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Ísafjarðarbær

Sameiginlegt fram-
boð A-flokkanna?

Jafnaðarmannafélag Ísa-
fjarðarbæjar hefur ritað Al-
þýðubandalagsfélagi Ísafjarð-
arsýslu bréf, þar sem óskað er
eftir viðbrögðum félagsins við
hugsanlegu sameiginlegu
framboði A-flokkanna og
fleiri aðila við komandi sveit-
arstjórnarkosningar í Ísafjarð-
arbæ. Bréf Jafnaðarmannafé-
lagsins var borið undir aðal-
fund Alþýðubandalagsfélags-
ins sem haldin var fyrir stuttu,
og voru fundarmenn jákvæðir
fyrir sameiginlegu framboði
að sögn Smára Haraldssonar,
formanns félagsins.

,,Það komu fram jákvæð
viðbrögð við erindi Jafnaðar-

mannafélagsins á aðalfundi
okkar. Í dag eru við í samstarfi
með Kvennalistanum og
Óháðum og því finnst okkur
eðlilegt að fara til þessara
viðræðna undir merki F-
listans. Ég hef rætt þessi mál
við samstarfsflokkana, en
ekki fengið svör frá þeim.
Aftur á móti hef ég svarað
Jafnaðarmannafélaginu þar
sem ég segi að við séum
jákvæð fyrir frekari viðræð-
um. Ég á von á að viðræður
hefjist fljótlega og ég hef þá
trú að um sameiginlegt fram-
boð verði að ræða í vor, enda
virðist allt stefna í þá átt á
landsvísu,” sagði Smári.

Bakki Bolungarvík hf.

Samruni við Þor-
björn samþykktur
Á laugardag samþykkti

hluthafafundur í Bakka hf.
samrunaáætlun fyrirtækisins
og Þorbjarnar hf. í Grindavík.
Á fundinn mættu hluthafar
eða fulltrúar þeirra fyrir sam-
tals 95.61% hlutafjár og var
samruninn samþykktur sam-
hljóða. Sameiningin tekur
gildi frá og með 1. maí s.l.

Þorbjörn hf. og Bakki hf.
verða sameinuð undir nafni
Þorbjarnar og hefur sam-
komulag orðið á milli stjórna
félaganna um mat á hlutabréf-
um við samrunann. Matið
byggist á árshlutareikningum
félaganna frá 30. apríl s.l. og
ársreikningum fyrir árið 1996
að teknu tilliti til matsbreyt-
inga á ýmsum efnahagsliðum,
auk þess sem litið er til þess
hagræðis sem ætlað er að sam-
runinn muni hafa í för með
sér.

Heildarhlutafé Þorbjarnar

að loknum samrunanum verð-
ur 450 milljónir króna að nafn-
virði og munu hluthafar í
Bakka fá hlutabréf í Þorbirni
að nafnvirði kr. 2.007,69 fyrir
hverjar 10 þúsund krónur í
hlutafé í Bakka. Hluthafar
Bakka eignast 29% hlutafjár í
hinu sameinaða félagi og
hluthafar Þorbjarnar 71%.
Stefnt er að skráningu félags-
ins á Verðbréfaþingi Íslands í
haust.

Sameinaða félagið, sem
verður áttunda stærsta fyrir-
tæki landsins miðað við
kvótaeign, mun gera út þrjá
frystitogara og tvo ísfisktog-
ara og reka rækju- og bolfisk-
vinnslur í Grindavík, Hnífsdal
og Bolungarvík.

Framkvæmdastjórar fyrir-
tækisins verða Eiríkur og
Gunnar Tómassynir. Rekstr-
arstjóri á Vestfjörðum verður
Agnar Ebenezersson.
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Fasteignamarkaðurinn á Ísafirði lifnar við eftir magra sumarmánuði

Mest eftirspurn eftir litlum
og miðlungs stórum eignum
Miklar hreyfingar hafa

verið á fasteignamarkaðinum
á Ísafirði að undanförnu eftir
fremur rólegt tímabil þar á
undan. Mest hreyfing hefur
verið á litlum og miðlungs
stórum fasteignum en líkt og
fyrr hafa stærstu fasteignirnar
verið erfiðastar í sölu. Eftir
smá sölukipp í vor kom algjör
ládeyða yfir sumarið en allt
virðist benda til þess að

fasteignamarkaðurinn sé að
komast í eðlilegt horf. Mikið
af ungu fólki er í fasteigna-
hugleiðingum um þessar
mundir og segir Tryggvi
Guðmundsson, lögmaður og
fasteignasali á Ísafirði, það
góðs viti eftir mjög neikvæða
umræðu um Vestfirði undan-
farna mánuði.

,,Undanfarnar fjórar vikur
hefur verið góð sala á litlum

og miðlungs stórum húseign-
um eftir þriggja til fjögurra
mánaða ládeyðu. Það kom
smá kippur í söluna í vor en
síðan þá hefur verið fremur
rólegt yfir markaðinum. Unga
fólkið er mikið í fasteigna-
hugleiðingum og það er góðs
viti eftir alla þá neikvæðu
umræðu sem verið hefur um
Vestfirði undanfarna mánuði.
Mér sýnist sem að þessu oki

sé að létta af fólki og að
fasteignasalan sé að komast í
eðlilegt horf,” sagði Tryggvi
Guðmundsson í samtali við
blaðið.

Tryggvi segir að mikill
skortur sé á millistærðum af
fasteignum, 4ra herbergja
íbúðum, sérhæðum og minni
raðhúsum en aftur á móti sé
nóg framboð af stærri einbýl-
ishúsum. ,,Það var byggt mik-

ið af stórum einbýlishúsum á
árunum frá 1970 til 1980 og
margir eigendur slíkra fast-
eigna eru með hugann við að
minnka við sig um þessar
mundir, því er nóg framboð á
stærri eignum. Það sem haml-
ar sölu á slíkum eignum, er að
það eru ekki margir sem hafa
peningaráð til slíkra verka um
þessar mundir.”

Tryggvi segir að markaðs-

verð fasteigna á Ísafirði hafi
haldist nokkuð óbreytt undan-
farin tvö ár þó með þeirri und-
antekningu að stærstu eignir-
nar hafi frekar lækkað í verði.
,,Lækkunin er þó ekki mikil
miðað við það sem maður
hefur verið að sjá annars
staðar eins og t.d. í Reykjavík.
Þar hefur orðið stærra stökk
niður á við hvað varðar stærri
eignir,” sagði Tryggvi.

Dótturfyrirtæki Rauðsíðu á Þingeyri kaupir frystihús Trostans á Bíldudal

Vinnslan byggð upp á Rússafiski
Rauðfeldur ehf., sem

er dótturfyrirtæki
Rauðsíðu ehf., á

Þingeyri, hefur keypt
frystihús og tækja-

búnað Trostans ehf., á
Bíldudal. Fyrrum

eigandi Trostans,
Eiríkur Böðvarsson,

hefur samhliða rekstri
fiskvinnslunnar á

Bíldudal, rekið rækju-
vinnslu á Brjánslæk á

Barðaströnd, og hyggst
hann í kjölfar sölunnar,

einbeita sér í auknu
mæli að þeim rekstri.
Eiríkur hefur fest kaup
á togaranum Lómi frá

Hafnarfirði, sem nú

heitir Geysir BA, og er
áætlað að hann verði
gerður út á rækju og

leggi upp á Brjánslæk.
Eigendur Rauðsíðu og

dótturfyrirtækisins
Rauðfelds eru Eyþór

Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri afurða-

sölufyrirtækisins Norfisk
hf., í Reykjavík, Guð-

mundur Franklín Jóns-
son, verðbréfasali í New

York, og Ingibjörg
Vagnsdóttir, eiginkona

Ketils Helgasonar,
framkvæmdastjóra

Rauðsíðu og Rauðfelds,
en þau hjón reka einnig

fiskvinnslufyrirtækið

Bolfisk hf., í Bolungarvík,
sem sérhæft hefur sig í

vinnslu Rússafisks.
Kaupverð Trostans hefur

ekki fengist uppgefið.
Eyþór og Ingibjörg munu
eiga 45% í fyrirtækjunum
og Guðmundur Franklín

10%.
Stjórnendur Rauðfelds
gera ráð fyrir verulegri
fjölgun starfsmanna á

Bíldudal, eða 40-50
manns í stað 20 sem

starfað hafa þar að
undanförnu. Líkt og í

Bolungarvík og á Þing-
eyri verður vinnslan á
Bíldudal byggð upp á

Rússafiski. Eiríkur Böðvarsson. Húsnæði Trostans ehf., á Bíldudal.

Úttekt Vísbendingar, vikurits um viðskipti og efnahagsmál

Skuldir Ísafjarðarbæjar juk-
ust um 200 milljónir króna

Ísafjarðarbær er í 13. sæti á
lista yfir þau sveitarfélög sem
skiluðu hvað bestum árangri í
rekstri á síðasta ári, sam-
kvæmt einkunnagjöf Vís-
bendingar, vikurits um við-
skipti og efnahagsmál, sem
út kom fyrir stuttu. Ísafjarð-
arbær fær einkunnina 5,5, sem

er 9,5% verri einkunn en árið
á undan en þá gaf Vísbending
bæjarfélaginu einkunnina 6,1,
sem þá nægði einnig til 13.
sætis listans. Bolungarvíkur-
kaupstaður er í 14. sæti listans
með einkunnina 5,4, sem er
51,4% betri einkunn en árið á
undan en þá var Bolungarvík

í 29. sæti umrædds lista.
Samkvæmt einkunnagjöf Vís-
bendingar, er Akureyri best
rekna sveitarfélag landsins
með einkunnina 7,8. Akranes
er í 2. sæti, þá kemur Mosfells-
bær, Seltjarnarnes, Garðabær
og Selfoss.

Samkvæmt töflu um þau

sveitarfélög sem skuldir
hækkuðu hvað mest hjá milli
áranna 1995 og 1996, er
Ísafjarðarbær í öðru sæti með
heildarskuldir upp á rúman
einn milljarð króna. Skuldir
sveitarfélagsins árið 1995
námu 836 milljónum króna
og hafa því skuldir Ísafjarðar-

bæjar hækkað um 201 milljón
milli ára. Hækkun skulda
Ísafjarðarbæjar er að stærstum
hluta til komin vegna samein-
ingu sveitarfélaganna sex,
Ísafjarðar, Suðureyrar, Flat-
eyrar, Þingeyrar, Mýrahrepps
og Mosvallahrepps. Sam-
kvæmt úttekt Vísbendingar,

skuldar hver íbúi Ísafjarðar-
bæjar kr. 229,5 þús. Hver íbúi
í Bolungarvík skuldar kr.
248,6 þús., og hver íbúi Vest-
urbyggðar skuldar 288.2 þús-
und krónur.

Vísbending gefur einnig
upp veltufjárhlutfall sveitar-
félaganna, en það gefur til
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Ketill Helgason, framkvæmdastjóri fyrir framan höfuðstöðvar Rauðsíðu ehf., á Þingeyri.

kynna hvort sveitarfélagið á
við lausafjárvandamál að
stríða eður ei. Samkvæmt
úttekt blaðsins á Vesturbyggð
við hvað erfiðasta lausa-
fjárstöðu að stríða en veltu-
fjárhlutfall sveitarfélagsins er
0,3. Veltufjárhlutfall Ísafjarð-
arbæjar er 1,19, sem er 24%

betri staða en árið á undan og
veltufjárhlutfall Bolungarvík-
urkaupstaðar er 1,03, sem er
5% lakari staða en árið 1995.
Blaðið skoðar einnig breyt-
ingar á íbúafjölda sveitar-
félaganna, en þar kemur fram
að íbúar Bolungarvíkur voru
1.097 á síðasta ári, sem er

1,86% aukning frá árinu áður.
Íbúar Ísafjarðarbæjar eru
4.519, sem svarar til 2,08%
fækkunar frá árinu á undan og
íbúar Vesturbyggðar eru 1.297,
sem svarar til 6,69% fækkunar
íbúa frá árinu 1995.

Skuldir á hvern íbúa í Bolungarvík nema tæplega 249 þúsund krónum. Sé litið til allra
stofnana sveitarfélagsins, hækka skuldir á hvern íbúa í tæpar 600 þúsund krónur.

Fyrsti leikur KFÍ í DHL-deild á morgun

Haukar höfðu nauman sigur
Á laugardaginn áttust lið

KFÍ og Hauka við í æfingaleik
í körfuknattleik sem fram fór
í Íþróttahúsinu á Torfnesi.
Haukar höfðu sigur 82-78 eftir
spennandi leik og mátti litlu
muna að KFÍ tækist að jafna
undir lok leiksins.

Stigahæstur hjá KFÍ og
besti leikmaðurinn, var Ólafur
Ormsson með 26 stig, Friðrik
Stefánsson skoraði 20 stig og
David Bevis 18. Spánverjinn
Marcos Sala, nýjasti leik-
maður KFÍ kom beint í leikinn
frá Spáni og mátti sjá að þar
er sterkur leikmaður á ferð-
inni.

Að sögn Guðna Guðnason-
ar, þjálfara KFÍ, er liðið nú
mun betra en í fyrra og á góða
möguleika á toppsæti í DHL
deildinni í vetur. Á fimmtudag
leikur KFÍ fyrsta leik sinn í

deildinni á móti ÍR í Reykja-
vík og á  sunnudag tekur liðið
á móti Grindavík hér vestra.

„Leikirnir leggjast bara vel
í mig. ÍR er ekki spáð góðu
gengi, en þetta verður samt
erfiður leikur. Grindvíkingum
er hins vegar spáð einu af
toppsætunum og það verður

því ekki auðveldara að kljást
við þá. Við höfum einsett
okkur að gera betur en í fyrra
og fyrsta markmiðið er að
byrja á því að komast í úrslit.
Síðan munum við bara taka
eitt skref í einu,“ sagði Guðni
Guðnason, í samtali við blað-
ið.

Friðrik Stefánsson með Dennis Rodman hárgreiðslu, David
Bevis og Ólafur Ormsson gera tilraun til að stöðva
Bandaríkjamanninn í liði Hauka í leiknum á laugardaginn.



4 MIÐVIKUDAGUR 1. OKTÓBER 1997

Guðmundur Harðarson flugmaður hjá Cargolux

Pantanasíminn
er 456 3367

Flugið ekki sveipað sama ævin-
týraljóma og áður

Guðmundur Harðarson flugmaður hjá Cargolux

G u ð m u n d u r
Harðarson hefur starfað
sem flugmaður hjá
Cargolux undanfarin sex
ár, en hann er eins og

kunnugt er, sonur Harðar
Guðmundssonar sem rak

Flugfélagið Erni til skamms
tíma. Guðmundur tengist Vest-

fjörðum sterkum böndum, því auk
þess að vera fæddur í Bolungarvík og

uppalinn á Ísafirði, er hann kvæntur
Elísabetu Finnbogadóttur frá Bolungarvík.

Einnig á Guðmundur marga ættingja í Bol-
ungarvík. Þau hjónin eru búsett í Lúxemborg en
koma reglulega í heimsókn til Íslands og vestur
til Bolungarvíkur þar sem þau hafa undanfarin
fjögur ár unnið að endurbótum á húsi sem áður

var í eigu langafa Elísabetar. Nú sér fyrir
endann á endurbótunum, en húsið ætla þau

að nota sem sumarbústað.

Suðureyri - Flateyri - Hong Kong
Þegar Guðmundur er staddur hér

vestra lítur hann gjarnan við í H-
prenti, spjallar við starfsmenn og
spyr frétta. Þegar hann kom svo við
í síðustu viku var ákveðið að snúa
þessu við að þessu sinni og spyrja

Guðmund frétta. Og það var
ekki komið að tómum kof-
anum, enda hefur maðurinn
séð nánast allan heiminn bæði
úr lofti og á láði. Guðmundur
hefur ekki tölu á þeim löndum
sem hann hefur komið til, en
hann segist hafa komið í allar
álfur heimsins nema Ástralíu.

Guðmundur flaug litlum
vélum fyrir Erni áður en hann
hóf störf hjá Cargolux og segir
það hafa verið mikil viðbrigði
að fara af smáflugvélum yfir
á vélar sem eru með þeim
stærri sem þekkjast. Hann hef-
ur flogið sem aðstoðarflug-
maður hingað til en væntir
þess að innan tíðar geti komið
að því að hann verði flugstjóri.
Vélarnar sem Guðmundur
flýgur eru ýmist af Boeing
747-200 eða 747-400 gerðum.

„Það var kannski auðveld-
ast að fljúga þessum stóru vél-
um. Það var aftur á móti erf-
iðara að læra á alla þessa
áfangastaði og flugvelli. Þetta
var ekki eins og að fljúga á
Suðureyri, Flateyri og Ing-
jaldssand, því við vorum að
fljúga á Hong Kong, Tæpei,
Singapore, Kuala Lumpur og
alla þessa stærstu staði. Ég
kynnti mér staðhætti af kort-

um til að byrja með, en svo
fór maður auðvitað að læra
inn á þetta smátt og smátt.“

Uppgangur hjá Cargolux
Guðmundur segir mikinn

uppgang vera hjá Cargolux
um þessar mundir og að síðan
hann hóf störf hafi verið ráðnir
80 nýir flugmenn til fyrir-
tækisins. „Flugvélaflotinn
hefur stækkað að sama skapi
og það er verið að skipta út
Boeing 747-200 vélum fyrir
nýjar Boeing 747-400,“ segir
hann.

Eins og áður sagði hefur
Guðmundur séð mikið af
heiminum í gegnum starf sitt
og tekur síðustu ferð sína sem
dæmi:

„Hver túr tekur svona frá
10 dögum og upp í hálfan
mánuð, frá því að farið er frá
Lúxemborg og þar til komið
er þangað aftur. Vinnudag-
urinn getur verið mjög langur
því flugleiðirnar eru langar.
Það er til dæmis ekki óalgengt
að flug taki átta til tólf klukku-
stundir og að vinnudagurinn
sé þá 15-18 klukkustundir.

Ég flýg núna á 747-200 vél
þar sem flugleiðirnar eru
yfirleitt skaplegri eða 6-9

tímar. Ég er til dæmis nýkom-
inn úr túr þar sem farið var frá
Lúxemborg til Grænhöfða-
eyja, sem er 6 tíma flug. Þar
fórum við í land og vorum á
hóteli í nokkra daga, en önnur
áhöfn flaug vélinni áfram til
Brasilíu. Við tókum síðan
næstu flugvél og flugum
henni á 6-7 tímum til Brasilíu.
Þar vorum við einnig í nokkra
daga áður en flogið var til San
Diego í Chile.  Vélin fór þaðan
til Los Angeles en við fórum
sem farþegar með Varig flug-
félaginu til Sao Paulo. Þaðan
flugum við til Accra í Afríku
þar sem við fylltum vélina af
ananas áður en flogið var aftur
til Lúxemborgar. Þessi ferð
tók um hálfan mánuð en við
dvöldum reyndar óvenju lengi
bæði á Grænhöfðaeyjum og í
Brasilíu.“

Á wahoo-veiðum á
Grænhöfðaeyjum

- Hvað gerir áhöfnin sér til
dægradvalar þar sem dvalið
er á milli leggja?

„Það fer mikið eftir því hvar
við erum hverju sinni. Mér
finnst mjög gaman að koma
til Bandaríkjanna og borgirnar

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.

Verð: 6.500.000,-
Hrannargata 4: 257,6m einbýlishús
á 3 hæðum ásamt geynslum, skúr
og kjallara. Skipti á minni eign mögu-
leg. Tilboð.
Lyngholt 8: 169,2m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,-
Miðtún 31: 190m² endaraðhús-
norðurendi á tveimur hæðum. Tilboð
óskast.
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,-
Seljalandsvegur 48: 188m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti á ódýrari eign. Verð: 12.700.000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús á

 Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 23: 145 m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt  bílskúr.
Verð: 12,500,000,-
Hafraholt 14: 144,4 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt 22,4 m² bíl-
skúr. Verð: 8,900,000,-
Hjallavegur 19: 242m² einbýlishús á
2 hæðum ásamt bílskúr. Skipti á minni
eign möguleg. Verð 12.700.000,-
Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Verð: 9.500.000,-
Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr.Skipti
á minni eign möguleg. Verð: 9.800.000,-
Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.

Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin
er laus 1. janúar 1998. Verð: 6.900.000,-
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýl-
ishúsi. Verð: 5.000.000,-
Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi. Verð:
7.400.000,-
Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800,000,-
Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggð-
um bílskúr. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 7.900.000,-
Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja
íbúð á  neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
3.500.000,-
Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:7.900.000,-
Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Skipti möguleg. Verð:
6.700.000,-
Túngata 18:  89,2m² 4ra herbergja
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í fjölbýlis-
húsi. Húsið allt uppgert. Verð:
6,900,000,-
Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra her-
bergja íbúð á  neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.500.000,-

 Bolungarvík
Hafnargata 124: 85m² einbýlishús,
einangrað og klætt á einni hæð ásamt
kjallara og bílskúr. Verð: 2.500.000,-
Heiðarbrún 4: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð
8.900.000,-
Hlíðarstræti 7: 110m² einbýlishús á
einni hæð ásamt háalofti og tvö-
földum bílskúr. Selst með yfirtöku af
lánum. Verð: 5.000.000,-
Holtastígur 22: Einbýlishús á einni
hæð með bílskúr. Húsið er laust.
Verð: 6.500.000,-
Hólsvegur 7: Einbýlishús á tveimur
hæðum. Tilboð óskast.
Ljósaland 4: 291m² einbýlishús á
fjórum pöllum ásamt bílskúr. Tilboð
óskast.
Skólastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi. Verð
3.800.000,-
Stigahlíð 4: 54m² tveggja herbergja
íbúð á jarðhæð í fjölbýlishús. Tilboð
óskast.
Stigahlíð 4: 64m² 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Mikið uppgert.
Verð: 3.000.000,-
Traðarland 12: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Tilboð
óskast.
Vitastígur 15: 82m² þriggja herbergja
íbúð á neðri hæð í fjórbýlishúsi. Verð:
3.700.000,-
Vitastígur 17: 105m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi. Verð
4.500.000,-
Þjóðólfsvegur 14: Einstaklingsíbúð
á 1.  hæð í fjölbýlishús. Tilboð óskast.

tveimur hæðum, ásamt kjallara, skúr
og garði. Nýmálað. Skoðum öll tilboð.
Laus fljótlega. Verð: 7.800.000,-
Skipagata 11: 78,4m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt eignarlóð.
Verð: 4.500.000,-
Urðarvegur 13: 85m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð:
5.500.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 11.800.000,-
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Verð:
13.500.000,-

 4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð  í fjölbýlishúsi. Skipti á
minni eign á Eyrinni. Verð kr.
6.500.000,-
Fjarðarstræti 38: 70 m² 4ra herbergja
íbúð á rishæð ásamt geymslum. Íbúð-
in er mikið endurgerð. Verð: 4.000.000,-
Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja her-
bergja í risi. Skipti á minni eign mögu-
leg. Verð: 7.500.000,-

Hjallavegur 12: 113,9m² 3-4ra herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 5.500.000,-

Hreggnasi 2: 127m² gamalt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt viðbyggingu. Verð: 4.900.000,-

Pólgata 6: 55m² íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi ásamt herb. í
kjallara, innangengt úr íbúð. Sér inngangur.

Verð: 4.300.000,- Einnig:  55m² 3ja herbergja risíbúð
 í fjölbýlishúsi. Verð: 3.900.000,-

 3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 32: 86m² ibúð á efri hæð
í fjórbýlishúsi ásamt sameiginlegum
kjallara. Verð: 3.500.000,-
Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er nýmáluð. Íbúðin er laus um
miðjan október. Verð: 4.600.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Verð: 6.000.000,-
Stórholt 7: 76m² íbúð á 3. hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,-
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð fyr-
ir miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.100.000,-
Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 6.500.000,-

 2ja herbergja íbúðir
Grundargata 2: 50,5 m² íbúð á fyrstu
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 3.800.000,-
Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð. Verð:
4.900.000,-
Túngata 12: 96m² íbúð í kjallaraí þrí-
býlishúsi. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 4.200.000,-
Túngata 20: 53.4m² íbúð á 3. hæð í
fjölbýlishús í góðu standi. Húsið er
nýlega gert upp að utan. Verð:
5.400.000,-
Bílskúr að Túngötu 22: 23,3m²
einangraður með rafmagni. Tilboð
óskast.
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Seattle, San Francisco og Los
Angeles eru skemmtilegar
heim að sækja og Singapore
er einnig í uppáhaldi hjá mér.
Maður er oft þeyttur og ringl-
aður eftir hin löngu flug og
sefur kannski á daginn og
vakir á nóttunni vegna tíma-
mismunar. En við röltum
gjarnan um saman og skoðum
það sem markvert er, förum
út að borða og þess háttar.

Ef við erum nærri strönd,
þá er gjarnan farið þangað og
slappað af. Þegar ég þarf t.d.
að dvelja í nokkra daga á
Grænhöfðaeyjum, þá fer ég
gjarnan á seglbretti eða á djúp-
sjávarveiðar þar sem ég veiði
túnfisk og wahoo, eins og inn-
fæddir kalla það. Að veiða
þessar fisktegundir á veiði-
stöng er alveg meiriháttar
gaman. Í nýlegri ferð minni
til eyjanna tók ég ásamt félaga
mínum bát á leigu og við
fórum til veiða. Beitan er dreg-
in á sex mílna ferð í yfirborð-
ina og það eru engin smáátök
þegar wahoo bítur á. Wahoo,
sem er ekki ósvipaður tún-
fiski, er gífurlega kraftmikill
fiskur og getur rifið alla línuna
út af veiðihjólinu í einum
spretti. Við settum í þessa
rosalegu veiði þarna, 12 eða
14 fiska og þetta eru engir
tittir, heldur er hver fiskur oft
yfir metri að lengd.“

Engar flugfreyjur
í fragtfluginu

- Er ekki alltaf sami glam-
úrinn yfir fluginu, eða er hann
kannski liðin tíð?

„Þetta hefur örugglega
breyst mikið og flugið er ekki
sveipað sama ævintýraljóma
og áður þegar ungir strákar
voru að fljúga farþegavélum í
mörgum áföngum t.d. til
Ameríku og kannski með 14
flugfreyjur í áhöfninni. Cargo-
lux flýgur eingöngu með
vörur þannig að það eru engar
flugfreyjur í áhöfnunum hjá
okkur. Það er auðvitað öðru-
vísi en að vera á farþega-
flugvél þar sem fullt af sætum
stelpum eru stjanandi í kring-
um mann. En þetta skiptir
engu máli fyrir mig, ég á svo
góða konu.“

- Blundar ekkert í þér að
fara sjálfur út í flugrekstur?

„Ég hef oft hugsað út í það
og það væri virkilega gaman
ef  maður gæti verið í ein-
hverjum rekstri, og þá sérstak-
lega hérna heima. Mér finnst
skemmtilegast að fljúga hérna
á Vestfjörðum, landslagið er
heillandi og aðstæðurnar
krefjandi. Það er gaman að
fljúga á milli fjallanna og að

glíma við hið margbreytilega
veðurfar sem hér er. Það þarf
samt góðar vélar til þess að
gera þetta af einhverju viti og
eins og staðan er í dag er
grundvöllur fyrir rekstri af
þessu tagi ekki til staðar. Ég
er líka í mjög góðu og vel
launuðu starfi og færi ekki að
fórna því fyrir einhverja
ævintýramennsku.“

Samkeppnin endar með því
að félögin semja sín á milli

- Hvernig líst þér á frelsið
sem ríkir í fluginu núna?

„Það er auðvitað gott mál
þegar fleiri aðilar fá að spreyta
sig á þessu. Vestfirðingar og
allir landsmenn hafa notið
samkeppninnar í formi lægri
fargjalda sem er auðvitað
fagnaðarefni. Málið er bara
að það eru ekki nógu margt
fólk á þessum stöðum til að
borga brúsann og það verður
aldrei hægt að halda þessum
lágu fargjöldum til langframa.
Stærsti ókosturinn við frelsið
er að það verða engir sem
fljúga á smærri staðina. Það
hefur sýnt sig strax hérna á
Vestfjörðum og nú er ekkert
flogið á Patreksfjörð, Þingeyri
eða Holt. Flugmannvirki hafa
verið byggð upp á þessum
stöðum og þess vegna er
dálítið sárt að sjá þetta fara
svona. En það vill auðvitað
enginn fljúga á þessa staði og
hafa ekkert út úr því.“

- Hverju spáir þú þá um
framtíðina í innanlandsflug-
inu?

„Ég held að ef Flugfélag
Íslands og Íslandsflug halda
áfram að keppa af svona hörku
á sömu flugleiðum, þá deyi
annað hvort félagið. Ég held
samt að áður en allt fer í bál
og brand, þá muni félögin
semja um áfangastaðina sín á
milli. Flugfélagsmenn segja
þá kannski við Íslandsflug:
strákar, þið takið Ísafjörð bara
á morgnana og við komum
svo seinni partinn, er það ekki
samþykkt. Sætaframboðið á
flestum leiðum félaganna er
langt umfram fræðilega eftir-
spurn, þannig að ég sé ekki
annað en að þau muni að lok-
um fara samningsleiðina.“

- Ætlar þú að vera í fluginu
alla ævi Guðmundur, eða
hvað? Hver er líftími manna í
þessu starfi?

„Yfirleitt eru menn í þessu
á meðan heilsan leyfir. Í dag
geta flugmenn flogið til 65
ára aldurs og flestir halda
áfram svo lengi. Ætli ég verði
nokkur undantekning þar á,“
sagði Guðmundur Harðarsson
í þessu stutta spjalli.

Gert að túnfisk á Grænhöfðaeyjum. Guðmundur bregður
sér gjarnan á djúpsjávarveiðar þegar hann er staddur á
eyjunum.

Stuðningur frá verkalýðsfélögum á Vestfjörðum

Árangur í átökum við aftur-
haldssama atvinnurekendur

Verkalýðsfélögin Baldur á
Ísafirði, Skjöldur á Flateyri,
Súgandi á Súgandafirði,
Brynja á Þingeyri, Verkalýðs-
og sjómannafélag Álftfirð-
inga, Verkalýðsfélag Patreks-
fjarðar og Verkalýðsfélag
Hólmavíkur, hafa sent frá sér
yfirlýsingu þar sem árangri
leikskólakennara í nýgerðum
kjarasamningum er fagnað

,,þar sem þeim tókst að rjúfa
100 þúsund króna múrinn
með glæsibrag” eins og segir
í yfirlýsingunni.

Þar segir einnig: ,,Leik-
skólakennarar hafa sýnt fram
á, að hægt er að ná árangri í
kjarabaráttu láglaunafólks í
átökum við afturhaldssama
atvinnurekendur þegar saman
fara órofa samstaða, ódeig

forusta og félagsmenn sem eru
reiðubúnir að fórna stundar-
hagsmunum til að ná settu
marki.”

Félögin krefjast þess af
sveitarstjórnarmönnum að
þeir komi til móts við rétt-
mætar kröfur kennara og stuðli
þannig að betri menntun og
uppfræðslu æskunnar í land-
inu. ,,Kröfur kennara er auð-

velt að uppfylla án þess að
sliga gjaldþol íbúanna. Betri
skóli og mannsæmandi laun
kennara er órjúfanleg heild.
Laun undir 100 þúsundum á
mánuði fyrir fulla dagvinnu
eru hverri atvinnugrein og
þjóðfélaginu í heild til minnk-
unar,” segir í yfirlýsingunni.

Líkamsræktarstöðin Studio Dan á Ísafirði

Spinning er nýjasta
heilsuæðið

Spinning er nýjasta heilsuæðið í
heiminum í dag, en það barst til

Íslands um síðustu áramót. Studio
Dan á Ísafirði hefur fest kaup á 15
Spinninghjólum og er meðal fyrstu
heilsuræktarstöðva á landinu til að

bjóða upp á þessa nýjung. Að
sögn Stefáns Dan Óskarssonar,
eiganda Studio Dan, hafa mót-

tökur Ísfirðinga verið mjög góðar
og er nú boðið upp á þrjá tíma á

dag í Spinning. En um hvað snýst
þetta?  �Þetta er einskonar svar

við eróbikk að ýmsu leyti. Í eróbikk
þarf fólk helst að vera með takt og

það þarf að læra ákveðin spor.
Byrjendur sem koma í eróbikktíma

sem verið hafa lengi í gangi, eiga
stundum erfitt með að tileinka sér

þessi spor og hraðann sem
hópurinn hefur náð upp og gefast

oft upp. Svo eru ekki allir sem
hafa takt í sér til að geta tekið
sporin.  Spinning er svarið við

þessu. Í tímunum er mikið fjör og
tónlist er notuð til hvatningar.

Þetta er mikil þrekþjálfun en samt
fer hver og einn á sínum hraða

þannig að í sama tímanum getur
verið fólk í mismunandi þjálfun.

Það eru 14 manns í hverjum tíma,
hver á sínu hjóli, og kennarinn
stjórnar ferðinni fyrir hvern og

einn. Tímarnir eru um 50 mínútur
og byrja með léttri upphitun.

Síðan er tekið á í þrepum upp í
ákveðið hámark og farið niður

aftur. Í lokin eru svo teygjuæfingar
og afslöppun. Fólk brennir um

1500 kalóríum í hverjum Spinning-
tíma en aðeins um 600-700 í

eróbikk og tækjaleikfimi,� segir
Stefán Dan. Upphaflega átti

aðeins að bjóða upp á einn tíma á
dag, að sögn Stefáns, en vegna

þess hvað móttökurnar hafa verið
góðar eru þeir nú orðnir þrír, einn í

hádeginu og tveir á kvöldin.
Stefán gerir jafnvel ráð fyrir að

bæta þurfi fleiri tímum við. Panta
þarf tíma í Spinning fyrirfram og
hafa allir korthafar að æfingasal
Studio Dan aðgang að tímunum

án aukagreiðslu. Einn af þátttakendum í Spinning hitar upp fyrir tímann.
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Strákarnir voru ófeimnir
við að spyrja kennarann,
Bergljótu Halldórsdóttur,
um ýmislegt sem snýr að
tölvum.

Útgefandi:
H-prent ehf.

Sólgötu 9,

400 Ísafjörður

% 456 4560

o 456 4564

Netfang:
hprent@snerpa.is

Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:

Sigurjón J.  Sigurðsson

Blaðamaður:
Magnús Hávarðarson

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.

Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er

óheimil nema heimilda sé getið.

Leiðari

Framtíðarbörn á Ísafirði

Aðsókn fór langt fram
úr björtustu vonum

Í síðustu viku hóf fyrirtækið
Framtíðarbörn rekstur tölvu-
skóla fyrir börn og unglinga á
Ísafirði. Forsvarsmenn skól-
ans höfðu fyrirfram gert sér
vonir um að 30 nemendur
yrðu skráðir til náms en áttu
ekki á von á þeim miklu
viðbrögðum Ísfirðinga sem
raun ber vitni um. Nú hafa  72
nemendur á aldrinum 4-14 ára
hafið tölvunám hjá Framtíðar-
börnum og ekki er hægt að
taka við fleirum að svo stöddu.

Námsefnið kennt
um allan heim

Bergljót Halldórsdóttir er
kennari Framtíðarbarna á
Ísafirði, en hún er með kenn-
araréttindi auk þess sem hún
hefur hlotið umfangsmikla
þjálfun til að sinna starfinu.
Skólinn leigir húsnæði að
Mánagötu 6  af tölvuþjónust-
unni Snerpu sem einnig leggur
til tölvubúnað.

„Námsefnið sem við notum
er kennt í 60-70 löndum víðs
vegar um heim. Fyrirtækið
Framtíðarbörn hefur einkarétt
á námsefninu á Íslandi, en
markmiðið er að selja það í
skólana með tíð og tíma.
Grunnskólinn í Sandgerði
hefur riðið á vaðið og vafa-
laust eiga fleiri skólar eftir að
fylgja í kjölfarið,“ segir Berg-
ljót. „Námsefnið er alltaf nýtt
og börnin læra að nota tölvur
með hjálp þess. Í vetur verður
farið í alla þætti tölvunnar en
þemað að þessu sinni er
Fjölmiðlun Framtíðarbarn-
anna. Börnin munu kynnast
ýmsum þáttum fjölmiðlunar
með því að reka ímyndað
fyrirtæki. Fyrirtækið hefur á
sínum snærum sex ólíka fjöl-
miðla, tímarit, dagblað, út-
varpsstöð, sjónvarpsstöð,
margmiðlun og Internetið, og
munu börnin reka hvern fjöl-
miðil í sjö vikur. Þau munu

glíma við ýmis verkefni og
þurfa meðal annars að sann-
reyna fréttir, kanna hlustun og
jafnvel að hleypa af stokkun-
um nýjum miðli.“

Tölvur eru það
sem koma skal

Að sögn Bergljótar er nám-
ið byggt upp í kringum tíu
ákveðna þætti sem eru rit-
vinnsla, töflureiknir, mynd-
vinnsla, umbrot og útgáfa,
tölvusamskipti, forritun,
gagnagrunnur, jaðartæki tölv-
unnar, margmiðlun og hag-
nýting tölvunnar. Áherslu-
atriði eru mismunandi eftir
aldri nemendanna, en þeim er
kennt í fjögurra til átta manna
hópum. Hver hópur mætir í
skólann einu sinni í viku í 50
mínútur í senn, en mánaðar-
gjald fyrir nemanda er 5.900
krónur. Íslandsbanki greiðir
niður til áramóta 30% af gjald-
inu fyrir þá sem eru félagar
Georgs.

- En hvernig skýrir Bergljót
þennan mikla áhuga hjá Ísfirð-
ingum?

„Ég held að áhuginn skýrist
aðallega af tvennu. Annars
vegar gera foreldrar sér grein
fyrir því að tölvur eru það
sem koma skal og vilja gefa
börnum sínum forskot á fram-
tíðina. Hins vegar hafa krakk-
arnir gaman af tölvum og vilja
læra meira um þær. Sum
börnin kunna eitthvað á tölvu
þegar þau mæta í fyrsta tíma,
en það er oftast tengt tölvu-
leikjum. Þau þurfa því að
tileinka sér öguð vinnubrögð
og átta sig á notagildinu og
það læra þau hér í skólanum,“
segir Bergljót.

Námsefnið upprunnið
í Bandaríkjunum

Námsefnið sem kennt er

eftir hjá Framtíðarbörnum á
rætur að rekja til fyrirtækisins
Futurekids International í Los
Angeles. Námsefnið er stöð-
ugt endurbætt og þróað af
sérfræðingum á sviði uppeld-
isfræði og mennta- og tölvu-
mála, segir í kynningarbækl-
ingi frá Framtíðarbörnum. Þar
segir jafnframt að námsefnið
sé lagað að þörfum og menn-
ingu hvers lands en þó sé lögð
áhersla á það sem börn um
allan heim eigi sameiginlegt.

„Nemendur sem stunda
nám hjá Framtíðarbörnum fá
í hendurnar vegabréf þar sem
skráðir eru þeir áfangasigrar
sem nemendur ná á ferðalag-
inu um þekkingarheiminn, en
vegabréfið verður vitnis-
burður um vaxandi þekkingu
og færni barnsins á sviði
tölvutækninnar,“ segir í kynn-
ingunni.

Tölvurnar mest
notaðar til leikja

Blaðamaður fylgdist með
upphafi kennslustundar hjá
sjö 7 ára drengjum sem voru
að mæta í sinn fyrsta tíma hjá
Framtíðarbörnum. Strákarnir
voru ekki fyrr komnir inn í
kennslustofuna, en þeir voru
sestir fyrir framan tölvurnar
og farnir að athuga hvað í boði
var. Þeir voru flestir fljótir að
finna út að í tölvunum voru
leikir í boði. Enda kom það á
daginn þegar Bergljót spurði
þá hvort þeir hefðu notað tölvu
og til hvers, að þeir höfðu
flestir notað tölvur til leikja
en síður til hagnýtra hluta.
Síðan hófu þessir tilvonandi
tölvusnillingar að fræðast um
hina óþrjótandi möguleika til
leiks og starfs og var fróð-
leiksfýsnin greinilega mikil,
ef marka má allar spurning-
arnar sem þeir létu dynja á
Bergljótu.

Jón Rafn og Hermann
sögðust hafa prófað tölvur
áður en þeir byrjuðu í tímum
hjá Framtíðarbörnum. „Við
höfum farið í leiki og stund-
um í forrit og svona,“ sögðu
þeir.

Hákon sagði að það væri
tölva heima hjá honum sem
hann notaði aðallega til að
fara í leiki. Núna væri hann
að læra um hvað helstu hlutir
tölvunnar væru kallaðir og
hvernig þeir virkuðu saman.

Arnór og Gunnlaugur
sögðu að það væri mest
gaman að fara í leiki og
Arnór á Nintendo leikja-
tölvu, segir hann. „Við erum
að læra um hvernig tölvan
vinnur. Tölvan er svona svip-
uð og heilinn í okkur, hún
hugsar,“ sögðu þeir félagar.

Rúnar og Ágúst voru nið-
ursokknir við að finna út
hvernig ætti að stækka mynd
á tölvuskjánum. Rúnar á
tölvu sjálfur og tölva er á
heimilinu hjá Ágústi. „Ég
ætla helst að verða flutninga-
bílstjóri eins og pabbi minn
þegar ég verð stór,“ sagði
Rúnar aðspurður

Strákarnir voru ófeimnir
við að spyrja kennarann,
Bergljótu Halldórsdóttur,
um ýmislegt sem snýr að
tölvum.

