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Með álfinum 
     ...til betra lífs!

í 40 ÁR

- 11 skemmtistöðvar og yfir 1300 þáttaseríur í tímaflakki

- 11 kvikmyndarásir og yfir 1000 kvikmyndir í tímaflakki

- Verð aðeins 99 GBP (13.700 kr) fyrir 12 mánuði!**

- Allar rásir BBC og ITV auk tímaflakks fylgja FRÍTT með

*Miðað við 12 mánaða bindingu.
**Fullt verð 204 GBP (28.200 kr.)

Satis.is
Satis ehf  |  Fákafeni 9  |  Sími: 551 5100  |  www.satis.is

MAÍ SPRenGjA! Verð aðeins 

4.750 kr.  

á mánuði*

Í síðustu viku brá Vesturland sér í 
strandveiðiróður með handfæratrill-
unni Kristínu frá Akranesi. Í blaðinu 

er rætt við Guðmund Jón Hafsteinsson 

skipstjóra og útgerðarmann. Guðmund-
ur lýsir reynslunni af strandveiðunum 
og segir frá upplifun sinni þar sem hann 
starfar í dag sem skipstjóri á línubát í eigu 

Íslendinga sem gerður er út frá nyrstu 
höfnum Noregs. Ýmislegt er öðruvísi í 
norskum sjávarútvegi samanborið við 
þann íslenska.  Sjá miðopnu.

Á strandveiðum 
- Vanræktu ekki viðhaldið -

Allt til kerrusmíða



2   11. maí 2017

KJALARNES: Líklega kannast 
allir landsmenn við stein-
steypuvegginn við gömlu 

malarvinnsluna við þjóðveg númer 1 
undir Esjurótum í Kollafirði. Heim-
ildir herma að árið 1991 hafi orðin 
„FLATUS LIFIR!“ verið máluð á 
hann. Þessi orð á veggnum hafa lifað 
allt fram á þennan dag og orðið tilefni 
heilabrota vegfarenda. Hver er Flatus 
og hvaðan kom hann? Lifir hann enn? 

Flatus = prump
Sumarið 2010 var lífgað upp á 

vegginn. Á hann var máluð stór myndi 
í teiknimyndastíl sem skírskotaði til 
myndasagnanna um Lukku Láka. Og 
þar voru orðin „Flatus lifir.“ Nú er enn 
búið að lífga upp á vegginn með því að 
mála nýtt listaverk með hinum ódauð-
legu og dularfullu orðum. Með öðrum 
orðum: Flatus lifir – enn.

Þau Björn Loki og Elsa Jónsdóttir 
unnu að þessu í vikunni. Björn Loki 
er reyndar gamalkunnugur á þess-
um slóðum. Hann tók þátt í að mála 
vegginn síðast þegar það var gert fyrir 
einum sjö árum.  „Það var stór hópur 

fólks sem gerði það en nú vorum við 
bara tvö. Nú var veggurinn málaður 
upp á nýtt því gamla myndin var farin 
að láta á sjá, hún var orðin upplituð og 
veðruð,“ segir Björn Loki. 

„Það þarf líka að halda uppi heiðri 
Flatusar,“ bætir Elsa við. Hún segir að 
þau viti ekkert um sögu nafnsins Flat-
us á þessum vegg, né hverjir hafi skrif-
að orðin „Flatus lifir“ stórum stöfum 
á vegginn fyrir mörgum árum síðan. 
„Það veit það eiginlega enginn, held 
ég,“ segir hún. 

Björn Loki skýtur inn og segir 
að orðið flatus þýði prump. Það út-
skýri nýju myndina. „Þetta eru svona 
prumpuský út um allt.“

Vilja mála veggi sementsverk-
smiðjunnar
Þau Björn og Elsa mála vegginn alfarið 
í sjálfboðavinnu. Framtakið er þeirra. 
Allt í einu berst talið að Akranesi. Björn 
Loki er með hugmynd þar. „Við höfum 
mikið reynt að fá leyfi til að mála og 
skreyta stóru steinveggina á sements-
verksmiðjunni þar sem þeir snúa út að 

sjónum. En við fáum aldrei nein svör. 
Ég sendi Akranesbæ bréf um þetta nú 
í vor en var ekki einu sinni svarað með 
staðfestingu á að bréfið væri móttekið.  
Við reyndum líka fyrir einum tveimur 
árum síðan. Því var heldur ekki svar-
að,“ segir Björn Loki. Hann segir að 
þessi veggflötur sé án efa stærsti steypti 

hreini veggflötur á Íslandi sem ekki er 
búið að setja klæðingu á eða er með 
gluggum eða þess konar. „Ég hef farið 
um allt Ísland en ekki fundið jafn stór-
an vegg.“ Björn Logi segir að það væri 
tilvalið að leyfa grafískum listamönn-
um að spreyta sig á þessum fleti sem 
hvort eð er standi til að rífa.

Umskiptingarnir

Í íslenskum þjóðsögum má finna margar frásagnir af hinum svokölluðu umskiptingum. 
Slíkt fyrirbæri er vera sem oftast mun vera gamall álfur. Honum hefur verið komið fyrir 
í stað mannsbarns sem álfar hafa rænt. Gamli álfurinn í hlutverki barnsins er hið versta 

greppitrýni, ódælt og vart húsum hæft. Vesalings foreldrar barnsins sem numið hefur verið á 
brott skilja ekki neitt í neinu um það hvernig hið ljúfa og fallega barn gat umturnast svona. 

Undanfarnar vikur hefur mér oft orðið hugsað til þjóðsagnanna um umskiptingana þegar ég 
fylgist með tíðindum af því hvað þingmenn þjóðarinnar séu nú að bralla í sínum störfum. Mér 
finnst ég í mörgum tilvikum sjá allt aðra stjórnmálamenn en þá sem buðu sig fram fyrir síðustu 
kosningar fyrir aðeins réttum sex mánuðum. Nú strax eftir að nýtt þing og ný ríkisstjórn hafa 
tekið við þá höfum við séð koma koma fram umdeild þingmál sem hvergi var minnst á í kosn-
ingabaráttunni en hefði vissulega átt að ræða þar. Til þess höfum við jú kosningar – það er til að stjórnmálaflokkar geti 
lagt stefnumál sín og fyrirhuguð ætlunarverk á borð kjósenda sem síðan taka afstöðu. Þetta heitir lýðræði. 

En hver heyrði um það í kosningabaráttunni að til stæði að skera stórlega niður fé til vegamála sem þó var búið að 
eyrnamerkja í samþykktri samgönguáætlun rétt fyrir kosningar? Var einhvers staðar talað um að það yrði forgangsver-
kefni að koma áfengi í matvöruverslanir? Minntist einhver á skattahækkanir í ferðaþjónustu? 

Þetta eru bara nokkur dæmi um hitamál sem fram eru komin nú þegar, örfáum mánuðum eftir síðustu kosningar. 
Fleiri mætti nefna. Mál sem fela í 
sér stefnumótandi ákvarðanir sem 
geta haft miklar afleiðingar fyrir líf 
fjölda fólks og framtíðarþróun okk-
ar samfélags en hvergi var minnst á 
í nýliðinni kosningabaráttu. 

Í mínum huga heitir þetta að 
koma aftan að kjósendum. Stjórn-
málamennirnir sem að þessu standa 
eru eins og umskiptingar. Þetta er 
ekki sama fólkið og var í framboði 
fyrir sex mánuðum síðan. Álfarnir 
hafa skipt þeim út og sett sitt fólk í 
staðinn. 
 Magnús Þór Hafsteinsson

LEIðARI
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Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason, sími: 824-2466,  

netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  

Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is  

Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram.  

Umbrot: Vefpressan. Hönnun: Davíð Þór guðlaugsson Prentun: landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

Laus staða aðstoðar -og 
sérkennslustjórastaða við 
leikskóla Snæfellsbæjar
Starfstöð: Kríuból/Hellisandi.  

Í Snæfellsbæ er einn leikskóli með tvær starfsstöðvar.  
Starfsstöð er á Hellisandi og hin er í Ólafsvík. Leikskólinn  
vinnur með stærðfræði/numicon, læsisstefna leikskóla  
Snæfellsbæjar og umhverfismennt. Við erum einnig með í  
vináttuverkefni Barnaheilla. Við óskum sérstaklega eftir  
Aðstoðar - og sérkennslustjóra á  Kríuból á Hellisandi.

