frekar
óskipulagðir. Málakunnáttan
var ekki mikil þannig að þá
bjargaði maður sér með handa-
pati og stundum varð einfald-
lega að teikna hlutina á blað
til þess að þeir skildust. Þeir
eru hinsvegar afskaplega sjálf-
bjarga hvað allt viðhald varð-
ar. Gera við allt sjálfir þannig
að koma þeirra skapaði ekki
mikil viðskipti í viðhaldsmál-

um. Svona eru hlutirnir ólíkir.
Rússarnir keyptu dálítið af
matvöru og þeir þurftu sífellt
að vera að reikna hvað væri
hagkvæmast að kaupa og veltu
hlutunum mjög vel fyrir sér.“

Höndlarinn á ÍsafirðiHöndlarinn á ÍsafirðiHöndlarinn á ÍsafirðiHöndlarinn á ÍsafirðiHöndlarinn á Ísafirði
„Þegar tímar liðu fór ég að

sinna viðskiptum við skipin,
hvort sem þau komu til Ísa-
fjarðar eða eitthvert annað og
nú er svo komið að minnst af
mínum viðskiptum er hér í
bænum. Ég bý hinsvegar enn-
þá hér. Ég hef einfaldlega ekki
haft áhuga á því að fara héðan.
Samskiptatæknin hefur breyst
svo mikið að það skiptir ekki
máli hvar svona þjónusta er
staðsett. Í raun má segja að
maður þurfi ekki að fara á
staðinn þegar skipin koma.
Maður gerir það svona af
gömlum vana að láta sjá sig
um borð. Nú senda menn allar
upplýsingar um þarfir sínar í
gegnum tölvupóst og ég sé
um að útvega það með góðum
fyrirvara þannig að það er allt
til staðar þegar skipin koma
að landi.

Áður vissi maður ekkert fyrr
en búið var að binda skipið
við bryggju. Ég er því í raun
búinn að öllu þegar skipin
koma og því er í raun óþarfi að
láta sjá sig nema bara til þess

að brosa. Með árunum verða
tengslin mjög náin og maður
lærir á hvern og einn. Það þótti
skrítið í fyrstu að maður væri
að höndla skip í Hafnarfirði
héðan frá Ísafirði en það er
liðin tíð. Það er alveg sama
hvar maður er staðsettur, eina
málið er að maður vinni verkið
vel. Að búa í Reykjavík skiptir
engu máli fyrir mig. Ég hef
einfaldlega engan áhuga á
því.“

RækjanRækjanRækjanRækjanRækjan
og þróunarsetriðog þróunarsetriðog þróunarsetriðog þróunarsetriðog þróunarsetrið

„Á tímabili hafði ég milli-
göngu um sölu á ópillaðri
rækju erlendis frá til verk-
smiðja hér innanlands og
reyndar líka erlendis. Þá kynn-
ist ég rækjuverkendum sem
var ákaflega skemmtilegt. Ég
fullyrði að það eru skemmti-
legustu menn sem ég hef
kynnst. Spennan sem ávallt
var í þessum bransa mótaði
þessa menn. Þær sveiflur sem
menn bjuggu við mótuðu
menn og ég er mjög þakklátur
að hafa fengið að kynnast
þessu tilbrigði atvinnusögunn-
ar sem rækjuvinnslan var. Mér
finnst tímabært að skrifa þessa
sögu þessara manna áður en
hún gleymist.

Ég hef lengi verið með minn

rekstur í Vestrahúsinu og nú
hefur Þróunarsetrið komið í
kringum mig. Það er afskap-
lega merkilegt og skemmtilegt
fyrirbrigði. Mér finnst þetta
mjög skemmtilegt sambýli og
vel til fundið að hafa allar þess-
ar stofnanir á einum stað þann-
ig að menn hafi styrk hver af
öðrum.“

Sveiflurnar íSveiflurnar íSveiflurnar íSveiflurnar íSveiflurnar í
atvinnulífinuatvinnulífinuatvinnulífinuatvinnulífinuatvinnulífinu

„Á árum mínum hér hefur
atvinnulífið farið úr lægð í
mikinn topp og síðan nú  aftur
í djúpan dal eins og sagt er í
biblíusögunum. Ég held að við
séum búin að fóta okkur að
nýju. Ég hef trú á því. Auðvit-
að var mikið áfall hvernig við
misstum frá okkur möguleik-
ana í sjávarútvegi, bæði sál-
rænt og fjárhagslegt en ég held
að við komumst út úr þessu.
Kannski verður það okkur til
happs hversu snemma við
fengum þennan skell. Nú
standa önnur samfélög frammi
fyrir því þessu og þá erum við
búin að vinna okkur út úr þessu
áfalli og höfum því forskot.
Ég vona svo sannarlega að ég
hafi rétt fyrir mér. Breytingar
eru ekki alltaf af hinu illa.
Samfélög eru síbreytileg og
eiga að vera það. Það er alltaf

til svona vitlaust fólk eins og
ég sem vill búa á svona stað
eins og Ísafirði.

Í gegnum tíðina hef ég verið
mjög nátengdur sjávarútvegi
án þess að vera beinn þátttak-
andi sjálfur og hef því getað
fylgst með þróuninni úr smá
fjarlægð. Þrátt fyrir að nú sé
mikið í umræðunni að Vest-
firðingar hafi gert mikil mistök
og misst hlutina út úr höndun-
um á sér er ég ekki sammála
um það. Það er alltaf auðvelt
að dæma eftirá og sumum fer
það mjög vel. Ég hafði aldrei
á tilfinningunni að menn hér
væru að gera mikil mistök en
auðvitað er alltaf hægt að
benda á ýmislegt eftirá.“

Gott samfélagGott samfélagGott samfélagGott samfélagGott samfélag
„Ég vil einfaldlega búa hér

af því að þetta er ákaflega gott
samfélag. Hér eru ekki fjöl-
skylduböndin sem halda í mig.
Strákarnir mínir þrír eru flogn-
ir burt eins og gengur en hér
vil ég einfaldlega vera. Ég skil
ekki gróna Ísfirðinga sem hér
eru uppaldir og hafa unnið hér
þegar þeir taka sig til og flytja
án nokkurrar sýnilegrar
ástæðu. Flytja eitthvað þar sem
þeir þekkja fáa og þekkja ekki
þankaganginn eða neitt. Ég fæ
þetta bara ekki til að ganga
upp.“                     –hj@bb.is

Gospelfrömuðurinn Óskar Einarsson er væntanlegur til
Bolungarvíkur til að leiðbeina á gospelnámskeiði sem

haldið verður í safnaðarheimilinu dagana 20. og 21. nóv-
ember. Eins og margir muna var Óskar með námskeið í
Bolungarvík í janúar á þessu ári og var Gospelkór Vest-

fjarða stofnaður í kjölfarið. Pálína Vagnsdóttir, stjórn-
andi Gospelkórsins, vill hvetja alla sem áhuga hafa á

gospeltónlist að vera með. Námskeiðisgjald er kr. 1.000
og hefst kennsla kl. 18 báða daga. Nánari upplýsingar

veitir Pálína í síma 898 6489. – kristinn@bb.is

Hvatt til notkunar á
endurskynsmerkjum

Lögreglan á Ísafirði vill hvetja vegfarendur til að nota
endurskinsmerki nú þegar skammdegið færist yfir. Ön-
undur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði segir löregl-
unni hafa borist kvartanir frá ökumönnum sem eigi erf-
itt með að sjá gangandi vegfarendur, sérstaklega þá sem
eru lægri í loftinu. „Þegar þessi árstími er kominn þá er
myrkrið svo ægilegt og svart að fólk sést ekki, að maður

tali ekki um þegar veðrið er þungbúið og það rignir“,
segir Önundur. Hann segir hægt að fá endurskinsmerki

hjá lögreglunni án endurgjalds. – kristinn@bb.is

Júlíus með 81 milljóna
króna aflaverðmæti

Júlíus Geirmundsson ÍS, frystitogari Hraðfrystihússins -
Gunnvarar hf., kom til hafnar á Ísafirði í síðustu viku
eftir um mánaðarúthald. Aflinn var blandaður og var
verðmæti hans um 81 milljón króna. Aðspurður segir

Sverrir Pétursson, útgerðarstjóri HG, að lækkun afurða-
verðs og sterkara gengi krónunnar sé farið að segja veru-

lega til sín í lægra aflaverðmæti. „Það hafa orðið veru-
legar verðlækkanir, sérstaklega á ýsunni. Ég hef ekki

reiknað út hvað álíka túr hefði gert í aflaverðmæti fyrir
ári síðan en lækkunin er tilfinnanleg“. – kristinn@bb.is
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Kennari óskast
Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir

kennara til að sinna kennslu fatlaðs einstakl-
ings við útibú starfsbrautar á Hólmavík frá
1. janúar 2004. Um er að ræða 20 kennslu-
stundir á viku og fjóra tíma í umsjón með
starfsnámi.

Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði
6. gr. laga nr. 86/1998 um leyfi til þess að
nota starfsheitið framhaldsskólakennari.
Starfskjör fara eftir kjarasamningi ríkisins
og KÍ frá 7. janúar 2001.

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2003.
Nánari upplýsingar gefa Emil Emilsson,
umsjónarmaður brautarinnar í síma 450
4408 og Ólína Þorvarðardóttir, skólameist-
ari í síma 450 4400.

