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37 milljónir
falla á Súða-
víkurhrepp

Eru stjórn-
völd heila-
laus?
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Fjórir sparisjóðir á norðanverðum Vestfjörðum hafa sameinast um kaup á húsnæðinu að Aðalstræti 20 á Ísafirði. Viðræður
hafa staðið yfir á milli forráðamanna sparisjóðanna fjögurra um hugsanlega sameiningu þeirra, og eru taldar góðar líkur
á að þeir sameinist innan tíðar.

Fjórir sparisjóðir sameinast um fasteignakaup

Undanfarna mánuði hafa
staðið yfir samningaviðræður
á mili forráðamanna fjögurra
sparisjóða á norðanverðum
Vestfjörðum um hugsanlega
sameiningu þeirra. Þeir spari-
sjóðir sem um ræðir eru Spari-
sjóður Bolungarvíkur, Spari-
sjóður Önundarfjarðar, Spari-
sjóður Þingeyrarhrepps og
Sparisjóður Súðavíkur. For-
ráðamenn sparisjóðanna hittust
á fundi í gær, þriðjudag, og
samkvæmt upplýsingum blaðs-
ins var ákveðið á fundinum að
halda viðræðunum áfram.
Fyrsta skrefið í átt til samein-
ingar sparisjóðanna fjögurra
var tekið á föstudag, er þeir
sameinuðust um kaup á hús-
næði verslunar G.E. Sæmunds-
sonar hf., við Aðalstræti 20 á
Ísafirði, en þar er ráðgert að
útibú hins sameinaða spari-
sjóðs verði til húsa á Ísafirði.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins var kaupverð fasteign-
arinnar um 15 milljónir króna.

Ragnar Jörundsson, spari-
sjóðsstjóri Sparisjóðs Súðavík-
ur sagði í samtali við blaðið að
engum blöðum væri um það að
flétta að sparisjóðirnir myndu
sameinast, spurningin væri
hins vegar sú, hvenær samein-
ingin myndi eiga sér stað. ,,Við
verðum að þjappa okkur saman
til þess að vera samkeppnis-

hæfir. Kaupin á húsnæðinu á
Ísafirði er ákveðin vísbending
um það sem koma skal,” sagði
Ragnar. Samkvæmt upplýsing-
um blaðsins hefur nafnið
,,Sparisjóður Vestfjarða” verið
ofarlega í huga forráðamanna
sparisjóðanna fjögurra um heiti
á hinni nýju sameinuðu pen-
ingastofnun á norðanverðum
Vestfjörðum. Við sameiningu
sparisjóðanna verður til spari-
sjóður sem verður sá fimmti
stærsti á landinu miðað við
innlán.

,,Það er hugsanlegt að sam-
einingin verði tekin í þrepum.
Fyrst muni einhverjir tveir
sparisjóðir sameinast og hinir
tveir komi að síðar á árinu.
Með tilkomu afgreiðslu á
Ísafirði verður kominn spari-
sjóður í hvern einasta þéttbýlis-
kjarna á norðanverðum Vest-
fjörðum. Það er ekki spurning
um það að Bolungarvík og
Súðavík munu sameinast Ísa-
fjarðarbæ í framtíðinni og þá
standa sparisjóðirnir sterkir að
vígi að vera með afgreiðslu á
hverjum stað til þess að fá
viðskipti við sitt sveitarfélag.
Þeir gera það ekki nema með
því að þjappa sér saman,” sagði
Ragnar.

Ragnar sagði að til væri
stjórnarsamþykkt hjá spari-
sjóðnum um að breyta nafni

sparisjóðsins í Sparisjóð Vest-
fjarða og myndi hann fyrst um

sinn færa afgreiðslu sína frá
Aðalstræti 19 í hið nýja hús-

næði, í náinni samvinnu við
forráðamenn hinna sparisjóð-

anna þriggja. Reiknað er með
að opna afgreiðsla með vorinu.

Samherji og Hrönn sameinast

�Guggan áfram gul�
Sameining Hrannar hf. á

Ísafirði, sem gert hefur út
frystiskipið Guðbjörgu, og
Samherja hf. á Akureyri hafa
vakið hörð viðbrögð víða um
land og ekki síst á Vest-
fjörðum. Þykir mörgum þetta
vera enn eitt dæmi um að
einstaklingum sé ekki treyst-
andi fyrir forræði fiskveiði-
heimilda og að þeir nýti þær
í eigin þágu og gleymi fólk-
inu í landinu sem hjálpaði til
við öflun þeirra. Aðrir telja
að eigendur Hrannar séu í
fullum rétti að taka ákvarð-
anir um hagsmuni sína en
finnst að reyna hefði mátt
lausn á vanda Hrannar á
Vestfjörðum og vitna þar í
meintan áhuga Básafells hf.
á viðræðum við Hrönn hf.

Hvorugur aðili virðist þó hafa
lýst yfir á formlegan hátt áhuga
á viðræðum um samstarf eða
sameiningu þótt forsvarsmenn
Básafells játi að þeir hefðu haft
áhuga ef til þeirra hefði verið
leitað.

Með sameiningu Hrannar og
Samherja er orðið til stærsta
sjávarútvegsfyrirtæki landsins
og hefur fyrirtækið tæplega
25.000 tonna kvóta innan
íslensku fiskveiðilögsögunnar.
Samherji ásamt Vinnslustöð-
inni í Vestmannaeyjum og
Haraldi Böðvarssyni á Akra-
nesi munu nú hafa yfir að ráða
þriðjungi fiskveiðiheimilda á
landsvísu.

Ljóst er að sameiningin og
ótti Vestfirðinga við að missa
3.400 tonna kvóta Guðbjargar

úr fjórðungnum ásamt því að
fullkomnasta fiskiskip landsins
væri ef til vill á förum norður
til Akureyrar, hefur valdið
miklum vangaveltum um fisk-
veiðistjórnunarkerfið sem nú
er við lýði og hafa alþingis-
menn eins og Einar Kristinn
Guðfinnsson lýst yfir að breyt-
inga sé þörf.

Ísfirðingar og Vestfirðingar
virðast þó ekki þurfa að óttast
að Guðbjörgin hverfi til nýrra
lendna því bæði Samherjamenn

og Hrannarmenn hafa keppst
við að lýsa yfir að Guðbjörg
verði áfram gerð út frá
Ísafirði og með sömu áhöfn.
Þorsteinn Már Baldvinsson,
framkvæmdastjóri Samherja,
hefur meira að segja látið
hafa eftir sér að; „Guggan
verður áfram gul og verður
gerð út frá Ísafirði,“ og segist
bjartsýnn á starfsemi Sam-
herja á Ísafirði.

Sjá nánar frétt og yfirlýs-
ingu á bls. 6 og 7.

Afríkuverkur-
inn er kominn
til að vera
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?Spurningin
Eru Vestfirð-
ingar vælu-
skjóður?

Leiðari

Kaup Samherja á Hrönn hf., eða öllu heldur aflaheimildum
Guggunnar, er stærsta og átakanlegasta dæmið um hriplegt kvótakerfi,
sem þjónar þeim helsta tilgangi að koma yfirráðum mestu auðlindar
okkar Íslendinga á fárra manna hendur.

Allt hjal um að almenningur eigi nú orðið svo og svo mikið í
útgerðarfélögum eða verði síðar meir gefinn kostur á frekari hlutdeild í
þeim er blekking ein, í því augnamiði gerð, að hinir raunverulegu fáu
eigendur fái notið aðstöðu sinnar í friði bak við tjöldin. Almenningur,
hinn litli hlutabréfaeigandi, kemur aldrei til með að ráða einu eða
neinu um gang stórútgerðarinnar í landinu. Í langflestum tilfellum lætur
almenningur sig þetta heldur litlu skipta, enda áhuginn á
hlutabréfakaupum bundinn við skattaafslætti en ekki útgerð. Þetta vita
allir og mest og best þeir, sem lofsyngja hlutabréfakaupin á
uppsprengdu verði, sem afar hæpið er að skili sér nokkurn tíma aftur
til kaupandans.

Varnaglarnir í fiskveiðistjórnunarlögunum, sem tryggja áttu forkaupsrétt
heimamanna og koma í veg fyrir að skip og kvóti væru seld frá
heimahögum, hafa líkt og annað í þessum lögum reynst vita haldlaus
ákvæði. Þannig stendur löggjafinn berstrípaður frammi fyrir alþjóð og
er aðhlátursefni braskaranna, sem hagnast á ólögunum. Almenningi
í sjávarþorpum vítt um land er aftur á móti ekki hlátur í huga.

Skipbrot útgerðarfélags Guggunnar, þessa lengst af flaggskips ísfirska

Þessum ólögum verður að eyða
flotans og síðan gulleggin í körfu eigendanna, sýna okkur í reynd eðli
kvótakerfisins. Það er viðurkennt að útgerðarfélagið réð ekki við
fjárfestinguna. Guggan var einfaldlega alltof dýr, skuldir of miklar,
lánin óhagstæð og hömlur af hálfu norskra seljenda. Þetta slampaðist
þó einhvern veginn með óheftum aðgangi að utankvótaafla og sölu
og leigu á úthlutuðum kvóta. Aflatakmarkanir á fjarlægum miðum
settu allt í hnút.

Endalok Hrannar hf., fékk ,,happy end�, að amerískri glansmynda-
fyrirmynd, fyrir eigendur fyrirtækisins, sem eru alls góðs maklegir. En
það eru takmörk fyrir öllu. ,,Guðbjörgin breyttist í gull�. Þannig orðaði
DV það. Óveiddi fiskurinn í sjónum breytti útgerðinni, sem ekki reis undir
skuldum í gull. Já, það eru takmörk fyrir öllu.

Salan á Guðbjörginni er staðreynd. Gildir því nú, sem áður, að eigi
skal gráta Björn bónda, heldur safna liði. Það er sjálfsagt að menn selji
skip sín eins og aðrar eignir, til þess hafa þeir fullan rétt. En það stríðir
gegn öllum lögmálum siðaðra manna, að einstaklingar selji
þjóðareign, lögum samkvæmt, sem sína eigin.

Þeim ólögum, sem færa einstaklingum slíkan umráðarétt yfir fjöreggi
þjóðarinnar, verður að eyða.

Til þess verks verða menn að safna liði. Það þolir enga bið.
s.h.

Kristinn H. Gunnarsson,
alþingismaður:

�Nei, ég er nú ekki þeirrar
skoðunar. Hinsvegar er ekki
því að neita að þeir hafa
gjarnan kennt kvótakerfinu
um ófarir í atvinnulífinu og
einkum þegar illa gengur hjá
einstökum fyrirtækjum. Ég
er á þeirri skoðun að menn
hafi gert of mikið af því að
gera kerfið að blóraböggli í
þeim efnum. Kvótakerfið og
í raun hvert annað mannana
verk hefur alltaf einhver áhrif
á skilyrði í atvinnulífinu og
ég held að það hafi verið
það sem fréttamaðurinn var
að vísa til.�

Erfiðleikar í atvinnumál-
um á Þingeyri og nú síðast
sameining Samherja og
Hrannar hafa vakið upp
umræður í öllum helstu
fjölmiðlum landsins. Ekki
hefur verið komist hjá að
ræða við Vestfirðinga sjálfa
um þessi mál og eins og við
vitum þá tölum við tæpi-
tungulaust og kjarnyrt mál.
Ekki erum við heldur að
draga úr þeim erfiðleikum
sem við blasa. Einhverjir
hafa orðið til að setja ofan í
við okkur fyrir �vælið� en úr
tók þegar fréttamaður á
Stöð 2 gat ekki á sér setið
og sagði eitthvað á þá leið
að; �Vestfirðingar ættu að
hætta þessu væli og fara
bara að gera út.�

Vestfirðir

Veiðieftirlits-
maður ráðinn
Jón Ellert Guðjónsson hefur verið ráðinn veiðieftirlitsmaður

hjá Fiskistofu með aðsetur á Ísafirði. Að sögn Atla Atlasonar,
starfsmanna- og fjármálastjóra, sóttu 10-15 manns um stöðuna
og að Jón hafi verið ráðinn m.a. vegna fyrri starfa fyrir
Fiskistofu og eins þess að hann var tilbúinn að flytjast á
Ísafjörð.

Hlutverk Jóns verður að annast hefðbundin störf veiði-
eftirlitsmanns m.a. í sambandi við kvóta- og vigtarmál. Auk
þessa mun Jón hafa umsjón með landamærastöð sem sett
verður upp á Ísafirði innan tíðar. Aðspurður sagði Atli að
margir umsækjanda hefðu verið mjög hæfir og orðið hafi að
velja einn úr, eins og svo oft áður þegar margir sækja um.

Ísfirðingafélagið

Sólarkaffi
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins í Reykjavík verður haldið

laugardagskvöldið 25. janúar nk., að Hótel Íslandi. Húsið
opnar kl. 20:00 en kl. 20:30 hefst hefðbundin hátíðardagskrá
með kaffi og rjómapönnukökum.

Einungis ísfirskir skemmtikraftar munu skemmta á
hátíðinni. Hátíðarræðu kvöldsins flytur Halldór Hermannsson
og ef að líkum lætur, mun hann láta gamminn geysa. Að
skemmtiatriðum loknum verður stiginn dans til kl. 03:00.

Að þessu sinni eru í skemmtinefnd þeir Jón Björn
Sigtryggsson, Konráð Eyjólfsson og Rafn Jónsson. Forsala
aðgöngumiða á hátíðina fer fram að Hótel Íslandi,
laugardaginn 18. janúar frá kl. 14-16. Borð verða tekin frá á
sama tíma. Miða- og borðapantanir eru auk þess í síma 568
7111 dagana 21.-25. janúar frá kl. 13-17, ef greitt er með
greiðslukortum.

Náttúrustofa

Starfsmaður ráðinn
Þorleifur Eiríksson hefur verið ráðinn forstöðumaður

Náttúrustofu í Bolungarvík frá 1. janúar 1997. Þorleifur, sem
er fæddur 1956, er doktor í dýrafræði frá Háskólanum í
Stokkhólmi. Að sögn Ólafs Kristjánssonar, bæjarstjóra í
Bolungarvík, hafa tekist samningar milli bæjarstjórnar
Bolungarvíkur og Umhverfisráðuneytisins um Náttúrustofuna
og að nú sé unnið að útboðsgögnum og verklýsingu á
innréttingum húsnæðis stofunnar að Vitastíg 3.

Vinna við neyðaráætlun á Flateyri lokið

Neyðaráætlun fyrir
Ísafjörð á lokastigi

Sigríður Hrönn Elíasdóttir er
svæðisstjóri  Rauða krossins á
Vestfjörðum. Hún hefur í
samstarfi við heimamenn á
hverjum stað,  unnið að gerð
neyðaráætlana og hefur nú
lokið fyrsta verkefninu sem er
áætlun fyrir Flateyri og Önund-
arfjörð.

Rauði kross Íslands er hjálp-
araðili að Almannavörnum rík-
isins og hefur það hlutverk að
sjá um fjöldahjálparstöðvar í

neyðartilvikum sem geta skap-
ast t.d. vegna snjóflóða eða
hættu á snjóflóðum. Að sögn
Sigríðar Hrannar hefur Rauði
krossinn verið duglegur að
halda námskeið fyrir sitt fólk
en eitt slíkt námskeið var haldið
á Flateyri á síðast ári og var
það mjög vel sótt. „Námskeiðin
byrja með kynningu á Rauða
krossinum. Síðan gerir fulltrúi
Almannavarna ríkisins grein
fyrir hlutverki Almannavarna

í neyðarvörnum, fulltrúi Lands-
bjargar útskýrir hlutverk björg-
unarsveita og þátttakendur eru
upplýstir um fyrstu hjálp. Að
lokum eru verklegar æfingar
þar sem þátttakendum er skipt
í hópa og þeir m.a. látnir sjá
um opnun  fjöldahjálparstöðva.“

Sigríður Hrönn segir  að
vinna við neyðaráætlanir fyrir
Ísafjörð og Bolungarvík séu á
lokastigi og að aðrir séu að
vinna að sínum.

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar tapaði með einu
stigi er liðið tók á móti Skallagrími frá Borgarnesi
í leik liðanna sem fram fór í íþróttahúsinu á
Torfnesi á föstudag. Lokatölur leiksins urðu 67-
66 fyrir gestina. Þrátt fyrir þó nokkra spennu,
sérstaklega undir lok leiksins, var um fremur
lélegan leik að ræða, sérstaklega af hálfu Ísfirðinga.

Andrew Vallejo, sem leikið hefur með KFÍ frá
því keppni hófst í haust, er hættur að leika með
liðinu og er von á Kanadamanni í hans stað. Næsti
leikur KFÍ er gegn neðsta liði úrvalsdeildar,
Breiðabliki, og hefst hann kl. 20 á föstudagskvöld
í íþróttahúsinu á Torfnesi. ,,Ég er ekki vanur að
tala opinberlega um úrslit fyrirfram, en við ætlum
að vinna þennan leik,” sagði Guðjón Þorsteinsson,
liðsstjóri KFÍ í samtali við blaðið.

Um síðustu helgi fór fram í Laugardalshöll,
stjörnuleikur KKÍ, þar sem tvö sérvalin úrvalslið
kepptu innbyrðis. Í hálfleik fór fram troðslukeppni
og þriggja stiga keppni og sigraði leikmaður KFÍ,
Baldur Jónasson í þeirri síðarnefndu. Leikmenn
fengu 50 sekúndur til að skjóta 15 boltum og var
samtals hægt að fá 20 stig ef allir fóru ofan í. Tveir
leikmenn, Guðjón Skúlason, Keflavík og Baldur
Jónasson, voru jafnir með 10 stig og þurfti því
bráðabana til að knýja fram úrslit. Baldur gerði
sér lítið fyrir og sigraði.

Naumt tap gegn Skallagrími

Vallejo hættur hjá KFÍ

Baldur Jónasson, þriggja stiga skytta KFÍ.
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Vestfirskur skelfiskur á Flateyri

Áætlar að hefja vinnslu í apríl
Vestfirskur skelfiskur hf., á Flateyri hefur náð nauðasamn-

ingum við flesta kröfuhafa og er gert ráð fyrir að samningarnir
fari fyrir dómara í febrúar. Fyrirtækið er að festa kaup á
skelfiskveiðiskipi í Bandaríkjunum og hefur það um helmingi
meiri burðargetu en Æsa ÍS, sem fórst í Arnarfirði í júlí á síðasta
ári. Ráðgert er að vinnsla geti hafist að nýju hjá Vestfirskum
skelfiski hf., í apríl.

Nauðasamningarnir fela í sér að fyrirtækið greiðir 20% af
öllum kröfum og fellir niður hlutafé um 80%, stefnt er að aukn-
ingu hlutafjár síðar. Samningur um kaupin á skipinu frá Banda-
ríkjunum verður væntanlega undirritaður undir lok þessa mánaðar
en það er keypt frá Tampa í Flórída. Skipið er sérstaklega
hannað til skelfiskveiða en var síðan breytt til veiða á hörpuskel
og krabba. Skipið hefur legið við bryggju um tíma vegna
kvótaleysis.

Ráðgert er að gera nauðsynlegar breytingar á skipinu og er
kostnaður við kaupin og breytingarnar áætlaður um 90-100
milljónir króna.

