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–segir Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, sem hefur
lifað og hrærst í leikhúsi frá tíu ára aldri. Sjá miðopnu
–segir Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, sem hefur
lifað og hrærst í leikhúsi frá tíu ára aldri. Sjá miðopnu
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Þrjú ungmenni á aldrinum
17-25 ára voru færð á lögreglu-
stöðina á Ísafirði eftir að fíkni-
efni fundust í bifreið þeirra sl.
föstudagskvöld. Stöðvaði lög-
reglan fólkið, sem var á leið
akandi frá Reykjavík til Ísa-
fjarðar, vegna gruns um að
þau hefðu fíkniefni undir
höndum. Við leit í bifreiðinni
fundust 20 e-töflur, hass og
amfetamín í litlu magni auk
eins lítra af landa. Fólkið var
fært á lögreglustöðina á Ísa-
firði en sleppt á laugardags-

morgun að yfirheyrslum lokn-
um og telst málið upplýst. Einn
mannanna viðurkenndi að hafa
átt e-töflurnar og og megnið
af amfetamíninu og kókaíninu
og að hafa ætlað að dreifa efn-
unum á Ísafirði. Þá viður-
kenndi annar þremenninganna
að hafa átt lítilræði af amfeta-
míni sem hann ætlaði til eigin
nota. Þriðji viðurkenndi að
eiga landann.

Laust upp úr miðnætti á
aðfaranótt sunnudagsins hafði
fólk, er statt var í Reykjavík,

samband við lögregluna á Ísa-
firði og lýsti áhyggjum af 18
ára gömlum syni sínum er
hafði ætlað akandi til Reykja-
víkur ásamt tveimur öðrum en
ekki látið vita af sér í lengri
tíma. Klukkan rúmlega eitt
kallaði lögreglan út hjálpar-
sveit og setti af stað víðtæka
leit af mönnunum þremur sem
m.a. fól í sér að haft var
samband við alla sveitabæi í
Ísafjarðardjúpi. Leitinni var af-
lýst tæplega þremur tímum
síðar er bifreið þremenning-

anna fannst við Broddanes í
Kollafirði. Skömmu síðar gaf
maður sig fram við lögregluna
í Hólmavík sem kannaðist við
að hafa ekið mönnunum til
Hólmavíkur og var þá talið
öruggt að aflýsa leitinni.
Mennirnir létu síðan lögreglu
af sér vita um hádegi á sunnu-
dag.

Um klukkan þrjú sömu nótt
kom lögreglan að bifreið sem
í voru þrír ungir menn á aldr-
inum 17-23 ára. Þeir voru allir
ölvaðir og viðurkenndi enginn

þeirra að hafa ekið bílnum,
sem var stopp er lögregla kom
að honum. Þegar taka átti blóð-
prufu úr meintum ökumanni
bifreiðarinnar brást hann hinn
versti við og beit lögreglu-
mann í handlegginn og skall-
aði annan í andlitið.

Eftir árásina voru mennirnir
settir í fangageymslur yfir
nóttina en þeim var sleppt í
gærmorgun að loknum yfir-
heyrslum.
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Hættan vofir yfirHættan vofir yfirHættan vofir yfirHættan vofir yfirHættan vofir yfir
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.
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ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

SlasaðistSlasaðistSlasaðistSlasaðistSlasaðist
á skíðumá skíðumá skíðumá skíðumá skíðum
Piltur á sextánda ári slasað-

ist alvarlega á skíðasvæðinu í
Tungudal við Skutulsfjörð í
gærmorgun.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mun pilturinn hafa
lent harkalega á baki og höfði
eftir að hafa verið að stökkva
af stökkpalli. Hann var fluttur
á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísa-
firði til aðhlynningar og þaðan
með sjúkraflugi til Reykja-
víkur.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Júlíus með 90Júlíus með 90Júlíus með 90Júlíus með 90Júlíus með 90
milljóna krónamilljóna krónamilljóna krónamilljóna krónamilljóna króna
aflaverðmætiaflaverðmætiaflaverðmætiaflaverðmætiaflaverðmæti
Löndun stendur nú yfir úr

Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270,
frystitogara Hraðfrystihúss-
ins-Gunnvarar hf., en hann
kom til heimahafnar á Ísafirði
á mánudag með 294 tonn af
afurðum eftir 23 daga að veið-
um.

Aflinn veiddist á Vestfjarða-
miðum og út af Hampiðju-
torginu og samanstendur að
mestu af þorski og grálúðu.
Verðmæti aflans, sem var 441
tonn upp úr sjó, er 90 milljónir.
Skipstjóri í veiðiferðinni var
Gunnar Arnarsson.

Sem kunnugt er báru Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna og Eimskip sigur af
hólmi í æðisgengnu kapphlaupi við Íslenskar sjávarafurðir um kaup á eignarhlut
Akureyrarbæjar í Útgerarfélagi Akureyrar þegar þáverandi meirihluti bæjarstjórnar
Akureyrar afréð að selja eignarhlut bæjarins í félaginu. Sigurinn vannst
ekki síst á loforðum SH um aukna starfsemi nyrðra og liðlega eitthundrað
ný störf í bæjarfélaginu. Þetta gekk eftir að mestu. Aðfallið færði
Akureyringum mörg ný störf. En líkt og gerist með sjávarföllin þá
fjaraði út á ný. Þegar upp er staðið þykir sýnt að atvinnutækifærum í höfuðstað
Norðurlands fjölgaði ekkert við sölu bæjarins á ÚA. Þannig fór um sjóferð þá.

Og nú eru Akureyringar flemtri slegnir. Að minnsta kosti sumir hverjir. Eim-
skip hefur keypt meirihluta í Útgerðarfélagi Akureyringa. Stjórnartaumarnir eru
komnir í hendur manna í Reykjavík. Akureyringar ráða ekki lengur ferðinni í
þessu óskabarni, sem kostaði  heimamenn langan tíma og mikið erfiði að gera að
öflugu, atvinnuskapandi fyrirtæki sem horft hefur verið til með stolti.

Engum getum skal að því leitt hvort eigandaskiptin á ÚA leiða til uppstokkunar
á fyrirtækinu í einni eða annari mynd. Á tímum viðskipta þar sem arðsemiskrafan
er æðri öllu, og orðheldni fellur undir flýtifyrningu, þegar svo þykir henta, er

skiljanlegt að menn séu haldnir kvíða út af stöðunni: ,,Nú er það (ÚA) í eigu
manna sem munu gera það sem skilar mestum hagnaði hvort sem fyrirtækið er
staðsett á Akureyri eða annars staðar,“ er haft eftir fyrrum stjórnarfor-manni

fyrirtækisins, sem andvígur var sölunni á sínum tíma.
Samruni fyrirtækja sitt á hvoru landshorninu hafa til þessa leitt til

þess eins að starfseminni hefur verið skákað til með hagsmuni eigenda
einna að leiðarljósi, oftast þvert ofan í gefin fyrirheit og loforð við

upphaf sam-einingarferils. Um þetta er sagan ólygnust. Þvers og kruss um landið
eru sjávar-þorp sem bera þessu vitni. Þar sitja íbúarnir uppi með sárt enni.

Rótin að kvíða  Akureyringa liggur í fiskveiðistjórnuninni. Það skiptir engu
þótt ,,draslið í landi,“ (fiskvinnsluhúsin) standi auð. Kvótinn fylgir hlutabréfunum,
eignaraðildinni að óveidda fiskinum, sem stjórn völd færðu útvöldum og sem
þau leggja höfuðáherslu á að tryggja í sessi. Það óskar enginn Akureyringum að
verða leiksoppar í Matadoraleik handhafa auðlindarinnar líkt og íbúar margra
sjávarplássa hafa orðið að sætta sig við. En hættan vofir yfir þeim, sem öðrum,
meðan ekki verður tekið til hendinni um breytta breytta fiskveiðistjórnun.

s.h.
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Félagsmálanefnd harmarFélagsmálanefnd harmarFélagsmálanefnd harmarFélagsmálanefnd harmarFélagsmálanefnd harmar
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Á fundi félagsmálanefndar
Ísafjarðarbæjar er haldinn var
föstudaginn 8. mars sl. voru
lögð fram og samþykkt ein-
róma drög að umsögn nefnd-
arinnar um frumvarp til laga
um verslun með áfengi og tó-
bak.