Vilja setja upp safni í
Einarshúsi í Bolungarvík

Á fundi menningarráðs Bolungarvíkur fyrir stuttu var
fjallað um málefni Einarshúss í Bolungarvík, sem einnig

gengur undir nafninu Péturshús. Menningarráð vill að
þar verði komið upp safni um fyrri eigendur hússins þá

Einar Guðfinnsson og Pétur Oddsson.  Einnig er lögð
áhersla á að saga hússins og fyrrum eigenda þess sé

skráð. Í bókun menningarráðs kemur fram húsið hafi
mikið menningarlegt og sögulegt gildi að mati Húsa-

friðunarnefndar ríkisins og sé styrkhæft til endur-
byggingar. – kristinn@bb.is

Með tilkomu gervigrasvallarins á Torfnesi hefur aðstaða
til knattspyrnuiðkunar breyst mjög til hins betra. Áður

fyrr þegar haustaði færðu knattspyrnumenn sig inn í hús
til æfinga eða lögðust í dvala. Snjóleysið í haust hefur

hinsvegar gert það að verkum að gervigrasvöllurinn er í
töluverðri notkun að sögn Björns Helgasonar íþróttafull-

trúa Ísafjarðarbæjar. Björn hefur ásamt Halldóri Hall-
dórssyni bæjarstjóra lagt fram tillögu að gjaldskrá fyrir
gervigrasvöllinn ásamt frjálsíþróttasvæðinu á Torfnesi.
Greiða þarf 2.800 kr. á hverja klst. fyrir afnot vallanna.

Gjaldskrá fyrir gervi-
grasvöllinn á Torfnesi

Páll Guðmundsson sigr-
aði á vetrarmóti GB

Golfklúbbur Bolungarvíkur (GBO) hélt Vetrarmót í
golfi á Syðridalsvelli á sunnudag. Fimmtán kylfingar

mættu til leiks og léku 18 holu höggleik. Segja má að að-
stæður til að spila golf hafa ekki verið sem bestar á

Syðridalsvelli því kalt var í veðri og völlurinn talsvert
hélaður. Páll Guðmundsson GBO stóð upp sem sigur-

vegari en hann lék holurnar 18 á 84 höggum. Unnsteinn
Sigurjónsson GBO varð annar á 85 höggum og Kristinn

Kristjánsson og Ingi Magnfreðsson, frá Golfklúbbi
Ísafjarðar (GÍ), urði í þriðja til fjórða sæti á 87 höggum.

Litli leikklúbburinn á Ísa-
firði vinnur nú að uppfærslu á
Jóladraumi eftir Charles Dick-
ens í leikstjórn Elfars Loga
Hannessonar sem stefnt er að
frumsýna um miðjan desem-
ber. Um er að ræða nýja leik-
gerð í töluvert styttri útgáfu

sem unnin er af leikstjóranum.
Kristinn Níelsson, tónlistar-

maður og skólastjóri Tónlist-
arskóla Bolungarvíkur, semur
tónlist fyrir uppfærsluna. Alls
taka fjórir leikarar þátt í sýn-
ingunni auk tæknifólks. Sýn-
ingin verður sniðin að þörfum

yngstu áhorfendanna en fullt
tillit er tekið til þeirra sem
fylgja börnunum að sögn leik-
klúbbsmanna.

„Með þessari uppfærslu vill
Litli leikklúbburinn leggja sitt
af mörkum til að gera ísfirska
aðventu sem hátíðlegasta og

skemmtilegasta. Boðskapur
sögunnar er fallegur og á alltaf
vel við “, segir í tilkynningu
frá LL. Charles Dickens er
leikklúbbnum ekki ókunnur
því árið 1999 setti hann upp
söngleikinn Óliver í samvinnu
við TÍ.         – kristinn@bb.is

Litli leikklúbburinn á Ísafirði

Sýnir Jóladraum eftir
Dickens á aðventunni

Þór Hjaltalín, minjavörður
á Norðurlandi vestra, segir þá
skoðun uppi að brýnt sé að
ráða minjavörð fyrir Vestfirði.
Hann segir að í dag skipti
minjaverðirnir á Norðurlandi
vestra og Vesturlandi með sér
störfum á Vestfjörðum. Svæð-
ið sé stórt og tímabært að gera

fjórðunginn að sérstöku minja-
svæði. „Þetta er í sjálfu sér
ekki ný hugmynd, hún hefur
verið í umræðunni í nokkurn
tíma. Í þjóðminjalögum er
fjallað um minjasvæðin en síð-
an eru þau afmörkuð í reglu-
gerð. Þannig þyrfti reglugerð-
arbreytingu til að fá Vestfirði

sem minjasvæði“, segir Þór.
Minjaverðir eru starfsmenn

Fornleifaverndar ríkisins og
starfa samkvæmt þjóðminja-
lögum. Auk fornleifaverndar-
innar segir Þór minjaverðina í
miklu sambandi við Húsafrið-
unarnefnd en á þeim hvíli
skyldur samkvæmt húsafrið-

unarlögum.
Þór og fleiri fulltrúar frá

Fornleifavernd ríkisins héldu
kynningarfund í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði í síðustu viku
þar sem störf minjavarða voru
m.a. kynnt.

– kristinn@bb.is

Segir tímabært að gera
Vestfirði að minjasvæði

Þór Hjaltalín minjavörður á Norðurlandi vestra

Unglingalandsmóti UMFÍ

Mótshaldið réttu
megin við núllið
Ingi Þór Ágústsson, for-

maður undirbúningsnefnd-
nar Unglingalandsmóts
UMFÍ sem haldið var á Ísa-
firði í sumar, segir ljóst að
hagnaður verði af mótshald-
inu. Ingi Þór, sem vinnur að
uppgjörsmálum vegna móts-
ins, segir að lokaniðurstaða
verði þó ekki að fullu kunn
fyrr en eftir endurskoðun
reikninga sem fari í gang á
næstunni.

Þetta kom fram á for-
mannafundi Héraðssam-

bands Vestfirðinga sem
haldinn var fyrir stuttu. „Nú
liggur fyrir að mótshaldið
er allavega réttu megin við
núllið. Enda var fram-
kvæmdin í mjög góðum
höndum og í rauninni allt í
kringum þetta mót“, sagði
Ingi Þór í samtali við blaðið.
Fjölmargir lögðu leið sína
til Ísafjarðar um verslunar-
mannahelgina til að taka þátt
í mótshaldinu sem þótti
heppnast afar vel.

– kristinn@bb.is

Heiðursgesturinn Amal Tamimi í ræðustól með palestínska
fánann í bakgrunni.

Arabískt kvöld í Edinborgarhúsinu

Færri komust að en vildu
Færri komust að en

vildu á arabískt kvöld sem
haldið var í Edinborgar-

húsinu á Ísafirð á laugar-
dskvöldið 8. nóvember sl.
Sérstakir gestir kvöldsins

voru mæðgurnar Amal
Tamimi sem stundar nám í

félagsfræði við Háskóla
Íslands og Vala Abilibdeh.
Amal flutti m.a. erindi um

Palestínu og síðan dönsuðu
mæðgurnar magadans.

Amal eldaði palestínskan
mat og Hassan Boutar-

hroucht á Suðureyri eldaði
kúskús sem er réttur frá

heimalandi hans, Mar-
okkó.  Að sögn Bryndísar

Friðgeirsdóttur, svæðisfull-
trúa Rauða krossins á Ísa-

firði, hafa Vestfirðingar
verið iðnir við að skemmta

sér á fjölmenningarlegan

hátt undanfarin ár enda
búi fólk frá u.þ.b.40 þjóð-

löndum í fjórðungnum.
Fjölmenningarsetrið,

Rauða kross deildin á Ísa-
firði, Rætur og Menning-

armiðstöðin Edinborg
stóðu fyrir arabíska kvöld-

inu en Bryndís segir það
ekki í fyrsta skiptið sem

þessir aðilar eigi samstarf
um að kynna aðra menn-
ingarheima. „Það er kær-
komin viðbót við íslenska

menningu að fá að laða
fram þá reynslu sem fólk

ber með sér frá öðrum
heimsálfum. Auk þess að
vera hin besta skemmtun
er um að ræða fæðslu en

það er einmitt fáfræði okk-
ar sem skapar fordóma“,

sagði Bryndís.
– kristinn@bb.is

Framandi dans stiginn á arabísku kvöldi.
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Snorri Sturluson, Ólína Þorvarðardóttir, Hjálmar Jónsson og Kristjana Vagnsdóttir. Erlingur Sigtryggsson flytur stöku. Fyrir innan hann situr
Jón Jens Kristjánsson.