Flateyri

Beðið fyrir sjúkum
Guðsþjónusta verður í Flateyrarkirkju nk., sunnudag kl.

14. Í guðsþjónustunni verður sérstaklega beðið fyrir
sjúkum.

Í frétt frá Holtsprestakalli segir að þátttöku væntanlegra
fermingarbarna og foreldra þeirra sé vænst. Organisti í
    messunni er Illugi Gunnarsson.

Ísafjörður

Krakkaklúbbur
Hvítasunnukirkjan Salem á Ísafirði mun í vetur, líkt og

undanfarna vetur, starfrækja krakkaklúbb í Salem.
Klúbbstarfið verður á föstudögum kl. 17:30-19:00 og

er ætlað börnum á aldrinum 3-12 ára. Öll börn eru hvött
til að mæta sem og foreldrar þeirra.

Ísafjörður

Sigríður sýnir
Á morgun, kl. 17:00, opnar Sigríður Einarsdóttir sýningu

í Slunkaríki á Ísafirði.
Myndefnið á sýningunni er sótt í vetrarmyrkrið þar sem

bjarmi borgarljósanna og himinhvolfsins varpar leiftur-
sýnum.  Sýningin  verður opin fimmtudaga til sunnudaga
    frá kl. 16 til 18, til 26. október.

Hausthrollur
Í lok góðs sumars minnti

veturinn skyndilega á sig í
byrjun vikunnar. Varla felast
í því fyrirheit. Reyndar halda sumir því fram að fyrstu
teiknin um að vetur sé í nánd opinberist er Alþingi Íslendinga
kemur saman til fundar að loknu sumarleyfi.

Ef til vill veldur sá hrollur sem margar lagasmíðar
þingmanna á undanförnum árum hafa valdið almenningi
og þjóðin er ekki búin að bíta úr nálinni með, þessari
samtvinnun árstíðaskipta og Alþingis.

Hvað sem vangaveltum af þessu tagi líður eru réttkjörnir
fulltrúar okkar á löggjafarsamkomunni mættir á ný til leiks.
Og ef leiðarahöfund brestur ekki minni, verðum við enn
einu sinni minnt á, að þingmanna bíða margþætt störf í
þágu þjóðar og mikill vandi, sem ekki verður sársaukalaust
að leysa. Þessari árlegu áminningu er þjóðinni ætlað að
muna.

Við upphaf þings gerir ríkisstjórnin ráð fyrir afgangi á
fjárlögum næsta árs, allt að þremur og hálfum milljarði. Sú
tala er sögð breytileg eftir því hvort ný eða gömul
reikniaðferð er notuð. Hallalaus fjárlög eru af hinu góða.
Löngu tímabært er að ríkið sýni fordæmi og láti af þeirri
almennu iðju Íslendinga að eyða fyrst og afla síðan. En
ekki er allt sem sýnist. Áætluð sala ríkiseigna á fjárlögum
næsta árs er helmingi meiri en fyrirhugaður rekstrarafgangur.

Þetta bókhaldstrikk virðist vinsælt í dag og ríkissjóður er
ekki einn um skollaleik af þessu tagi. Hafa menn leitt hug-
ann að því hvað bein kvótasala er stór hluti í ,,afkomu”
margra útgerðarfyrirtækja? Reikningar fiskvinnslunnar í
landi bólgna aftur á móti ekki út við árlega kvótasölu, enda
er henni ekki boðið til sama borðs og útgerðinni.

Það verður fróðlegt að fylgjast með störfum Alþingis í
vetur. Andúðin gegn kvótalögunum illræmdu eykst stöðugt.
Hvað hyggjast kvótaandstæðingar á þingi gera? Hver verða
örlög frumvarps Guðjóns Guðmundssonar og Guðmundar
Hallvarðssonar um takmörkun á kvótasölu, sem svæft var í
sjávarútvegsnefnd á vorþingi?

Hverjar verða efndir á loforðum um lækkun jaðarskatta,
sem öðru fremur eru að sliga fjölda fólks, eftir að
jaðarskattanefnd hefur gefist upp og sagt af sér? Hvað með
margra ára gömul fyrirheit Alþýðuflokks og Sjálfstæðis-
flokks um stórfellda lækkun eða jafnvel afnám tekjuskatts,
sem er launamannaskattur og ekkert annað.

Verður á haustþingi endanlega ákveðin útför trillukarla
sem ,,kerfið” úthlutaði nítján vinnudögum á nýbyrjuðu
fiskveiðiári? Eða, sjá menn að sér? Ætla þingmenn okkar
virkilega að standa að því að Íslendingar einir þjóða útrými
vistvænustu veiðiaðferðinni sem þekkist?

Þingmanna bíða vissulega mörg og erfið verkefni, sem
þeir hafa boðið sig fram til að leysa. Við upphaf þings geta
þeir verið vissir um eitt: Það verður grannt fylgst með
störfum þeirra.

Það er í þeirra valdi hvort hausthrollinn tekur úr þjóðinni.
s.h.
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Breytingar á kosningalöggjöfinni til umfjöllunar

Verða Vestfirðir og Vest-
urland eitt kjördæmi?

Ný nefnd hefur verið skipuð
sem gera á tillögur að breyt-
ingu á kosningalöggjöfinni og
er stefnt að því að að nýtt
frumvarp verði lagt fram fyrir
Alþingi haustið 1998, eða
fyrir næstu þingkosningar.
Nefndina skipa fulltrúar allra
flokka, en formaður hennar
er Friðrik Sophusson fjár-
málaráðherra.

Að undanförnu hafa verið
nefndar ýmsar leiðir til jöfn-
unar atkvæðisréttar milli
landsmanna, en ýmsir eru
ósáttir við hvernig málum er
háttað í dag. Bent er á að
óásættanlegt sé t.d. að eitt
atkvæði á Vestfjörðum vegi á
við þrjú atkvæði í Reykjavík.
Almennt er talið að ekki verði
farið út í að gjörbylta kosn-
ingalöggjöfinni, heldur verði
reynt að lagfæra þá sem nú er
í gildi með það fyrir augum
að ná um hana sátt.

Helst virðist vera rætt um
lausn sem leiðir af sér 7 kjör-
dæmi. Samkvæmt henni yrðu

Vestfirðir og Vesturland sam-
einuð, Norðurland eystra og
Norðurland vestra sameinuð,
Reykjavík skipt í tvennt og
Austurland, Reykjanes og
Suðurland yrðu sérstök kjör-
dæmi. Einnig er hugsanlegt
að Austurlandskjördæmi og
Suðurlandskjördæmi yrðu
sameinuð en þá yrðu kjör-
dæmin samtals 6.

Miðað við óbreyttan þing-
sætafjölda eins og hann er í
dag og 7 kjördæmi, yrðu Vest-
firðir og Vesturland með sam-
tals 10 þingmenn eftir breyt-
inguna og vægið yrði 2,52
miðað við 1,0 í Reykjavík. Ef
fullur jöfnuður yrði á milli
kjördæmanna og vægið alls
staðar um 1,0, þá yrðu þing-
menn Vestfjarða og Vestur-
lands 5, þingmenn Reykja-
víkur yrðu 25, þingmenn
Reykjaness yrðu 16, Norður-
lands eystra og vestra samtals
9, Austurlands 3 og þingmenn
Suðurlands yrðu samtals 5.
Þingmenn suðvesturhorns

landsins yrðu þá samtals 41
en landbyggðin hefði 22 þing-
menn.

„Ég hafna því yfirborðslega
snakki sem einkennt hefur
umræðuna um kosningalög-
gjöfina upp á síðkastið.
Stækkun kjördæmanna tel ég
vera ranga leið vegna þess að
ég tel það skipta mjög miklu
máli að samband þingmanna
og kjósenda sé sem nánast.
Það sjá það allir í hendi sér að
kjördæmi sem næði frá Hval-
fjarðarbotni og norður um
gjörvalla Vestfirði yrði til þess
að að slíta gjörsamlega öll slík
tengsl,“ sagði Einar K. Guð-
finnsson, fyrsti þingmaður
Vestfirðinga, í samtali við
blaðið.

- En verður komist hjá því
að endurskoða kosningalög-
gjöfina miðað við þá óánægju
sem virðist ríkja meðal íbúa
höfuðborgarsvæðisins með
misjafnt vægi atkvæða?

„Ég get vel fallist á að skoða
þurfi núverandi kerfi. Það er

engu að síður ljóst að þetta er
ekki eitt af forgangsverk-
efnum hjá þjóðinni, það sýna
allar kosningarannsóknir.
Þetta er fyrst og fremst áhuga-
svið tiltölulega þröngs hóps í
landinu.

Endurskoðun löggjafarinn-
ar má auðvitað ekki eingöngu
beinast að vægi atkvæða
heldur einnig öðrum þáttum
hennar. Ég vek athygli á því
að nýskipuð nefnd sem á að
endurskoða kosningalöggjöf-
ina, er eingöngu skipuð fólki
af suðvesturhorni landsins,
utan fulltrúa frá Norðurlandi
eystra. Menn hljóta því að
skoða niðurstöður nefndar-
innar m.a. í því ljósi. Ég tel
enga knýjandi þörf á endur-
skoðun kosningalöggjafar-
innar, en ef menn eru hins
vegar mjög viðþolslausir í
einhverjum kreðsum í
Reykjavík út af þessu, þá get
ég svo sem samþykkt að það
verði  gert,“ sagði Einar K.
Guðfinnsson.

Minningartónleikar um Sigríði og Ragnar H. Ragnar

Tríó Reykjavíkur leikur á Ísafirði
fjarðar og hefjast kl. 16:00.
Aðgangseyrir er kr. 1.200, en
ókeypis aðgangur er fyrir 20
ára og yngri.

Ragnar H. Ragnar stjórnaði
Tónlistarskóla Ísafjarðar frá
stofnun hans árið 1948 til
ársins 1984 og naut til þess
ómældrar aðstoðar Sigríðar,
konu sinnar. Undir þeirra
stjórn varð skólinn öflug

stofnun, landsþekktur fyrir
góða kennslu og kraftmikla
stjórn við erfiðar aðstæður.
Ragnar lést árið 1987, en
Sigríður féll frá í mars 1993.

Vart þarf að fjölyrða um
ágæti listafólksins, sem fram
kemur á tónleikunum á laugar-
daginn. Tríó Reykjavíkur er í
fremstu röð íslenskra kamm-
erhópa, auk þess sem þau

Gunnar, Guðný og Peter eru
hvert um sig meðal þekktustu
tónlistarmanna landsins.

Tónleikarnir á laugardaginn
njóta ómetanlegs stuðnings og
styrkja einstaklinga og fyrir-
tækja, og vonandi láta tón-
leikagestir ekki sitt eftir liggja
og fjölmenna og heiðra þannig
minningu Ragnars og Sig-
ríðar.

Á laugardaginn verða hald-
nir á Ísafirði hinir árlegu minn-
ingartónleikar um hjónin
Sigríði Jónsdóttur og Ragnar
H. Ragnar. Þar kemur fram
Tríó Reykjavíkur, sem skipað
er Guðnýju Guðmundsdóttur
fiðluleikara, Gunnari Kvaran
sellóleikara og Peter Maté
píanóleikara. Tónleikarnir
verða í sal Grunnskóla Ísa-

Tríó Reykjavíkur leikur á
minningartónleikum um

Sigríði og Ragnar H. Ragnar
á Ísafirði á laugardaginn.

Sýslumaðurinn í

Bolungarvík skrifar

Athugasemd
Í síðasta  tölublaði ,,Bæjar-

ins besta” er birt stutt frásögn
af tveimur hraðakstursmálum
í Bolungarvík og afskiptum
mínum sem sýslumanni í
umdæminu af þeim. Við þessa
frétt óskast gerðar tvær at-
hugasemdir. Í fyrsta lagi segir
í fréttinni, að ,,hvorugur öku-
mannanna hafi verið sviptur
ökuréttindum á staðnum eins
og lög gera ráð fyrir brot (svo)
sem þetta.” Af þessu tilefni
skal bent á, að í 103. gr. um-
ferðarlaga segir orðrétt:

,,Nú telur lögreglustjóri
skilyrði til sviptingar ökuréttar
vera fyrir hendi og skal þá
svipta ökumann ökurétti til
bráðabirgða svo fljótt sem
unnt er.” Samkvæmt þessu er
ekki skylt að svipta mann
ökuréttindum, sem gerst hefur
brotlegur ,,á staðnum”, heldur
svo fljótt sem unnt er. Í þeim
tilfellum sem um ræddi voru
sumarafleysingamenn að
störfum við löggæslu, sem
höfðu í nógu öðru að snúast
og ekki höfðu sérstaka heim-
ild mína til bráðabirgðasvipt-
ingar. Taldi ég því rétt eins og
á stóð, að láta afgreiðslu mál-
anna bíða til næsta dags enda
er það vel þekkt að slíkt gerist
við aðstæður sem þessar. Hér
er því ekki um það að ræða,
að ég sinni ekki lögmæltum
skyldum mínum eins og skilja
hefði mátt fréttina sem að
þessu leytinu er í raun að-
dróttun að starfsheiðri mínum.

Í öðru lagi setti blaðamaður
innan tilvitnunarmerkja orð,
sem áttu að vera eftir mér höfð
um ónennu mína við að sinna
starfsskyldum mínum að
nóttu til. Orð, sem ég tel mjög
hæpið að ég hafi í raun látið
falla, þótt ég hafi ekki á
takteinum nákvæm orðaskipti
í símtali okkar. Hitt er svo
það, að þótt slík orð hefðu
verið viðhöfð, tel ég að flestir
geti fallist á það, að vandaður
blaðamaður hefði ekki tekið
samtal á segulband og birt
ummæli sem þessi orðrétt, að
viðmælanda sínum forspurð-
um.

Þar sem ég hef fyrir satt, að
reglur Siðanefndar Blaða-
mannafélagsins séu á þá leið,
að fyrst beri að óska eftir að
athugasemdir séu birtar, áður
en hún lætur mál til sín taka,
fer ég þess hér með á leit við
blaðið, að það birti athuga-
semd þessa og láti vinnubrögð
sem þessi ekki henda. Auk
þess vona ég, að hinn nafn-
lausi dálkahöfundur blaðsins,
Stakkur, láti ógert að fara að
álykta út og suður frá þessari
frétt um störf mín eða lög-
gæslu í Bolungarvík. Loks
langar mig á þessum vett-
vangi, að koma á framfæri
þakklæti við Morgunblaðið
sem mér skilst að hafi ekki
fallist á að birta téða frásögn.

Með þökk fyrir birtinguna
og annars ágætt blað.

Jónas Guðmundsson,
sýslumaður í Bolungarvík.

Frá ritstjóra
Varðandi skrif Jónasar Guð-

mundssonar, sýslumanns í
Bolungarvík, hér að framan
skal eftirfarandi tekið fram.
Umrædd tilvitnuð svör sýslu-
mannsins eru ekki búin til af
blaðamanni, þau eru til stað-
fest á ritstjórn blaðsins. Við
vinnslu fréttarinnar kynnti
blaðamaður sig sem slíkan,
og því hefði sýslumaður mátt
vita að svar hans væri hluti
fréttarinnar.

Á það skal einnig bent, að
sýslumaður óskaði aldrei eftir
því að umrædd ummæli færu
ekki á prent. Til þess hafði
hann nægan tíma, eða tæpa
viku. Hvað varðar skrif
Stakks, skal það skýrt tekið
fram að ákvörðun um efnisval
fer hvorki fram á ritstjórn BB
né sýsluskrifstofunni í Bol-
ungarvík.

Sýslumanni eru þökkuð
skrifin og sú ósk látin uppi,
að annars ágæt samskipti
blaðsins við hann og embætti
hans, verði góð í framtíðinni.

Sigurjón J. Sigurðsson.

Verslunin Í-sport
Til sölu er verslunin Í-sport, Skeiði 1, Ísa-

firði. Um er að ræða verslun með sport-
fatnað og íþróttavörur í verslunarmiðstöðinni
Ljóninu á Ísafirði.

Allar upplýsingar gefur Björn Jóhannesson,
hdl., Aðalstræti 24, Ísafirði, í síma 456
4577.
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Pétur
Sigurðsson
formaður Tuskubolta-

félagsins Geysis
og forseti ASV

Pétur Sigurðsson á Hjallavegi 15 á Ísafirði er skráður
vélstjóri í símaskránni, en það eru áratugir liðnir frá því
að hann starfaði í því fagi. Hann er forseti Alþýðusambands
Vestfjarða og formaður Verkalýðsfélagsins Baldurs á
Ísafirði og hefur gegnt þessum trúnaðarstörfum svo lengi,
að hann þarf að hugsa sig um til að rifja upp hversu lengi.
„Líklega er ég búinn að vera forseti ASV frá 1972 og
formaður Baldurs frá 1974“, segir hann loks. „Þetta er
orðið of langt“, bætir hann við og brosir.

En þótt Pétur hafi nú verið fullan aldarfjórðung í embætti
forseta ASV, þá er það ekki nema um helmingurinn af
þeim tíma sem hann hefur verið með allan hugann við
félagsmál af ýmsu tagi. Og þó er maðurinn ekki nema 65
ára og fremur unglegur eftir aldri. Þegar á stríðsárunum
var hann farinn að sækja fundi í Verkalýðsfélaginu Baldri
af svo miklum áhuga að mönnum þótti nóg um. Pétur
hefur gegnt formennsku í hinum og þessum félögum
gegnum tíðina og var meðal annars formaður Knattspyrnu-
félagsins Vestra í 25 eða 28 ár, minnir hann. Hann hefur
verið varaþingmaður fyrir Alþýðuflokkinn og alltaf kosið

hann nema í síðustu þingkosningum, þegar hann kaus
Þjóðvaka. Og eitt sinn færðist hann nokkuð gegn vilja
sínum upp úr sæti varamanns Alþýðuflokksins í sæti aðal-
manns í bæjarstjórn Ísafjarðar.

Þegar undirritaður leit inn til Péturs Sigurðssonar á
neðri hæðinni í húsi verkalýðsfélaganna að Pólgötu 2 á
Ísafirði á sunnudagsmorguninn var hann að hella upp á
könnuna. Samræður okkar urðu miklar og fróðlegar enda
maðurinn hinn mælskasti, eins og nærri má geta um
ísfirskan verkalýðsfrömuð og stórkrata. Skemmst er frá
því að segja, að eftirfarandi viðtal er eitthvert hið stysta
sem undirritaður hefur skrifað um árabil, ef miðað er við
allt það efni sem var til úrvinnslu að samtalinu loknu.
Pétur liggur ekki á skoðunum sínum á sameiningarmálum
vinstri manna eða Sjálfstæðisflokknum, verkalýðsbar-
áttunni eða vinnuveitendum, Jóhönnu Sigurðardóttur eða
Sighvati Björgvinssyni eða Jóni Baldvini Hannibalssyni.

Á skrifstofu Péturs er margt myndverka á veggjum og
skápum. Þar getur að líta stóra mynd af Hannibal Valdi-
marssyni og aðra stóra af Karli Marx, ættaða frá Leníngrað

sem nú heitir Pétursborg á nýjan leik. Þar stendur brjóst-
mynd af Lenín úr málmi og myndir eftir Reyni Torf ason
og Tolla prýða veggi. Enn getur að líta stóra ljósmynd af
Ólafi Ólafssyni verkamanni á Ísafirði, brautryðjandanum
sem stóð fyrir stofnun Verkalýðsfélagsins Baldurs hins
eldra árið 1906. Það lognaðist út af á fáum dögum og
Ólafur var síðan hrakinn úr bænum, segir Pétur. Tíu
árum síðar var Verkalýðsfélagið Baldur á Ísafirði síðan
stofnað á nýjan leik, sama árið og Alþýðuflokkurinn og
Alþýðusamband Íslands. Allar þessar myndskreytingar
eða höfundar þeirra bera nokkurn vinstri svip. Eitt
málverk er þó á skrifstofunni sem undirritaður getur ekki
dregið í neinn pólitískan dilk, enda þekkir hann ekki til
höfundarins, Philippe Richard. Pétur segir frá því, að
listamaðurinn sé franskur og hafi verið AFS-barn hjá
þeim hjónum. Myndin þessi er af nokkrum dulúðugum
dansmeyjum sem eru svo allsnaktar að þær bera ekki einu
sinni rauða kratarós fyrir brjósti, hvað þá rauðan fána
byltingarinnar til að skýla sárustu blygðun sinni.

