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Guðmundur Halldórsson kjör-Guðmundur Halldórsson kjör-Guðmundur Halldórsson kjör-Guðmundur Halldórsson kjör-Guðmundur Halldórsson kjör-
inn Vestfirðingur ársins 2001inn Vestfirðingur ársins 2001inn Vestfirðingur ársins 2001inn Vestfirðingur ársins 2001inn Vestfirðingur ársins 2001

Guðmundur Halldórsson,
trillukarl í Bolungarvík og for-
maður Smábátafélagsins Eld-
ingar á norðanverðum Vest-
fjörðum, hlaut titilinn Vest-
firðingur ársins 2001 í kjöri
bb.is í samvinnu við Gullauga
á Ísafirði og Tölvuþjónustuna

Snerpu. Úrslitin voru afdrátt-
arlaus og sama er að segja um
annað sætið sem kom í hlut
Dorothee Lubecki, ferðamála-
fulltrúa Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða. Mjórra var á mun-
um í sumum af næstu sætum.
Alls hlutu 59 einstaklingar at-

kvæði í kjörinu.
Guðmundur varð mjög

hissa þegar honum voru tjáð
úrslitin í kjörinu. „Ég er ein-
ungis lítið peð á taflborði
Drottins“, sagði hann eftir
móttöku nafnbótarinnar og
fagurs grips sem hann fékk

henni til staðfestingar. „Mér
finnst þetta miklu frekar við-
urkenning til vestfirskra smá-
bátasjómanna sem björguðu
byggðunum heldur en til mín
sérstaklega.“ Helstu röksemd-
irnar sem tilfærðar voru fyrir
vali á Guðmundi voru barátta

hans fyrir hagsmunum smá-
bátasjómanna og vestfirskra
byggða, sem og forysta hans í
málefnalegri umræðu ólíkra
aðila um vanda sjávarútvegs-
ins og varðandi bætta um-
gengni við fiskistofna við Ís-
land. Nánar á bls. 3.

– segir Aðalsteinn Óskarsson,
framkvæmdastjóri Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða
m.a. í viðtal í miðopnu

„Erum í„Erum í„Erum í„Erum í„Erum í
raun alltafraun alltafraun alltafraun alltafraun alltaf
að mjatlastað mjatlastað mjatlastað mjatlastað mjatlast
áfram“áfram“áfram“áfram“áfram“



2 MIÐVIKUDAGUR 16. JANÚAR 2002

LEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARI

Vestfirðingur ársins 2001Vestfirðingur ársins 2001Vestfirðingur ársins 2001Vestfirðingur ársins 2001Vestfirðingur ársins 2001
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is•
Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 892 2240, netfang: blm@bb.is • Blaðamaður:Blaðamaður:Blaðamaður:Blaðamaður:Blaðamaður: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, sími 456 4448, netfang: umbrot@bb.is •
Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið • Veittur
er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

Nýr frétta-, þjónustu- og upp-Nýr frétta-, þjónustu- og upp-Nýr frétta-, þjónustu- og upp-Nýr frétta-, þjónustu- og upp-Nýr frétta-, þjónustu- og upp-
lýsingavefur fyrir Vestfirðilýsingavefur fyrir Vestfirðilýsingavefur fyrir Vestfirðilýsingavefur fyrir Vestfirðilýsingavefur fyrir Vestfirði

Fréttavefurinn bb.is endurhannaður frá grunniFréttavefurinn bb.is endurhannaður frá grunniFréttavefurinn bb.is endurhannaður frá grunniFréttavefurinn bb.is endurhannaður frá grunniFréttavefurinn bb.is endurhannaður frá grunni

bb.is hefur tekið í notkun
algerlega nýjan vef en hönnun
og smíði hans hafa staðið yfir
í nokkra mánuði. Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri í Ísa-
fjarðarbæ, sýndi vefnum og
þeim sem að honum standa
þann sóma að opna hann sl.
laugardagskvöld. Það var gert
í einu af elstu og fornfrægustu
húsum Ísafjarðar, Faktorshús-
inu í Hæstakaupstað, sem á
það sameiginlegt með BB-
vefnum, að hafa verið tekið í
gegn frá grunni.

Vefurinn og húsið eiga það
líka sameiginlegt, að hið
gamla fær að halda sér, þrátt
fyrir geysimiklar endurbætur.
Húsið er í sinni upphaflegu
mynd í flestum atriðum, eftir
því sem næst hefur verið hægt
að komast. Allt það efni sem
safnast hefur inn á bb.is á þeim
tveimur árum sem liðin eru
frá opnun hans er þar enn og
öllum aðgengilegt. Ef samlík-
ingunni er haldið áfram er
helsti munurinn sá, að vefur-
inn er enn „í smíðum“ en hús-
ið ekki.

Fjölmargar nýjungar eru á
hinum endurhannaða BB-vef.
Sjón er sögu ríkari og skal
lesendum bent á að kynna sér
hann og möguleika hans sem
best.

Frá því að fréttavefurinn
bb.is var opnaður 4. janúar
árið 2000 hefur viðgangur
hans verið meiri en flesta hefði
grunað. Aðsóknin hefur verið
langt umfram væntingar og
minnir enn á þá þekktu stað-
reynd, að flestir Vestfirðingar
eru brottfluttir Vestfirðingar.
Vefurinn er lesinn í tugum
þjóðlanda um allan heim, auk
þess sem ljóst er að hann er
regluleg skyldulesning þús-
unda netverja hérlendis.

Sá vefur sem þjónað hafði

svo vel í tvö ár var þegar í
upphafi mjög af vanefnum ger
hvað tæknilegu hliðina snerti.
Ekki skánaði það með tíman-
um, á hraðfleygum tíma þegar
það sem er nýtt í dag er orðið
gamalt á morgun. Þess vegna
var um tvo kosti að velja: Að
byggja nýjan vef frá grunni,
tæknilega miklu betri og fjöl-
breyttari, með öllum þeim
kostnaði og þeirri gríðarlegu
vinnu sem slíku fylgir – eða
að hætta rekstinum og loka
vefnum.

Fyrri kosturinn var tekinn.
Hann var tekinn að vandlega
athuguðu máli og reynt hefur
verið að gæta þess að rasa
ekki um ráð fram. Markmiðin
eru fremur hófsöm eins og
jafnan áður. Áfram verður
reynt að veita lesendum upp-

Halldór Halldórsson bæjarstjóri setur fyrstu fréttina inn á nýja vefinn. Með honum á myndinni eru Sigurjón J. Sigurðsson
og Jónatan Einarsson.

lýsingar og þjónustu. Ekki er
nú fremur en áður gert ráð
fyrir því að reksturinn standi
undir sér. Grundvöllur bb.is
hefur alla tíð verið áhugi og
metnaður en ekki gróðavon.
Hvorki hafa verið til sparaðir
peningar H-prents ehf., eig-
anda vefjarins, né ómæld frí-
stundavinna einstakra starfs-
manna, eins og nokkur kostur
hefur verið að leggja fram.

Útlitshönnun hins nýja vefj-
ar hefur að langmestu leyti
verið í höndum Sigurjóns J.
Sigurðssonar, framkvæmda-
stjóra H-prents, þess fyrirtæk-
is sem á og rekur bb.is. Vef-
smíðin sjálf er að langmestu
leyti verk Bolvíkingsins Jóna-
tans Einarssonar með liðsinni
annars Bolvíkings, Rolands
Smelt. Telja verður að Hlynur

Þór Magnússon ritstjóri bb.is
eigi talsverðan þátt í skipulagi
vefjarins og hugmyndafræð-
inni að baki hans allt frá upp-
hafi. Hún er í rauninni sáraein-
föld og beinist að því að sem
flestir sæki vefinn sem oftast
og noti hann sem mest. Marg-

ar aðferðir og misjafnlega
augljósar hafa hins vegar verið
notaðar og eru notaðar í þess-
um tilgangi. Þetta hefur geng-
ið heldur framar væntingum
og spám þau liðlega tvö ár
sem liðin eru frá því að bb.is
hóf göngu sína.

Starfsfólk H-prents ehf., vikublaðsins Bæjarins besta og
bb.is ásamt Jónatani Einarssyni vefhönnuði og Halldóri
Halldórssyni, bæjarstjóra við opnun vefjarins.

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

Sparisjóður Vestfirðinga í
Súðavík og Súðavíkurhreppur
hafa flutt í hið nýja Stórn-
sýsluhús Súðvíkinga við
Grundarstræti 3-5.

Í gær stóð síðan til að starf-
semi Íslandspósts flyttist í
húsið en gengið hefur verið
frá samningi þess efnis að
Sparisjóður Vestfirðinga ann-
ist póstþjónustu fyrir Íslands-
póst eins og greint hefur verið
frá hér í blaðinu. Þessa dagana
er verið að setja upp innrétt-
ingar í verslun sem verður í
húsinu en ekki hefur verið
ákveðið hvenær hún tekur til
starfa. Þá er enn óljóst hvenær
heilsugæslan á staðnum flytur
í hið nýja Stjórnsýsluhús.

HreppsskrifstofanHreppsskrifstofanHreppsskrifstofanHreppsskrifstofanHreppsskrifstofan
í Stjórnsýsluhúsiðí Stjórnsýsluhúsiðí Stjórnsýsluhúsiðí Stjórnsýsluhúsiðí Stjórnsýsluhúsið

Páll Pálsson ÍS 102, skip
Hraðfrystihússins – Gunnvar-
ar hf., í Hnífsdal, setti met í
veiðiferð í síðustu viku, er
skipið kom með 85 tonn að
landi að verðmæti um 18,3
milljónir króna. Hluti aflans
var seldur á fiskmarkaði á Ísa-
firði og fengust rúmar 280 kr.
fyrir kílóið af þorski. Ekki er
vitað til þess að svo mikið
aflaverðmæti hafi fengist hjá
skipinu.

Að sögn Páls Halldórsson-
ar, skipstjóra á Páli Pálssyni
var uppistaðan í aflanum
þorskur, steinbítur og koli.
Veiðiferðin tók fimm daga og
fékkst aflinn aðallega norður
af Kögri og vestur af Látra-
bjargi.

MetveiðiferðMetveiðiferðMetveiðiferðMetveiðiferðMetveiðiferð
hjá Páli Páls-hjá Páli Páls-hjá Páli Páls-hjá Páli Páls-hjá Páli Páls-

syni ÍS 102syni ÍS 102syni ÍS 102syni ÍS 102syni ÍS 102

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
Páll Pálsson ÍS.

,,Ég er einungis lítið peð á taflborði Drottins. Mér finnst þetta miklu frekar við-
urkenning til vestfirskra smábátasjómanna sem björguðu byggðunum heldur en
til mín sérstaklega. Þegar búið var að setja þannig lög á Íslandi að fólki var bannað
að bjarga sér, þá risu menn upp og fóru að gera út trillur í stórum stíl á
einu erfiðasta hafsvæði í veröldinni. Þessir menn björguðu Vestfjörðum.
Ef smábátasjómenn hefðu ekki brugðist svona við, þá væri mannlífið að
mestu fjarað út í heilum landsfjórðungi. Smábátasjómennirnir komu til
bjargar þegar stjórnmálamennirnir brugðust. Við látum ekki kúga okkur heldur
berjumst við fyrir því að geta búið hér áfram.“

Svo mæltist Guðmundi Halldórssyni, trillukarli og formanni Smábátafélagsins
Eldingar, er hann tók við viðurkenningu sem Vestfirðingur ársins 2001, í kjöri
sem bb.is efndi til í samvinnu við Gullauga og Tölvuþjónustuna Snerpu á Ísafirði.

Í öðru sæti varð Dorothee Lubecki, ferðamálafulltrúi Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða. Dorothee hefur unnið mikið og gott starf í að kynna Vestfirði og koma
þeim á hið alþjóðlega ferðamannakort. Á liðnu ári tók hún við heiðursverðlaunum
í Þýskalandi fyrir störf sín að vestfirskum ferðamálum og hafði heimleiðis í far-
teski sínu úrskurð dómnefndar um að Vestfirðir væru besti áfangastaðurinn á

Norðurlöndum fyrir ferðafólk.
Það velkist enginn í vafa um hvers vegna Guðmundur Halldórsson var kjörinn

Vestfirðingur ársins. Stjórnun fiskveiða hefur brunnið og mun áfram brenna á
Vestfirðingum, sem og öðru landsbyggðafólki, meðan stjórn-
málamennirnir hafa ekki kjark í sér til að taka á málinu af áræði og festu
og virðast margir hverjir hafa gleymt hvert þeir sóttu umboð sitt til setu
á Alþingi.

Guðmundur Halldórsson er ,,eldri maður sem ekki kemur úr hinum pólitíska
geira (og) hefur risið upp sem öflugur talsmaður Vestfirðinga í sjávarútvegsmálum.
Hann hefur sýnt mikið frumkvæði og einurð og leitast við að losa umræðu um
stjórn-un fiskveiða út úr þeirri pattstöðu karps sem hún var föst í, með því að
leiða að umræðunni sem flesta með ólíka reynslu. Frammistaða Guðmundar er
ekki aðeins Vestfirðingum til fyrirmyndar, heldur og aðdáunarvert dæmi um þá
þátttöku  almennings í málefnum samfélagsins sem er grunnforsenda lýðræðis,“
segir í samantekt blaðsins á ummælum þátttakenda í kjöri á Vestfirðingi ársins
2001.

Guðmundur Halldórsson, trillukarl, er vel að heiðrinum kominn. s.h.
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– sagði Guðmundur Halldórsson trillusjómaður sem titilinn hlaut
Þegar hringt var í Guðmund

Halldórsson í Bolungarvík og
honum sagt frá úrslitunum í
kjöri Vestfirðings ársins 2001
á bb.is kom hann gersamlega
af fjöllum (sjálfur sjómaður-
inn). Hann kvaðst þó hafa
heyrt eitthvað um einhverja
kosningu en ekki athugað það
neitt nánar. Ekki vissi hann
um nokkurn mann sem hefði
kosið hann og gat með engu
móti áttað sig á því hverjir
það gætu verið. Þeir sem
þekkja Guðmund Halldórsson
vita, að honum verður sjaldan
orða vant og stundum virðist
auðveldara að skrúfa frá hon-
um en fyrir. Í þetta skiptið
féllust honum orð.

Guðmundur var hins vegar
beðinn að hugsa málið í næði
og eiga tiltæk nokkur vel valin
orð að mæla þegar hann tæki
við sæmdarheitinu Vestfirð-
ingur ársins 2001 ásamt hin-
um fagra grip sem Dýrfinna
Torfadóttir gullsmiður smíð-
aði og Gullauga gaf í þessu
skyni. Guðmundur var boðað-
ur að smábátahöfninni á Ísa-
firði síðla dags á sunnudag
þegar skuggsýnt var orðið,
veður hvasst og kalt og ærið
hráslagalegt. Síður þótti við
hæfi að afhenda vestfirskum
trillukarli þessa nafnbót inni í
hlýrri stofu.

„Ég er einungis lítið peð á
taflborði Drottins“, sagði
Guðmundur eftir að hann
hafði tekið við viðurkenning-
unni. „Mér finnst þetta miklu
frekar viðurkenning til vest-
firskra smábátasjómanna sem
björguðu byggðunum heldur
en til mín sérstaklega. Þegar
búið var að setja þannig lög á
Íslandi að fólki var bannað að
bjarga sér, þá risu menn upp
og fóru að gera út trillur í
stórum stíl á einu erfiðasta
hafsvæði í veröldinni. Þessir
menn björguðu Vestfjörðum.
Ef smábátasjómenn hefðu
ekki brugðist svona við, þá
væri mannlífið að mestu fjarað
út í heilum landsfjórðungi.
Smábátasjómennirnir komu
til bjargar þegar stjórnmála-
mennirnir brugðust. Við látum
ekki kúga okkur heldur berj-
umst við fyrir því að geta búið
hér áfram. En ég get ekki neit-
að því, að þessi kosning kom
mér alveg rosalega á óvart.
Ég er ákaflega ánægður með
þessa niðurstöðu fyrir hönd
þess málefnis sem við erum
að berjast fyrir.“

Í þriðja sæti í kjörinu, á
eftir Guðmundi Halldórssyni

og Dorothee Lubecki, varð
Rakel María Björnsdóttir, litla
stúlkan á Þórustöðum í Ön-
undarfirði sem barist hefur við
erfiðan sjúkdóm, fjórði varð
Lýður Árnason, læknir og
kvikmyndagerðarmaður og
gleðigjafi á Flateyri, og
fimmta sæti hlaut Ingi Þór
Ágústsson, hjúkrunarfræð-
ingur og sundþjálfari hjá
Vestra á Ísafirði. Í sjötta sæti
varð Friðný Jóhannesdóttir,
læknir á Ísafirði, sjöundi varð
Guðni A. Einarsson, fram-
kvæmdastjóri á Suðureyri, átt-
undi Einar Oddur Kristjáns-
son, alþingismaður á Flateyri,
níundi Hlynur Snorrason, lög-
reglufulltrúi á Ísafirði, frum-
kvöðull og baráttumaður fyrir
forvörnum meðal ungmenna,
og tíundi Kristinn Gestsson
frá Suðureyri, skipstjóri á
togaranum Snorra Sturlusyni
RE. Alls voru 59 einstaklingar
tilnefndir í kosningunni en auk
þess fengu „smábátasjómað-
urinn“ og björgunarsveit at-
kvæði.

Kjósendur voru beðnir að
láta nokkur orð eða umsögn
fylgja sem rökstuðning með
vali sínu. Hér eru fáeinar
glefsur varðandi Guðmund
Halldórsson, sem gefa glögg-
an þverskurð af heildinni:

„Fyrir ötula baráttu fyrir út-
gerðir og starfsmenn í smá-
bátaútgerð, var t.d. aðalhvata-
maðurinn að fundinum í
íþróttahúsinu á Ísafirði í vor,
sem var einn sá fjölmennasti
sem haldinn hefur verið hér
vestra, svo og að fundi í nóv-
ember á Ísafirði um bætta
meðferð fiskistofna.“

„Vegna baráttu sinnar í
málefnum smábátasjómanna.“

„Eldri maður sem ekki
kemur úr hinum pólitíska
geira hefur risið upp sem öfl-
ugur talsmaður Vestfirðinga í
sjávarútvegsmálum. Hann
hefur sýnt mikið frumkvæði
og einurð og leitast við að
losa umræðu um stjórnun fisk-
veiða út úr þeirri pattstöðu
karps sem hún var föst í, með
því að leiða að umræðunni
sem flesta með ólíka reynslu.
Frammistaða Guðmundar er
ekki aðeins Vestfirðingum til
fyrirmyndar, heldur og aðdá-
unarvert dæmi um þá þátttöku
almennings í málefnum sam-
félagsins sem er grunnfor-
senda lýðræðis.“

„Ötull baráttumaður fyrir
hagsmunum Vestfirðinga til
sjós og lands.“

„Hefur staðið fyrir málefna-

legri og merkri umræðu um
sjávarútvegsmál á Vestfjörð-
um.“

„Hann berst af miklum
dugnaði og heilindum fyrir
réttum málstað í málefnum
sem skipta sköpum fyrir fram-
tíð sjávarbyggða Íslands og
þar með Vestfjarða. Hann hef-
ur unnið þrekvirki.“

„Vegna elju hans og krafts í
þágu smábátaeigenda. Hann
hefur verið í forsvari fyrir
tveimur stórum fundum í
þeirra þágu og málsvari þeirra
í fjölmiðlum.“

Dorothee Lubecki ferða-
málafulltrúi, sem hlaut annað
sætið í kjörinu, á það sameig-
inlegt með Guðmundi Hall-
dórssyni að hafa unnið af
miklum dugnaði í þágu vest-
firskra málefna, þótt á allt öðr-
um vettvangi sé. Á liðnu ári
var hún kvödd til Þýskalands
til að taka við sérstökum heið-
ursverðlaunum fyrir störf sín
að vestfirskum ferðamálum.
Þar var úrskurður dómnefndar
sá, að fyrir ferðafólk væru
Vestfirðir einfaldlega besti
áfangastaðurinn á Norður-
löndum.