Þétt setið á hagyrðingakvöldi í
Edinborg á Degi íslenskrar tungu

Fjölmenni hlýddu á hag-
yrðinga kveðast í Edin-

borgarhúsinu á Ísafirði á
sunnudagskvöl, á Degi ís-
lenskrar tungu. Hjálmar

Jónsson, dómkirkjuprest-
ur, fór fyrir vaskri sveit
vestfirskra hagyrðinga

skipaðri þeim Snorra
Sturlusyni, Ólínu Þorvarð-
ardóttur, Kristjönu Vagns-

dóttur, Jóni Jens Krist-
jánssyni og Erlingi Sig-

tryggssyni.  Skiptust þau á
vísum, m.a. um ýmis þjóð-

félagsmál sem brenna á
Vestfirðingum þessi miss-
eri, við góðar undirtektir
áhorfenda í sal. Þetta var

fjórða árið í röð sem Dag-
ur íslenskrar tungu er

haldinn hátíðlegur í

Edinborgarhúsinu á Ísa-
firði. Áður hafa bæði

hagyrðingar og kvæða-
menn komið fram í Edin-

borg á þessum degi og mun
ætlunin að láta merkið

ekki niður falla á næstu
árum. Nóg er um að vera í
Edinborg þessa dagana en

á laugardag kl. 16:00,
verður hin árlega bók-

menntavaka haldin þar.
Að þessu sinni munu Jón

Páll Halldórsson, Guð-
mundur Andri Thorsson,
Guðmundur Steingríms-

son, Vigdís Grímsdóttir og
Sjón lesa úr nýútkomnum

verkum sínum. Lifandi
tónlist verður flutt og

bornar fram veitingar.
– kristinn@bb.is

Salurinn í Edinborg var þétt setinn.

Áhorfendur fylgjast spenntir með.

Sigurður Pétursson, Páll Gunnar Loftsson, Jón Sigurpáls-
son, Agnes Sigurðardóttir og Ólöf Oddsdóttir.

Þjóðfélagsumræða í bundnu máli fékk góðar undirtektir.
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Rýming á Ísafirði
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.

Mörgum brá við fréttir af rýmingu tveggja fjölbýlishúsa við Seljaland 12
og 14 á Ísafirði föstudaginn 7. nóvember síðastliðinn er 45 íbúum var gert að
yfirgefa íbúðir sínar. Sennilega hefur öðrum en Ísfirðingum brugðið meira.
Heimamenn eru vanir því að gripið sé til öryggisráðstafana vegna yfirvofandi
náttúruhamfara. Oftast hefur þó snjórinn gert okkur lífið leitt og svo um
munar. Á rétt um einu og hálfu ári dóu 35 manns af völdum snjóflóða í Skut-
ulsfirði, Súðavík og á Flateyri. Þetta var á árunum 1994 til 1995 og mikið
vatn hefur runnið til sjávar síðan. Meðal annars hefur verið byggt nýtt þorp
í Súðavík, reistur mikill snjóvarnargarður á Flateyri, hús keypt upp í Hnífs-
dal norðanverðum undir Búðarhyrnu. Nú er komið að Seljalandsmúlanum,
en þar er verið að byggja mikinn varnargarð. Svo sem kunnugt er féllu tvö
mikil snjóflóð á Seljalandsal, hið fyrra 5. apríl 1994. Það eyðilagði skíða-
mannvirki og svipti burt 40 af 42 sumarbústöðum í Tungudal. Hið síðara féll
14. mars 1999 og eyðilagði skíðalyftu, sem byggð hafði verið eftir fyrra
flóðið, en náði ekki fram af Seljalandsmúla. Nú hafa vísustu fræðimenn á
sviði snjóflóðavarna komist að þeirri niðurstöðu, að öryggi fólks í innan-
verðum Skutulsfirði verði best tryggt með varnargarði.

Það kann að vera kaldhæðni örlaganna að nú skyldi vera rýmt vegna
gerðar snjóvarnargarðsins við Seljalandsmúla. En það var gert vegna þess
að yfirvöld almannavarna óttuðust að rigningin myndi valda aurskriðum.

Almannavarnanefndin taldi ástæðu til að óttast að efni, sem safnað  hafði
verið við garðinn og ætlað til að mynda á hann fláa, kynni að fara af stað og
valda tjóni eða að minnsta kosti hættu á tjóni. Síðar rættist úr veðrinu og
úrkoma minnkaði. Íbúar fengu því að snúa heim á nýjan leik samdægurs.

Engir þekkja betur hættur náttúrunnar en Vestfirðingar, sem hafa horft á
eftir mörgum sjómönnum í hafið. Snjóflóð eru yfirvofandi þegar ákveðnar
aðstæður skapast. Þeim aðstæðum hefur verið mætt með ýmsum hætti svo
sem vikið var að hér að framan. Skíðasvæði Ísfirðinga var flutt af Seljalands-
dal eftir snjóflóðið 1999. Það er skynsamlegt og hrein nauðsyn að taka fullt
tillit til náttúruhamfara á Íslandi, ekki síst þegar snjóflóð eiga í hlut, en þau
hafa kostað fleiri mannslíf en nokkrar aðrar náttúruhamfarir, um 600 manns
frá upphafi Íslandsbyggðar meðan dauðsföll af völdum jarðskjálfta eru talin
í tugum á sama tíma. Eldgos höfðu á fyrri tímum óbein áhrif vegna skepnu-
fellis og fólk féll úr hungri. Undan þeirri plágu sluppu Vestfirðingar öðrum
landsmönnum fremur. Hér er gott að búa og batnar enn með því að verjast
náttúrunni með varnargörðum, en sá á Flateyri hefur sannað gildi sitt með
ótvíræðum hætti. Því er sú ósk sett fram að hin síðasta stóra rýming á Ísa-
firði sé að baki hinn 7. þessa mánaðar og íbúar undir Seljalandsmúla megi
framvegis búa við öryggi, ekki síst innra öryggi þegar garðurinn verður að
fullu frágenginn.

ORÐSENDING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Þar sem nú er unnið að nýrri þjóðskrá
m.v. 1. desember 2003, er íbúum
sveitarfélagsins bent á að tilkynna
um breytt lögheimili sem allra fyrst.
Eigendum íbúða er skylt að fylgjast
með búsetuskráningu leigjenda sinna.
Forstöðumenn fyrirtækja og stofn-
ana eru hvattir til að minna nýtt starfs-
fólk á að flytja lögheimili sitt sé þess
þörf.
Skrifstofan á Ísafirði er opin frá kl.
10:00 til 15:00 virka daga. Einnig eru
skrifstofurnar á Suðureyri og Þingeyri
opnar og taka á móti tilkynningum.
Hægt er að ná sambandi við manntals-
fulltrúa í síma 450 8000 sé frekari
upplýsinga þörf.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Veitingahúsið Krúsin á Ísa-
firði verður með jólahlaðborð
í desember eins og undanfarin
ár. Uppistaða jólahlaðborðsins
verður eins og áður glæsilegt
steikarhlaðborð. Á meðan
gestir njóta matarins verður
flutt söngdagskrá sem ber
nafnið Eyjalögin „Út við him-
inbláu bláu bláu sundin“.

Eins og nafnið vísar í verður
uppistaðan lög þeirra félaga
Oddgeirs Kristjánssonar og
Ása í Bæ sem fyrir löngu eru
orðin sígild í hugum lands-
manna. Lífseigust hafa þau

verið í hugum fólks í flutningi
Rúnars Gunnarssonar og
Svanhildar Jakobsdóttur
ásamt Sextetts Ólafs Gauks.
Hver man ekki lögin, Ship og
hoj, Ég veit þú kemur, Blítt og
létt og Bjartar vonir vakna svo
einhver lög séu nefnd. Einnig
verða sungin nýrri þjóðhátíð-
arlög úr Herjólfsdal. Að söng-
skemmtun lokinni munu Þór-
unn og Halli leika fyrir dansi.

Hljómsveitin sem stendur
að þessari uppsetningu er skip-
uð þeim Benedikt Sigurðssyni
söngvara, Þórunni Snorra-

dóttur söngvara, Jóni H Engil-
bertssyni gítarleikara, Magn-
úsi Hávarðarsyni bassaleikara
og Karli Jónssyni trommuleik-
ara. Að sögn Jóns Hallfreðs
hafa æfingar gengið vel og
segir hann það mjög skemmti-
legt að spila þessa fallegu tón-
list. „Þessi lög eru sígild og
eiga alltaf vel við“ sagði Jón
Hallfreð í samtali við blaðið.

Fyrsta jólahlaðborðið verð-
ur 22.nóvember og hefur aðs-
ókn verið svo góð að í dag er
ekki laust fyrr en 5.desember.

– hj@bb.is

Jólahlaðborð veitingahússins Krúsarinnar

Ný söngskemmtun í undirbúningi

Iðnvædd beituframleiðsla
með nýrri og byltingarkenndri
aðferð er að hefjast í einu af
fyrrum fiskvinnsluhúsum
Hraðfrystihússins Norður-
tanga á Ísafirði. Framleiðslan
gengur út á að blokkfrystum
afurðum er umbreytt í eins-
konar snjó og búin til beita
með svokallaðri tepoka-að-

ferð. Þannig er hægt að nýta
margskonar hráefni sem hefði
að öðrum kosti ekki hangið á
öngli.

Það er Sveinbjörn Jónsson
frá Suðureyri sem hefur unnið
að því að koma beituvinnsl-
unni af stað síðustu misseri. Í
því skyni keypti hann eitt af
fyrrum fiskvinnsluhúsum

Norðurtangans af Þróunar-
sjóði sjávarútvegsins um síð-
ustu áramót. Rannsóknir og
tilraunir með þessa aðferð hafa
staðið í að minnsta kosti þrjú
ár í samstarfi fjölmargra aðila.
Svæðisútvarpið greindi frá því
að nú hafi verið sótt um einka-
leyfi á snjótækninni.