Í umsögn nefndarinnar
kemur fram eindregin afstaða
gegn sölu áfengis í matvöru-
verslunum og ýmislegt talið
upp er mælir að áliti nefndar-
innar gegn slíku. Vegna sam-
þykktar bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar varðandi frum-
varpið segist nefndin harma
vinnubrögð bæjarstjórnar sem
ítrekaði áskorun til efnahags-
og viðskiptanefndar Alþingis
án þess að bíða eftir umsögn
félagsmálanefndar um laga-
frumvarp þar að lútandi, sem
þó hafði verið óskað eftir.

Í umsögn sinni telur nefndin
margt upp máli sínu til stuðn-
ings. Meðal þess sem félags-
málanefnd bendir á og segir
mæla gegn áfengissölu í mat-
vöruverslunum er að kaup-
menn myndu hugsanlega
hegða sér eins með sölu á
áfengi og þeir hafa margir gert
með sölu á tóbaki, en nefndin
segir að alltaf finnist einhverjir
sem sniðganga tóbaksvarnar-
lög er kveða á um að ekki
megi selja tóbak til fólks er
ekki hefur náð átján ára aldri.
Telur nefndin eðlilegast að
þeir sem fengju leyfi til áfeng-
issölu yrði gert að leggja versl-
unarleyfi sitt að veði þannig
að stæðu þeir ekki sína plikt
ættu þeir á hættu að missa
það.

Auk þess telur félagsmála-
nefndin að óljóst sé hverjir
ættu að fylgjast með að regl-
um um sölu áfengis sé fram-
fylgt, hvort að það sé verkefni

ríkisins eða sveitarfélaganna,
og hvaða skorður yrðu settar
mögulegum áfengisseljend-
um. Sérstaklega telur nefndin
nauðsynlegt að komast að
hvort að unglingar gætu unnið
við að selja téðan varning þar
eð þeir væru óneitanlega veik-
ari á svellinu þegar þeir þyrftu
að neita jafnöldrum sínum eða
kunningjum um kaup á bjór-
kippu.

Einnig segir að tilgangur
frumvarpsins gangi beint á
heilbrigðisáætlun sem Al-
þingi samþykkti á síðasta ári
og þegar öll kurl séu komin
til grafar sé næsta víst að til-
færsla léttvíns- og bjórsölu til
matvöruverslana geri starf
þeirra sem vinna að forvörn-
um erfiðara og jafnvel allt starf
er unnið hafi verið hingað til
með öllu gagnslaust.

Ef lögin verða samþykkt
telur félagsmálanefndin að
ýmsa hluti þurfi að athuga:

„-Búast má við að úrval
minnki verulega frá því sem
nú þekkist, þar sem þá myndi
ráða lögmál framboðs og eft-
irspurnar og varla færu versl-
anir að sitja uppi með góð og
um leið dýr vín sem seldust
lítið. Eftir stæði léttasta sölu-
varan: nokkrar ódýrar gerðir
léttvína og algengasti bjór á
markaðnum. Vildu menn ann-
að yrði að panta það að sunn-
an?

Ólíklegt er að verð lækki
eins og margir vilja láta í veðri
vaka. Varla færi ríkið að lækka
álagningu sína á áfengi og
síðan kæmi álagning versl-
unarinnar til. Út kæmi sama
eða hærra verð en áður. Færi
svo að verslunum yrðu settar
strangar reglur um sölu áfeng-
is má búast við verðhækkun
– ekki lækkun“. Að auki tekur

nefndin fram að hún telji það
hulda ráðgátu hvernig það
komi frelsi við hvort kaupa
megi vín í einni búð en ekki í
annari; ánauð hafi verið af-
numin á Íslandi þegar vistar-

band var aflagt um 1894 og
hér á landi hafi ríkt almennt
frelsi allar götur síðan.

Undir þessa umsögn félags-
málanefndar skrifuðu sex
meðlimir félagsmálanefndar,

þau Laufey Jónsdóttir,  Sig-
ríður Bragadóttir, Svavar Þór
Guðmundsson, Védís Geirs-
dóttir og Ingibjörg María Guð-
mundsdóttir.

SveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórnarkosningarnarkosningarnarkosningarnarkosningarnarkosningarnar 25. maí nknar 25. maí nknar 25. maí nknar 25. maí nknar 25. maí nk

Ládeyða í framboðsmál-Ládeyða í framboðsmál-Ládeyða í framboðsmál-Ládeyða í framboðsmál-Ládeyða í framboðsmál-
um í Súðavíkurhreppium í Súðavíkurhreppium í Súðavíkurhreppium í Súðavíkurhreppium í Súðavíkurhreppi

Enn hefur ekkert heyrst af
framboðum í Súðavíkur-
hreppi fyrir sveitarstjórnar-
kosningar í vor og virðist
þar ríkja heldur meiri lá-
deyða í framboðsmálum en
í nágrannasveitarfélögun-
um. Í síðustu kosningum
voru tveir listar með framboð
í Súðavík, þ.e. F-listi, listi
umbótasinna, sem fékk fjóra
fulltrúa kjörna og H-listi,
sem fékk einn fulltrúa kjör-
inn.

Salvar Baldursson, odd-
viti F-lista, sagði í samtali

við blaðið að engar viðræður
hefðu átt sér stað innan listans
um framboð í vor en hann
vonaðist þó til að einhver
framboð kæmu fram enda
litist honum ekki á ef það yrðu
„óhlutbundnar“ kosningar í
sveitarfélaginu. Sjálfur sagð-
ist hann ekki vera viss hvort
hann gæfi kost á sér áfram,
starfinu fylgdi mikil vinna en
að málin myndu skýrast í apr-
íl.

Sigurjón Samúelsson, odd-
viti H-listans, sagði að hann
væri kannski kominn á þann

aldur að draga bæri sig til
baka. Hann væri í það
minnsta ekki farinn að íhuga
framboð en ákvörðun um
slíkt myndi þá væntanlega
liggja fyrir í apríl.

Þann 2. apríl nk. hefst ut-
ankjörfundaratkvæðagreið-
sla fyrir kosningarnar í vor.
Þeir sveitarstjórnarmenn
sem ekki ætla aftur í fram-
boð, þurfa að tilkynna það
yfirkjörstjórn fyrir kl. 12 á
hádegi þann 4. maí nk. en
þann dag rennur framboðs-
frestur einnig út.

Nýr skíðaskáli í TungudalNýr skíðaskáli í TungudalNýr skíðaskáli í TungudalNýr skíðaskáli í TungudalNýr skíðaskáli í Tungudal

Skíðaskáli foreldrafélags
skíðabarna í Tungudal verður
formlega tekinn í notkun við
hátíðlega athöfn kl. 17 á
föstudag. Þar mun Páll Stur-
laugsson, einn þeirra er hefur
lagt hvað mesta hönd á plóg
við byggingu skálans, opna
hann formlega. Að því loknu
verður gestum boðið upp á
kaffi og rjómapönnukökur.

Ísafjarðarbær hefur ráðið
SKG-veitingar til þess að sjá
um rekstur skálans það sem
eftir lifir vetrar og hefur hann
nú verið í notkun um nokkurt
skeið án þess að vera formlega
opnaður.

Páll Sturlaugsson sagði í
samtali við blaðið að sérlega
ánægjulegt væri að geta tekið
skálann í notkun rétt fyrir

páska þar eð vinna við hann
hafi ekki hafist fyrr en í októ-
ber 1998. „Mér finnst þetta
hafa gengið alveg stórkostlega
og það sést kannski best á því
að skálinn hefur aðeins tekið
tæp fjögur ár í smíðum. Hann
hefur að mestu verið byggður
í sjálfboðavinnu og það er
ótrúlegt hvað menn hafa verið
duglegir,“ sagði Páll.

Tekinn í notkun á föstudagTekinn í notkun á föstudagTekinn í notkun á föstudagTekinn í notkun á föstudagTekinn í notkun á föstudag

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Á fegurðarsamkeppninni
„Ungfrú Vestfirðir 2002“, sem
fer fram í Krúsinni á Ísafirði
laugardaginn 6. apríl  verður í
fyrsta skiptið valin „Netstúlka
Vestfjarða“, en áhugasamir
geta greitt stúlkunum sín at-
kvæði á vefnum skemmt-
un.com til 4. apríl nk. Átta
stúlkur munu keppa um titil-
inn „Ungfrú Vestfirðir 2002“
að þessu sinni.