Menntunar og hæfniskröfur:
n Leyfisbréf leikskólakennara
n Stjónunarreynsla æskileg og hæfni í mannlegum samskiptum

Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og launanefndar sveitafélaga. 

Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Stefánsdóttir, Leikskóla-
stjóri leikskóla Snæfellsbæjar 4336925/26. Umsóknir sendist 
til Kríuból við Naustabúð 17, 360 Snæfellsbær eða á netfang-
ið leikskolar@snb.is

Umsóknarfrestur til 19 maí og mun við-
komadi byrja mánudaginn 14. ágúst 2017.

„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla/
grunnskóla  einstakling sem hlotið hefur 
refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla 
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal 
liggja fyrir sakavottorð eða heimild skóla-
stjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

SnæfeLLSbær

Aðalbókari
Leikskólastjóri

Deildarstjóri á leikskóla
Matráður á leikskóla

 
Nánari upplýsingar á www.grundarfjordur.is

Laus störf hjá Grundarfjarðarbæ

Óskum eftir að ráða næturvörð og 
starfsfólk í sal sem fyrst

Umsóknir ásamt upplýsingum sendist á netfangið 
info@hotelborgarnes.is
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FLATUS LIFIR - ENN

Þau björn loki og Elsa Jóns þar sem þau voru að leggja loka-
hönd á nýju útgáfuna af Flatus lifir-vegglistaverkinu í Kollafirði 
nú síðdegis á þriðjudag í þessari viku.
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Betra púst ehf  /  Skógarhlíð 10  /  Sími 555 7070  /  betrapust@betrapust.is

Allar almennar 
pústviðgerðir
endurnýjun og sérsmíði

Hagstæð verð 
& góð þjónusta

Fluid Film
Umhverfisvæn ryðvörn í 
hæsta gæðaflokki. Eykur 

endingu bílsins og inniheldur 
engin skaðleg leysiefni.

Opið:
Mán-Fim frá  

8-12, 13-18
Fös frá  

8-12, 13-16
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Afgerandi meirihluti 
Íslendinga andvíg 
veggjöldum

LANDIÐ: Ekki er annað að 
sjá en að Íslendingar séu nei-
kvæðir gagnvart hugmyndinni 

um innheimtu veggjalda til að standa 
straum af gerð og rekstri þjóðvega á Ís-
landi. Þetta sýnir nýleg könnun MMR. 
Á heildina sögðust tæp 56 prósent 
andvíg veggjöldum. Þar af voru rúm 39 
mjög andvíg. Einungis rétt rúm 25 pró-
sent eru fylgjandi og aðeins 6,9 prósent 
mjög fylgjandi. Hvorki með né á móti 
teljast vera 18,9 prósent. 

Karlar reyndust líklegri en konur 
til að vera andvígir veggjöldum. Lítill 
munur var aftur á móti á kynjunum 
þegar hlutfall þeirra sem sögðust fylgj-
andi vegtollum er skoðað. Af körlum 
kváðust 25 prósent vera fylgjandi og 26 
prósent kvenna.

Af þátttakendum á aldrinum 18–29 
ára kváðust 32 prósent vera hvorki 
andvíg né fylgjandi veggjöldum. Með 
auknum aldri jókst hlutfall þeirra sem 
voru fylgjandi veggjöldum en 29 pró-
sent þátttakenda 68 ára og eldri sögð-
ust fylgjandi.

Íslendingar búsettir á landsbyggð-
inni reyndust líklegri til að vera and-
vígir innheimtu veggjalda heldur en 
íbúar höfuðborgarsvæðisins.

Tekjuminna fólk virðist ívið meira 
á móti veggjöldum en þeir sem eru 
tekjuhærri. 

Ef fylgi við veggjöld er skoðað út frá 
því hvaða stjórnmálaflokka fólk seg-
ist hliðhollt þá reyndist stuðningsfólk 
Pírata og Samfylkingarinnar töluvert 
líklegri en stuðningsfólk annarra flokka 
til að vera mjög andvíg innheimtu 
veggjalda. Stuðningsfólk Viðreisnar 
reyndist aftur á móti mun líklegra en 

stuðningsfólk annarra flokka til að vera 
frekar eða mjög hlynnt veggjöldum, 
eða 45 prósent.

Veggjöld eru innheimt í Hval-
fjarðargöngum. Þau eru eina 

samgöngumannvirki landsins 
þar sem slík gjöld eru við lýði.

Nánari upplýsingar:
Úlfar Fr. Jóhansson
Hdl. Lögg.fasteignas 
Sími: 692-6906
 ulfar@valholl.is

Valhöll  fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl . is

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Aðstoðarm.
Fasteignasala
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Espigerði 4.  Útsýnisíbúð í vestur.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

44,9
milljónir 104,8 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Rúmgóð, velskipulögð 
3-4ra herbergja íbúð 
á 6.hæð í eftirsóttu 
nýstandsettu lyftuhúsi á 
besta stað. Vestur svalir. 
Opið hús Þriðjudag 
9.maí kl.16,30 - 17.00 
íbúð 6C

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

73,5
milljónir 218,9 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Auka íbúð

Glæsileg 132fm neðri 
sérhæð í nýl.húsi ásamt 
56 fm auka íbúð í kjallara 
m.sérinng, og 30 fm 
bílskúr. Vönduð eign á 
frábærum stað.  
Opið hús Mánudag 
8.maí kl.16.00 - 16,30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð

34,5
milljónir 84,9 fm

Fjölbýli 3ja herb

Rúmgóð

Vel skipulögð 3ja 
herbegja á 1.hæð á 
góðum stað í Grafarvogi 
með sérinngangi frá 
svalagangi. Örstutt í 
helstu þjónustu.

LAUS FLJÓTL.

Hvaleyrarbraut - Hafnarf. Gott atvinnuhúsnæði

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

 Sam
komu lag 365,5 fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Útsýni

Mjög gott 365,5 fm 
lager, skrifstofu og 
þjónustuhúsnæði á 
jarðhæð á útsýnisstað. 
Stutt í helstu samgöngu-
leiðir. 2 Innkeyrsluhurðir. 
Gott athafnapláss 
f.bíla+gáma.

Góð staðsetning

Baugakór 13 - Kópavogi

46,9
milljónir 110,1 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Stór og falleg 3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu og 
stutt í helstu þjónustu 
s.s. verslun, skóla og 
leikskóla

Vel skipulögð

192,5 fm einbýlishús við Móabarð í Hafnarfirði

64,9
milljónir 192,5 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Tveggja íbúða einbýlishús 
við Móabarð 4b í 
Hafnarfirði.  Aðal íbúð er 
4ra herb. með bílskúr og 
rúmgóðum stofum. Minni 
íbúð er 2ja herb. með 
sérinngangi og bílastæði. 

Glæsilegt einbýlishús við Þrastanes á Arnarnesi

145
milljónir 410 fm

Einbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Höfum í sölu glæsilegt 
einbýlishús við Þrastanes 
í Garðabæ Aukaíbúð með 
sérinngangi á neðri hæð.  
Glæsilegar innréttingar 
og skipulag, rúmgóður 
bílskúr.  
Frábær staðsetning

AUKA ÍBÚÐ

AUKA ÍBÚÐ

Rúmg. nýleg 4ra herb.á jarðhæð við Skyggnisbraut

54,9
milljónir 141,5 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Rúmgóð 141,5 fm íbúð í 
nýlegu húsi á frábærum 
stað í Úlfarsárdal.  Þrjú 
rúmgóð herb. með 
skápum. Rúmgóðar 
stofur og bílastæði í 
opinni bílag. Vandaðar 
innr. og gólfefni.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteingasala
S:892-8778
anna@valholl.is

Laugavegur 133 - Miðbærinn

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

64
milljónir 107,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

107,2 fm. íbúð með 
sérinngangi á Laugavegi. 
Íbúðin er skráð 3ja herb. 
íbúð á tveimur hæðum, 
en hefur hins vegar verið 
skipt upp í tvær einingar. 
Hentar vel til útleigu !
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„VOXIS ER MITT FYRSTA VAL“
Gissur Páll Gissurarson, tenór

SÆKTU RADDSTYRK Í
ÍSLENSKA NÁTTÚRU
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Voxis hálstöflur eru unnar úr 
laufum íslenskrar ætihvannar og njóta 

mikilla vinsælda.