– kristinn@bb.is

Norðurtangahúsið á Ísafirði

Iðnvædd beitufram-
leiðsla að hefjast

Tölvuþjónustan Snerpa og Lína.net í samstarf

Fyrsta netveitan til að beintengj-
ast öllum netveitum landsins

Tölvuþjónustan Snerpa á
Ísafirði hefur gengið frá bein-
tengingu við Línu.net um svo-
kallaða RIX netskiptistöð. Þar
með er Snerpa komin með

beintengingu við allar sjálf-
stæðar internetveitur (e. auto-
nomus systems) á Íslandi.
Björn Davíðsson hjá Snerpu
segir að þar með sé Snerpa

orðin fyrsta netveitan hérlend-
is sem komi á beintengingu
við allar aðrar sjálfstæðar net-
veitur.

„Beintenging þýðir að milli-

liðalaust samband er sett upp.
Ef koma upp truflanir í sam-
skiptum við eina netveitu þá
eru áhrif þeirra einungis bund-
in við viðkomandi netveitu en
ef ekki er um beintengingu að
ræða þá er samband um aðrar
netveitur og truflanir í slíkum
tilfellum verða þá umfangs-
meiri“, segir Björn.

Í tilkynningu frá Snerpu seg-
ir að tilgangurinn með bein-
tengingu sé að dreifa álagi bet-
ur, auka rekstraröryggi og

auka gæði netsambanda. „Í
rekstri stórra netkerfa koma
ávallt upp aðstæður þar sem
rekja þarf orsakir truflana, með
því að setja upp beintengingar
er umfang slíkra truflana lág-
markað og bilanagreining ein-
földuð. Einnig flæðir umferð
beint á milli kerfa í stað þess
að fara um netkerfi þriðja aðila
sem lækkar umferðartíma og
bætir nýtingu netsambanda“,
sagði Björn.

– kristinn@bb.is
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verður í línuhappdrættinu okkar.verður í línuhappdrættinu okkar.verður í línuhappdrættinu okkar.verður í línuhappdrættinu okkar.verður í línuhappdrættinu okkar.
Vinnukvöldin eru á miðvikudög-Vinnukvöldin eru á miðvikudög-Vinnukvöldin eru á miðvikudög-Vinnukvöldin eru á miðvikudög-Vinnukvöldin eru á miðvikudög-
um í húsinu okkar og þangað erum í húsinu okkar og þangað erum í húsinu okkar og þangað erum í húsinu okkar og þangað erum í húsinu okkar og þangað er
hægt að skila vinningum. Stillthægt að skila vinningum. Stillthægt að skila vinningum. Stillthægt að skila vinningum. Stillthægt að skila vinningum. Stillt
verður út um mánaðarmótin.verður út um mánaðarmótin.verður út um mánaðarmótin.verður út um mánaðarmótin.verður út um mánaðarmótin.
Línunefndin.Línunefndin.Línunefndin.Línunefndin.Línunefndin.

Til sölu eru 4 stk. 16" nagladekkTil sölu eru 4 stk. 16" nagladekkTil sölu eru 4 stk. 16" nagladekkTil sölu eru 4 stk. 16" nagladekkTil sölu eru 4 stk. 16" nagladekk
á felgum. Uppl. gefur Árni í símaá felgum. Uppl. gefur Árni í símaá felgum. Uppl. gefur Árni í símaá felgum. Uppl. gefur Árni í símaá felgum. Uppl. gefur Árni í síma
456 3976 á kvöldin.456 3976 á kvöldin.456 3976 á kvöldin.456 3976 á kvöldin.456 3976 á kvöldin.

Lítið notuð 8mm sigurnaglalína,Lítið notuð 8mm sigurnaglalína,Lítið notuð 8mm sigurnaglalína,Lítið notuð 8mm sigurnaglalína,Lítið notuð 8mm sigurnaglalína,
6-800 krókar, fæst gefins. Uppl.6-800 krókar, fæst gefins. Uppl.6-800 krókar, fæst gefins. Uppl.6-800 krókar, fæst gefins. Uppl.6-800 krókar, fæst gefins. Uppl.
í síma 456 3589.í síma 456 3589.í síma 456 3589.í síma 456 3589.í síma 456 3589.

Óska eftir að kaupa Hokus PokusÓska eftir að kaupa Hokus PokusÓska eftir að kaupa Hokus PokusÓska eftir að kaupa Hokus PokusÓska eftir að kaupa Hokus Pokus
stól. Uppl. í síma 898 6328.stól. Uppl. í síma 898 6328.stól. Uppl. í síma 898 6328.stól. Uppl. í síma 898 6328.stól. Uppl. í síma 898 6328.

Til sölu er Nissan Terrano árg.Til sölu er Nissan Terrano árg.Til sölu er Nissan Terrano árg.Til sölu er Nissan Terrano árg.Til sölu er Nissan Terrano árg.
1991. Þarfnast smá viðhalds.1991. Þarfnast smá viðhalds.1991. Þarfnast smá viðhalds.1991. Þarfnast smá viðhalds.1991. Þarfnast smá viðhalds.
Mjög góður bíll. Upplýsingar íMjög góður bíll. Upplýsingar íMjög góður bíll. Upplýsingar íMjög góður bíll. Upplýsingar íMjög góður bíll. Upplýsingar í
síma 864 0325.síma 864 0325.síma 864 0325.síma 864 0325.síma 864 0325.

Óska eftir að taka á leigu einstakl-Óska eftir að taka á leigu einstakl-Óska eftir að taka á leigu einstakl-Óska eftir að taka á leigu einstakl-Óska eftir að taka á leigu einstakl-
ings eða 2ja herb. íbúð á Ísafirði.ings eða 2ja herb. íbúð á Ísafirði.ings eða 2ja herb. íbúð á Ísafirði.ings eða 2ja herb. íbúð á Ísafirði.ings eða 2ja herb. íbúð á Ísafirði.
Helst í bænum en má vera inni íHelst í bænum en má vera inni íHelst í bænum en má vera inni íHelst í bænum en má vera inni íHelst í bænum en má vera inni í
firði. Uppl. í síma 663 7382.firði. Uppl. í síma 663 7382.firði. Uppl. í síma 663 7382.firði. Uppl. í síma 663 7382.firði. Uppl. í síma 663 7382.

Til sölu er Subaru Legacy árg.Til sölu er Subaru Legacy árg.Til sölu er Subaru Legacy árg.Til sölu er Subaru Legacy árg.Til sölu er Subaru Legacy árg.
2001, ekinn 35 þús. km. Skipti2001, ekinn 35 þús. km. Skipti2001, ekinn 35 þús. km. Skipti2001, ekinn 35 þús. km. Skipti2001, ekinn 35 þús. km. Skipti
möguleg á nýlegum jeppa. Verðmöguleg á nýlegum jeppa. Verðmöguleg á nýlegum jeppa. Verðmöguleg á nýlegum jeppa. Verðmöguleg á nýlegum jeppa. Verð
kr. 1.900 þús. Upplýsingar íkr. 1.900 þús. Upplýsingar íkr. 1.900 þús. Upplýsingar íkr. 1.900 þús. Upplýsingar íkr. 1.900 þús. Upplýsingar í
síma 690 1515.síma 690 1515.síma 690 1515.síma 690 1515.síma 690 1515.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stór-
holti 13. Uppl. í símum 567holti 13. Uppl. í símum 567holti 13. Uppl. í símum 567holti 13. Uppl. í símum 567holti 13. Uppl. í símum 567
4547 eða 895 2702.4547 eða 895 2702.4547 eða 895 2702.4547 eða 895 2702.4547 eða 895 2702.

Til sölu er eldhúsborð (130x90),Til sölu er eldhúsborð (130x90),Til sölu er eldhúsborð (130x90),Til sölu er eldhúsborð (130x90),Til sölu er eldhúsborð (130x90),
borð úr Míru, sólargluggatjaldborð úr Míru, sólargluggatjaldborð úr Míru, sólargluggatjaldborð úr Míru, sólargluggatjaldborð úr Míru, sólargluggatjald
(205x180), ISDN sími, Rossig-(205x180), ISDN sími, Rossig-(205x180), ISDN sími, Rossig-(205x180), ISDN sími, Rossig-(205x180), ISDN sími, Rossig-
nol skíði 140 cm og Rossignolnol skíði 140 cm og Rossignolnol skíði 140 cm og Rossignolnol skíði 140 cm og Rossignolnol skíði 140 cm og Rossignol
skíðaskór. Uppl. í s. 863 1616.skíðaskór. Uppl. í s. 863 1616.skíðaskór. Uppl. í s. 863 1616.skíðaskór. Uppl. í s. 863 1616.skíðaskór. Uppl. í s. 863 1616.

Til sölu er hillusamstæða í stofu,Til sölu er hillusamstæða í stofu,Til sölu er hillusamstæða í stofu,Til sölu er hillusamstæða í stofu,Til sölu er hillusamstæða í stofu,
verð kr. 8.000. Upplýsingar íverð kr. 8.000. Upplýsingar íverð kr. 8.000. Upplýsingar íverð kr. 8.000. Upplýsingar íverð kr. 8.000. Upplýsingar í
síma 661 8494.síma 661 8494.síma 661 8494.síma 661 8494.síma 661 8494.

Munið eftir torgsölunni okkar áMunið eftir torgsölunni okkar áMunið eftir torgsölunni okkar áMunið eftir torgsölunni okkar áMunið eftir torgsölunni okkar á
föstudaginn kl. 16-17. Kvenna-föstudaginn kl. 16-17. Kvenna-föstudaginn kl. 16-17. Kvenna-föstudaginn kl. 16-17. Kvenna-föstudaginn kl. 16-17. Kvenna-
deild Slysavarnarfélagsins.deild Slysavarnarfélagsins.deild Slysavarnarfélagsins.deild Slysavarnarfélagsins.deild Slysavarnarfélagsins.