Vestfirskur skelfiskur hf., á Flateyri er um þessar mundir að
festa kaup á nýju skipi í stað Æsu ÍS sem fórst í Arnarfirði á
síðasta ári. Ráðgera stjórnendur fyrirtækisins að vinnsla
geti hafist að nýju í apríl.

Bergmálsmælingar á þorski á Vestfjarðamiðum

Rannsóknarleiðangur í janúar
Hafrannsóknarstofnun ætlar

að framkvæma bergmáls-mæl-
ingar á þorski á Vestfjarða-
miðum 15.-27. janúar. Fyrir
ári var farið í svipaðan leið-
angur í þeim tilgangi að rann-
saka „stóru torfuna“ sem stöð-
ugar fréttir bárust af frá sjó-
mönnum á Vestfjarðamiðum.
Að sögn Páls Reynissonar,
leiðangursstjóra, sást fiskurinn
mjög vel þá og var ljóst að
mjög mikið af fiski var á

rannsóknum á Barentshafs-
þorskinum í 10-15 ár og þeir
styðjist við þessar mælingar til
að áætla stofnstærð. Bergmáls-
mælingar hafa nær eingöngu
verið notaðar við mælingar á
uppsjávartegundum eins og
síld, loðnu og nú síðast karfa
og segir Páll að erfitt sé að
koma þessari aðferð við þegar
fiskur er mjög botnlægur. Það
sé samt oft svo að þorskurinn
leiti upp í sjó og þá henti þessi

aðferð tiltölulega vel.
„Við eru að þreifa okkur

áfram með þetta og það eru
fréttir af mikilli þorskgengd
og þorski upp í sjó. Meiningin
er ekki að mæla stofnstærð
þorsksins eins og hann leggur
sig. Þetta er tilraunastarfsemi
og hvort hún á eftir að gefa
einhverjar viðbótarupplýsingar
sem verða notaðar er erfitt að
segja um, en við vonumst
auðvitað eftir því,“ sagði Páll.

tiltölulega litlu svæði. Þessar
mælingar voru þær fyrstu í
langan tíma sem gerðar voru á
þorski með bergmálsmæli.

Páll segir að þarna sé um
tilraun að ræða og að niður-
stöður mælinga af þessu tagi
gætu orðið gagnlegar við
samanburð á öðrum upplýs-
ingum um þorskstofninn þegar
fram líða stundir. Hann segir
að Norðmenn hafi notað berg-
málsmælingar samhliða tog-

Ísafjarðarbær

Eitt atvinnusvæði - eða hvað?
Eitt af markmiðunum með

sameiningu sveitarfélaga og
gerð jarðganga undir Breiða-
dals- og Botnsheiði, var að gera
norðanverða Vestfirði að einu
atvinnusvæði. Mörgum finnst
sem fyrirætlanir þessar hafi
farið út um þúfur og að vænt-
ingarnar hafi verið meiri en
efni stóðu til. Hvað rök færa
menn svo fyrir þessu? Þingeyri
hefur verið mikið í umræðunni
vegna ófremdarástands í at-
vinnumálum sem skapaðist
vegna erfiðleika hjá aðal
fiskvinnslufyrirtæki staðarins
Fáfni hf, en  68 voru á atvinnu-
leysiskrá á Þingeyri fyrir jólin.

Á Flateyri, sem eins og
flestir vita er næsti bær við,

hefur hins vegar verið næg
atvinna en fátt um starfsfólk
þannig að Kambur, sem er
stærsti atvinnuveitandinn á
Flateyri, hefur þurft að manna
fiskvinnslu sína að helmingi
til með erlendu farandverka-
fólki. Þetta þykir mörgum
skjóta skökku við í ljósi göf-
ugra markmiða um eitt atvinnu-
svæði og þeirrar staðreyndar
að veðurfar hefur verið með
eindæmum gott í haust og það
sem af er vetri og telja að
Þingeyringar hefðu getað nýtt
sér þá atvinnu sem boðist hefur
á Flateyri a.m.k. tímabundið
þar til úr rættist í atvinnumálum
á Þingeyri.

Um 20-30 mín. akstur er á

milli Þingeyrar og Flateyrar og
er leiðin yfirleitt erfið yfir-
ferðar á „eðlilegum vestfirsk-
um vetrum,“ en eins og áður
sagði þá hefur veðurfar verið
með eindæmum gott í haust og
vetur. Reyndar er það svo að
engin eru jarðgöngin á milli
Dýrafjarðar og Önundarfjarðar
og skal það fært Þingeyringum
til tekna.

„Ég get ekki neitað því að
þetta er svolítið sérkennileg
afstaða því við verðum náttúru-
lega að reyna að brjóta upp
þessa hlekki hugarfarsins og
fara að líta á okkur sem íbúa
sameiginlegs sveitarfélags á
einu atvinnusvæði þar sem
íbúar geta þurft og ættu að

sækja atvinnu yfir í næsta
byggðarlag. Við vonumst auð-
vitað til þess að hjól atvinnu-
lífsins fari að snúast á Þingeyri
en á meðan svo er ekki þá er
ekkert eðlilegra en að fólkið
fari til vinnu t.d. á Flateyri. Ég
bendi á að viðlíka ástand kom
upp í Bolungarvík fyrir tveimur
árum  þegar fyrirtækjum þar
var lokað. Þá var fullt af fólki
ekið í rútubíl daglega til starfa
t.d. í fiskvinnslufyrirtækjum á
Ísafirði og þótti ekki nema
eðlilegur hlutur þangað til
þeirra mál leystust,“ sagði
Þorsteinn Jóhannesson, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
aðspurður um þessi mál.

Þorsteinn Már Baldvinsson, hjá Samherja hf.

Neikvæð umræða um sægreifa
Neikvæð umræða um stór

sjávarútvegsfyrirtæki og eig-
endur þeirra, hina svokölluðu
sægreifa, hefur verið mjög
áberandi um lengri tíma. Því
er m.a. haldið fram að þeir séu
að nota sameign íslensku
þjóðarinnar til að fjárfesta í
áhætturekstri erlendis. Eitt
þeirra fyrirtækja sem verið

hefur mikið í umræðunni er
Samherji hf. á Akureyri. Fram-
kvæmdastjóri Samherja er
Þorsteinn Már Baldvinsson og
í samtali við BB kom fram hjá
honum að hann teldi þessa
gagnrýni ekki réttláta.

„Ég held að menn  ættu frek-
ar að vera stoltir af að Íslend-
ingar stundi sjávarútveg er-

lendis og fari út með sína þekk-
ingu. Það er ljóst að það sem
Samherji er að gera mun skapa
mjög mikla vinnu. Við  höfum
verið að láta smíða hér færi-
bönd, kaupa flokkara og veið-
arfæri og við erum að nota ís-
lenska sjómenn. Við erum ekki
að nota sameign íslensku þjóð-
arinnar í þetta það er alveg af

og frá. Við höfum fengið lánsfé
til þessara erlendu verkefna en
þau hafa tekist vel. Við höfum
gaman af þeim og lítum björt-
um augum á þau til lengri tíma
litið. Munurinn á íslensku verk-
efnunum og þeim erlendu er sú
neikvæða umræða sem fram
fer hérlendis um sægreifa en
við erum lausir við hana úti.

STARFSMAÐUR VIÐ
LAUNAVINNSLU OG BÓKHALD

Óskum eftir að ráða starfsmann við
launa- og bókhaldsstörf á bæjarskrif-
stofunum. Starfshlutfall 100%.

Helstu verkefni: Færsla bókhalds-
gagna og launavinnsla.

Menntun og reynsla: Stúdentspróf
eða sambærileg menntun auk starfs-
reynslu af launa- og bókhaldsstörf-
um.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar
nk.

Kjör:  Laun samkvæmt kjarasamn-
ingi félags opinberra starfsmanna á
Vestfjörðum.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á
bæjarskrifstofunum en frekari upplýs-
ingar veitir Þórir Sveinsson, fjármála-
stjóri og Bára Einarsdóttir, launa-
fulltrúi.

STAÐARVERKSTJÓRI FLATEYRI

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ óskar
eftir að ráða staðarverkstjóra á Flat-
eyri frá og með 1. mars nk. að telja.

Megin viðfangsefni staðarverk-
stjóra eru umsjón með verklegum
framkvæmdum og daglegur rekstur
áhaldahúss staðarins og störfum því
tengdu. Einnig annast staðarverk-
stjórinn vigtun fyrir hafnarsjóð, um-
ferðastjórnun við höfnina ásamt mót-
töku báta og skipa.

Skriflegum umsóknum skal skila á
bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar fyrir
31. janúar nk.

Nánari upplýsingar gefur bæjar-
verkfræðingur eða bæjarverkstjóri í
síma 456 3722.

AÐSTOÐAR FORSTÖÐUMAÐUR

Staða aðstoðarforstöðumanns Hlíf-
ar, íbúða aldraðra, Torfnesi er laus til
umsóknar.

Óskað er eftir umsækjendum með
áhuga á öldrunarþjónustu.

Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
í mannlegum samskiptum, stjórnun
og skipulagningu þjónustu.

Umsóknarfrestur er til 29. janúar
1997.

Upplýsingar veitir forstöðumaður,
Rósa Guðrún Jóhannsdóttir í síma
456 4076 eða félagsmálastjóri, Jón
Tynes í síma 456 3722.

STARF Á ÞJÓNUSTUDEILD

Starfsmaður óskast á þjónustudeild
Hlífar, íbúða fyrir aldraða, Torfnesi.

Um er að ræða 60% starf, vaktavinna.
Upplýsingar veitir forstöðumaður,

Rósa Guðrún Jóhannsdóttir í síma
456 4076.

ÍSAFJARÐARBÆR
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Pantanasíminn
er 456 3367

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI •      % 456 3940 & 456 3244 • o 456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins

sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar

á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Urðarvegur 25 - Hraunprýði: 155m² 5-6 herbergja
íbúð á 2 hæðum að hluta í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr.

Skipti á ódýrari eign möguleg. Tilboð óskast.

Hlíðarvegur 27: 76m² íbúð á efri
hæð tvíbýlishúsi ásamt 35m²
bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýli. Verð:
6.000.000,-
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,-
Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,-
Stórholt 11:  80m² íbúð á 3 hæð í
fjölbýlishúsi. Verð: 6.000.000,-
Stórholt 11: 80 m² íbúð á 2 hæð í
fjölbýlishúsi ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 6.900.000,-
Stórholt 11: 72,6m² íbúð á 1. hæð
í fjölbýlishúsi. Verð: 4.500.000,-

 2ja herbergja íbúðir

Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4 hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Verð:
6.100.000,-
Urðarvegur 78: 73m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.400.000,-

Mjög fallegt útsýni. Verð:
10.700.000,-
Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð til vinstri  í fjölbýlis-
húsi. Verð: 7.400.000,-
Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus um
áramót. Verð: 7.800,000,-
Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi, ásamt
bílskúr. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 7.800.000,-
Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Engar áhvílandi skuldir. Verð:
3.800.000,-
Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,-
Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð: 7.500.000,-

 3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2. hæð
t.v. í fjölbýlishúsi ásamt  sér-
geymslu. Verð: 7.200.000,-

Fagraholt 2: 160m² einbýlishús á
einni hæð ásamt tvöföldum bíl-
skúr. Tilboð óskast.
Fagraholt 12: 156,7m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign á eyrinni
möguleg. Tilboð óskast.
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,-

 Einbýlishús / raðhús:
Bakkavegur 25: 154m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 8.700.000,-
Engjavegur 12: 210m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum, ásamt
innbyggðum bílskúr. Verð:
11.000.000,-

Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Verð: 9.500.000,-

byggðum bílskúr. Verð:
11.800.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Aðalstræti 19:  110 m² 5 herbergja
íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.800.000,-
Engjavegur 17: 92,6m² 4ra her-
bergja íbúð  á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.100.000,-
Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.900.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tví-
býlishúsi. Mikið uppgerð. Verð:
5.900.000,-
Fjarðarstræti 13: 80m² 4ra her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 6.200.000,-
Pólgata 4: 76 m² 5 herbergja íbúð
á 3 hæð í þríbýlishúsi. Verð:
3.500.000,-
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja
íbúð á 2 hæð í þríbýlishúsi ásamt
litlum bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýl-
ishúsi ásamt stórum bílskúr.

Hafraholt 28: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,-
Hjallavegur 19: 242m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Skipti á ódýrari
eign möguleg. Verð: 12.700.000,-
Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt kjall-
ara. Verð: 6.700.000,-
Hrannargata 4: 257,6m² einbýlis-
hús á 3 hæðum ásamt kjallara og
bílskúr. Skipti á minni eign mögu-
leg. Tilboð óskast.
Miðtún 31: 190 m² endaraðhús,
norðurendi á tveimur hæðum.
Tilboð óskast.
Skipagata 11: 78 m² einbýlishús á
tveimur hæðum Verð: 5.000.000,-
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr og sólstofu.
Skipti möguleg á Eyrinni. Verð:
9.900.000,-
Stakkanes 6: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr og
sólstofu.  Verð: 11.600.000,-
Sunnuholt 6: 231,7m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 13.500.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt inn-

Fjarðarstræti 38: 130m² 5 herbergja íbúð á 2 hæðum
í þríbýlishúsi. Hagstæð lán fylgja. Verð: 6.500.000,-

Mikil þorskgengd hefur
verið á grunnslóð út af Vest-
fjörðum að undanförnu og
aflabrögð með eindæmum góð.
Mjög góð veiði hefur verið hjá
línubátum frá áramótum og
hafa nokkrir þeirra komið með
fullfermi að landi.

Togarar hafa einnig fengið

góðan þorskafla á Vestfjarða-
miðum, en flestir þeirra eru á
flótta undan þeim gula vegna
kvótaleysis. Páll Halldórsson,
skipstjóri á Páli Pálssyni ÍS,
sagði í samtali við Morgun-
blaðið fyrir helgi að hann og
hans menn fengju 7-10 tonn
eftir um klukkustundar tog,

sem væri sá tonnafjöldi sem
ætlast er til að þeir veiði af
þorski á viku.

Páll Pálsson landaði 65 tonn-
um á Ísafirði á mánudag og var
um 75% aflans þorskur. Stefnir
landaði einnig á mánudag, 44
tonnum og var um helmingur
aflans þorskur.

Aflabrögð með eindæmum góð
Mikil þorskgengd á Vestfjarðamiðum

Mjög mikil þorsgengd hefur verið á Vestfjarðamiðum að undanförnu. Páll Pálsson ÍS-102
landaði 65 tonnum á mánudag og var sá guli um 75% aflans.
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Tannlæknaþjónusta á landinu

Ódýrust á Ísafirði
Í Staðtölum almannatrygg-

inga fyrir árið 1995, sem
Tryggingastofnun ríkisins gef-
ur út, kemur fram að kostnaður
vegna tannlæknaþjónustu er
minnstur á Ísafirði þegar miðað
er við kostnað á hvern íbúa.
Þegar kostnaðurinn er borinn
saman milli staða kemur í ljós
að kostnaður vegna tannlækna-
þjónustu er 2.265 krónur á
hvern íbúa á Ísafirði á meðan
t.d. í Bolungarvík er kostnaður
á hvern íbúa 6.407 krónur.
Tölur teknar af handahófi úr
skránni sýna að kostnaðurinn
er  3.665 krónur á Patreksfirði,
4.092 krónur á Sauðárkróki,
6.105 krónur á Egilsstöðum,

4.825 krónur í Keflavík og
4.662 krónur á Akureyri. Það
sem vekur sérstaka athygli er
sá mikli munur sem er á Ísafirði
og Bolungarvík eða 4.142
krónur á hvern íbúa. BB kann-
aði málið hjá yfirtannlækni
Tryggingastofnunar ríkisins
Reyni Jónssyni.

„Við erum að skoða þetta
sérstaka dæmi um Ísafjörð og
Bolungarvík þannig að ég get
ekki gefið upp ástæður fyrir
þessu núna. Ég vil hins vegar
benda á að við verðum að hafa
í huga að það kunna að vera
staðbundnar aðstæður fyrir
hendi þ.e.a.s. það eru fleiri
tryggðir á einum stað heldur

en öðrum, það gæti sem sagt
verið meira af skólakrökkum á
öðrum staðnum. Eins gæti það
verið að menn séu mismunandi
duglegir að kalla börnin inn en
þetta þarf ekki alltaf að vera í
refsiverða átt ef ég má kalla
það svo. Það er vitað að menn
hafa mismunandi vinnureglur
sem felst m.a. í greiningu á
meðferð. Sumir nota ákveðið
mynstur yfir alla línuna þar
sem það sama er gert við alla
nánast óháð því hvernig ástand-
ið er í munninum. Á meðan
eru aðrir, sem virkilega þekkja
sinn sjúklingahóp, sem miða
meðferðir við ástand hvers og
eins. Þarna eru hlutir sem við

hjá Tryggingastofnun erum að
reyna að taka á. Eins og ég
sagði þá erum við að skoða
þetta tiltekna dæmi fyrir
vestan og við skulum bíða og
sjá. Þetta kemur í ljós.“

Reynir sagði að mögulega
gætu verið aðrar aðstæður í
Bolungarvík og að t.d. hafi
því verið haldið fram að það
væri með ólíkindum hvað
tannskemmdir væru algengar
þar. „Það kunna að vera aðrar
hefðir ríkjandi þar, þetta er
tiltölulega lítið samfélag
þannig að það sem einn tekur
upp er kannski mjög fljótt að
dreifast um samfélagið eins
og t.d. að hanga á sjoppunum.“

Sparisjóður Súðavíkur

Ragnar lætur
af störfum

Ragnar Jörundsson, sem gegnt hefur starfi sparisjóðsstjóra
Sparisjóðs Súðavíkur í tæpt eitt og hálft ár, lætur af störfum um
næstu mánaðarmót af persónulegum ástæðum.

Áður en Ragnar hóf störf í Súðavík gegndi hann starfi
sparisjóðsstjóra Sparisjóðs Ólafsvíkur um tveggja ára skeið en
þar áður var hann sparisjóðsstjóri í Súðavík í þrjú ár. Að sögn
Ragnars er stefnan tekin á Reykjavík en þar hefur hann fengið
starf sem framkvæmdastjóri Félags eldri borgara í Reykjavík.

Ragnar sagði að staða sparisjóðsstjóra Súðavíkur yrði ekki

Ragnar Jörundsson. Steinn Kjartansson.

auglýst laus til umsóknar, þar sem viðræður hefðu staðið yfir við
ákveðinn aðila um að taka að sér starfið. Hann vildi að svo
stöddu ekki gefa upp hver sá aðili væri. Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mun hér vera átt við Stein Kjartansson, sem um árabil
hefur gegnt starfi skrifstofustjóra hjá Frosta hf., í Súðavík.

Gríman fallin af kvótakerfinu

Eru stjórnvöld heilalaus?
Sífellt vaxandi ólgu gætir hjá

almenningi í þjóðfélaginu og
ekki síst hjá Vestfirðingum
gagnvart kvótakerfinu og fylgi-
fiskum þess. Varla koma sam-
an tveir öðruvísi en umræðan
snúist að miklu leyti um
fiskveiðistjórnun, kvóta og
sægreifa. Engan skal undra þótt
stundum hitni í kolunum þegar
þessi mál eru rædd, því fólk
gerir sér grein fyrir mikilvæg-
inu og telur margt að telfd sé
refskák af stjórnmálamönnum
og kolkröbbum, þar sem fram-
tíð fólks og þá ekki síst ungs
fólks, sé lögð að veði. Kvóta-
kerfið hafi fellt grímuna og
gnæfi yfir þjóðinni eins og
ofvaxið skrímsli sem enginn
fái ráðið við.