„Netstúlka Vest-„Netstúlka Vest-„Netstúlka Vest-„Netstúlka Vest-„Netstúlka Vest-
fjarða“ valin ífjarða“ valin ífjarða“ valin ífjarða“ valin ífjarða“ valin í

fyrsta sinnfyrsta sinnfyrsta sinnfyrsta sinnfyrsta sinn
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VeitingastaðurinnVeitingastaðurinnVeitingastaðurinnVeitingastaðurinnVeitingastaðurinn
Thai KoonThai KoonThai KoonThai KoonThai Koon

Hafnarstræti 9-13Hafnarstræti 9-13Hafnarstræti 9-13Hafnarstræti 9-13Hafnarstræti 9-13

opnar föstudaginn 22. 3. kl. 11:30opnar föstudaginn 22. 3. kl. 11:30opnar föstudaginn 22. 3. kl. 11:30opnar föstudaginn 22. 3. kl. 11:30opnar föstudaginn 22. 3. kl. 11:30
Opnunartilboð verður yfir helgina.Opnunartilboð verður yfir helgina.Opnunartilboð verður yfir helgina.Opnunartilboð verður yfir helgina.Opnunartilboð verður yfir helgina.

Tælenskur matur á 790 kr. með gosiTælenskur matur á 790 kr. með gosiTælenskur matur á 790 kr. með gosiTælenskur matur á 790 kr. með gosiTælenskur matur á 790 kr. með gosi
og barnamatur á 590 kr. með gosi.og barnamatur á 590 kr. með gosi.og barnamatur á 590 kr. með gosi.og barnamatur á 590 kr. með gosi.og barnamatur á 590 kr. með gosi.

Kaffi, kryddsósur og margt fleira.Kaffi, kryddsósur og margt fleira.Kaffi, kryddsósur og margt fleira.Kaffi, kryddsósur og margt fleira.Kaffi, kryddsósur og margt fleira.

Aðstoð í boðiAðstoð í boðiAðstoð í boðiAðstoð í boðiAðstoð í boði
Textagerð af öllu tagi. Aðstoð við greinaskrif

og frágang til birtingar. Yfirlestur handrita,
lagfæringar og leiðréttingar. Umsjón með
blöðum og bæklingum og ritun þeirra eftir
þörfum. Þýðingar úr ensku, dönsku, norsku,
sænsku, þýsku, frönsku og ítölsku og e.t.v.
fleiri tungumálum eftir atvikum.

Full þagmælska um viðfangsefni og við-
skiptavini.

Hlynur Þór Magnússon
Sólgötu 8, Ísafirði

 sími 892 2240

Við viljum seljaVið viljum seljaVið viljum seljaVið viljum seljaVið viljum selja

Enn viljum við hjónin gjarnan selja eign
okkar að Sundstræti 22, sem er miðhæð
hússins, um 140 fm að gólffleti og svo
bílskúrinn, 28 fm. Verði er stillt í hóf að
aokkar mati og vandalaust að semja um
það. Nánari upplýsingar hjá Guðjóni og
Dýrfinnu í síma 897 4661 eða 456
4660.

SnyrtifræðingarSnyrtifræðingarSnyrtifræðingarSnyrtifræðingarSnyrtifræðingar
 - förðunarfræðingar - förðunarfræðingar - förðunarfræðingar - förðunarfræðingar - förðunarfræðingar

- og áhugafólk- og áhugafólk- og áhugafólk- og áhugafólk- og áhugafólk
Námskeið í varanlegri förðun (tattoo)

er fyrirhugað í apríl á Ísafirði. Góðir
tekjumöguleikar. Uppl. í síma 822 8808

Sól og
fegurð

Okkar einstaka skíðavika er að renna
upp. Nýjar perur í Sól og fegurð, Túngötu
3, sími 456 5522

Alheimsmeistaramót í víkingaskák haldið í fjórða sinnAlheimsmeistaramót í víkingaskák haldið í fjórða sinnAlheimsmeistaramót í víkingaskák haldið í fjórða sinnAlheimsmeistaramót í víkingaskák haldið í fjórða sinnAlheimsmeistaramót í víkingaskák haldið í fjórða sinn

Orri Hjaltason hlutskarp-Orri Hjaltason hlutskarp-Orri Hjaltason hlutskarp-Orri Hjaltason hlutskarp-Orri Hjaltason hlutskarp-
astur með fullt hús vinningaastur með fullt hús vinningaastur með fullt hús vinningaastur með fullt hús vinningaastur með fullt hús vinninga
Orri Hjaltason varð hlut-

skarpastur á alheimsmeistara-
móti í víkingaskák sem fór
fram síðdegis á föstudag á
Kaffi Sól á Ísafirði. Hann lauk
keppni með fullt hús vinninga,
alls fimm talsins, en sex skák-
menn öttu kappi að þessu sinni
í víkingaskákinni sem hófst
klukkan 16 og lauk tveimur
tímum síðar með sigri Orra á
Skúla Þórðarsyni, fyrsta al-
heimsmeistaranum í taflinu.

Þetta var fjórða árið í röð
sem alheimsmeistaramót í
víkingaskák er haldið á Ísafirði
en handhafi alheimsmeistara-
titilsins frá síðasta móti, Hall-
dór Pálmi Bjarkason, varði
ekki titil sinn nú sökum ann-
ríkis við vinnu. Í öðru sæti á
mótinu varð Skúli Þórðarson
með fjóra vinninga, en Kol-
beinn Einarsson vermdi þriðja
sætið. Verðlaun á mótinu,
glæsilega útskornir „víking-
ar“, voru sem fyrr gefin af
höfundi taflsins, Magnúsi Ól-
afssyni, uppfinningamanni,
en hann hefur lagt keppninni
lið á þann hátt frá upphafi.

Mörg ár eru liðin frá því að
Magnús samdi hið nýja tafl
en á borðinu í víkingatafli eru
85 sexstrendir reitir sem skip-
að er í níu raðir og eru í þremur
litum. Taflmenn eru hinir
sömu og í venjulegri skák en
níundi maðurinn er víkingur-
inn. Manngangurinn er mjög
svipaður og í klassískri skák
og auðveldur þeim sem hana
kunna.

Skákmenn á öllum stigum
hafa reynt hið nýstárlega tafl.
„Manngangur víkingaskákar-
innar er auðlærður en það tek-
ur svolítinn tíma að átta sig á
stefnunum á borðinu“, sagði
Friðrik Ólafsson stórmeistari
þegar hann hafði kynnt sér
taflið. „Ég býst við að það
verði að byggja upp skákfræði
fyrir víkingaskákina frá
grunni; þó eru ýmsar megin-
reglur sem halda sér, eins og
að hafa sterkt miðborð, að
koma mönnunum fljótt fram
og veikja ekki kóngsstöðuna,
en aðferðin til að gera það
verður allt öðruvísi í víkinga-
skák.“

Á myndinni má sjá Orra Hjaltason t.h. etja kappi við
áskoranda við upphaf mótsins á föstudaginn.

Lagabreytingar um verslun með áfengi og tóbakLagabreytingar um verslun með áfengi og tóbakLagabreytingar um verslun með áfengi og tóbakLagabreytingar um verslun með áfengi og tóbakLagabreytingar um verslun með áfengi og tóbak

Flest virðist benda til þess
að einungis tveir listar verði
boðnir fram í Bolungarvík fyr-
ir sveitarstjórnarkosningarn-
ar í vor, þ.e. listi Sjálfstæðis-
flokks og listi Bæjarmálafé-
lags Bolungarvíkur. Hvorug-
ur listinn hefur þó verið birtur
ennþá en undirbúningsvinna
mun vera í fullum gangi og
vonast báðir aðilar til að fram-
boðslistar verði lagðir fram í
kringum páska.

Sölvi Sólbergsson, formað-
ur Fulltrúaráðs Sjálfstæðisfé-
laganna í Bolungarvík, sagði
í samtali við blaðið að fulltrúa-

ráðið hefði ákveðið á fundi
sínum í lok febrúar að efna til
skoðanakönnunar um val á
frambjóðendum á lista Sjálf-
stæðisflokksins í Bolungarvík
fyrir komandi sveitarstjórnar-
kosningar. Allir flokksbundnir
sjálfstæðismenn í Bolungarvík
hefðu fengið sent heim bréf
þar sem skoðanakönnunin og
fyrirkomulag hennar var
kynnt. Sama bréf var einnig
sent út til allra bæjarbúa í Bol-
ungarvík og segir Sölvi að
þannig gefist þeim, er styðja
stefnu Sjálfstæðisflokksins og
skrifa undir stuðningsyfirlýs-

ingu við flokkinn, kostur á að
hafa áhrif á val á frambjóðend-
um sem skipa munu lista
flokksins.