Pétur Sigurðsson er fæddur
á Ísafirði „fyrir ákaflega
mörgum árum og hef átt hér
heima alla mína ævi, utan þrjá
vetur þegar ég var í Vélskóla
Íslands í Reykjavík. Og þessa
vetur var hugurinn í raun og
veru líka hérna heima, nema
þann síðasta, þegar konan og
sonur voru með mér fyrir
sunnan“, segir hann.

– Þú hefur þá verið orðinn
nokkuð fullorðinn þegar þú
fórst í Vélskólann..

Seinþroska á
uppvaxtarárum

„Já. Allt sem ég geri, það
geri ég þegar ég er orðinn
fullorðinn, vegna þess að
þegar ég var strákur var ég
fremur seinþroska. Í gagn-
fræðaskóla átti ég enga sam-
leið með þeim sem voru með
mér í árgangi. Ég er fæddur
mjög seint á árinu, rétt fyrir
jólin. Ég var alltaf dálítið á
eftir, að mér fannst, og hélt

áttu í mikilli baráttu. Við hinir
vorum minni spámenn og
héldum okkur frekar til hlés
og horfðum á.“

– Í hverju var baráttan fólg-
in? Voru líka stelpur í þessum
hópum?

„Nei, stelpur voru ekki með
í þessum átökum, eða þá alveg
hverfandi, ef þær hafa verið
það á annað borð. Ég hygg að
þetta hafi verið líkt og hjá
mörgum dýrategundum, þeg-
ar hóparnir helga sér svæði.
Og þegar einhverjir aðrir
voguðu sér þangað inn í ein-
hverjum leik eða athafnasemi,
þá var safnað liði og aðskota-
dýrin hrakin í burtu. Þá var
kannski leitað stuðnings hjá
einhverjum öðrum hópi til að
styrkja liðið, ribbaldarnir
sóttir heim og leitað hefnda.
Menn voru þá vopnaðir tré-
sverðum og jafnvel bogum.
Fylkingunum laust saman en
sjaldan held ég að þurft hafi
að sauma sár eftir slíka bar-
daga. Þetta voru yfirleitt smá-

vægilegar skeinur.
Í þessum hópum öllum voru

yfirleitt einhverjir áberandi og
sterkir einstaklingar. Ef þeir
létu sjá sig þegar í odda skarst,
ég tala nú ekki um ef þeir
voru eitthvað eldri, þá lögðu
andstæðingarnir jafnan á
flótta. Hinar fáu bíómyndir
sem menn sáu á þessum tíma
hafa líklega sett sitt svipmót á
þessa bardaga, svo sem kvik-
myndir með Hróa hetti, og
þar lærðu menn vopnaburð-
inn. En vopnin voru nú ekki
upp á marga fiska.“

Tuskuboltafélagið Geysir

– Þú hefur löngum haft
áhuga á fótbolta...

„Já. Annað einkenndi
hverfaskiptingu bæjarins
miklu frekar en púkaflokk-
arnir og barátta þeirra, sem
betur fer, en það voru íþrótta-
félögin. Þar fengu menn ákaf-
lega gott vegarnesti út í lífið.
Menn þurftu auðvitað að reka

sitt félag, þó að efnin væru
engin. Í hverfinu okkar á Mið-
eyrinni vorum við eitt sinn
með félag, sem hét Geysir.
Nafnið var valið vegna þess
að þá var á markaðnum
þvottaefni sem hét Geysir.
Pakkarnir voru bláir og á þeim
mynd af Geysi í fullum
skrúða. Þessa mynd settum
við á fána og ýmis áhöld sem
við vorum með. Við notuðum
hana sem tákn fyrir félagið
og fengum nafnið með þeim
hætti.

Við vorum í stöðugum
vandræðum með að eignast
fótbolta. Einu sinni eignuð-
umst við leður af fótbolta en
enga blöðru, og þá tróðum
við hann út með tuskum. Ein-
hverju sinni vorum við að
leika okkur þarna í Mánagöt-
unni með þessum bolta, þegar
þar komu aðvífandi einhverjir
náungar úr félagi sem var efn-
aðra og átti bolta og sáu þenn-
an útbúnað okkar. Eftir það
gekk félagið undir nafninu

Tuskuboltafélagið Geysir.“

Safnað fyrir fótboltum
„Í þessum félögum fengu

menn ákveðna útrás og jafn-
framt urðu menn að byggja
félögin upp og afla fjár, safna
fyrir fótboltum og öðru sem
til þurfti. Þá fóru menn í fjör-
urnar og söfnuðu saman
sprekum, þurrkuðu þau bak
við húsin heima hjá sér,
hjuggu niður og seldu sem
eldivið. Þá var alls staðar kynt
með kolum og fólk þurfti
uppkveikjur. Ég man að við
seldum þessa poka á tíu eða
fimmtán krónur, sem var
gríðarmikill peningur. Mig
minnir að fótbolti hafi kostað
þá eitthvað um hundrað krón-
ur. Það þurfti því að selja
nokkra pokana til að losna
við tuskuboltann. Síðan
kepptu þessi félög í knatt-
spyrnu, frjálsum íþróttum og
á skíðum, alveg eftir settum
reglum.

mig til hlés meðal félaganna í
árganginum. Aftur á móti var
ég frekar foringi í hópi þeirra
sem yngri voru heima í mínu
hverfi, í Mánagötunni og þar í
kring.“

– Væntanlega hefurðu verið
í einhverju púkagenginu eins
og aðrir strákar í bænum á
fyrri árum...

Mánagötupúkarnir

„Já, ég tilheyrði Mánagötu-
púkunum, en þeirra hverfi var
Mánagata, Hrannargata og
Sólgata. Svæðið okkar var
ekki öllu stærra. Hóparnir í
bænum voru mjög margir. Þeir
hópar sem eitthvað bar á að
ráði voru aftur á móti Króks-
púkar og Hlíðarpúkar og
Dokkupúkar, og svo Arn-
grímspúkar á tímabili, þ.e.
hópur í kringum syni Arn-
gríms Fr. Bjarnasonar í Hafn-
arstrætinu, í húsinu hérna fyrir
handan þar sem myndbanda-
leigan er núna. Þessir hópar
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Við þessa iðju lærðu menn
margt í almennu félagsstarfi.
Margir á svipuðum aldri og
ég sem starfað hafa að félags-
málum fengu sína skólun í
íþróttahreyfingunni og skáta-
félaginu.

Þegar strákarnir stækkuðu
gengu þeir síðan allir í stóru
félögin hér á Ísafirði, Hörð
eða Vestra. Einu sinni samein-
uðumst við Geysismenn og
Fálkinn í Króknum, stofn-
uðum Íþróttafélag Ísafjarðar
og sóttum um inngöngu í
Íþróttabandalagið. Mig minn-
ir að Jóhann Símonarson hafi
verið formaður í félaginu í
Króknum en ég var formaður
í Geysi. Foringjarnir í Herði
og Vestra ruku þá náttúrlega
til og fengu okkur ofan af
þessu. Þá fórum við að skipta
okkur meira af félagsmálum í
stóru félögunum, Jóhann í
Herði og ég í Vestra. Við
strákarnir vorum yfirleitt bæði
í okkar litlu félögum og svo
líka annað hvort í Vestra eða
Herði. Það rakst yfirleitt aldrei
á, og það var svolítið
merkilegt,  vegna þess að
Hörður og Vestri voru veru-
lega grimmir andstæðingar í
svo að segja öllum málum í
mjög mörg ár.“

Inngangan í Vestra
– Búseta hefur þá ekki ráðið

því hvort menn voru í Herði
eða Vestra?

„Nei. Kunningsskapur réð
væntanlega einhverju um það,
í hvort félagið menn gengu.
En eins og í pólitíkinni réð
það gríðarlega miklu hvort
menn voru fæddir inn í Hörð
eða Vestra. Stundum voru
þetta líka algerar tilviljanir.
Bróðir minn, Guðmundur
Jósep heitinn, sem var all-
miklu eldri en ég, var í Vestra
og ég hefði þess vegna átt að
fara þangað strax. Ég gerði
það hins vegar ekki fyrr en
þegar Halldór Erlendsson
formaður Vestra var íþrótta-
kennari minn í barnaskóla.
Um þær mundir var Vestri á
niðurleið og starfið ekki mikið
í yngri flokkum. Aftur á móti
var það starf kröftugt í Herði.

Í dag mundi það tæplega
líðast, sem Halldór sagði eitt
sinn í kennslustund: Réttið
upp hendurnar, þið sem eruð í
íþróttafélagi. Allir réttu upp
hendur nema ég og annar
strákur til utan úr Krók. Og
þá sagði Halldór: Úr því að
þið eruð ekki í neinu félagi,
þá skrifa ég ykkur í Vestra. Ég
lét þetta ganga yfir mig, en
hinn gerði uppreisn eftir að
hann komst heim. Foreldrar
hans voru Harðarmenn og
sögðu: Þetta er ofbeldi! En ég
varð þar með félagi í Vestra
og varð mjög virkur með
tímanum. Þar var ég kosinn
formaður mjög ungur og
gegndi því embætti víst í ein
25 eða 28 ár, ég man það ekki
alveg.“

– Varstu betri í félagsstörf-
unum en fótboltanum sjálf-
um?

Målmanden og
Björn Helgason

„Ég held það. Samt sem

áður stæri ég mig af því að
hafa náð mjög góðum árangri
í fótboltanum. Ég var mark-
vörður bæði hjá Vestra og hjá
Íþróttabandalagi Ísfirðinga.
Ég var í markinu hjá ÍBÍ
tvisvar ef ekki þrisvar í úrslita-
leikjum í 2. deild. Líka hrósa
ég mér af því, að eftir úrslita-
leik við Keflavík, sem endaði
reyndar með jafntefli, þá
komst einn íþróttafréttarit-
arinn svo að orði, að langbesti
leikmaður Ísafjarðarliðsins
hefði verið markmaðurinn.
Mér fannst ég reyndar ekki
eiga þetta alveg skilið, en
auðvitað þykir manni lofið
gott. Í Noregs- og Danmerk-
urferð knattspyrnumanna ÍBÍ
árið 1957 kepptum við m.a.
við fyrstudeildarlið Túns-
bergs, vinabæjar Ísafjarðar.
Eftir leikinn, sem við töpuðum
2-0 sagði dagblað bæjarins
frá viðureigninni og að bestu
menn liðsins hefðu verið
målmanden og Björn Helga-
son.

Þegar ég var formaður í
Vestra fór gríðarleg vinna í
það að byggja upp yngri
flokkana í félaginu. Ég sá
fljótlega að ekki væri hægt að
bæta svo miklu við elsta
flokkinn. Þar voru menn sem
voru eldri en ég og ég hafði
ekki mikil afskipti af þeim,
en ég einbeitti mér frekar að
því að byggja upp yngri
flokkana. Þá var Hörður alls-
ráðandi í yngri flokkunum og
sigraði yfirleitt á öllum mót-
um. Hlutskipti Vestra var að
sjá til þess að Hörður hefði
einhvern til þess að keppa við.
En með því að byrja á yngsta
flokknum með margskonar
starfsemi, bæði æfingum og
fundum – ég man t.d. eftir því
að við útveguðum íþrótta-
filmur frá ÍSÍ og héldum
margoft fundi í kaffisal Kaup-
félagsins – þá stækkaði þessi
hópur smátt og smátt. Þegar
menn verða varir við eitthvert
líf koma þeir auðvitað og vilja
vera með. Síðan smita þeir út
frá sér og taka fleiri með.
Keppikeflið var náttúrlega að
ná einhverjum sálum úr Herði,
líkt og í pólitíkinni! Þetta tókst
bærilega. Samt var ég búinn
að vera formaður ein átta eða
níu ár, held ég, þegar við
náðum þeim áfanga að verða
Vestfjarðameistarar í öllum
flokkum nema fyrsta flokki.“

Allt undirlagt af
fótboltastarfi

„Segja má, að allt hafi verið
undirlagt af þessu heima hjá
mér. Herbergið mitt var í
rauninni félagsheimili Vestra
og eftir að ég stofnaði heimili
tók konan við þessu eins og
hluta af mér. Ég hef oft hugsað
um það síðan, að þetta voru
miklar fórnir hjá henni, því
að ekki hafði hún tengsl við
þessa hluti frá upphafi eins
og ég. Í þetta starf hjá mér fór
geysilega mikill tími, sem
kannski hefði fremur átt að
verja til þess að byggja upp
heimilið og koma sér fyrir eins
og hjá öðru fólki.“

– Nú eru fjölmörg ár liðin
frá því að þú hættir í þessum
geira...

„Já, sem betur fer kom að
því að ég fór að fást við í
önnur verkefni. Þegar ég fór
suður í Vélskólann árið 1957
tók varaformaðurinn við á
meðan, en ég losnaði ekki fyrr
en Tryggvi Sigtryggsson tók
við félaginu og stóð sig
ágætlega.

Ég get nú ekki kallað Vestra
afkvæmi mitt, vegna þess að
félagið er miklu eldra en svo,
en tilfinningin er svipuð.
Maður átti það stóran hlut í
þessu og losnaði í rauninni
aldrei frá því.“

Akureyrarferðin
„Umsvifin voru gríðarlega

mikil á tímabili. Við vorum
með sunddeild sem náði
frábærlega góðum árangri
undir forystu Fylkis Ágústs-
sonar og þar eignuðumst við
marga Íslandsmeistara í yngri
aldursflokkum. Fylkir varð
reyndar líka Íslandsmeistari
sjálfur á móti sem haldið var
á Akureyri á sínum tíma. Ég
var einmitt fararstjóri í þeirri
ferð. Auk Fylkis var Tryggvi
Tryggvason (hjá Eimskip), ein
helsta stjarnan hjá karlmönn-
unum, en í hópi kvennanna
voru það Margrét Jónsdóttir
(hjá Ferðaþjónusta Margrétar
og Guðna) og Guðmunda,
dóttir Jónasar Péturssonar.
Annars má ekki vera að nefna
svona nöfn, því að hugsanlega
gleymir maður einhverjum.

Þessa ferð norður fórum við
á tveimur bílum, annars vegar
Volkswagen bílaleigubíl og
hins vegar Renault sem ég
var með. Ég held að ekkert
okkar hafi áður farið land-
leiðina til Akureyrar. Það gekk
á ýmsu á leiðinni og kannski
ástæðulaust að vera að segja
frá því. Stundum var ekið utan
vegar og eitt sinn lentum við í
því að annar bíllinn fór á
hliðina og fólk þurfti að fara
upp úr honum eins og kafbát.
Hann skemmdist ekkert og
með sameiginlegu átaki gát-
um við komið honum á fjögur
hjól á ný.“

Dapurleg staða hjá
knattspyrnunni á Ísafirði

– Hvað segir þú um stöðu
fótboltans á Ísafirði síðustu
árin?

„Mér finnst það dálítið
dapurlegt, hvernig farið hefur
fyrir knattspyrnunni hér á
Ísafirði. Menn hafa orðið
gjaldþrota á þeim vettvangi
hvað eftir annað og það finnst
mér nokkuð skrýtið. Kannski
er það vegna þess að þeir sem
starfa í þessu virðast ekki vera
að því fyrir sjálfa sig. Áður
var frumskilyrði að menn yrðu
að bjarga sér sjálfir fjárhags-
lega og jafnframt átti þetta að
vera félagsskapur þar sem
hver og einn fengi einhverja
persónulega lífsfyllingu af því
að vinna að þessu, bæði úr
íþróttinni sjálfri, sem er holl
og góð, og félagsskapnum í
kringum íþróttina. Þessi hugs-
unarháttur virðist vera mjög á
undanhaldi. Þeir sem eru í
knattspyrnunni sjálfri virðast
núna líta á iðkun hennar sem
sitt eina hlutverk, en síðan á

að vera einhver ákveðin stjórn
sem á að sjá um allt hitt og
ekki gera neitt annað. Þarna
finnst mér komin gjá á milli
tveggja hópa, þar sem vera
ætti einn samstæður hópur.“

– Leikmennirnir eru ekki
lengur að safna sprekum til
að geta keypt bolta...

„Það er mergurinn málsins.
Þannig voru hlutirnir hins
vegar á minni tíð, alveg frá
því að við lékum okkur með
tuskuboltann. Þó að sam-
keppnin væri nú oft helst til
mikil á milli félaganna á
sínum tíma og gengi kannski
heldur langt stundum – bar-
áttan um sálirnar varð á köfl-
um nokkuð grimm, rétt eins
og í pólitíkinni – þá störfuðu
menn saman á vissum sviðum
í gegnum Íþróttabandalag
Ísafjarðar með mjög góðum
árangri. Þegar knattspyrnunni
var skipt í fyrstu og aðra deild
fyrir mörgum árum, þá sáu
menn fljótlega að til þess að
ná árangri í samkeppninni
yrðu menn að standa saman
og mynduðu þá sameiginlegt
lið ÍBÍ. Það gekk mjög vel.
Menn þurftu að fjármagna
þetta sjálfir og héldu dans-
leiki, skemmtanir, hlutaveltur
og happdrætti, allt sem nöfn-
um tjáir að nefna, til þess að
afla peninga til ferðalaga svo
að leikmenn og aðrir þyrftu
að borga sem minnst með sér
sjálfir, þó að oftast yrði það
hlutskipti þeirra að kosta
úthaldið að miklu leyti sjálf-
ir...“

Enginn á launum

– Og voru ekki á launum...
„Nei, nei, enginn á launum,

ekki einu sinni sá sem tók að
sér að þjálfa. Meira segja eftir
að við vorum komnir í þá
stöðu að leika ár eftir ár
úrslitaleiki um sæti í fyrstu
deild, þá vorum við kannski
ekki með þjálfara nema einn
eða tvo mánuði. Aftur á móti
var hér ágætur maður, sem
lengi var formaður Harðar,
Albert Karl Sanders, sem tók
að sér sem einn í liðinu að
þjálfa. Síðan kom hér annar
maður, Jens Sumarliðason,
sem vann í Skipasmíðastöð-
innni, og þjálfaði lengi án þess
að ég viti til að hann hafi nokk-
urn tíma fengið laun fyrir það.

Kannski er ekki eðlilegt að
telja þetta sjálfsagt, en svona
var það nú. Það voru engir
sem höfðu peninga út úr
þessu, en menn höfðu ánægj-
una. Í sameiginlegu liði ÍBÍ
fóru menn í margar keppnis-
ferðir. Þá var erfiðara og dýr-
ara að ferðast en nú er. Einkum
var farið til Akureyrar, Akra-
ness, Reykjavíkur og Kefla-
víkur, fyrir utan keppnina í
annarri deildinni. Peninganna
öfluðu Harðarmenn og Vestra-
menn sameiginlega og þetta
gekk ágætlega. Síðan fengu
menn þá flugu í höfuðið, fyrst
þessi samvinna gekk svona
vel, að sjálfsagt væri að sam-
eina félögin. Yngri menn í
okkar röðum sögðu að fyrir-
komulagið væri gamaldags og
tóm vitleysa, en ég var alltaf á
móti sameiningu félaganna.
Ég hélt því fram, að miklu

mér það ekki, þannig að núna
stend ég eiginlega frammi
fyrir því að verða að ganga af
trúnni. Ekki fer ég að horfa á
þýska boltann!“

– Uppáhaldsliðið þitt í
Englandi...

„Það er nú svolítið kúnst-
ugt. Uppáhaldsliðið mitt heitir
Watford...“

– ...sem Elton John átti um
skeið...

„Já. Watford var í annarri
deild þegar ég tók ástfóstri
við það og síðan vann það sig
upp í þá fyrstu, sem nú heitir
úrvalsdeild, og komst í úrslit í
bikarnum eitt árið. Búning-
arnir þeirra voru rauðleitir og
það var kannski hluti af ástæð-
unni, en auk þess var þetta
mjög skemmtilegt lið. Það var
mjög blandað og þar á meðal
voru þeldökkir menn. Ein-
hvern veginn féll mér vel við
þetta lið og margir góðir leik-
menn þar innanborðs. Á þeim
tíma voru hörundsdökkir
menn ekki áberandi í ensku
knattspyrnunni, að minnsta
kosti ekki í þeim liðum sem
Íslendingar dá mest, eins og
Manchester United eða Arse-
nal.“

Eitthvað svipað
og með kratana...

„Á síðustu árum hef ég svo
mátt horfa á eftir þessu liði
niður úr hverri deildinni af
annarri, þannig að núna á ég
ekkert lið sem er neitt áber-
andi. Mín meðfædda þrjóska
veldur því hins vegar, að ég
yfirgef ekki Watford þótt illa
gangi. Eitthvað svipað og með
kratana...“

– Þú hefur alla tíð lifað og
hrærst í félagsmálum...