Auðveldast er að gagnrýna,
en erfiðara getur reynst að
benda á leiðir til úrbóta og
virðist sem margir hafi lagt
árar í bát og fallist á það
sjónarmið að leiðin til baka sé
ófær. Ekki eru þó allir á því
máli og til eru kjarkmiklir
menn sem af og til varpa fram
hugmyndum til lagfæringar
núverandi kerfi eða benda á
nýjar leiðir. Pétur Sigurðsson,

forseti Alþýðusambands Vest-
fjarða, bendir á þann möguleika
á öðrum stað í blaðinu, að
stjórnvöld leysi til sín kvótann
á 4-7 árum og hafi eftir það
með forræði hans að gera. Að
hans mati er þetta eina færa
leiðin út úr kvótakerfinu.

Sjómaður sem kominn er á
efri ár benti blaðinu á, að með
aukinni fiskgengd gæti skap-
ast svigrúm fyrir stjórnvöld til
aðgerða. „Ef fiskistofnarnir ná
sér upp, eins og margt bendir
til að nú sé að gerast, er sá
möguleiki fyrir hendi, að
stjórnvöld afnemi kvótann og
gefi veiðar frjálsar í t.d. 1-3 ár.
Að þeim tíma liðnum væri hægt
að endurskoða stöðuna í ljósi
reynslunar og ákveða nýjar
leikreglur með það efst í huga
að jafna rétt manna til að sækja
í auðlindina. Einnig er ljóst að
tryggja verður að hver lands-
hluti eða byggðarlag fái rétt-
látan skerf sér til viðurværis
sem ekki yrði hægt að framselja
eða spila fjárhættuspil með eins
og nú er gert. Það nægir að
benda á Vestfirði sem dæmi
um það klúður sem viðgengist
hefur í núverandi kerfi en þeir

eru ekki svipur hjá sjón frá því
sem áður var.

Fóksfjöldi er orðinn sá sami
og 1860 sem skrifast algjörlega
á kerfið sem nú er við lýði og
Vestfirðingum er nánast mein-
að að sækja í tegundir eins og
steinbít, tegund sem þeir einir
veiddu áður fyrr og hélt lífinu í
Vestfirðingum oft á tíðum.
Grálúðan er annað dæmi en
Vestfirðingar eru frumkvöðlar
í veiðum á henni og sátu einir
að þeim veiðum til að byrja
með. Þetta hefur að mestu verið
tekið frá okkur þrátt fyrir að
þetta sé eina lifibrauð okkar.
Ég skil bara ekki hvað stjórn-
völd eru að hugsa ef þau hugsa
á annað borð. Mér er næst að
ætla að þingmenn og ráðherrar
þjáist af sjaldgæfum vírus sem
veldur alvarlegum og langvar-
andi heilaskemmdum,“ sagði
þessi sjómaður sem stundað
hefur sjóinn í 57 ár og dregið
að landi tugi þúsunda tonna. Í
dag á hann engan rétt til veiða
í íslenskri landhelgi og það á
heldur enginn af afkomendum
hans. Örfáum öðrum og sjáf-
sagt betri Íslendingum hefur
hins vegar hlotnast sá réttur.

Eftir situr spurningin: Hvar er
hefðarréttur, réttlæti og sann-
girni á Íslandi í dag?

ATVINNA
Bakki hf. óskar eftir fólk til starfa í eftirfarandi

störf:
Störf í flokkunarstöð í Bolungarvík (Mikil

vinna).  Upplýsingar gefur Þorlákur Ragnars-
son í síma 456 7550.

Störf í rækjuvinnslu í Bolungarvík. Upplýs-
ingar gefur Halldór Jónsson í síma 456 7500.

Störf í fiskvinnslu í Bolungarvík. Upplýsingar
gefur Albert Haraldsson í síma 456 7500.

Starf við þrif í Hnífsdal. Upplýsingar veitir
Snorri Bogason í síma 456 5200.

Atvinnuráðgjafi
Vestfjarða

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf. auglýsir
laust til umsóknar, starf Atvinnuráðgjafa
Vestfjarða. Umsóknarfrestur er til 20. janúar
nk. Umsóknir sendist félaginu að Hafnar-
stræti 1, 400 Ísafirði. Nánari upplýsingar
veitir Halldór Halldórsson í síma 456 3170
og Aðalsteinn Óskarsson í síma 456 4633.

Starfsemi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf. er
að hefjast undir merkjum þess. Til þessa hefur
starfsemi atvinnuráðgjafa verið hjá Fjórðungs-
sambandi Vestfirðinga. Auk atvinnuráðgjafa mun
ferðamálafulltrúi starfa hjá Atvinnuþróunarfélaginu.

Krakkar
foreldrar

forráðamenn!
Þá er komið að því!
Krakkaklúbburinn byrjar aftur eftir jólafrí

í vikunni.
Krakkaklúbbur fyrir 10 - 12 ára byrjar mið-

vikudaginn 15. janúar kl. 17:30 og 3-9 ára
hópurinn byrjar föstudaginn 17. janúar
kl. 17:30.

Hvítasunnukirkjan Salem.



6 MIÐVIKUDAGUR 15. JANÚAR 1997

Kaup Samherja hf. á Akureyri á útgerðarfélaginu Hrönn hf. veldur titringi

Ísfirðingar á valdi
tilfinningana

Það þótti miklum tíðindum sæta í síðustu viku
þegar fréttist af sameiningu Samherja á Akureyri og

Hrannar hf. á Ísafirði sem gert hefur út frystitog-

arann Guðbjörgu ÍS 46. Ísfirðingum mörgum varð
bylt við, því Guðbjörg og forverar hennar hafa verið

stolt Ísfirðinga til fjölda ára enda mikil aflasæld
fylgt þeim skipum sem borið hafa þetta nafn og

útgerð skipanna ávallt verið með sóma og myndar-

brag. Eftir að frystitogarinn Guðbjörg kom til
sögunnar varð ljóst að landvinnslufólk nyti ekki afla

Guðbjargar lengur og má því leiða að því rök að
kvótinn hafi í raun tapast verkafólki þegar breytt var
yfir í frystingu. Með sameiningunni óttast margir að

kvóti skipsins, sem nemur 3.400 þorskígildis-
tonnum, glatist Ísfirðingum en forsvarsmenn

Samherja og Hrannar hafa lýst yfir að skipið verði
áfram gert út frá Ísafirði svo sem verið hefur.

 Þorsteinn Már Baldvinsson,
framkvæmdastjóri Samherja,
hefur meira að segja lýst yfir
að; „Guggan verður áfram gul
og verður gerð út frá Ísafirði.“
Margir draga þá yfirlýsingu í
efa og telja að skipið verði í
nánustu framtíð gert út frá
Akureyri þar sem höfuðstöðvar
Samherja eru og benda á að
þegar Hvaleyri í Hafnarfirði
var sameinuð Samherja, þá hafi
aflaheimildirnar fljótlega farið
frá Hafnarfirði og norður yfir
heiðar.

Ljóst er að sameiningin er
ekki síst mikið tilfinningamál
fyrir Ísfirðinga, því að mörgu
leyti hefur verið litið á Guð-
björgina sem hornstein Ísa-
fjarðar og tákn kjölfestu í bæj-
arlífinu. Það kom því nokkuð á
óvart að svo virðist sem nokkrir
erfiðleikar hafi verið farnir að
hrjá útgerðina og  skuldir
hennar miklar eða um 1 millj-
arður króna. Margt bendir til
að sú ákvörðun eigenda Hrann-
ar að fjárfesta í þessu dýra skipi
hafi ef til vill verið misráðin
og það hafi ekki verið raun-
hæfur kostur að reka það á
grundvelli þeirra aflaheimilda
sem útgerðin réði yfir. Erfið
staða útgerðarinnar og fyrir-
sjáanlegar þrengingar  hvað
úthafsveiðar varðar, t.d. á
Flæmingjagrunni, telja menn
helstu ástæður fyrir þeirri
ákvörðun eigenda Hrannar að
ganga inn í Samherja.

Í viðtali í ríkisútvarpinu
sagði Þorsteinn Már Bald-
vinsson m.a.; „að vanda í vest-
firskum sjávarútvegi mætti að
nokkrum hluta kenna lélegri
stjórnun fyrirtækja“ og er þá
spurning, hvort hann telji þar á

meðal stjórnendur Hrannar hf.
sem á vestfirskan mælikvarða
a.m.k., þykja hafa skarað fram
úr og eru álitnir hafa verið
framsýnir og ákveðnir braut-
ryðjendur í vestfirskri útgerð í
áratugi.

Eðlilegra að málið leystist
innan sveitarfélagsins

Þorsteinn Jóhannesson, for-
seti bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar, sagði að fljótt á litið sæi
hann ekki alveg hvaða áhrif
sameining Hrannar hf. og
Samherja hf., hefði á atvinnulíf
á Ísafirði. „Þetta er neikvætt
fyrir atvinnulífið og þá byggða-
þróun sem við vonuðumst til
að yrði hér í nánustu framtíð.
Það er staðreynd að Guðbjörgin
var drjúgan hluta s.l. árs á
úthafsveiðum m.a. á Flæm-
ingjagrunni og landaði þar af
leiðandi ekki mjög oft hér
heima. En þegar skipið landar
hér, þá skapast talsverð atvinna
og þjónusta í kringum það, sem
ég óttaðist að hverfa myndi

við sameininguna. Nú hafa
Þorsteinn Már Baldvinsson og
forsvarsmenn Hrannar full-
vissað okkur um að Guðbjörgin
verði áfram gerð út hér frá
Ísafirði og jafnframt að reynt
verði að manna skipið með
lögbýlingum Ísafjarðarbæjar.
Við Ísfirðingar hljótum að
fagna því að ungir og kröftugir
athafnamenn ætli að hefja
starfsemi hér í bæjarfélaginu.“

Þorsteinn sagði að forsvars-
menn Ísafjarðarbæjar hefðu
tjáð hluthöfum Hrannar á-
hyggjur sínar yfir að Guðbjörg-
in yrði seld frá Ísafirði en sagði
jafnframt að það væri að
sjálfsögðu algerlega í höndum
eigenda fyrirtækisins hvað þeir
ákvæðu að gera. „Þeir verða að
sjálfsögðu að gæta hagsmuna
sinna og maður skilur það
ósköp vel. Hins vegar hefði
manni þótt eðlilegra að eig-
endur Hrannar hefðu reynt að
leysa sín mál innan sveitarfél-
agsins þannig að það hefði
áfram fengið að njóta þessa
fyrirtækis sem endranær, en
þessir menn hafa komið mjög
mikið að uppbyggingu bæjar-
félagsins.“ Að sögn Þorsteins
er það bjargföst trú hans að
sterk fyrirtæki eins og t.d.
Gunnvör, Hraðfrystihúsið í
Hnífsdal, Básafell og Bakki hf.
hefðu getað leyst úr vanda
Hrannar. „Við getum aftur á
móti spurt okkur þeirrar spurn-
ingar hvernig sé með sam-
starfsvilja þessara fyrirtækja?
Við, forsvarsmenn bæjarins,
hefðum talið það mjög æskilegt
að Hrönn hefði sameinast
einhverjum af þessum sjávar-
útvegsfyrirtækjum sem eru
hérna á svæðinu. Við skulum

ekki gleyma því að sjófrysting
í dag verður kannski ekki
sjófrysting á morgun. Það er
yfirlýst stefna Grænfriðunga að
allir verksmiðjutogarar verði
lagðir af árið 2000 - ekki það
að þeir fái ráðið nokkru þarna
um, en við höfum séð hvaða
vald og mátt þeir virðast hafa
þessir menn og er skemmst að
minnast hvernig þeir stöðvuðu
hvalveiðar Íslendinga. Ég trúi
því allt eins að þessar fyrir-
ætlanir Greenpeace verði að
veruleika og þá stöndum við
Vestfirðingar frammi fyrir því
að stór hluti okkar kvóta er
farinn burt. Það þarf enginn að
segja mér það að geti Samherji
ekki fryst sinn fisk út á sjó, að
þeir leggji upp afla í fisk-
vinnslufyrirtæki sem þeir koma
hvergi nærri.“

Leituðum ekki formlega
eftir viðræðum

Arnar Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Básafells hf.,
sagði að af þeirra hálfu hefði

ekki verið óskað formlega eftir
viðræðum við Hrönn hf. og að
Hrönn hf. hefði heldur ekki
óskað eftir viðræðum við
Básafell. Hann staðfesti þó að
ef leitað hefði verið til þeirra
þá hefðu þeir óneitanlega haft
áhuga á að ræða málin. Hann
sagðist ekki sjá að sameiningin
hefði nokkur áhrif á atvinnulíf
á Ísafirði miðað við yfirlýs-
ingar þeirra Hrannar- og Sam-
herjamanna.

Verið að selja
þjóðareignina

BB hafði samband við Pétur
Sigurðsson, forseta Alþýðu-
sambands Vestfjarða, til að fá
hans álit á sameiningu Hrannar
hf. og Samherja hf.

„Í sjálfu sér er voðalega erfitt
að hafa álit á því. Þetta eru
náttúrulega hlutir sem við
ráðum ekkert við. Þjóðfélagið
hefur verið að afhenda einstakl-
ingum veiðiheimildir sem þeir
eru að selja þessa dagana. Það
er enginn að selja skip í dag,

menn selja veiðiheimildir. Þar
eru menn að selja þjóðar-
eignina því í fyrstu grein lag-
anna um stjórn fiskveiða segir;
að þjóðin eigi fiskinn í sjón-
um.“ Að mati Péturs eru Ísfirð-
ingar að missa endanlega sjónir
á 3.500 tonna kvóta og áhrifin
til lengri tíma vera þau, „að sá
hagnaður sem þó hefur komið
af honum hér inn í bæinn
hverfur með tímanum - það er
mín skoðun á málinu. Þó svo
að þeir segist ætla að gera
skipið út héðan frá Ísafirði þá
eru það bara orðin tóm. Það
má aftur á móti segja að
atvinnan sem þessi 3.500 tonn
sköpuðu hér á Ísafirði þegar
Hrönn hf. gerði út ísfiskskip,
hafi horfið úr bænum þegar
skipinu var breytt í frystiskip
þannig að við eru ekki að glata
einhverju til viðbótar á þessu
augnabliki. Ég vona að mann-
skapurinn sem verið hefur
þarna um borð og á lögheimili
hérna á Ísafirði fái að halda
sínum plássum og borgi áfram
skatta og skyldur hingað og
eins að þjónusta við skipið
verði að einhverju leyti hér.
Þetta verður kannski óbreytt
um einhvern tíma en það er
ekkert öryggi í þessu og það er
kannski það versta. Menn þurfa
núna að staldra við og segja
sem svo; að fyrst búið er að
kaupa svona mikið af aflaheim-
ildum héðan úr okkar byggð-
arlagi, eru þá ekki einhvers-
staðar til sölu aflaheimildir sem
við getum krækt í.

Þegar Pétur var inntur álits á
þeirri ákvörðun eigenda Hrann-
ar hf. að ganga frekar til
samninga við Samherja en
heimamenn, þ.e. Básafell hf.,

Þorsteinn Jóhannesson.

Arnar Kristinsson.

Pétur Sigurðsson.
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sagði hann; „ Ég þekki þetta
ekki neitt og trúi því einhvern
veginn ekki á fyrrverandi
eigendur Hrannar - á maður
víst að segja núna, að þeir hafi
ekki viljað selja skipið hingað
hafi verið einhver grundvöllur
fyrir slíkri sölu. Það er slæmt
ef það er rétt, að þeir hafi ekki
viljað sinna óskum Ísfirðinga
um að halda þessu hér í bænum.
Það er greinilegt að nú þurfa
menn að vakna til lífsins og
við skulum bara vona að það
sé ekki of seint. Fyrir fimm
árum varaði ég við þessu og
uppskar mikinn hlátur manna
þegar ég sagði að við ættum að
leggja hvern einasta eyri í kaup
á veiðiheimildum. Menn sögðu
að kvótakerfið kæmi ekki til
með að lifa lengi en nú er þetta
sama kvótakerfi að ganga af
okkur dauðum og þá er ekki
um annað að ræða en við
heimtum það af okkar full-
trúum á Þjóðþingi Íslendinga
að kvótakerfinu verði breytt.
Ég gef mér það að ekki sé hægt
breyta því með einni handa-
hreyfingu heldur verði það að
gerast í áföngum og sé ég fyrir
mér að innleysa þurfi þær
heimildir sem úthlutað hefur
verið á 4-7 árum. Engin önnur
leið er til.“

Eigendur Hrannar bera
hag Ísafjarðar fyrir

brjósti
„Ég held bara að þetta sé

hluti af þeirri þróun sem átt
hefur sér stað í sjávarútvegnum
í þá átt að einingarnar eru að
verða stærri og það sem gerist
þarna er að eigendur Hrannar
eignast hlutabréf í Samherja.
Samherji verður þá með starf-
semi á Ísafirði, Akureyri,
Dalvík og Eskifirði auk starf-
seminnar sem fer fram erlend-
is,“ sagði Þorsteinn Már Bald-
vinsson, framkvæmdastjóri
Samherja, þegar hann var
spurður um hvaða ávinning
sameining fyrirtækjanna hefði
í för með sér. Þorsteinn var
einnig inntur eftir hvort hann
gæti gefið Ísfirðingum ein-
hverja tryggingu fyrir því að
Guðbjörg yrði áfram gerð út
frá Ísafirði. „Ég held að Ísfirð-
ingar eigi nú að þekkja þá
Guðmund Guðmundsson og
Ásgeir Guðbjartsson það vel
að þeir ættu að átta sig á hvað
vakir fyrir þeim og því sem
þeir eru að gera, en það er
einfaldlega að tryggja að Guð-
björgin verði á Ísafirði áfram.
Ég held að menn finni ekki
meiri Vestfirðinga en þá Guð-
mund og Ásgeir og þeir eru
einfaldlega að tryggja rekstur
skipsins betur. Það hefur aldrei
hvarflað að þeim að ganga frá
málum öðruvísi en að það geti
verið þarna áfram.“

Þorsteinn sagði að ákveðið
hefði verið að upplýsa ekki að
sinni hver eignarhluti eigenda
Hrannar yrði í Samherja en
sagði jafnframt ljóst að Sam-
herji færi á hlutabréfamark-
aðinn í febrúar og þá kæmi í
ljós hverjir ættu í fyrirtækinu
og hversu mikið. „Hluti af því
sem við ætlum að gera er að
fara á hlutabréfamarkaðinn og
við munum hafa hlutafjárútboð
í febrúar og hluti af þeim
peningum sem við ætlum að
sækja á markaðinn mun fara í
að lækka áhvílandi skuldir á
Guðbjörginni. Það sem menn
eru að gera núna er einfaldlega

Nokkrir bæjarbúar
voru teknir tali og
þeir beðnir um álit
sitt á sameiningu

Hrannar hf. og
Samherja hf.