Nokkrar glefsur úr umsögn-
um um Dorothee Lubecki:

„Hún er búin að standa sig
frábærlega í að kynna landið
okkar fyrir umheiminum og
þá sérstaklega Vestfirði. Hún
er sannur Vestfirðingur.“

„Manneskjan er búin að
koma Vestfjörðum á kortið svo
hressilega að vart verður betur
gert til að fjölga ferðamönn-
um.“

„Fyrir framlag hennar og
frumkvöðlastarf að ferðamál-
um á Vestfjörðum.“

„Vegna frábærs árangurs og
kynningarstörf fyrir Vest-
firði.“

„Hún hefur markaðssett
Vestfirði á glæsilegan hátt sem
ferðamannasvæði.“

Dæmi um rökstuðning fyrir
vali Rakelar Maríu Björns-
dóttur: „Lífsvilji.“ „Hún er
stórkostleg lítil hetja.“ „Fyrir
að vera glöð og ánægð hvað
sem á dynur. „Hetja – það
þarf ekki frekari útskýringar.“
„Þótt lítil sé, þá er hún með
meiri reynslu en við sem
stærri erum.“ „Hún á það skil-
ið fyrir baráttu sína.“

Um Lýð Árnason: „Kynn-
ing á menningu Vestfirðinga
og gerð myndarinnar Í faðmi
hafsins.“ „Fyrir félagsstörf á
Flateyri og á Vestfjörðum þar
sem mest hefur við þurft.“
„Svo er það staðreynd, að
Lýður er mjög góður læknir
og einnig telst honum til tekna
að vilja búa á Vestfjörðum.“

Um Inga Þór Ágústsson:
„Vegna þess að hann er búinn
að standa sig þvílíkt vel með
sundið, byrjaði með það á
botninum en er núna að stefna
á toppinn.“ „Vegna góðrar
frammistöðu sem sundþjálfari
Vestra og þess árangurs sem
deildin hefur náð undir hans
stjórn.“

Um Friðnýju Jóhannesdótt-
ur: „Hún er frábær læknir sem
við því miður erum að missa.
Hún hefur allt sem prýtt getur
þann sem ber þennan titil.“

Um Guðna A. Einarsson:

„Guðni hefur sýnt fram á það
að hægt sé að byggja upp at-
vinnulíf á Vestfjörðum þó að
útlitið sé dökkt. Þannig hefur
hann stuðlað að því að auka
bjartsýni manna á að lífvæn-
legt geti verið á Vestfjörðum.“

Um Einar Odd Kristjáns-
son: „Hann hefur enn á ný
sannað að hann leggur allt sitt
í að berjast fyrir hagsmunum
landsbyggðar og almenn-
ings.“

Um Hlyn Snorrason: „Hann
hefur ásamt fjölda annarra öfl-
ugra einstaklinga leitt mikil-
vægt forvarnastarf hér í bæ
sem hefur vakið jákvæða at-
hygli um allt land. Með starf-
inu hefur Hlynur og hans fólk
leitt saman krafta sveitarfé-
laga, stofnana og einstakl-
inga.“

Um Kristin Gestsson: „Fyr-
ir björgunarafrekið þegar tog-
arinn Örfirisey var að fara upp
í brimið undir Grænuhlíð og
varðskipið klikkaði.“

Óhætt er að segja að fram-
kvæmd þessarar netkosningar
hafi tekist mjög vel, líklega
einkum vegna mjög strangra
skilyrða en að sumu leyti þrátt
fyrir þau. Til þess að girða
fyrir ófarir á borð við þær sem
ýmsir aðrir netmiðlar hafa lent
í við sambærilegar kosningar
voru sett skilyrði um aðeins
eitt atkvæði úr hverju netfangi
og krafist upplýsinga um nafn,
kennitölu og símanúmer
þeirra sem greiddu atkvæði.
Þetta var gert til að tryggja
sem best að eðlilega væri að
málum staðið. Þessar upplýs-
ingar voru trúnaðarmál þeirra

sem unnu úr kosningunni og
hefur þeim verið eytt. Hins
vegar er ekki loku fyrir það
skotið, að þessi skilyrði hafi
orðið til þess að einhverjir
kysu ekki eða gætu ekki kosið
sem ella hefðu gert það. Varð-
andi tíunda sætið skal þess
getið, að Súgfirðingurinn og
sægarpurinn Kristinn Gests-
son á ekki lengur lögheimili á
Vestfjörðum, eins og áskilið
var. Eitt tölvuskeyti barst með
þeim ummælum, að viðkom-
andi greiddi ekki atkvæði úr
því að Kristinn væri ekki kjör-
gengur. Sama gildir um ein-
hverja fleiri sem atkvæði
hlutu, svo sem Pétur Bjarna-
son, fyrrum fræðslustjóra.

Ekki varð greint neitt
mynstur eða samráð í kosn-
ingunni. Þau tvö sem fengu
langflest atkvæði fengu þau
úr öllum áttum og frá ólíkasta
fólki. Og svo vill til, að bæði
fengu þau jafnmikið fylgi frá
körlum og konum. Ef til vill
kemur það einhverjum á óvart
varðandi efsta sætið og hefði
jafnvel mátt búast við að gamli
trillujaxlinn fengi frekar at-
kvæði kynbræðra sinna og
starfsbræðra en kvenþjóðar-
innar.

Forsendur fyrir vali fólks
voru skemmtilega ólíkar og
þannig er sá hópur sem fékk
atkvæði mjög breiður. Ekki
þarf annað en líta á tíu efstu
sætin til að sjá að þar eru
ákaflega ólíkir einstaklingar
og sjónarhornin margvísleg.
Sérhvert atkvæði er „rétt“ frá
einhverju tilteknu sjónarmiði.

Örn Torfason í Gullauga afhendir Guðmundi Halldórssyni viðurkenningargripinn. Með þeim á myndinni eru fulltrúar
bb.is, þeir Sigurjón J. Sigurðsson og Hlynur Þór Magnússon. Afhendingin fór fram á sunnudaginn í hryssingsveðri við
smábátahöfnina á Ísafirði.
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Kvikmyndin Gemsar eftir Mikael TorfasonKvikmyndin Gemsar eftir Mikael TorfasonKvikmyndin Gemsar eftir Mikael TorfasonKvikmyndin Gemsar eftir Mikael TorfasonKvikmyndin Gemsar eftir Mikael Torfason

Frumsamin tónlist ogFrumsamin tónlist ogFrumsamin tónlist ogFrumsamin tónlist ogFrumsamin tónlist og
tónlistarmenn frá Ísafirðitónlistarmenn frá Ísafirðitónlistarmenn frá Ísafirðitónlistarmenn frá Ísafirðitónlistarmenn frá Ísafirði

Nú líður að frumsýningu
kvikmyndarinnar Gemsar

eftir Mikael Torfason
rithöfund og um mánaða-
mótin verður hún tekin til

almennra sýninga. Tón-
listin í kvikmyndinni verð-
ur áður komin út á geisla-

plötu en meðal flytjenda
eru Stefán Hilmarsson, Dr.

Gunni, Dr. Love, XXX
Rottweilerhundar, Maus,

Jet Black Joe, Ensími,
BMX og fleiri. Athygli

vekur í þessum hópi
ísfirska hljómsveitin BMX

með frumsamið lag og
texta eftir einn af liðs-

mönnum sínum, Birgi Örn

Sigurjónsson.
Á Vísi.is er kominn

sérstakur „Gemsavefur“
(visir.is/gemsar) þar sem

finna má allt um kvik-
myndina og tónlistina. Þar
segir m.a.: „Það er einfald-

lega frábær tónlist í
kvikmyndinni Gemsar. Og
diskurinn er á leið í búðir

en þangað til geturðu lesið
þig til um alla þá tónlist

sem spiluð er í myndinni
og heyrt tóndæmi. En hér
verður hægt að spila fleiri

lög því nær sem að
frumsýningu dregur. Svo

það er um að gera að
fylgjast með!“ Ísfirska hljómsveitin BMX.
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í
þessari

auglýsingu eru
aðeins

sýnishorn  af
sölu-skránni.
Allar frekari

upplýsingar eru
veittar  á skrif-

stofunni að
Hafnarstræti 1

Fagraholt 11: 140,6 m² fallegt
einbýlishús í góðu standi á einni
hæð ásamt bílskúr.
Verð 11,3 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 21: 157,5 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út. Skipti á minni eign
möguleg.
Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 43: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum. ásamt
bílskúr. Séríbúð á neðstu hæð.
Húsið málað að utan ́ 00 Skipti á
minni eign möguleg Verð 9.9
m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði.
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einb.-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði. Hús-
ið er allt að mestu endurnýjað.
Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum, góð-
ur sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Húsið allt nýmálað að utan.
Skoðum öll tilboð. Verð 6,1
m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina.
Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einb-
.hús á 2 hæðum ásamt bílskúr,
góðum garði, svölum og sólpalli.
Skipti á minni eign mögul. Verð
13,5 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Engjavegur 25: 86,1 m² 3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hafnarstræti 4: 176 m² 4ra
herb. íbúð á 3ju hæð ásamt
rislofti og geymslu í kjallara og
116,8 m² 3ja-4ra herb. íbúð á 2.
hæð. Seljast sér eða saman.
Tilboð óskast
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 11: 122,9 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð til vinstri í fjöl-
b.húsi ásamt sér geymslu og
bílskúr. Tilboð óskast

Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölb.húsi. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 3,7 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með
frábæru útsýni. Ótrúlega hag-
stæð í rekstri. Áhv. ca. 3,4 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér geym-
slu. Verð 4,5 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 fm. bílgemslu.
Verð 9,1 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíbýlis-
húsi ásamt sér geymslu og þvotta-
húsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax.
Verð 6,3 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Sundstræti 22: 68 m² 2ja-3ja
herb. íbúð á jarðhæð í fjórbýlis-
húsi. Verð 4 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í kjallara
í þríbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Verð 5 m.kr.

Verslunarhúsnæði
Hrannargata 2: 164,1 m² versl-
unarhúsnæði á 1. hæð og kjall-
ara. Húsnæðið er tilvalið fyrir
rekstur verslunar og/eða video-
leigu. Verslunarinnréttingar geta
fylgt með.
Verð 6,3 m.kr.

Suðureyri
Aðalgata 2: 136 m² 6 herbergja
sér íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr.
Verð 6,2 m.kr.
Aðalgata 2: 124,2 m² neðri hæð
í tvíbýlishúsi, fyrrverandi pósthús
með öllum tilheyrandi innrétt-
ingum. Verð 6 m.kr

Hlíf II:  65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr.
Verð 7,3 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

Holly með áhugasömu kökuskreytingafólki.

SköpunargSköpunargSköpunargSköpunargSköpunargleðin réð ríkjum í kökuskúlptúragerðleðin réð ríkjum í kökuskúlptúragerðleðin réð ríkjum í kökuskúlptúragerðleðin réð ríkjum í kökuskúlptúragerðleðin réð ríkjum í kökuskúlptúragerð

Drekar og tröll á borðum íDrekar og tröll á borðum íDrekar og tröll á borðum íDrekar og tröll á borðum íDrekar og tröll á borðum í
afmælisfagnaði Holly Hughesafmælisfagnaði Holly Hughesafmælisfagnaði Holly Hughesafmælisfagnaði Holly Hughesafmælisfagnaði Holly Hughes

Um helgina lögðu fjölmarg-
ir leið sína í Edinborgarhúsið
á Ísafirði til að taka þátt í
afmælisfagnaði bandarísku
myndlistarkonunnar Holly
Hughes. Á laugardag kepptust
bæði fullorðnir og börn við
að búa til margvíslega köku-
skúlptúra og var afraksturinn
köttur, dreki, tröllskessa, eld-
fjall og ýmiskonar pöddur.
Fjölbreytt og óhefðbundið
hráefni var notað til skreyt-
ingar og grænmeti og ávextir
léku þar stórt hlutverk. Þannig
voru t.d. klærnar á drekanum
gerðar úr rauðum piparávexti
og skottið á kisa var búið til
úr selleríi. Að sjálfsögðu var
afmælissöngurinn sunginn

fyrir Holly og aðspurð um
hvernig henni hefði þótt til
takast með afmælisfagnaðinn,
svaraði hún alsæl: „Wonder-
ful!“

Hún sagðist vera hæst-
ánægð með hversu vel fólk
hefði tekið hugmyndinni og
sagði báða þessa daga hafa
verið afskaplega skemmti-
lega. Sérstaklega var hún hrif-
in af sköpunargleði þeirra sem
mættu í kökuskreytingarnar
og sagði að fólk hefði verið
mjög áhugasamt og varla þurft
á aðstoð að halda. Á sunnudag
komu svo rúmlega fimmtíu
manns til að gæða sér á kræs-
ingunum. Holly segir að af-
gangurinn hafi aðeins verið

nokkrir molar sem kláraðir
voru á mánudagsmorgun þeg-
ar krakkar litu inn hjá henni í
Edinborgarhúsinu.

Holly segir að fljótlega
verði hægt að skoða myndir
af kökuskúlptúrunum á
heimasíðu hennar (www.nmt
.edu/~bridge), sem og aðrar

myndir frá afmælisfagnaðin-
um. Hún vill líka minna á
sýninguna í Edinborgarhúsinu
sem stendur út janúar. Næsta
helgi er síðasta sýningarhelgi
og verður þá opið frá kl. 15 til
19. Þeir sem vilja skoða sýn-
inguna á öðrum tíma geta
hringt í Holly í síma 456 5667.



MIÐVIKUDAGUR 16. JANÚAR 2002      5

smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu eru Rossignol
brettaskór nr. 41. Upplýs-
ingar í síma 863 3868 og
456 4552.

Til leigu er 4ra herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði ásamt
geymsluplássi. Uppl. í síma
867 5161 eftir kl. 16.

Til sölu er 4ra herb. íbúð
á 1. hæð í fjölbýlishúsinu
að Stórholti 7. Góð og vel
skipulögð íbúð. Blokkin var
máluð að utan sumarið
2000 eftir gagngerðar við-
gerðir. Upplýsingar í síma
456 4640 eftir kl. 19.

Þorrablót Átthagafélags
Sléttuhrepps verður haldið
í Félagsheimilinu í Hnífs-
dal laugardaginn 9. febr-
úar. Nánar auglýst í götu-
auglýsingum.

Til sölu er Celestion A3
stofuhátalar. Upplýsingar
í síma 821 9210.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Stórholti 13. íbúðin er
laus. Uppl. í símum 456
6249 eða 897 6293.

Óska eftir sófa og borði,
helst ókeypis. Uppl. í síma
847 3856 eða 848 2087.

Til sölu er eldhúsborð,
170x75 cm og fjórir stólar
úr eik frá TM Húsgögnum.
Uppl. í síma 456 3286.

Til sölu eru nýleg 33"
nagladekk. Uppl. í síma
456 3286.

Blár Nokia 3310 GSM-sími
tapaðist 6. janúar nálægt
álfagleðinni á sjúkrahús-
túninu á Ísafirði. Uppl. í
síma 588 8202.

Óska eftir 2ja-3ja herb.
íbúð til leigu, helst á eyr-
inni á Ísafirði. Upplýsingar
í síma 895 1594.

Til sölu eru negld vetrar-
dekk, LT-265/75 R16.
Passar td. á LandCruser.
Uppl. í síma 696 7316.

Til sölu er fallegt hjóna-
rúm, 150x200. Selst ódýrt.
Uppl.í síma 456 3884.

Óska eftir barnapíu, þrjú
kvöld í viku. Uppl. í símum
456 4775 eða 849 0136.

Námskeið í ungbarna-
sundi hefst fimmtudaginn
17. janúar. Frekari upplýs-
ingar og skráning hjá Mar-
gréti í símum 456 5082 og
862 1855.

Til sölu er 3ja tonn trilla,
endurnýjuð á vagni. Mikið
endurnýjuð og nýskoðuð
Toyota Cressida og fjögur
stk. 33" jeppadekk. Uppl. í
síma 456 1308.

Til sölu er 1200W lita dýpt-
armælir, 16 punkta plott-
er með fisksjá og Ford 2000
dráttarvél með nýuppgerð-
um mótor. Upplýsingar í
síma 456 1308.

Óska eftir Daihatsu Rocky
eða MMC L-200 árg. 1985-
1990. Má þarfnast lagfær-
inga. Upplýsingar í síma
566 6239 eftir kl. 17.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Urðarvegi 49, neðri hæð.
Íbúðin er 94m². Uppl. í
síma 456 3547 e. kl. 19.

Hefur einhver fundið Can-
on A5 Zoom, stafræna
myndavél ásamt fylgihlut-
um sem tapaðist á Ísafirði
17. nóvember sl. Ef svo er,
þá vinsamlegast hafið sam-
band í síma 894 8630.

Til sölu eru skíðabogar á
Subaru Legacy. Um er að
ræða nýlega skíðaboga sem
passa vel á Subaru. Fást á
hálfvirði. Upplýsingar í
síma 892 1694.

Til hægri sést í hluta af húsnæði Póls hf. Til vinstri er húsnæði Hjólbarðaverkstæðis Ísafjarðar sem Póls hf. hefur fest kaup á.

Póls hf. kaupir húsnæði Hjólbarðaverkstæðis ÍsafjarðarPóls hf. kaupir húsnæði Hjólbarðaverkstæðis ÍsafjarðarPóls hf. kaupir húsnæði Hjólbarðaverkstæðis ÍsafjarðarPóls hf. kaupir húsnæði Hjólbarðaverkstæðis ÍsafjarðarPóls hf. kaupir húsnæði Hjólbarðaverkstæðis Ísafjarðar

Athafnaplássið tvöfaldastAthafnaplássið tvöfaldastAthafnaplássið tvöfaldastAthafnaplássið tvöfaldastAthafnaplássið tvöfaldast
Eigendur Póls hf., á Ísafirði

og Hjólbarðaverkstæðis Ísa-
fjarðar hafa komist að sam-
komulagi um fyrrnefnda fyrir-
tækið kaupi húseign þess síð-
arnefnda, en bæði fyrirtækin
standa fyrir Sindragötu á Ísa-
firði. Að sögn Arnar Ingólfs-
sonar framkvæmdastjóra Póls
hf., verður húsnæði hjólbarða-
verkstæðisins afhent nýjum
eigendum eftir tæpa tvo mán-
uði. Frá sama tíma mun Hjól-

barðaverkstæði Ísafjarðar
opna á nýjum stað, í húsnæði
því sem 3X-Stál ehf., var áður
með aðalstarfsemi sína.

Örn sagði í samtali við blað-
ið að Póls hf., hefði sótt um
heimild til að stækkunar á stál-
smíðaverkstæði sínu þar sem
húsnæðið væri orðið alltof
lítið. ,,Það er mikið óhagræði
af því að vera í svona þröngu
húsnæði og sem dæmi, þá höf-
um við þurft að fá gáma til að

geyma hálfsmíðaðar vörur í.
Þá er einnig ótalinn kostnaðar-
auki sem fylgir slíku. Í dag
erum við í tæplega 900 fer-
metra húsnæði og þar af er
smiðjan í rúmum 300 fermetr-
um. Nýja húsnæðið er 320
fermetrar og því stækkar
smiðjan um helming eftir
kaupin,“ sagði Örn.

„Eftir kaupin munum við
skipta framleiðslunni upp.

Grófsmíðin mun fara yfir í
nýja húsnæðið sem og lager
og stærri tæki. Síðan verður
samsetning á stáli og prófanir
í núverandi húsnæði. Þetta
verður allt mikið þægilegra
fyrir starfsmenn,“ sagði Örn.
Hann sagði einnig að afkoma
fyrirtækisins hefði verið mjög
góð eins og komið hefði fram
í ársreikningum félagsins og
árið í ár lofaði góðu hvað varð-

ar verkefni. Aukning hefur
verið í smíði á samvalsvélum
fyrir uppsjávarfisk, síld, loðnu
og makríl. Samvalsvélar þess-
ar hafa eingöngu verið seldar
til annarra landa en stærstu
markaðirnir eru Noregur og
Bretland. Kaupendurnir eru
verksmiðjur sem vinna þenn-
an smáfisk í pakkningar, ekki
ósvipað því sem gert er á ís-
lenskum fullvinnsluskipum.