VELDU VOXIS FYRIR RÖDDINA

NÝJARUMBÚÐIR
NÝJAR BRAGÐ- 

TEGUNDIR

Sykurlaus Voxis, klassískur og 
sykurlaus með engifer

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 
1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

INNFLUTNINGUR BÍLA OG HLJÓLHÝSA

Mercedes  Benz  
Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 
tonn Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 
650 KMFe 
deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Ísskápur 

Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Con-
nect system, 4,5 metra markida upp á þaki, 

TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.450.000 kr.

Hobby 560UL Premium  2017 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarpsfesting á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeLuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél 

Panill • Bali innrétting
Verð 3.800.000 kr.

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.160.000 kr.
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Sigurður Gunnsteinsson segir 
að það séu tvenns konar menn 
sem komnir eru yfir miðjan 

aldur sem leiti sér hjálpar. Annars 
vegar menn sem komi oft og hafa 
lengi vitað að þeir eigi við vanda að 
stríða. „Svo er það hinn hópurinn sem 
er að koma til meðferðar í fyrsta sinn 
á efri árum. Það gerist oft þegar það 
verða breytingar í tilveru manna sem 
hafa alltaf notað áfengi. Síðan kemur 
að einhverjum tímamótum, þeir hætta 
að vinna, þeir verða veikir, maki þeirra 
verður veikur, eitthvað sem kreppir 
skóinn og þá gerist það stundum að 
menn auka áfengisneysluna og missa 
stjórn og þurfa að leita sér hjálpar.“

Þegar sú staða er komin upp fer 
það eftir hverjum og einum hvernig 
og hvar viðkomandi leitar sér hjálpar. 
Til dæmis hafa sumir leitað til heim-
ilislæknis, aðrir til prests eða jafnvel 
vinar sem þeir treysta. Aðrir leita beint 
til ráðgjafa SÁÁ í greiningu á vand-
anum. Sigurður segir að greining á 
áfengisvanda sé ekki sjálfkrafa ávísun 
á meðferð. Stundum er einfaldlega 
nóg að draga úr áfengisneyslu og setja 
takmörk, en stundum kalli vandinn 
einfaldlega á meðferð, eftirmeðferð og 
varanlegt bindindi. Sumir veigra sér 
við að fara í meðferð vegna ótta við að 
setja líf sitt úr skorðum. 

Aðspurður um viðbrögð vinnu-
veitenda við bón starfsmanns um að 
fara í meðferð segir Sigurður: „Það eru 

alltaf til undantekningar en þetta er 
aðallega bara í hausnum á mönnum. 
Það sakar ekki að hringja í vinnu-
veitanda og segja honum einfaldlega 
„ég þarf að fara í meðferð“, þeir taka 
því yfirleitt vel því þeir fá miklu betri 
starfskraft til baka.“

Vandamál sem áður var falið 
á bak við gardínur 
Alkóhólismi leggst ekki einvörðungu 
á karla, því fer fjarri, og er Sigurður 
mjög stoltur af meðferðarúrræðum 
sem SÁÁ hefur boðið konum upp á 
frá árinu 1995. „Það er algengara með-
al kvenna að þær noti lyf með áfengi 
sem gerir það að verkum að það þarf 

lengri afeitrun. Aftur á móti eru þær 
iðulega mjög samviskusamar í með-
ferðinni og standa sig mjög vel.“

Þegar við lítum á fjölskyldur þar sem 
annað foreldrið er virkur alkóhólisti, er 
það ekki yfirleitt fjölskyldufaðirinn?

„Það er algengast, birtingarmyndin 
er þannig. Þegar ég lít aftur í tímann, 
fyrstu tvö árin, var fjöldi kvenna sem 
fór í meðferð 10 prósent, síðan var 
fjöldinn kominn upp í 20 prósent. 
Í langan tíma hefur hlutfall kvenna 
sem fer í meðferð verið stöðugt í 30+ 
prósentum en það segir ekki allt um 
vanda kvenna í þjóðfélaginu.“

Sigurður segir að þegar litið sé til 
baka, fjörutíu ár, þá sé mun minna mál 
að fara í meðferð í dag en það var á 
áttunda- og níunda áratugnum. „Þó að 
fordómar lifi enn, þá voru meiri for-
dómar, meiri fáfræði og minni þekk-
ing. Fram að þeim tíma fóru konur 
ekkert í meðferð, konur voru bara ekki 
að kljást við þennann vanda Og ef þær 
voru ofdrykkjukonur þá voru þær oft 
sendar úr landi. Þegar þær byrjuðu að 
koma til okkar þá urðu til fordæmi, þá 
fór boltinn að rúlla. Það skiptir miklu 
máli í þessum sjúkdómi, hvernig svo 
sem stendur á því, að þessi sjúkdómur 
hafi andlit. Þetta sýndi sig best þegar 
SÁÁ voru að hefja göngu sína 1977 þá 
stigu þjóðþekktir menn fram og sögðu 
„ég er alkóhólisti og ég er að leita að 
bata“. Það varð sprenging í þjóðfé-
laginu þegar þetta gerðist, hafði aldrei 
gerst áður.“

„Það er alkóhólismi“
Hvernig myndir þú útskýra alkóhólisma 
fyrir fólki sem þekkir ekki þann sjúk-
dóm?

„Fíknisjúkdómar eru í dag skil-
greindir sem fjölþættur heilasjúkdóm-
ur og sem slíkur er hann líkamlegur, fé-
lagslegur og sálrænn. Hann gerir meira 
því hann fer út fyrir einstaklinginn 
sem er í neyslunni. Sjúkdómurinn 
nær til þeirra sem standa sjúklingn-
um næst og aðstandendur fá ákveðin 
einkenni. Fólk fer í afneitun, hegðun 
þeirra breytist, viðhorf þeirra breytist 
og hugsunarhátturinn breytist með því 
að búa með einstaklingi sem er háður 
áfengi eða öðrum vímuefnum.“

Það er algengur misskilningur að 

LANDIÐ: Talið er að rúm 15 til 20 prósent 
þjóðarinnar glími við áfengisvanda, rúm 6 
prósent þjóðarinnar hafa á einhverjum tíma-
punkti leitað sér hjálpar. Hundruð ef ekki þús-
undir heimilisfeðra á Íslandi drekka í laumi 
og gera sér ekki grein fyrir því að þeir eru 
virkir alkóhólistar. Oft er um að ræða menn 
sem skynja ekki að fjölskylda þeirra, vinir 
og vinnufélagar vita að þeir eigi við áfengis-
vandamál að stríða. Þeir halda áfram í gegn-
um lífið ómeðvitaðir um hvað þeir eru að gera 
sjálfum sér og sínum nánustu. 
 Ari Brynjólfsson blaðamaður pressunn-
ar settist niður á dögunum með Sigurði 
Gunnsteinssyni, ráðgjafa hjá SÁÁ á Vogi, en í 
hartnær fjörtíu ár hefur hann aðstoðað alkó-
hólista í leit þeirra að bata. Á þessum langa 
ferli hefur Sigurður komið víða við, svo sem á 
Staðarfelli í Dölum og Vík á Kjalarnesi. 
 Viðtalið sem hér fer á eftir er afrakstur 
spjalls þeirra Ara og Sigurðar. Í þessari viku 
hefst álfasala SÁÁ en hún er mjög mikilvægur 
þáttur í fjáröflun samtakanna til að standa 
straum af kostnaði við að hjálpa fólki til betra 
og heilbrigðara lífs. Af þessu tilefni birtum við 
þetta viðtal hér í Vesturlandi. 

SToLTUR AF æVISTARFINU Samtök áhuga-
fólks um áfengis- og vímuefnavandann voru nýstofnuð 

þegar Sigurður, nú á áttræðisaldri, hóf þar störf í des-
ember 1978. Margt hefur breyst síðan þá, fordómarnir 

hafa minnkað til muna og meðferðaraðstaðan stækkað 
á móti. Sigurður segir að óslitin starfsemi Sáá í fjörtíu 

ár sé einsdæmi í Evrópu og þótt víðar væri leitað.