„Ég byrjaði mjög ungur að
stofna hverfisfélög og síðan
hef ég aldrei losnað frá þessu.
Mjög snemma fékk ég eftir
miklar fortölur að fara á fund
í Verkalýðsfélaginu Baldri
með manni sem var nátengdur
mér og mjög virkur í því
félagi, Jóni Jónssyni, sem
nefndur var Jón frá Þingeyri
til aðgreiningar frá öðrum
Jónum hér í bæ. Eftir það var
ég hálfgerð plága á Jóni.“

Kröftugir fundir í Baldri
„Þetta hefur líklega verið á

árunum 1943-45. Þegar ég sá
auglýstan fund í Baldri reyndi
ég allt hvað ég gat til að fá að
fara með Jóni og ég hafði það
í gegn nokkrum sinnum. Mér
er minnisstætt frá þeim fund-
um hversu kröftugt félagslífið
var á þessum tíma og hversu
málefnaleg umræðan var á
þessum fundum. Það er eftir-
minnilegt hvað menn eins og
Jón frá Þingeyri og Helgi
Finnboga og Einar Þorbergs-
son og fleiri stóðu yfirleitt
uppi í hárinu á foringjunum,
þeim Helga Hannessyni og
Hannibal Valdimarssyni, og
þá í þeim tilgangi að halda
þeim við efnið en ekki til þess
að búa til ágreining við þessa
menn, sem voru jafnframt í
forystu í sveitarfélaginu.
Menn gerðu miklar kröfur
fyrir sína hönd og verkafólks-
ins, um að þeir sem voru í

fleiri myndu taka þátt í starfinu
í yngri flokkunum, ef félögin
yrðu áfram tvö, og þar með
fengjust miklu fleiri einstakl-
ingar upp í eldri flokkana.

Ég er viss um að ég hafði
rétt fyrir mér í þessu efni.
Þegar félögin tvö voru í
rauninni lögð af gerðist það
einmitt, að gulrótin var ekki
lengur fyrir hendi. Þegar
félagið er aðeins eitt er bar-
áttan og metnaðurinn ekki
lengur til staðar í yngri flokk-
unum og ekki lengur nein
keppni um sigur milli tveggja
félaga og fylgismenn þeirra
og aðstandendur hvors um sig
ekki lengur til staðar. Ég hygg
að þessi kenning mín hafi
sannast, því er nú verr og
miður.

– Akureyringar héldu sínum
tveimur félögum í fullu fjöri
þó að þeir kepptu um árabil
sameiginlega undir merkjum
ÍBA, og nú er langt síðan þeir
ákváðu raunar að tefla á ný
fram tveimur liðum í Íslands-
mótinu...

„Já, ég held að dæmið með
Akureyringana styðji kenn-
ingu mína, að betra sé að hafa
tvö félög sem leita jafnvægis.
Það félag sem stendur höllum
fæti berst um á hæl og hnakka
til þess að ná sterkara félaginu
en hitt reynir að sama skapi
að halda forystunni. Þetta er
einfaldlega eðli málsins sam-
kvæmt. Vestmannaeyjafé-
lögin hafa sameiginlega náð
góðum árangri á undanförn-
um árum og nú eru þeir búnir
að sameina félögin hjá sér.
Við skulum bara vona að það
gangi vel.

En nú eru bara komnir allt
aðrir tímar og atvinnumennsk-
an komin í spilið. Spurningin
núna hlýtur að vera sú, hvort
Ísfirðingar, einhverjir allt aðrir
en þeir sem eru að æfa og
leika knattspyrnu, séu tilbúnir
að ausa peningum í þessa
íþrótt, þannig að hægt sé að
launa bæði þjálfara og leik-
menn svo að ná megi boð-
legum árangri á landsvísu. Ég
held að það gerist ekki hér. Ef
á hinn bóginn skyldu finnast
hér einhverjir vitleysingar á
borð við mig fyrr á árum,
einhverjir vitleysingar sem
vilja fórna öllum sínum tíma
og einhverjum fjármunum
líka í þágu fótboltans, þá væri
það bara gott.“

Sviptur minni
sóknarkirkju

– Fylgistu með enska bolt-
anum, þeim ítalska og þýska?
„Maður sem hefur tekið þátt í
fótboltanum með einum eða
öðrum hætti áratugum saman
losnar aldrei frá honum. Það
hefur verið hjá mér eins og
hjá kaþólskum manni að fara
í kirkju, að sitja fyrir framan
sjónvarpið og horfa á enska
fótboltann á laugardögum. Þar
hefur ekkert getað truflað mig,
ég skal játa það, ekki einu
sinni þörf á fundi í Verkalýðs-
félaginu Baldri. Þess vegna
er nú eins og ég hafi verið
sviptur minni sóknarkirkju,
eftir að Sýn yfirtók enska
boltann. Ég hef aldrei verið
áskrifandi að Stöð 2 og ætla
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senn forystumenn í verka-
lýðsfélaginu og í stjórn sveit-
arfélagins stæðu við stóru
orðin, stæðu við þær hugsjónir
sem þeir höfðu sjálfir predikað
í verkalýðsfélaginu. Stundum
fundust mér þessir menn vera
óskaplega grimmir við for-
ingjana, kannski vegna þess
að ég þekkti ekki nógu vel til.
Þarna var enginn munur á,
hver var foringinn, kennarinn
og skólastjórinn og hver var
verkamaðurinn á Eyrinni.“

– Þú varst um tíma formað-
ur Iðnnemafélagsins hér á
Ísafirði og síðan Félags járn-
iðnaðarmanna...

Stéttarfélögin séu ekki
aðeins skylda og kvöð

„Þegar ég var að læra í
Vélsmiðjunni Þór var ég for-
maður Iðnnemafélagsins um
tveggja ára skeið. Þegar ég
var búinn að læra var ég síðan
kosinn formaður Félags járn-
iðnaðarmanna. Þessi félög
áttu það sameiginlegt, að þau
urðu að afla sér sjálf allra
þeirra tekna sem þau þurftu í
félagsstarfið og fjáröflunin
kostaði alltaf mikla vinnu.
Félag járniðnaðarmanna var
að vísu ekki stórt, aðallega
voru í því starfsmenn í Vél-
smiðjunni Þór. En í því litla
og fátæka félagi náðum við
þá þeim áfanga að kaupa
sumarbústað inni í Skógi. Ég
hef alltaf litið þannig á stétt-
arfélög, að þau eigi ekki ein-
göngu að vera skylda og kvöð
eða til þess að reka sjúkrasjóð
og þess háttar, heldur eigi
hlutverk þeirra einnig að vera
að gera eitthvað fleira í þágu
félagsmannanna, þannig að
það sé raunverulegur akkur
fyrir alla að vera í félaginu
umfram það sem lögboðið er.“

Framboðið til forseta-
embættisins í ASÍ

– Þú varst í framboði til
embættis forseta ASÍ fyrir
fáum árum. Bjóstu við því að
ná kjöri?

„Nei. Ég þekki innviði
Alþýðusambands Íslands al-
veg nógu vel til þess að vita,
að slíkir hlutir gerast ekki á
þingunum sjálfum, heldur á
bak við tjöldin. Ég skynjaði
það mjög fljótlega eftir að ég
asnaðist til að segja já við því
að það mætti bjóða mig fram,
að þetta féll ekki í góðan
jarðveg. Þeir sem þá mynduðu
meirihluta í Alþýðusamband-
inu voru Sjálfstæðismenn og
Alþýðubandalagsmenn. Þeg-
ar ég segi Sjálfstæðismenn,
þá á ég sérstaklega við Versl-
unarmannafélag Reykjavíkur,
sem er vissulega mjög sterkt
afl í sambandinu. Ég féll ekki
í kramið hjá formanni þess,
Magnúsi L. Sveinssyni, og þar
með var sá draumur úti. Sem
betur fer, segi ég nú eftir á. Ég
er ekki viss um að mér hefði
líkað mjög vel að gegna þessu
embætti, ef slíkt hefði komið
til. Auðvitað hefði ég reynt að
gera mitt besta, þar eins og
annars staðar. Og hingað til
hefur mitt besta skilað árangri,
þó að ég sé auðvitað ekki
manna dómbærastur á það.“

Sjö vikna verkfallið
og harkan

– Í verkfallinu hér vestra í
vor og sumar var geysileg
harka í þér og félagsfólki þínu
í Verkalýðsfélaginu Baldri,
eins og alþjóð fékk að fylgjast
með. Þið gerðuð miklu meiri
kröfur um bætt kjör verkafólks
en heildarsamtökin í landinu
voru þegar búin að semja um
og þess vegna voruð þið og
væntanlega einnig viðsemj-
endur ykkar í mjög erfiðri
stöðu. Varstu þá að sýna ís-
lensku verkafólki fram á, að
menn hefðu betur kosið þig í
embætti forseta ASÍ á sínum
tíma...?

„Nei. En ég er ekkert hissa
á því, þó að einhverjir reyni
að leggja þetta út á þennan
veg. Ég get alveg skilið þessa
kenningu en á ekkert að vera
óánægður með hana. Með
þessu er verið að segja, að
það sé rétt sem ég hef haldið
fram, að árangur okkar í bar-
áttunni með þessum stóru
samflotum undir forystu ASÍ
og sérfræðinga þess hafi ekki
skilað árangri. Ég get ekki
tekið það öðruvísi, þegar
svona er sagt. Og ég get alveg
staðið á því, að hefði ég orðið
forseti Alþýðusambands Ís-
lands, þá hefði ég ekki tekið
þátt í því samsæri verka-
lýðsforystunnar gegn verka-
fólki, sem átt hefur sér stað í
kjarasamningum á síðustu
árum.“

Hagfræðibullið í
sérfræðingunum

„Margt kemur til, þegar ég
nota hér orðið samsæri. Í
fyrsta lagi, hversu menn liggja
gjörsamlega flatir gagnvart
hagfræðibullinu í sérfræð-
ingum okkar í verkalýðshreyf-
ingunni, þ.e. að þjóðfélagið í
heild þoli ekki þessi laun sem
almennur verkamaður er með.
Auðvitað eru þeir þá að taka

tillit til þess, að stórir hópar,
bæði innan ASÍ og í öðrum
samtökum utan þess, eru alls
ekki með laun samkvæmt
umsömdum launatöxtum,
heldur eitthvað allt annað og
meira. Fiskverkafólkið og
annað almennt verkafólk er
hins vegar á þessum töxtum.
Þetta fólk er ekki með yfir-
borganirnar, heldur eru það
iðnaðarmenn og þeir sem eru
þar fyrir ofan. Það er ekki
Iðjufólkið sem er á þessum
yfirborgunum, en stór hluti
verslunarfólks hefur þær. Og
ef þeir sem eru yfirborgaðir fá
sömu hækkanir og þeir sem
eru á taxtakaupinu einu, þá
getur vel verið að rétt sé
reiknað hjá þessum hagfræð-
ingum. Ef allir sem eru yfir-
borgaðir, þar á meðal þessir
hagfræðingar sjálfir, eiga að
fá sömu hækkanir og þarf til
að leiðrétta hlut láglauna-
fólksins, þá gæti efnahags-
kerfi þjóðarinnar vissulega
verið í hættu.

En auðvitað er það ekki
þetta sem við erum að tala
um, þegar við viljum leiðrétta
laun hinna lægst launuðu. Við
erum þvert á móti að segja, að
það þurfi að verða launajöfnun
í þjóðfélaginu. Ég held að
enginn, sem annars vegar
horfir á launataxtana og hins
vegar á það sem viðgengst í
launamálum í þjóðfélaginu í
dag, geti annað en séð að þetta
gengur ekki. Þetta ástand er
smám saman að skipta þjóð-
inni í tvennt. Og þá er ég ekki
að tala um andskotans kvóta-
málin, þetta mikla afl, sem er
að gera suma í þjóðfélaginu
ríkari en aðra.

Hagfræðingar Alþýðusam-
bandsins komu á fundi, til
dæmis hjá okkur í fyrrahaust,
og sögðu: Auðvitað er hægt
að hækka kaupið hjá verka-
fólki, ja, úr 60 þúsundum upp
í kannski 65 þúsund, án þess
að nokkuð gerist, ef aðrir láta
sér nægja það sem þeir hafa.
Ég hélt fyrst, þegar hagfræð-
ingur ASÍ hélt þennan fyrir-

lestur á þingi Alþýðusam-
bands Vestfjarða, að hann væri
að gera grín að okkur eða að
þetta væri lélegur brandari...“

– Ykkar eiginn hagfræð-
ingur?

„Já. Hann lagði þetta bók-
staflega svona upp. Ef það
gerist eitthvað meira en þetta,
sagði hann, þá koma bara hinir
hóparnir fyrir ofan og sætta
sig ekki við óbreyttan hlut,
heldur heimta það sama og
helmingi meira í viðbót. Þetta
er auðvitað það sem hefur oft
gerst í kjarasamningum. En
við vildum meina að hagfræð-
ingur okkar ætti að viður-
kenna nauðsyn þess að hækka
lægstu launin, en hinir hærra
launuðu fengju minni hækkun
eða enga. Það var í rauninni
sú launastefna sem við mótuð-
um á þessu þingi okkar, þrátt
fyrir orð hagfræðingsins. Við
tókum þau bara sem hvert
annað bull. Á þessu þingi
ákváðum við þá launastefnu,
að engin laun skuli vera lægri
en 100 þúsund. Þeirri stefnu
héldum við fram og Verka-
lýðsfélagið Baldur hafði for-
ystu um að knýja hana fram
þar sem því yrði við komið og
öll önnur félög hér á svæðinu
voru okkur sammála.“

Svik stjórnar Verka-
mannasambandsins

„Eftir þingið fórum við
fulltrúar Baldurs á kjaramála-
ráðstefnu hjá Verkamanna-
sambandinu. Þar kemur þessi
sami hagfræðingur en er þá
aðeins búinn að reisa sig, því
að hann vildi þá meina að
jafnvel væri hægt á einhverj-
um árum að ná 70 þúsund
króna lágmarkslaunum.
Fundarmenn greindi á um
þetta. Um þriðjungur var
sammála mér um að markið
ætti að setja á 100 þúsund og
einhverjir vildu jafnvel fara
hærra. Einn þriðji, og þar á
meðal forysta Verkamanna-
sambandsins með formanninn

í broddi fylkingar, taldi að
hagfræðingurinn hefði rétt
fyrir sér, við hefðum ekkert
efni á því að rengja hann, og
síðan var einn hópur sem vildi
fara þarna milliveg. Síðan átti
að bera fram tillögu stjórnar-
innar um 65 þúsund krónur.
Þá bað ég um fundarhlé og
óskaði eindregið eftir því að
þessi tillaga yrði dregin til
baka, málinu vísað til stjórn-
arinnar og hún tæki mið af
vilja fundarmanna í kröfu-
gerð. Þetta var samþykkt.
Síðan varð ég mjög undrandi
tveim-þrem dögum seinna,
þegar kröfugerð stjórnar
Verkamannasambandsins
birtist, því að þá var markið
sett þannig að hæstu launin
næðu 70 þúsund krónum eftir
þrjú ár.

Þar tel ég að stjórn Verka-
mannasambandsins hafi svik-
ið bæði sjálfa sig og félaga
sína í sambandinu. Nú veit ég
ekkert af hverju. Var það
kjarkleysi? Var það sam-
bandsleysi við félagana í
verkalýðsfélögunum? Eða
voru þeir svona blindaðir af
trúnni á hagfræðingana? Ég
held reyndar að ástæðan sé
ekkert eitt einstakt af þessu,
hvers vegna stjórn Verka-
mannasambandsins sigldi
ekki krappari sjó en raun bar
vitni.“

– Í sumar tókust samningar
við framhaldsskólakennara og
fyrir skömmu við leikskóla-
kennara, þar sem umtals-
verðar kjarabætur og launa-
hækkanir náðust fram og
miklu meiri en verkafólk fékk.
Í þeim tilvikum á Vinnuveit-
endasambandið ekki hlut að
máli, heldur ríki og sveitar-
félög. Augljóst má vera í fram-
haldi af þessum samningum,
að á næstunni verður einnig
samið á mjög svipuðum nót-
um við grunnskólakennara,
svo framarlega sem skólahald
í grunnskólum hér á landi á
ekki leggjast niður að mestu
leyti um ófyrirsjáanlega fram-
tíð. Hér er um mjög stóra hópa

að ræða. Hvað segir þú um
þessa þróun?

Ánægður með samninga
leikskólakennara

„Ég er bara mjög ánægður
með hana. Við formennirnir í
félögunum sem stóðu hvað
lengst í baráttunni hér gerðum
ályktun og óskuðum leik-
skólakennurum til hamingju
með að hafa brotið hundrað
þúsund króna múrinn með
glæsibrag. Þó að okkar krafa
um hundrað þúsund króna
lágmarkslaun hafi kannski
ekki átt hljómgrunn þegar hún
var sett fram nálægt áramót-
unum síðustu og fram eftir
vetri og margir hafi tautað í
barminn að þetta væri ekki
raunhæft, þá kom fljótt í ljós
að við áttum mestan stuðning
hjá þessum hópum sem núna
eru að semja um meira. Þeir
gáfu okkur milljónir í verk-
fallssjóð, einmitt til þess að
styrkja okkur í baráttunni fyrir
því að vinna þessum málstað
fylgis, þó að við gætum
kannski ekki búist við svona
miklum árangri í launaleið-
réttingu eftir að allir félagar
okkar allt í kringum landið
voru búnir að semja um annað
og miklu minna.

En félagarnir í Baldri voru
ákveðnir í því að láta ekki
beygja sig í einum hvelli,
heldur að halda merkinu á lofti
eins lengi og mögulegt væri.
Og það var gert. En eins og þú
ert að segja er það að koma í
ljós núna, að mörg félög eru
að semja um það sama og við
fórum fram á. Ég álít að við
þurfum sem allra fyrst að ná
því marki að enginn hafi laun
undir hundrað þúsund krón-
um, miðað við núverandi
verðlag og sömu efnahags-
forsendur og við búum við í
dag.“

– Þennan rúma áratug sem
ég hef fylgst lítillega með
málum hér vestra finnst mér
einhvern veginn að sam-
komulag verkalýðshreyfingar
og vinnuveitenda hafi lengst-
um einkennst af gagnkvæmri
virðingu, lipurð og hlýju. Er
þetta rétt? Ef svo er, hefur það
verið að breytast að undan-
förnu?

Vestfirskir vinnuveit-
endur öndvegismenn

„Það er mikið til í þessu.
Að minnsta kosti hér á Ísafirði
og eflaust víðar. Í svona stóru
félagi eins og Baldri, þar sem
eru um sex hundruð félags-
menn, er það óhjákvæmilegt
að öðru hverju komi inn á
borð einhver álitamál í sam-
skiptum fyrirtækja og verka-
fólks. Auðvitað þurfum við
þá að ræða við vinnuveitendur
á svæðinu og athuga hvort
eitthvað hafi farið úrskeiðis
og hvort eitthvað þurfi að
lagfæra. Eftir allan þann tíma
sem ég er búinn að vera hér
starfsmaður verkalýðsfélag-
anna, allt frá ársbyrjun 1970,
þá get ég ekki annað en hrósað
vinnuveitendum hér á Vest-
fjörðum í hástert, fram-
kvæmdastjórum og reyndar

„Sighvatur er mjög traustur maður að mörgu leyti og ágætur. Ég held nú samt sem áður, ef ég á að vera alveg hreinskilinn,
að einfaldlega sögulega séð geti hann ekki orðið formaður í nýjum sameinuðum jafnaðarmannaflokki.“
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meginþorranum af verkstjór-
um, sérstaklega þeim sem
hafa verið hvað lengst við
verkstjórn. Þetta eru allt
öndvegismenn. Þeir hafa ekki
bara viljað hag fyrirtækjanna
sem mestan, heldur líka hag
starfsfólksins. Eða eins og
einn sagði við mig eftir
verkfallið, þegar ég spurði
hvort menn væru ekki búnir
að jafna sig: Ég veit það nú
ekki, en ég ætla bara að segja
þér eitt, að það verður ekkert
fyrirtæki rekið með árangri
nema að hafa gott starfsfólk.
Ég skildi þetta þannig, að
kröfur okkar hefðu ekki verið
neitt yfirmáta ósanngjarnar og
þrátt fyrir þessi átök og
kannski stór orð sem féllu á
báða bóga, þá ættu báðir aðilar
að vera menn til þess að jafna
það og taka upp fyrra góða
samstarfið.

Ég get aðeins endurtekið,
að ég tel að fyrirtækin hér
hafi haft í hverju rúmi öndveg-
ismenn, sem vildu gera rétt
og vildu hafa gott og ánægt
starfsfólk. Okkur hefur líka
oft tekist að fá inn sérákvæði
í kjarasamningum hér hjá
okkur, sem eru dálítið öðruvísi
og manneskjulegri en það sem
Verkamannasambandið hefur
til dæmis komist upp með við
sína viðsemjendur, ægivaldið
í Garðastræti.