Brunaæfing í VestfjarðagöngumBrunaæfing í VestfjarðagöngumBrunaæfing í VestfjarðagöngumBrunaæfing í VestfjarðagöngumBrunaæfing í Vestfjarðagöngum

Ætlunin er að halda bruna-
æfingu í Vestfjarðagöngum á
laugardaginn. Byrjað verður
á því að skoða viðbrögð við
útkalli vegna slyss eða elds í
göngunum. Síðan verður sett-
ur reykur í göngin og athugað
hvernig hann hagar sér þar
inni. Jafnframt verður athugað
hvort hægt sé að stýra reykn-
um að einhverju leyti með
loftræstingarkerfinu og blás-
urunum.

Þá verður farið yfir fjar-
skiptamál en þau eru stórt
vandamál í göngunum, að
sögn Þorbjörns Sveinssonar
slökkviliðsstjóra á Ísafirði,
enda er aðeins hægt að nota
neyðarsímana þar inni. Þor-
björn segir að því sé gríðarlega
mikilvægt að þeir séu allir í

góðu lagi. Hins vegar verði
ekki hægt að tala um að ör-
yggismál í jarðgöngunum séu
í viðunandi horfi fyrr en búið
er að koma á almennilegu fjar-
skiptasambandi.

Tilgangurinn með æfing-
unni er meðal annars að und-
irbúa gerð björgunaráætlunar
ef eldur kemur upp eða slys
verða í jarðgöngunum. Þátt-
takendur á æfingunni verða
slökkviliðin á Ísafirði, í Súg-
andafirði og á Flateyri. Þá
munu lögreglan og Vegagerð-
in eiga aðild að æfingunni og
hugsanlega einhverjir fleiri.
Upphaflega var ákveðið að
halda æfinguna sl. laugardag.
Henni var hins vegar frestað
vegna útfarar á Þingeyri þann
dag.

Farið yfirFarið yfirFarið yfirFarið yfirFarið yfir
öryggismálöryggismálöryggismálöryggismálöryggismál
og björgunog björgunog björgunog björgunog björgun

Útsala! Útsala! Útsala!
Gerið góð kaup

á útsölunni!
40-60% afsláttur

Gerist
áskrifendur

í síma
456 4560
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Í mörg horÍ mörg horÍ mörg horÍ mörg horÍ mörg horn að líta hjá lögregn að líta hjá lögregn að líta hjá lögregn að líta hjá lögregn að líta hjá lögreglunni á Ísafirðilunni á Ísafirðilunni á Ísafirðilunni á Ísafirðilunni á Ísafirði

22 mál skráð að jafn-22 mál skráð að jafn-22 mál skráð að jafn-22 mál skráð að jafn-22 mál skráð að jafn-
aði hjá lögreglunniaði hjá lögreglunniaði hjá lögreglunniaði hjá lögreglunniaði hjá lögreglunni

Hjá lögreglunni á Ísafirði
voru skráð 1.133 mál á síð-
asta ári eða um 22 á viku að
jafnaði. Er það fækkun um
45 mál frá árinu á undan en
þá reyndist málafjöldinn
vera 1.178 mál. Málin skipt-
ast í 139 flokka. Of hraður
akstur er langstærsti mála-
flokkurinn með 319 mál
sem er aukning um 29 mál
frá árinu á undan. Næst
kemur vanræksla á því að
færa ökutæki til aðalskoð-
unar eða 104 mál (172 á
árinu á undan). Af öðrum
brotum má nefna þjófnað í
24 tilvikum (28) og innbrot

í 8 tilvikum (12). Þessar upp-
lýsingar koma fram í saman-
tekt lögreglunnar.

Líkamsárásir, mismunandi
alvarlegar, eru skráðar 26 (21)
og minniháttar skemmdarverk
56 (39). Brot gegn lögum um
vernd barna og ungmenna eru
skráð 26 (16) en fíkniefnamál
eru 20 (15). Þá komu inn á
borð lögreglunnar 4 mál er
varða brot á lögum um veiðar
í fiskveiðilandhelgi og fimm
mál er varða kynferðisbrot.
Lögreglumenn voru beittir of-
beldi í einu tilfelli og eitt mál
kom til kasta lögreglunnar á
Ísafirði á síðasta ári er varðaði

brot gegn valdstjórninni. Sjö
mál komu til kasta lögregl-
unnar er vörðuðu ofsóknir
gagnvart einstaklingum, hót-
anir og ærumeiðingar. Málum
vegna innbrota voru 8 á móti
12 árið áður.

Áfengislög voru brotin í 29
tilvikum (33) og ökumenn
voru stöðvaðir 319 sinnum
fyrir að hafa ekið of hratt. 33
voru teknir ölvaðir við akstur
(24) og umferðaóhöpp þar
sem eignartjón varð voru 49.
Sex mál vegna mannsláts
komu inn á borð lögreglunnar
á síðasta ári og fjögur mál
vegna tilraunar til sjálfsvígs.

Málaflokkarnir eru afar fjöl-
breyttir og ljóst að lögreglan
hefur í mörg horn að líta.
Skráð er móttaka tilkynninga

frá borgurum, svo sem vegna
hávaða í heimahúsum, grun
um ölvunarakstur o.fl. Eru þá
flestir málaflokkar ótaldir.

Bókanir í dagbók lögreglu
voru 4.866 á síðasta ári á
móti 5.078 árið 2000.

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Á fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar í síðustu viku

var lagt fram uppgjör við
foreldrafélag skíðabarna

þar sem endanlega er
gengið frá lokauppgjöri

vegna byggingarsamnings
um áhaldahús á skíða-

svæðinu í Tungudal.
Samningurinn kvað á um
að foreldrafélagið tæki að
sér að byggja á úthlutaðri

lóð á skíðasvæðinu í
Tungudal, áhaldahús og

félagshúsnæði í einni bygg-
ingu og greiddi Ísafjarð-

arbær fyrir byggingu á
neðri hæð hússins sem er

áhaldahús fyrir skíða-
svæðið. Neðri hæð hússins

er í eigu Ísafjarðarbæjar
en efri hæðin í eigu for-

eldrafélagsins. Í loka-
uppgjörinu kemur fram að
til viðbótar við byggingar-

samninginn, sem hljóðar
upp á kr. 17.750.000,

bættust við kr. 602.648
vegna viðbótarreikninga

og leiðréttingar á við-
skiptareikning. Þá er í
byggingarsamningi er

kveðið á um að Ísafjarðar-
bær skuli greiða 6,9% árs-
vexti af ógreiddum greiðsl-

um á hverjum tíma, auk
verðbóta- og lántökukostn-

aðar sem húsbyggjandi
þarf að leggja út á greið-

slutíma. Vextir og verð-
bætur eru kr. 1.692.704 og

samtals hljóðar því loka-
uppgjörið upp á kr.

2.295.352.
Með uppgjöri þessu er
greiðslum af hálfu Ísa-
fjarðarbæjar lokið skv.

byggingarsamningi dag-
settum 3. júní 1998.

Samkomulag var gert
milli aðila um að Ísafjarð-

arbær flýtti greiðslum
þannig að í stað þess að
greitt væri árlega frá og

með 20. september 1999 til
og með 20. september

2004, var greiðslum að
mestu lokið á árinu 2000.

Gengið frá loka-Gengið frá loka-Gengið frá loka-Gengið frá loka-Gengið frá loka-
uppgjöri viðuppgjöri viðuppgjöri viðuppgjöri viðuppgjöri við

foreldrafélagiðforeldrafélagiðforeldrafélagiðforeldrafélagiðforeldrafélagið

BygBygBygBygByggingarsamningur umgingarsamningur umgingarsamningur umgingarsamningur umgingarsamningur um

 áhaldahús á skíðasvæðinu áhaldahús á skíðasvæðinu áhaldahús á skíðasvæðinu áhaldahús á skíðasvæðinu áhaldahús á skíðasvæðinu

Farið fram á eignarFarið fram á eignarFarið fram á eignarFarið fram á eignarFarið fram á eignarnám fjögurra húsa í Bolungarvíknám fjögurra húsa í Bolungarvíknám fjögurra húsa í Bolungarvíknám fjögurra húsa í Bolungarvíknám fjögurra húsa í Bolungarvík

Eigendur ósáttir viðEigendur ósáttir viðEigendur ósáttir viðEigendur ósáttir viðEigendur ósáttir við
forsendur verðlagningarforsendur verðlagningarforsendur verðlagningarforsendur verðlagningarforsendur verðlagningar

Ekki hefur enn verið gengið
til samninga við eigendur
fjögurra húseigna við Dísar-
land og Traðarland í Bolung-
arvík vegna fyrirhugaðra
framkvæmda við varnargarð
ofan byggðarinnar.

Húseigendurnir voru ósáttir
við þær forsendur verðlagn-
ingar sem fyrir lágu, það er
staðgreiðsluverð með hliðsjón
af markaðsverði á húsum í
Bolungarvík og í nágranna-
byggðalögum.

Búið er að fara fram á eign-
arnám þessara húsa og er
matsnefnd eignarnámsbóta að
störfum. Framkvæmdir við
varnargarðinn eiga að hefjast
í vor og í samtali við Svæðis-
útvarp Vestfjarðar, sagði Andri
Árnason lögfræðingur Bol-
ungarvíkurkaupstaðar, að ef
ástæða væri til að ætla að ekki
næðist að semja fyrir vorið þá
gæti svo farið að sótt yrði um
heimild til bráðabirgða um-
ráðatöku.

Húseignirnar sem um ræðir eru efst í byggðinni í Bolungar-
vík.

FerjusigFerjusigFerjusigFerjusigFerjusiglingar ehf. á Ísafirði gjaldþrotalingar ehf. á Ísafirði gjaldþrotalingar ehf. á Ísafirði gjaldþrotalingar ehf. á Ísafirði gjaldþrotalingar ehf. á Ísafirði gjaldþrota

Skipið reyndist dýraraSkipið reyndist dýraraSkipið reyndist dýraraSkipið reyndist dýraraSkipið reyndist dýrara
en áætlað var í byrjunen áætlað var í byrjunen áætlað var í byrjunen áætlað var í byrjunen áætlað var í byrjun
Fyrirtækið Ferjusiglingar

ehf. á Ísafirði, sem stofnað
var um rekstur tvíbytnunnar
Ísafoldar hefur verið úrskurð-
að gjaldþrota og hefur skipta-
stjóri verið skipaður. Ísafold
hefur verið boðin upp og fór
annað uppboðið fram á föstu-
dag.

Að sögn Karl K. Ásgeirs-
sonar, eins þeirra eru stóðu að
Ferjusiglingum, eru ástæður-
nar fyrir því að ekki tókst að
skapa ferjunni rekstrargrund-
völl fjölmargar. Fyrst og
fremst megi þó kenna því um
að skipið var dýrara en áætlað
var í byrjun, einkum vegna
ákveðna krafna sem Siglinga-
stofnun gerði varðandi sjó-
hæfni skipsins. Þá hafi það
ekki síður skipt máli að ekki

safnaðist nægilegt hlutafé og
nokkuð var um svikin hluta-
fjárloforð. Karl telur hins veg-
ar að rekstrargrundvöllurinn
hafi verið fyrir hendi og hafi
það sýnt sig þetta eina sumar

sem ferjan var rekin. Þá voru
næg verkefni og ferjan í stöð-
ugum siglingum allt sumarið.

Karl segir menn hafa gert
sér grein fyrir því tap yrði á
rekstrinum fyrstu árin meðan

verið væri að byggja fyrir-
tækið upp. Ekki hafi verið
nokkur ástæða til annars en
að ætla að dæmið gæti gengið
upp, einkum ef reksturinn
hefði verið skuldlaus í byrjun.

Farþegaferjan Ísafold.
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Rannsóknir á setkjörnum í
Efstadalsvatni í Laugadal í
Ísafjarðardjúpi benda til að
þar hafi meðalhiti verið 3-4
gráður fyrir tíu þúsund árum.
Rannsóknir þessar eru liður í
viðamiklum alþjóðlegum
jarðfræðirannsóknum sem
hafnar eru hér á landi á loft-
lagsbreytingum síðustu árþús-
unda. Tilgangurinn er m.a. að
afla upplýsinga um náttúru-
legar sveiflur svo hægt sé að
spá um náttúrulegar veður-
farsbreytingar í framtíðinni.

Áslaug Geirsdóttir, prófess-
or við jarð- og landfræðiskor
Háskóla Íslands, kynnti þetta
verkefni á norrænu jarðvís-
indaráðstefnunni sem nú
stendur yfir í Reykjavík. Hún
hefur í nokkur ár unnið að
rannsóknarverkefni í sam-
starfi við háskólann í Color-
ado í Bandaríkjunum, auk
samstarfsaðila hér á landi, en
verkefnið er styrkt af Rannís
og Vísindasjóði Bandaríkj-
anna.

Verkefnið felst í rannsókn

á setkjörnum, bæði af land-
grunninu norðvestur af Íslandi
og í Ísafjarðardjúpi og jafn-
framt á setkjörnum úr stöðu-
vötnum hér á landi. Megintil-
gangur rannsóknanna er að fá
nákvæman vitnisburð um loft-
lagsbreytingar á Íslandi frá ís-
öld fyrir meira en 10.000 árum
og fram til samtímans. Þá er
einnig nýhafin vinna við verk-
efni sem felst í að kanna ryk-
mý í stöðuvötnum hér á landi
og á ráðstefnunni kynnti Ás-
laug, ásamt Chris Caseldine

og Peter Langdon frá háskól-
anum Exeter í Englandi, nið-
urstöður á rannsóknum á ryk-
mýi sem hefur varðveist í
Efstadalsvatni í Laugadal við
Ísafjarðardjúp.

Rannsóknirnar á Efstadals-
vatni eru enn á frumstigi en úr
þeim gögnum sem þar hafa
fengist hefur tekist að draga
upp grófa mynd af meðalhita-
stigi júlímánaðar, allt að
10.000 ár aftur í tímann. Var
meðalhiti þar 3 til 4 gráður á
þeim tíma en hækkaði mjög

hratt eftir að jökullinn fór að
hörfa og fyrir 9500 árum var
hitastigið komið í 10 gráðu
meðalhita, sem u.þ.b. sami
meðalhiti í júlí og þekkist í
dag. Út frá þessum rannsókn-
um verður unnt að greina bæði
hlý og köld tímabil síðustu
10.000 árin hér á landi, en
rannsóknir benda til þess að
hlýjasta skeiðið á þessum
tímabili hafi verið fyrir um
7.000 til 9.000 árum.

Áslaug segir mikilvægi
slíkra rannsókna á fornveður-

fari felast í því að afla upplýs-
inga um náttúrulegar veður-
sveiflur. Veðurathuganir eigi
sér stutta sögu og því sé nauð-
synlegt að nota gögn eins og
þau sem finna má í Efstadals-
vatni og á landgrunninu til að
sjá langtíma náttúrulegar
sveiflur og nota þær til að
greina hugsanleg áhrif manns-
ins á veðurfar á síðustu árþús-
undum. Slík langtíma gagna-
runa sé nauðsynleg til þess að
spá um náttúrulegar veður-
farsbreytingar í framtíðinni.

Meðalhitinn í Ísafjarðardjúpi varMeðalhitinn í Ísafjarðardjúpi varMeðalhitinn í Ísafjarðardjúpi varMeðalhitinn í Ísafjarðardjúpi varMeðalhitinn í Ísafjarðardjúpi var
3-4 stig fyrir um tíu þúsund árum3-4 stig fyrir um tíu þúsund árum3-4 stig fyrir um tíu þúsund árum3-4 stig fyrir um tíu þúsund árum3-4 stig fyrir um tíu þúsund árum

Rannsóknir á setkjörRannsóknir á setkjörRannsóknir á setkjörRannsóknir á setkjörRannsóknir á setkjörnum í Efstadalsvatni í Laugardal í Ísafjarðardjúpinum í Efstadalsvatni í Laugardal í Ísafjarðardjúpinum í Efstadalsvatni í Laugardal í Ísafjarðardjúpinum í Efstadalsvatni í Laugardal í Ísafjarðardjúpinum í Efstadalsvatni í Laugardal í Ísafjarðardjúpi

Hillir undir lausn á húsnæðismálum HéraðsdómsHillir undir lausn á húsnæðismálum HéraðsdómsHillir undir lausn á húsnæðismálum HéraðsdómsHillir undir lausn á húsnæðismálum HéraðsdómsHillir undir lausn á húsnæðismálum Héraðsdóms

Flyst í fullboðlega að-Flyst í fullboðlega að-Flyst í fullboðlega að-Flyst í fullboðlega að-Flyst í fullboðlega að-
stöðu með haustinustöðu með haustinustöðu með haustinustöðu með haustinustöðu með haustinu

Stefnt er að því að Héraðs-
dómur Vestfjarða flytjist með
haustinu úr Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði í hið nýja stórhýsi
sem Ágúst og Flosi ehf. eru
að reisa við Hafnarstræti.
Dómurinn hefur frá upphafi
verið í mjög þröngu og óhent-
ugu bráðabirgðahúsnæði en
fær nú um 240 fermetra pláss
á annarri hæð í norðurhluta

hins nýja húss. Erlingur Sig-
tryggsson héraðsdómari
kveðst vera mjög ánægður
fyrir hönd embættisins með
að húsnæðismál Héraðsdóms
Vestfjarða skuli loksins vera
að komast í lag. Vel rúmt
verður um starfsemina og að-
staðan fullboðleg og sambæri-
leg við það sem best gerist
annars staðar, að mati Erlings.

Fjármálaráðuneytið fyrir
hönd ríksins hefur annast
samningsgerð við Ágúst og
Flosa ehf. og tekið húsnæðið
á leigu til 22ja ára. Stefnt er
að afhendingu 1. júlí í sumar
og kveðst Erlingur vonast til
þess að dómurinn geti flutt
þar inn í haust að loknu réttar-
hléi.

Frá undirskrift samnings um hið nýja húsnæði Héraðsdóms Vestfjarða. Frá vinstri: Erl-
ingur Sigtryggsson héraðsdómari ásamt húsbyggjendunum Ágústi Gíslasyni og Flosa
Kristjánssyni.

Hið árlega Sólarkaffi Ísfirð-
ingafélagsins í Reykjavík
verður haldið í Súlnasal Hót-
els Sögu, föstudagskvöldið
25. janúar. Dagskrá kvöldsins
verður fjölbreytt að vanda en
veislustjórn verður í höndum
Önundar Jónssonar, yfirlög-
regluþjóns á Ísafirði. Hátíðar-
ræðu kvöldsins flytur Magnús
Reynir Guðmundsson.

Að lokinni kaffidrykkju og
rjómapönnukökuáti að vest-
firskum sið mun Geir Ólafs-
son syngja tvö lög af nýút-
komnum geisladisk auk þess
sem grínistarnir Halli og
Laddi skemmta. Rúsínan í
pylsuendanum er hljómsveit
kvöldsins sem kallar sig
„Pönnukökur með rjóma“ en
hana skipa ísfirskir tónlistar-
menn sem spilað hafa með
þekktustu hljómsveitum Ís-
firðinga undanfarna áratugi.

Forsala aðgöngumiða verð-
ur á Hótel Sögu laugardaginn
19. janúar frá kl. 14-16.

SólarkaffiSólarkaffiSólarkaffiSólarkaffiSólarkaffi
Ísfirðingafé-Ísfirðingafé-Ísfirðingafé-Ísfirðingafé-Ísfirðingafé-

lagsins álagsins álagsins álagsins álagsins á
Hótel SöguHótel SöguHótel SöguHótel SöguHótel Sögu

ReykjavíkReykjavíkReykjavíkReykjavíkReykjavík
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– segir Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða
Aðalsteinn Óskarsson, fram-

kvæmdastjóri Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða hf. segist vera
liðtækur kokkur í hinu daglega

amstri hversdagsins en les auk þess
talsvert af allra handa bókum, t.d.

skáldsögur, náttúrulýsingar og
áhugamannastjarnfræði. Hann
lætur þess getið, að hefði hann

meiri tíma aflögu, þá myndi hann
hlusta meira á klassíska tónlist og
jafnvel gera meira af því að teikna

og mála.
Nokkur haust hefur hann ítrekað
reynt að drepa fugla en án mikils

árangurs. Þá hefur hann gaman af
því að ferðast um landið og fer

gjarnan til Grunnavíkur þar sem
hann á sumarbústað með bræðrum

sínum.

dóttir, er ein af sautján börnum
sem afi minn og amma eign-
uðust, en fimmtán þeirra lifðu.
Móðuramma mín var Valgerð-
ur Björnsdóttir og kom sunnan
úr Reykhólasveit en átti rætur
að rekja norður á Strandir, í
Steingrímsfjörð og Bjarnar-
fjörð. Móðurafi minn, Hannes
Ólafsson, var úr Eyjafirði en
lagði leið sína til Hnífsdals
þar sem þau Valgerður kynnt-
ust.