Til sölu er MMC Pajero GLS árg.Til sölu er MMC Pajero GLS árg.Til sölu er MMC Pajero GLS árg.Til sölu er MMC Pajero GLS árg.Til sölu er MMC Pajero GLS árg.
1998, ekinn 112 þús. km. Sjálf-1998, ekinn 112 þús. km. Sjálf-1998, ekinn 112 þús. km. Sjálf-1998, ekinn 112 þús. km. Sjálf-1998, ekinn 112 þús. km. Sjálf-
skiptur, leður, topplúga, 32"skiptur, leður, topplúga, 32"skiptur, leður, topplúga, 32"skiptur, leður, topplúga, 32"skiptur, leður, topplúga, 32"
dekk, litað gler, dráttarkúla,dekk, litað gler, dráttarkúla,dekk, litað gler, dráttarkúla,dekk, litað gler, dráttarkúla,dekk, litað gler, dráttarkúla,
skriðstillir, varadekkshlíf. Velskriðstillir, varadekkshlíf. Velskriðstillir, varadekkshlíf. Velskriðstillir, varadekkshlíf. Velskriðstillir, varadekkshlíf. Vel
með farinn bíll sem hægt er aðmeð farinn bíll sem hægt er aðmeð farinn bíll sem hægt er aðmeð farinn bíll sem hægt er aðmeð farinn bíll sem hægt er að
skipta á fyrir fjórhjóladrifinn bíl.skipta á fyrir fjórhjóladrifinn bíl.skipta á fyrir fjórhjóladrifinn bíl.skipta á fyrir fjórhjóladrifinn bíl.skipta á fyrir fjórhjóladrifinn bíl.
Uppl. í síma 849 1775.Uppl. í síma 849 1775.Uppl. í síma 849 1775.Uppl. í síma 849 1775.Uppl. í síma 849 1775.

Karfa

Keflvíking-
ar lögðu KFÍ

Keflvíkingar áttu ekki í
vandræðum með lið KFÍ í
Intersportdeild karla í
körfuknattleik á sunnu-
dagskvöld en liðin áttust
við í íþróttahúsinu á Torf-
nesi á Ísafirði.

Heimamenn voru þó
skammt undan að loknum
fyrri hálfleik, 40:41 en í
þeim síðari hrökk Keflavík
í gang, lokatölur 84:116.
Stigahæstir í lið KFÍ: Adam
Spanich 29, Jeb Ivey 27,
Pétur M Sigurðsson 13.

Ísafjörður

Vilja styðja
við Sæfara
Íþrótta- og æskulýðs-

nefnd Ísafjarðarbæjar hefur
falið íþrótta- og æskulýðs-
fulltrúa að gera samning
við Sæfara, félag um sjó-
sport á Ísafirði, um nám-
skeiðahald fyrir börn og
unglinga næsta sumar.

Samþykkti nefndin að til
þessa verkefnis verði ætl-
aðar 500.000 kr.
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helgar
dagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustlæg átt, víða

8-13 m/s, en 10-15 m/s
norðvestantil. Bjartviðri

suðvestanlands, en
annars él. Hiti í kringum

frostmark, en allt að 5
stiga hiti sunnantil.

Horfur á föstudag:
Minnkandi norðanátt, 3-8
m/s . Él norðanlands, en

annars víða léttskýjað.
Frost 0 til 8 stig, kaldast

www.ruv.is

sportið
Sjónvarpið:

Laugardagur 22. nóv.:
Kl. 14:25 – Þýski boltinn:

Leikur óákveðinn.
Kl. 16:20 – Bikarkeppnin í

körfubolta: Úrslit  karla.

Sýn:
Laugardagur 22. nóv.:

Kl. 12:25 – Enski boltinn:
Manchester United –

Blacbburn Rovers
Kl. 20:20 – Spænski bolt-

inn: Leikur óákveðinn.

Sunnudagur 23. nóv.:
Kl. 16:30 – Enski boltinn:
Tottenham – Aston Villa.

Mánudagur 24. nóv.:
Kl. 15:55 – Meistaradeild-
in í handbolta: Barcelona

– Haukar úr Hafnarfirði
Kl. 19:50 – Enski boltinn:

Fulham – Portsmouth.

Þriðjudagur 25. nóv.:
Kl. 19:30 – Meistaradeild

Evrópu: Inter Milan –
Arsenal.

Kl. 21:40 – Meistaradeild
Evrópu: Celtic – Bayern

Munchen.

Miðvikudagur 26. nóv.:
Kl. 19:30 – Meistaradeild

Evrópu: Ajax – AC Milan.
Kl. 21:40 – Meistaradeild

Evrópu: Chelsea –
Sparta Prag.

Stöð 2:
Laugardagur 22. nóv.:

Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Birmingham – Arsenal.

Canal+ Zap:
Laugardagur 22. nóv.:

Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Southampton – Chelsea.

Föstudagur 21. nóvember
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (18:26)
18.30 Snjallar lausnir (19:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Englar í sókninni. (Angels in the
Endzone) Fjölskyldumynd frá 1997 um
engla sem koma fremur lélegu ruðnings-
liði til hjálpar. Aðalhlutverk: Paul Doo-
ley, Matthew Lawrence, David Gallagher
og Jack Coleman.
21.40 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
ræðir við Geirmund Valtýsson, bregður
upp svipmyndum frá ferli hans og tekur
með honum lagið.
22.25 Amerískir útlagar. (American
Outlaws) Bandarískur vestri frá 2001
um unga menn sem snúa vörn í sókn
þegar jarnbrautabarón ætlar að sölsa undir
sig lendur þeirra í Miðvesturríkjunum.
Meðal leikenda eru Colin Farrell, Scott
Caan, Ali Larter, Kathy Bates og Timothy
Dalton.
00.00 Ég og frú Jones. (Me and Mrs.
Jones) Þau Robson Green og Caroline
Goodall eru í aðalhlutverkum í þessari
bresku kvikmynd sem er frá 2002. Þar
segir frá blaðamanni sem siglir undir
fölsku flaggi og fer að vinna við fjáröflun
fyrir stjórnmálaflokk í von um að geta
grafið upp eitthvað safaríkt slúður um
forsætisráðherrann Lauru Bowden. En
málin flækjast þegar þau verða ástfangin.
Í öðrum helstu hlutverkum eru Philip
Quast og Keeley Hawes.
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 22. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (21:26)
09.08 Bubbi byggir (14:39)
09.20 Andarteppa (14:26)
09.32 Sögurnar hennar Sölku (1:13)
09.42 Villi spæta (6:26)
10.03 Fræknir ferðalangar
10.32 Stundin okkar
11.00 Harry og hrukkudýrin (3:7)
11.25 At
11.50 Kastljósið
12.15 Geimskipið Enterprise (10:26)
13.00 Reykjarsvæla
14.00 Á bak við tjöldin. Þáttur um
undirbúninginn fyrir landsleik Þjóðverja
og Íslendinga í fótbolta 11. október sl.
og umgjörðina í kringum hann. Þátturinn
er skreyttur viðtölum við ýmsa sem að
undirbúningi leiksins komu, þar á meðal
Eyjólf Sverrisson.
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Bikarkeppni í körfubolta. Bein
útsending frá leik í úrslitum karla.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Svona er lífið (20:36)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.30 Spaugstofan
21.00 Draugaveröld. (Ghost World)
Gamanmynd frá 2000 um ævintýri
tveggja stúlkna sumarið eftir að þær ljúka
menntaskólanámi. Aðalhlutverk leika
Thora Birch, Scarlett Johansson, Steve
Buscemi, Brad Renfro og Illeana
Douglas.
22.50 Saklaus fegurð. (Stealing Beau-
ty) Bíómynd frá 1996. Nítján ára banda-
rísk stúlka kemur til Ítalíu til að láta mála
af sér mynd eftir að móðir hennar fyrirfer

Stöð 2: 22. nóv. kl 21:35
Sporðdrekakóngurinn, eða The Scorpion King, er ævin-
týraleg hasarmynd frá árinu 2002 sem Stöð2 sýnir kl.
21:35 á laugardagskvöld. Memnon er illgjarn kóngur sem
ætlar ég heimsyfirráð. Hann nýtur aðstoðar slóttugrar
galdranornar sem andstæðingar kóngsins eru staðráðnir í
að ryðja úr vegi. Takist það verður framganga Memnons
stöðvuð í eitt skipti fyrir öll. Hugrakkur stríðsmaður
stígur fram reiðubúinn til hjálpar en kóngurinn illi hefur
ekki sagt sitt síðasta orð. Aðalhlutverk leika Dwayne
Johnson (mynd), Steven Brand og Michael Clarke
Duncan. Myndin er bönnuð börnum.