Aftur á móti hef ég sagt á
fundum okkar undanfarin ár,
að þetta gæti breyst. Þeir menn
sem við höfum verið að semja
við, bæði í útgerðinni og fisk-
vinnslunni, hafa yfirleitt verið
menn sem hafa unnið sig upp
í fyrirtækjunum, frá því að
vera verkamenn eða hásetar
og upp í það að verða skip-
stjórar, útgerðarstjórar og
framkvæmdastjórar. Og
venjulega hafa engir orðið
verkstjórar nema þeir hafi
áður öðlast mikla reynslu í
almennri verkamannavinnu.
Hættan er sú að mönnum í
stjórnunarstöðum með þenn-
an bakgrunn fari fækkandi,
en í staðinn komi menn sem
hafa litla starfsreynslu en þeim
mun lengri skólagöngu að
baki. Þar með myndast gjá,
sem erfitt getur orðið að brúa
og getur orðið stórhættuleg,
bæði fyrir starfsfólkið og
fyrirtækin. Einhver orðaði
þetta þannig, að silfurskeiða-
mennirnir væru að taka við.
Maður hló að þessu, en líklega
er mikið til í því.“

Fjölskyldan
– Fjölskyldan, ættfræðin...
„Eiginkonan er Hjördís

Hjartardóttir úr Fagrahvammi
í Skutulsfirði, dóttir Hjartar
Sturlaugssonar og Arndísar
Jónasdóttur, fyrri konu hans.
Börnin okkar eru tvö, Sig-
urður Pétursson sagnfræðing-
ur og Edda Pétursdóttir, sem
er BA í finnsku og frönsku og
kennari í Reykjavík. Sigurður
og eiginkona hans, Ólína
Þorvarðardóttir fyrrum frétta-
maður, eru nýkomin til lands-
ins eftir ársdvöl í Danmörku
ásamt börnum sínum fjórum,
þar sem Ólína var að afla sér
efnis í doktorsritgerð um álfa,
galdra og forynjur, sem eru
sérgrein hennar í íslenskri

þjóðfræði. Börnin voru þar í
skóla en Sigurður starfaði á
sandblástursverkstæði. Eigin-
maður Eddu er Gunnar Hall-
dórsson, íslenskufræðingur,
kennari við Kennaraháskól-
ann, og börn þeirra eru þrjú.

Þess má geta í sambandi
við þau Eddu og Gunnar, að
nærri allan gagnfræðaskólann
hér á Ísafirði sátum við hlið
við hlið, Halldór Jónsson frá
Seljalandi og ég, sonur Jóns
Valdimarssonar, bróður
Hannibals, sem var skólastjóri
í gagnfræðaskólanum. Við
Halldór vorum einna minnstir
í bekknum og tókum þroskann
út heldur seint. Svo æxlast
það þannig löngu síðar, að
börnin okkar verða hjón.
Heimurinn er ekkert sérlega
stór.“

Vildi feta í fótspor pabba
„Foreldrar mínir eru Sig-

urður Pétursson vélstjóri og
Gróa Salómonsdóttir. Pabbi
er Skagfirðingur að uppruna.
Hann missti föður sinn ungur
og fór fljótlega á nokkurs
konar vergang þar við misjafnt
atlæti. Síðan gerðist hann sjó-
maður og fluttist snemma
hingað til Ísafjarðar og varð
meðal fyrstu vélstjóra á bátum
hér. Ástæða þess að ég fór í
nám í vélsmiðju og síðan í
Vélskólann var sú, að ég
ætlaði mér að feta í fótspor
hans og komast kannski held-
ur lengra. Ég held samt að ég
hefði aldrei getað það, svo að
það var kannski eins gott að
hætta. Pabbi var talinn afburða
vélstjóri eins og margir fleiri
á þeim tíma. Hann var á fyrsta
bátnum hér á Ísafirði sem var
með rafal um borð og stundaði
sitt starf einmitt þegar breyt-
ingarnar í þessari grein voru
sem allra örastar. Hann var
stofnandi Vélstjórafélags Ísa-
fjarðar og formaður þess 15
fyrstu árin.“

– Þú hefur samt verið
eitthvað á sjó sem vélstjóri...

„Jú, áður en ég fór í vél-
smiðjuna var ég hér á bátum,
meðal annars þrjú ár með
Guðmundi Guðmundssyni á
Hafdísinni. Það var mjög
skemmtilegur og lærdómsrík-
ur tími. Við vorum á útilegu
með línu og beittum um borð.
Túrarnir voru langir. Meðal
annars rerum við heila vertíð
frá Reykjavík. Einnig var ég
nokkuð til sjós í fríum á
meðan ég var að læra, meðal
annars austur á Hornafirði. Á
meðan ég var í skóla var ég
líka á togaranum Sólborgu hér
frá Ísafirði og eftir að ég klár-
aði var ég á Guðmundi Péturs
og fleiri skipum. Ég var á þeim
tíma í Vélstjórafélagi Ísafjarð-
ar, sem eðlilegt var. Minna
vélstjóraprófið tók ég á nám-
skeiðum hér á Ísafirði, en þar
var yfirkennari Guðmundur
Þorvaldsson, sem var verk-
stjóri í Þór. Síðar tók hann
mig í læri þar, en á þeim tíma
var mjög erfitt að komast að í
slíku námi. Annar kennari á
þessum námskeiðum var ein-
mitt pabbi minn og sennilega
hef ég komist í námið í Þór í
gegnum klíku.“

Lélegur smiður

„Þar var ég fyrst og fremst í
námi sem vélvirki. Ég er
ákaflega lélegur smiður, þann-
ig að það hefði aldrei komið
til að ég fengist við neinar
tæknilegar smíðar í vélsmiðju.
Aftur á móti held ég að ég
hafi verið sæmilegur vélstjóri.
Menn geta verið þokkalegir
vélstjórar þó að þeir séu
klaufar í smíðum, en auðvitað
er best ef hæfileikar á báðum
þeim sviðum fara saman.“

Ekki mikið pláss fyrir
tómstundagaman

– Hefurðu einhver sérstök
áhugamál fyrir utan verka-
lýðsmálin og fótboltann – og
garðinn?

„Ég hef nú ekki mikið pláss
fyrir áhugamál. Það er ekki
vinna frá níu til fimm að vera
í forystu bæði í Alþýðusam-
bandi Vestfjarða og stærsta
félaginu innan þess og starfs-
maður þeirra að auki, heldur
er þetta vinna meira og minna
allan sólarhringinn. Sérstak-
lega var það með þeim hætti
fyrsta áratuginn eða svo. Þá
var eiginlega aldrei hægt að
setjast að máltíð án þess að
vera rifinn til að svara eilífum
símhringingum á meðan. Mér
fannst þetta alveg eðlilegt, en
auðvitað var það oft hvimleitt.
En á seinni árum hefur þetta
breyst töluvert, af hverju sem
það er. Kannski hefur fólk
komist í betra samband við
skrifstofuna eftir að við kom-
um hér á jarðhæð í Pólgötu 2,
en áður vorum við á efstu
hæðinni í Alþýðuhúsinu.

En ég hygg að fleira hafi
breyst. Að minnsta kosti vona
ég að skýringin sé að hluta til
sú, að almennar upplýsingar
um kjaramálin séu ljósari en
áður var. Starfið í félaginu
hefur verið almennara allra
síðustu árin en oft áður, ég
tala nú ekki um í kringum
verkfallið í sumar. Áður þurfti
maður að gera flesta hluti
einn, en í þessu verkfalli þurfti
ég minna að koma að hlut-
unum en nokkru sinni fyrr.
Nú var ég í rauninni bara
þjónn þessa hóps sem hér réði
ríkjum í verkfallinu, sem betur
fer. Það gerist einfaldlega
ekki, að halda saman svona
hópi af fullum krafti dag og
nótt í langan tíma án þess að
almennur áhugi sé þar að baki
og fólkinu sjálfu finnist það
vera að berjast fyrir réttlætinu.
Í þessu verkfalli var ég ekki
neinn höfuðpaur eða drifkraft-
ur, eins og formaður þarf oft
að vera í svona félagsskap,
heldur var fólkið sjálft að
berjast fyrir málstaðnum af
eigin hvötum. Drifkrafturinn
var hinn almenni félagsmaður
sem tók völdin hér á efri
hæðinni.“

Sá vægir sem vitið
hefur meira

– Finnst þér að félagar þínir
hafi í verkfallinu í einhverjum
tilvikum farið offari í barátt-
unni fyrir málstaðinn og rétt-
lætið?

„Nei. Ég held að það hafi
ekki gerst, sem betur fer. Fólk
reyndi vissulega að standa

eins fast á sínu og mögulegt
var og koma í veg fyrir verk-
fallsbrot hjá þeim sem reyndu
slíkt. Þar þurfti auðvitað að
ganga eins langt og framast
var kostur, en ég held að menn
hafi aldrei farið yfir strikið af
okkar hálfu í þeim efnum. Hið
sama verður ekki sagt um þá
sem við áttum við að eiga.
Þeir fóru lengra en þeir máttu
og fyrir kom að mitt fólk
sagði: Sá vægir sem vitið
hefur meira. Og fór eftir því.

Aftur á móti voru ýmis öfl
hér í bæ sem voru á móti okkur
og töldu þetta frumhlaup og
vitleysu og hefndaraðgerðir
gegn einhverjum tilteknum
fyrirtækjum eða jafnvel ein-
staklingum. En þeir sem til
þekkja vita að um slíkt var
ekki að ræða. Yfirleitt kom
gagnrýnin á okkur frá fólki
sem hafði allt sitt á þurru og
hafði þrisvar eða fjórum
sinnum hærri laun en verka-
fólkið sem var að berjast fyrir
rétti sínum.“

Sameiginlegt framboð
A-flokkanna á Ísafirði
– Nú hefur verið ákveðið

að vinna að sameiginlegu
framboði A-flokkanna á Ísa-
firði. Hefurðu trú á því að það
takist?

„Ég verð nú að hafa trú á
því, vegna þess að ég er sjálfur
búinn að þrugla um þetta,
bæði innan míns flokks og
þar sem ég hef hitt aðra vinstri
menn, og sagt að þetta væri
orkueyðsla og tímaskekkja, að
A-flokkarnir hér skuli berast
á banaspjót í stað þess að snúa
bökum saman og mynda einn
flokk. Fyrir bæjarstjórnar-
kosningarnar 1992 hitti ég
framámann í Alþýðubanda-
laginu og sagði eitthvað á
þessa leið: Það er tóm vitleysa
að við séum að bjóða fram
sitt í hvoru lagi; ef við bærum
gæfu til þess að standa saman
að framboðslista, þá gætum
við hugsanlega náð meirihluta
hér í bænum. Þá sagði þessi
góða kona: Þetta er misskiln-
ingur hjá þér að einu leyti, ég
get verið sammála því að við
séum að berjast fyrir sama
málstað og jafnvel sömu
hugsjónum, en það þarf að
vera til róttækur byltingar-
flokkur og þess vegna er tilvist
Alþýðubandalagsins réttlæt-
anleg. Eftir bæjarstjórnar-
kosningarnar fór svo þessi
bæjarfulltrúi í samstarf við
Sjálfstæðisflokkinn.

En ef við getum eytt per-
sónulegum væringum, sem ég
skil ekki að þurfi að vera til
staðar, þá sé ég ekki annað en
þessir flokkar ættu að sam-
einast fyrir kosningarnar í vor.
Ef þeir gera það ekki, þá eru
þeir glataðir. Þetta hefði átt
að gera fyrir löngu.“

Kvennalistinn er
skrítið apparat

– Viltu hafa Kvennalistann
með?

„Kvennalistinn er dálítið
skrítið apparat. Hann var nátt-
úrlega að berjast fyrir áhrifum
kvenna í pólitíkinni og lands-
málum almennt og benda á

Hraðakstur í
Bolungarvík

Í síðasta tölublaði BB birtist frétt af hraðakstri ungra manna í
Bolungarvík. Það er mikið alvörumál þegar ekið er á nærri
þreföldum hámarkshraða í þéttbýli eða nánd þess. Sem betur fer
var lögreglan í Bolungarvík vel vakandi og stóð þessa tvo
ökuþóra að verki. Þeir voru teknir við þessa stórhættulegu iðju,
að keyra of hratt. Reyndar óku þessir piltar svo hratt, að þeir
stofnuðu lífi sínu og annarra í mikla hættu. Fyrri ökuþórinn var
gripinn  aðfararnótt laugardags á 144 kílómetra hraða miðað við
klukkustund. Hinn síðari var svo stöðvaður á 156 kílómetra
hraða nærri sólarhring síðar á svipuðum stað.

Sá hinn sami var samkvæmt frétt blaðsins að brjóta af sér í
þriðja skiptið, hafði áður ekið undir áhrifum áfengis og síðar of
hratt. Á mjög skömmum ökumannsferli sínum hafði hann verið
án ökuskírteinis í samtals þrjá mánuði. Nú var hann staðinn að
glannakstri í annað sinn. Auðvitað er meginefni slíkrar fréttar
þessi ótrúlega hegðun ökumannsins unga og algert virðingarleysi
hans þegar umferðarlög eru annars vegar. Ekki síst er hún
undarleg vegna þess að samkvæmt fréttinni hafði
ökuþórinn verið látinn undirgangast ökupróf eftir
annað brot sitt og haft ökuskírteini sitt að því
loknu í þrjá daga!

Af fréttinni mátti skilja að sá, sem tekinn
var fyrr, hefði verið að brjóta af sér í fyrsta
sinn. Ekkert kom fram um annað.
Hann ók á tæplega þreföldum
hámarkshraða. Sá síðari fór vel
yfir þrefaldan hámarkshraða á
umræddum vegarkafla í Bolung-
arvík. Íbúar og vegfarendur í
Bolungarvík hljóta að hafa þungar
áhyggjur af ökuhraða á þessum
slóðum. Bót var í máli, að sýslu-
maðurinn vissi sem var að pöru-
piltarnir báðir voru frá Ísafirði.
Þegar tölvukerfi sýslumannsins
í Bolungarvík komst í lag, eftir
að hafa svikið hann, fylgdi
hann eftir ákvörðun sinni og
sendi skýrslunar til Ísafjarðar
strax og þær höfðu verið gerðar.

Sýslumaður á báðum áttum

Frá máli þessu hefur verið sagt að minnsta kosti í þremur
fjölmiðlum. Svæðisútvarpið sagði frá þessum ofsaakstri. Sama
gerðu Morgunblaðið og loks BB í síðustu viku. Fréttin var alls
staðar á svipaða lund. Þó var frásögn BB í síðustu viku frábrugðin.
Þar voru höfð ummæli eftir sýslumanni um það, að hann hefði
verið á báðum áttum varðandi viðbrögð sín. Slíkt hendir flesta og
reyndar oft á ævinni. Einkum mun það vera þegar menn eru að
fást við ný eða óvenjuleg verkefni. Því er ekkert við það að
athuga þótt sýslumaðurinn í Bolungarvík sé á báðum áttum. Í
hans tilviki virðast það hafa verið hin eðlilegustu viðbrögð.

Þessi litla og sakleysislega frétt leiðir hugann að alvörunni
sem fylgir því, að ungt fólk, sem ekki hefur til þess þroska, hljóti
ökuréttindi. Mestur stuggur stendur hverjum manni af því, að
ökufanturinn hinn verri, skuli hafa staðist ökupróf í annað sinn.
Auðvitað hugsar margur til þess með hryllingi, að núgildandi
ökupróf skuli ekki megna að útiloka pilt, sem brýtur ítrekað af
sér með framangreindum hætti. Hegðun hans hefur í sér fólgna
mikla hættu fyrir alla nærstadda.

Margar aðferðir hafa verið reyndar til að taka á of hröðum
akstri. Því miður er það svo, að alltof margir ökumenn telja að
hámarkshraði á þjóðvegum, jafnt og í þéttbýli, sé of lítill. Þessa
afstöðu sýna bílstjórar gjarnan í verki, með því að aka allt of
hratt. Lögreglunni er ætlað að hafa eftirlit með því að hámarkshraði
sé virtur. Fregnir frá Ísafirði hafa gefið til kynna að þar standi
lögregla sig nokkuð vel í þessum efnum. Nýjung er að fréttir
berist um að ökumenn hafi verið teknir við hraðakstur í
Bolungarvík. Því skal fagnað og lögreglumönnunum ungu hrósað
fyrir frammistöðu sína. Þeir voru ekki á báðum áttum um skyldu
sína.

Fótaferðartími sýslumanna

Auk þess að vera á báðum áttum sagði sýslumaður í fréttinni:
,,Lögreglan hringdi í mig en ég nennti ekki að fara fram úr
rúminu til að svipta þá.” Hinn almenni lesandi hlýtur að hafa
lesið hin tilvitnuðu ummæli í tvígang, að minnsta kosti. Fyrst
verður fyrir að trúa, að ekki sé rétt haft eftir embættismanninum.
Ekki verður BB borið þeim sökum að hafa rangt eftir. Ummæli
sýslumanns eru vissulega óvenjuleg og kannski ekki beinlínis
heppileg. Þó verður ekki hjá því komist að hrósa sýslumanni í
Bolungarvík fyrir óvenju hreinskilin svör. Embættismenn, sem
reyndar hefur fækkað samkvæmt skilgreiningum laga, mega
ávallt búast við upphringingu fréttamanna. Spurningar þeirra eru
yfirleitt mjög auðskiljanlegar, að því er ætla mætti. En skyldu
fréttamenn spyrja um rúmvenjur embættismanna? Starfi
sýslumanns fylgir stundum að fara þarf úr rúmi á óvenjulegum
tíma. Hvergi hafa sést, að minnsta kosti ekki opinberlega, neinar
verklagsreglur um það, með hvaða hætti eða yfirleitt hvenær
starfsskyldur þeirra bjóða þeim að fara á fætur, utan venjulegs
fótaferðartíma. Greinilega er nú þörf á nýrri reglugerð, einni til
viðbótar. Sú getur borið heitið, reglugerð um fótaferðartíma
sýslumanna.

En hreinskilnin er aðdáunarverð.

Stakkur
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ýmislegt misrétti í embætta-
veitingum og öðru, þar sem
hlutur kvenna var mjög fyrir
borð borinn. Ég var alveg
sammála stofnun Kvennalist-
ans á sínum tíma, þó að ég
kysi hann ekki. Mér mjög
nákomnir gerðu það reyndar.
En eftir að Kvennalistinn var
búinn að starfa eitt kjörtímabil
sá ég ekki annað en að þeirra
helstu markmið hefðu náð
fram. Hlutur kvenna í gömlu
stjórnmálaflokkunum var
þegar orðinn miklu meiri og
umræðan um jafnrétti orðin
almenn í þjóðfélaginu. Þess
vegna átti Kvennalistinn ekki
lengur erindi í íslenskri pólitík
sem stjórnmálaflokkur. Og
þess vegna er hann tíma-
skekkja í dag.“

Viðeyjarstjórnin
– Nú var Sigurður sonur

þinn í efsta sæti hjá Þjóðvaka
hér fyrir vestan í síðustu
þingkosningum. Studdir þú
Þjóðvaka?

„Ég var aldrei sáttur við
myndun Viðeyjarríkisstjórnar
Davíðs og Jóns Baldvins,
enda þótt hlutskipti mitt væri
að vera varaþingmaður Al-
þýðuflokksins og ég tæki
nokkrum sinnum sæti á Al-
þingi fyrir Vestfirðinga undir
þeirri ríkisstjórn. Ég er ekki
þar með að segja að sú ríkis-
stjórn hafi ekki tekið á ýmsu
sem þurfti að taka á, jafnvel í
sumum tilvikum með of miklu
offorsi. Ég hef samt ekki séð
að sú ríkisstjórn hafi jafnað
neitt hlut þegnanna í samfé-
laginu. En með góðri aðstoð
og fórnum verkalýðshreyf-
ingarinnar og launafólks al-
mennt, rétti hún vissulega vel
við efnahag þjóðarinnar. Það
væri ósanngjarnt að segja
annað.