Skoðanakönnunin mun fara
fram sunnudaginn 17. mars í
Verkalýðshúsinu í Bolungar-
vík og þar geta þátttakendur
ritað nöfn fimm aðila sem þeir
treysta best til að starfa að
bæjarmálum í Bolungarvík og
sem að styðja stefnu Sjálf-
stæðisflokksins. Segir Sölvi
að skipað verði á listann með
hliðsjón af könnuninni og ætti
hann að liggja fyrir öðru hvoru
megin við páska. Flestir nú-

verandi bæjarfulltrúa munu
vera tilbúnir að gefa kost á sér
áfram ef skoðanakönnun leiðir
í ljós stuðning við þá, þar á
meðal Ólafur Kristjánsson,
bæjarstjóri.

Hin nýskipaða stjórn Bæjar-
málafélags Bolungarvíkur hef-
ur fundað stíft að undanförnu
og að sögn Sveins Bernódus-
sonar, stjórnarmanns, er verið
að vinna að fullu í stefnumál-
um félagsins. Vonast hann til
að framboðslisti verði birtur
fyrir páska.

Ólafur Kristjánsson bæjar-Ólafur Kristjánsson bæjar-Ólafur Kristjánsson bæjar-Ólafur Kristjánsson bæjar-Ólafur Kristjánsson bæjar-
stjóri gefur kost á sér áframstjóri gefur kost á sér áframstjóri gefur kost á sér áframstjóri gefur kost á sér áframstjóri gefur kost á sér áfram

Framboðsmál í BolungarvíkFramboðsmál í BolungarvíkFramboðsmál í BolungarvíkFramboðsmál í BolungarvíkFramboðsmál í Bolungarvík

Jóhannessonar og Lárusar G.
Valdimarssonar frá bæjar-
stjórnarfundi þann 7. mars sl.,
verið að veita neina umsögn
um frumvarpið heldur hefði
þar verið um að ræða ítrekun á
fyrri samþykkt bæjarstjórnar
frá 17. desember 1998 vegna
tillögu til þingsályktunar um
afnám einokunar ríkisins á
smásölu áfengis.

Áréttaði bæjarráð að um-
sagnar hefði verið óskað frá
félagsmálanefnd um ofan-

 Í fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar mánudaginn
11. mars sl. kom fram að
umsögn Ísafjarðarbæjar um
frumvarp til laga um breyt-
ingar á lögum um verslun
með áfengi og tóbak yrði
ekki sent efnahags- og við-
skiptanefnd Alþingis fyrr en
umsagnir félagsmálanefnd-
ar og VáVest lægju fyrir.

Liti bæjarráð svo á, að
bæjarstjórn hefði ekki með
samþykkt tillögu Þorsteins

greint frumvarp á fundi bæj-
arráðs 25. febrúar sl. og
sömuleiðis hefði bæjar-
stjórn samþykkt á fundi
þann 7. mars sl. að leita
umsagnar VáVest-hópsins
á frumvarpinu. Því yrði um-
sögn Ísafjarðarbæjar um
frumvarpið ekki send efna-
hags- og viðskiptanefnd Al-
þingis fyrr en umsagnir
félagsmálanefndar og Vá-
Vest lægju fyrir.

Beðið eftir umsögn félags-Beðið eftir umsögn félags-Beðið eftir umsögn félags-Beðið eftir umsögn félags-Beðið eftir umsögn félags-
málanefndar og VáVestmálanefndar og VáVestmálanefndar og VáVestmálanefndar og VáVestmálanefndar og VáVest



4 MIÐVIKUDAGUR 20. MARS 2002

Fjórir ungir Ísfirðingar, Páll
Janus Hilmarsson, Skarphéð-
inn Ölver Sigurðsson, Þorri
Gestsson og Þór Harðarson,
hafa undanfarna mánuði unn-
ið að smíði lítillar flugvélar í
kjallaranum að Fjarðarstræti
19 á Ísafirði og eru þeir langt
komnir með stél á gripinn um
þessar mundir. Hafa þeir fé-
lagar stofnað félag um smíð-
ina sem ber hið virðulega nafn
„Flugfélag Ísafjarðar“. Félag-
ið var formlega stofnað 1. júní
á síðasta ári og síðan þá hafa
þeir félagar unnið hörðum
höndum að því að koma sér
upp tveggja sæta flugvél af
gerðinni RV-9. Þeir hófu smíð-
ina í september en búast þó
ekki við því að koma flugvél-
inni í loftið á næstunni.

Kaffistofuspjall semKaffistofuspjall semKaffistofuspjall semKaffistofuspjall semKaffistofuspjall sem
eitthvað varð úreitthvað varð úreitthvað varð úreitthvað varð úreitthvað varð úr

Hugmyndin að því að
smíða eigin flugvél kviknaði
smám saman með saklausu
kaffistofuspjalli sem varð al-
varlegra er fram liðu stundir.

„Við erum allir lærðir einka-
flugmenn og þar að auki mikl-
ir áhugamenn um flug þannig
að við viljum eyða eins mikl-
um tíma og við getum í há-
loftunum. Það að smíða okkur
flugvél var bara eitthvað sem
við köstuðum fram í gríni
stöku sinnum þegar við félag-
arnir hittumst, en einhvern
veginn fór það svo að áhugi
okkar á verkefninu jókst jafnt
og þétt og áður en við vissum
af vorum við komnir með
teikningar af 2ja sæta flugvél
í hendurnar og þá ekki aftur
snúið.

Við höfðum alltaf talað
mikið um hve gaman væri að
eiga eigin flugvél og þá jafnvel
að smíða hana sjálfir, en það
var alltaf fjarlægur draumur
og ég held að engan okkar
hafi grunað að við myndum
ganga svona langt þegar við
vorum að grínast með þetta í

fyrstu.“

FjárhagurinnFjárhagurinnFjárhagurinnFjárhagurinnFjárhagurinn
mesti farartálminnmesti farartálminnmesti farartálminnmesti farartálminnmesti farartálminn

Félagarnir hafa til þessa eytt
113 vinnustundum í smíðina
og eru nú  langt komnir með
stélið á vélina. Þeir segja að
smíði á flugvél þurfi ekki að
hafa slæm áhrif á félagslífið,
frekar sé verkefnið eins og
skemmtileg viðbót. Þeir hitt-
ast á hverju miðvikudags-
kvöldi í kjallaranum til að
smíða og spjalla og segjast
hafa verulega gaman af því
að vinna hver með öðrum. En
hvernig miðar verkinu áfram?

„Við erum að ljúka við stél-
ið og höfum hægt verulega á
framkvæmdum því við höfum
ekki meira fjármagn til að
halda út í næsta áfanga, þ.e.
að smíða vængina. Smíði á
vél af þessari gerð getur tekið
allt að fimm ár en við gerum
þó ráð fyrir því að ljúka henni
eitthvað fyrr. Fjárhagurinn er
mesti farartálminn og við
þurfum að miða allar fram-
kvæmdir við aurana því flug-
vélasmíð er dýrt spaug,“ segja
þeir félagar.

Efni í flugvél af þessari gerð
kostar á fimmtu milljón króna
og er kostnaðurinn nú þegar
kominn í 700 þúsund. Þeir
segjast stefna ótrauðir á það
að panta efni í vængina í vor
og taka fram að ef einhvern
langar til að aðstoða þá við að
flýta smíðinni, gætu þeir vel
hugsað sér að taka við frjáls-
um framlögum á reikning
Flugfélagsins, sem er númer
3460 í Íslandsbanka.

Margt að græðaMargt að græðaMargt að græðaMargt að græðaMargt að græða
á flugvélasmíðá flugvélasmíðá flugvélasmíðá flugvélasmíðá flugvélasmíð

Þrátt fyrir að kostnaðurinn
við smíðina sé mikill, segja
þeir félagar að margt sé á því
að græða að smíða eigin flug-
vél. Þeir segjast jafnvel geta

selt hana á tvöföldu smíða-
verði. „Stærsti útgjaldaliður í
rekstri á flugvél sem þessari
er viðhaldskostnaðurinn. Á 50
flugtíma fresti þarf að fá flug-
virkja til að yfirfara alla flug-
vélar og það kostar á fimmta
tug þúsunda. Ef maður smíðar
eigin vél, fær maður að annast
allt viðhald sjálfur.“

Kvíða ekki flugtakiKvíða ekki flugtakiKvíða ekki flugtakiKvíða ekki flugtakiKvíða ekki flugtaki

Fjórmenningarnir segja
nokkurs misskilnings gæta
þegar þeir segjast vera að
smíða flugvél því margir haldi
þá standa í einhvers konar
uppfinningarstarfsemi að
hætti Wright-bræðra. Jafnvel
hafi fólk orðið hálf hvumsa
við fregnirnar og svarið eið
þess efnis það skuli aldrei
stíga í flugvél smíðaða af
þeim.