Pabbi er hins vegar fæddur
í Grunnavík og voru foreldrar
hans Sólveig Pálsdóttir frá
Höfða í Jökulfjörðum og Frið-
björn Helgason, líka úr Jökul-
fjörðunum. Sólveig var seinni
kona hans og voru foreldrar
hennar Páll Halldór Halldórs-
son, bóndi á Höfða, og Stein-
unn Jóhannesdóttir. Páll Hall-
dór var víst mikill landbúnað-
arfrömuður og mun hafa verið
fyrstur til að verka súrhey og
byggja sérstaka súrheysgryf-
ju. Hann nýtti víst líka uxa til
dráttar og fleira í þeim dúr.
Friðbjörn föðurafi minn eign-
aðist fimm börn með fyrri

Af vestfirskumAf vestfirskumAf vestfirskumAf vestfirskumAf vestfirskum
eðalættumeðalættumeðalættumeðalættumeðalættum

Aðalsteinn er giftur Guð-
rúnu Hermannsdóttur er starf-
ar sem bókari hjá Ísafjarðar-
bæ. Foreldrar hennar eru Her-
mann Guðmundsson og Ás-
laug Kristjánsdóttir, bæði úr
Dýrafirði. Þau bjuggu lengst
af á Þingeyri en eru nú búsett
á Ísafirði. Aðalsteinn og Guð-
rún eiga tvær dætur, Fjólu sem
er ellefu ára og Áslaugu sem
er níu ára en verður tíu ára
eftir 49 daga samkvæmt nýj-
ustu upplýsingum. Aðalsteinn
segist vera ættaður víða af
Vestfjörðum og tilheyra Arn-
ardalsættinni og fleiri vest-
firskum eðalættum. Foreldrar
hans eru Fjóla Hannesdóttir
og Óskar Friðbjarnarson sem
löngu er orðinn landsþekktur
fyrir harðfiskinn og hákarlinn
sem hann verkar úti í Hnífsdal.
Bræður Aðalsteins eru fjórir:
Hannes, Friðbjörn, Indriði og
Guðmundur Páll.

„Móðir mín, Fjóla Hannes-

konu sinni og svo tíu stráka
með Sólveigu, þar á meðal
Óskar föður minn.“

Sjórinn og sveitinSjórinn og sveitinSjórinn og sveitinSjórinn og sveitinSjórinn og sveitin
Óskar og Fjóla hafa alla sína

hjúskapartíð búið í Hnífsdal
og þar ólust synirnir fimm
upp. Aðalsteinn segist þó
verða að játa að hann sé fædd-
ur á sjúkrahúsinu á Ísafirði,
nánar tiltekið 8. júní 1962, og
hafi því verið þar fyrstu daga
ævi sinnar en sé að öðru leyti
alveg alinn upp í Hnífsdal.

„Við áttum heima niður við
sjóinn og lékum okkur mikið
í fjörunni en annars var leik-
svæðið allur Hnífdalur, frá
fjöru og fram í dal. Við krakk-
arnir höfðum ýmislegt við að
vera og vorum t.d. mikið að
smíða báta. Síðan var róið út
á víkina eða siglt með segli
og veitt á stöng. Maður færi
nú varla að leyfa börnunum
sínum slíkt í dag en allt fór
þetta farsællega. Auðvitað
blotnuðum við oft rækilega
en það urðu engin slys. Helsta

hættan í kringum þessa báta
var líklega sú að einhverjir,
sem komu á ball í Hnífsdal,
tækju þá til handargagns og
væru með einhverjar kúnstir.
Þannig man ég t.d. eftir einum
sem reri yfir á Arnarnes og
ekki voru þetta nú ekki alveg
fleytur til þess. Við tókum
þetta bátastúss mjög alvarlega
og litum á þetta sem alvöru
útgerð hjá okkur.

Stundum var farið í leið-
angra inn að malbikunarstöð
á Ísafirði og fengnir þar mal-
biksmolar sem síðan voru
bræddir yfir eldi niðri í fjöru
og bátarnir því næst tjargaðir.
Svo var auðvitað líka farið
inn á bryggju til að veiða. Á
þessum árum var enn talsverð-
ur búskapur í Hnífsdal og voru
kýrnar alltaf reknar eftir göt-
unum á hverju kvöldi, allt
fram undir 1970, en þá held
ég að búskap hafi að mestu
verið hætt þarna. Segja má að
þetta hafi verið stór hluti af
tilverunni, sjórinn og sveitin.

Eins og allir krakkar á þeim
tíma þá vann maður öll sumur.

„Erum í raun alltaf að „Erum í raun alltaf að m„Erum í raun alltaf að „Erum í raun alltaf að m„Erum í raun alltaf að 
en þannig gerast hlutiren þannig gerast hlutiren þannig gerast hlutiren þannig gerast hlutiren þannig gerast hlutir
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Fyrsta vinnan sem ég fór í var
að bjarga verðmætum ein-
hvern tímann rétt fyrir jól þeg-
ar ég hef verið um ellefu ára.
Þá var fyrirtæki í Hnífsdal sem
var að vinna saltfisk af mikl-
um móð og var með saltfisk-
stæður upp undir rjáfur í svo-
kölluðu skreiðarhúsi. Þar vor-
um við þessir smápúkar að
draga niður saltfisk úr stæðum
sem náðu upp undir loft og
var þetta fyrsta launaða vinn-
an sem ég fór í. Síðan vann ég
oft hjá pabba í harðfiskinum
og svo fór maður í frystihúsið.

Ég man eftir því sem krakki
að maður var alltaf klæddur
upp áður farið var í bæjarferð
inn á Ísafjörð en þá var ekki
enn búið að sameina þessi tvö
sveitarfélög. Vegurinn á milli
Ísafjarðar og Hnífsdals var þá
talsvert ólíkur því sem hann
er núna, allur í hlykkjum og
Götuhallinn (svo nefnist
brekkan innanvert við Velli)
skiptist í tvær brekkur. Vegur-
inn var síðan allur endurbættur
1973 þegar Páll Pálsson var
keyptur til frystihússins í
Hnífsdal. Þá varð það að sam-
komulagi að í stað þess að
búa til nýja höfn eða lægi fyrir
togarann þarna út frá yrði
gerður almennilegur, malbik-
aður vegur þarna á milli. Eftir
það fór maður að hjóla á milli.

Það voru alltaf talsverð við-
brigði að koma á Ísafjörð. Þar

var fullt af búðum og einkum
man ég eftir Finnsbúð sem
var svona „kaupmaðurinn á
horninu“ en inni var eplalykt
og hægt að fá kók og annað
góðgæti. Svo fór maður auð-
vitað til Villa Valla í klippingu
og fékk brodda í hnakkann.“

SkólaganganSkólaganganSkólaganganSkólaganganSkólagangan

„Fram að þrettán ára aldri
gekk ég í barnaskólann í
Hnífsdal en eftir það fór ég í
skóla inn á Ísafjörð. Áður var
þarna unglingadeild fyrir börn
fram að fermingu og fóru þau
eftir það eitthvað annað til
náms, t.d. á héraðsskólana í
Reykjanesi, á Reykjum, á
Laugarvatni og víðar. Við fór-
um hins á Ísafjörð vegna þess
að þá var búið að sameina
þessi tvö sveitarfélög og gagn-
fræðaskólinn á Ísafirði tók við
þessum eldri nemendum. Í
Hnífsdal var ég í nokkuð stór-
um bekk, við voru tólf krakk-
ar, enda árgangarnir 1961-64
almennt frekar fjölmennir.

Það má segja að við höfum
eiginlega verið með tvo kenn-
ara allan tímann, þ.e. pabba
og Bernharð Guðmundsson

sem var skólastjóri. Einn
kennari var til viðbótar en
breytilegt var hverjir gegndu
því starfi. Menn entust kann-
ski í þessu í eitt eða tvö ár en
þessir tveir voru alltaf til stað-
ar, þannig að það var ákveðin
festa í skólastarfinu. Ég held
að Bernharður hafi verið
nokkuð framsækinn kennari
og t.d. vorum við einn af fáum
árgöngum í landinu sem var
með Tölur og mengi alla
skólagönguna vegna þess að
Bernharður tók það strax upp.
Ekki er hægt að segja annað
en að þarna hafi verið öflugt
skólalíf þrátt fyrir að skólinn
væri lítill og var þarna skóla-
félag sem m.a. gaf út blað í
nokkur ár. Nemendur voru
alltaf útskrifaðir frá skólanum
með formlegum hætti og veitt-
ar voru viðurkenningar, bóka-
gjafir og svoleiðis.

Þegar tólf ára bekk var lokið
lá leiðin í Gagnfræðaskólann
á Ísafirði en þaðan fór ég beint
áfram í Menntaskólann á Ísa-
firði og settist þar í fyrsta bekk
haustið 1978. Þá var Jón Bald-
vin Hannibalsson skólameist-
ari og var þetta hans síðasta ár
í því starfi en næsta ár tók
Björn Teitsson við. Mennta-
skólinn var á þessum tíma til
húsa í Gamla barnaskólanum
og ég var þar öll fjögur árin.
Skólalífið var að sjálfsögðu
fjölbreytt og maður tók tals-

verðan þátt í félagslífinu. Ég
var t.d. formaður skólafélags-
ins í eitt ár og minnist þess að
þá var talsverð starfsemi í
kringum LMF eða Landsam-
band Mennta- og fjölbrauta-
skólanema sem gárungar köll-
uðu líka litla möppudýrafé-
lagið. Það félag galt þess nátt-
úrlega að alltaf var verið að
skipta um forystumenn þann-
ig að baráttan var alltaf endur-
tekin aftur og aftur.

Ég var í mjög skemmtileg-
um árgangi og þetta var sam-
hentur hópur. Við vorum
reyndar flest búin að vera sam-
an í gagnfræðaskólanum á Ísa-
firði og þekktum hvert annað
vel. Einnig var þá miklu meira
um nemendur alls staðar af
landinu, t.d. frá Reykjavík,
Vesturlandi og Norðurlandi
vestra. Nokkuð var líka af
krökkum frá stöðunum hér
fyrir vestan og af suðurfjörð-
unum, sem voru á heimavist-
inni. Hún var fullsetin á þess-
um tíma og fjörugt mannlíf
þar eins og oft vill verða á
heimavistum. Konan mín,
Guðrún Hermannsdóttir, var í
skólanum einn vetur en fór
síðan til náms í Reykjavík.
Ekki sköpuðust kynni á þeim

tíma sem hún var í skólanum
á Ísafirði. En áhugi vaknaði
og sumarið 1984 hittumst við
aftur á Ísafirði og ákváðum
þá að rugla saman reytum.“

Háskólinn í TromsöHáskólinn í TromsöHáskólinn í TromsöHáskólinn í TromsöHáskólinn í Tromsö
Aðalsteinn lauk námi af

náttúrufræðibraut árið 1983
og stefndi þá þegar á frekara
nám á því sviði í Noregi. „Ég
hafði alla tíð gaman af líffræði
og því sem tengdist fjörunni
og sjónum. Mér gekk alltaf
vel í þessum svokölluðu
kjaftafögum eins og landa-
fræði, líffræði, heilsufræði og
fannst þetta skemmtilegar
greinar. Ég útskrifaðist síðan
af náttúrufræðibraut og var
ákveðinn í að fara í framhalds-
nám í Tromsö í Noregi. Það
var m.a. vegna þess að þeir
Einar Hreinsson og Kristján
Jóakimsson höfðu verið þarna
úti og voru búnir að kynna
fyrir okkur þennan skóla,
Nordisk Norges fiskerihög-
skole eða Sjávarútvegsháskól-
ann í Tromsö eins og hann
heitir á íslensku. Mér fannst
hann áhugaverður og leist vel
á það fjölbreytta nám sem
hann bauð upp á.

Inngönguskilyrðin voru
hins vegar þau að maður þurfti
að hafa unnið í sjávarútvegi í
átján mánuði, þar af samfleytt
í níu mánuði, annað hvort á

sjó eða í landi. Því varð ég að
byrja á því að afla mér reynslu
og gerði það með því að vinna
í frystihúsinu í Hnífsdal. Ég
fór líka á síldarvertíð í Grinda-
vík og held að það hafi verið
síðasta árið sem saltað var í
trétunnur á gamla mátann.
Haustið 1984 var svo haldið
út til Noregs og kannski hafði
maður ekki alveg gert sér
grein fyrir því hversu langt
norður þetta var eða upp undir
70 breiddargráðu.

Skólinn hafði verið starf-
ræktur í Tromsö frá árinu
1974. Meginmarkmið hans
var að byggja upp þekkingu á
háskólastigi innan sjávarút-
vegs. Til þess var og er enn
kjarni í starfi skólans að kenna
sjávarútvegsfræði til sérstaks
kandídatsprófs sem í Noregi
nefnist fiskerikandidat. Skól-
inn býður einnig upp á nám í
fisksjúkdómafræðum, fisk-
eldi, fiskifræði og þjóðhag-
fræði. Skólinn var sameinaður
Háskólanum í Tromsö árið
1987 en var þó ekki settur
undir stjórn háskólans og hef-
ur haldið sjálfstæði sínu og er
með eigið háskólaráð og rekt-
or. Námið er þverfaglegt og
byggir á fjögurra til fjögurra

og hálfs árs námi og síðan
skrif á kandídatsritgerð ásamt
námi í sérfræðigreinum, sem
tekur um eitt til eitt og hálft
ár. Þetta er því ígildi masters-
náms. Maður fór þarna í sér-
stakan árgang og fylgdi
ákveðnu ferli en tók ekki
kúrsa sitt á hvað eins og oft
tíðkast í háskólanámi.

Kandídatsritgerðir voru síð-
an skrifaðar innan ákveðinnar
greinar, í líffræði, efnafræði,
hagfræði, viðskiptafræði,
stjórnun og ýmsum tækni-
greinum. Ég valdi stjórnun og
skipulagningu því félags-
fræði, stjórnun og annað slíkt
fannst mér mjög áhugavert“.

Þurftu ekki að hugsaÞurftu ekki að hugsaÞurftu ekki að hugsaÞurftu ekki að hugsaÞurftu ekki að hugsa
um markaðsmálum markaðsmálum markaðsmálum markaðsmálum markaðsmál

Í lokaritgerð sinni fjallaði
Aðalsteinn um uppbyggingu
sölusamtaka í útflutningi á
fiskafurðum frá Íslandi með
áherslu á SH og Sjávarafurða-
deild Sambandsins og hvernig
þau samtök höfðu raunveru-
lega staðnað með árunum.
„Sölusamtökin voru byggð á
módeli sem átti upphaf í stofn-
un SÍF og var síðan þróað af
Fiskimálanefnd en hún var
stofnuð árið 1934. Þessi mód-
el voru hönnuð til að reyna að
leysa vandamál sem fylgdi því
að framleiðendur voru dreifðir

um allt land og varla í neinu
eða einungis slitróttu síma-
sambandi við kaupendur og
markaðinn. Módelið byggðist
á því að það var verið að reyna
að safna þessu öllu saman,
búa til gæðastaðla og stýra
útflutningi.

Þetta fyrirkomulag hélst al-
veg fram á níunda áratuginn
en þá fór að losna um það.
Þetta var styrkur fyrir fram-
leiðendur fyrstu áratugina og
skapaði íslenskum afurðum
þá gæðaímynd sem við höfum
í dag. En þegar leið á fór þessi
uppbygging, að mínu mati,
að há framleiðendum, þ.e. að
vera ekki í beinu sambandi
við markaðinn líkt og er í dag.
Menn voru bara með ákveðinn
lista frá sölusamtökunum þar
sem fram kom hvað átti fram-
leiða og hvernig sú framleið-
sla átti að líta út. Þess vegna
þurftu þeir í raun ekkert að
hugsa um markaðsmálin og
beittu sér þá frekar að því að
halda genginu lágu o.s.frv.
Það er hins vegar auðvitað
markaðurinn sem skiptir öllu
máli í þessari grein eins og
öllum öðrum og mikilvægt að
fylgjast vel með því sem er að
gerast.

Sölusamtökin voru þannig
góð á sínum tíma en það hefði
mátt leysa þau meira upp og
búa til meiri virkni innan
þeirra þegar fram liðu stundir.
Það var einkum og sér í lagi
nauðsynlegt eftir að togaranir
komu til sögunnar og miklu
meiri fiskur fór að koma að
landi, þá þurftu menn að vinna
þetta markvissara. Í dag er
þetta náttúrlega allt breytt og
ég hef stundum grínast með
að þeir hafi eiginlega gert mér
þann óleik að vera í þann veg-
inn að breyta þessum samtök-
um þegar ég skrifaði ritgerð-
ina þannig að maður gat ekki
slegið í gegn með henni.“

ÍslendingarnirÍslendingarnirÍslendingarnirÍslendingarnirÍslendingarnir
í Tromsöí Tromsöí Tromsöí Tromsöí Tromsö

„Þegar ég fór út til náms
varð Guðrún eftir heima á Ís-
landi því hún var þá við nám í
Reykjavík. Hún flutti svo út
til mín í janúar 1986 og hófum
við þá búskap á stúdentagarði.
Dvölin í Tromsö var afskap-
lega góð og þetta var mjög
skemmtilegt samfélag sem
við bjuggum í. Það hafa lík-
lega verið eitthvað um hundr-
að Íslendingar búsettir þarna
á þessum tíma og vegna þess
hversu fjölmennir íslenskir út-
skriftarárgangar voru á þess-
um árum, þá skiluðu sér inn í
skólann þrír til sex íslenskir
nemendur á hverjum vetri.
Flest var þetta fólk sem var að
byrja að koma sér upp fjöl-
skyldu og þarna var hálfgerð
þorpsstemming, ekki ósvipað
og í Hnífsdal.

Þetta var mjög þétt og vina-
legt samfélag þar sem menn
lánuðu hver öðrum alls konar
hluti og fóru saman í ferðir til
Finnlands í þeim tilgangi að
kaupa ódýrara kjöt. Ekki má
heldur gleyma því að þarna
voru haldin þorrablót sem
voru þau skemmtilegustu sem
ég hef nokkurn tímann upplif-
að. Menn voru náttúrulega
mjög langt í burtu frá Íslandi
og því var lítið um heimsóknir
frá vinum og ættingjum enda
tók það annað eins að fljúga
til Tromsö eins og að fljúga
frá Íslandi. Menn voru þess
vegna ekki mikið að fara heim
um jól eða páska heldur
bjuggu bara til sitt eigið sam-
félag og höfðu það gott.

Þrátt fyrir að Tromsö liggi
mjög norðanlega, þá var ekki
hægt að kvarta yfir veðurfar-
inu og varla hægt að segja að
veturnir hafi verið mjög harðir
þau ár sem við vorum þarna.
Það voru reyndar tvö ár sem
snjóaði talsvert og stundum
eins mikið og hérna fyrir vest-
an. Annars er helsti munurinn
á veðrinu hér og þarna úti sá
að það er ekki svona sýnis-
hornaveður eins og við fáum
hér. Þegar kemur vetur, þá er
vetur og kalt í ákveðnar vikur
eða mánuði. Á vorin, í mars
og apríl, er veðrið hins vegar
breytilegra og oft meiri úr-
koma. Þá gat allt í einu farið
að snjóa og stundum var mað-
ur að þramma í skrúðgöngu í
slyddu 17. maí, á þjóðhátíðar-
degi Norðmanna.