Ásthildur Cesil Þórðar-
dóttir, garðyrkjustjóri:

„Mér finnst þetta fyrst
og fremst bara sorglegt. Ég
trúi ekki fyrr en á reynir,
að skipið leggi upp hér.“

Sigurður Th. Ingvarsson,
starfsmaður Ísafjarðar-
hafnar:

„Ég er smeykur  við að
þegar fram líða stundir
muni kvótinn fara úr bæn-
um, þótt menn segi annað í
dag.“

Snorri Sturluson, sjó-
maður:

„Mér finnst þetta sýna
best hvað kvótakerfið er
mikið rugl. Þetta er bara
vettvangur auðvaldsins til
að flytja til atvinnu fólksins
í landinu. Atvinnan á að
sjálfsögðu að vera hérna
þar sem fólk hefur unnið
kynslóð fram af kynslóð
við að færa björg í bú.

Alfreð Erlingsson, pípu-
lagningarmeistari:

„Það er erfitt að svara
þessari spurningu, en ég
held að þetta hafi engin
áhrif á atvinnulífið hér
vegna þess að aflinn sem
Guðbjörg hefur komið með
á land hefur skapað sára-
litla vinnu. Ég ætla samt
að vona að yfirlýsing Sam-
herjamanna, þess efnis að
skipið verði hér, standist
fram í lengstu lög.“

að tryggja reksturinn.“ Þor-
steinn sagði, í sambandi við
ótta Ísfirðinga við að kvótinn
og skipið færi á brott; „Ég held
að tíminn verði bara að leiða
þetta í ljós. Við fórum m.a. inn
í fyrirtæki á Dalvík og sögð-
umst ætla að fara þar inn til að
efla starfsemina. Það hefur
gengið eftir og sama má segja
um starfsemina á Eskifirði. Í
sambandi við Ísafjörð, þá held
ég að við látum bara verkin
tala þar. Ég held að í sjálfu sér

geti menn lítið gert til að lægja
þessar öldur. Fólk ætti að bera
það traust til þeirra Guðmundar
og Ásgeirs að þeir væru ekki
að þessu án þess að þeir trúi
því að reksturinn verði á
Ísafirði áfram eins og verið
hefur.“ Í sambandi við ummæli
Þorsteins Jóhannessonar, for-
seta bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar, um að það hafi sýnt sig
við sameiningu Samherja við
Hvaleyri í Hafnarfirði, að
aflaheimildirnar hafi þar fljót-

lega farið úr byggðarlaginu,
sagði Þorsteinn Már; „Við
fórum í uppskipti á Hvaleyri
þar sem við vorum hluthafar
ásamt öðrum og við fórum með
skipið norður það er alveg rétt.
Ég hef svo sem ekkert við
Þorstein nafna minn að segja
um það mál. Ég held að það sé
ágætt að gera út frá Ísafirði,
þaðan er tiltölulega stutt á mið
og hefð fyrir útgerð er þar til
staðar, þannig að ég tel enga
ástæðu til að breyta neinu í

sjálfu sér. Ég vil bara endurtaka
að Guðmundur, Ásgeir og þeir
sem tengjast þessum málum
væru ekki að þessu nema þeir
tryðu að rekstur skipsins yrði
þarna áfram. Þeir bera hag
Ísafjarðar og sjómanna það
mikið fyrir brjósti og telja sig
hafa tryggt þetta á þennan hátt,“
sagði Þorsteinn Már að lokum
og sagðist bjartsýnn á starfsemi
Samherja á Ísafirði.

Sameining Hrannar hf. og Samherja hf.

Yfirlýsing frá
eigendum Hrannar

 Það var um mitt ár 1992 sem eigendur Hrannar
hf. á Ísafirði fóru að huga að því að endurnýja skipa-

kost fyrirtækisins. Þau áform leiddu til þess að gerður
var smíðasamningur við Flekkefjord Slipp í Noregi.

Skipið, Guðbjörg ÍS 46, kom síðan til Ísafjarðar í
október 1994. Endanlegt kostnaðarverð skipsins

reyndist verða 1,6 milljarður króna.
Fjármögnun fór fram með þeim hætti að eldra skip

félagsins Guðbjörg, var tekið upp í andvirði þess nýja
af skipasmíðastöðinni fyrir 380 milljónir kr. Hrönn hf.
greiddi í peningum 220 milljónir kr. en mismunurinn

var tekinn að láni hjá norskum lánastofnunum.
Áður en tekin var ákvörðun um að láta byggja

frystitogarann Guðbjörg ÍS 46, var endurskoðunar-
skrifstofu Sigurðar Stefánssonar hf. í Reykjavík falið
að setja upp rekstraráætlun fyrir skipið. Í áætluninni
var gert ráð fyrir því að auk þeirra veiðiheimilda sem

skipið hafði innan íslenskrar fiskveiðilögsögu, fengjust
umtalsverðar tekjur af úthafsveiðum utan 200 mílna
markanna. Miðað við að skipið yrði fullnýtt á eðlileg-
um úthaldstíma, var gert ráð fyrir því að hægt væri
að ná aflaverðmæti fyrir allt að 600 milljónir kr. og
myndi það duga til þess að reksturinn næði því að

vera í jafnvægi.
Á síðasta ári stundaði Guðbjörg eingöngu rækju-
veiðar og var skipið fyrst á heimamiðum en síðan
átta mánuði á Flæmingjagrunni og varð aflinn þar

1640 tonn. Miðað við þær takmarkanir sem ákveðn-
ar hafa verið á veiðum þar um slóðir, skapar þessi

afli veiðireynslu upp á 350 tonn að því að áætlað er
þegar veiðar þarna verða kvótasettar.

Brúttótekjur Hrannar hf. voru á síðasta ári 650
milljónir króna. Sex mánaða uppgjör kom út með

hagnaði upp á 18 milljónir króna og má því gera ráð
fyrir að útkoma fyrir árið verði jákvæð og hefur öllum

lánum verið haldið í skilum.
Íslensk stjórnvöld hafa gerst aðilar að samkomulagi
er felur í sér mjög mikla takmörkun á öllum veiðum
utan 200 mílna fiskveiðilögsögunnar. Með tilvísun til

þess hve stutt er síðan Guðbjörg kom í rekstur hefur
skipið ekki náð því að vinna sér neina aflareynslu á

þessum miðum utan þess sem áður er getið. Þetta
mun óhjákvæmilega koma fram í verulega skertu
aflaverðmæti og þar með versnandi afkomu fyrir

fyrirtækið. Óhjákvæmilega mun stefna í taprekstur

verði ekkert að gert og afleiðingar þess gætu aldrei
orðið nema á einn veg, fyrirtækið myndi fyrr eða

síðar komast í greiðsluþrot.
Stjórn Hrannar var því ljóst að eitthvað varð að
gera til þess að bregðast við þeim vanda sem

kominn var upp á borðið. Með Hrönn hf. og Sam-
herja hf. hefur verið mjög góð samvinna um hagræð-

ingu í útgerðarrekstrinum og í framhaldi af því voru í
byrjun nóvember teknar upp viðræður þessara aðila
um nánari samvinnu en verið hafði, þar sem það var

mat stjórnenda Hrannar að Samherji hefði öðrum
fremur möguleika til þess að tryggja að rekstur

Guðbjargar gæti haldið áfram í þeim farvegi sem
verið hefur. Þessar viðræður leiddu til þess að

undirritað var samkomulag 7. janúar um samruna
fyrirtækjanna.

Með þessari gerð er tryggt að unnt verður að
fullnýta veiðihæfni og afkastagetu Guðbjargar. Skipið
mun áfram verða skráð frá Ísafirði og áhöfn hin sama

og verið hefur. Aflanum verður landað á Ísafirði eftir
því sem við verður komið hverju sinni.

Því hefur verið haldið fram að Hrönn hf. hafi farið út
í offjárfestingu þegar tekin var ákvörðun um smíði

Guðbjargar. Því er til að svara að ef ekki hefði komið
til  þeirra takmarkana á veiðum utan 200 mílna

fiskveiðilögsögunnar sem taka gildi á árinu 1997, þá
hefði tekist að ná endum saman í rekstrinum svo

sem komið hefur í ljós og hér er greint frá miðað við
árið 1996, sem er fyrsta árið sem skipið er í fullum

rekstri.
Þá hafa eigendur Hrannar sætt ámæli fyrir að hafa

ekki gengið til liðs við aðila Básafells hf. í þeirri
sameiningu er þar hefur átt sér stað. Raunar var

aldrei eftir því leitað af þeirra hálfu að Hrönn hf. kæmi
þar að fyrr en í símtölum þegar málið var svo til

endanlega frágengið við Samherja hf. Þá var það og
metið svo að sú leið væri ekki vænleg til lausnar á

þeim mikla vanda sem framundan var.
Hrönn hf. hefur nú í 41 ár staðið að útgerð Guð-

bjarganna með farsælum hætti. Það eru því vissu-
lega sár vonbrigði að nú hafi ytri aðstæður orðið til

þess að þessu tímabili er að ljúka. Mestu varðar þó
að útgerð Guðbjargar færist yfir á hendur þess aðila

sem hefur á ótvíræðan hátt sannað getu sína á þeim
vettvangi.
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Jóhanna og Skúli ásamt öðrum stýrimanni Skúla, Jónasi Titus Kashupi.

Skúli Elíasson og

Jóhanna Gunnarsdóttir

frá Þingeyri segja frá

veru sinni í Namibíu,,Afríkuverkurinn“
er kominn til að vera

Skúli Elíasson og Jóhanna
Gunnarsdóttir frá Þingeyri hafa
undanfarin þrjú ár búið í
Namibíu þar sem Skúli starfaði
við fiskveiðar. Þau segjast lengi
hafa haft löngun til að búa
erlendis og kynnast einhverju
nýju. Það má með sanni segja
að þeim hafi tekist það þar sem
Namibía á fátt sameiginlegt
með Íslandi. BB ræddi við þau
hjón nýlega um reynslu þeirra
síðustu þrjú árin og komst
fljótlega að því að Namibía er
óþrjótandi umræðuefni. Þjóðin
sjálf og menning og saga
hennar er margslungin og ekki
margt sem minnir á landið
okkar. Jóhanna og Skúli segja
það alveg á hreinu að þau muni
aldrei læknast af ,,afríkuverk“,
hann sé kominn til að vera.

Dýrfirðingar í húð og hár
Skúli er fæddur og uppalinn

í Keldudal og bjó þar til 14 ára
aldurs, en þá fluttu foreldrar
hans inn á Sveinseyri þar sem
móðir hans, Kristjana Vagns-
dóttir, býr enn þann dag í dag.
Faðir Skúla var Elías Þórarins-
son, eða Elli frá Hrauni, og var
hann þekktur hagyrðingur.
Þegar Skúli var inntur eftir því
hvort hann gerði ekki eitthvað
að því að setja saman vísur gaf
hann ekki mikið út á það, en
kona hans jánkaði því nú og
sagði hann eitthvað fást við

það þó ekki sé það mikið
opinberlega.

Það má segja að skólaganga
Skúla hafi verið frekar rykkjótt.
,,Ég var níu ára þegar ég byrjaði
í farskóla, en þá fór kennari á
milli bæjanna. Skólagangan á
hverjum vetri var samanlagt
u.þ.b. þrír mánuðir. Ég var í
skólanum í tvær vikur og fór
síðan heim, en varð að læra og
skila inn sama efni, hefði ég
verið í skólanum. Besta að-
haldið var að maður vissi að
það yrði próf þegar farið væri
næst í skólann. Mér fannst þetta
fínt kerfi þó svo að búið sé að
fordæma það fyrir löngu síðan.
Þetta þýddi í raun að maður
varð, með aðstoð foreldra
sinna, að bera ábyrgð á sjálfum
sér þann tíma, sem maður sat
ekki í skólanum. Ég var fjóra
vetur í farskóla áður en ég fór í
gagnfræðaskólann á Þingeyri.
Síðan var ég í einn vetur í
Reykjanesi og að Núpi árið
eftir. Eftir að hafa fengið
þennan samanburð, fannst mér
miklu manneskjulegra að vera
í Reykjanesi heldur en á Núpi.
Það var allt mun strangara að
Núpi, fleiri boð og bönn og
kunni ég betur við mig í
Reykjanesi.“

Eftir landspróf gerðist Skúli
sjómaður og dreif sig síðan í
Stýrimannaskólann veturinn
1977-1978. Hann var skipstjóri
á Framnesi ÍS frá 1989 og

þangað til seinni parts árs 1993
eða þar til hann fór til Namibíu.

Jóhanna er einnig Dýrfirð-
ingur, dóttir Gunnars Friðfinns-
sonar og Rannveigar Guðjóns-
dóttur á Þingeyri. Hún gekk í
skóla á Þingeyri og fór síðan á
Núp. ,,Það gekk alltaf í bylgjum
hvor skólanna var vinsælli.
Flestir í mínum árgangi völdu
að fara á Núp þannig að ég
fylgdi með.“

Auðvelt að bjarga
sér erlendis

Þau hjón segja að það hafi
lengi blundað í þeim að fara
eitthvað út fyrir landsteinana,
og segja þau að sú útþrá hafi
einungis versnað eftir að þau
hafi prófað einu sinni. ,,Ég var
búinn að vera á Framnesinu í
nokkuð mörg ár og var farið að
langa að breyta til. Við höfðum
ekki farið til Afríku áður, en
við höfðum víða farið um
Evrópu. Svo hafði það einhver
áhrif  í öllu þessu að í júní 1993
fórum við út með Norrænu og
tókum bílinn með okkur. Við
flökkuðum um Evrópu í mánuð
og ég hugsa að það hafi gert
heilmikið í sambandi við að
auðvelda þessa ákvörðun að
flytja í annað land. Þarna sáum
við hvað það er auðvelt að
bjarga sér og ferðast á milli
staða erlendis. Maður miklar

stundum hlutina fyrir sér áður
en maður prófar og kemst að
hinu sanna,“ segir Skúli.

,,Við sáum auglýsingu í blaði
um að það vantaði skipstjóra
til vinnu í Namibíu og byrjuð-
um við á að afla okkur frekari
upplýsinga um starfið og aðrar
aðstæður. Þannig var að ráð-
gjafafyrirtæki í Reykjavík sem
heitir Nýsir var búið að koma á
tengslum við Namibíu og það
var beðið um að auglýsa eftir
skipstjórum og vélstjórum til
starfa. Verið var að stofna
fyrirtæki sem í dag heitir
Seaflower Whitefish Corporat-
ion og er að 80% hlut í eigu
Namibíska ríkisins og 20%
Íslendinga. Þetta var mjög
stuttur fyrirvari. Við sáum
auglýsinguna í september og
þegar ég loks sótti um var
umsóknarfresturinn eiginlega
runninn út. Ég var þó ráðinn
fljótlega eftir það og flaug til
Namibíu 9. nóvember 1993
ásamt bróður mínum sem
ráðinn var netagerðarmaður og
Ásmundi Þóri Ólafssyni, stýri-
manni, sem enn starfar í Afríku.

Við flugum frá Keflavík til
Englands, þaðan til Windhoek
höfuðborgar Namibíu og til
Luderitz. Við vorum allir ráðnir
á sama skipið, Jakob Marengo,
fyrsta mánuðinn, en það var
fyrsti togari fyrirtækisins,“
segir Skúli.

Bærinn Luderitz er í eyði-

mörk út við sjóinn og þar er
lítið nema sandur og klettar.
,,Þegar við komum til Luderitz
leist okkur ekkert of vel á
staðinn við fyrstu sýn. Mér
fannst skrítið að það var mikið
af vopnuðum lögreglumönn-
um hvert sem litið var. Við
vorum svo fáfróðir að halda að
þetta væri venjulegt ástand og
spurðum ekkert frekar út í það.
Síðan fréttum við löngu seinna
að einmitt þennan dag, höfðu
innfæddu verkamennirnir gert
uppsteyt og m.a. tekið einn
skrifstofumann fyrirtækisins
og haldið honum fyrir utan
skrifstofubyggingu Seaflower
með hníf við hálsinn, “ segir
Skúli.

Fyrirtækið sem Skúli vann
hjá hafði áður verið í humar-
vinnslu og var að byrja í
togaraútgerð. Þessi átök voru
m.a. vegna samdráttar í humar-
veiðum, en það var verið að
draga úr kvóta sem þýddi minni
vinnu. Þegar menn fóru til að
ná í launin sín eins og venjulega
fréttu þeir að ekki ætti að byrja
humarvinnslu fyrr en eftir
marga mánuði og því varð
uppsteytur sem endaði með
þessum ósköpum.

Alltaf hægt að snúa aftur
Skúli og Jóhanna segjast

hafa verið búin að búa sig undir
að þarna væri margt öðruvísi

og höfðu hugsað sér að ef
eitthvað klikkaði, gætu þau
alltaf snúið aftur. Þau segja
það hafi verið þó nokkuð mikið
mál að fara með þetta stóra
fjölskyldu á stað þar sem fáir
vissu hvernig hlutirnir gengu
fyrir sig. ,,Þegar við komum
var ein íslensk fjölskylda á
staðnum og það var fjölskylda
framkvæmdastjórans. Að von-
um sagði hann já og amen við
öllum okkar spurningum því
hann vildi ráða fólk til sín. Það
stóðst þó það sem hann sagði
og allt gekk þokkalega, enda
hefðum við ekki framlengt
dvölina ef hlutirnir hefðu ekki
gengið upp,“ segir Jóhanna.

Skúli fór í fyrsta túrinn 3.
desember 1993 sem stýrimað-
ur. ,,Skipstjóri var Magnús
Þórarinsson en hann hafði áður
unnið hjá Þróunarsamvinnu-
stofnun. Hrólfur bróðir minn
var bátsmaður og stýrimaður-
inn sem fór með mér út var
annar stýrimaður. Við vorum
ágætlega mannaðir miðað við
það sem varð svo seinna, en í
þessum túr vorum við sex
Íslendingarnir og 24 svert-
ingjar. Seinna áttum við svo
eftir að prófa að vera jafnvel
ekki nema 2-3 Íslendingar um
borð í einu, sem auðvitað var
allt of lítið. Við komum í land
24. desember í steikjandi hita
og sól. Okkur var boðið í mat
til framkvæmdastjórans um
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Þingmaðurinn skrifar

kvöldið sem heppnaðist vel,
en þetta var að vonum furðu-
legur aðfangadagur.“

Fyrirtækið sem Skúli réði
sig við hét áður Seaflower
Lobster Corporation og var í
humarvinnslu, en var að byrja
að veiða lýsing. ,,Það var verið
að reyna að víkka starfssvið
fyrirtækisins og veita fleirum
vinnu og okkar hlutverk var
fyrst og fremst að fiska og
þjálfa innfædda menn í þessum
hvítfiskveiðum.“

Verkfall um borð
Skúli flaug til Höfðaborgar

30. desember til að ná í togar-
ann sem hann var á í tæp þrjú
ár. ,,Togarinn hét President
Agostinho Neto, eftir fyrrver-
andi forseta Angóla, og sigld-
um við sem leið lá til Luderitz
frá Höfðaborg 15. janúar 1994
og var áhöfnin frekar skrautleg.
Ég var eini Íslendingurinn um
borð, en við vorum níu sem
sigldum skipinu þessa leið sem
tók tvo daga. Stýrimaðurinn
var frá Madeira, vélstjórinn frá
Noregi, þá voru tveir Portúgal-
ar og eitthvað af Suður-Afrí-
könum. Þetta var því mjög
blandaður hópur.