„Það er algjör misskilning-
ur að þetta sé eitthvað hættu-
spil. Við fylgjum ítrustu ör-
yggiskröfum sem gerðar eru,
enda fengi vélin ekki að fara í
loftið. Það kemur eftirlitsmað-
ur að sunnan fjórum sinnum á
smíðatímanum og tekur út
verkið og sér til þess að allt sé
vel gert. Svo fáum við heldur
ekki að taka farþega í vélina
fyrr en við höfum flogið henni
sjálfir í 40 klst,” segir Skarp-
héðinn og segist ekki kvíða
fyrir því að taka á loft.

Í fótspor meistarannaÍ fótspor meistarannaÍ fótspor meistarannaÍ fótspor meistarannaÍ fótspor meistaranna

Við nánari eftirgrennslan
kemur í ljós að flugvél fjór-
menninganna er ekki sú fyrsta
sem smíðuð hefur verið í kjall-
aranum að Fjarðarstræti 19.
Árið 1987 lauk faðir Þórs,
Hörður Ingólfsson, við smíði
á Avid Flyer vélinni, TF-AGN,
í félagi við Ingólf föður sinn
og bræður sína Hálfdán og
Örn. Síðan lauk Ragnar Ing-
ólfssson, bróðir þeirra, smíði
á TF-SMA, 2ja sæta Quickie

II vél sem fór í loftið árið
1994. Því má segja að dreng-
irnir í Flugfélagi Ísafjarðar séu
að feta í fótspor gamalla
meistara með smíðum sínum
nú.

„Það er ekkert stressandi
að fylgja í kjölfarið á þessum
köppum. Það sem þeir gerðu
á sínum tíma er okkur mikil
hvatning, því þeir hafa sýnt
fram á að það er ekki síður
hægt að smíða fallegar flug-
vélar í kjallara á Ísafirði en í
Boeing-verksmiðjunum í Se-
attle í Bandaríkjunum. Þeir
heimsækja okkur stundum í
kjallarann, bæði til að gefa
okkur góð ráð og fylgjast með
framkvæmdum. Þegar efnið í
stélið kom voru þeir eiginlega
spenntari en við sjálfir, þá var
gaman að sjá karlana,” segir
Þór.

Sundferðir tilSundferðir tilSundferðir tilSundferðir tilSundferðir til
ReykjanessReykjanessReykjanessReykjanessReykjaness

Þeir félagar segjast hafa nóg
að gera fyrir tveggja sæta flug-
vél á norðanverðum Vestfjörð-
um og nefna sem dæmi sund-
og kræklingatínsluferðir sem
þeir hafa farið til náttúruperl-
unnar í Reykjanesi við Ísa-
fjarðardjúp, útsýnisflug yfir
Strandir og skreppitúra til
Reykjavíkur. „Þegar maður
hefur flugvél til umráða er
veðrið eini farartálminn og
kannski eldsneytisgeymir-
inn,“ segir Páll Janus.

Þrátt fyrir nafnið á félaginu
segjast félagarnir ekki ætla
fara út rekstur farþegaflugs,
a.m.k. ekki á næstunni. „Þetta
er aðallega okkar áhugamál.
Við erum allir með einkaflug-
mannspróf og það að leigja
vél í hvert skipti sem við vilj-
um taka rúnt um Djúpið er
einfaldlega of dýrt fyrir unga
menn sem sumir hverjir eru
að stofna heimili. Svo er smíð-
in sjálf líka skemmtileg, enda
værum við varla annars að
þessu,“ segja þeir félagar.

Áætla flugtak árið 2005Áætla flugtak árið 2005Áætla flugtak árið 2005Áætla flugtak árið 2005Áætla flugtak árið 2005
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Einbýlishús / raðhús
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þessari

auglýsingu eru

aðeins
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söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar eru

veittar  á skrif-

stofunni að
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Tangagata 16: 66,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.Engjavegur 24: 126,4 m² ein-

býlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða.
Laust 1. ágúst 2001. Áhv. ca.
4,6 m.kr. Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 50: 138,4 m² Hos-
by einingahús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar-
lóð Laust fljótlega.
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt
kjallara, háalofti og ræktuðum
garði. Tilboð óskast
Lyngholt 10:151,3 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt 55,2
m² bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Móholt 9: 194,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m²
glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.

Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð
á neðri hæð í fjórbýlishúsi
ásamt góðum bílskúr.
Verð 6,9 m.kr.
Hlíf II –Torfensi: 62,5 m² 2ja-
3ja herbergja íbúð á jarðhæði í
Dvalarheimili aldraðra.
Verð 7,1 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með frá-
bæru útsýni. Ótrúlega hagstæð
í rekstri. Áhv. ca. 3,4 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Skoða öll
tilboð. Möguleiki að taka bíl
uppí. Áhv. ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

Fjarðarstræti 14: 100 m²
falleg 4ra herbergja íbúð á n.h.
í tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjall-
ara og 27,8 m² geymsluskúr.
Baklóð fylgir neðri hæðinni.
Áhv. ca. 1,5 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra her-
bergja íbúð að hluta undir risi.
Íbúðin er í góðu standi.
Tilboð óskast
Pólgata 5a: 121 m² 4ra her-
bergja íbúð á n.h. í þríbýlishúsi
ásmt bílskúr , 50% kjallara og
eignarlóð. Íbúðin er öll endur-
nýjuð. Verð 6,7 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir

2ja herb. íbúðir
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjöl-
býlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4  m.kr.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr, sólstofu og
tveimur sólpöllum.
Verð 11.5 m.kr.

Suðureyri
Hjallavegur 11: 138,2 m²
einbýlishús á einni hæð
Verð 3 m.kr.

Flateyri
Drafnargata 10: 158 m²
hlaðið einbýlishús á tveimur
hæðum, klætt með timbri og
einangrað ásamt bílskúr.
Verð 8 m.kr.
Ránargata 8: 130,9 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
hjalli. Tilboð óskast

Bolungarvík
Heiðarbrún 3: 224,6 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr.  Tilboð óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Tilboð
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Einar Kristinn Guðfinnsson
alþingismaður skrifar

,,..við höfum varið
ótrúlega litlu fjármagni
 til jarðgangagerðar..“

JarðgangagerðJarðgangagerðJarðgangagerðJarðgangagerðJarðgangagerð
er framfaramáler framfaramáler framfaramáler framfaramáler framfaramál

við, að þegar mesti þunginn
var í jarðgangagerðinni á Vest-
fjörðum, þ.e á áruni 1994 fóru
þessar fjárveitingar einu sinni
upp í 15 prósent af heil-
darfjárveitingum til vegamála.
Tvisvar sinnum losaði það 10
prósent en önnur ár lægra. Þá
er þess hins vegar að geta að
þetta gerðist á árunum 1991
og 1992 þegar verið var að
ljúka fjármögnun Ólafs-
fjarðarganga, unnið var við
Strákagöng við Siglufjörð og
framkvæmdir voru að hefjast
á  Vestfjörðum.

Af þessum talnayfirlestri má
ótvírætt draga þá ályktun að
jarðgangaframkvæmdir rúm-
ist vel innan marka þess fjár-
magns sem við höfum varið
til vegamála á undanförnum
tveimur áratugum, þó svo að á
þeim tíma hafi verið gerð
tvenn myndarleg jarðgöng. Nú

er búið að marka þá stefnu að
áfram verði haldið á sömu
braut, meðal annars á grund-
velli þess fjármagns sem fæst
út úr einkavæðingu ríkisfyrir-
tækja. Það er vissulega vel.
Þegar hafa verið teknar
ákvarðanir um göng á Norður-
landi og Austfjörðum. Fram
kom í mati Vegagerðarinnar í
skýrslu um jarðgangaáætlun
frá því í janúar árið 2000, að
jafnframt eigi að hefjast handa
við jarðgöng á milli Arnar-
fjarðar og Dýrafjarðar. Voru
þau göng skilgreind ásamt
jarðgöngunum á Austfjörðum
og Norðurlandi, sem „fyrstu
verkefni í jarðgangaáætlun.“
Það var skynsamlegt mat og
eðlilegt að vinna áfram á þeim
grundvelli.