En sökum þess að Tromsö
liggur þarna í sundi og er

skermuð af stærri eyju fyrir
utan, þá er þarna talsvert skjól
fyrir veðri og vindum. Átta
vindstig eru fyrirsagnaveður
en þá fara tré að rifna upp
með rótum og hjólhýsi að
fjúka. Sumrin eru oft góð, sér-
staklega þegar austanvindar
blása, en þá getur hiti farið í
20-25 stig og yfirleitt er hita-
bylgja í tvær til þrjár vikur á
hverju sumri. Þá er líka bjart
allan sólarhringinn en á móti
kemur að veturnir eru mjög
dimmir allt frá lokum nóvem-
ber. Það er þó yfirleitt allt í
lagi nema ef það er mjög skýj-
að, þá er varla nokkra glætu
að sjá.“

Ráðinn tilRáðinn tilRáðinn tilRáðinn tilRáðinn til
ByggðastofnunarByggðastofnunarByggðastofnunarByggðastofnunarByggðastofnunar

Í júní árið 1990 útskrifaðist
Aðalsteinn sem sjávarútvegs-
fræðingur frá Sjávarútvegshá-
skólanum í Tromsö og þau
Guðrún héldu heim um sum-
arið ásamt Fjólu, eldri dóttur
sinni, sem fæðst hafði sama
dag og útskriftin fór fram.

„Ég var þá þegar búinn að
fá vinnu hjá Byggðastofnun
og var ráðinn meðan ég var
ennþá í skólanum að skrifa
lokaritgerðina. Á þessum tíma
var stofnunin að opna skrif-
stofu hér á Ísafirði og var það
í framhaldi af umræðum sem
upp komu nokkrum árum áður
um flutning Byggðastofnunar
til Akureyrar þegar verið var
að mynda hana upp úr Fram-
kvæmdasjóði Íslands. Niður-
staða þess máls var sú að
stjórn Byggðastofnunar ákvað
árið 1986 að hafa stofnunina
áfram í Reykjavík en setja upp
svæðisskrifstofur á þeim stöð-
um á landsbyggðinni sem
fjærst væru höfuðborgar-
svæðinu. Byrjað var á Akur-
eyri þar sem skrifstofa var
opnuð árið 1988 og næst í
röðinni var Ísafjörður en þar
var opnuð skrifstofa árið
1990. Næstu ár voru síðan
opnaðar skrifstofur á Egils-
stöðum og Sauðárkróki en
skrifstofan í Reykjavík átti að
þjóna Suðurlandi, Vesturlandi
og Reykjanesi.

Hér á Ísafirði var skrifstofan
til húsa í Stjórnsýsluhúsinu
og segja má að ég hafi haft
nokkuð frítt borð þegar ég hóf
þar störf. Stofnunin var þá,
eins og í dag, mikil lánastofn-
un þannig að maður fór svona
hálfpartinn í nokkurs konar
bankastjórastól en þó hafði
ég ímyndað mér að þetta yrðu
meira þróunarmál heldur varð
svo reyndin. Eftir nokkurn
tíma var maður orðinn býsna
hæfur bankamaður og sú
þekking hefur nýst mér áfram.
Námið nýttist mér einnig
ágætlega þar sem hér snýst
allt um sjávarútveg og var ég
kominn vel inn í þau mál öll-
sömul.“

Skipin tíndustSkipin tíndustSkipin tíndustSkipin tíndustSkipin tíndust
burt eitt af öðruburt eitt af öðruburt eitt af öðruburt eitt af öðruburt eitt af öðru

Aðalsteinn segir að þau átta
ár sem hann vann hjá hjá
Byggðastofnun hafi einkennst
af hálfgerðum barningi enda
virtist þá allt vera á niðurleið,
skip voru seld í burtu með

mjatlast áframmjatlast áframmjatlast áframmjatlast áframmjatlast áfram
rnir að lokum“rnir að lokum“rnir að lokum“rnir að lokum“rnir að lokum“
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kvóta og fólki fækkaði. „Á
þessum árum einkenndist at-
vinnulífið mjög af því að reynt
var að halda í skipin og kvót-
ann. Það voru náttúrlega gerð-
ar ýmsar ráðstafanir í því
skyni, t.d. hin svokallaða Vest-
fjarðaaðstoð árið 1994. Einnig
var verið að ljúka ákveðnum
stjórnvaldsaðgerðum innan
sjávarútvegsins rétt áður en
ég byrjaði að vinna hjá
Byggðastofnun, þ.e. með
stofnun Atvinnutrygginga-
sjóðs útflutningsgreina og
Hlutafjársjóðs Byggðastofn-
unar. Þar voru menn í raun að
skuldbreyta lánum sjávarút-
vegs í landinu eftir mikið fall
árið 1988.

Erfiðleikar voru þá í sjávar-
útvegi og var sú leið farin að
ríkið kom til aðstoðar og
skuldbreytti lánum, lengdi
þau o.s.frv. Þá horfðu menn
til þess að þorskstofninn var á
niðurleið og töldu nauðsyn-
legt að gera ráðstafanir til að
fyrirtækin lifðu það tímabil
af. Síðan gerist það auðvitað
að í stað þess að þorskstofninn
færi upp á við aftur og hægt
væri að veiða 300 þúsund tonn
af þorski eins og hafði verið
gert árið 1990, þá var aflinn
kominn niður í 150 þúsund
tonn árið 1994. Það sem bjarg-
aði okkur hér á norðanverðum
Vestfjörðum var rækjan sem
tók mikið stökk upp á við og
úthafsrækjuveiðar gengu vel.
Annars staðar á landinu var
það loðnan sem bjargaði
mönnum þegar þorskurinn
brást en málið var kannski að
rækjan gaf ekki peninga eins
fljótt og vel og loðnan.

Minnkandi þorskafli hafði
líka gífurleg áhrif á þá aðila
sem einbeittu sér að þorskin-
um og því fóru þessi skip að
tínast í burt eitt af öðru. Þannig
var þetta yfirleitt taprekstur
hjá þessum fyrirtækjum en á
móti hækkaði kvótinn alltaf í
verði þannig að menn höfðu
alltaf veð fyrir lánum og gátu
í raun hangið lengur á en ann-
ars hefði verið. Hugsanlega
voru menn hér fyrir vestan
líka of seinir að nýta sér hluta-
bréfamarkaðinn sem þarna var
opinn í tvö eða þrjú ár. Mikill
áhugi var þá á sjávarútvegi en
því miður náðu menn ekki að
notfæra sér það til hlítar og
komu of seint að málinu.

Alla vega tókst Vestfirðing-
um ekki að ná inn fjármagni
eins og kannski öðrum tókst,
þannig að þeir misstu þar af
ákveðnu tækifæri. Ef til vill
bjuggust menn bara við því
að þarna væri um tímabundna
niðursveiflu að ræða, kannski
í tvö til þrjú ár, en síðan kæmi
þorskurinn upp aftur og menn
héldu áfram fyrri forystu. Það
er auðvelt að vera vitur eftir á
en samt vill oft gleymast í
umræðunni sú grundvallar-
staðreynd að þorskurinn var
skorinn niður um helming.
Það segir sig sjálft að slíkt
bitnar á einhverjum og það
lenti á Vestfjörðum ásamt
Snæfellsnesi og Norðurlandi
vestra. Í dag eigum við samt
eitt gott fyrirtæki eftir og það
er kannski engin tilviljun að
það er einmitt fyrirtæki sem
ekki tók lán í Atvinnutrygg-
ingarsjóði útflutningsgreina.

Þeir vildu það ekki enda
skuldaði fyrirtækið ekki svo
mikið á þeim tíma.

Það má alveg velta því fyrir
sér hvort ríkið eigi að vera
lána peninga út um allar triss-
ur. Ég var úti í Noregi núna í
byrjun desember að kynna
mér SND sem hefur m.a. það
hlutverk að reka byggðasjóð
en hefur einnig um leið mun
stærra hlutverk. Þar er búið
að safna saman undir einn hatt
öllum stórum atvinnusjóðum,
fiskveiðisjóðum, landbúnað-
arsjóðum og iðnaðarsjóðum.
Það eru ekki allir sammála
um ágæti þessa fyrirkomulags
og ýmsar gagnrýnisraddir
hafa heyrst um að menn ættu
að vara sig á því að byggja
upp svona öfluga, opinbera
sjóði sem eru miðstýrðir.
Frekar ætti að byggja upp fjár-
magn í héraði þar sem menn
taka ákvarðanir út frá eigin
forsendum. Það væri Vestfirð-
ingum, sem og öðrum héruð-
um í landinum, til hagsbóta
að til væru öflugar lánastofn-
anir í héraði. Við höfum oft
ekki sama aðgang og aðrir að
því fjármagni sem þarf til að
hrinda af stað nýjum verkefn-
um og viðhalda rekstri fyrir-
tækja.“

Ákveðið að efla at-Ákveðið að efla at-Ákveðið að efla at-Ákveðið að efla at-Ákveðið að efla at-
vinnuþróunarfélöginvinnuþróunarfélöginvinnuþróunarfélöginvinnuþróunarfélöginvinnuþróunarfélögin

Meðal þess sem Byggða-
stofnun vann að á þessum ár-
um var svokölluð byggðaáætl-
un og var henni ætlað að
byggja á svæðisáætlunum
sem unnar skyldu fyrir hvert
atvinnusvæði. „Ætlunin var
að búa til einhvers konar mód-
el þar sem greina átti vanda-
málin í hverju byggðarlagi
fyrir sig og sú greining átti að
byggja undir tillögur í
byggðaáætlun. Þær ættu síðan
að byggjast á verkefnum sem
tækju tvö til þrjú ár í vinnslu
og beindust að ákveðnum
landsvæðum eða atvinnu-
greinum.

Þetta var góð hugmynda-
fræði og mikið og gott starf
unnið á þessum tíma í kring-
um þessar áætlanir. En þegar
kom að tillögugerð um ákveð-
ið fjármagn til þessara verk-
efna, þá þótti hverjum sinn
fugl fagur og sérhver þéttbýl-
isstaður var orðinn sá mikil-
vægasti í heiminum. Þannig
varð þetta hálfgerð moðsuða
og enginn fékk neitt nema eitt-
hvað lítilræði. Byggðastofnun
fékk heldur ekki aukið fjár-
magn til þessarar vinnu og í
raun var fjármagn til hennar
skorið niður. Það má því segja
að hin svokallaða byggða-
kjarnaumræða sem núna er í
gangi hafi þá þegar verið kom-
in í ákveðið ferli og er því nú
að koma upp aftur og aftur.

Upp úr þessari umræðu sem
skapaðist við gerð fyrstu
byggðaáætlunar árið 1994
komu fram fyrstu tillögur um
að efla atvinnuþróunarstarf í
héraði. Það varð síðar til þess
að svæðisskrifstofur Byggða-
stofnunar voru lagðar niður
og ákveðið var að efla frekar
atvinnuþróunarfélögin á hver-
ju svæði fyrir sig. Þannig
skyldi ákvarðanavaldið flytj-

ast í hérað og koma í stað
miðstýringar.

Það var reyndar vandamál
á Vestfjörðum á sínum tíma
hversu illa gekk að koma af
stað atvinnuþróunarfélagi þar
en slík félög voru þá farin að
starfa víða á landinu. Lengi
vel var ekki samstaða um þetta
og ég veit ekki hverju var þar
nákvæmlega um að kenna.
Hins vegar má benda á að
þegar Byggðastofnun opnaði
svæðisskrifstofuna hér fyrir
vestan árið 1990, þá tók hún
um leið að sér að byggja upp
atvinnuþróunarfélag á Vest-
fjörðum. Í framhaldi af því
var ráðinn var sérstakur at-
vinnuráðgjafi sem var að hálfu
launaður af Byggðastofnun og
hins vegar með framlagi frá
Fjórðungssambandi Vestfirð-
inga.

Þetta framlag var í raun með
öfugum formerkjum þar sem
eðlilegra hefði verið að Fjórð-
ungssambandið fengi framlag
frá Byggðastofnun. Svona
gekk þetta til ársins 1994 en

þá var skilið þarna á milli og
tók þá Fjórðungssambandið
við atvinnuráðgjafanum og
fékk með honum framlag frá
Byggðastofnun. Atvinnuþró-
unarfélag Vestfjarða var síðan
stofnað í árslok 1996 og tók
til starfa í byrjun árs 1997.
Það yfirtók starfsemi Fjórð-
ungssambandsins gegn
ákveðnu framlagi frá sam-
bandinu og Byggðastofnun.“

Eigum að ráðaEigum að ráðaEigum að ráðaEigum að ráðaEigum að ráða
meiru sjálfmeiru sjálfmeiru sjálfmeiru sjálfmeiru sjálf

Þegar endanlega var búið
að taka ákvörðun um loka
svæðisskrifstofum Byggða-
stofnunar sótti Aðalsteinn um
starf framkvæmdastjóra At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
sem hafði þá ekki haft fram-
kvæmdastjóra í nokkra mán-
uði. „Um sama leyti voru öll
atvinnuþróunarfélög í landinu
efld til muna og félagið hafði
möguleika á fjórum starfs-
mönnum í stað tveggja áður.
Það hafði sömuleiðis mögu-

leika á að yfirtaka ýmis verk-
efni sem Byggðastofnun hafði
áður sinnt og skyldi einkum
starfa á þremur sviðum skv.
samningi við stofnunina og
Fjórðungssambandið.

Í fyrsta lagi skyldi það sinna
þróunarverkefnum þar sem
fylgst væri með þróun at-
vinnulífs og íbúa á svæðinu
og greining unnin út frá því. Í
öðru lagi skyldi félagið annast
ráðgjöf og í þriðja lagi kynna
Vestfirði út á við sem fjárfest-
ingakost. Í þessum samningi
var því reynt að ná þeim mark-
miðum að efla ráðgjöf og
þekkingu í héraði en um leið
að halda góðu sambandi
Byggðastofnunar við hvert
landsvæði fyrir sig. Til þess
var ákveðið fjármagn tryggt á
fjárlögum og einnig lagði
stofnunin til fjármagn sem
nam kostnaði við rekstur
svæðisskrifstofa og að lokum
kom framlag sveitarfélaganna
í gegnum Fjórðungssamband-
ið.

Það sem ég tel hins vegar

að hafi verið óheppilegt var
að á sama tíma og verið var
að byggja upp atvinnuþróun-
arfélögin á landinu, þá var
ákveðið að flytja Byggða-
stofnun frá Reykjavík til
Sauðárkróks. Stofnunin þurfti
þá í raun að finna sér nýjan
grundvöll á nýjum stað og
sömuleiðis nýtt starfsfólk
þannig ég held að rétt hefði
verið að bíða með flutning
hennar í tvö til þrjú ár í viðbót.
Þetta er sérstaklega sagt með
tillit til þess að stofnunin tap-
aði meginhluta eldri starfs-
manna sinna við þennan flutn-
ing. Þetta voru starfsmenn
sem höfðu unnið við þennan
málaflokk í áratugi og höfðu
mikla þekkingu til að bera.

Vegna þessara flutninga var
samningi atvinnuþróunarfé-
laganna sagt upp fyrir einu og
hálfu ári. Síðan hefur ekki tek-
ist að gangan frá nýjum samn-
ingi og það er fyrst nú sem
verður vonandi lokið við
þessa samninga og væntan-
lega koma nýjar áherslur
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Byggðastofnunar þar fram.
Það versta er hins vegar að
framlög til félaganna hafa
ekki hækkað síðan 1998 og
eru því að raunvirði fjórðungi
lægri en þau voru á sínum
tíma.

Til þessa hefur samstarfi
Byggðastofnunar og atvinnu-
þróunarfélaga verið þannig
háttað, að það er ákveðið fjár-
magn á fjárlögum sem er
eyrnamerkt atvinnuþróunar-
félögunum en Byggðastofnun
stýrir fyrir hönd ríkisins. Með-
al annars er það gert með
samningi við hvert og eitt fé-
lag og samtök sveitarfélaga í
héraði um hvernig farið skuli
með þetta fjármagn.

Segja má að ákveðin tog-
streita sé í gangi um hlutverk
Byggðastofnunar – hvað á hún
að gera, hversu mikið á hún
að flytja til svæðanna sjálfra
og hvernig skal samstarfinu
háttað.

Auðvitað eigum við í héraði
að fá að ráða sem mest okkar
málum og ættum gera miklu
meira af því en gert er í dag.
Það er búið að sameina og
stækka sveitarfélög út allt land
en þau fá hins vegar ekki næg
verkefni frá ríkinu til þess að
vera burðug. Það sama á við
um atvinnuþróunarfélögin en
það hefur gert þeim erfitt fyrir
hversu takmarkaðan aðgang
þau hafa að fjármagni. Ef á að
gera eitthvað, þá þarf að byrja
á því að leita eftir peningum
enda dugir ríkisframlagið bara
rétt fyrir rekstri félaganna.
Mikill tími og vinna fer í hark
við að ná í einhverja hundrað-
þúsundkalla og er þá jafnvel
leitað til Byggðastofnunar eða
Átaks til atvinnusköpunar og
allra þessara aðila. Það segir
sig sjálft, að með því erum
við í raun að taka peninga frá
því fólki sem atvinnuþróunar-
félögin aðstoða við að sækja í
sömu sjóði. Þarna þarf að
skilja betur á milli og veita
félögunum ákveðið svigrúm
til að kynna svæðin sem
áhugaverð atvinnusvæði og
getu til að fylgja eftir fjárfest-
ingarkostum á eigin vegum.“

DropinnDropinnDropinnDropinnDropinn
holar steininnholar steininnholar steininnholar steininnholar steininn

Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða og önnur slík á landinu
hafa kannski ekki verið mjög
áberandi þar sem þau koma
oft fljótt á málum sem síðan
halda áfram inn í einhvern
ákveðinn feril. „Við höfum á
undanförnum árum ekki mik-
ið verið að flíka okkur en núna
reynum við að segja meira frá
því hvar félagið kemur að mál-
um. Það hefur m.a. staðið fyrir
námskeiðum og veitt ráðgjöf
til margra aðila. Eftir því sem
ég fæ best séð þá erum við
árlega að aðstoða fólk með
um 150 láns- og styrkumsókn-
ir og hafa samþykktar styrk-
umsóknir numið um sjö til tíu
milljónum á ári hverju. Þetta
eru peningar sem nýtast í
mörg verkefni um alla Vest-
firði. Þó að flest séu þau lítil
að umfangi, þá eru þau engu
að síður oft vísir að einhverju
stærra.

Af einstökum verkefnum
sem Atvinnuþróunarfélagið

hefur komið að má nefna kalk-
þörungaverkefnið í Arnarfirði
og Húnaflóa. Þá hefur félagið
einnig staðið að því að kanna
aðstæður til fiskeldis á Vest-
fjörðum og er líka komið
meira inn á svið landbúnaðar
sem kannski var ekki sinnt
svo mikið í fyrstu. Þar eru
áhugaverðir hlutir að gerast í
mjólkuriðnaði og kom félagið
aðeins að því máli í upphafi.

Í ferðamálum er búið að
vinna gífurlega mikið starf.
Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða er eitt af fáum félögum
sem er með sérstakan ferða-
málafulltrúa er eingöngu
vinnur að ferðamálum. Ár-
angurinn af því starfi hefur
verið að koma í ljós og er
skemmst að minnast þess að
síðasta haust tilnefndi þýska
útgáfufyrirtækið Nordis Vest-
firði sem áhugaverðasta stað-
inn til að heimsækja á öllum
Norðurlöndum. Það er búið
að byggja mikið upp á sviði
ferðamála hér fyrir vestan. Við
getum að sjálfsögðu ekki
þakkað okkur það allt saman
en við höfum verið með ráð-
gjöf, ýtt á eftir hlutunum, kom-
ið málum af stað og lagt mikið
í kynningu. Dropinn holar
steininn og við erum í raun
alltaf að mjatlast áfram en
þannig gerast hlutirnir að
lokum. Í dag er þetta að gerast
í ferðaþjónustunni, í fiskeld-
inu og síðast en ekki síst í
háskólastarfseminni sem fé-
lagið var með í að koma af
stað hér á Vestfjörðum og hef-
ur síðan vaxið og eflst með
hverju ári.“

ÞróunarsetriðÞróunarsetriðÞróunarsetriðÞróunarsetriðÞróunarsetrið

Aðalsteinn segir að stofnun
Þróunarsetursins á Ísafirði sé
eitt mikilvægasta málið sem
Atvinnuþróunarfélagið hefur
náð að koma af stað. Það var
gert í góðri samvinnu við
Fjórðungssamband Vestfirð-
inga og síðar fleiri stofnanir.