Við fórum á veiðar fyrst á
þessu skipi 20. febrúar 1994
og var áhöfnin að mestu leiti
svertingjar nema hvað við
vorum þrír Íslendingar um
borð, skipstjórinn, stýrimaður-
inn og vélstjórinn sem var
Óskar Gunnarsson frá Þingeyri.
Óskar var nýkominn og hafði
þar af leiðandi ekki haft mikinn
tíma til að kynna sér vélbúnað
skipsins áður en slagurinn
hófst. Það mæddi því mikið á
honum í byrjun, en hann skilaði
sínu hlutverki með prýði.

Þegar við vorum búnir að
vera úti í u.þ.b. hálfan mánuð í
fyrsta túrnum og áhöfnin farin
að slípast þokkalega saman,
kom megnið af henni upp á
dekk og sagðist ekki vinna
meir. Ástæðan var sú að meiri-
hluti áhafnarinnar var að Ow-
ambo ættflokki sem er fjöl-

Kristjana, Hrafnhildur og Borgný slappa af.

mennasti ættflokkur Namibiu,
u.þ.b. 800.000 manns. Vinnslu-
stjórinn um borð var af Damari
ættflokki sem er fámennari en
Owambo, en ég vissi það ekki
þá að kynþáttamisklíð spilaði
inn í málið. Áhöfnin þoldi ekki
að Damari væri yfir þeim í
vinnslunni. Annað sem ég
komst ekki að fyrr en seinna
var að hann reykti Dagga sem
er svipað og hass, nema eftir
því sem þeir sögðu mér gerir
það menn æsta. Að þeirra sögn,
Owambana, kom hann mjög
illa fram við þá eftir að hann
hafði verið að reykja.

Ég var því í verulegum
vandræðum, ég vissi þó að við
gætum farið í land þar sem við
vorum ekki nema 8-10 tíma
stím frá landi. Ég gat farið í
land og náð í nýja menn, en þá
sá ég fram á að við yrðum að
byrja upp á nýtt við að þjálfa
áhöfnina. Ég var að toga þegar
þetta gerðist og ég sagði þeim
að ef þeir væru ekki farnir í
vinnu eftir fimm mínútur,
ætlaði ég að hífa og keyra með
þá í land og ná í nýjan mann-
skap. Fyrstu þrjár til fjórar
mínúturnar voru mjög spenn-
andi, eða þar til þeir fóru að
dratthalast aftur til vinnu, en
það gerðist aldrei neitt þessu
líkt aftur. Það skal tekið fram
að þetta var í eina skiptið á
þessum tæpum þremur árum
sem upp kom kvittur um meinta
Dagga neyslu, enda var tekið
mjög strangt á þeim málum
hjá okkur,“ segir Skúli.

Eitt ár fljótt að líða
Jóhanna og Skúli eiga fjórar

dætur. ,,Elsta dóttir okkar,
Hrafnhildur er 22 ára. Hún bjó
aldrei hjá okkur úti, en kom
þrisvar í heimsókn. Urður er
17 ára og hún kom heim í 10.
bekk. Hún byrjaði síðan í
Menntaskólanum á Akureyri
og er þar á öðru ári. Kristjana
Sigríður er 14 ára og átti að
fermast síðasta haust, en þar
sem við vorum ekki komin var
hún fermd þann 29. desember

sl. Borgný er yngst, 13 ára, og
á að fermast næsta vor.“

Við ákváðum til að byrja
með að gefa þessu tvö ár. Eitt
ár er svo fljótt að líða, maður
er rétt að komast inn í hlutina
eftir svo stuttan tíma. Við
töldum að þetta væri ekki
fullreynt fyrr en eftir a.m.k.
tvö ár. Við vissum það strax og
við komum út að við gætum
hugsanlega verið í þrjú ár, en
ekki meira því stelpurnar yrðu
búnar með þann skóla sem þær
gætu tekið í Luderitz og þá
væri ekkert annað framundan
en að senda þær 900 km. í
burtu í heimavistarskóla sem
kom ekki til greina. Við reynd-
ar prófuðum það með Urði og
sendum hana í skóla til Swa-
kopmund. Hún var í sex mánuði
og bjó mest af þeim tíma hjá
þýsku fólki og gekk það ágæt-

lega, en hún fór til Íslands fyrir
einu og hálfu ári til að ljúka 10.
bekk,“ segir Jóhanna.

Jóhanna og þrjár dætranna
fluttu til Namibíu um mánaðar-
mótin janúar/febrúar 1994.
,,Við urðum ekki fyrir menn-
ingaráfalli við að flytja út, við
fundum frekar fyrir því þegar
við fluttum aftur til Íslands.
Eftir þennan tíma úti var maður
orðinn svo niðurgíraður og
rólegur þannig að flytja til
Íslands í allt stressið urðu meiri
viðbrigði heldur en að fara til
Namibíu í fyrsta skipti.

Þetta var allt saman mjög
spennandi, mikið ferðalag og
mikið að sjá. Það var mjög
heitt þegar við komum, enda
heitasti tíminn í janúar/febrúar
og tók það nokkrar vikur að
venjast hitanum. Að koma til
Namibíu var eins og að fara 30

ár aftur í tímann á Íslandi, það
var allt mjög gamaldags,“ segir
Jóhanna.

,,Stelpurnar fóru ekki strax í
skóla. Við kenndum þeim
heima fyrst um sinn og héldum
íslenska námsefninu. Þær fóru
síðan í þýskan skóla sem
kenndi svolítið á ensku en mest
á afrikaans sem er málið sem
flestir tala. Enskan er þjóðar-
mál Namibíu, en afrikanans er
það sem allir tala. Þessi ár var
þó verið að færa allt meira og
meira yfir á ensku því hún á að
taka við. Þó það séu komin lög
sem segja að enska sé þjóðar-
málið, skiptir þjóðin ekkert um
undireins, það tekur allt sinn
tíma.

Skólinn var nokkuð góður.
Það er náttúrulega erfitt að
koma inn í nýjan skóla og skilja
ekkert í málinu, en þær skildu
ekki ensku heldur og voru því
alveg mállausar. Það er í sjálfu
sér mikið mál að koma úr skóla
þar sem þeim hefur gengið
ágætlega og allt í einu inn í
eitthvað þar sem þær skilja
ekkert. Það tók um 3-5 mánuði
áður en námið fór að rúlla
sæmilega og eftir það gekk
þeim vel,“ segir Jóhanna.

Demantar verðmætari
en mannslífið

Skúli og Jóhanna ferðuðust
víða um Namibíu og um Suður
Afríku. ,,Við fluttum bílinn
okkar út og þvældumst á
honum um Suður Afríku og
alveg suður á Góðravonar-
höfða. Við keyrðum bílinn um
50.000 km. í Afríku og komum
með hann aftur heim. Þetta er
sennilega einn af fáum bílum á
Íslandi sem er búinn að fara
tvisvar sinnum yfir miðbaug.

Þar sem við bjuggum varð
kaldast um 10 gráður í plús, en
júlí og ágúst eru köldustu
mánuðirnir. Þá fannst manni
skítkalt, en það segir ekki alla
söguna þar sem hér á Íslandi
eru öll húsin kynnt og það er
kannski 20 stiga hiti í húsum.

Þarna úti var ekki kynding í
einu einasta húsi og um hávet-
urinn, sem er í júlí, var iðulega
12-13 stiga hiti í eldhúsinu á
morgnana og manni fannst það
heldur kalt. Þegar kaldast var
fóru stelpurnar oft með plast-
brúsa með heitu vatni í rúmið,
einskonar hitapoka til að hita
undir sænginni.

Það var ótrúlega lítið af
skordýrum, ég hugsa að það sé
vegna nálægðarinnar við sjó-
inn. Þarna fyrirfundust 15-20
cm. langar eðlur, reyndar alveg
meinlausar sem bjuggu úti í
garði, en það var ekkert hættu-
legt kvikindi sem maður þurfti
að hafa áhyggjur af. Við sáum
einu sinni snák í garðinum og
urðum í annað skipti vör við
sporðdreka, það var allt og
sumt,“ segja þau Skúli og
Jóhanna.

,,Við vorum í mjög góðu húsi
með garði sem var algjör
munaður. Það var berjatré í
garðinum og hægt að rækta
hvað sem er ef maður vökvar,
en vatn er af skornum skammti.
Það er mjög mikil stéttaskipt-
ing í Namibíu. Fólk er rosalega
fátækt og á ekki neitt og miðað
við þetta fólk vorum við
margfalt betur sett. Þá var þarna
fólk sem lifði á demantaiðnaði
og það var mjög ríkt. Það er
mikið af demöntum í Namibíu
og einmitt unnið mikið í
Luderitz. Það er allt mjög
spennandi í kringum demanta.
Það var mjög algengt að svert-
ingjarnir ættu demanta sem þeir
voru að bjóða manni til kaups.
Þeir hafa unnið margir í dem-
antanámum, bæði á skipum og
í námum í landi. Þó eftirlit sé
strangt og starfsmenn gegnum-
lýstir, finnst alltaf einhver leið.
Það eru miklu strangari viður-
lög við demantasmygli heldur
en mannsmorði, demantarnir
eru meira metnir en mannslífið.

Það var þó nokkuð um glæpi
í Luderitz. Eitt sinn var t.d.
brotist inn hjá okkur. Við
höfðum verið í fríi norður í
landi og þá var farið inn og
ýmsu stolið, s.s. videói, geisla-

Samherji eignast Guðbjörgu ÍS
Um fátt hefur verið rætt jafn

mikið hér fyrir vestan og sam-
einingu Samherja hf. og  Hrannar
hf. eiganda Guðbjargarinnar. Það
fór ekki á milli mála að það var
kvíði og ótti í mörgum á  Ísafirði
dagana sem þeir atburðir voru að
eiga sér stað. Þess varð maður
áþreifanlega var hvar sem maður
kom á Ísafirði þessa daga og
umræðuefnið var nær alls staðar
hið sama.

Engan þarf að undra þetta.
Hrönn hf. hefur verið einn af
burðarásum í atvinnulífinu á
Ísafirði  um langt skeið. Guð-
björgin hefur verið landsþekkt
aflaskip árum saman og oft og
mörgum sinnum borið að landi
mesta aflaverðmæti togara. Þann-
ig hefur skipið verið gríðarlega
mikilvægur vinnustaður  fjölda
manna og skipsrúm á Guðbjörg-
unni því vissulega hátekjupláss.
Við Vestfirðingar höfum líka litið
til skipsins sem flaggskips vest-
firska flotans og verið stoltir af
því. Lengst af hefur skipið líka
keypt mikla  þjónustu á Ísafirði,
jafnt hjá iðnaðarmönnum, þjón-
ustufyrirtækjum öðrum og frá

- hvað er til
ráða?

sveitarfélaginu, auk þess sem
starfsmenn þess hafa verið verð-
mætir gjaldendur í bæjarkassann.

Hvað er þá til ráða?

Þess vegna er ekki að undra að
mönnum hnykki við, þegar þetta
skip af öllum, er orðið hluti af því
mikla og volduga fyrirtæki, Sam-
herja hf. Það væri óeðlilegt ef menn
bæru ekki kvíðboga yfir framtíðinni
þegar slíkir atburðir gerast.

Það tjóar hins vegar lítt að berja
hausnum við steininn. Skipið er nú
í eigu Samherja hf. Því fá menn
ekki breytt þó þeir vildu. Nú verðum

að eiga sér stað hér fyrir vestan.
Skipið verður því væntanlega
mannað vestfirskum sjómönnum
ekki síður en nú.

Í annan stað megum við ekki
gleyma því að hingað til hefur verið
talið gott að gera út frá Vestfjörðum,
vegna nálægðar við miðin og vegna
þess að til staðar er þrautþjálfað
fólk sem kann til verka við sjó-
mennsku og fiskvinnslu. Þetta er til
staðar nú. Því skyldum við ekki
ætla að forsvarsmenn  Samherja
skoði málin í því ljósi líka. For-
svarsmenn Samherja hafa lýst því
yfir að hagstætt sé að gera út frá
Ísafirði og að þeir hafi hagkvæmni
í útgerðarháttum að leiðarljósi. Er
þá nokkur ástæða til annars en að
taka þá á orðinu og gera ráð fyrir að
þeir fylgi þessum orðum sínum
eftir?

Ýmsir möguleikar
Í þriðja lagi þá megum við ekki

gleyma því að þrátt fyrir hremm-
ingar undangenginna ára eru veru-
lega aflaheimildir til staðar hér
vestra. Við höfum því á all miklu
að byggja. Það er gjörsamlega
skilningssljór maður sem ekki sér
að aflaheimildir í þorski muni
aukast á komandi árum. Á því
þurfum við  að byggja. Tekjumögu-
leikarnir af þeim sökum hljóta því
að teljast betri en áður hér á Vest-
fjörðum.

Í fjórða lagi, þá eru að verða
gríðarlegar breytingar á næstu
mánuðum og misserrum í sjávar-
útvegi á Vestfjörðum. Sameining
fyrirtækja og sókn þeirra inn á
hlutafjármarkaðinn er þegar hafin,
til dæmis hjá Básafelli hf á Ísafirði
og Bakka hf. í Bolungarvík og
Hnífsdal. Á þessu verður fyrir-
sjáanlegt framhald á allra næstu
mánuðum. Trúlega má gera ráð fyrir
að einn til tveir milljarðar geti bæst
við í hlutafé vestfirskra sjávar-
útvegsfyrirtækja á árinu, sem gefur

við að horfa fram á veginn og reyna
að átta okkur á hvernig við vinnum
áfram úr þessari stöðu. Í því sam-
bandi verða menn að horfa meðal
annars til eftirfarandi  þátta.

Ísfirsk útgerð?
Því hefur verið lýst yfir af

forsvarsmönum Samherja að skipið
verði gert út frá Ísafirði. Vissulega
vitum við að frystiskip á borð við
Guðbjörgina munu landa hist og
her í höfnum landsins og jafnvel
erlendis. Það þekkjum við meðal
annars frá liðnu ári í tilviki Guð-
bjargarinnar. Á því verður tæplega
breyting. En það að skipið verði
gert út frá Ísafirði hefur hins vegar
klárlega merkingu. Samherjamenn
gera út skip sín frá Akureyri, þó
þau landi hvar sem hentugast þykir
hverju sinni. Þeir hafa hins vegar
verið manna harðastir í því að
manna skip sín eyfirskum sjó-
mönnum. Nákvæmlega sama hlýtur

kost á margvíslegum mögu-
leikum.

Rétt er ennfremur að rifja upp
að mörg fyrirtæki hér vestra hafa
bætt við kvóta sinn og skipastól á
umliðnum árum. Með auknum
fjárhagslegum styrk og aukinni
hagræðingu er eðlilegt að fyrir-
tækin verði enn grimmari og
ákveðnari í því að auka veiði-
heimildir sínar og tekjumögu-
leika. Þannig getum við stykrt
stöðu okkar og bætt framtíðar-
möguleika svæðisins.

Við þessar aðstæður ríður á
miklu að menn horfist í augu við
staðreyndir og  freisti þess á alla
lund að byggja upp til framtíðar.
Það mun koma á daginn nú eins
og áður, að sókn sé besta vörnin.
Eins og hér hefur verið vakin
athygli á felast margvíslegir
vaxtarmöguleikar í vestfirskum
sjávarútvegi og þá þurfum við að
nýta okkur til frambúðar.

Einar K. Guðfinnsson

Guðbjörgin hefur
verið landsþekkt
aflaskip árum

saman og oft og
mörgum sinnum
borið að landi

mesta aflaverðmæti
togara.
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spilara o.þ.h. sem auðvelt er
að koma í verð. Þeir sálu meira
að segja harmonikkunni minni,
enda eru svertingjarnir mjög
músíkalskir! Morð voru framin
þarna af og til, en í Luderitz
búa 8-10.000 manns,“ segir
Skúli.

Rányrkjan efni í heila bók
Í Namibíu, sem er 850.000

km², búa ein og hálf milljón
manns. Owamboa ættflokkur-
inn er stærstur, en hann skiptist
í sjö undirflokka sem hver og
einn hefur sína eigin mállýsku.
Síðan eru nokkir mismunandi
stórir og frumstæðir ættflokkar.
Hvítt fólk er mjög fátt, kannski
3-4% af íbúum Namibíu.

,,Namibía fékk sjálfstæði
árið 1990. Þjóðverjar réðu
svæðinu til 1916, þ.e. norður-
hluta Namibíu sem þá hét
Þýzka Suðvestur Afríka. Bretar
tóku svæðið árið 1916 með því
að sigra Þjóðverja í frægri
orrustu sem var háð nyrst í
Namibíu. Bretar réðu fram að
seinni heimsstyrjöld, en eftir
að Sameinuðu Þjóðirnar voru
myndaðar sömdu þær við
Suður Afríku um stjórn Nami-
bíu. Suður Afríka réði Namibíu
frá lokum seinni heimsstyrj-
aldar og til 1990. Þetta átti að
vera bráðabrigðastjórn, en það
kom að því að Namibíumenn
vildu fá sjálfstæði sem Suður
Afríkumenn vildu ekki láta af
hendi því bæði voru þeir
komnir á lagið með demantana
og hitt, sem var ekki horft
minna á, að undan strönd
Namibíu voru mjög auðug
fiskimið.

Það var 200 mílna landhelgi
í Namibíu, en Suður Afríku-
menn, sem áttu að sjá um
eftirlit, gerðu ekkert í því. Þeir
voru með léleg varðskip og
það sagði mér maður sem hafði
verið á einu slíku að skipin
gengu það lítið að hver einasti
togari stakk þau af. Þeir höfðu
ekkert í togarana að gera. Að
hans sögn voru fyrir svona 20
árum, um 200 togarar, að
stórum hluta Spánverjar, sem
ryksuguðu landhelgina fram og
aftur. Á meðan Suður Afríka
gerði ekkert í málinu, fannst
öllum sjálfsagt að fara þangað
og fiska. Saga rányrkjunnar
sem stunduð var er efni í heila
bók.

Upp úr 1960 undu svertingj-
arnir þessu ekki lengur og
byrjuðu fljótlega á sinni sjálf-
stæðisbaráttu sem var mjög
vanmegnug í byrjun. Til að
mynda í fyrstu orrustunni sem
háð var þann 26. júní 1966 við

Onghulumbashe, áttu Owamb-
arnir einungis sjö riffla, en það
var orrusta við eftirlitsmenn
Suður Afríku. Í þeirri orrustu
handtóku Suður Afríkumenn
einn núverandi ráðherra í
ríkisstjórn Sam Nujoma, og sat
hann 18 ár í fangelsi á Robbin
eyju, sem er mest fræg fyrir
það að þar var Nelson Mandela
haldið föngnum í 27 ár. Það
má segja að þetta hafi verið 30
ára frelsisbarátta. Til að byrja
með voru þeir sem börðust fyrir
sjálfstæði Namibíu kallaðir
skæruliðar og uppreisnarmenn,
en í raun og veru voru þeir að
berjast fyrir sínu frelsi og
sjálfstæði þjóðar sinnar,“ segir
Skúli.