sér. En það vakir fleira fyrir henni. Meðal
leikenda eru  Liv Tyler, Jeremy Irons,
Donal McCann, Joseph Fiennes, Jason
Flemyng og Rachel Weisz.
00.45 Rushmore. Bandarísk bíómynd
frá 1998. Skólastrákur verður ástfanginn
af kennara sínum en á þar í samkeppni
við velgjörðarmann sinn sem er vansæll
auðkýfingur. Aðalhlutverk leika Jason
Schwartzman, Bill Murray, Olivia Willi-
ams, Seymour Cassel og Brian Cox. e.
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 23. nóvember
09.00 Disneystundin (6:10)
09.01 Otrabörnin (54:65)
09.23 Sígildar teiknimyndir (12:42)
09.30 Gengið (12:28)
09.56 Morgunstundin okkar
09.57 Babar (32:65)
10.22 Draumaduft (9:13)
10.28 Ungur uppfinningamaður
10.50 Nýjasta tækni og vísindi
11.05 Vísindi fyrir alla
11.20 Spaugstofan
11.50 Laugardagskvöld með Gísla
12.40 Samræða um kvikmyndir
13.35 Af fingrum fram
14.15 Mósaík
14.55 Tónleikar í Texas
16.10 Hafið, bláa hafið
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Karl Sundlöv (3:4)
18.40 Riddarinn
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Í brennidepli
20.45 Nikolaj og Julie (16:16)
21.35 Helgarsportið
22.00 Sólmyrkvi í Kandahar. (Safar e
Ghandehar) Írönsk/frönsk bíómynd frá
2001 um afganska konu búsetta í Kanada
sem snýr heim til Kandahar til að reyna
að koma í veg fyrir að systir hennar fyrir-
fari sér. Aðalhlutverk leika Nelofer
Pazira, Hassan Tanta, Sadou Teymouri
og Hoyatala Hakimi.
23.25 Kastljósið
23.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is

22.55 Overboard. (Bylt fyrir borð)
Rómantísk gamanmynd. Skaðræðis-
kvendið Joanna ræður Dean til að smíða
fataskáp í snekkjuna hennar. Hann leysir
verkið vel af hendi en hún neitar að
borga honum. Nokkru síðar fellur Joanna
útbyrðis en er bjargað. Í kjölfarið þjáist
hún af minnisleysi og þá sér Dean kjörið
tækifæri til að láta Joanna borga sér
vinnulaunin.  Aðalhlutverk: Goldie
Hawn, Kurt Russell, Edward Herrmann.
00.45 Snatch. (Gripinn, gómaður, negld-
ur) Þriggja stjarna glæpamynd, uppfull
af skemmtilegum húmor. Franky er
krimmi sem á að færa foringja sínum í
New York risastóran demant. Á leiðinni
flækist hann í svikamál í Lundúnum.
Það dregst að afhenda demantinn og
yfirmaðurinn fer að ókyrrast. Er Franky
sjálfur mesti svikahrappurinn eða er eðli-
leg skýring á hvarfi demantsins?  Aðal-
hlutverk: Dennis Farina, Brad Pitt, Ben-
icio Del Toro, Vinnie Jones.
02.25 For Love of the Game. (Það er
engin leið að hætta) Hafnaboltaleikmað-
urinn Billy Chapel stendur á tímamótum.
Árum saman hefur hann verið burðarás í
liði Detroit Tigers en nú hefur félagið
ekki lengur áhuga á starfskröftum hans.
Á sama tíma er sambandið við konuna
hans að liðast í sundur og hún er ákveðin
í að yfirgefa hann. Billy verður að endur-
meta líf sitt og takast á við erfiðleikana.
Aðalhlutverk: Kevin Costner, Kelly
Preston, John C. Reilly.
04.40 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 22. nóvember

08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 The Duke
11.20 Töframaðurinn
11.40 Bold and the Beautiful
13.30 Viltu vinna milljón?
14.20 Football Week UK
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Friends (16:23)
20.00 The Full Monty. (Með fullri reisn)
Ein vinsælasta gamanmynd síðari ára
fjallar um nokkra atvinnulausa stáliðju-
verkamenn sem deyja ekki ráðalausir
þótt á móti blási. Neyðin kennir naktri
konu að spinna og félagarnir fá þá hug-
mynd að gerast nektardansarar til að geta
séð sér og sínum farborða. Gallinn er
bara sá að þeir kunna ekki að dansa, eru
taktlausir, of þungir og óframfærnir. Að-
alhlutverk: Robert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy, Lesley Sharp.
21.35 The Scorpion King. (Sporðdreka-
kóngurinn) Ævintýraleg hasarmynd.
Memnon er illgjarn kóngur sem ætlar sér
heimsyfirráð. Hann nýtur aðstoðar slótt-
ugrar galdranornar sem andstæðingar
kóngsins eru staðráðnir í að ryðja úr
vegi. Takist það verður framganga Mem-
nons stöðvuð í eitt skipti fyrir öll. Hug-
rakkur stríðsmaður stígur fram reiðubú-
inn til hjálpar en kóngurinn illi hefur
ekki sagt sitt síðasta orð.  Aðalhlutverk:
Dwayne Johnson, Steven Brand, Michael
Clarke Duncan.
23.15 John Q. Dramatísk kvikmynd.
John Quincy Archibald er í uppnámi.
Sonur hans hneig niður í íþróttatíma og á
spítalanum fékk John hræðileg tíðindi.
Fái strákurinn ekki nýtt hjarta blasir dauð-
inn við. Feðgarnir eru ekki tryggðir fyrir
slíkri aðgerð og því á pabbinn bara um
eitt að velja. Hann grípur til örþrifaráða.
Aðalhlutverk: Denzel Washington, Gab-
riela Oltean, Robert Duvall, James
Woods.
01.10 The Animal. (Dýri) Bráðskemmti-

leg kvikmynd. Marvin Manga er sein-
heppinn náungi en gæðablóð inn við
beinið. Hann lendir í alvarlegu slysi en
það verður honum til happs að læknir er
nærstaddur. Bjargvætturinn græðir ný
líffæri í Marvin sem er nú betri en nokkru
sinni fyrr. Síðar kemur á daginn að líf-
færin er úr dýrum og þá koma ýmsar
aukaverkanir í ljós.  Aðalhlutverk: Rob
Schneider, Colleen Haskell, John C.
McGinley.
02.30 Lost Souls. (Glataðar sálir) Hroll-
vekjandi spennumynd. Hópur kaþólikka
óttast að satan láti brátt til skarar skríða.
Maya Larkin tilheyrir þessum hópi sem
trúir því að sá útvaldi sé spennusagnahöf-
undurinn Peter Kelson. Samkvæmt kenn-
ingunni mun satan taka sér bólfestu í lík-
ama Peters með skelfilegum afleiðingum.
Maya færir Peter tíðindin sem hann tekur
fálega en í kjölfarið taka undarlegir at-
burðir að gerast.  Aðalhlutverk: Winona
Ryder, Ben Chaplin, Philip Baker Hall,
Elias Koteas.
04.05 Whipped. (Rassskelltir) Gaman-
mynd um nokkra vini sem hugsa um fátt
annað en að komast á kvennafar. Þeir
hittast vikulega og gorta yfir afrekum
sínum á þessu sviði en svo fer að þeir
falla allir fyrir sömu þokkadísinni. Félag-
arnir eiga nú í bullandi samkeppni og
vinskapnum er stefnt í hættu. En hver
skyldi bera sigur úr býtum?  Aðalhlut-
verk: Amanda Peet, Brian Van Holt,
Zorie Barber, Jonathan Abrahams.
05.25 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 Idol-Stjörnuleit
14.50 Idol-Stjörnuleit
15.20 Lífsaugað
16.00 Eldsnöggt með Jóa Fel
16.35 Sjálfstætt fólk
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 60 Minutes
20.25 Sjálfstætt fólk
21.00 Viltu vinna milljón?
21.55 Six Feet Under (9:13). Nokkur af
verkum Clair og Russel rata á listasýn-
ingu, þar sem Nate og Lísa rekast á
Brendu, sem kemur sér illa þar sem hjóna-
band þeirra er komið á hálan ís. Þríleikur
Keith og David heldur áfram þrátt fyrir
að þeir virðist ekki báðir jafn áhugasamir.
Bönnuð börnum.
22.50 Curb Your Enthusiasm (4:10)
23.20 Idol-Stjörnuleit
00.25 Idol-Stjörnuleit
00.40 Sweet November. (Notalegur nóv-
ember) Rómantísk kvikmynd. Nelson
Moss býr og starfar í San Francisco.
Hann vinnur við auglýsingagerð og þykir
einn sá besti í faginu. En daginn sem
hann fer í ökuprófið tekur líf hans stakka-
skiptum. Hann hittir Söru Deever, stúlku
sem gefur lítið fyrir lífsgæðakapphlaupið.
Með þeim takast góð kynni og Nelson
verður að gera það upp við sig hvað það
er sem virkilega skiptir máli.  Aðalhlut-
verk: Keanu Reeves, Charlize Theron,
Jason Isaacs.
02.40 Tónlistarmyndbönd
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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
13.00 Jag (23:25) til að verja Harm.
13.45 Amazing Race (12:13)
14.30 Top 10 Eating Contests
15.15 Dawson´s Creek (15:24)
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 (21:22)
20.30 Idol-Stjörnuleit. (Þáttur 10) Nú
er síðasta tækifærið til að tryggja sér sæti
í úrslitum. Aðeins einn af söngvurum
kvöldsins heldur áfram keppni.
21.40 The Osbournes (26:30)
22.10 Idol-Stjörnuleit. Stundin er runnin
upp. Nú verður tilkynnt hvaða keppandi
er síðastur til að taka sæti í úrslitum.
22.30 Bernie Mac (21:22)
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12.55 Presidents Cup. (Forsetabikar-
inn) Bandaríska golflandsliðið mætir úr-
valsliði alþjóðlegra kylfinga í keppni um
Forsetabikarinn 20. - 23. nóvember.
Keppt er í Suður-Afríku en Sýn er með
beinar útsendingar frá mótinu alla keppn-
isdagana.
16.00 Olíssport
16.30 Trans World Sport
17.30 Football Week UK
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Alltaf í boltanum
19.00 UEFA Champions League
19.30 Fastrax 2002
20.00 Mótorsport 2003
20.30 Presidents Cup
23.35 Let the Devil Wear Black. (Djöf-
ull í Englaborg) Spennumynd um ungan
mann sem rannsakar dularfullt lát föður
síns. Jack er brugðið þegar honum berst
andlátsfregnin og heldur samstundis frá
Austurströndinni, þar sem hann stundar
nám, til heimilis foreldra sinna í Los
Angeles. Og ekki bætir það líðan hans
þegar móðir hans og frændi tilkynna um
brúðkaup sitt skömmu eftir atburðinn.
Eitthvað undarlegt býr að baki og Jack
ætlar að komast til botns í málinu.  Aðal-
hlutverk: Jacqueline Bisset, Mary-Louise
Parker, Norman Reedus,  Jonathan Penn-
er.
01.10 Dagskrárlok - Næturrásin
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09.55 Presidents Cup. (Forsetabikar-
inn) Bandaríska golflandsliðið mætir úr-