„Ég tel að mikilvægur
áfangi hafi náðst þegar Þró-
unarsetrinu var komið á lagg-
irnar og það verður eflaust
markverður árangur sem kem-
ur til með að hljótast af því
þegar til lengri tíma er litið.
Þarna eru undir sama þaki
stofnanir eins og Rannsókn-
arstofa fiskiðnaðarins, Haf-
rannsóknastofnun, Matra,
Svæðisvinnumiðlun, Vinnu-
eftirlitið, Fjölmenningarsetur
og þessar héraðsbundnu
stofnanir eins og Fjórðungs-
samband Vestfirðinga, Fræð-
slumiðstöð Vestfjarða og At-
vinnuþróunarfélagið og síðan
eru formleg tengsl við Nátt-
úrustofu Vestfjarða í Bolung-
arvík. Starfsmenn þessara
stofnana vinna í miklli nálægð
hver við annan og segja má
að þarna hafi tekist að skapa
nokkurs konar huglægt þekk-
ingarumhverfi.

Það er líka auðveldara og
hagkvæmara fyrir þessar
stofnanir að vera með útibú í
svona umhverfi þar sem menn
nýta sér sameiginlega að-
stöðu. Þá skiptir ekki síður
máli að auðveldara er að fá
fólk til starfa á 25 manna
vinnustað heldur en þar sem
eru kannski bara tveir eða þrír

starfsmenn. Í svona umhverfi
líður fólki betur og er þess
vegna lengur í starfi. Það hefur
að sjálfsögðu í för með sér að
meiri festa skapast á vinnu-
staðnum. Óhætt er að segja
að Þróunarsetrið og sú hug-
myndafræði sem að baki því
liggur hafi vakið töluverða at-
hygli. Þannig hafa þessar
stofnanir, eða útibúin hér,
fengið fleiri heimsóknir af
ráðherrum og alþingismönn-
um heldur en nokkurn tímann
móðurstöðvarnar á höfuð-
borgarsvæðinu. Menn eru
mjög uppnumdir af því hvern-
ig við höfum náð að koma
þessu saman og finnst þarna
vel að verki staðið. Reynsla
af þessu verkefni hefur einnig
orðið til þess að vísir að sams-
konar samstarfi er hafið á Pat-
reksfirði.

Þróunarsetrið hefur stækk-
að talsvert frá því að það var
vígt í júní 1999 og hafa fjórar
stofnanir bæst við á innan við
tveimur árum. Þess vegna
þurfti að fara í byggingarfram-
kvæmdir strax ári eftir að setr-
ið var opnað og stækka hús-
næðið þótt menn hefðu í upp-
hafi talið að það væri alveg
nógu stórt. Ég vonast til þess
að í framtíðinni verði hægt að
búa þarna til einhvers konar
rannsóknarumhverfi vegna
þess að þá erum við farin að
búa til þekkingu á svæðinu.

Háskólastarfsemin hér fyrir
vestan er sífellt að vefja upp á
sig og maður sér fyrir sér að
hingað gætu komið lektorar
með kennslu í háskólagrein-
um en hefðu um leið mögu-
leika á rannsóknarverkefnum
í samstarfi við stofnanir innan
Þróunarsetursins. Þeir væru
þá að hluta til í vinnu hér og
að hluta til hjá sínum háskóla,
svona nokkurs konar víxl-
verkun þar sem þeir kæmu
með strauma hingað vestur
og fengju svar til baka frá um-
hverfinu. Þetta tel ég að gæti
eflt Þróunarsetrið en það er
líka spennandi kostur að koma
hér á fót frumkvöðlasetri og
tengja það háskólanáminu og
því ráðgjafarstarfi sem hér er
unnið. Það eru sem sagt ýmsar
hugmyndir á lofti varðandi
framtíð Þróunarsetursins en
auðvitað verður að vega þær
og meta, m.a. eftir því hvað
kostar að koma þeim í fram-
kvæmd.“

Nauðsynlegt að eflaNauðsynlegt að eflaNauðsynlegt að eflaNauðsynlegt að eflaNauðsynlegt að efla
byggðakjarnanabyggðakjarnanabyggðakjarnanabyggðakjarnanabyggðakjarnana

„Hjá Atvinnuþróunarfélag-
inu er mikil áhersla lögð á að
horfa til framtíðar og nú er
það einkum fiskeldið sem við
bindum vonir við. Sömuleiðis
lítum við svo á að nauðsynlegt
sé að byggja aftur upp í sjáv-
arútveginum enda er hér fyrir
hendi mikil þekking á útgerð
og vinnslu á fiski. Ég held
líka að ef menn ætla að fara
sameina svo mikið í sjávarút-
veginum að það verði bara
eftir tvö til þrjú stór fyrirtæki
í landinu, þá skapist hætta á
því að vinnslan verði svo ein-
hæf að hún geti átt í erfiðleik-
um að aðlaga sig nýjum að-
stæðum.

Það hefur sýnt sig að undan-

förnu að það er sjávarútvegur-
inn sem stendur uppi í þessu
margumrædda gengisfalli
meðan tölvu- og upplýsinga-
fyrirtækin hafa verið að gefast
upp. Þar hefur verið minni
útflutningur en menn bjuggust
en sjávarútvegurinn er sú at-
vinnugrein sem heldur uppi
efnahagslífinu. Með því að
hafa næga fjölbreytni í útgerð
– smábáta, millistærð af bát-
um og togara – þá er alltaf
eitthvað að gerast og menn að
finna upp nýja hluti og aðlaga
sig nýjum aðstæðum. Í dag
horfir öðruvísi við heldur en
þegar ég var að skoða sölu-
samtökin á sínum tíma. Nú er
þetta allt frjálst og hver sem
er getur flutt út fisk ef hann
nær að uppfylla ákveðin heil-
brigðisskilyrði. Menn í litlum
fyrirtækjum eru að fara út um
allan heim, kynna sér markaði
og selja sína vöru og þarna
eru allir möguleikar fyrir
hendi.

Menn verða líka að finna
ráð til að koma í veg fyrir
þessa fólksfækkun sem við
erum alltaf að glíma við. Ég
tel að þessi hugmynd um fáa
stóra byggðakjarna sé kannski
það sem menn ættu að ein-
beita sér að fyrst og síðast.
Þegar ég kom til Tromsö nú í
desember, þá þekkti ég varla
bæinn aftur. Þar hefur fólki
fjölgað úr 45 þúsund manns í
60 þúsund á aðeins tíu árum
en þar var einmitt ákveðið að
byggja upp sterkan þéttbýlis-
kjarna. Reyndar hefur fækkað
á svæðinu í kringum Tromsö
en innan fylkisins sjálfs hefur
ekki fækkað enda er breyting-
in fólgin í því að fólk er að
flytja sig í nánd við bæinn.

Ég held að skynsamlegt sé
að efla þrjá kjarna í landinu ef
á að koma í veg fyrir meiri
fækkun á landsbyggðinni
enda er það löngu orðið ljóst
að fólk vill fá fjölbreytta þjón-
ustu og vinnu. Ísafjörður hefur
allt til þess að vera þessi kjarni
á Vestfjörðum og með því að
gera göng á milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar er hægt að
stækka áhrifasvæði þessa
kjarna. Um leið þarf að halda
áfram að bæta samgöngur
suður því þar er ákveðin þjón-
usta sem við munum alltaf
þurfa á að halda, ekki síst ef
við ætlum að byggja upp öfl-
ugan kjarna hérna“, segir Að-
alsteinn Óskarsson.

Háls-, nef-Háls-, nef-Háls-, nef-Háls-, nef-Háls-, nef-
og eyrnalæknirog eyrnalæknirog eyrnalæknirog eyrnalæknirog eyrnalæknir

Háls-, nef- og eyrnalæknir verður með
móttöku og aðgerðir á Ísafirði dagana 24.-
26. janúar nk.

Tímapantanir eru í síma 450 4500, milli
kl. 08:00 og 16:00 alla virka daga.

ÍSAFJARÐARVEGUR 2, NEÐRI HÆÐ
Til sölu er húseignin Ísafjarðarvegur
2, neðri hæð ásamt bílskúr í Hnífsdal.
Húsið er byggt árið 1963 úr stein-
steypu. Hæðin er um 113m² og bílskúr
sem er um 47m².
Þeir sem hafa áhuga á kaupum, sendi
inn skriflegt kauptilboð á skrifstofu
Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1, Ísa-
firði, í síðasta lagi 25. janúar nk. Ísa-
fjarðarbær áskilur sér rétt til að taka
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

SólrisuhátíðSólrisuhátíðSólrisuhátíðSólrisuhátíðSólrisuhátíð

LeikstjóriLeikstjóriLeikstjóriLeikstjóriLeikstjóri
ráðinnráðinnráðinnráðinnráðinn

Undirbúningur fyrir
Sólrisuhátíð Mennta-
skólans á Ísafirði er haf-
inn og hefur Þórhildur
Þorleifsdóttir, leikstjóri,
verið ráðin til að leikstýra
uppfærslu á leiksýningu
sem skv. venju verður
frumsýnd við upphaf
hátíðarinnar.

Ekki er búið að taka
ákvörðun um hvaða leik-
verk verður fyrir valinu.
Þórhildur kemur til með
að dvelja á Ísafirði í sex
vikur.

SjómaðurSjómaðurSjómaðurSjómaðurSjómaður
Skipverja vantar á Trausta ÁR, 100 tonna

bát sem rær í dagróðra á línu frá Suðureyri.
Viðkomandi þarf að hafa skipstjórnarpróf
(pungapróf) eða vélstjórnarmenntun.

Upplýsingar í síma 863 9002.
Fiskmarkaðurinn á Suðureryri.

Guðmundur IngiGuðmundur IngiGuðmundur IngiGuðmundur IngiGuðmundur Ingi
Kristjánsson 95 áraKristjánsson 95 áraKristjánsson 95 áraKristjánsson 95 áraKristjánsson 95 ára

Guðmundur Ingi Krist-
jánsson frá Kirkjubóli í
Bjarnardal í Önundarfirði
varð 95 ára í gær, þriðju-
daginn 15. janúar. Í tilefni
þessa stórafmælis ætla
nokkrir sveitungar Guð-
mundar Inga í Önundarfirði
að standa fyrir ljóða- og
vísnastund honum til heið-
urs í Holti nk. laugardag kl.
15. Þar verða flutt ljóð eftir
Guðmund Inga, bæði sung-
in og lesin, en meðal þeirra
sem koma fram eru félagar í
Leikfélagi Flateyrar, Kirkju-
kór Önundarfjarðar og
Bjarni Guðmundsson frá
Hvanneyri sem samið hefur
lög við mörg ljóða Guð-
mundar Inga.

Þá má geta þess að búið
er að taka saman þorrabragi
eftir Guðmund Inga en um
fjörtíu ára skeið sá hann um
vísnagerð fyrir þorrablót
Önfirðinga og verður flutt

ágrip úr þessum þorravís-
um. Eru allir boðnir vel-
komnir í Holt að hitta
skáldið, þiggja kaffi og
hlýða á dagskrána eða eins
og hann segir sjálfur svo
vel í ljóði:

Gleðjast nú mitt auga og eyra
yfir þeim sem hingað vitja,
og vísur mínar vilja heyra.
Vilja lesa þær og flytja.

Guðmundur Ingi á að
baki sex ljóðabækur og
heildarútgáfa ljóða hans
kom út árið 1993 ásamt nýj-
ustu ljóðunum. Hann var
kennari að Holti í Önundar-
firði til fjölda ára ásamt því
að starfa að sveitarstjórnar-
málum í Mosvallahreppi,
m.a. sem oddviti.  Guð-
mundur Ingi dvelur nú á
Sólborg á Flateyri og má
geta þess að lokum að hann
er eini núlifandi heiðurs-
borgari Ísafjarðarbæjar.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Sýslumaður! Ekki syngja – ekki talaSýslumaður! Ekki syngja – ekki talaSýslumaður! Ekki syngja – ekki talaSýslumaður! Ekki syngja – ekki talaSýslumaður! Ekki syngja – ekki tala NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

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

Spurt var:

Tekur þú
mark á
völvu-
spám?
Alls svöruðu 530.
Já sögðu 73 eða 13,77%
Nei sögðu 350 eða 66,04%
Stundum sögðu
107 eða 20,19%

Atvinnuvegasýning Vestfjarða 2002Atvinnuvegasýning Vestfjarða 2002Atvinnuvegasýning Vestfjarða 2002Atvinnuvegasýning Vestfjarða 2002Atvinnuvegasýning Vestfjarða 2002

Sett upp í PSett upp í PSett upp í PSett upp í PSett upp í Perlunnierlunnierlunnierlunnierlunni
í Reykjavík í maí?í Reykjavík í maí?í Reykjavík í maí?í Reykjavík í maí?í Reykjavík í maí?

Hugmyndir eru uppi um
að Atvinnuvegasýning
Vestfjarða sem haldin verð-
ur í fjórða skipti á þessu ári,
verði sett upp í Perlunni í
Reykjavík í lok maí í stað
þess að halda hana í íþrótta-
húsinu á Torfnesi á Ísafirði
eins og verið hefur. Tilgang-
urinn með sýningarhaldi
syðra mun vera sá að leggja
áherslu á Vestfirði sem bú-
setukost og áfangastað
ferðamanna. Í bréfi sem At-
vinnuþróunarfélag Vest-
fjarða hefur sent fyrirtækj-

um á Vestfjörðum, segir að
það sé skoðun félagsins að
slík sýning sé mikilvægur
þáttur í því að koma jákvæðri
ímynd á svæðinu á framfæri.

„Markmiðið með slíkri sýn-
ingu er að kynna Vestfirði á
jákvæðan hátt og sýna fram á
að á Vestfjörðum sé grósku-
mikið atvinnulíf og blómlegt
mannlíf,“ segir í bréfi At-
vinnuþróunarfélagsins. Gert
er ráð fyrir að vestfirsk fyrir-
tæki og stofnanir kynni starf-
semi sína og sýni fram á þá
miklu fjölbreytni sem er í vest-

firsku atvinnulífi, að ferða-
þjónustuaðilar kynni Vest-
firði sem áhugaverðan
áfangastað, að sveitarfélög
kynni það sem þau hafa í
boði hvað varðar búsetu-
kost auk þess sem Atvinnu-
þróunarfélagið mun kynna
forsvarsmönnum fyrir-
tækja þá aðstöðu og um-
gjörð sem fyrirtækjum
býðst í fjórðungnum.

Saman við sýninguna er
ráðgert að flétta menningar,
fræðslu-  og skemmtidag-
skrá.

Í svokölluðu Gullastokk á
heimsíðu Þjóðminjasafns Ís-
lands er að finna ýmsan fróð-
leik en þar er jafnan tekinn
fyrir einn ákveðinn hlutur í
hverjum mánuði. Til gamans
má geta þess að það er vest-
firski sexæringurinn Ögri sem
er hlutur mánaðarins í janúar
2002. Þarna kemur fram að
Ögri var smíðaður um 1890
af Kristjáni Kristjánssyni,
bónda og skipasmið í Þúfum í
Reykjafjarðarhreppi, fyrir
bóndann í Ögri við Ísafjarðar-
djúp.

Bátnum var róið til fiskjar
til ársins 1924, ýmist úr
heimavör eða frá Bolungar-
vík, en eftir það var hann not-
aður sem uppskipunarbátur til
fjár- og heyflutninga. Ögri var
seinast sjósettur sumarið
1952. Hann er eini vestfirski
sexæringurinn sem varðveist
hefur óbreyttur og uppruna-
legur.

Árið 1998 eignaðist Sjó-
minjasafn Íslands bátinn og

var hann þá tekinn til gagn-
gerðrar viðgerðar sem lauk
2000. Ögri var þá töluvert illa
farinn eftir um hálfrar aldar
útivist. Viðgerðina annaðist
Ragnar Jakobsson í Bolung-
arvík og ber hún ljósan vott
um einstaka vandvirkni hans.
Auk þess voru saumuð ný segl
á bátinn.

Báturinn er með lagi sem
algengt var við Ísafjarðardjúp,
stefni hringmynduð og lot-
mikil en einkum þó að framan,
að mestu úr furu nema kjölur-
inn, sem er úr eik, súðbyrtur,
einmastra, með fjórum þóft-
um, bugspjóti og stýri. Á
mastri er þversegl og auk þess
forsegl, fokka. Stærð Ögra
jafnast á við meðalstóran sex-
æring um aldamótin 1900, en
vetrarvertíðarbátar voru oftast
sex- og áttæringar.

Vertíðaskipan á Íslandi var
afar mismunandi eftir lands-
hlutum og réðst það mest af
fiskigöngum og árstíðabund-
num störfum í gamla bænda-

samfélaginu. Í Vestfirðinga-
fjórðungi var þetta mjög
breytilegt eins og annars stað-
ar. Til dæmis var stóð vetrar-
vertíð í Bolungarvík um alda-
mótin 1900 frá nýári til páska
en þá hófst vorvertíð sem lauk
við Jónsmessu. Víða í Ísa-
fjarðarsýslu voru veiðar mest
stundaðar um vor og framan
af sumri. Á Suðurnesjum stóð
vetrarvertíð í fyrstu frá 25.
janúar til 1. maí en seinna frá
3. febrúar til 11. maí.

Fyrir stuttu síðan var um-
fjöllun í BB um heimasíðu
Þjóðminjasafns Íslands
www.natmus.is og hún nefnd
sem dæmi um vel heppnaða
heimasíðu hjá íslenskri ríkis-
stofnun. Á forsíðu er m.a. get-
ið um hlut mánaðarins og
hægt að smella á „sjá nánar“
til að skoða betur það sem
sagt er um bátinn. Hins vegar
þarf þá að passa sig að smella
á „sjá“ hlutann því ef smellt
er á „nánar“ kemur kynning á
íslenska jólasveininum.

Eini vestfirski sex-Eini vestfirski sex-Eini vestfirski sex-Eini vestfirski sex-Eini vestfirski sex-
æringurinn semæringurinn semæringurinn semæringurinn semæringurinn sem
hefur varðveisthefur varðveisthefur varðveisthefur varðveisthefur varðveist

Dægradvöl, skóladagvist við Grunnskólann á ÍsafirðiDægradvöl, skóladagvist við Grunnskólann á ÍsafirðiDægradvöl, skóladagvist við Grunnskólann á ÍsafirðiDægradvöl, skóladagvist við Grunnskólann á ÍsafirðiDægradvöl, skóladagvist við Grunnskólann á Ísafirði

Hámarksgjald fyrirHámarksgjald fyrirHámarksgjald fyrirHámarksgjald fyrirHámarksgjald fyrir
börn hækkar um 8,5%börn hækkar um 8,5%börn hækkar um 8,5%börn hækkar um 8,5%börn hækkar um 8,5%

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til að bæjarstjórn
samþykki tillögu um hækkun
á hámarksgjaldi vegna tíma-
gjalds sem foreldrar greiða
fyrir vist barna í Dægradvöl
við Grunnskólann á Ísafirði.
Frá skólaárinu 1998/1999 hef-
ur hámarksgjald verið í gildi

og var síðast kr. 8.500 en með
samþykkt þessarar tillögu
mun hámarksgjaldið hækka í
kr. 9.223, eða um 8,5%.

Dægradvöl er skóladagvist
sem starfrækt er við Grunn-
skólann á Ísafirði og er eink-
um ætluð nemendum 1. og 2.
bekkjar. Þarna fá börnin léttan

hádegisverð og síðdegishress-
ingu. Einnig er þar veitt aðstoð
við heimanám. Reglulega eru
haldin ýmis námskeið og einu
sinni í viku fara börnin í
íþróttahúsið og leika sér þar.
Að öðru leyti eru þau við
frjálsan leik, ýmist úti eða
inni.

Ragnar Jakobsson við sexæringinn Ögra.