Þurfa á hvíta fólkinu að
halda

,,Árið 1994 voru 750.000
manns drepin í Rúanda. Þetta
eru svo stórar tölur að það er
miklu auðveldara að ímynda
sér að 15-20 manns séu myrt,
heldur en 750.000. Á tímabili
voru öll blöð full af myndum
frá Viktoríuvatni þar sem
búkarnir voru fljótandi um allt,
jafnvel það mikið að það var
ekki hægt að veiða lengur því
netin fylltust af líkum. Þeir sem
stóðu að fjöldamorðunum eru
nú flóttamenn í Rúanda, þeir
þora ekki að snúa heim því
þeir eru hræddir. Allur heimur-
inn stendur á öndinni yfir þessu
aumingja flóttafólki, en þeir
drápu 750.000 manns fyrir
tveimur árum síðan,“ segir
Jóhanna.

,,Þetta er ekki hlið sem við
kynntumst á Namibíu. Nami-
bía, sem betur fer, hefur verið
laus við átök síðan 1990. Mikið
af hvítu fólki flutti reyndar úr
landi þegar séð var að inn-
fæddir voru að taka yfir stjórn
landsins. Þrátt fyrir allt hefur
forsetanum tekist að sannfæra
fólk um að óþarfi sé að fara út
í einhverjar blóðhefndir. Þeir
þurfa á hvíta fólkinu að halda
til að halda áfram ,,að gera
Namibíu út“ því þeir verða að
nota þekkingu hvíta fólksins
við stjórn á fyrirtækjum og svo
framvegis,“ segir Skúli.

Sterk fjölskyldubönd
,,Fjölskyldubönd innfæddra

eru mjög sterk. Þeir sem nenna
ekki að setja sig inn í hvernig
fjölskyldan er uppbyggð álíta
þá oft lygara. Það er kannski
maður og kona sem eignast,
segjum fjóra syni og fjórar
dætur. Fjölskyldan býr öll

saman innan stauragirðingar
þar sem mörg stráhús eru
staðsett. Síðan eignast hver um
sig fjölskyldu og allir búa
saman innan stauragirðingar-
innar. Ein systirin eldar þennan
daginn og önnur hinn. Síðan
kynnist maður manni úr þriðja
ættlið og í september deyr
mamma hans og hann þarf að
fara heim til að vera við
jarðaförina. Í nóvember deyr
mamma hans aftur og þá geta
hvítir vinnuveitendur hans
haldið að hann sé að ljúga. Það
sem gerist er að þá deyr kannski
móðursystir hans, því hann
kallar fleiri en eina konu í
fjölskyldunni móður sína. Það
sem ,,flækir“ fjölskylduböndin
er að frá þriggja ára aldri alast
strákarnir í fjölskyldunni sam-
an upp í einu húsi og stelpurnar
í öðru. Því eru allir bræður og
systur barnsins og sú kona sem
gekk með barnið virðist ekki
vera sérstaklega aðgreind frá
hinum ,,mæðrunum“. Fólk er
alið upp í stórfjölskyldu þar
sem eru bræður og systur,
mömmur og pabbar. Þeir eiga
kannski orð yfir mismunandi
fjölskyldumeðlimi á sínu máli,
en á ensku einfalda þeir þetta.
Fjölskyldutengslin eru líka
þeirra tryggingarkerfi, t.d. eru
ákveðnar reglur um hvernig
hlutirnir ganga ef fyrirvinnan
fellur frá.

Karlmenn geta átt margar
konur, en þá verða þeir líka að
vera duglegir því það kostar að
sjá fyrir stórri fjölskyldu. Það
kemur hins vegar ekki til greina
að konur eigi marga menn. Í
atvinnulífinu má nú orðið finna
svartar konur í áhrifastöðum,
a.m.k. hjá Seaflower. Meiri
virðing er borin fyrir fullorðnu
fólki eða eldra fólki en þekkist
á Íslandi. Þá hafa svertingjarnir
mjög strangar siðareglur sem
maður kemur auga á ef tími
gefst til að kynna sér þær,“
segir Skúli.

Ekki gott að drekka Tombo
,,Owambarnir brugga sitt

eigið vín sem heitir Tombo og
þegar ég spurðist fyrir um það
sögðu þeir að það væri ekki
gott að drekka of mikið af því.
Ég vildi vita afhverju og þeir
sögðu að karlarnir yrðu þá svo
æstir og sterkir og vildu alltaf
vera að slást, en konurnar
kjöftuðu svo mikið að mais
grauturinn brynni við. Þegar
karlarnir ætluðu að fara að
borða, væri maturinn vondur
sem orsakaði rifrildi milli
hjóna og gæti endað í hjóna-
skilnaði, og það væri ekki gott.

President Agostinho Neto, togarinn sem Skúli var skipstjóri á í tæp þrjú ár.

Í framhaldi af því teiknaði
vinur minn upp svertingjaþorp
með stauragirðingu og kofum
þar fyrir innan. Þá teiknaði
hann lítið hús langt í burtu og
auðvitað vildi ég fá að vita til
hvers það væri. Þá var þetta
Tombo-hús, þ.e. brugghús fyrir
Tombo, en það á að byggja
u.þ.b. tvo kílómetra frá aðal-
húsinu. Ég vildi vita ástæðuna
fyrir því af hverju húsið væri
haft svona langt í burtu og þá
urðu miklar vangaveltur og
hann hálf skammaðist sín yfir
að vera að segja mér frá þessu.
Ástæðan var sú að þegar
haldnar voru stórar veislur og
mikið drukkið, langaði suma
karlana í meira Tombo morg-
uninn eftir. Þá var húsið haft
svona langt í burtu því þá
nenntu þeir ekki að fara alla
þessa leið í því ástandi sem
þeir voru eftir gleðskap nætur-
innar,“ segir Skúli.

Margs að sakna
frá Namibíu

Miklar breytingar hafa átt
sér stað síðan Skúli og Jóhanna
fluttu frá Þingeyri fyrir þremur
árum. Búið er að taka Vest-
fjarðagöngin í notkun og Þing-
eyri tilheyrir nú Ísafjarðarbæ.
Þá má ekki gleyma atvinnu-
leysisvofunni sem húkir yfir
öllu á Þingeyri. ,,Það hefur
mikið breyst á sl. þremur árum,
það er t.d. ömurleg breyting að
sjá bílastæðin fyrir utan frysti-
húsið alltaf galtóm. Auðvitað
vill maður og vonar að einhver
lausn finnist á þessu máli, það
verði hægt að hafa hér atvinnu.
Þetta ástand er því miður víða
um land, nema hvað helst á
Austfjörðum þar sem menn
hafa bjargað sér með vinnslu á
loðnu og síld. Það er Þingeyri
sem á í erfiðleikum í dag, á
undan því var það Flateyri og
Suðureyri þar á undan. Hver
veit nema það verði Ísafjörður
fyrr en varir. Maður kemst ekki
hjá því að líta á þetta í víðara
samhengi eftir að maður kemur
heim eftir svona fjarveru. Það
er allt að breytast í þjóðfélaginu
og heimurinn verður alltaf
minni og minni með hverjum
degi sem líður. Með öllum

þessum sameiningum, er allt
að þjappast meir og meir
saman,“ segir Skúli.

Jóhanna keyrir til vinnu á
Ísafirði á hverjum degi, en hún
vinnur hjá Bakaranum. ,,Í
augnablikinu er ekkert að hafa
hér, þannig að maður verður
að leita annað. Við búum þó á
Þingeyri og ætlum okkur að
halda því áfram.“ Skúli tekur
undir orð Jóhönnu og segir að
það sé náttúrulega engin spurn-
ing að það sé best að vera á
Þingeyri, og vitnar í Halldór
Laxness sem sagði að það sé
ekki minni Íslendingur sem fer
út heldur en sá sem er heima.

Jóhanna segir að það sé
vissulega margs að sakna frá
Namibíu. ,,Mig langar aftur út
og hefði alveg verið til í að
vera áfram. Það voru fyrst og
fremst skólamál stelpnanna
sem drifu okkur heim, annars
værum við jafnvel úti ennþá,“
segir Jóhanna.

Ódýrt að lifa í Namibíu
,,Yfir höfuð er ódýrt að lifa í

Namibíu. Það eru þó ákveðnar
vörutegundir sem eru dýrar,
eins og t.d. mjólk og kaffi.
Innfæddir drekka ekki 100%
kaffi, en það er hægt að kaupa
75% og 50% kaffi. Það sem
kom mér einna helst á óvart er
hver lítið var af grænmeti og
ávöxtum. Það er mikið ræktað
í Suður Afríku, og þaðan flytja
Namibíumenn inn mest af
sínum nauðsynjum. Þegar
appelsínutímabilið er búið þá
eru ekki til neinar appelsínur í
2-3 mánuði. Það er alltaf nóg
til mat, en ekki alltaf allt af
öllu.

Þetta kemur líka til út af því
að það var svo lengi viðskipta-
bann við Suður Afríku þannig
að Namibíumenn fengu ekki
að flytja inn og urðu að vera
sjálfum sér nógir. Þegar maður
kemur til Íslands sér maður
kiwi frá Nýja Sjálandi, appel-
sínur frá Suður Afríku, það er
allt til og okkur finnst það svo
sjálfsagt. Samt erum við hissa
á að ávextir og grænmeti skuli
kosta mikið. Staðreyndin er sú
að maður þarf ekkert alltaf allt
af öllu. Ég held að manni líði
ekkert betur og sé ekkert sælli

þó maður hafi val á 50
tegundum af grænmeti,“ segir
Jóhanna.

Breytt gildismat
,,Við Íslendingarnir sem

vorum þarna umgengumst
svertingjana örðuvísi en það
hvíta fólk sem fyrir var í
landinu og ég held að fyrir
bragðið höfum við verið litin
hornauga af því. Ég held að
fyrir 1990 og jafnvel í dag hefði
hvítur heimamaður varla boðið
svörtum heim með sér. Hvítir
eru oftast með svart vinnufólk,
en ég held að við höfum verið
einu Íslendingarnir sem vorum
ekki með fólk í vinnu,“ segir
Jóhanna.

Skúli minnist þess að á
aðfangadag árið 1994 hafi hann
rekist á einn skipverja sinn í
bænum. ,,Við vorum að ljúka
við að versla fyrir hátíðina og
hann hafði verið að kaupa
eitthvað smáræði fyrir kvöldið.
Ég keyrði þeim oft upp í hverfi
þar sem þeir bjuggu, sem var
auðvitað aðskilið frá hvítra
manna hverfinu. Þegar við
komum þangað býður hann
okkur inn sem við þáðum og
var hann ákaflega ánægður yfir
að við skyldum þiggja boðið.
Húsið hefur sjálfsagt verið 12-
15 fermetrar og þarna voru um
tíu manns. Jóhanna sat á gaskút
og ég sat á plastbrúsa. Það voru
allir í góðu skapi og sumir
svertingjarnir drukku ódýrt
rauðvín blandað til helminga
með kók. Verið var að taka til
matinn sem átti að borða um
kvöldið og það voru hænsna-
lappir. Þessu var stungið ofan í
heitt vatn og hornhimnan
plokkuð utanaf klónum. Síðan
átti að búa til súpu úr þessu.
Þegar við komum heim og
settumst að jólasteikinni varð
bragðið af henni hálf beizkt
þegar við hugsuðum til vina
okkar upp í hverfi,“ sagði Skúli.

Jóhanna er á því að dvölin í
Namibíu sé búin að hrista
verulega upp í þeim í sambandi
við gildismatið. ,,Veraldlegir
hlutir skipta svo miklu minna
máli nú en þeir gerðu áður. Ég
ætla að vona að þetta endist
eitthvað í manni,“ sagði Jó-
hanna að lokum.

Borgný og Kristjana ásamt íslenskum vinkonum á ströndinni í Luderitz.
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Fréttaannáll Bæjarins besta
� síðari hluti �

Ágúst:

133 milljónum
króna lægra
Í byrjun ágúst voru opnuð

hjá Framkvæmdastofnun ríkis-
ins, tilboð í gerð snjóflóðavarna
fyrir ofan Flateyri. Kostn-
aðaráætlun hönnuða hljóðaði
upp á kr. 372.741.150.- og var
lægsta tilboðið rúmum 133
milljónum króna lægra en
áætlun gerði ráð fyrir. Það kom
frá Klæðningu hf., og hljóðaði
upp á kr. 239.568.000. Fram-
kvæmdastofnun mælti með því
að tilboðinu yrði tekið. Sex
verktakar buðu í verkið.

Nýr fram-
kvæmdastjóri

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga ákvað í ágúst að
ráða Halldór Halldórsson,
framkvæmdastjóra í Grinda-
vík, sem framkvæmdatjóra
Fjórðungssambandsins í stað
Eiríks Finns Greipssonar, sem
ráðinn var sparissjóðsstjóri
Sparisjóðs Önundarfjarðar í
stað Ægis Hafberg. Tíu um-
sóknir voru um starfið. Halldór
er fæddur og uppalinn í Ögri
við Ísafjarðardjúp og var því
kominn á heimaslóðir á ný.

Fékk styrk frá
danska ríkinu

Í ágúst greindi blaðið einnig
frá því að ungum ísfirskum
gullsmiði, hefði verið veittur
styrkur frá danska ríkinu fyrir
framúrskarandi árangur í gull
og silfursmíði. Umræddur
Ísfirðingur er Guðbjörg Kristín
Ingvarsdóttir og voru það
Margrét danadrottning og
Henrik prins sem afhentu henni
styrkinn. Guðbjörg Kristín hóf
sitt nám hjá Dýrfinnu Torfa-
dóttur í Gullauganu á Ísafirði.

Grunaður um
kynferðislega

misnotkun
Undir lok ágúst var lögð fram

kæra hjá lögreglunni á Ísafirði
á hendur karlmanni á fertugs-
aldri í Ísafjarðarbæ, vegna
gruns um kynferðislega mis-
notkun gagnvart tveimur ung-
um börnum. Það voru mæður
barnanna, fjögurra ára stúlku
og tveggja ára drengs, sem
lögðu fram kæru á hendur
manninum. Maðurinn hafði
áður komið við sögu hjá lög-
reglunni, þó ekki vegna afbrota
sem hann var ákærður fyrir.

September:

Forsetinn í
heimsókn

Í fyrsta tölublaði september
mánaðar sagði blaðið frá fyrstu
opinberu heimsókn forseta
Íslands, hr. Ólafs Ragnars
Grímssonar og eiginkonu hans,
Guðrúnar Katrínar Þorbergs-
dóttur til norðanverðra Vest-
fjarða. Heimsókn forsetahjón-

anna stóð yfir í fjóra daga og
var þeim vel tekið á öllum þeim
stöðum sem þau fóru um. Voru
Vestfirðingar ánægðir með að
forsetinn skyldi velja norðan-
verða Vestfirði til sinnar fyrstu
heimsóknar, en eins og kunnugt
er, er forsetinn fæddur og
uppalinn á Ísafirði.

Framkvæmdir
við nýjan
miðbæ

Framkvæmdir við nýjan
miðbæ á Ísafirði hófust í byrjun
september. Efnt var til hönn-
unarsamkeppni á meðal arki-
tekta um nýja ímynd miðbæj-
arins á Ísafirði og varð tillaga
Pálmars Kristmundssonar,
arkitekts fyrir valinu. Til fyrsta
áfanga verksins, sem ráðgert
var að klára á haustmánuðum,
voru ráðgerðar 10-15 milljónir
króna. Unnið verður áfram við
verkið í vor og ræðst fram-
kvæmdahraðinn af þeim fjár-
munum sem veittir verða til
verksins.

Fegurstu
garðar Ísaf-
jarðarbæjar
Umhverfisnefnd Ísafjarðar-

bæjar ákvað í september að
veita eigendum fjögurra garða
í sveitarfélaginu viðurkenn-
ingar fyrir framúrskarandi
umhirðu. Þeir garðar sem hlutu
viðurkenningu að þessu sinni
og teljast því fegurstu garðar
sveitarfélagsins voru að Aðal-
götu 21 á Suðureyri, en sá
garður er í eigu Ásdísar Frið-
bertsdóttur, Brimnesvegur 26
á Flateyri, sem er í eigu Unu
Friðriksdóttur, Aðalstræti 23 á
Þingeyri, sem er í eigu hjón-
anna Guðrúnar Markúsdóttur
og Skarphéðins Njálssonar og
Smiðjugata 1 á Ísafirði, sem er
í eigu þeirra Aðalheiðar Sig-
urðardóttur og Bárðar Gríms-
sonar.

Jarðgöngin
opnuð

Samgönguráðherra, Halldór
Blöndal, opnaði í september,
jarðgöngin undir Breiðadals-
og Botnsheiði, formlega fyrir
almennri umferð. Fjölmargir
gestir voru viðstaddir hátíðlega
athöfn sem fór fram við ganga-
munnan í Tungudal, þeirra á
meðal þingmenn Vestfirðinga,
fulltrúar þeirra verktaka sem
stóðu að framkvæmdunum,
sveitarstjórnarmenn og aðrir
gestir.

Október:

Eitt stærsta
sjávarútvegs-

fyrirtækið
Í byrjun október greindi

blaðið frá því að stjórnir
fjögurra sjávarútvegsfyrirtækja
á norðanverðum Vestfjörðum,
hefðu samþykkt tillögur um
sameiningu fyrirtækjanna.

Fyrirtækin sem hér um ræðir
eru Básafell hf., Togaraútgerð
Ísafjarðar hf., og Ritur hf., á
Ísafirði og Útgerðarfélagið
Sléttanes hf., á Þingeyri. Við
sameiningu fyrirtækjanna fjög-
urra varð til eitt stærsta sjávar-
útvegsfyrirtæki landsins.

Múlabergið
strandaði

Togarinn Múlaberg frá
Ólafsfirði tók niðri í Sund-
unum, á móts við Ísafjarðar-
flugvöll í byrjun otkóber.
Sökum hvassviðris reyndist
ekki unnt að losa skipið fyrr en
eftir þrjár klukkustundir, þrátt
fyrir nokkrar tilraunir hafn-
sögubátsins Þyts. Togarinn
losnaði síðan af eigin ramm-
leik. Mjög hvasst var á Ísafirði
þennan dag og fór vindhraðinn
mest upp í 82 hnúta á Ísafjarð-
arflugvelli.

Norðurtang-
inn sameinast

Básafelli
Í október var tekin ákvörðun

um að Hraðfrystihúsið Norður-
tangi hf., á Ísafirði myndi
sameinast hinu nýja sjávar-
útvegsfyrirtæki á Ísafirði,
Básafelli hf. Með sameining-
unni var hið nýja fyrirtæki
komið með kvóta upp á rúm
9.000 þíg.tonn, en með Norður-
tanganum komu tæp 3.000
þíg.tonn. Áætlað var að hið
nýja fyrirtæki yrði sjötta kvóta-
mesta fyrirtæki landsins eftir
sameininguna.

Snjóflóðanna
minnst

Undir lok október var þess
minnst á Flateyri að eitt ár var
liðið frá því snjóflóðið mikla
féll á byggðina með þeim
afleiðingum að 20 íbúar stað-
arins fórust. Haldin var minn-
ingarstund í Flateyrarkirkju,
afhjúpaður var minnisvarði um
þá sem fórust auk þess sem
kyrrðarstund fór fram í kirkj-
unni. Að henni lokinni fleyttu
íbúar Flateyrar ljósum á Lóninu
til minningar um liðinn atburð.