VogUR  Sigurður starfar á Sjúkrahúsinu Vogi. 
nærri 25 þúsund einstaklingar á Íslandi í dag 

hafa farið í meðferð hjá Sáá í rúmlega 74 þúsund 
komum. Karlar hafa farið í meira en 50 þúsund 

meðferðir hjá Sáá  frá 1977, konur í meira en 20 
þúsund meðferðir.

FRAmhALd Á bLS.10

Deildarstjóri og kennarar
Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða 

deildar stjóra almennrar kennslu í fullt starf.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2017.

Deildarstjóri
• er staðgengill skólastjóra.
• vinnur með skólastjóra að daglegri stjórnun og skipula-
gningu skólastarfsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi í grunnskóla.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að  
 umgangast börn og unglinga.
• Stjórnunarreynsla æskileg eða framhaldsnám í stjórnun.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.

Einnig auglýsum við eftir kennurum frá og með 
næsta skólaári í eftirtaldar stöður,
• 100% kennara í umsjón / íþróttir
• 100% kennsla í ensku / samfélagsfræði

Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð 
skólans og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna 
með okkur í að efla starfið í þeim anda  enn frekar.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ /  
Skólastjórafélags Íslands.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir 
skólastjóri í síma 433 8179 eða 895-3828, berglind@stykk.is

Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra ásamt 
ferilskrá fyrir 15. maí 2017.

Virðing – gleði – kærleikur

Það eru einkunnarorð Leikskólans í Stykkishólmi sem 
auglýsir lausar stöður frá 14. ágúst 2017. 
Um er að ræða stöður:

• Deildastjóra
• Leikskólakennara

Allar nánari upplýsingar gefa Sigrún Þórsteinsdóttir 
leikskólastjóri s. 4338128 og Elísabet Lára Björgvinsdóttir 
á netfanginu leikskoli@stykkisholmur.is
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Stykkis-
hólmsbæjar og á vef bæjarins www.stykkisholmur.is 

Vakin er athygli á því að ef ekki fást leikskólakennarar til 
starfa, munu aðrar umsóknir koma til greina. 
Athugið að starfið hentar bæði körlum og konum.
Umsóknarfrestur er til 21. maí 2017. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Fíknisjúkdómar eru 
eitt helsta heilbrigðis-
vandamál þjóðarinnar
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Við tökum svefninn alvarlega. 
Hjá DUX® byggist góður svefn á háþróaðri tækni, góðu handverki, 
stöðugum prófunum og vandlega völdum efnum. Þegar þú sefur í 
DUX rúmi hvílir líkami þinn á meira en 85 ára rannsóknum og þróun.

duxiana.is
DUXIANA Reykjavik, 

Ármúla 10  / Sími 5 68 99 50 

Gæði og þægindi síðan 1926
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PATREKSFJÖRÐUR: Við 
erum stödd um borð í strand-
veiðitrillunni Kristínu AK 

30. Klukkan er sjö að morgni fyrsta 
fimmtudags í maí. Það er suðaustan 
gola. Báturinn veltur liðlega í öldun-
um. Austan við okkur gnæfir Blakk-
urinn. Formfagurt fjall, kennileiti 
sjófarenda sunnan við mynni Patreks-
fjarðar. Fjórar handfærarúllur hamast 
við að keipa. „Plíng, plíng“ heyrist frá 
einni. Það er fiskur! Hún byrjar að 
draga inn. Skömmu síðar gera hin-
ar hið sama. Allar eru að veiða. Við 
horfum út fyrir lunninguna og sjá! 
Þarna sjást ljósir búkar þorskanna 
sem dregnir eru úr djúpinu. Hand-
færaveiðar eru skemmtileg iðja. 

Flutti sig um set vestur
Skipstjóri á Kristínu AK er Skagamað-
urinn Guðmundur Jón Hafsteinsson. 
Alla jafna hefði trillan átt að vera gerð 
út frá heimahöfn sinni Akranesi. „Það 
er bara svo léleg veiði á handfærin í 
Faxaflóa, sérstaklega þegar líða tekur 
á sumarið. Maímánuður er í lagi og 
eitthvað fram í júní en síðan er engin 
veiði eftir það út sumarið. Ég gaf mér 
nokkrar strandveiðivertíðar í að sann-
reyna þetta. Svona var þetta sumar 
eftir sumar og að lokum var fullreynt,“ 
útskýrir Guðmundur. 

„Ég hætti að róa frá Akranesi og 
færði mig um set vestur á Arnarstapa 
á Snæfellsnesi í byrjun strandveiðitím-
ans í fyrra. Það var í fyrsta sinn sem ég 
veiddi á hinu svokallaða A-svæði sem 

nær frá Eyja- og Miklaholtshreppi 
vestur í Súðavík. Til að byrja með gekk 
vel frá Stapanum í upphafi vertíðar 
í fyrra en svo datt veiðin niður þar í 
júní. Þá flutti ég mig með bátinn vest-
ur á Patreksfjörð. Þar var fínasta veiði 
og hún hélst allt sumarið.“

góð reynsla
Í ár var þetta engin spurning. Guð-
mundur ákvað að hefja strandveiði-
vertíðina með því að gera út frá 
Patreksfirði og helst að halda þeirri 
tilhögun sumarlangt. „Það er mjög fínt 
að róa héðan. Öll þjónusta og aðstaða 
er alveg frábær. Höfnin er góð og það 
er alls staðar tekið vel á móti manni 
– gott viðmót hjá fólkinu. Mjög fínt. 
Það er líka mjög góður fiskur hérna 

og nóg af honum. Alveg hellingur. 
Reynslan frá í fyrra sýnir að það kem-
ur miklu betur út fjárhagslega að gera 
út héðan heldur en við Faxaflóann. 
Það er vissulega kostnaður við að fara 
hingað vestur en bein útgjöld vegna 
sjálfra veiðanna eru miklu minni. Það 
er tiltölulega stutt á miðin, meiri afli 
á tímaeiningu og miklu betri afkoma 
þegar upp er staðið.“ 

Guðmundur segir að í fyrra hafi 
bátarnir á A-svæðinu verið búnir með 
heildar strandveiðiskammt svæðisins 
í kringum 12. hvers mánaðar. Þá tók 
við hlé fram til upphafs næsta mánað-
ar. Vertíðin er í maí, júní, júlí og ágúst. 
„Þrátt fyrir færri veiðidaga heldur en 

ef ég hefði verið í Faxaflóanum og 
róið frá Akranesi, nú eða Suðurnesj-
um eins og ég prófaði nokkrum sinn-
um, þá var afkoman betri með því að 
vera á A-svæðinu. Maður var aldrei 
að berja dauðan sjó, eða svo gott sem, 
dögum saman með færunum þegar 
leið á sumarið eins og í Faxaflóa.“

Starfar í Noregi
Sjálfur hefur Guðmundur stundað sjó 
frá unglingsárum, lengst af sem stýri-
maður og skipstjóri á íslenskum fiski-
skipum. Í vetur leið söðlaði hann um 
og gerðist skipstjóri á glænýnum línu-
bát í Noregi. Báturinn er íslensk smíði 
af Cleopötru-gerð og með beitninga-

VIðTAL

Guðmundur 
Jón Hafsteinsson 
skipstjóri frá 
Akranesi:

„Það kemur 
best út að 

stunda strand-
veiðarnar frá 
Vestfjörðum“

Sólin komin upp í 
austri og það stirnir 

á sæinn þar sem 
guðmundur hefur 

strandveiðar dagsins 
vestur af blakk sem 

sést hér í baksýn.

Þorskurinn kemur 
upp búinn að bíta 
á krókana. 

 losað af öngli. 
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vél. Hann er gerður út af íslenskum 
aðilum í Norður-Noregi. 