Enn ber nýtt við í Ísafjarðarpólitíkinni, sem reyndar hefur lengi þótt nokkuð
hörð og skera sig úr annarri pólitískri starfsemi á Íslandi fyrir ýmissa hluta sakir.
Er það sennilega vel, því ansi hreint er oft dauft yfir stjórnmálaþjarkinu. Davíð
ræður á landsvísu og Ingibjörg Sólrún í Reykjavík. Vildu víst flestir sveitarstjórnar-
pólitíkusar   vera í hennar sporum. Sömuleiðis dreymir langflesta landspólitíkus-
anna um að vera í sæti Davíðs og skyldi engan undra þessar draumfarir. Því er
nefnilega á þann veg farið að í pólitík ráðast málefni, annars vegar sveitarstjórna
og hins vegar landsmanna allra.

Lítið hefur enn borið á vakningu sveitarstjórnarmanna vegna
væntanlegra kosninga á vori komanda. Helst var að sjálfstæðis-
menn rumskuðu og ákváðu að efna til prófkjörs, settu á fót
nefnd og auglýstu eftir framboðum. Einhver munu hafa borist, en nefndinni og
stjórn fulltrúaráðs flokksins þótt undirtektir í daufara lagi. Því var ákveðið var að
lengja aðeins í frestinum. Mun hann vera við það að renna út og verður forvitni-
legt að sjá hver niðurstðan reynist, hvort fleiri munu sýna áhuga en fyrr.

Fréttablaðið hefur ráðið sér nýjan ritstjóra, en umfjöllun blaðsins um ofangreint
málefni mun hafa verið fyrir hans tíð, enda liðin rétt og slétt vika frá stórfréttinni.
Þetta blað sést lítið á Ísafirði enda er því ætlað erindi við höfuðborgarbúa öðrum
fremur og fréttir gjarnan við það miðaðar. Sagt er að blaðið sé óháð og er því
dreift ókeypis í Reykjavík og nágrenni, en á sennilega ekkert erindi við Vestfirðinga,
ef marka má dreifingu þess. Til eru alþjóðleg samtök er kennd eru við rauðan

Kross er starfa að mannúðarmálum víða um heim. Þau leita til almennings um
stuðning, einkum fjár. Rauði Krossinn er alls góðs maklegur og vinnur þörf verk
víða um heim. Starfsmaður hans á Ísafirði hefur um nokkurt skeið verið sú ágæta
kona Bryndís Friðgeirsdóttir. Hún er einnig bæjarfulltrúi og oddviti Samfylkingar-
innar og þar áður Alþýðubandalags, en hvort tveggja samtökin teljast til pólitískra
flokka.

Nú er Bryndísi mikið niðri fyrir, ekki síður en fyrir tæpum tveimur árum er hún
taldi söng þáverandi sýslumanns á Ísafirði, Ólafs Helga Kjart-
anssonar, stefna kosningum til Alþingis í óbætanlega hættu. Sá
góði maður hefur af kunnáttumönnum ekki verið talin söngvin.
Hann er horfinn á braut og spjótum verður ekki að honum

beint. Nú er það fyrrverandi fulltrúi hans, Unnur Brá Konráðsdóttir, sem situr
undir spjótalögum Bryndísar. Unnur var sett til þess að gegna embætti sýslumanns
í einn og hálfan mánuð frá áramótum. Hún er nú siðlaus sem allir sjálfstæðismenn,
sem ekki eiga von á sér, en það mun vera jafnvel enn verra. Þar á Bryndís við
Birnu Lárusdóttur er á von á tvíburum eftir mánuð. Málflutningur af þessu tagi
dæmir sig sjálfur og er engum til framdráttar. Óneitanlega dregur hann athygli
málflytjanda frá aðgerðarleysi Samfylkingarinnar og væntanlegum slag hennar
við Vinstri Græna og þeirri staðreynd að starfsmaður Rauða Krossins er á kafi í
pólitík, sem ekki telst fáránlegt. Sýslumenn eiga ekki að syngja og tala, en starfs-
maður Rauða Krossins má gala!
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Íþróttamaður Bolungarvíkur árið 2001 útnefndurÍþróttamaður Bolungarvíkur árið 2001 útnefndurÍþróttamaður Bolungarvíkur árið 2001 útnefndurÍþróttamaður Bolungarvíkur árið 2001 útnefndurÍþróttamaður Bolungarvíkur árið 2001 útnefndur

Birgir hlaut titil-Birgir hlaut titil-Birgir hlaut titil-Birgir hlaut titil-Birgir hlaut titil-
inn annað árið í röðinn annað árið í röðinn annað árið í röðinn annað árið í röðinn annað árið í röð

Birgir Olgeirsson golfleik-
ari í Bolungarvík var sl.
sunnudag útnefndur Íþrótta-
maður Bolungarvíkur árið
2001. Þetta er annað árið í röð
sem Birgir hlýtur þessa nafn-
bót, en hann er aðeins 17 ára.
Ólafur Kristjánsson bæjar-
stjóri í Bolungarvík afhenti
honum heiðursskjal og veg-
legan bikar þessu til staðfest-
ingar í hófi sem haldið var í
Finnabæ. Sagði Ólafur að
Birgir hefði á liðnu ári náð
einstaklega góðum árangri á
fjölmörgum mótum á Vest-
fjörðum og sömuleiðis á
Landsmóti GSÍ. Einnig hefði
hann náð þeim eftirtektar-
verða árangri að fá lækkun á
forgjöf úr 15,2 í 10,8 og hefði
hann verið valinn Golfari árs-
ins hjá Golfklúbbi Bolungar-
víkur.

Í hófinu fengu sextán aðrir
bolvískir íþróttamenn viður-

kenningar fyrir góðan árangur,
ástundun og áhuga í sínum
íþróttagreinum á síðasta ári.
Tilnefningarnar komu frá
fjórum íþróttafélögum í Bol-
ungarvík, þ.e. Knattspyrnu-
deild UMFB, Sunddeild
UMFB, Golfklúbbi Bolungar-
víkur og Sæfara, félagi áhuga-
manna um sjósport.

Eftirtaldin voru tilnefnd og
hlutu viðurkenningarskjöl:

Alberta Albertsdóttir, sund.
Andri Rúnar Bjarnason, knatt-
spyrna. Arna Kristín Arnars-
dóttir, sund.Brynja Dagmar
Jakobsdóttir, sund. Elsa Jóns-
dóttir, sund. Guðbjörg Stefa-
nía Hafþórsdóttir, knatt-
spyrna. Guðrún K. Bjarna-
dóttir, sund. Gunnar Már
Elíasson, golf og knattspyrna.
Hafsteinn Þór Jóhannsson,
knattspyrna. Karitas Sigur-
laug Ingimarsdóttir, knatt-
spyrna. Kristinn Gauti Ein-

arsson, golf. Óttar K. Bjarna-
son, knattspyrna. Sveinbjörn
Kristjánsson, kajakróður.
Tómas Rúnar Sölvason, golf.
Vera Dögg Snorradóttir, knatt-
spyrna.

Ólafur Kristjánsson bæjar-
stjóri óskaði öllu þessu fólki
til hamingju með góðan ár-
angur. Um leið þakkaði hann
einstaklingum, foreldrum og
fyrirtækjum sem hefðu stutt
við fjölbreytta starfsemi
íþróttahreyfingarinnar í Bol-
ungarvík með margvíslegum
hætti, t.d. með fjárframlögum
og sjálfboðavinnu. Sagði hann
að bæjaryfirvöld væru afskap-
lega þakklát fyrir þá miklu
grósku sem væri í starfi
íþróttafélaganna enda væri
mikilvægt fyrir framtíðina að
samhliða stöðugleika í at-
vinnumálum, störfuðu þrótt-
mikil félög á sviði menningar,
íþrótta-og æskulýðsmála. Birgir Olgeirsson íþróttamaður ársins 2001 í Bolungarvík með verðlaunin.

Bolvíska íþróttafólkið sem fékk viðurkenningar fyrir árangur sinn á árinu 2001.

Rétt fyrir klukkan sex á
mánudagsmorgun barst
lögreglunni á Ísafirði til-
kynning um að bíll hefði
farið yfir vegrið á brúnni
yfir Tunguá í botni Skutuls-
fjarðar og fallið í ána.

Ökumaðurinn mun hafa
komist af sjálfsdáðum út úr
bílnum og upp á veg þar
sem hann stoppaði næsta
bíl sem þarna átti leið um.
Ökumaður þeirrar bifreiðar
flutti hann á sjúkrahúsið á
Ísafirði til aðhlynningar en

meiðsl hans reyndust
minniháttar.

Bíllinn, sem er af gerð-
inni Toyota Hilux, var nán-
ast á kafi í ánni og var beðið
með að ná henni upp þar til
fjaraði út. Óljóst hvað olli
óhappinu en ekki er ólíklegt
að hálka og sviptivindar
hafi haft þar eitthvað að
segja en mjög hvasst var í
Skutulsfirði og víðar á Vest-
fjörðum á mánudagsmorg-
un.

JeppabifreiðJeppabifreiðJeppabifreiðJeppabifreiðJeppabifreið
lenti í Tunguálenti í Tunguálenti í Tunguálenti í Tunguálenti í Tunguá

SkutulsfjörðurSkutulsfjörðurSkutulsfjörðurSkutulsfjörðurSkutulsfjörður
Jeppabifreiðin var nánast öll undir vatni.

Fjölmenni var í hófinu sem haldið var í Finnabæ.
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RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 19. janúar kl. 16:00

Undanúrslistaleikurinn í bikarkeppni kvenna í handbolta

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 16. janúar kl. 19:40

Enska bikarkeppnin: Chelsea – Norwich City
Laugardagur 19. janúar kl. 18:00

NBA: Chicago Bulls – Washington Wizards
Sunnudagur 20. janúar kl. 13:45

Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 20. janúar kl. 15:55

Enski boltinn: Leeds United – Arsenal

John Turturro, Matt Damon og Edward Norton eru meðal leikenda í myndinni
Fjórir eins, eða Raounders, sem er frá árinu 1998 og Stöð 2 sýnir kl. 22:30 á
laugardagskvöld. Mike McDermott tapar sparifé sínu í póker og segir kærustu
sinni að hann hafi lært sína lexíu og sé hættur öllu fjárhættuspili. Freistingin
eykst hins vegar þegar félagi hans losnar úr fangelsi og þarfnast peninga til
þess að borga skuld sína við rússneskan mafíósa. Mike stenst ekki freisting-
una og sest aftur við pókerspilið og hættir lífi og limum til að rétta vini sínum
hjálparhönd.

Pókerspilarinn

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Breytileg átt, 5-8 m/s, dá-
litil rigning suðaustantil en
úrkomulítið annars staðar.
Hiti nálægt frostmarki.
Horfur á föstudag:
Austan 13-18 m/s og rign-
ing eða slydda, einkum
sunnantil. Hiti 0-5 stig.
Horfur á laugardag:
Norðaustlæg átt með
éljagangi eða slyddu,
einkum norðanlands.
Kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Norðaustlæg átt með
éljagangi eða slyddu,
einkum norðanlands.
Kólnandi veður.
Horfur á mánudag:
Norðaustlæg átt með
éljagangi eða slyddu,
einkum norðanlands.
Kólnandi veður.

Föstudagur 18. janúar
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (74:90)
18.35  Nornin unga (13:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Bjallan í banastuði. (Herbie Goes
Bananas) Ævintýramynd um Volks-
wagen-bjölluna Herbie sem fer til Ríó
að taka þátt í kappakstri. Aðalhlutverk:
Cloris Leachman, Harvey Korman og
Charles Martin Smith.
21.45  Einkaspæjarinn. (Pepe Car-
valho) Spænsk sakamálamynd byggð á
metsölubók eftir Manuel Vázquez Mont-
albán um einkaspæjarann Pepe Carvalho
sem hér glímir við dularfullt mál. Aðal-
hlutverk: Juanjo Puigcorbé, Valeria
Marini og Jean Benguigui.
23.15  Hús andanna. (The House of the
Spirits) Fjölþjóðleg mynd frá 1993
byggð á sögu eftir Isabel Allende og
fjallar á áhrifaríkan hátt um ástir og örlög
þriggja kynslóða sömu fjölskyldu. Aðal-
hlutverk: Jeremy Irons, Meryl Streep,
Glenn Close, Winona Ryder, Vanessa
Redgrave og Antonio Banderas.
01.35  Dagskrárlok

Laugardagur 19. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (76:90)
09.30  Bubbi byggir (17:26)
09.45  Litlu skrímslin (28:52)
09.50  Gulla grallari (15:26)
10.25  Pokémon (29:52)
10.45  Búrabyggð (37:96)
11.10  Kastljósið
11.35  Mósaík
12.10  At
12.35  Skjáleikurinn
15.55  Zink - Kynningar
16.00  Bikarkeppnin í handbolta. Bein
útsending frá leik í undanúrslitum bikar-
keppni kvenna.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (18:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar. Steinunn
Ólína Þorsteinsdóttir og Hljómsveit
Gunnars Þórðarsonar  taka á móti gestum
í sjónvarpssal.
20.55  Mömmudrengur. (My Mother
Frank) Áströlsk gamanmynd frá 2000
um afskiptasama mömmu sem fer í sama
skóla og sonur hennar. Þar mætast gamli
og nýi heimurinn með hroðalegum af-
leiðingum. Aðalhlutverk: Nicholas Bis-
hop, Rose Byrne, Annie Byron, Lynette
Curran og Sinéad Cusack.
22.30  Níunda hliðið. (The Ninth Gate)
Spennumynd frá 1999 um bóksala sem
dularfullur maður ræður til að hafa uppi
á fornum dulspekiritum. Aðalhlutverk:
Goldie, Johnny Depp, Frank Langella,
Lena Olin og Emmanuelle Seigner.
00.40  Söfnuðurinn. (Sekten) Dönsk
spennumynd frá 1997. Ung kona reynir
að bjarga vinkonu sinni úr klóm safnað-
arleiðtoga sem lofar fólki betra lífi og
nær ægivaldi yfir því. e. Aðalhlutverk:
Sofie Gråböl, Ellen Hillingsöe, Sverre
Anker Ousdal, Stina Ekdal og Ghita Nör-
by.
02.10  Zink - Kynningar
02.15  Dagskrárlok

Sunnudagur 20. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
10.22  Babar (29:65)
10.55  Stafakarlarnir (15:24)
11.05  Nýjasta tækni og vísindi
11.20  Kastljósið
11.45  Skjáleikurinn
15.55  Mósaík
16.30  Nigella (3:5)
16.55  Zink - Kynningar
17.00  Geimferðin (5:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Táningar (3:6)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Stóra stundin
20.35  Mér líkar ekki malbikið. Þáttur
um séra Baldur Vilhelmsson í Vatnsfirði.
Farið er með honum um prestakallið, í
Laugabakka og Bæi, Kaldalón og kirkj-
una í Unaðsdal. Siglt er út í Borgarey
með klerki, fylgst með honum kasta fyrir
silung og - síðast en ekki síst - segir hann
skoðanir sínar á mönnum og málefnum.
21.10  Stúlka eins og þú (1:3) (Take a
Girl Like You) Bresk framhaldsmynd
sem gerist árið 1959 og segir frá ungri
kennslukonu og glímu hennar við ást-
leitinn samkennara sinn. Aðalhlutverk:
Ropert Graves, Hugh Bonneville, Robert

Daws, Emma Chambers, Leslie Phillips
og Sienna Guillory.
22.05  Helgarsportið
22.30  Pan Tadeusz. Pólsk bíómynd frá
1999 byggð á frægu kvæði eftir Adam
Mickiewicz um átök og ástir í Litháen
um aldamótin 1800. Aðalhlutverk: Bogu-
slaw Linda, Daniel Olbrychski, Michal
Zebrowski og Grazyna Szapolowska.
00.00  Kastljósið
00.25  Zink - Kynningar
00.30  Dagskrárlok

Föstudagur 18. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.25 Á Lygnubökkum (23:26) (e)
10.50 New York löggur (18:22) (e)
11.40 Ó, ráðhús (3:23) (e)
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi
12.40 Sprengjuhótunin. (Juggernaut)
Sprengjuhótun berst eigendum skemmti-
ferðaskipsins Britannic. Öflugar sprengj-
ur eru um borð í skipinu og munu þær
springa ef eigendurnir reiða ekki af hendi
hálfa milljón punda. Sprengjusérfræð-
ingar eru sendir um borð og nú er hver
sekúnda dýrmæt!  Aðalhlutverk: Anthony
Hopkins, Omar Sharif, Richard Harris,
David Hemmings.
14.25 Ein á báti (23:24) (e)
15.10 Andrea (e)
15.35 NBA-tilþrif
16.00 Barnatími Stöðvar 2
18.05 Seinfeld (8:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (11:21)
20.00 Tindátarnir. (Small Soldiers)
Leikfangasmiður býr til nýjar hermanna-
fígúrur en setur óvart í þær háþróaða
tölvukubba sem gerir þeim kleift að læra
að berjast auk þess sem þær tala og hreyf-
ast. Leikfangastríðið er hafið!  Aðalhlut-
verk: Kirsten Dunst, Gregory Smith, Jay
Mohr.
21.50 Blóðsugubaninn Buffy (18:22)
22.40 Tvær hendur tómar. (Two
Hands) Áströlsk glæpamynd á léttum
nótum. Jimmy tekur að sér að sendast
með peninga fyrir bófaforingja í Sydney.
Svo óheppilega vill til að hann glatar
peningunum þegar hann bregður sér á
ströndina! Bófaforinginn hlustar ekki á
neinar afsakanir og Jimmy er sannarlega
í vondum málum.  Aðalhlutverk: Heath
Ledger, Bryan Brown, Rose Byrne.
00.25 Á bláþræði. (The Thin Red Line)
Firring seinni heimsstyrjaldarinnar er að
gera út af við bandaríska hermenn sem
berjast fyrir þjóð sína á eyju í Kyrrahaf-
inu. Æðri tilgangur sem felst í því að
fórna lífi sínu fyrir þjóð sína víkur fyrir
sjálfsbjargarviðleitni þeirra og þeirri
tilhugsun að þeir muni jafnvel ekki sjá
ástvini sína aftur. Aðalhlutverk: Sean
Penn, Adrien Brody, James Caviezel.
03.10 Seinfeld (8:22) (e)
03.35 Ísland í dag
04.00 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 18. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Litla risaeðlan 2
11.50 Glæstar vonir
13.35 60 mínútur (e)
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (19:24)
20.00 Ó, ráðhús (23:23)
20.30 Í hjartastað. (Return to Me) Róm-
antísk gamanmynd. Bob Rueland er í
sárum eftir lát eiginkonunnar. Grace
Briggs á sömuleiðis erfitt uppdráttar en
nýtt hjarta gefur henni von um betra líf.
Fyrir einskæra tilviljun hittast Bob og
Grace og með þeim tekst góð vinátta en
bæði eru hrædd við að gera alvöru úr
sambandinu. Aðalhlutverk: David Duch-
ovny, Minnie Driver, Joely Richardson,
David Alan Grier.
22.30 Fjórir eins. (Rounders) Laganem-
inn Mike McDermott tapar sparifé sínu í
póker og segir kærustu sinni að hann
hafi lært sína lexíu og sé hættur öllu fjár-
hættuspili. Freistingin eykst hins vegar
þegar “Ormurinn”, félagi hans og al-
ræmdur bragðarefur, losnar úr fangelsi
og þarfnast peninga til þess að borga
skuld sína við rússneskan mafíósa sem
er færari en flestir í póker. Mike getur
ekki staðist freistinguna að setjast aftur
við pókerborðið og hættir lífi og limum
til að veita vini sínum hjálparhönd.  Aðal-

hlutverk: John Turturro, Matt Damon,
Edward Norton, Paul Cicero.
00.30 Efsti dagur. (End of Days) Í þess-
um trylli er Arnold Schwarzenegger í
hlutverki fyrrverandi lögregluþjóns sem
lendir í því hlutverki að verja heiminn
fyrir sjálfum djöflinum. Allt ráðabrugg
djöfulsins virðist snúast um eina konu
sem Arnold á að bjarga. Aðalhlutverk:
Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne,
Robin Tunney.
02.30 Í tómu tjóni. (Money Talks) Gam-
anmynd um lítilfjörlegan smákrimma
sem er ranglega sakaður um að hafa
myrt lögregluforingja. Hann verður
skyndilega miðdepill allrar athygli og
menn leggja allt í sölurnar til að hafa
uppi á honum. Sá eini sem getur komið
honum til hjálpar er heldur viðskotaillur
fréttamaður. Aðalhlutverk: Charlie
Sheen, Chris Tucker.
04.05 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 20. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Myndbönd
12.15 60 mínútur II (e)
13.00 Nágrannar
15.00 Madeline. Myndin er byggð á
vinsælli barnasögu um rauðhærðu stúlk-
una Madeline. Söguhetjan okkar er ein
tólf stúlkna á heimavistarskóla í París
sem frú Clavell stjórnar. Hinn fégráðugi
Covington lávarður vill selja skólann og
Madeline og vinkonur hennar reyna að
koma í veg fyrir að honum takist ætlunar-
verk sitt.  Aðalhlutverk: Frances McDor-
mand, Nigel Hawthorne, Hatty Jones.
16.25 Simpson-fjölskyldan (11:23)
16.50 Andrea (e)
17.15 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Bræðrabönd (4:10).
21.30 60 mínútur
22.20 Þúsund ekrur. (A Thousand Acr-
es) Áhrifamikil mynd um gamlan ekkil
og þrjár dætur hans en ýmis fjölskyldu-
leyndarmál koma upp á yfirborðið eftir
að gamli maðurinn lætur fjölskyldubýlið
af hendi við dæturnar. Aðalhlutverk:
Jessica Lange, Michelle Pfeiffer, Jennifer
Jason Leigh.
00.00 Golden Globe verðlaunahátíðin
(2002 Golden Globe Awards) Bein út-
sending frá afhendingu Golden Globe
verðlaunanna. Veittar eru viðurkenning-
ar til þeirra sem skara fram úr við gerð
sjónvarpsþátta og kvikmynda. Hátíðin
er nú haldin í 59. sinn en að henni standa
samtök erlendra fréttamanna í Holly-
wood.  2002.