Nóvember:

Flateyrar-
kirkja 60 ára

Í byrjun nóvember héldu
Flateyringar upp á það, að
sextíu ár voru liðin frá því
kirkja staðarins var vígð.

Biskup Íslands, herra Ólafur
Skúlason, predikaði við af-
mælisguðþjónustu í Flateyrar-
kirkju og blessaði síðan safnað-
arheimili í nýrri viðbyggingu
kirkjunnar. Fjölmenni var
viðstatt afmælishátíðina.

Bakki sam-
einast Bakka
Í nóvember greindi blaðið

frá því að í undirbúningi væri
sameining fyrirtækjanna Bakka
hf., í Hnífsdal og Bakka Bol-
ungarvík hf. Sameiningin var
hluti af hagræðingaraðgerðum
fyrirtækisins. Aðabjörn Jóa-
kimsson, framkvæmdastjóri
Bakka, sagði í samtali við
blaðið á þessum tíma að ýmsar
fleiri breytingar væru á döfinni
hjá fyrirtækinu, sumar hefðu

litið dagsins ljós en aðrar ekki.

Fyrsta ný-

smíðaverk-

efnið í sjö ár
Árla laugardagsmorgunn

einn í nóvember, var fyrsta
nýsmíðaverkefni Skipasmíða-
stöðvarinnar hf., á Ísafirði í sjö
ár, hleypt af stokkunum að
viðstöddum eigendum skipsins
og starfsmönnum stöðvarinnar.
Hér var um að ræða 30 tonna
rækjubát, Sandvík, sem gert er
út frá Sauðárkróki. Við athöfn-
inna var þess getið að næg
verkefni væru framundan hjá
Skipasmíðastöðinni og í burð-
arliðnum væri samningsgerð
um smíði á nýju skipi.

Nýtt stjórn-

skipulag
Ísafjarðar-

bæjar
Undir lok nóvember sam-

þykkti bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar nýtt stjórnskipulag sveit-
arfélagsins. Samkvæmt hinu
nýja stjórnskipulagi, var stjórn-
sýslunni skipt upp í sex svið,
stjórnsýslusvið, fjárreiðu- og
áætlunarsvið, félagsþjónustu-
svið, fræðslu- og menningar-
svið, umhverfissvið og hafnar-
málasvið. Yfirmenn framan-
greindra sviða eru þau Þórir
Sveinsson, fjármálastjóri, Jón
Tynes, félagsmálastjóri, Rúnar
Vífilsson, skóla- og menning-
arfulltrúi, Ármann Jóhannes-
son, bæjarverkfræðingur, Her-
mann Skúlason, hafnarstjóri og
Þórunn Gestsdóttir, sem er
aðstoðarmaður bæjarstjóra.
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Desember:

Tvær fjöl-
skyldur fengu
46 milljónir
Tvær fjölskyldur á Ísafirði

urðu rúmlega 46 milljónum
króna ríkari þegar dregið var í
heita potti Happdrættis Há-
skóla Íslands. Þetta er hæsti
vinningur sem fengist hefur í
Happdrætti Háskóla Íslands og
næst hæsti vinningur sem
borgaður hefur verið út hér-
lendis. Eigendur trompmiða
fengu 32,6 milljónir króna í
sinn hlut og eigendur tvöfalds
miða fengu 13,5 milljónir
króna. Eigendur lægri vinn-
ingsins reyndust vera þau Redy
Svandís Valdimarsson og Öss-
ur Pétur Valdimarsson en enn
er ekki vitað hverjir eru eigend-
ur 32,6 milljónanna.

Nýr leikskóli
vígður

Nýr leikskóli var vígður á
Flateyri í desember. Leik-
skólinn, sem gefið var nafnið,
Grænigarður, kostaði fullfrá-
genginn um 40 milljónir króna,
en söfnunarfé frá Færeyingum
var lagt til nýbyggingarinnar
ásamt gjafafé frá Kiwanis-
hreyfingunni. Leikskólinn tek-
ur 40 börn en fyrst um sinn var
áætlað að 29 börn yrðu í
skólanum. Á efri hæð hússins
átti að verða rekin félagsstarf-
semi fyrir börn og unglinga á
grunnskólaaldri.

Lá kaldur og
hrakinn

Ökumaður bifreiðar sem sér
um ferðir á milli Þingeyrar og
Ísafjarðar, lá á fimmtu klukku-
stund í snjó og kulda eftir að
bifreið hans fór út af veginum
yfir Gemlufallsheiði. Bifreiðin
mun hafa farið nokkrar veltur
áður en hún stöðvaðist um 50-
60 metrum fyrir neðan veg-
kantinn. Það var ökumaður
annarar bifreiðar, sem einnig
fór út af veginum á sama stað,
sem tilkynnti um slysið. Mjög
hvasst var á þessum slóðum á
þessum tíma og mikil hálka.

Vínveitinga-

staður á
Suðureyri

Söluskálinn Essó á Suður-
eyri, færði út kvíarnar í des-
ember með opnun nýs sals sem
rúmar um þrjátíu manns í sæti.
Með tilkomu hans var þjón-
ustan aukin og býður sölu-
skálinn nú upp á pizzur, léttar
steikur auk vínveitinga. Íbúar
á Suðureyri kunnu vel að meta
þessar breytingar og var fjöl-
menni við opnun salarins.
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,,Súrefnisveggur�
Haraldar

Gallerí Slunkaríki

Á laugardaginn kemur kl. 16, opnar Haraldur Jónsson,
myndlistarmaður sýningu í Slunkaríki á Ísafirði. Á sýningunni
mun Haraldur sýna verk sitt ,,Súrefnisveggur”, sem er
sérstaklega unnið fyrir sal Slunkaríkis, með staðhætti og
nánasta umhverfi í huga.

Haraldur Jónsson er fæddur í Finnlandi árið 1961. Hann
lagði stund á myndlistarnám í Reykjavík og í Dusseldorf í
Þýskalandi á árunum 1984-1990 og hefur haldið fjölda
sýninga á verkum sínum undanfarin tíu ár. Sýning Haraldar
í Slunkaríki er opin fimmtudaga til sunnudaga frá kl. 16-18
og lýkur henni 2. febrúar nk.

Ísafjarðarbær

Funi aftur í gang
Nú líður að því að sorpbrennsla hefjist aftur í

sorpeyðingarstöðinni Funa, en viðgerðir hafa staðið yfir þar
að undanförnu vegna skemmda sem hlutust af snjóflóðinu í
október 1995.

Þorlákur Kjartansson, stöðvarstjóri, segir að brennsla
sorps geti hugsanlega hafist í næstu viku svo fremi að
eitthvað óvænt komi ekki upp. Húsið hefur verið sérstaklega
styrkt með tilliti til snjóflóða, m.a. stálgrind og gluggar.
Teiknivinna vegna snjóflóðavarna er í vinnslu en Þorlákur
gat ekki sagt til um hvenær áætlað væri að framkvæmdir við
þær myndu hefjast. Fimm manns munu starfa í Funa þegar
brennsla hefst.

Bolungarvík

Innbrot í Víkurbæ
Aðfaranótt 8. janúar s.l. var brotist inn í félagsheimilið í

Bolungarvík þar sem skemmtistaðurinn Víkurbær hefur
verið til húsa. Brotinn var rúða í eldhúsi og í bakdyrum
ásamt því að skemmdir voru unnar á neyðarútgang. Aðrar
skemmdir voru óverulegar en hvolft hafði verið úr
ruslapokum bakatil í húsinu þannig að aðkoma eigenda var
óskemmtileg. Þjófarnir höfðu á brott með sér eitthvað af
áfengi en létu annað í friði eftir því sem best var séð.
Blóðslóð lá um húsið þegar lögregla kom á vettvang og varð
því ljóst að þjófarnir höfðu skorist við rúðubrotið. Lögreglan
í Bolungarvík brá skjótt við í þetta sinn og var málið leyst
samdægurs og þykir það vel af verki staðið. Þarna reyndist
vera um aðkomumenn að ræða sem gert höfðu sér ferð til
Bolungarvíkur í þessum erindagjörðum.

Ísafjarðarflugvöllur

Brottfarir að
næturlagi leyfð-
ar á næstunni

Reykjanes við Ísafjarðardjúp

Tilboð í húseignir Hér-
aðsskólans í Reykjaur nesi

við Ísafjarðardjúp verða
opnuð 16. janúar n.k.

Samkvæmt upplýsingum
frá Ríkiskaupum þá höfðu

borist einhverjar fyrir-
spurnir um eignirnar en

ekki höfðu borist eiginleg
tilboð. Algengt er að

Tilboð í húseignir
opnuð á morgun

menn mæti með tilboðin
með sér  eða senda þau
sama dag og opnun fer

fram. Fasteignamat eign-
ana mun vera um 60

milljónir króna en bæði
var auglýst eftir kaup- og
leigutilboðum. Ekki er um
ásett verð að ræða og fer

það væntanlega eftir

staðsetningu og eftirspurn
eins og það var orðað hjá

Ríkiskaupum. Eignirnar
sem eru til sölu saman-

standa af; 6 íbúðum,
heimavistarhúsnæði,

kennslustofum, mötu-
neyti, sundlaug o.fl.

Tvö ár frá því snjóflóð féll á Súðavík

Atburðanna ekki
minnst sérstaklega

Á morgun, fimmtu-
daginn 16. janúar, eru tvö

ár liðin frá því snjóflóðið
mikla féll á byggðina í

Súðavík, með þeim
afleiðingum að fjórtán
manns fórust, sex full-

orðnir og átta börn.
Ágúst Kr. Björnsson,
sveitarstjóri í Súðavík

sagði í samtali við blaðið á
mánudag, að ekki hefði

Frá minningarathöfninni sem haldin var í Súðavík fyrir ári síðan.

verið tekin nein ákvörðun
um að minnast atburð-

anna sérstaklega í ár, það
hefði verið gert á síðasta
ári, þegar eitt ár var liðin

frá því hörmungarnar
dundu yfir byggðarlagið.

Þann 16. janúar á síðasta
ári söfnuðust bæjarbúar
við kaupfélagið á staðn-
um, gengu í blysför um

plássið og lögðu kertaljós

við grunna þeirra húsa
sem eyðilögðust í flóðinu.

Þá var haldið að auðu
svæði við pósthúsið í

Súðavík, þar sem fram fór
bænastund og látinna var
minnst. Síðar um kvöldið
fór fram minningarstund í
Súðavíkurkirkju sem og í
Dómkirkjunni í Reykjavík.

Að undanförnu hefur verið unnið að uppsetningu búnaðar
sem nauðsynlegur er til að hægt verði að leyfa flugumferð að
næturlagi frá Ísafirði. Guðbjörn Charlesson, hjá flugmála-
stjórn á Ísafirði, segir að sett hafi verið upp þrjú rauð ljós í
Kirkjubólshlíðinni ásamt hvítu blikkljósi á Arnarnesi. Annað
slíkt verður sett upp í Hnífsdal en ekki er von á því fyrr en
eftir 4-5 vikur. Ef veður leyfir verður í þessari viku  byrjað
að flugprófa kerfið en kanna þarf m.a. hvort ljósin trufli aðra
umferð, t.d. skipaumferð. Að sögn Guðbjörns mun þetta allt
taka sinn tíma en mögulega verði hægt að leyfa næturumferð
í þessum mánuði eða næsta. Hann segir að eingöngu sé verið
að tala um brottfarir að næturlagi en lendingar verði eftir
sem áður háðar birtuskilyrðum.

Auglýsingasími
Bæjarins besta

er 456 4560
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Ísafjarðarflugvöllur

Farþegum Flug-
leiða fjölgaði um
7% á síðasta ári
Á síðasta ári varð um 7%

aukning á farþegaflutningum
um Ísafjarðarflugvöll hjá Flug-
leiðum sem þýðir að 49.412
arðbærir farþegar hafa flogið
með félaginu til og frá Ísafirði
á árinu. Reyndar voru farþeg-
arnir 50.266 að hausatölu en
þá eru tekin með t.d. ungabörn
og frímiðar þar sem ekki er um
bókuð sæti að ræða. Að sögn
Arnórs Jónatanssonar, hjá
Flugleiðum á Ísafirði, héldu
margir að með tilkomu nýs
flugfélags myndi farþegum
Flugleiða fækka á þessari leið,
en raunin hafi orðið önnur því
að um metár var að ræða í
Ísafjarðarfluginu. Farþegar
milli Akureyrar og Ísafjarðar
voru 3.757 á síðasta ári.

„Veðráttan hefur haft mikið
að segja um þessa aukningu og

ég get nefnt sem dæmi að í
desember s.l. féll niður flug í
einn dag en undanfarin ár hafa
þetta verið svona 6-10 dagar í
desember sem ekki hefur verið
hægt að fljúga vegna veðurs.
Jarðgöngin hafa einnig hjálpað
til að því leyti að þegar ekki
reynist unnt að fljúga til
Ísafjarðar þá er oft opið til
Þingeyrar en í þeim tilfellum
ökum við farþegum okkar á
milli í gegnum göngin.“ Arnór
segir að einhver samdráttur hafi
orðið í fragtflutningum og telur
hann skýringuna að einhverju
leyti vera þá ákvörðun Pósts
og Síma að flytja póst land-
leiðina. Flugleiðir flytja þó enn
póst fyrir Þingeyri, Flateyri og
Suðureyri og námu fragt- og
póstflutningar félagsins um
306,4 tonnum á árinu.

Ísafjarðarflugvöllur.

,,Það hafa engir smíða-
samningar verið undirritaðir
en horfurnar eru ágætar. Við
erum í viðræðum við nokkra
aðila og ég er bjartsýnn á að
við getum hafið smíði á nýju
skipi innan skamms tíma,”
sagði Sigurður Jónsson,
framkvæmdastjóri Skipa-

smíðastöðvarinnar hf., á Ísa-
firði, aðspurður um verkefna-
stöðu fyrirtækisins, en eins og
kunnugt er, hleypti stöðin nýju
rækjuskipi af stokkunum í
nóvember, en það skip var
fyrsta nýsmíðaverkefni Skipa-
smíðastöðvarinnar um sjö ára
skeið.

,,Við erum leitandi að verk-
efnum allt árið og höfum í dag
næg verkefni fram í febrúar.
Við stefnum að því að hefja
smíði á nýju skipi í næsta
mánuði, hvort af því verður,
fer allt eftir samningsgerðinni
og um hvers konar skip verður
að ræða. Það er ekkert á treyst-

andi í þessum efnum en við
erum sæmilega bjartsýnir á
að okkur takist að undirrita
samninga áður en langt um
líður. Hvort það verður heilt
skip eða ekki, get ég ekki
sagt til um nú en við stefnum
á það,” sagði Sigurður.

Viðræður í gangi um
nýsmíðaverkefni

Skipasmíðastöðin hf., á Ísafirði

Sandvík frá Sauðarkróki var hleypt af stokkunum hjá Skipasmíðastöðinni á Ísafirði í nóvember. Skipið var fyrsta
nýsmíðaverkefni fyrirtækisins um sjö ára skeið. Vonir forráðamanna fyrirtækisins standa til þess að hægt verði að hefja
smíði á nýju skipti fljótlega.
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3 SPÓLAN10TOPP
http://www.alberto.tomba.
it/e/
Skíðakappinn Alberto
Tomba hefur opnað heima-
síðu sína. Þar er hægt að
nálgast upplýsingar um
kappann afrek og fleira.

http://www.chevrolet.com/
c5/
Hvernig væri að kíkja á nýju
Corvettuna, Corvette C5.
Glæsilega hönnuð heima-
síða.

http://www.100hot.com/
jokes/archives/computers.
chtml
Hérna eru nokkrir góðir
tölvubrandarar.

1. Trainspotting

2. Bilko liðþjálfi

3. Kingpin

4. From Dusk till Dawn

5. Primal Fear

6. Copycat

7. Agnes

8. Broken Arrow

   9. Down Periscope

10. Executive Decission

SPÓLANí
TÆKINU

HELGAR
veðrið

góðar
á

NETINUh
tt

p
:

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
Austan stinningskaldi
eða allhvasst og slydda
eða rigning sunnan- og
austanlands en norð-
austan hvassviðri, snjó-
koma og vægt frost
norðvestan til.

Á föstudag snýst vind-
ur í hvassa norðanátt
með talsverðu frosti
fyrst vestanlands. Þurrt
á Suðurlandi en snjó-
koma eða él annars
staðar.

Síðdegis á laugardag
fer norðanáttin að
ganga niður en á
sunnudag lítur út fyrir
suðlæga átt með snjó-
komu og síðan rigningu
víða um land.

The Rock
The Rock er mögnuð
mynd með stórleikur-
unum Nicolas Cage, Ed
Harris og Sean Connery.
En myndin segir frá viður-
eign lögreglu og hers við
uppgjafarhermenn sem
hafa tekið Alcatraz fang-
elsið og hyggjast nota  það
sem skotpall eiturefna-
árasar.

MYNDBÖND
HJÁ

VÍDEÓHÖLLINNI

Lítið einbýlishús í Bolung-
arvík  til leigu eða sölu.
Leigu- eða söluskipti á íbúð
eða húsi á Ísafirði væri góður
kostur. Upplýsingar gefur
Magnús í síma 456 7055 á
kvöldin og Sóley í síma 456
5280 á daginn.

Konan sem hringdi í Straum
til að athuga um gleraugun
sín, er beðin að hringja aftur
því gleraugun eru fundin.
Síminn er 456 3321

Til sölu Skidoo vélsleði árg.
´92. Upplýsingar eru veittar í
síma 456 7741

4ra manna fjölskylda óskar
eftir 3-4 herbergja íbúð eða
húsi á Ísafirði, helst á eyrinni
eða í nágrenni. Upplýsingar
í síma 587 4493

Til sölu Playstation tölva
ásamt leikjum. Upplýsingar
í síma 456 6203

Ef einhvern vantar að losna
við hitatúpu , þá er ég tilbúin
að kaupa hana. Upplýsingar
í síma 456 4686

Til sölu Fiat Uno árg. 1985.
Er í góðu lagi, skoðaður ´97,
selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 8373

Óska eftir einbýlishúsi eða
stórri íbúð í Bolungarvík.
Upplýsingar í síma 456 7161

Til sölu Tangagata 21, sem
er lítið gamalt einbýlishús.

Upplýsingar í síma 456 3881

Til sölu vegna brottflutnings
gul VW bjalla  1200 árg. ´76.
Óryðgaður. Upplýsingar í síma
456 3454 og 456 3374

Til sölu eða leigu einbýlishúsið
að Hjallabyggð 9, sem er 132m²
ásamt 70m² bílskúr. Laus 1.
febrúar. Söluverð: 5.000.000.-
Leiga 28.000 pr./mán. Upplýs-
ingar eru gefnar í síma 456
6217 eftir kl. 20.

Volvo 340 DL árg. 1985 til
sölu. Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 4030 á kvöldin.

Til sölu er 143m² einbýlishús
ásamt 40m² bílskúr að Fagra-
holti 3. Ásett verð kr. 11,8 millj.
Upplýsingar í síma 456 3928
eða 456 4323, Erlingur
Tryggvason.

Ath. grunnskóla- og fram-
haldsskólanemar! Tek að mér
aukatíma í íslensku, ensku,
þýsku, frönsku og stærðfræði.
Upplýsingar í síma 456 4775, á
kvöldin. Hrafnhildur.