Þessi bátur heitir Aksel B. Í janúar 
var hann sendur með flutningaskipi 
frá Reykjavík til Færeyja. Þar var hann 
sjósettur og Guðmundur sigldi hon-
um síðan yfir Norðursjó til Noregs og 
norður með ströndum þar, alla leið 
til nyrsta hluta Noregs í Finnmörku. 
Þaðan var svo strax róið til fiskjar í 
Barentshafi. Fjórir menn eru í áhöfn; 
Guðmundur og annar Íslendingur og 
búa báðir hér á landi, einn Norðmað-
ur sem býr í grennd við Ósló og síð-
an pólskur maður sem á heima nærri 
Kraká-borg í Póllandi. Þessir menn 
sameinast í Norður-Noregi, fara þar á 
fiskveiðar á Aksel B en snúa svo hver 
til síns heima í fríum sem eru nokkrar 
vikur í senn. Á meðan bíður báturinn 
þeirra í einhverri af fjölmörgum höfn-
um Norður-Noregs.  

„Það er fínt að vera í Noregi. Við 
rérum mikið út frá sjávarþorpi sem 
heitir Berlevåg og er við nyrstu odda 
Noregs. Þarna er alveg hægt að liggja 
í ýsunni um vetrartímann. Við vorum 
fyrst og fremst í henni. Maður var að 
leggja í hvert sinn svona 19.500 króka, 
sem er eitthvað 50 til 55 balar. Það 
dugði nánast undantekningalaust til 
að fylla bátinn. Lestin á honum tekur 
svona 14 tonn. Aflinn sem fékkst var 
nær eingöngu mjög væn „graðýsa“ 
eins og hún kallast hér á landi.“ 

Annað starfsumhverfi
Guðmundur hafði ekki starfað áður í 
Noregi er hann hélt út í vetur. Hann 
segir að hugsunarhátturinn sé talsvert 
öðruvísi í sjávarútvegsmálum en hér á 
landi. „Aksel B er bara með 50 tonna 
þorskkvóta eins og allir aðrir fiskibát-
ar í sama stærðarflokki í norska flot-
anum. Síðan má segja að við megum 
veiða ótakmarkað af öðrum tegund-
um. Þess vegna vorum við í ýsunni 
og tókum þorskinn bara sem meðafla. 
Þegar ég kom heim til Íslands nú í maí 
átti ég enn eftir um 20 tonn af þorski. 
Í ýsunni er það þannig að þessi stærð 
af bátum veiðir úr einum sameiginleg-
um potti en hann er það stór að það er 

nóg fyrir alla sem vilja leggja sig eftir 
þessu.“

Skipstjórinn af Skaganum segir að 
sér lítist ágætlega á mannlífið í Norð-
ur-Noregi. Hann hafi ekki orðið var 
við neitt annað en vinsemd af hálfu 
Norðmanna. „Það er fjöldi fiskibáta 
þarna og mikið fjör í höfnunum. Sum-
ir sem hafa 50 tonna þorskkvóta eins 
og við, taka þetta bara í einu vetfangi, 
til dæmis í snurvoð á vorin. Svo binda 
þeir bara bátana restina af árinu og 
gera eitthvað annað í staðinn. Þeir 
nenna ekkert að vera að eltast við ýs-
una eins og við og nota þorskkvótann 
þá sem meðafla.“

grálúða og strandveiðar í 
sumar
Umhverfisskilyrði fyrir sjófarendur 
nyrst í Noregi að vetri til er sömuleið-
is nokkuð öðruvísi en menn eiga að 
venjast við Ísland. „Maður verður að 
vera svolítið útsjónarsamur með veður 
þarna norður frá. Veðrin eru kannski 
ekkert verri en hér en það er kaldara. 
Til dæmis verður að hafa varann á sér 
varðandi ísingu á bátnum. Svo er meira 
myrkur þarna yfir veturinn en hér við 
Ísland.“ 

Fjögurra manna áhöfnin á Aksel B 
er nú í fríi eftir afar vel heppnaða byrj-
un á þessari nýsmíði. Fyrir sitt leyti 
notar Guðmundur tækifærið og fer á 
strandveiðar hér heima á Íslandi. „Ég 
fer aftur út til Noregs í byrjun júní. Þá 
ætlum við að veiða grálúðu á línuna. 
Hún er reyndar takmörkuð eins og 
þorskurinn og af henni fáum við ein 16 
tonn. Þá róum við út í landgrunnskant-
inn undan Norður-Noregi, kannski 20 
tíma stím út á ballarhaf. Þær veiðar eru 
víst alger uppgrip enda verð á grálúðu 
afar hátt. Svo er kannski einhver með-
afli svo sem af löngu sem er bara fínt og 
drýgir grálúðukvótann. Svona spörum 
við líka þorskkvótann í sumar. Ég stefni 
á grálúðuna í júní, svo heim til Íslands 
aftur á strandveiðar í júlí. Síðan er það 
Noregur aftur í ágúst. Við tökum þá 
upp þráðinn að nýju í ýsuveiðunum. Þá 
verður fínt að hafa með ýsunni, þorsk-
kvótann sem við eigum enn inni.“

aflinn settur í 
kar með ís.

Körin um borð að fyllast. Dagskammtinum á strandveiðunum, sem er 800 kíló, var náð á einum og 
hálfum tíma. 

Strandveiðitrillan Kristín aK 30 í Patreks-
fjarðarhöfn með guðmund við stjórnvölinn. 

norski línubáturinn aksel b sem guðmundur Jón er skipstjóri á í norður-noregi. Þarna við 
bryggju í berlevåg í Finnmörku.

Fjölmargir handfærabátar voru á sjó þennan dag. Hér öslar Mjöln-
ir ba 111 á suðurstefnu vestur fyrir blakkinn. 
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fíkn í áfengi lýsi sér einungis sem dag-
leg áfengisneysla, það er einungis ein 
tegund af neyslumynstri. Einstaklingur 
getur sleppt því að drekka jafnvel vik-
um saman en síðan fengið sér mikið 
magn í einu. Algengt er að sjúklingur 
feli áfengi á heimilinu. Fjölmörg dæmi 
eru um að fjölskyldufeður séu með 
sérstakar áfengisbirgðir úti í bílskúr, í 
geymslunni og safni jafnvel birgðum. 
„Þetta er birtingarmynd varnarkerfis 
alkóhólistans og hluti af hans afneitun. 
Hann er ólíkum öðrum. Hann þarf að 
drekka mikið meira og lengur en aðrir, 
þannig að það er ekkert skrítið að hann 

þurfi að hafa birgðir einhvers staðar til 
að sækja í. Hann á mjög erfitt með að 
drekka með öðrum því aðrir eru svo 
lengi að klára úr glasinu á meðan hann 
er með knýjandi þörf fyrir að drekka 
mikið Hann er með knýjandi þörf, þess 
vegna fer hann í þessa feluleiki. Fel-
ur áfengi, neitar að hafa drukkið þótt 
hann sé orðinn mjög ölvaður eða segist 
hafa fengið sér lítið.“

„Einstaklingurinn sér ekki 
sjálfan sig“
Hvernig getur það verið að einhver sem 
felur áfengi og lýgur um eigin neyslu 

átti sig ekki á þessu?
„Það er alkóhólismi. Svona er sjúk-

dómurinn. Hann sér ekki sjálfan sig. 
Svo missir hann minnið og vaknar við 
að fá upplýsingar frá öðrum um hvað 
hann var að gera. Það eru oft mikil 
áföll sem hann upplifir.“

Hvers vegna er þetta ekki eins og 
hver annar sjúkdómur, þar sem fólk 
einfaldlega sér einkennin og leitar sér 
hjálpar?

„Þetta er mjög erfiður sjúkdóm-
ur og batahorfur sjúklinga sem eru 

komnir vel yfir miðjan aldur eru ekki 
alltaf mjög góðar, því miður, því oft 
eru þeir búnir að ganga mjög nærri 
sér. En þessum sjúkdómi, sem hefur 
verið umdeildur í áratugi, hefur fylgt 
skömm vegna þeirra fordóma sem að 
hafa fylgt þessu. Það hefur þótt á ein-
hverjum tíma merki um einhvers kon-
ar aumingjaskap eða veikleika, að geta 
ekki hagað sér eins og maður. Þetta 
hefur fylgt karlmönnum alveg sér-
staklega. Og jafnvel ennþá verra þegar 
konur eru annarsvegar.“

margvísleg afneitun
Það stangast þó oft á við það sjónar-
mið að karlmaður eigi að vera traust-
ur og geta séð fjölskyldunni farborða, 
sérstaklega þegar sjúkdómurinn hefur 
heltekið einstaklinginn. Nefnir Sig-
urður í því samhengi, menn sem hafa 
alveg misst stjórn á lífi sínu. Það getur 
hins vegar haft þau áhrif að menn sem 
geta haldið saman tiltölulega eðlilegu 
heimili, með mjólk í ísskápnum og 
fullgreidda reikninga, geta notað það 
sem afsökun til að réttlæta óhóflega 
neyslu, því þeir ná að halda vinnu og 
eiga fjölskyldu. Þegar eitthvað fer svo 
úrskeiðis, þá er það svo einhverju öðru 
um að kenna.