norðantil.
Horfur á laugardag:

Minnkandi norðanátt, 3-8
m/s . Él norðanlands, en

annars víða léttskýjað.
Frost 0 til 8 stig, kaldast

norðantil.
Horfur á sunnudag:

Norðaustlæg átt og
ofankoma, en léttskýjað
suðvestantil. Áfram kalt.

Horfur á mánudag:
Norðaustlæg átt og

ofankoma, en léttskýjað
suðvestantil. Áfram kalt.

kirkja
Suðureyrarkirkja:

 Kirkjuskóli á laugardag kl.
11:00. Ath! breyttan tíma.

Guðsþjónusta á sunnudag
kl. 11:00. Frímúrarar ann-

ast söng og predika og
bjóða í kirkjukaffi á eftir.

Hólssókn:
8-12 ára starf í Safnaðar-

heimilinu á sunnudag
kl. 11:00-13:00.
Flateyrarkirkja:

Krakkaklúbbur á mið-
vikudag kl. 16:30.

Holt - friðarsetur:
Fræðslukvöld föstudaginn

21. nóvember kl. 20:30.
Kristin íhugun, slökun og

líkamsbeitin. Opið hús fyrir
aldraða á laugardag

kl.14:00 til 16:30.
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Sælkerar vikunnar
er Kristín halldórsdóttir

í Bolungarvík

Þrír saltfiskréttir

spurningin

Alls svöruðu 372.
Já sögðu 266 eða 72%
Nei sögðu 30 eða 8%
Alveg sama sögðu
76 eða 20%

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

Ég hef ákveðið að bjóða upp á saltfiskrétti sem hafa verið í
uppáhaldi hjá mér um nokkurt skeið. Kosturinn við þessa rétti
er að þá má útbúa fyrirfram þannig að einungis eigi eftir að
hita þá og eru því upplagðir ef von er á gestum. Ég hef leikið
mér að því að bjóða upp á 3-4 rétti í einu og hefur það vakið
töluverða lukku. Hér koma tveir heitir réttir og eitt saltfisksalat.
Í þessa rétti má t.d. nota Ektafisk sem er útvatnaður og til-
búinn til steikingar.

Saltfiskur með xéres-sósu
800 g útvatnaður saltfiskur
hveiti til að velta fiskinum upp úr
svartur pipar úr kvörn
furuhnetur
1 dl rúsínur
1½ dl sérrý

Byrjið á að leggja rúsínurnar í bleyti í sérrýi, í sólarhring.
Veltið saltfiski upp úr hveiti og steikið í ólífuolíu. Setjið í
eldfast mótog malið pipar yfir. Setjið 2 msk af olíu á pönnuna
og út í það 1 msk af paprikudufti og látið brúnast aðeins. Bæt-
ið 2 dl af fiskisoði út í og látið suðuna koma upp. Þá er rús-
ínunum í sherrýleginum bætt út í. Látið sósuna sjóða saman
og hellið yfir fiskinn.

Bakið við 200°C í nokkrar mínútur eða þar til fiskurinn er
orðinn vel heitur. Að lokum er þurrristuðum furuhnetum stráð
yfir réttinn.

Saltfiskur með hvítlauk, chili og ólífum
800 g saltfiskur, útvatnaður
hveiti
8-16 hvítlauksrif, skorin í sneiðar
1-2 stk chilipipar, fræhreinsaður og skorinn í bita
1 dl svartar olífur
1 dl hvítvín
steinselja

Eins og í fyrri uppskrift er bitunum velt upp úr hveiti, þeir
steiktir í ólífuolíu og settir í eldfast mót.

Ristið hvítlauk og chilipipar á pönnu í olífuolíu. Bætið

ólífunum út í og síðan hvítvíninu og látið sjóða. Hellið leg-
inum yfir saltfiskinn í mótinu og látið hann inn í ofn í nokkr-
ar mínútur. Stráið saxaðri steinselju yfir við framreiðslu.

Saltfisksalat frá Trinidad
250 g saltfiskur, útvatnaður.
1 laukur, saxaður smátt
2 tómatar, skornir í bita
1 rauður chilipipar, fræhreinsaður og skorinn í sneiðar
1 límóna
1 lárpera
3 msk olífuolía
nýmalaður pipar
salatblöð

Sjóðið saltfiskinn, kælið og skerið í bita. Setjið hann í skál
ásamt lauk, chilipipar og tómötum. Kreistið safann úr límón-
unni. Afhýðið lárperuna, skerið í báta og veltið þeim upp úr
hluta límónusafans. Hrærið afgangi safans aman við olíuna
og piparinn og hellið yfir salatið. Raðið salatblöðunum á fat,
látið salatið í miðjuna og skreytið með lárperubátum.

Berið réttina fram með fersku salati, hrísgrjónum og e.t.v.
snittubrauði. Ef við viljum gera vel við okkur þá er upplagt
að gera eins og Spánverjar og drekka gott Rioja-rauðvín
með saltfiskréttum.Verði ykkur að góðu.

Ég ætla að gefa boltann á mág minn, Guðmund M. Krist-
jánsson hafnarstjóra á Ísafirði.

valsliði alþjóðlegra kylfinga í keppni um
Forsetabikarinn 20. - 23. nóvember.
Keppt er í Suður-Afríku en Sýn er með
beinar útsendingar frá mótinu alla keppn-
isdagana.
12.25 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Blackburn.
14.30 Presidents Cup
16.20 Meistaradeildin í handbolta. Bein
útsending frá leik Barcelona og Hauka.
18.15 Alltaf í boltanum
18.45 Fastrax 2002
19.15 Lottó
19.20 Trans World Sport
20.20 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.35 Hnefaleikar
00.50 Rocky V. Goðsögnin Rocky Bal-
boa neyðist til að leggja boxhanskana á
hilluna eftir bardagann við Rússann Ivan
Drago. Rocky getur samt ekki sagt skilið
við íþróttina og fer að þjálfa hinn efnilega
Tommy Gunn. Tommy á sannarlega
framtíðina fyrir sér en verður hann ein-
hvern tímann jafn góður og lærimeistar-
inn? Aðalhlutverk: Sylvester Stallone,
Burt Young, Talia Shire, Tommy Morri-
son.
02.30 Dagskrárlok - Næturrásin

Sunnudagur 23. nóvember
10.30 Presidents Cup
12.30 Boltinn með Guðna Bergs
13.30 Presidents Cup
16.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Tottenham Hotspur og Aston Villa.
18.55 Hnefaleikar
21.00 Boltinn með Guðna Bergs
22.00 UEFA Champions League
22.55 Enski boltinn
00.45 Dagskrárlok - Næturrásin
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17:30 Dr. Phil McGraw
18:30 Popppunktur (e) Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur samein-
aði fjölskyldur landsins fyrir framan
viðtækin síðasta vetur. Þeir dr. Gunni og
Felix hafa setið sveittir við að búa til enn
fleiri og kvikindislegri spurningar sem
þeir ætla að leggja fyrir þá fjölmörgu
poppara sem ekki komust að í fyrra.
Bryddað verður upp á ýmsum nýjum og
umhverfið ,,poppað” upp. Það má búast
við gríðarlegri spennu í vetur.

19:30 Malcolm in the Middle
20:00 Banzai
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)
00:00 CSI: Miami (e) Í spennuþáttun-
um CSI: Miami er fylgst með réttarrann-
sóknardeild lögreglunnar í Miami, sem
undir forsæti Horatios Cane leysir erfið
og ógeðfelld mál. Þættirnir eru systur-
þættir hinna geysivinsælu CSI sem
sýndir verða á SKJÁTVEIMUR.
00:50 Dragnet (e)
01:40 Dr. Phil McGraw (e)
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12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e) g
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.
15:00 Dragnet (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor - Pearl Islands (e)
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
uppátækjanna.