Einar K. Guðfinnsson,
alþingismaður.

milljörðum króna á núgildandi
verðlagi. Þar af voru fjárveit-
ingar til jarðgangagerðar 8
milljarðar króna. Heildarhlut-
fall  fjárveitinga til jarðganga-
gerðar nam því aðeins 4,2%.
Þó er það svo að á þessu tíma-
bili fóru fram lang stærstu jarð-
gangaframkvæmdir sem við
Íslendingar höfum ráðist í;
annars vegar Ólafsfjarðar-
göngin og hins vegar Vest-
fjarðagöngin. Þrátt fyrir að
þessar framkvæmdir séu inni í
fjárveitingum til jarðganga-
gerðar á þessum árum, er hlut-
fall fjárveitinga til jarðganga-
gerðar svo lágt. Þetta er afar
athyglisvert og augljóslega í
hróplegri mótsögn við þá
furðumynd sem menn hafa
sumir hverjir reynt að draga
upp varðandi jarðgöngin.

Ef við síðan rýnum betur
ofan í tölurnar, þá blasir það

asta aðferðin við að rjúfa
vetrareinangrun og tryggja
heilsársakvegasamband. Gerð
jarðganga er þess vegna víða
mikið framfaramál. Reynslan,
til að mynda frá Vestfjörðum,
sýnir það svart á hvítu.

Nýlega svaraði samgöngu-
ráðherra fyrirspurn frá mér
varðandi jarðgangamál og fjár-
magn til jarðgangagerðar. Þau
svör eru afar fróðleg og lýsandi
og hrekja í rauninni þá sleggju-
dóma sem stundum eru reiddir
fram um jarðgangagerðina í
landinu. Skoðum aðeins
nokkrar staðreyndir og byrjum
á því að draga upp heildar-
mynd af þessu dæmi.

Á árunum 1980 til 2001
námu heildarfjárveitingar til
vegagerðar alls um 189,6

Í umræðu um vegamál,
byggðamál og tengda hluti
hefur því oft verið skellt fram
að fjármagn til jarðganga-
gerðar sé sóun. Málum hefur
verið stillt þannig upp að
vegna jarðgangagerðar á um-
liðnum árum hafi ekki reynst
mögulegt að ráðast í aðrar
framkvæmdir og brýnni. Þessu
fer víðs fjarri.

Sannleikurinn er sá að við
Íslendingar  höfum varið ótrú-
lega litlu fjármagni til jarð-
gangagerðar, í hlutfalli af því
fjármagni sem við leggjum til
vegagerðar almennt í landinu.
Sérstaklega sé það haft í huga
að land okkar er fjalllent,
veðurfar á vetrum oft grimmt
og aðstæður þannig að víða
eru jarðgöng lang mikilvirk-

Óska eftir ódýru notuðu
snjóbretti og skíðum 160
cm og skóm nr. 38. Uppl. í
síma 456 3623

Til leigu 3ja herb. íbúð á
Ísaf. Laus 1. apríl. Uppl. í
s. 456 4212 eða 698 4212.

Vantar hornsófa eða sófa-
sett vel með farið. Einnig
unglingarúm ca. 120 cm.
Uppl. í síma 456 7543.

Til sölu eru skíði 165 cm
og 195 cm. Upplýsingar í
síma 897 6795.

Tveir persneskir kettir
fást gefins á gott heimili.
Uppl. í síma 899 3628.

Vantar skíðaklossa nr. 36-
37 og 28-30, skíði fyrir 5
ára, snjóbretti fyrir 8 ára
og snjóbrettaskó nr. 34-
35. Helst ódýrt. Uppl. í
síma 456 4559 eftir kl. 19.

Óska eftir notuðum skíð-
um fyrir 12 ára stelpu.
Uppl. í síma 456 6188.

Óska eftir skíðum 135-140
cm. Uppl. í síma 456 4098.

Okkur bráðvantar fugla-
eða hamstrabúr. Við er-
um til í að kaupa eitt slíkt.
Uppl. í síma 865 6459.

Á skíðum skemmti ég mér.
Ellefu ára dömu langar al-
veg rosalega í skíði og stafi.
Er einhver sem getur hjálp-
að okkur? Þórunn Sunn-
eva í síma 456 5636.

Fjögurra manna reyklaus
fjölsk. óskar eftir íbúð á
leigu yfir páskana. Ef þið
getið hjálpað. Vinsaml. haf-
ið samband í s. 847 1844.

Til sölu skíðaklossar Nor-
dica nr. 41-42 og Koflach
nr. 39-40. Einnig Rossign-
ol skíði 175 cm. Uppl. í
síma 456 4946 eftir kl. 16.

Til sölu Silver Cross barna-
vagn, dökkblár með nýjum
felgum og dekkjum. Selst á
8.000 kr. Sími 456 8377

Til sölu Toyota Corolla árg.
'92. Nýskoðaður. Selst
ódýrt. Sími 456 4028.

Óska eftir skíðum 180-
160 cm og skíðaklossum
nr. 37 fyrir lítinn pening.
Sími 456 8199 eftir kl. 20.

Til leigu er nýtt 3ja herb.
einb.hús í Súðavík til lengri
eða skemmri tíma. Sími
861 8960/456 4081.

Til sölu 12 manna Toyota
HiAce 4x4 diesel 1996,
ekinn 190þús. Bílalán
getur fylgt. Sími 863 3972.

Til sölu Rossignol Carving
skíði 150 cm. Sími 456
4430 eða 897 4430.

Óska eftir að kaupa 90
cm. skíði ásamt klossum.
Uppl. í síma 456 5154.

Firebird '77, V8, sjálf-
skiptur til sölu.  Upplýsing-
ar í síma 564 1897.

Til sölu er 2ja herb. íbúð
að Urðarvegi 78. Sér inn-
gangur. Sími 456 3928/
456 4323. Erlingur.

Til sölu er Chico barnabíl-
stóll 0-10 kg. Uppl. í síma
456 7557.

Hillusamstæða til sölu.
Uppl. í síma 456 3014.

Bráðvantar íbúð á leigu
frá 1. apríl. Sími 866 9879.

Árgangur '81. Nú líður að
5 ára gagnfræðingaafmæli
okkar sem útskrifuðumst
frá GÍ árið '97. Fyrirhugað
er að halda samkomu 25.
maí nk. Áhugasamir til-
kynni þátttöku með tölvu-
pósti í argangur81@vis-
ir.is eða í síma 863 3891.

Óska eftir að kaupa ca. 80
cm löng barnaskíði með
bindingum. Uppl. í síma
456 6110. Unnur.

Til sölu hús að Völusteins-
stræti 9 í Bolungarvík.
Ásett verð 5,5 millj. Sími
456 7526 og 896 7526.

Flugfélag Íslands mun nú
annað árið í röð halda uppi
áætlunarflugi á föstudaginn
langa en líkt og í fyrra bendir
allt til þess að Ísafjörður verði
eini áfangastaður flugfélagsins
sem ekki verður flogið til. Að
sögn Arnórs Jónatanssonar,
umdæmisstjóra Flugfélags Ís-
lands á Ísafirði, er það vegna
tregðu Flugmálastjórnar til
þess að manna flugturn á Ísa-
fjarðarflugvelli. Hann segir að
Flugfélag Íslands hafi haft full-
an hug á því að Ísafjörður yrði
einn af áfangastöðum þess á
föstudaginn langa og því hafi
það valdið félaginu nokkrum
vonbrigðum að ekki sé hægt
að sinna því sem skyldi.

„Það eru allir flugmenn á
vakt þennan dag sem og allt
starfsfólk flugfélagsins á Ísa-
firði en ekki er hægt að fljúga

vegna vandræða með mönnun
á flugturninum,“ segir Arnór,
sem harmar það að ekki sé
hægt að fljúga til Ísafjarðar á
föstudaginn langa. „Það er
leiðinlegt að svo skuli ekki
verða þetta árið því það hefði
verið ágætt að fá reynslu á
þetta þó ekki væri nema með
einni flugferð. Fólk hefur verið
að setja sig í samband við okk-
ur og við höfum fundið fyrir
greinilegum áhuga á því að
fljúga þennan dag“, segir Arn-
ór og bætir við að flugbókanir
á Skíðavikuna séu að komast
á fullan skrið þessa dagana.