Til sölu vegna brottflutnings

Philco Softline þvottavél, Phil-
ips ísskápur með stórum frysti,
rúm 1½ breidd og leðurjakki.
Upplýsingar í síma 456 3454
og 456 3374

Til sölu lítill og nettur Pana-
sonic GSM sími. Upplýsingar
í síma 897 6707

Til sölu Subaru Justy árg. ́ 87.
Sumar- og vetrardekk á felgum.
Skoðaður ´97, gott verð. Upp-
lýsingar í síma 456 5310

Til sölu er fasteignin Selja-
landsvegur 68, sem er 198m²
bjart og rúmgott einbýlishús.
Skipti á minni eign á Ísafirði
eða á höfuðborgarsvæðinu
koma til greina. Upplýsingar í
síma 456 4786

Til sölu Iveco Turbo Daily 4x4
árg. ́ 91 ásamt hestvagni, Toyota
Corolla árg. ́ 91, Yamaha píanó,
baðherbergissett: WC, baðkar
og handlaug og fiskeldis-
flotkví. Upplýsingar í síma 456
8172

Tek að mér viðgerðir  og
endurbætur á bátum úr trefja-
plasti. Friggi Jó. Upplýsingar í

síma 456 4664

Mig vantar pössun fyrir 9
mánaða strák frá 13-17 og af
og til frá 13-21. Erum í
Hnífsdal en erum að reyna
að komast í bæinn. Skipti-
pössun yrði frábær lausn.
Upplýsingar í síma 456 5069,
Anna.

Ég, sem er 9 mánaða,
mömmu og kisunni minni
vantar íbúð á eyrinni. Bara
litla og þægilega. Svona um
25.000 á mánuði. Upp-
lýsingar í síma 456 5069,
Anna.

Til leigu einbýlishús að
Hlíðarstræti 7, Bolungarvík.
Upplýsingar í síma 456 3635,
Stefán.

Óska eftir sjónvarpi  fyrir
lítinn pening. Upplýsingar í
síma 456 7187

Vil leigja eða kaupa húsnæði
til viðgerða og framleiðslu
hluta úr trefjaplasti á Ísafirði
eða nágrenni. Þarf að vera
hægt að koma smábátum inn
til viðgerða. Upplýsingar í
síma 456 4664 og 893 6082

Ungbarnasundnámskeið
hefjast nú í vikunni fyrir
byrjendur og lengra komna.
Upplýsingar í síma 456 5082,
Margrét.

Smáauglýsingasími Bæjar-
ins besta er 456 4560.

Gott er að hafa
barn til blóra

Enn á ný hefur atvinnulífið dregið að sér athyglina. Nú
með sameiningu hlutafélagsins Hrannar á Ísafirði við
Samherja h.f. á Akureyri.

Því ber að fagna að samstarf þetta hafi náðst. Einkanlega
vegna þess að öllum mátti vera það ljóst, að við óbreytt
ástand gekk útgerð Guðbjaragar ÍS 46 ekki upp. Auðvitað
hafa margir sagt ýmislegt og sumt gáfulegt, en sumt miður
eins og gengur. Síst af öllu er verið að verja kvótakerfið þótt
því sé fagnað að útgerð frystitogarans Guðbjargar standi nú
á traustum grunni, mun traustari en fyrr.

Á ýmsu hefur gengið í sjávarútvegi á Vestfjörðum á
undanförnum árum. En kvótakefinu hefur ekki verið haggað
í neinum þeim mæli að nokkru skipti. Rækjuverksmiðjur
hafa orðið gjaldþrota. Segja má að það hafi verið reglan ef
Bakki í Hnífsdal er frátalinn. Reyndar hefur Básafell gengið
og er það nú heiti hins sameinaða Vestfirska sjávarútvegsrisa,
sem ekki náði því fram að sameinast Hrönn h.f.

Enn er Fáfnir h.f. á Þingeyri óleyst vandamál. Ekkert sem
gert hefur verið, hefur dugað til bjargar. Fáfnis sýnist því
bíða baninn einn. Hver heilvita maður skilur að fyrirtæki
verður ekki rekið til lengdar ef það kostar 1,35 krónur að
framleiða verðmæti sem selst fyrir eina krónu.
Togararnir báðir sem gerðir voru út frá Þing-
eyri eru nú í raun komnir til Ísafjarðar með
heimahöfn. Það er hvorki gott né slæmt.
Svona er það bara, staðreynd. Að vísu fór
ekkert fyrir mótmælum forseta bæjar-
stjórnar á Ísfirði yfir flutningi
kvóta þegar þetta gerðist. En
hann hefur haft uppi stór orð
í tengslum við sameiningu
Hrannar og Samherja og notað
lýsingarorð eins og hörmulegt.
Forseti bæjarstjórnar er frjáls
að því að hafa skoðun á
málinu. En það er hans skoð-
un, ekki staðreynd. Sama er
um málflutning formanns
Verkalýðsfélagsins Baldurs og
forseta Alþýðusambands
Vestfjarða.

Hugsun þeirra er án
nokkurs vafa góð. En hverju
ráða þeir um málið. Af hálfu
forystumanna Ísafjarðar-
bæjar er því haldið fram að
bærinn taki ekki þátt í
atvinnulífi. En hvernig má það vera? Lagði ekki Ísafjarðarbær
sinn hluta í hlutafélaginu Togaraútgerð Ísafjarðar í nýja
Básafell h.f. ? Hafa verkalýðsfélögin lagt fé til kaupa á kvóta
eða aflamarki eins og það mun kallað í lögum?

Hvað er að marka málflutning sem hér hefur verið lýst?
Öllum er fullkomlega augljóst að vandi byggðar á Þingeyri,

sem er hluti Ísafjarðarbæjar, er atvinnuleysi mikils hluta
vinnandi fólks á staðnum. Ef það er stefna bæjarstjórnar að
taka ekki þátt í atvinnulífi, þá rekst stefnan í málum Básafells
á stefnuna í málefnum Þingeyrar.

Allir kenna kvótakerfinu um ófarir í atvinnulífi. En svo er
ekki. Gott er að hafa barn til blóra segir gamalt máltæki. Þá
kenndu fullorðnir barninu um það sem úrskeiðis gekk.

Stjórnunarvandi?

Forsvarsmaður Samherja hf. Þorsteinn Már Baldvinsson
sagði í útvarpi, að Guðbjörg ÍS 46 yrði áfram gerð út frá
Ísafirði. Hann sagði einnig að vandi í útgerð á Vestfjörðum
væri stjórnunarvandi. Stjórnun fyrirtækja í sjávarútvegi á
Vestfjörðum hafi verið ábótavant, að minnsta kosti í sumum
tilvikum. Þetta kann að vera skoðun hans, en ekki staðreynd.
En þarna talar maður með mikla reynslu, sem hófst þegar
handa um að endurfjármagna lán vegna Guðbjargar og lækka
þannig vaxtabyrði. Hann kann að hafa nokkuð til síns máls.
Ekki er ótrúlegt að heppni þeirra frænda, sem margir vilja
kalla, stafi af vinnu og hugsun um það sem gera þarf.

Fyrir réttri viku var að því vikið, að við ráðum ekki öllu í
lífi okkar, hvorki einstaklingar né þjóð. En markmið getum
við sett okkur. Umræðan um sameininguna, sem hér er til
umfjöllunar ber sterkan keim af miklum tilfinningum.
Íslendingar eru þeirrar náttúru að geta deilt og karpað um öll
efni og fer þá stundum minna fyrir rökum.

Án þess að leggja nokkurn dóm á kvótakerfið má rifja upp,
að útgerðarmenn hafa orðið ríkir af útgerð sinni, tapað öllu
og orðið gjaldþrota, og reyndar flutt skip sín úr einni
heimahöfn í aðra lengi og löngu fyrir tíð kvótans.

Vonandi stendur loforð Samherja um að frystiskipið
Guðbjörg verði áfram gert út frá Ísafirði. Stjórnin á því
fyrirtæki sýnist hafa verið til fyrirmyndar og án mikilla
vandamála.

Hví ættu menn að rífa hár sitt og skegg vegna einhvers sem
þeir fá engu um ráðið?

-Stakkur

Atvinna
Óskum eftir að ráða starfsfólk til snyrtingar

og pökkunar á fiski.
Upplýsingar gefur Rúnar í síma 456 4003.
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VAGNINN
FLATEYRI � SÍMI 456 7751

Þorrahlaðborð
Þorrinn er framundan

Í ár væri tilvalið að þreyja
þorrann í Vagninum með

rammíslenskum hætti
Reykt sviðasulta - súr

Nýr blóðmör
Ný sviðasulta
Súr lifrarpylsa

Síldarsalöt
Rófustappa
Bringukollar
Ný lifrarpylsa

Hákarl
Súr blóðmör

Rúgbrauð
Smjör

Lundabaggi

Soðin svið
Harðfiskur
Flatkökur

Kartöflumús
Pottréttur
Reykt svið

Hrútspungar
Hangikjöt
Saltkjöt

Hveitikökur
Uppstúf

Hvalrengi (ef til er)

Verð kr. 2.900,- pr. mann
miðað við hlaðborð og ball

Eins rammíslenskt
og hægt er að hafa það

Borðapantanir teknar niður
í síma fram til 31. janúar

Ath! Staðfestingargjald kr. 1.500,- pr.
mann fyrir hópa stærri en 20 manns

Vagninn � alltaf fremstur

Ps. Munið Vegas kvöld á Vagninum
17. og 18. janúar

20 ára aldurstakmark
Miðaverð kr. 1.000,- fyrir konur og karla

Þakkir
Öllum sem glöddu mig á áttræðisafmæli

mínu 3. janúar sl. með hlýjum kveðjum,
heimsóknum, góðum gjöfum og ómetanlegri
aðstoð, færi ég mínar innilegustu þakkir og
bestu óskir um gott gengi á nýbyrjuðu ári.

Martha Árnadóttir
Engjavegi 22, Ísafirði

Félagsheimili - útgerðir
fyrirtæki og stofnanir

Núna er tilboðsmánuður

Bólstrun Vestfjarða
Suðurtanga 2, Ísafirði � Sími 456 3470

Spilakvöld
Spiluð verður félagsvist í Sjallanum laug-

ardaginn 18. janúar nk. kl. 20:30.
Glæsileg verðlaun.
Íbúar Ísafjarðarbæjar! Látið ykkur ekki

vanta í fjörið í spilamennskunni á laugardags-
kvöldið.

Mætum tímanlega.
Sjálfstæðiskvennafélag Ísafjarðar.

LIÐVEISLA

Óskað er eftir starfsfólki til liðveislu
fyrir fatlaða. Um er að ræða hlutastörf
á ýmsum tímum dagsins.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að
starfa með fötluðu fólki.

Upplýsingar gefur félagsmálastjóri
í síma 456 3722.

HEIMILISÞJÓNUSTA

Óskað er eftir starfsmanni við
heimilisþjónustu. Starfið er þáttur í
öldrunarþjónustu Ísafjarðarbæjar.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi
áhuga á öldrunarþjónustu og eigi
auðvelt með að vinna þjónustustörf.

Upplýsingar gefur félagsmálastjóri
í síma 465 3722.

ÍSAFJARÐARBÆR

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

Fasteignaviðskipti
Erum með til sölu fast-
eignir á Vestfjörðum.

Allar nánari upplýsingar
á skrifstofu.

Stýrimaður óskast
Stýrimaður óskast á 116 rúmlesta togbát,

sem gerður er út frá Bolungarvík. Framtíðar
starf.

Upplýsingar í símum 853 4754, 456 7441,
456 7440 og 456 7293.

Birnir ehf.
Þuríðarbraut 11, Bolungarvík
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KFÍ - Breiðablik
Föstudaginn 17. janúar kl. 20:00Fyllum Jakann! Fyllum Jakann!

Aflamark ísfirskra skipa

Á uppleið eftir
mögur ár

Aflamark ísfirskra skipa í
botnfiski er 139 tonnum minna
á núverandi fiskveiðiári en var
fyrir tólf árum. Árið 1985 nam
aflamarkið 15.353 tonnum en
er í dag 15.214 tonn. Á framan-
greindu tímabili var aflamarkið
hæst árið 1987 eða 17.427 tonn
en lægst fiskveiðiárið 1994-
1995 eða 10.504 tonn.

Árið 1986 var aflamark
ísfirskra skipa í botnfiski
16.361 tonn, árið á eftir var
það komið í 17.427 tonn, árið
1988 í 16.727 tonn, árið 1989
var það 16.594 tonn og árið
1990 var það 16.168 tonn. Árið
1991 fór aflamarkið niður í
11.728 tonn en jókst um 2.663
tonn árið á eftir og en þá var

heildaraflamarkið 14.391 tonn.
Síðan þá hefur aflamark ís-
firskra skipa farið minnkandi
ef undanskilin eru tvö síðustu
fiskveiðiár.

Aflamark í úthafsrækju hefur
hins vegar aukist um 4.816 tonn
frá árinu 1991 en þá var það
1.105 tonn. Mest var það
fiskveiðiárið 1996-1996 eða
6.533 tonn en á yfirstandandi
fiskveiðiári er aflamark í
úthafsrækju 5.921 tonn. Svarar
það til um 10% af heildar-
aflamarki íslenskra skipa á
úthafsrækju. Hlutfall aflamarks
ísfirskra skipa í botnfiski er á
yfirstandandi fiskveiðiári um
5% af heildaraflamarki íslensk-
ra skipa.

Milljónatugir féllu á Súðavíkurhrepp vegna uppkaupa húsa

Hreppurinn ráðgerir að
sækja um fyrirgreiðslu
frá Ofanflóðasjóði

Þrjátíu og sjö milljónir króna
féllu á Súðavíkurhrepp um
síðustu áramót vegna uppkaupa
húseigna í gömlu Súðavík. Um
er að ræða 10% af uppkaups-
verði húseignanna, sem sveitar-
félaginu ber skylda til að standa
skil á samkvæmt lögum um
Ofanflóðasjóð. Heildarupp-

kaupin í Súðavík hljóða upp á
470 milljónir króna, en gengið
hafði verið frá kaupum fyrir
um 370 milljónir um síðustu
áramót. Að sögn Ágústar Kr.
Björnssonar, sveitarstjóra í
Súðavík, ráðgerir hreppurinn
að sækja um fyrirgreiðslu hjá
Ofanflóðasjóði til að geta

staðið við skuldbindingar sínar,
og brúa tímabilið þar til laga-
breytingarnar hafa verið sam-
þykktar á Alþingi.

,,Þeir aðilar hjá hinu opin-
bera sem ég hef átt erindi við
vegna þessa máls hafa hengt
sinn hatt á lagabreytinguna á
frumvarpinu um varnir gegn

snjóflóðum og skriðuföllum,
sem kynnt var á Alþingi fyrir

tímabil, með ósk um að laga-
breytingin á frumvarpinu muni
taka til þessa láns eins og lofað
var á fundi sem haldinn var á
Ísafirði. Um leið og við fáum
þessa fyrirgreiðslu, getum við
farið að gera upp við eigendur
húseigna á staðnum, en eins og
kunnugt er áttu þeir að fá
uppgert á gamlársdag,” sagði
Ágúst.

Ágúst sagðist vera bjartsýnn
á að niðurstaðan yrðu hreppn-
um í hag, en ef svo yrði ekki,
yrðu þær yfirlýsingar skoðaðar
nánar, sem gefnar voru vegna
þessa verkefnis.

Frá Súðavík. Súðavíkurhreppur tók á sig 37 milljónir króna um áramót vegna uppkaupa
húseigna í gömlu Súðavík. Hreppurinn ráðgerir að sækja um fyrirgreiðslu til Ofanflóðasjóðs
til að geta gert upp við húseigendur á staðnum.

jól og því féllu 10% af upp-
kaupsverðinu á hreppinn um
áramót. Að vísu er framvindan
aðeins orðin 370 milljónir
króna og því voru það 37
milljónir sem hreppurinn varð
að taka á sig vegna þessa máls,”
sagði Ágúst Kr. Björnsson í
samtali við blaðið.

Ágúst sagði að breytingar á
umræddu frumvarpi færu vænt-
anlega ekki fyrir Alþingi fyrr
en í febrúar eða byrjun mars og
yrði því ekki orðið að lögum
fyrr en í apríl. ,,Við höfum því
sótt um fyrirgreiðslu hjá Ofan-
flóðasjóði til að brúa þetta

Stjórnir heilsugæslu-
stöðva á norðanverðum
Vestfjörðum samþykktu s.l.
haust að gerð yrði könnun
og úttekt á hagkvæmni þess
að heilsugæslustöðvar á
svæðinu þ.e. Bolungarvík,
Ísafjörður, Flateyri og Þing-
eyri myndu bindast form-
legu samstarfi. Kannaðir
yrðu kostir þess og gallar,
fjárhagsleg hagkvæmni,
mönnunarþættir og mögu-
leikar á rekstrarfyrirkomu-
lagi.

 Í framhaldi þessarar sam-
þykktar fól Heilbrigðis- og

Niðurstöðu að vænta innan skamms
Samstarf í heilsugæslumálum á Vestfjörðum

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði. Læknar þaðan hafa þjónað Bolvíkingum frá því héraðslæknir hætti þar störfum.

tryggingamálaráðuneytið Hag-
sýslu ríkisins að skila skýrslu
um málið og vinna verkefnið í
nánum tengslum við bæjar-
stjórnir Ísafjarðarbæjar og
Bolungarvíkur og stjórnendur
ofangreindra heilbrigðisstofn-
ana.

Í samtali við Ólaf Kristjáns-
son, bæjarstjóra og fram-
kvæmdastjóra heilsugæslu-
stöðvarinnar í Bolungarvík,
kom fram að tveir aðilar frá
Hagsýslu ríkisins hefðu komið
til viðræðna við heimamenn í
nóvember 1996 og væri verið
að vinna að skýrslugerð sem

væntanlega yrði lokið við á
næstu dögum.

Ólafur sagði að óska staða
Bolvíkinga væri sú að í Bol-
ungarvík yrðu búsettir tveir
læknar sem jafnframt hefðu
starfsaðstöðu við Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Ísafirði. Óshlíðin
væri engin fyrirstaða fyrir slíkri
tilhögun, t.d. hefði Óshlíðin
aðeins verið lokuð fjóra daga á
árinu 1995. Sólarhrings vakt-
skylda eins læknis væri með
öllu óviðunandi og því nauð-
synlegt að eiga gott samstarf í
þessu mikilvæga byggðamáli,
þ.e. að hafa heilbrigðisþjónust-

una ávallt sem besta og
starfsaðstöðu aðlaðandi fyrir
lækna.

Bolvíkingar hafa nú ekki
fastan lækni að störfum en
Guðbjörg Sigurgeirsdóttir,
heimilislæknir, kemur til
starfa í byrjun ágústmánaðar
n.k. Læknar á Ísafirði hafa
sinnt þjónustu við Bolvíkinga
og vildi Ólafur koma á
framfæri þakklæti til þeirra
fyrir velvilja og skilning við
að leysa tímabundinn vanda
Bolvíkinga með því að brúa
bilið þar til Guðbjörg kemur
til starfa.

Nærfata-
útsalan

en í fullum
gangi!

Nærfata-
útsalan

en í fullum
gangi!
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