En ég sagði þingmanninum
okkar það í persónulegum
viðtölum, og það er ekki
lengur neitt leyndarmál, að
flokkslega væri þetta vitlaust;
við vorum að mynda ríkis-
stjórn með höfuðandstæðingi
okkar. Sjálfstæðisflokkurinn
er höfuðandstæðingur okkar,
var og verður og getur aldrei
orðið annað, svo lengi sem
Alþýðuflokkurinn er jafnað-
armannaflokkur. Þá var sagt:
Ef við myndum ekki ríkis-
stjórn með Davíð, þá gerir
Alþýðubandalagið það. En ég
svaraði: Ef Alþýðubandalagið
er óvinur okkar, af hverju þá
ekki að leiða þann flokk í

þessa gildru? Þið getið aldrei
haft neitt annað út úr þessu
samstarfi annað en tap á fylgi.
Rökstuðningurinn fyrir
myndun Viðeyjarstjórnarinn-
ar var: Við erum í stjórnmálum
til þess að hafa áhrif. Já, gott
og vel. Mín kenning var önnur.
Ef þið ætlið í samstarf við
Sjálfstæðisflokkinn til þess að
hafa áhrif í fjögur ár, þá munuð
þið tapa fylgi og verða áhrifa-
lausir í svona tuttugu ár. Er þá
ekki betra að vera núna áhrifa-
laus í fjögur ár, fá út úr því
aukið fylgi og hafa svo mikil
áhrif í tuttugu ár? Mér fannst
málið snúast um þessi tvö
sjónarmið. Því miður valdi
flokkurinn þann kostinn að
hafa áhrif í fjögur ár og vera
síðan áhrifalaus í kannski
tuttugu ár. En við sjáum hvað
setur. Framvindan hlýtur að
leiða það í ljós.“

Jóhanna var ekki sá
foringi sem maður hélt
„Ég var alltaf stuðnings-

maður Jóhönnu Sigurðar-
dóttur, þ.e. sjónarmiða hennar
í flokknum. Þegar hún stofn-
aði Þjóðvaka fannst mér hún
vera von okkar sem viljum
teljast jafnaðarmenn. Ég var
fyllilega sammála henni um
nauðsyn þess að ná saman
vinstra fólki í landinu og það
væri hugsanlega hægt með því
að kljúfa sig út úr Alþýðu-
flokknum og stofna til nýs
stjórnmálaafls. Reyndar virt-
ust undirtektir þjóðarinnar
vera þannig í fyrstu, þar sem
þessi hugmynd var í skoðana-
könnunum með milli tuttugu
og þrjátíu prósent fylgi. Síðan
kom í ljós við val á trúnaðar-
mönnum og frambjóðendum
fyrir flokkinn, að Jóhanna var
ekki sá foringi sem maður hélt
að hún væri. Ég hygg að gæfu-
leysi þessarar tilraunar hafi
falist í því, að forystan var
ekki nægileg sterk, öfugt við
það sem var á sínum tíma hjá
þeim Birni Jónssyni og
Hannibal Valdimarssyni í
þeirra hreyfingu, og öfugt við
það sem var hjá Vilmundi
Gylfasyni, þótt mönnum þyki
það kannski ótrúlegt.“

Eini maðurinn sem gæti
sameinað vinstri menn
er á leið til Washington

– Á Alþýðuflokkurinn
nokkurn öflugan foringja í

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

Fasteignaviðskipti
Erum með til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

„Ég var aldrei sáttur við myndun Viðeyjarríkisstjórnar
Davíðs og Jóns Baldvins,“ segir Pétur.

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

TILBOÐ
Gervihnattadiskur með

móttakara, afruglara og LNB
aðeins 79.900,- stgr

ÚTSALA
Celine Dion  999-, Live 1.499-,
OP8 1.499- Tom Waits 999-, ofl.

Allir nýjustu geisladiskarnir
Björk, Megaslög, Mono, Sarah
Maclachlan, Sweet 75, Slade,

Alkaholics, Lori Carson, Forest
For The Trees, PPpönk, Mommy-

heads, Verve (smáskífa).

Gítarstrengir, bassastrengir,
trommukjuðar, snúrur og

hljóðfæri.

Leigjum aðstöðu til að klippa
og hljóðsetja video.

Erum með nýju línuna
frá Aiwa, ótrúlegt verð!

Sony 29" Nicam stereo
 sjónvarp aðeins 99.900 stgr.-
Panasonic NV-HD620 Hi-Fi
Stereo aðeins 59.900 stgr.-

Sundleikfimi! Íþróttafélagið
Grettir á Flateyri stendur fyrir
sundnámskeiði í vetur. Leið-
beinandi Sigrún Gerða Gísla-
dóttir, hjúkrunarfræðingur.
Tímar verða tvisvar í viku kl.
20:15 í Sundlaug Flateyrar.
Skráning og upplýsingar í síma
456 7738.

Óska eftir að kaupa ódýrt en
gott leðursófasett. Einnig óska
ég eftir stólum í eldhús. Upp-
lýsingar í síma 456 7559, Heiða.

Til leigu er 4ja herbergja íbúð
að Vitastíg 11, efri hæð. Upp-
lýsingar eru veittar í síma 554
3068 og 456 7251

Til sölu eru fjögur nýleg og negld
38" Hankook nagladekk á sex
gata Whitespoke felgum. Upp-
lýsingar í síma 456 3217

Til sölu hillusamstæða með
glerskáp, 1,70 m á hæð og 0,45
m á breidd, Verð kr. 12 þúsund.
Upplýsingar í síma 456 5425

Til sölu BRNO 22 cal með kíki,
í áltösku, ásamt 300-400 Rem-
ington-skotum. Upplýsingar í
hs. 456 4228, eða út á sjó í síma
854 1171

Til leigu 3ja herbergja íbúð  í
Stórholti, laus strax. Upplýs-
ingar í síma 564 5045

Til sölu mjög ódýrt sófasett,
3+1+1. Hægt að breyta sófa í
svefnsófa. Upplýsingar í síma
456 4721

Atvinna óskast fyrir hádegi,
eða t.d. ræstingar seinni part
dags. Upplýsingar í síma 456
4282, Gunnvör Maríusdóttir.

Tamning, þjálfun, sala! Er
með hesta til sölu. Tek að mér
tamningu og þjálfun. Er með
aðstöðu í Mosfellsbæ. Upp-
lýsingar í síma 566 7471 eða
898 8080, Ólína.

Til sölu 14" nagladekk 195/
70, nánast ónotuð. Einnig
barnastóll á reiðhjól, hvítt
rimlarúm, kommóða, Hókus
Pókus stóll og Brio barnakerra.
Upplýsingar í síma 456 4275

Til sölu vel með farinn Subaru
´89, ekinn 173 þúsund km, ný
vetrardekk, útvarp og segul-
band. Verð kr. 430 þúsund.
Gott eintak. Upplýsingar eru
veittar í síma 566 7471

Til sölu Rainbow ryksuga með
öllum aukahutum. Upplýsingar
í síma 456 4364

Haust og vetrarlistarnir frá
Quelle eru komnir. Upplýsingar
í síma 456 4364

Postulínsnámskeið! Nám-
skeið í postulínsmálun hefst á
Ísafirði 13 okt. n.k. Kennari
Elín Rós Eyjólfsdóttir. Nánari
upplýsingar gefur Anna Lóa
Guðmundsdóttir í síma 456
3077, eftir kl. 15:30. Karitas
félag handverksfólks.

Óska eftir að fá gefins rúm.
Er á Þingeyri. Upplýsingar í
síma 456 8256

Til sölu eða leigu 3ja herbergja
íbúð í Stórholti. Laus. Upplýs-
ingar í síma 456 4727

Óska eftir gamalli Ballerub
hrærivél. Upplýsingar í síma
456 8172

Tapað! Fyrir viku týndi ég nýju,
grænu úlpunni minni í Holta-
hverfi. Úlpan er frá 66° N, nr. 6.

Finnandi vinsamlega hafi
samband við Gunnar Pál í síma
456 3502

Óska eftir að taka á leigu
einbýlishús eða einbýlisíbúð á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 5042, Valdís eða Stefán.

Til sölu gullfallegir Boxer
hvolpar, tilbúnir til afhend-
ingar. Upplýsingar í síma 894
1752 eða 854 1752, Erling.

Til sölu eða leigu 2ja herbergja
íbúð, mjög ódýr í kyndingu. Er
laus. Upplýsingar eru gefnar í
síma 456 3128

Hvolpar gefins! Afinn er
Collie fjárhundur, amman er
Labrador, pabbinn er Puddle
+ Terrier. Upplýsingar í Þjóð-
ólfstungu Bolungarvík í síma
456 7549

Til sölu íbúð í miðbæ Reykja-
víkur. Skipti á húseign á Ísa-
firði kemur til greina. Upp-
lýsingar í síma 554 4447, á
kvöldin.

Reglusöm kona á miðjum
aldri er að leita eftir herbergi
með aðgangi að eldhúsi, á
Þingeyri. Þarf helst að vera búið
húsgögnum, rúmi og fataskáp.
Upplýsingar í síma 456 8256

Óska eftir rúmi, helst gefins.
Einnig borði og stólum til að
matast við. Upplýsingar í síma
456 8256

Til sölu MMC Lancer ´86,
með dráttarkúlu. Einnig til
sölu Willys ´64, lengri gerð,
mikið af varahlutum í BMW
318i ´82 og Subaru ´82 og
gírkassi í Saab ´81, sundur-
tekinn. Upplýsingar í síma 434
1166 eða 852 7544

Bíll til sölu! Rauður Hyundai
Pony ́ 94, 4 dyra. Upplýsingar
í síma 456 5343, Helgi.

Óska eftir vinnu við ræst-
ingar seinni part dags. Upplýs-
ingar í síma 456 5343, Sigríður.

Óska eftir 2ja til 2½ m² spíral
hitakút. Upplýsingar eru
gefnar í síma 456 4418

Kaffidagur Bolvíkingafé-
lagsins! Hinn árlegi kaffidagur
Bolvíkingafélagsins verður
haldinn n.k. sunnudag í safn-
aðarheimili Bústaðakirkju í
Reykjavík. Dagskráin hefst
með messu kl. 14 í Bústaða-
kirkju þar sem séra Pálmi
Matthíasson messar. Bolvík-
ingar taka þátt í messunni. Að
messu lokinni verður kaffisala
í safnaðarheimilinu.

Óska eftir páfagauk, ódýrt
eða gefins, helst í búri. Á sama
stað er til sölu ódýr eldhúsinn-
rétting og barnarúm. Upplýs-
ingar í síma 456 4448

Óska eftir að kaupa ódýra
þvottavél. Upplýsingar í síma
456 3377, Kristín.

Til sölu einbýlishúsið að
Móholti 9, Ísafirði, sem er
160m² og 50m² bílskúr. Skipti
möguleg á ódýrara. Upplýs-
ingar í síma 456 3629

Til sölu er jarpur 6 vetra
hestur frá Hóli í Vatnsdal.
Faðir Grettir frá Gauksmýri.
Nánari upplýsingar eru gefnar
í síma 456 7430

Til sölu riffill, 222 BRNO,
með spangikk og öflugum
sjónauka. Upplýsingar í síma
456 6258, Sigurður.

sjónmáli, nú þegar Jón Bald-
vin er sendur í útlegð fyrir
vestan haf? Getur Sighvatur
orðið hinn mikli foringi?

„Sighvatur er mjög traustur
maður að mörgu leyti og
ágætur. Ég held nú samt sem
áður, ef ég á að vera alveg
hreinskilinn, að einfaldlega
sögulega séð geti hann ekki
orðið formaður í nýjum sam-
einuðum jafnaðarmanna-
flokki, þ.e. í A-flokkunum
sameinuðum ásamt jafnaðar-
mönnum úr öðrum flokkum.
Ég held að það sé alveg
nákvæmlega sama með Mar-
gréti Frímannsdóttur. Sögu-
lega er það ekki hægt. Eini
maðurinn sem gæti gert það,
þrátt fyrir afskipti sín af
pólitík, er nú að taka við
embætti sendiherra í Wash-
ington. Því miður. Í afstöðu
minni til Jóns Baldvins hafa
verið bæði skin og skúrir og
oft hefur mér fundist hann fara
aðrar leiðir en ég hefði viljað,
ég tala nú ekki um við myndun
Viðeyjarstjórnarinnar. Ef
maður skoðar málin mjög kalt
og raunsætt, þá er enginn
annar stjórmálaforingi sjáan-
legur með þá persónutöfra
sem nauðsynlegir eru til þess
að sameina vinstra fólk,
jafnaðarmenn úr öllum flokk-
um og þjóðfélagshópum.“

– Eintóm grasrót, engin tré?
„Skjólbeltin þurfa að vísu

ekki að vera gerð úr stórum
trjám. Í íslenskri pólitík er
fyrst og fremst nauðsyn á
stjórnmálaafli sem er skjól
fyrir lággróðurinn, láglauna-
fólkið á Íslandi.

Orðið of langt?

– Þú nefndir í upphafi að þú
værir búinn að sitja of lengi,
þetta væri orðið of langt. Er
engin leið að hætta...?

„Auðvitað verður maður að
búa sig undir það. Einhvern
tímann hefði mér nú fundist,
ef einhver annar hefði átt í
hlut, að maður sem setið hefði

sem forseti ASV í aldarfjórð-
ung væri búinn að sitja heldur
lengi og þyrfti að fara að ýta
við honum. Ég held að það
hljóti nú að fara að verða
kominn tími á mig í þessu
embætti.

Þú spyrð hvort það sé engin
leið að hætta. Það er svolítið
til í því. Meðan manni sjálfum
finnst að næg verkefni hafi
skotið upp kollinum sem þörf
er að ganga á hólm við og
einhverju sé ólokið, þá heldur
það í mann og með góðra
manna hjálp lifir löngunin til
að vinna áfram að hugðar-
efnum sínum meðan heilsa
og kraftar endast.

Kannski er það yfirleitt svo
með alla. Sjálfum finnst mér
ég ennþá hafa ýmislegt fram
að færa og eiga ýmislegt ógert.
Vissulega er verkefnunum
aldrei lokið í verkalýðsmál-
um. Aftur á móti getur verið
nauðsynlegt, að fram komi ný
sjónarmið og nýjar aðferðir.
Ef maður festist í einhverju
gömlu fari, þá getur verið að
maður sjái ekki skóginn fyrir
trjánum og sjái það alls ekki
sjálfur. Kannski er það merki
um forystuleysi í hreyfingunni
hérna fyrir vestan, að ég finn
ekki fyrir neinni sérstakri
andstöðu við mig. Á tíu fyrstu
árum mínum í starfi forseta
ASV var annað slagið and-
staða gegn mér. Kannski ekki
fyrst og fremst um málefni,
heldur frekar persónuleg.
Auðvitað er það ekkert slæmt,
þó að manni finnist það
persónulega meðan á því
stendur. Menn hljóta jafnan
að takast frekar á um málefni
en persónur og andstaðan
gegn þeim málefnum sem
maður er að vinna að hlýtur
að efla mann fremur en hitt.

Það hættulegasta í öllum
félagsskap er að einhver einn
maður sé látinn ráðskast með
málin og ráða ferðinni“, segir
Pétur Sigurðsson.

Hlynur Þór Magnússon.
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Hluti áhafnar Skutuls ásamt skipstjóranum. Meðalaldur skipverjanna í veiðiferðinni var 32 ár og skipstjórinn er aðeins 25 ára.

Sigurður Hólm Jóhannsson,
háseti á Skutli við gashylkið
sem skipið fékk í trollið út af
Langanesi.

Frystiskipið Skutull með fullfermi eftir 23 daga veiðiferð

,,Kallinn� í brúnni aðeins 25 ára
Frystiskipið Skutull ÍS-180

kom til heimahafnar á Ísafirði
á miðvikudag í síðustu viku
með fullfermi af rækju, eða
160 tonn að verðmæti um 19
milljónir króna. Fréttir af
góðum aflabrögðum hjá
Skutli eru ekkert einsdæmi því
útgerð skipsins hefur jafnan
gengið vel, en veiðiferðin sem
tók 23 daga, þykir hins vegar
fréttnæm fyrir þær sakir að
skipstjórinn í veiðiferðinni er
aðeins 25 ára gamall auk þess
sem veiðiferðin var hans
fyrsta sem skipstjóri. Skip-
stjórinn, Tryggvi Eiríksson,
sagðist í samtali við blaðið
vera Ísfirðingur í móðurætt,
en fæddur og uppalinn í
Reykjavík.

Í veiðiferðinni var Tryggvi
að leysa Hjalta Þorkelsson
skipstjóra af, en að öllu jöfnu
gegnir hann stöðu 1. stýri-
manns. Tryggvi útskrifaðist
frá Stýrimannaskólanum í
Reykjavík, tvítugur að aldri
og hóf þá þegar störf á Skutli
sem 2. stýrimaður. Fyrir
tveimur árum fór hann í sína
fyrstu veiðiferð sem 1. stýri-
maður, þá aðeins 23 ára. Á
íslenska togaraflotanum er
algengt að menn þurfi að bíða
lengi eftir yfirmannastöðum,
jafnvel áratugum saman, en
hver er skýringin á því að
hlutirnir ganga svona hratt
fyrir sig á Skulti?

Fljótir upp metorðastigann
,,Menn hafa gengið hratt

upp metorðastigann á Skutli
að undanförnu og ástæðan er
einfaldlega sú að útgerðir
annarra skipa hafa verið að
taka frá okkur bestu mennina.
Örn Stefánsson, sem verið
hefur skipstjóri á Skutli um
árabil er nýtekinn við Hús-
víkingi og stýrimaðurinn okk-
ar, Valgeir Bjarnason er farinn
yfir á Hersi,” segir Tryggvi.
Hann sagði ennfremur að
ráðamenn útgerðarfélags
skipsins, Básafells hf., hafi

ákveðið að gefa þeim mönn-
um sem væru í áhöfn skipsins,
tækifæri til að spreyta sig og
það sé meira en hægt sé að
segja um aðrar útgerðir, sem
iðulega kalli til utanaðkom-
andi menn í stað þeirra sem
fyrir eru.

Ungur aldur virðist ekki
vera þyrnir í augum stjórn-
enda Básafells hf., þegar kem-
ur að stöðuveitingum því
Hjalti skipstjóri er aðeins 36
ára gamall. Sömu sögu er að
segja af áhöfn skipsins, því
meðalaldurinn í veiðiferðinni
var aðeins 32 ár. ,,Meðalald-
urinn væri miklu lægri ef við
hefðum ekki þessa tvo fimmt-
ugu karla hér um borð,” sögðu
nokkrir úr áhöfn skipsins í
samtali við blaðið. Þeir sögð-
ust kalla Tryggva ,,kallinn”
eins og skipstjórum bæri, en
því væri ekki að leyna að það
hefði verið svolítið fyndið
þegar eldri áhafnarmeðlimirn-
ir kölluðu Tryggva því nafni.

Gashylki frá bandaríska
sjóhernum í trollið

Eins og að framan greinir
var skipið með fullfermi og
þurfti áhöfnin að hoppa dá-
góða stund á lestarlúgunni
áður en hægt var að loka
henni. Auk aflans fékk áhöfn-

in gashylki í trollið er skipið
var að veiðum út af Langanesi.
Hylkið er merkt bandaríska
sjóhernum og hefur Landhelg-
isgæslan falast eftir því til
skoðunar. Tryggvi sagðist
vera ánægður með hvernig
fyrsta veiðiferð hans sem
skipstjóra hefði gengið ,, en
þessu fylgir mikið álag og því
var það mikill léttir að koma í
land,” sagði hann.

Tryggvi segir lítið um sjó-
menn í sinni ætt en afi hans,
Eyjólfur Bjarnason, var þó
sjómaður á gufutogaranum
Venusi um tíma. Hann sjálfur
fór fyrst á sjó 15 ára gamall, á
netaveiðar með frænda sínum
í Grindavík. ,,Ég fór eingöngu
með frænda mínum til að geta
sagt að ég hefði verið á sjó og
ég tók það þá fram að ég þyrfti
ekkert kaup. Ég taldi mér trú
um að eftir þessa reynslu
gengi mér betur að fá pláss,
en það var mjög erfitt á þess-
um tíma. Ég fékk síðan pláss
á Engey þegar ég var 17 ára
og þaðan fór ég á Skutul. Hann
segir skipstjóra annarra skipa
á miðunum hafa tekið sér vel
og í mörgum tilfellum hafi
þeir verið mjög hjálplegir. ,,Ef
maður spilar sig ekki meiri
mann en maður er, þá gera
þeir allt fyrir mann. Sömu
sögu er að segja af áhöfninni,

hún lætur vel að stjórn ef hún
sér að skipstjórinn veit hvað
hann er að gera.”

Níu vikur á sjó

Tryggvi er kvæntur Mar-
gréti Ósk Arnardóttur og eiga
þau tvö börn og er annað
þeirra þriggja mánaða gamall

sonur. Hvernig finnst honum
sjómannslífið að teknu tilliti
til fjölskyldunnar?

,,Mér líkar það ágætlega
enda eru góð frí á milli veiði-
ferða. Auðvitað getur það
tekið á taugarnar að vera lengi
að heiman. Þá þrjá mánuði
sem liðnir eru frá fæðingu
sonar míns er ég búinn að

vera í sex vikna veiðiferð á
Flæmska hattinum auk þess-
arar veiðiferðar sem tók rúmar
þrjár vikur. Mér finnst ég vera
kominn það vel inn í sjó-
mennskuna að ég nenni ekki
að setja mig inn í eitthvað
annað. Ég verð örugglega
eitthvað lengur til sjós,” sagði
Tryggvi.