Heimir Már Pétursson, upp-
lýsingafulltrúi Flugmála-
stjórnar, segir þessa þjónustu-
skerðingu vera lið í sparnaðar-
aðgerðum Vestfjarðaumdæm-
is Flugmálastjórnar sem nauð-
synlegar séu til þess að mæta

kostnaðaráætlunum enda sé
umdæminu þröngur stakkur
sniðinn í fjárhagsáætlunum og
sparnaðarleiða hafi verið víða
leitað. Hann segir jafnframt
fyrirvara Flugfélagsins Íslands
á beiðni um flug þennan dag
hafa verið of lítinn, Vestfjarð-
arumdæmi Flugmálastjórnar
vilji ákveða þessa hluti lengra
fram í tímann og ósk um að
flugturn yrði mannaður hafi
ekki borist Flugmálastjórn fyrr
en 5. mars. Það sé einfaldlega
of seint því allar áætlanir um
mönnun flugturna verði að
gera með 30 daga fyrirvara.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins virtist stuttur fyrirvari
þó ekki há Akureyrarumdæmi
Flugmálastjórnar, en beiðni
um að flugturn yrði mannaður
á föstudaginn langa barst
þangað á sama tíma.

Ekki flogið til Ísafjarðar á föstudaginn langaEkki flogið til Ísafjarðar á föstudaginn langaEkki flogið til Ísafjarðar á föstudaginn langaEkki flogið til Ísafjarðar á föstudaginn langaEkki flogið til Ísafjarðar á föstudaginn langa

Tregða flugmálstjórn-Tregða flugmálstjórn-Tregða flugmálstjórn-Tregða flugmálstjórn-Tregða flugmálstjórn-
ar  stendur í veginumar  stendur í veginumar  stendur í veginumar  stendur í veginumar  stendur í veginum

Á Vestfjörðum er nú vax-
andi áhugi fyrir fisk- og
kræklingaeldi og í samtali
við blaðið sagði Anton
Helgason, fulltrúi hjá Heil-
brigðiseftirliti Vestfjarða, að
35 starfsleyfi fyrir land- og
kvíaeldi hefðu verið gefin út
að undanförnu. Ljóst er að
mönnum þykir kræklingaeldi
spennandi kostur og alls hafa
verið gefin út ellefu slík leyfi.

Ekki er minni áhugi á
þorskeldi og þar hafa einnig
verið út ellefu leyfi en auk
þess hafa verið gefin út níu
leyfi fyrir laxeldi og fjögur
fyrir bleikjueldi.

Flest leyfin eru gefin út
fyrir eldi í á sunnanverðum
Vestfjörðum, þar af eru níu

leyfi í Patreksfirði, sjö í
Tálknafirði og fjögur í Arn-
arfirði. Á norðanverðum
Vestfjörðum hafa verið gefin
út þrjú leyfi til eldis í Skut-
ulsfirði, Önundarfirði og
Dýrafirði, tvö í Steingríms-
firði og eitt í Álftafirði, Seyð-
isfirði og Ísafirði.

Eru starfsleyfin eingöngu
gefin út með tilliti til meng-
unarþátta og fyrir framleiðslu
undir 199 tonnum á ári. Ef
sótt er um stærri leyfi þarf
það að fara í mat á umhverf-
isáhrifum og Hollustuvernd
ríkisins gefur leyfið út. Þeir
aðilar sem fá starfsleyfi þurfa
síðan að fá rekstrarleyfi hjá
veiðimálastjóra.

Mikill áhugiMikill áhugiMikill áhugiMikill áhugiMikill áhugi
fyrir kræklinga-fyrir kræklinga-fyrir kræklinga-fyrir kræklinga-fyrir kræklinga-
og þorskeldi áog þorskeldi áog þorskeldi áog þorskeldi áog þorskeldi á
VestfjörðumVestfjörðumVestfjörðumVestfjörðumVestfjörðum

Heilbrigðiseftirlit VestfjarðaHeilbrigðiseftirlit VestfjarðaHeilbrigðiseftirlit VestfjarðaHeilbrigðiseftirlit VestfjarðaHeilbrigðiseftirlit Vestfjarða

Þorskeldi í Skutulsfirði.
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Ólafur Árnason Íslands-Ólafur Árnason Íslands-Ólafur Árnason Íslands-Ólafur Árnason Íslands-Ólafur Árnason Íslands-
meistari í 30 km göngumeistari í 30 km göngumeistari í 30 km göngumeistari í 30 km göngumeistari í 30 km göngu

Bikarmót Skíðasambands Íslands í skíðagönguBikarmót Skíðasambands Íslands í skíðagönguBikarmót Skíðasambands Íslands í skíðagönguBikarmót Skíðasambands Íslands í skíðagönguBikarmót Skíðasambands Íslands í skíðagöngu

 Síðustu helgi fór fram á
Siglufirði bikarmót Skíða-
sambands Íslands í skíða-
göngu. Mótið hófst á laugar-
dag með keppni í lengri vega-
lengdum með frjálsri aðferð
og gilti sú keppni jafnframt til
Íslandsmeistaratitils í fullorð-
insflokki. Ólafur Árnason
hafði mikla yfirburði í karla-
flokki og tryggði sér öruggan
sigur, en hinn Ísfirðingurinn í
þessum flokki, Magnús Ring-
sted Sigurðsson, varð fjórði.

Í unglingaflokkunum var
um venjulegt bikarmót að
ræða, en ekki keppni til Ís-
landsmeistara. Í flokki 15-16
ára stúlkna röðuðu Ísfirðingar
sér í öll efstu sætin. Íris Péturs-
dóttir sigraði, Eygló Valdi-
marsdóttir varð önnur og Ásta
Ásvaldsdóttir þriðja. Dreng-
irnir í þessum aldursflokki
náðu í silfur og brons; Kristján
Ásvaldsson varð annar og
Einar Birkir Sveinbjörnsson
þriðji. Í 13-14 ára flokki varð
Jóhanna Bárðardóttir þriðja í
keppni stúlknanna og Guð-
brandur Jónsson fékk silfur hjá
drengjunum.

Á sunnudag var keppt með
hefðbundinni aðferð í styttri
vegalengdum. Aftur sigraði

Ólafur Árnason í karlaflokki
og Magnús Ringsted varð
fjórði. Í stúlknaflokki 15-16
ára varð Íris Pétursdóttir í öðru
sæti og Eygló Valdimarsdóttir
í því þriðja, en hjá drengjunum
varð Einar Birkir Sveinbjörns-
son í þriðja sæti, einni sekúndu
á undan Kristjáni Ásvaldssyni
sem varð fjórði. Í 13-14 ára

flokki náðu þau Jóhanna
Bárðardóttir og Arnar Björg-
vinsson bæði í silfurverðlaun.
Sindri Gunnar Bjarnarson
varð í fimmta sæti, aðeins
þremur sekúndum frá brons-
inu. Uppskera Skíðafélags
Ísfirðinga þessa helgina varð
því 3 gull, 6 silfur og 5 brons.

Ólafur Th. Árnason.

Innanhúsmeistaramóti Íslands í VestmannaeyjumInnanhúsmeistaramóti Íslands í VestmannaeyjumInnanhúsmeistaramóti Íslands í VestmannaeyjumInnanhúsmeistaramóti Íslands í VestmannaeyjumInnanhúsmeistaramóti Íslands í Vestmannaeyjum

Heiðar Ingi tvöfald-Heiðar Ingi tvöfald-Heiðar Ingi tvöfald-Heiðar Ingi tvöfald-Heiðar Ingi tvöfald-
ur Íslandsmeistariur Íslandsmeistariur Íslandsmeistariur Íslandsmeistariur Íslandsmeistari
Heiðar Ingi Marinósson,

sem kjörinn var Íþróttamað-
ur Ísafjarðarbæjar árið 2001,
varð síðustu helgi tvöfaldur
Íslandsmeistari er hann
hreppti gullverðlaun í 50
metra bak- og skriðsundi á
Innanhúsmeistaramóti Ís-
lands í Vestmannaeyjum.
Einnig fékk hann silfurverð-
laun í 100 og 200 metra
skriðsundi og var valinn ein
af fjórum bestu sundmönn-
um mótsins í atkvæðagreið-
slu meðal keppendanna. Því
er ljóst að Heiðar ríður feit-
um hesti frá mótinu og kem-
ur þaðan með fjóra verð-
launapeninga í farteskinu.