20:00 Malcolm in the Middle
20:30 Everybody Loves Raymond
21:00 Popppunktur. Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði
fjölskyldur landsins fyrir framan viðtækin
síðasta vetur. Þeir dr. Gunni og Felix hafa

setið sveittir við að búa til enn fleiri og
kvikindislegri spurningar sem þeir ætla
að leggja fyrir þá fjölmörgu poppara
sem ekki komust að í fyrra. Bryddað
verður upp á ýmsum nýjum og umhverfið
,,poppað” upp. Það má búast við gríð-
arlegri 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.
23:40 Meet my Folks (e)
00:30 Keen Eddie (e)

Sunnudagur 23. nóvember
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Dateline (e) Dateline er marg-
verðlaunaður, fréttaskýringaþáttur á dag-

skrá 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
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.
19:00 Still Standing (e) Miller fjöl-
skyldan veit sem er að rokkið blífur,
líka á börnin. Sprenghlægilegir gaman-

þættir um fjölskyldu sem stendur í þeirri
trú að hún sé ósköp venjuleg, þrátt fyrir
ótal vísbendingar umhverfisins um allt
annað.
19:30 Malcolm in the Middle (e)
20:00 Keen Eddie. Spæjarinn Eddie er
gerður útlægur frá starfi sínu í Bandaríkj-
unum 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
22:50 Popppunktur (e) Spurninga-
þátturinn Popppunktur sameinaði fjöl-
skyldur landsins fyrir framan viðtækin.
23:50 Family Guy (e)
00:20 Banzai (e)

Sýn: 25. nóv. kl 19:30
Inter Milan og Arsenal eigast við í einum af stórleikjum
kvöldsins í Meistaradeild Evrópu. Félögin leika í B-riðli
ásamt Dynamo Kiev og Lokomotiv Moskvu en þegar tvær
umferðir eru eftir er staðan hjá Arsenal verst. Lundúna-
liðið situr á botninum með fjögur stig og þarf nauðsynlega
á sigri að halda. Inter Milan vann fyrri leik liðanna, 3-0, og
ljóst að róður Thierrys Henrys og félaga verður mjög
erfiður. Strax á eftir leiknum á Ítalíu verður skipt yfir á
viðureign Celtic og Bayern Munchen í Skotlandi. Þjóðverj-
arnir eru í vondum málum en tap gegn Celtic gæti þýtt
lokaleik þeirra í Meistaradeildinni á þessu keppnistímabili.

Vilt þú að opnunartími
verslana í miðbæ
Ísafjarðar verði
samræmdur um
helgar?

46.PM5 18.4.2017, 13:0119



ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember 19841984198419841984• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 250250250250250 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf., í Hnífsdal

Tap á þriðja ársfjórð-
ungi en hagnaður í heild

Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf. í Hnífsdal var rekið með
250 milljóna króna hagnaði
fyrstu níu mánuðum yfirstand-
andi árs samkvæmt milliupp-
gjöri sem birt var í síðustu
viku. Á sama tíma í fyrra var
félagið rekið með 560 milljóna
króna hagnaði og hefur hagn-
aður því dregist saman um
55% á milli ára.

Rekstrartekjur tímabilsins
voru um 2.040 milljónir króna
og rekstargjöld 1.670 milljónir
króna. Hagnaður fyrir afskrift-
ir er því um 370 milljónir króna
samanborið við tæpar 724
milljónir króna í fyrra. Rekstr-
arhagnaður fyrir afskriftir er
því um 18% í stað 28% í fyrra.
Afskriftir og fjármagnsliðir
eru svipaðir á milli ára.Veltufé

frá rekstri minnkar milli ára úr
533 milljónum króna í 293
milljónir króna. Veltufjárhlut-
fall lækkar úr 1,19 í 0.95. Eig-
infjárhlutfall lækkar milli ára
úr 29.6% í 28,4 %.

Í frétt frá félaginu segir að
áhrif styrkingar krónunnar á
framlegð félagsins hafi veru-
leg áhrif þar sem nær allar
rekstrartekjur eru í erlendum

myntum en rekstrargjöld séu
að stærstum hluta í íslenskum
krónum. Þá segir einnig að
hlutdeild í afkomu Guðmund-
ar Runólfssonar hf. og Háa-
fells ehf. hafi verið neikvæð
um 14 milljónir króna en eign-
arhluti HG í félögunum er um
40%. Háafell ehf. rekur sem
kunnugt er seiðaeldisstöð á
Nauteyri í Ísafjarðardjúpi.

Á þriðja ársfjórðungi var fé-
lagið rekið með 55 milljóna
króna tapi. Helsta ástæða þess
er, samkvæmt tilkynningu fé-
lagsins, tap á áðurnefndum
hlutdeildarfélögum að upp-
hæð 26 milljónir króna og auk
þess hafi vinnsluskipið Júlíus
Geirmundsson verið frá veið-
um í þrjár vikur og bolfisk-

vinnsla félagsins hafi verið
lokuð í þrjár vikur.

Í tilkynningu frá félaginu
segir að þróun gengis íslensku
krónunnar muni hafa afgerandi
áhrif á rekstarniðurstöðu fé-
lagsins á árinu en miðað við
núverandi aðstæður sé gert ráð
fyrir að fyrirtækið verði gert
upp með hagnaði. – hj@bb.is

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf., í Hnífsdal.

Ljósadýrð á Pollinum
Óhætt er að segja að veður
hafi verið afar milt á Vest-

fjörðum að undanförnu,
hlýtt og snjólaust. Myrkrið

verður sérstaklega svart
þegar jörð er auð í skamm-

deginu og virðist það enn
magna upp kvöldkyrrðina

sem Ísfirðingar og sjálfsagt
fleiri Vestfirðingar hafa

fengið að njóta síðustu

daga. Við þessar aðstæður
er engu líkara en tekin hafi

verið upp ný árstíð með
hlýju haustlofti en svörtu
vetrarmyrki. Þorsteinn J.

Tómasson andaði að sér
útiloftinu kvöld eitt í síð-

ustu viku og tók meðfylgj-
andi mynd af Fjórðungs-

sjúkrahúsinu á Ísafirði.
– kristinn@bb.is

fresti.
Samkvæmt lögum um Rík-

isábyrgðarsjóð dragast aðrar
tekjur sem starfsmenn hafa
haft á uppsagnarfresti frá
launakröfum. Fleiri munu hafa
átt inni laun hjá fyrirtækinu
og sótt þau í gegnum önnur
stéttarfélög. – kristinn@bb.is

Helgi Ólafsson, sem sá um
mál starfsmannana hjá Verka-
lýðsfélagi Vestfjarða, segir
heildarkröfuna hafa hljóðað
upp á tæpar fimm milljónir
króna auk vaxta. Starfsmenn-
irnir áttu inni fjögurra til fimm
mánaða laun, þar af þriggja
mánaða laun á uppsagnar-

Fimm fyrrum starfsmenn
hátæknifyrirtækisins Voice-
Era í Bolungarvík sem sóttu
launakröfur á hendur fyrirtæk-

inu með milligöngu Verka-
lýðsfélags Vestfjarða hafa
fengið kröfur sínar greiddar
frá Ríkisábyrgðasjóði. Voice-

Era var úrskurðað gjaldþrota
25. júní s.l. en starfsfólk þess
hætti í júní lok í fyrra eftir að
öllum hafði verið sagt upp.

Hafa fengið greidd laun
frá Ríkisábyrgðasjóði

Starfsmenn VoiceEra í Bolungarvík

Vandræði í rekstri Hóslárveitu í Bolungarvík

Hönnuðir krafðir um
hugsanlegar bætur

Töluverð vandræði hafa
verið í rekstri Hólsárveitu í
Bolungarvík að undanförnu.
Bæjarráð hefur falið bæjar-
stjóra að krefja hönnuði um
úrbætur og hugsanlegar bæt-
ur þar sem veitan stenst ekki
væntingar. Veitan var lögð
úr Hólsá fyrir rúmum tveim-
ur árum og er mjög fullkomin
að gerð en hún var hún hönn-
uð af starfsmönnum Línu-
hönnunar hf. Fyrst er vatnið
grófsíað og þaðan fer það í
sandsíu, síðan er það geislað
með útfjólubláum geislum til
þess að tryggja endanlega
heilnæmi þess. Áætlað var
að afköst veitunnar yrðu um

þess að rækjuvinnsla hefur
verið minni í Bolungarvík
en áætlanir voru um á sínum
tíma. Rekstarkostnaður veit-
unnar hefur hinsvegar verið
mun meiri en áætlað hafði
verið.

Að sögn Einars hefur ekki
tekist að koma veitunni í það
lag sem hönnuðir hennar
gáfu fyrirheit um á sínum
tíma. Bæjarráð ákvað því að
fela bæjarstjóra að krefja
Línuhönnun hf. um úrbætur
vegna þessa ástands og geta
þær að sögn Einars meðal
annars falist í því að bærinn
krefji Línuhönnun um
skaðabætur.       – hj@bb.is

225 rúmmetrar á klukkustund.
Kostnaður við þessa fram-
kvæmd var um 36 milljónir
króna.

Að sögn Einars Péturssonar
bæjarstjóra í Bolungarvík hef-
ur rekstur veitunnar aldrei
staðið undir væntingum af
ýmsum ástæðum, m.a. hafa
dæluhjól tærst mjög fljótt og
afköst veitunnar hafa aldrei
orðið eins og áætlað hafði
verið. Hefur það þó ekki kom-
ið að sök fyrir viðskiptavini
vatnsveitunnar m.a. vegna
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