 Tryggvi Eiríksson, skipstjóri í brúnni á Skutli við komuna
til Ísafjarðar.

kynningar
afsláttur

af   JOE BLOGGS   peysum

Kaffi á könnunni

á löngum
laugardegi

opið

frá kl.

10:00

til kl.

16:00

20%
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Helgar-
dagskráin

Helgar-
veðrið

Helgar-
sportið

FIMMTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Lögreglustjórinn (2:7) (E)

The Chief
13.55 Stræti stórborgar (2:22) (E)
14.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.05 Oprah Winfrey (E)
16.00 Ævintýri hvíta úlfs
16.25 Steinþursar
16.50 Með afa
17.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19 > 20
20.00 Dr. Quinn (25:25)
21.40 Gleðistund (2:6)

The Comedy Hour - The Ches
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Stræti stórborgar (3:22)
23.35 Þögul kvikmynd (E)

Silent Movie
Mel Brooks leikstýrir og er jafnframt
í einu aðalhlutverkanna.

01.00 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Saga heimsins

History of the World Part I
Klassísk gamanmynd eftir Mel
Brooks þar sem mannkynssagan er
dregin sundur og saman í háði

14.40 Sjónvarpsmarkaðurinn

15.00 99 á móti 1 (1:8) (E)
16.00 Heljarslóð
16.25 Steinþursar
16.50 Magðalena
17.15 Glæstar vonir
17.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Íslenski listinn
19.00 19 > 20
20.00 Lois og Clark (5:23)
20.55 Klikkaði prófessorinn

The Nutty Professor
 22.35 Annarlegir dagar

Strange Days
00.55 Saga heimsins

History of the World Part I
Sjá umfjöllum að ofan.

02.25 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Bíbí og félagar
10.45 Geimævintýri
11.10 Andinn í flöskunni
11.35 Týnda borgin
12.00 Beint í mark með VISA
12.25 NBA molar
12.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.05 Oprah Winfrey
13.50 Enski boltinn
15.55 Ævintýri Sinbads

Golden Voyage of Sinbad
17.35 Glæstar vonir
18.00 Undralandið (E) (1:3)

Russian Wonderland
19.00 19 > 20
20.00 Vinir (7:27)

Friends
20.30 Fóstbræður  (1:8)

Nýir íslenskir gamanþættir með
Benedikt Erlingssyni, Helgu Braga
Jónsdóttur, Hilmi Snæ Guðnasyni,
Jóni Gnarr og Sigurjóni Kjartans-
syni.lega á dagskrá Stöðvar 2.

21.10 Bitbein
Losing Isaiah
Áhrifarík bandarísk bíómynd frá
1995.

23.00 Olíulindin
The Crude Oasis
Karen Webb er þjökuð af erfiðum

martröðum.
 00.40 Flóttamaðurinn (E)

The Fugitive

02.50 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.30 Eðlukrílin
09.45 Disneyrímur
10.05 Stormsveipur
10.30 Aftur til framtíðar
10.55 Úrvalsdeildin
11.20 Ævintýralandið
11.45 Madison (2:39) (E)
12.10 Íslenski listinn (E)
13.00 Íþróttir á sunnudegi
15.30 Meðferðin (E)

The Treatment
Í þessari heimildarmynd er rakin
ótrúleg saga Cari Loder sem virðist
hafa læknað sjálfa sig af hinum
illræmda MS-sjúkdómi.

16.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
16.50 Húsið á sléttunni (17:22)
17.35 Glæstar vonir
18.00 Listamannaskálinn (E)

South Bank Show
19.00 19 > 20
20.00 Seinfeld (2:24)
20.30 Skáldatími (2:12)

Í kvöld kynnumst við rithöfund-
inum og myndlistarmanninum
Hallgrími Helgasyni sem segir
okkur af vinnu-brögðum sínum og
skoðunum.

21.00 Banabitinn (1:2)
The Bite
Hörkuspennandi bresk/áströlsk
fram-haldsmynd frá 1996 sem
sýnd verður í tveimur hlutum.

22.45 Undralandið (2:3)
Russian Wonderland
Brugðið er upp svipmyndum af
skuggahliðum Rússlands eftir hrun
kommúnismans.

23.35 Vélabrögð (E)
Circle of Deceit 3
James Caine, fyrrum liðsmaður
bresku sérsveitanna, hefur gert
glæpi að atvinnu sinni.01.15
Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

16.45 Leiðarljós (738)
17.30 Fréttir
17.35  Sjónvarpskringlan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pappírs-Pési

Nágranninn
18.15 Pönnukökukóngurinn
Dagskrárgerð: Tage Ammendrup.
Endursýning.
18.30 Undrabarnið Alex (36:39)

The Secret World of Alex Mack
19.00 Úr ríki náttúrunnar

Eyewitness II
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Almennar stjórnmála-

umræður
22.30 Allt í himnalagi (16:22)

Something so Right
23.00 Ellefufréttir
23.15 Krómið
3.35 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

16.45 Leiðarljós (739)
17.30 Fréttir
17.35  Sjónvarpskringlan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Árstíðirnar í Berjagerði
18.30 Fjör á fjölbraut (33:39)

Heartbreak High IV
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Dagsljós

21.10 Glæpahringur (3:9)
E-Z Streets

Nýr bandarískur spennumyndaflokk-
ur um baráttu lögreglumanna í stór-
borginni við mafíuna annars vegar
og óheiðarlega starfsbræðurhins
vegar.

22.10 Valmynd mánaðarins
1. Njósnir, lygar og læri ber
Spies, Lies and Naked Thighs
Bandarísk gamanmynd frá árinu
1988.

2. Afturgangan
Ghost
Bandarísk bíómynd frá 1990. Maður
sem féll fyrir morðingjahendi reynir
að verja konu sína fyrir morð-
ingjunum með hjálp miðils. Kvik-
myndaeftirlit ríkisins telur mynd-
ina ekki hæfa áhorfendum yngri
en 14 ára.

3. Hvíta höllin
White Palace
Bandarísk bíómynd frá 1990 um
ungan ekkjumann sem fellur flatur
fyrir afgreiðslustúlku á veitingahúsi.
Kvikmyndaeftirlit ríkisins telur
myndina ekki hæfa áhorfendum yngri
en 12 ára.

23.50 Hjónaleysin (2:13)
Mr and Mrs Smith

00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Viðskiptahornið
10.40 Þingsjá
11.10 Hlé
13.20 Þýska knattspyrnan
15.30 Heimssigling
16.00 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin hans Hensons (3:39)
18.20 Fimm frækin (3:13)

The Famous Five II
18.50 Hvutti (4:17)
19.20 Krómið
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Simpson-fjölskyldan (22:24)
21.15 Morse lögreglufulltrúi
23.00 Leitin að Rauða október

Þorvaldínu Agnborgar Jónasdóttur
Hlíf II, Ísafirði

Sigurður G. Sigurðsson Helga M. Ketilsdóttir
Brynjólfur I. Sigurðsson Ingibjörg Lára Hestnes

Elín S. Sigurðardóttir Jóhannes Torfason
Þórarinn J. Sigurðsson Hildur Káradóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega fyrir samúð og hlýhug vegna
andláts móður okkar, tengdamóður, ömmu

og langömmu

Fundarboð
Aðalfundur Verslunarmannafélags Ísa-

fjarðar verður haldinn á Hótel Ísafirði,
fimmtudaginn 2. október 1997, kl. 20:30.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál.
Félagar eru hvattir til að mæta.

Stjórnin.

Opnunartími
Skrifstofan er opin fyrir hádegi, mánudaga

til föstudaga milli kl. 09:00 og 12:00.

Verslunarmannafélag Ísafjarðar

Ametyst
verður lokuð frá 9. október til 26. október

vegna námskeiðs.

Æfingar eru hafnar af full-
um krafti hjá yngri flokkum
KFÍ, en þeir ná yfir aldurinn
frá 6-17 ára. Æfingar 6-8 ára
krakka verða á laugardögum
frá kl. 10:30 - 11:30 og æfing-
ar 9-11 ára krakka verða á
mánudögum frá kl. 13:00-
14:00, á miðvikudögum frá
kl. 14:30-15:30, á fimmtudög-

um frá kl. 14:20-15:20 og á
föstudögum frá kl. 15:40-
16:20.

Á mánudögum frá kl.
15:20-16:20 verða æfingar
fyrir 12-14 ára unglinga, sem
og á miðvikudögum og
fimmtudögum frá kl. 15:20-
16:20 og á föstudögum kl.
15:40-16:20. Æfingar hjá

drengjum á aldrinum 15-17
ára eru á mánudögum frá kl.
17:40-18:20, á miðvikudög-
um frá kl. 16:20-17:40, á
fimmtudögum frá kl. 16:40-
18:20, á föstudögum frá kl.
17:00-18:20, á laugardögum
frá kl. 14:30-15:50 og á
sunnudögum frá kl. 17:10-
18:30.

Á það skal bent að í byrjun
október getur orðið röskun á
framangreindum tímasetn-
ingum. Þjálfarar í vetur verða
þeir Baldur I. Jónasson og
Guðjón Þorsteinsson. Nánari
upplýsingar um æfingarnar
fást í síma 456 4853 á daginn
og í síma 456 5333 á kvöldin.

Æfingar hafnar hjá yngri iðkendum
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar

Eins og Vestfirðingar hafa orðið varir við, minnti ,,Vetur
konungur” óvenju snemma á sig á þessu hausti. Dýpsta
septemberlægðin frá aldamótum fór yfir landið á sunnudag
og mánudag og olli hún töluverðri röskun á flugi auk þess
sem nokkurt tjón varð henni samfara. Kalt loft fylgdi
lægðinni yfir Vestfirði á mánudag með snjókomu og kulda.
Þótt þeim sem eldri eru, hafi þótt veturinn minna of snemma

á sig, var ungviðið ánægt með snjóinn. Davíð og Erla
Sighvatsbörn, sem sjást á meðfylgjandi mynd, tóku sig strax
til og gerðu snjókarl með aðstoð móður sinnar. Hvað varðar
veðrið, þá er spáð suðvestan átt með hlýju veðri og rigningu
um land allt á morgun, en kólnandi veðri og éljum á
föstudag. Á laugardag snýst vindur hins vegar til norðanáttar.

Fyrsti snjór haustsins
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TV-SPORT

Föstudagur 3. október kl. 16:50
Vejle - AB

Laugardagur 4. október kl. 16:00
Newcastle - Tottenham (eb)

Sunnudagur 5. október kl. 12:55
Silkeborg - OB

Mánudagur 6. október kl. 16:55
Viborg - Herning

TV 3 - NOREGUR

Miðvikudagur 1. október kl. 18:00
Rosenborg - Olympiakos

Miðvikudagur 1. október kl. 20:45
Manchester United - Juventus (eb)

TV 3 - SVÍÞJÓÐ

Miðvikudagur 1. október kl. 18:00
IFK Göteborg - Bayern Munchen

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 1. október kl. 18:30
Manchester United - Juventus

TV2 - NOREGUR

Laugardagur 4. október kl. 13:45
Arsenal - Barnsley

NRK 1

Miðvikudagur 1. október kl. 20:30
Noregur - Holland

Evrópukeppni kvennalandsliða

Auglýsinga-
síminn er

456 4560

Horfur á fimmtudag:
Suðvestlæg eða vestlæg átt,

víðast fremur hæg en þó
vaxandi  þegar líður á

daginn. Bjart veður austan
til á landinu, skýjað en þurrt

að mestu vestanlands.
Hlýnandi veður, hiti víða 7

til 10 stig síðdegis.

     Horfur á föstudag:
Vestan- eða suðvestanátt,

sums staðar nokkuð hvöss.
Rigning eða súld og 8 til 10

stiga hiti um vestanvert
landið en þurrt og jafnvel
bjart veður og allt að 15
stiga hiti austanlands.

     Svipað veður áfram á
laugardag en á sunnudag
og mánudag lítur út fyrir
suðlæga átt með hlýindum

og vætu um sunnan- og
vestanvert landið.

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni

Laugardaga og sunnudaga frá kl. 15:00 til
kl. 19:00 og frá kl. 20:00 til kl. 23:30

Mánudaga - föstudaga frá kl. 16:00
til kl. 19:00 og frá kl. 20:00 til kl. 23:30

Opnunartími
í Vídeóhöllinni

Verð á myndböndum:
Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3500 myndir)

Teiknimyndir kr. 100,-

Mikið úrval af myndum
og góð þjónusta!
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The Hunt for Red October
Bandarísk spennumynd frá árinu
1990 gerð eftir sögu Toms Clan-
cysum eltingarleik bandarísks leyni-
þjónustumanns við rússneskan kjarn-
orkukafbát. Kvikmyndaeftirlit
ríkisins telur myndina ekki hæfa
áhorfendum yngri en 12 ára.

01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.55 Hlé
12.10 Markaregn
13.10 Pavarotti og Abbado

Ítalski stórtenórinn Luciano Pavarotti
á tónleikum með Evrópsku kammer-
hljómsveitinni í Ferrara á Ítalíu.

15.00 Bikarkeppni KSÍ
Bein útsending frá seinni leik Keflvík-
inga og Vestmannaeyinga um Coca
Cola-bikarinn í knattspyrnu karla.

16.50 Öl er innri maður
Lige til öllet

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Hvað er í matinn?
18.40 Bláa rósin
19.00 Í blíðu og stríðu (8:13)

Wind at My Back II
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Sunnudagsleikhúsið

Blóm handa frúnni
21.00 Friðlýst svæði og náttúru-

minjar
Fyrsti þáttur af sex um perlur í
íslenskri náttúru.

21.20 Rúrek ’96
Sigurður Flosason leikur ásamt
hljómsveit.

22.00 Helgarsportið
22.20 Vinnukonurnar

Sister, My Sister
Bresk bíómynd frá 1995 byggð á
sannri sögu tveggja systra sem ráða
sig í vist á heimili snobbaðrar ekkju
og dóttur hennar í Frakklandi.

23.50 Markaregn
Endurtekinn þáttur frá því fyrr um
daginn.

00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Brunaðum
 Netið

Ertu að leita
að hugbúnaði?

http://www.windows95.com

Á windows95.com finnur þú
óteljandi fjölda forrita til
margvíslegra nota. Sum þeirra
eru aðeins til reynslu í ákveð-
inn tíma, en önnur eru án
endurgjalds. Vantar þig leiki,
vefskoðara, skráaflutnings-
forrit, búnað til gerðar marg-
miðlunarefnis, bókhaldsforrit,
dagbókarform eða forrit til að
útbúa vefsíður? Það er sama
hvar borið er niður, þú finnur
nánast allan hugbúnað sem
fyrir finnst á window95.com.

Fyrir lottósjúka! Þið finnið
fjölda forrita undir „Games“
sem velja fyrir ykkur „réttu
tölurnar“ og taka jafnvel tillit
til uppáhalds talna ykkar.



Nýtt
frá

Skinny

Nýtt
frá

Skinny Bæjarins besta
ÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember 1984� Sími 456 4560 �Fax 456 4564 � Netfang: hprent@snerpa.is � Verð kr. 200 m/vsk

Nýtt skip, Hrafnseyri ÍS-
10, bættist í flota Bolvíkinga
á laugardag. Fjölmenni var við
hafnarkantinn í Bolungarvík
þegar skipið lagðist þar að í
fyrsta skipti, enda langt um
liðið frá því endurnýjun sem
þessi hefur átt sér stað á
skipaflota Bolvíkinga. Öllum
bæjarbúum var boðið að
skoða skipið og þiggja veit-
ingar og voru því mikil þreng-
sli um borð þegar best lét.
Eigandi skipsins, sem áður hét
Kolbeinsey ÞH, er Þorbjörn
hf., sem sameinaðist Bakka

Bolungarvík hf., eftir hlut-
hafafund sem haldinn var í
síðarnefnda fyrirtækinu á
laugardag. Skipið, sem er 430
brúttólestir, var keypt án veiði-
heimilda af Fiskiðjusamlagi
Húsavíkur og verður kvóti
Dagrúnar ÍS-9, sem verið
hefur á söluskrá að undan-
förnu, færður yfir á nýja skip-
ið.

Hrafnseyri ÍS-10, var smíð-
uð á Akureyri árið 1981 og
var henni breytt í frystiskip
árið 1994. ,,Skipið fer héðan
til Grindavíkur þar sem gerðar

verða á því breytingar. Um
borð verða sett tæki til að
sjóða og lausfrysta rækju en
fyrir eru um borð, tæki til
heilfrystingar á rækju og
bolfisk. Við ráðgerum að skip-
ið geti haldið til veiða um
miðjan október,” sagði Eiríkur
Tómasson, framkvæmda-
stjóri Þorbjarnar hf., í samtali
við blaðið. Skipstjóri á
Hrafnseyri ÍS, verður Grétar
Kristjánsson, sem verið hefur
við stjórnvölinn á Dagrúnu.

,,Nafn skipsins er tilkomið
vegna tengsla fyrirtækisins

við Hrafnseyri við Arnarfjörð.
Nafnið Hrafn Sveinbjarnar-
son hefur verið á öllum okkar
skipum og hann kom frá
Hrafnseyri. Þegar Þorbjörn
hf., var stofnað á sínum tíma,
var keypt skip ofan af Akra-
nesi sem hét Hrafn Svein-
bjarnarson. Eigandi þess hafði
flutt frá Dýrafirði og það var
alla tíð sú kvöð á því skipi að
það héti þessu nafni. Rekstur
þess var alla tíð mjög farsæll
og áfallalítill og því höfum
við haldið okkur við nafnið.
Eftir að sameining Þorbjarnar

hf., og Bakka Bolungarvík hf.,
kom upp á borðið, var strax
ákveðið að fyrsta skipið sem
yrði keypt, myndi bera nafnið
Hrafnseyri sem og að það yrði
skráð í Bolungarvík,” sagði
Eiríkur.

Eins og kemur fram annars
staðar í blaðinu tók formleg
sameining Þorbjarnar hf., og
Bakka Bolungarvík hf., gildi
eftir hluthafafund á laugardag
og mun fyrirtækið því fram-
vegis verða rekið undir nafni
Þorbjarnar hf.

Góður árangur hjá Póls á sjávarútvegssýningunni á Spáni

Samkeppnin eykst með ári hverju
Tuttugu og tvö íslensk

fyrirtæki tóku þátt í hinni
árlegu sjávarútvegssýningu
sem haldin var í Vigó á Spáni
fyrir stuttu. Íslensku fyrirtæk-
in náðu góðum árangri á sýn-
ingunni, nokkur gerðu beina
sölusamninga og önnur náðu
góðum samböndum, sem gefa
fyrirheit um viðskipti síðar.
Íslenski þjóðarbásinn á sýn-
ingunni var valinn besti þjóð-

arbásinn, en á honum voru
flest íslensku fyrirtækin undir
merki Útflutningsráðs Ís-
lands. Eitt þeirra íslensku
fyrirtækja sem tóku þátt í sýn-
ingunni, var Póls hf., á Ísafirði,
en fulltrúar þess voru þeir Örn
Ingólfsson, framkvæmda-
stjóri og Sigþór Sigmarsson
frá Póls í Reykjavík.

,,Það er erfitt að meta ár-
angur okkar á sýningunni. Að

þessu sinni vorum við ekki
með beina sölu en okkur bár-
ust nokkrar góðar fyrirspurnir
sem vonandi gefa okkur sölu
í framtíðinni. Markmið okkar
á sýningunni var einnig að
leita að umboðsmanni sem og
að láta vita af okkur,” sagði
Örn Ingólfsson í samtali við
blaðið. Helstu markaðir Póls
til þessa hafa verið Noregur
og Nýja Sjáland en auk þeirra

hefur fyrirtækið selt framleið-
sluvörur sínar til ýmissa Evr-
ópulanda. Þá eru nýir mark-
aðir að opnast í Suður-Amer-
íku og horfa forsvarsmenn
fyrirtækisins mjög björtum
augum til þess heimshluta.

,,Samkeppnin er að aukast
mikið í Evrópu og sem dæmi
má nefna að það  voru fimm
skipavogaframleiðendur með
bás á sýningunni á Spáni í

stað tveggja til þriggja, undan-
farin ár en forskot okkar í gæð-
um er enn mikið. Þá eru að
koma inn nýir markaðir í Suð-
ur-Ameríku og þá kannski sér-
staklega í Chile. Við höfum
farið tvær ferðir þangað og þá
aðallega beint sjónum okkar
að fiskeldisstöðvum. Okkar
vonir standa til að sá markaður
gefi okkur viðskiptavini á
komandi árum,” sagði Örn.

Fjölmenni tók á móti Hrafnseyri
Nýtt frystiskip bættist í flota Bolvíkinga á laugardag

Hrafnseyri ÍS-10 í Bolungarvíkurhöfn á laugardag. Á innfelldu myndinni er Grétar Kristjánsson, skipstjóri.