„Enn þann dag í dag, þegar alkó-
hólistinn missir stjórn á sér vegna 
drykkju, þá fer hann að skýra það 
út frá einhverju allt öðru. Hann var 
þreyttur, stressaður, hafði ekki prófað 
þessa tegund af áfengi, var að blanda 
tveimur eða fleiri tegundum, konan 
var að rífast. Hann er með skýringar 
á öllu. Þetta er hluti af afneituninni.“

Að rjúfa sjúkt fjölskyldu-
mynstur
Hvaða áhrif getur einn virkur alkó-
hólisti haft á fjölskyldu?

„Þeir hafa alveg gífurleg áhrif á 
sitt umhverfi. Það er erfitt að reiða sig 
á þá, það er aldrei að vita hvað gerist 
þegar þeir byrja að drekka. Þá hafa 
þeir enga stjórn og eru nánast ekki til 
staðar. Hann virkar ekki innan fjöl-
skyldu undir áhrifum og er öllum til 
ama. Þeir geta ekki staðið við skuld-
bindingar sína. Ef um er að ræða eina 
einstaklinginn á heimilinu með bíl-
próf og eitthvað kemur upp á, þá er 
ekkert hægt að gera. Lífsgæði þeirra 

sem standa honum næst verða verri 
vegna þessa sjúkdóms.“

Ef við ímyndum okkur fjölskyldu, 
þar sem allir vita að fjölskyldufaðirinn 
er alkóhólisti en hann er í afneitun, 
hvað er hægt að gera eða segja í slíkum 
aðstæðum?

„Þeir sem að standa honum næst 
hafa mest áhrif á hann. Reynslan seg-
ir okkur að margir alkóhólistar koma 
hingað vegna þess að fjölskyldan hef-
ur komið saman og sagt „hingað og 
ekki lengra. Við höfum fengið nóg“. 
Eða fjölskyldan segir „við skulum leita 
okkur hjálpar“, makinn og kannski 
fullorðin börn fara og leita sér hjálpar 
og komast að því hver þessi maður er, 
sem var eitt sinn öðruvísi en hann er 
orðinn. Þá fá þau fræðslu og upplýs-
ingar um hvernig þessi sjúkdómur er. 
Það minnkar reiðina og skömmina og 
sektartilfinninguna sem aðstandendur 
hafa stundum.“ 

Aldrei of seint að leita hjálpar
Sigurður segir margar mismunandi 
tilfinningar geta brotist fram þegar 
fjölskylda brýtur upp sjúkt fjölskyldu-
mynstur. Það er einkennandi fyrir fjöl-
skyldu alkóhólista að loka dyrum og 
einangrast með leyndarmálið sem allir 
vita um, en enginn vill ræða upphátt

„Fólk fer að lifa með þessu. Og lífs-
gæði fólks minnka, það líður engum vel 
að búa með ástvini í slíkum aðstæðum. 
En maður lætur það viðgangast því 
maður heldur að maður geti ekki gert 
neitt, en það er ekki reyndin.“

Raunin er sú að fólk getur farið út úr 
þessu sjúka mynstri og leitað sér hjálpar 
þótt það sé ekki hægt að tala virka alkó-
hólistann til. Alkóhólismi er sjúkdómur 
sem tekur yfir allt:

„Alkóhólistinn tekur vímuefnið 
fram yfir allt. Sterkustu öfl láta undan 
fyrir vímuefninu, skyldur og skuld-
bindingar , jafnvel móðurástin víkur 
fyrir vímuefninu. Og þegar viðkomandi 
er orðinn fíkill og sýnir öll einkenni þess 
að vera alkóhólisti þá munu hlutirnir 
bara versna. Þótt það virðist stundum 
eins og hlutirnir séu að skána þá versna 
þeir alltaf til lengri tíma, nema það sé 
leitað eftir hjálp. Og það er aldrei of seint 
að leita sér hjálpar. Aldrei.“

FóLK SEm dREKKUR Á hVERjUm dEgI Sigurður segir 
sídrykkju færast í aukana, sérstaklega með tilkomu bjórsins. Hér áður fyrr 
var algengara að menn færu á drykkjutúra og eyddu heilu dögunum í 
áfengisneyslu á milli bindindistímabila. nú er algengt að alkóhólistar drekki 
á hverjum degi með tilheyrandi skaða fyrir líkamann og aðstandendur.gEFST EKKI UPP Á NEINUm  Sigurður segir að fólk á ólíklegasta aldri hafi leitað 

sér hjálpar vegna alkóhólisma og náð bata.

NýbyggINg Í VÍK  Sáá stendur nú í mestu fjárfestingu sem nú stendur yfir í 
íslensku heilbrigðiskerfi með stórri nýbyggingu og endurbótum á meðferðarstöðinni í 
Vík á Kjalarnesi. Þessu grettistaki lýkur í haust. ljósm.: Ólafur Kristjánsson.
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HELLISBÚAR

UNdUR mýVATNS – Um FUgLA, 
FLUgUR, FISKA og FóLK
Unnur Jökulsdóttir sendi þessa 

bók frá sér nú í vor. Hér er fjall-
að um náttúru Mývatnssveitar 

og Mývatns með afar skemmtilegum, 
áhugaverðum og lærdómsríkum hætti. 
Þessi bók á hiklaust erindi við íbúa Vest-
urlands því landshlutinn geymir ótal 
náttúperlur og mikil verðmæti í lífríki 
vatna og áa. Nú á dögum er sótt að þess-
um djásnum með ýmsum hætti. Bókin 
„Undur Mývatns“ er tilvalið lesefni nú 
þegar lífríkið hefur lifnað eftir vetrar-
dvala. Hér fer hluti af kafla úr henni:

hellisbúar
Ættum við ekki að fara og veiða gjá-
arlontur? Það er Hildur, ellefu ára, sem 
spyr. Hefði ég ekki tekið hana á orðinu 
hefði ég misst af einni skemmtilegustu 
og óvenjulegustu 
veiðiferð sem ég 
hef farið í. Samt get 
ég státað af að hafa 
dorgað smokkfiska 
í Suðurhöfum, veitt 
múrenur á Kanarí 
og kafað eftir svipu-
kröbbum á dular-
fullu draumaeyjunum 
Galapagos. Hildur var 
pössunarpía dóttur 
minnar nokkur sumur 
í Mývatnssveit, stúlka 
sem er stórmerkileg 
blanda af náttúru-
barni  og heimsborgara. 
Hún hafði lítið út fyrir 
sveitina komið á þessum 
tíma, en heimurinn kom 
til hennar með veraldar-
vefnum og sjónvarpinu. 
Þó að Friends og Face-
book væru freistandi 
forsmáði hún þó ekki 
náttúruna allt um kring 
og þekkti nöfnin á öllum 
fuglum, jurtum og fjöllum 
umhverfisins.

Hús foreldra  hennar  
stendur  uppi  á hól  við 
bakka Mývatns. Vatnið 
breiðir úr sér fyrir fram-
an með eyjum, nesjum og 
bröttum bökkum en  fyrir  
aftan  er  hraunið  með sín-
um  leyndardómum. Fjöllin 
í sveitinni blasa við hringinn 

í kring eins og vel staðsettir varðmenn. 
Eitt þeirra er Belgjarfjall sem rís eins og 
píramídi nánast í bakgarðinum. Þaðan 
blasir við landslag og náttúra sem vel 
mætti flokka með því fegursta í heimi, 
ekki síst þá daga sem öll tilbrigði bláa 
litaskalans mætast á himninum, vatn-
inu og fjöllunum í fjarska. 