04.00 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 18. janúar
18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim

19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Trufluð tilvera (1:14)
21.00 Sweeney Todd. Hrollvekjandi
sjónvarpsmynd. Hárskerinn Sweeney
Todd gerir fleira en að skera hár á höfði
manna. Og þeir sem setjast í stólinn hjá
honum eiga ekki allir afturkvæmt. En
hvaða leynimakk er í gangi hjá honum
og slátraranum, henni frú Lovett? Og af
hverju er kjötið hjá henni alltaf svo und-
arlegt á bragðið? Aðalhlutverk: Ben
Kingsley, Campbell Scott , Joanna Lum-
ley, Selina Boyack, John Schlesinger.
22.30 Sting á tónleikum
23.30 Fordæmd. (The Scarlet Letter)
Stórmynd sem gerð er eftir sígildri skáld-
sögu Nathaniels Hawthornes. Hester
Prynne er ung og fögur en er fangi í
samfélagi heittrúaðra og kúguð af eigin-
manni sínum. Þegar ástir takast með Hest-
er og prestinum Dimsdale bíða þeirra
miklir erfiðleikar og niðurlæging í harð-
neskjulegu samfélagi. Trúarofstækið og
fordómarnir ráða ríkjum og fremstur í
flokki fer eiginmaður Hesterar sem þráir
að koma fram hefndum. Aðalhlutverk:
Demi Moore, Gary Oldman, Robert
Duvall.
01.40 Réttlæti í Texas. (Texas Justice)
Milljónamæringurinn T. Cullen Davis
kann ekki fótum sínum forráð. Eftir fyrra
hjónaband sitt gekk hann að eiga ástkonu
sínu, Priscillu Hatcher. Þau áttu saman
sex ár en þá var Priscilla búin að fá nóg.
Þegar hún neitar að ganga tómhent út úr
hjónabandinu bregst Cullen ókvæða við.
Skilnaðurinn tekur á sig dapurlega mynd
og svo fer að milljónamæringurinn er

ásakaður um morð. Aðalhlutverk: Heat-
her Locklear, Peter Strauss, Dennis
Franz.
03.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 19. janúar
18.00 Íþróttir um allan heim
19.00 Hálendingurinn (2:22)
20.00 Eitt sinn þjófur (19:22)
21.00 NBA. Bein útsending frá leik
Philadelphia 76ers og New York Knicks.
23.30 Gena. (Arresting Gena) Gena er
unglingsstúlka sem býr með frænda sín-
um. Hún er í hlutastarfi á hárgreiðslustofu
en framtíðin er óráðin. Það er lítið um
spennandi tækifæri í smábænum hennar
og fátt annað hægt að gera en að slæpast
með vinunum. Þegar Jane kemur fram á
sjónarsviðið verður breyting á högum
Genu og hún lendir í vafasömum félags-
skap. Aðalhlutverk: Aesha Waks, Summ-
er Phoenix, Sam Rockwell.
01.00 Léttúð og lauslæti. Erótísk kvik-
mynd.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 20. janúar

13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds United og Arsenal.
18.00 Ameríski fótboltinn. Bein útsend-
ing.21.00 Kardínálinn. (Monsignor) Séra
John Flaherty þjónaði á vígvöllum Evr-
ópu í seinni heimsstyrjöldinni. Hann er
nú kominn til starfa hjá páfanum í Róm
en margvíslegir erfiðleikar steðja að

veiðiveiðiveiðiveiðiveiði
Stangaveiðifélag Ísfirð-
inga hefur í samvinnu við
Hótel Ísafjörð og Hafnar-
búðina ákveðið að gang-
ast fyrir námskeiði í
fluguhnýtingum, ef næg
þátttaka fæst. Námskeiðið
verður haldið á Hótel
Ísafirði, föstudagana 25.
janúar, 1. febrúar og 8.
febrúar. Skráningarlisti
liggur frammi í Hafnar-
búðinni við Suðurgötu á
Ísafirði.

SPRON og Netbankinn
opnuðu nýjan fjármálavef
í október sl., hagur.is.
Þessum vef er ætlað að
vera hjálpartæki í fjármál-
um heimilanna og er öll-
um opinn en sækja þarf
um aðgang í upphafi.
Notkunarmöguleikar vefs-
ins eru fjölmargir. Þannig
er t.d. hægt að setja sér
markmið í útgjöldum fjöl-
skyldunnar, skipuleggja
sparnað, endurmeta
lántöku og greiðslubyrði
lána.  Einnig geta not-
endur vefsins reiknað út
eignarstöðu og hversu
mikil áhrif ný lántaka
hefur á fjárhaginn. Með
þessu fæst skýr heildar-
mynd af fjárhag heimilis-
ins. Leiðbeiningar eru
með hverjum hluta og
alltaf ljóst hvað á að gera
næst.
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Sunnudagur 20. desember kl. 18:00
Ameríski boltinn: Leikur óákveðinn

Mánudagur 21. janúar kl. 19:55
Enski boltinn: Charlton Athletic – Aston Villa

Þriðjudagur 22. janúar kl. 19:35
Enski boltinn: Manchester United – Liverpool

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Laugardagur 19. janúar kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Kirkjuskóli barnanna
verður laugardaginn

19. janúar kl. 11:00 Messa
á sunnudag kl. 11:00.

Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli á sunnudaginn

20. janúar kl. 13:00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli
Sesselja Valgeirsdóttir,
Hlíf 1, íbúðum aldraðra á

Ísafirði er áttræð í dag,
16. janúar. Hún er að

heiman

Vatíkaninu. Hinn bandaríski Flaherty er
uppfullur af hugmyndum um hvernig
færa megi þróun mála til betri vegar í
Páfagarði. Hugmyndirnar eru afar djarfar
og ekki öllum kirkjunnar mönnum að
skapi.  Aðalhlutverk: Christopher Reeve,
Genevieve Bujold, Fernando Rey, Jason
Miller.
23.00 Gamlir félagar. (The Good Old
Boys) Sjónvarpsmynd. Kúrekinn Hewey
Calloway er sannkallaður ævintýramað-
ur. Undanfarin tvö ár hefur hann ferðast
um en er nú kominn í heimsókn til bróður
síns. Hewey ætlar ekki að staldra lengi
við en fréttir af fjárhagsvandræðum fjöl-
skyldunnar og ákveður að hjálpa til.
Hann kynnist einnig áhugaverðri konu
sem gæti fengið hann til að hætta flakk-
inu. Aðalhlutverk: Tommy Lee Jones,
Terry Kinney, Frances McDormand,
Sam Shepard, Sissy Spacek, Matt Dam-
on.
00.55 Dagskrárlok og skjáleikur

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Guðný Hólmgeirsdóttir,

starfsmaður Póls hf. á
Ísafirði svarar:

,,Ég byrja
alltaf á því að
kíkja á bb.is

og núna með
nýja vefnum

sýnist mér að
maður þurfi

ekkert annað því hann er
orðinn svo fjölbreyttur og

með svo marga tengla.
Svo skoða ég líka vísir.is

og mbl.is. Ég reyni að fara
einu sinni í viku á

skolatorg.is til að sjá
hvað er að gerast þar. Í

vinnunni nota ég
 flugfelag.is til að panta
flug fyrir starfsmenn eftir
þörfum. Ég fer á hverjum

degi á isb.is, bæði fyrir
mig og líka fyrir vinnuna

því við borgum alla
reikninga á skjálínunni,
pöntum  símsendingu á

gjaldeyri og sækjum
gengi. Vefurinn femin.is
er líka ágætis síða með
ýmsum fróðleik, matar-
uppskriftum og fleiru.“

Föstudagur 18. janúar
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno
18.30 Johnny International (e)
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – special news. Vandaður

fréttaskýringaþáttur þar sem mál eru
krufin til mergjar.
21.00 Þátturinn
22.00 Djúpa laugin
22.50 Two guys and a girl (e)
23.20 Temptation Island II (e)
00.10 Profiler (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 19. janúar

12.30 48 Hours
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa laugin
16.30 Survivor III
17.30 Þátturinn
18.30 Fyrirgefðu (e)
Umsjón Felix Bergsson.
19.30 King of Queens
20.00 Johnny International. Í þættin-
um í kvöld rýnir Johnny í rasisma. Hann
spjallar við Íslendinga í Danmörku,
ræðir við Leoncie og kynnir sér nýbúa-
samtökin og félag íslenskra þjóðernis-
sinna.
21.00 Íslendingar
22.00 Profiler. Bandarísk sakamála-
röð um réttarsálfræðinginn Sam Waters
og félaga hennar í sérsveit alríkislög-
reglunnar gegn ofbeldisglæpum.
22.50 Candyman
00.20 Jay Leno (e)
01.10 Boston Public
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 20. janúar
12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor
14.30 City of Angels (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Two guys and girl
20.00 Fyrirgefðu. Fyrirgefðu er íslensk
þáttaröð um mátt fyrirgefningarinnar í
daglegu lífi Íslendinga. Felix Bergsson
tekur hús á venjulegu fólki sem vill biðja
einhvern fyrirgefningar og leiðir deilur,
stórar sem smáar til lykta.
21.00 Silfur Egils
22.30 Tantra. Þættirnir byggja á 5000
ára gamalli speki Tantra sem fjallar um
samskiptaaðferðir, nánd og kynlífsað-
ferðir.
23.50 Íslendingar (e)
00.40 48 Hours (e)
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

ÖnundarfjörðurÖnundarfjörðurÖnundarfjörðurÖnundarfjörðurÖnundarfjörður

Þak fauk áÞak fauk áÞak fauk áÞak fauk áÞak fauk á
íbúðarhúsíbúðarhúsíbúðarhúsíbúðarhúsíbúðarhús
Í hvassviðrinu sem gekk

yfir Vestfirði á mánudag
urðu talsverðar skemmdir
á bænum Hóli í Önundar-
firði þegar hluti þaks á
gömlu útihúsi fauk á tví-
lyft íbúðarhús þar skammt
frá. Mjög sviptivindasamt
var á þessum slóðum og í
einni af verstu vindhvið-
unni þeyttust tvær sperrur
af þakinu inn í stofu á efri
hæð íbúðarhússins og fór
önnur í gegnum stofu-
gluggann en hin stakkst í
gegnum timburklæddan
útvegginn.

Félagar í Björgunar-
sveitinni Sæbjörgu voru
kallaðir út og með þeirra
aðstoð tókst ábúendum á
Hóli að koma sperrunum
út úr húsinu og negla plötu
fyrir gluggann og gatið.

Stórleikurinn í enska
boltanum þessa vikuna

fer fram á Old Trafford á
þriðjudag í næstu viku en

þá taka heimamenn í
Manchester United á móti

erkifjendunum frá
Liverpool. Leikurinn er

sýndur á Sýn og hefst
kl. 19:35.

Enginn Ísfirðingur á VetrarólympíuleikunumEnginn Ísfirðingur á VetrarólympíuleikunumEnginn Ísfirðingur á VetrarólympíuleikunumEnginn Ísfirðingur á VetrarólympíuleikunumEnginn Ísfirðingur á Vetrarólympíuleikunum

Ísfirðingar hafa tekið þátt íÍsfirðingar hafa tekið þátt íÍsfirðingar hafa tekið þátt íÍsfirðingar hafa tekið þátt íÍsfirðingar hafa tekið þátt í
Vetrarólympíuleikum í 50 árVetrarólympíuleikum í 50 árVetrarólympíuleikum í 50 árVetrarólympíuleikum í 50 árVetrarólympíuleikum í 50 ár

Sex íslenskir skíðamenn
hafa verið valdir til að vera
fulltrúar Íslands á Vetrar-
ólympíuleikunum sem
haldnir verða í Salt Lake
City í Bandaríkjunum í
næsta mánuði. Enginn Ís-
firðingur er í liðinu, en Ól-
afur Th. Árnason skíða-
göngumaður frá Ísafirði,
sem náð hefur lágmörkum
fyrir leikana hefur ákveðið
að gefa ekki kost á sér að
þessu sinni. Þetta er í fyrsta
skipti síðan 1948 að Ísland
sendir keppendur til leiks á
vetrarleikum án þess að

Ísfirðingar eigi fulltrúa í hóp-
num. Næsta verkefni Ólafs
Th. Árnasonar er norska
meistaramótið sem fram fer
17. janúar næstkomandi.

Alls hafa 18 Ísfirðingar
keppt á Vetrarólympíuleikum
og voru þeir Ebenezer Þórar-
insson og bræðurnir Gunnar
og Oddur Péturssynir þeir
fyrstu, en þeir kepptu í Oslo
1952. Í ár er því liðin hálf öld
frá því að Ísfirðingar áttu fyrst
fulltrúa á vetrarleikum. Allar
götur síðan hefur bæjarfélag-
ið átt fulltrúa í Ólympíuliðum
Íslands, en einu sinni hefur

Ísland ekki tekið þátt. Það
var árið 1972 þegar leikarnir
voru haldnir í Sapporo í
Japan, en ferðalagið þangað
þótti of langt og dýrt.

Meðal þeirra Ísfirðinga
sem keppt hafa á vetrarleik-
um eru Arnór Gunnarsson,
Árni Sigurðsson, Ásta Hall-
dórsdóttir, Daníel Jakobs-
son, Ebeneser Þórarinsson,
Einar Ólafsson, Einar Valur
Kristjánsson, Guðmundur
Jóhannsson, Gunnar Péturs-
son, Haukur Sigurðsson,
Sigríður Þorláksdóttir og
Sigurður Jónsson.

Auglýsendur
athugið!

Vinsamlegast
pantið aug-

lýsingapláss
tímanlega!

Gummi Hjalta trúbador
skemmtir skemmtir
á laugardagskvöld

Gerist
áskrif-
endur
í síma
456 4560
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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
ákvað samhljóða á fundi á  sí-
ðustu viku, að falla frá sam-
þykkt sinni frá 1. febrúar 2001
um að taka þátt í Landsmóti
Ungmennafélags Íslands á
Vestfjörðum 2004. Er þessi
ákvörðun tekin í samræmi við
fyrirvara sem settur var um að
samstarf næðist við hið opin-
bera um nauðsynlega fjár-
mögnun en fyrir liggur að
kostnaður bæjarins vegna
uppbyggingar íþróttamann-
virkja yrði að lágmarki 200-
300 milljónir.

Í greinargerð vegna málsins
segir að með teknu tilliti til
kostnaðaráætlana og upplýs-
inga um að hámarksfjárfram-
lag ríkisins verði eigi hærra
en 45 milljónir króna til upp-
byggingar mannvirkja fyrir
Landsmót UMFÍ 2004, telur
bæjarstjórn ekki skynsamlegt
á þessum tíma fyrir Ísafjarðar-
bæ að byggja upp mannvirki
fyrir Landsmót 2004. Væri
slík uppbygging íþróttamann-
virkja á sama tíma og verið er
að framkvæma í samræmi við
stefnu bæjarstjórnar og þrigg-

ja ára áætlun. Þar er um að
ræða framkvæmdir fyrir af-
gang frá rekstri Ísafjarðarbæj-
ar næstu sex til sjö árin og af
einstökum framkvæmdum er
viðbótarhúsnæði fyrir Grunn-
skólann á Ísafirði fjárfrekasta
verkefnið. Telur bæjarstjórn
ekki rök fyrir því að breyta
þeirri forgangsröðun sem nú
er í framkvæmdum bæjarfé-
lagsins enda sé slík forgangs-
röðun forsenda fyrir því að
ráðstafa fjármunum bæjarins
skynsamlega.

Á fundinum lýsti bæjar-

stjórn því yfir að áfram yrði
stutt við íþróttahreyfinguna í
Ísafjarðarbæ líkt og verið
hefði, enda mikil og öflug
íþróttastarfsemi í bænum.
Væri stuðningur bæjarins við
íþróttastarf fólginn í beinum
fjárframlögum til rekstrar og
aðgangi að fjórum íþróttahús-
um, fjórum sundlaugum,
skíðasvæðum bæði fyrir norr-
ænar- og alpagreinar auk úti-
svæða. Þrátt fyrir öll þessi
íþróttamannvirki þótti nauð-
synlegt að byggja 25 m sund-
laug og fullkominn frjáls-

íþróttavöll til að geta haldið
Landsmót UMFÍ í Ísafjarðar-
bæ.

Fyrir fund bæjarstjórnar var
haldinn fundur með undirbún-
ingsnefnd fyrir Landsmót
UMFÍ 2004 (Landsmóts-
nefnd) til að kynna nefndinni
þá niðurstöðu bæjarstjórnar
að vegna kostnaðar við upp-
byggingu íþróttamannvirkja
fyrir Landsmót 2004 teldi
bæjarstjórnin ekki fært að
byggja nauðsynleg mannvirki
á þeim tíma sem er til stefnu
fram að landsmóti.
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Mikið fjölmenni var við
útför hjónanna Ingi-

bjargar Eddu Guðmunds-
dóttur og Hreiðars Snæs

Línasonar og sonar þeirra,
Leons Arnar, sem létust í

eldsvoða á Þingeyri að-
faranótt föstudagsins 4.
janúar. Jarðarförin fór

fram frá Þingeyrarkirkju
á laugardag og var hver

bekkur þéttskipaður. Auk
þess var sjónvarpskapall
lagður yfir í íþróttahúsið
þar sem fjöldi manns gat
fylgst með og tekið þátt í
athöfninni. Má gera ráð

fyrir að milli 400 og 500
manns hafi verið við út-

förina eða allmiklu fleiri
en allir íbúar á Þingeyri.

Hjónin séra Guðrún
Edda Gunnarsdóttir og sr.

Einar Sigurbjörnsson
önnuðust athöfnina,

kirkjukórar Þingeyrar og
Önundarfjarðar sungu og

Jónas Tómasson lék á
þverflautu. Organisti var

Guðmundur Vilhjálmsson.
Að athöfn lokinni var boð-

ið til erfisdrykkju sem
Dýrfirðingar undirbjuggu

í sameiningu.

Fjölmenni viðFjölmenni viðFjölmenni viðFjölmenni viðFjölmenni við
útför á Þingeyriútför á Þingeyriútför á Þingeyriútför á Þingeyriútför á Þingeyri

Frá útförinni á Þingeyri. Stærri myndin er tekin við athöfnina
í kirkjunni en á myndinni hér fyrir ofan eru kisturnar born-
ar til grafar. Ljósmyndir: Mbl/RAX.
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