Þetta var einmitt  svoleiðis bláma-
dagur, sumar og sól. Flugan var í essinu 
sínu en sannir  Mývetningar láta það 
ekki á sig fá, heimasætan skellti á okk-
ur flugnanetum og tíndi til háfa og 
fötur. Við lögðum af stað, stelpa, stúlka 
og kona, leiddumst og fórum hægt 
yfir. Framan af eltu okkur tveir upp-
áþrengjandi  heimalningar, sísvangir 
og jarmandi, en við smeygðum okkur 
undir girðingu og tókst 

að stinga þá af út í hraunið. Á leiðinni 
sýndi Hildur okkur vel falin skógar-
þrastarhreiður  sem var að finna á 
þarna í hróunum. Við þræddum fótum 
troðnar kindagötur og fetuðum okkur 
fram hjá gjótum og nibbum,  borgum, 
hólum, kjarri  og sefkringdum tjörnum. 
Hildur benti okkur á að það væri meira 
að segja álfakirkja í einni borginni.

Já, þetta eru engir venjulegir hell-
ar! Þeir eru tengdir niðurföllum sem 
myndast  hafa í hrauninu  skömmu eftir 
að það rann.  Þessi niðurföll eru skrýdd 
gróðri, lág vöxnu kjarri, lyngi, burkn-
um og litríkum blómum sem náttúran 
hefur raðað upp á sinn listfenga hátt. Í 
útskotum á botninum er tært vatn og 
í vatninu lifa gjáarlonturnar sem við 

ætluðum að veiða 
þennan dag. Hildur 

stefndi á sérstakan eftirlætishelli, yfir 
hann lá breið hraunbrú og hægt var 
að komast niður í hann beggja vegna. 
Kindagatan lá yfir brúna og þjóðsagan 
um geiturnar  þrjár kom upp í hugann 
þegar við fórum yfir. En ekkert tröll lét 
á sér kræla og smalahundarnir trítluðu 
óhræddir á eftir okkur, svo við bröltum 
niður í hellinn að vatninu, hagræddum 
flugnanetunum og byrjuðum að veiða.

Ég vissi ekki þá það sem ég veit 
núna, að þarna vorum við staddar í 
einu af tilraunaglösum þróunarguðsins. 
Mývatnssveitin er nefnilega frekar hol 
að innan og lumar á silungsvötnum 
neðanjarðar. Þó að bleikjan í Mývatni 
hafi átt erfitt uppdráttar lifir litla syst-
ir hennar, bleikjuafbrigðið sem kallast 
gjáarlonta, góðu lífi í hinum fjölmörgu 
hellum kringum vatnið. Og það sem 

meira er, hver hellir eða hvert niðurfall 
með nokkrum hellum hefur að geyma 
sérstakan gjáarlontustofn! Þetta er svo 
ævintýralegt og undravert að það skipt-
ir engu þó að ekkert tröll sé undir stein-
brúnni  eða langt sé síðan sést hafi til 
álfa í álfakirkjunni.

En þennan dag vorum við með hug-
ann við hellana og íbúa þeirra! Ég get 
ekki annað en velt fyrir mér hvernig 
lonturnar, þessar dvergvöxnu bleikjur, 
lentu í hellunum. Er gjáarlontan venju-
leg bleikja sem hefur króast þarna af í 
æsku og ekki náð að vaxa vegna plás-
sleysis, kulda og lítils fæðuframboðs? 
Eða er hún kannski sérstakt bleikju-
afbrigði sem annaðhvort hefur komið 
fullskapað annars staðar frá ellegar 
þróast á staðnum út frá bleikjunni í 
Mývatni?

Kápa bókarinnar.

Vatnslitamynd af 
gjáarlontunni í Mý-

vatni, máluð af árna 
Einarssyni.

bóKAKAFLI
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margir spyrja sjálfa sig: Hvað 
getur komið starfsfólkinu 
og bæjarfélaginu til varn-

ar, þegar ákvörðun einkaaðila ógnar 
atvinnuöryggi og afkomu fólks með 
þessum hætti? Margir –  þeirra á með-
al sjávarútvegsráðherra –  leita nú 
halds og trausts í fyrstu grein fiskveiði-
stjórnarlaganna.  Það er því ástæða til 
að rifja upp, hvernig þetta lagaákvæði 
er tilkomið, og hvernig til hefur tekist 
um framkvæmdina. 

Guðjón Friðriksson, sagnfræðing-
ur, rifjar upp þá sögu í bók sinni „Úr 
fjötrum“, sem kom út á s.l. hausti í til-
efni af aldarafmæli Alþýðuflokksins. 
Þar segir á bls. 470:

„Kvótakerfið
Halldór Ásgrímsson, sjávarútvegsráð-
herra, lagði nýtt frumvarp um stjórn 
fiskveiða fyrir þingið 1988, en þá var 
Alþýðuflokkurinn orðinn aðili að rík-
isstjórn, og kom fram mikil andstaða í 
honum gegn því. Til samkomulags varð 
það úr, að þeir Sighvatur Björgvinsson, 

þingmaður Vestfjarða, og Jón Sigurðs-
son, nú orðinn ráðherra Alþýðuflokks-
ins, sömdu nýja upphafsgrein frum-
varpsins, og var hún sett sem skilyrði 
fyrir samþykki flokksins. Hún átti að 
girða fyrir myndun einkaeignarréttar 
á veiðiréttindum. Upphafsgreinin, sem 
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokk-
ur samþykktu með semingi, hljóðaði 
svo:

„Fiskistofnar á Íslandsmiðum eru 
sameign íslensku þjóðarinnar.Markmið 
laga þessara er að stuðla að verndun og 
hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja 
með því trausta atvinnu og byggð í 
landinu.“

Spurning:  Stenst ákvörðun Granda 
lög? Hver eru viðurlögin, ef lögin eru 
brotin? Afturköllun tímabundinna 
veiðileyfa? 

Guðjón heldur áfram upprifjun 
sinni:

„Í ríkisstjórn Steingríms Hermanns-
sonar, 1988-91 var unnið að nýrri laga-
setningu um fiskveiðistjórnun.  Eiður 
Guðnason (þingmaður Vesturlands) 
var fulltrúi Alþýðuflokksins í nefnd, 
sem vann að henni. Í lögunum, sem 
komu í kjölfarið og samþykkt voru árið 
1990, voru gerðar miklar breytingar 
á fyrri lögum. Stærsta breytingin var 
framsal aflaheimilda, sem heimilað var 

í nafni hagkvæmni og 
arðsemi sjávarútvegs.

Alþýðuf lokksmenn 
höfðu frumkvæði að 
því að slegnir voru 
miklir varnaglar. Eiður 
Guðnason, Jón Sigurðs-
son og Sighvatur Björg-
vinsson tóku að sér að 
semja viðbót við fyrstu 
grein laganna, sem sett 
var sem skilyrði fyrir 
því, að flokkurinn sam-
þykkti þau. Hún hljóð-
aði svo:

„Úthlutun veiði-
heimilda samkvæmt 
lögum þessum myndar ekki eignarrétt 
eða óafturkallanlegt forræði einstakra 
aðila yfir veiðiheimildum“.

Fyrirvaranum var ætlað að tryggja, 
að tímabundinn nýtingarréttur mynd-
aði hvorki lögvarinn eignarrétt né 
bótaskyldu á ríkið, ef úthlutun veiði-
heimilda yrði breytt síðar“. 

Skýrara getur það varla verið:  
Starfsöryggi verkafólks og tilveru-
grundvöllur sjávarútvegsplássa á 
landsbyggðinni eru undir því komið, 
að þessi lög verði virt í framkvæmd. 

Guðjón heldur áfram:
„Stefna þingflokks Alþýðuflokks-

ins í kvótamálinu var mörkuð á fundi 
23. apríl 1990. Í henni kom ótvírætt 
fram, að besta leiðin til að leysa þær 
mótsagnir,sem væri að finna í lögun-
um, væri að innheimta leigugjald fyrir 
aðgang að hinni sameiginlegu auðlind. 
Gjaldið átti annað hvort að vera í 
formi uppboðs veiðiheimilda (myndun 
markaðsverðs), sem Alþýðuflokksmenn 
töldu æskilegt, eða í formi stjórnvaldsá-
kvarðana, sem auðlindagjald“.

Loks segir Guðjón í sinni sögulegu 
upprifjun:

„Sjálfstæðismenn og Framsóknar-
menn fóru með sjávarútvegsmál í rík-
isstjórnum, eftir að kvótakerfið komst 
á eða allt til ársins 2009. Framkvæmd 
þess var með þeim hætti, að farið var 
með veiðiheimildirnar, eins og um 
hreina einkaeign væri að ræða, m.a. 
leyfð veðsetning þeirra eftir 1990.  
Aldrei var léð máls á gjaldtöku, sem 
heitið gæti, en hana taldi Alþýðuflokk-
urinn forsendu kerfisins í samræmi við 
ákvæðið um þjóðareign auðlindarinn-

ar. Þessi í stað hafa stórútgerðarfyrir-
tækin rakað til sín peningum og notað 
þá m.a. til að styrkja stjórnmálaflokka, 
sem þeim voru þóknanlegir í þessu 
máli. Alþýðuflokkurinn var að mestu 
einn um þá skoðun (á Alþingi), að 
þjóðin ætti rétt á gjaldi fyrir úthlutun 
veiðikvóta í hinni sameiginlegu auð-
lind“. 

Hvað má af þessu læra? 
Ef Alþýðuflokkurinn hefði ekki 

staðið vaktina á sínum tíma, þá væru 
fiskistofnarnir á Íslandsmiðum ekki 
sameign þjóðarinnar að lögum. Ef 
ekki væri fyrir breytingatillögur, sem 
Alþýðuflokkurinn knúði fram, væru 
veiðiheimildirnar fyrir löngu viður-
kenndar sem einkaeign, að lögum.  
Stríðið er því ekki tapað, þrátt fyr-
ir allt. Varnarbarátta verkafólks og 
landsbyggðarinnar byggir enn í dag 
á þessum varúðarákvæðum, sem Al-
þýðuflokkurinn knúði fram. 

En stefna Alþýðuflokksins naut 
aldrei meirihlutafylgis með þjóðinni. 
Fjarri því. LÍÚ – nú uppnefnd SFS – 
hafa alla tíð mótað stefnu Sjálfstæðis- 
Framsóknarflokksins í auðlindamál-
um.  Hvorki Alþýðubandalagið gamla 
né arftakar þess í Vinstri grænum hafa 
stutt stefnu okkar jafnaðarmanna í 
auðlindamálum.  Mikill meirihluti 
kjósenda í Norð-Vesturkjördæmi kaus 
þessa flokka í seinustu kosningum. 

Hvenær ætla Íslendingar að læra af 
reynslunni?

Jón Balvin Hannibalsson. 
Höfundur var formaður 

Alþýðuflokksins 1984–1996.EXPLORE WITHOUT LIMITS
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ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 
JEPPA OG JEPPLINGA.  

Akranes og hb grandi: 
Að læra af reynslunni
Grandi h/f, næst-
stærsti þiggjandi 
einkaleyfa til að nýta 
sameiginlega auðlind 
þjóðarinnar –  fiski-
miðin innan íslensku 
lögsögunnar – hefur 
tilkynnt, að þeir ætli 
að hætta fiskvinnslu 
á Akranesi. Eftir situr 
starfsfólkið á atvinnu-
leysisskrá og byggðar-
lagið í uppnámi.

Systkinin Víkingur aK og Venus nS við 
loðnulöndum á akranesi á nýliðinni 
vertíð. bæði skip eru í eigu Hb granda 
en landa aldrei á akranesi nema í blálok 
loðnuvertíða ár hvert. 

jóN bALdVIN 
hANNIbALSSoN.

AðSENd gREIN
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Loftviftur
∑ Hreyfðu loftið
∑ Jafnaðu rakastig
∑ Jafnaðu hitastig

Hitablásarar

Hljóðlátar
baðviftur

Varmaendurvinnsla
-Ferskt loft
-Lítið orkutap

íshúsið
Varmaendurvinnslukerfi hafa verið gríðarlega vinsæl á 
Norðurlöndum og raunar krafa í nýjum húsum. Þau lofta 
íbúðir á sjálfvirkan máta, endurnýta varma og stuðla að 
heilbrigðara lofti. Varmaendurendurnýtingin er allt að 95%. 
Loftun dregur úr rakasöfnun, heldur fersku lofti í íbúðinni á 
alsjálfvirkan máta, án þess að tapa of mikilli orku. Einfaldast 
er að setja upp slík kerfi á byggingartíma, en ýmsar leiðir eru 
mögulegar fyrir eldri hús. 

Tökum að okkur jarðvegsvinnu
t.d. húsgrunna, drenun, niðursetningu rotþróa, múrbrot,
niðurrif, garðavinnu og vegavinnu.

Við erum með kranabíl, gámabíla, traktorsgröfu, 16t hjólagröfu, 2t, 6t og 21t beltavélar, vatnstank.

Hafið samband í síma 862-1717

Stauraborun fyrir sumarhús og sólpalla.• 
Eru• m með vatnstank fyrir  
heitt/kalt vatn og rykbindingu.

Bíla-/vélaflutningar og kranavinna. • 

Gámaleiga.• 

Fellum tré og fjarlægum.• 

Útvegum mold og möl. • 
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Fjörleg 
glæpasaga
LANDIÐ: Stúlkurnar á Englandsferj-
unni eftir danska rithöfundinn Lone 
Theils er ein af vorbókunum á íslenska 
kiljumarkaðnum um þessar mundir. 
Þetta er fyrsta bókin í fjögurra bóka 
röð um dönsku blaðakonuna Nóru 
Sand. Bókin sló strax í gegn og hefur 
Lone Theils átt mikilli velgengni að 
fagna eftir útkomu hennar fyrir tveim-
ur árum. Bókin hefur verið þýdd á nær 
20 tungumál og hefur hvarvetna feng-
ið hinar bestu viðtökur. Höfundurinn 
var lengi fréttaritari dönsku blaðanna 
Politiken og Berlingske Tidende í 
London, en býr nú í Danmörku og 
helgar sig bókarskrifum.

Ástæða vinsælda Stúlknanna á 
Englandsferjunni er vafalaust fjörlegur 
og skemmtilegur frásagnarmáti höf-
undarins. Sagan  er æsispennandi en 
það er létt yfir frásögninni. Nóra Sand 
finnur ljósmynd af tveimur stúlkum 
í gamalli ferðatösku sem var keypt á 
fornsölu í Bretlandi. Myndin vekur 
áhuga hennar. Fljótlega kemur í ljós 
að hún tengist hvarfi tveggja danskra 
stúlkna á leið til Englands árið 1985. 
Nóra fer að garfa í þessu gamla máli. 
Áður en hún veit af er hún komin á 
slóð óhugnanlegs fjöldamorðingja. 
Leitin að sannleikanum um örlög 
stúlknanna reynist ískyggilegri en 
hana gat órað fyrir — eins og segir á 
bókarkápu.

Þýðandi bókarinnar er Þórdís 
Bachmann. Hún átti fyrir skömmu 
viðtal við höfundinn sem birtist í DV. 
Þar segir Lone Theils m.a.: „ Ég varð 
svo ánægð þegar ég frétti að Nóra 
kæmi út á Íslandi; ég hef alltaf séð 
það fyrir mér sveipað töfrahulu og lít 
á ykkur sem ljóðrænasta fólk Norður-
landanna.“

Íslendingar fá að kynnast Lone 
Theils betur í haust, en henni hefur 
verið boðið á bókmenntahátíðina í 
Reykjavík í október nk.

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

SAGAN AF BARNINU SEM HVARF EFTIR ELENU FERRANTE

 „MEISTARAVERK!“

„Napólí-sögurnar eru hreint snilldarverk.“
Los Angeles Times

„Ein blæbrigðaríkasta lýsing á vináttu tveggja kvenna
sem ég hef nokkurn tíma lesið.“

Vogue

TIME

Bækur sem
farið hafa

sannkallaða

sigurför um
heiminn.

Fjórða og síðasta bókin í Napólí-bálki
Elenu Ferrante er komin í verslanir! 