Heiðar heldur í vikunni til
Hollands þar sem hann mun
ásamt sjö öðrum sundmönn-
um úr landsliði Íslands,
keppa á alþjóðlegu sundmóti
fyrir Íslands hönd. Hann er
ánægður með árangur helg-
arinnar og hlakkar mikið til
Hollandsferðarinnar síðar í
vikunni. Mestrar tilhlökkun-
ar virðist þó gæta hjá Heiðari
fyrir væntanlegu páskaeggi.

„Eftir mótið í Hollandi fæ
ég langþráð vikufrí frá æf-
ingum og hlakkar þá mikið
til að gæða mér á páskaeggi,

sem ég er farinn að sjá í hyll-
ingum. Annars var frábært á
mótinu í Vestmannaeyjum,
þar fékk ég mikla og góða
samkeppni sem sýndi sig
kannski best í 100 og 200
metra skriðsundinu þar sem
ég var í bæði skiptin örfáum
sekúndubrotum á eftir sigur-
vegurunum.

Að mótinu loknu á sunnu-
dag var ég svo í góðu stuði á
lokahófi þess þar sem snædd-
ur var ljúffengur matur og síð-

an dansað fram á kvöld,“
segir Heiðar Ingi sem æfir
nú stíft fyrir mótið í Hollandi
auk þess sem hann reynir að
ná lágmörkum fyrir Evrópu-
mótið í 50 og 100 metra
skriðsundi.

Þess má geta að annar Ís-
firðingur mun keppa á mót-
inu í Hollandi fyrir Íslands
hönd, en það er hin 17 ára
gamla Linda G. Lyngmó,
nemi við Menntaskólann á
Ísafirði.

Heiðar Ingi Marinósson.
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Jón Björnsson á Ísafirði skrifar

,,Væri nú ekki nær að
leita álits verslunar-
eigenda og neytenda..?“

til hagsbóta.
Að lokum. Fjölmargir ein-

staklingar eru þeirrar skoðunar
að hefja beri sölu áfengis í
matvöruverslunum. Þeir sjá
hagræði í því að geta sótt sinn
helgarbjór út í næstu búð en
þurfa ekki að fara í sérverslun
til þess. Þessi hópur, verslunar-
eigendur og þeir sem ekki vilja
áfengi í matvöruverslanir, eiga
þá kröfu á ríkisvaldið að reglur
og tilhögun á áfengissölu í
matvöruverslunum verði skil-
greindar, þannig að neytendur
viti að hverju þeir ganga. Mun
áfengisverð hækka, standa í
stað eða lækka, mun framboð
á betri vínum dragast saman,
hvað verður um sérvöruversl-
anir í dag, mun hagur neytenda
aukast, hvernig verður brugð-
ist við ef áfengisneysla eykst
og hefjist fyrr hjá unglingum,
hver verður framtíð sérvöru-
verslanna í fámennum byggð-
arlögum, verður henni hugsan-
lega lokað og fyrri póstverslun
hefst á nýjan leik? Þessum og
fjölmörgum öðrum spurning-
um þarf að svara áður en hægt
er að taka afstöðu til fyrr-
greinds máls.

Að lokum skora ég á Ísa-
fjarðarbæ að taka ekki afstöðu
til þessa máls, hvorki með né
á móti og firra sig þannig
ábyrgð ef allt fer til verri vegar
og láta stjórnvöld bera ábyrgð
á gerðum sínum. Jafnhliða
skora ég á Ísafjarðarbæ að óska
framvegis eftir því að ríkis-
valdið leiti álits á viðameiri
málum, sem skipta búsetu á
svæðinu sköpun, en það gerir
umrætt mál alls ekki.

Jón Björnsson.

P.s.  Eftirmáli..
Ég tel að sala áfegnis í versl-

unum á Ísafirði verði ekki til
hagsbóta fyrir neytendur á

Afnám áfengiseinkasölu,Afnám áfengiseinkasölu,Afnám áfengiseinkasölu,Afnám áfengiseinkasölu,Afnám áfengiseinkasölu,
hagur almennings?hagur almennings?hagur almennings?hagur almennings?hagur almennings?

svæðinu. Sennilega verður að-
eins ein verslun tilbúin til þess
að veita umrædda þjónustu.
Velta ÁTVR á Ísafirði er lítil í
dag og í síðasta mánuði var
ákveðið að fækka starfsmönn-
um þar (og draga þar með úr
umsvifum ríkisins). Ef áfengi
fer inn í verslanir verður senni-
lega dregið mjög úr þjónustu
ÁTVR á svæðinu, opnunar-
tími skertur eða jafnvel versl-
uninni lokað. Í kjöfarið þurfa
Ísfirðingar að versla fágætari
léttvínstegundir og bjór, svo
og sterkt vín í pósti, sem mun
hækka verð á áfengi til neyt-
enda vegna sendingarkostnað-
ar. Í kjölfarið verður hagur
neytenda stórskertur á Ísa-
fjarðarsvæðinu. Ég tel að mál
þetta þurfi að íhuga mjög
gaumgæfilega áður en menn
samþykkja umræddar breyt-
ingar. Ríkisvaldið þarf því að
setja fram reglur og áætlanir
um hvernig sala í matvöru-
verslunum fer fram áður en
sveitarfélög taka ákvarðanir
um stuðning við fyrrgreindar
breytingar.

Sennilega munu eingöngu
neytendur á stór-Reykjavíkur-
svæðinu bera hag af sölu í
matvöruverslunum en fólk á
landsbyggðinni mun tapa
(ekkert nýtt s.s.). Svo oft hefur
þetta mál bankað upp á, að
sennilega verður áfengissala í
matvöruverslunum komið á
innan fárra ára. Við þurfum að
búa okkur undir það og breyta
áherslum í forvarnarmálum og
tryggja einnig hag neytenda á
Ísafirði gagnvart stórverslun-
um á Reykjavíkursvæðinu.
Eins og málin standa í dag þá
er það hagur íbúa á norðan-
verðum Vestfjörðum að um-
rætt mál tefjist í nokkur ár
enn.

JB.

og telja að verðið lækki hugs-
anlega ef matvöruverslanir
hefji sölu þess. En verður það
raunin? Aukinn kostnaður
verslanna samhliða sölu verð-
ur talsverður, sérstaklega í
upphafi, þar sem reikna má
með breytingum á verslunar-
rými. Einnig verður rými undir
áfengi dýrt, þar sem það verður
sennilega aðgreint frá annarri
vöru og þannig úr garði gert
að hægt verður að loka því af
og læsa frá öðru rými. Reikna
má með því að sömu kröfur
verði gerðar til lagerrýmis.

Stór hluti áfengisverðs í dag
er í formi skattlagningar ríkis-
ins og hún mun tæplega lækka
þó svo matvöruverslanir hefji
sölu. Dreifngarkostnaður mun
sennilega aukast og kröfur sem
gerðar verða til áfengisselj-
enda mun auka kostnað vegna
sölu þess. Ekki er því ósenni-
legt að áfengisverð hækki
allavega til að byrja með, ef
sala hefst í matvöruverlsunum.
Og hvað verður nú um sér-
vöruverslanirnar. Lílega mun
draga úr veltu þeirra. Starfs-
fólki verður fækkað og hugs-
anlega einnig verslunum.
Kaupendur með sérþarfir á dýr
léttvín og sterkt áfengi þurfa
nú að leita lengra til áfengis-
kaupa og framtíð sérverslanna
í fámennum sveitarfélögum
gæti komist í uppnám og jafn-
vel kæmi til lokunnar ein-
hverra þeirra og fyrri póst-
verslun með áfengi kemst á á
nýjan leik. Er það krafa nú-
tímaneytandans?

Væri nú ekki nær að leita
álits verslunareigenda og neyt-
enda á breyttu fyrirkomulagi
á áfengiseinkasölunni heldur
en sveitarfélaga? Ætti ekki
ríkisvaldið að bera önnur og
viðameiri mál undir sveitar-
stjórnir, heldur en tefja tíma
þeirra með illa ígrunduðu máli
sem alls er óvíst að verði neyt-
endum og verslunareigendum

áfengi verði á sérsvæðum í
verslunum, sem verða að hluta
lokuð frá öðru verslunarrými,
aðeins starfsmenn sem eru
eldri en 18 ára megi afgreiða
áfengi, og kassafólki verði
uppálagt að kanna aldur kaup-
enda ef nokkur vafi er á hon-
um. Þá mun hert eftirlit verða
haft með þeim verslunum sem
selja áfengi.

Verslanir hafa verið að auka
þjónustu sína með lengri opn-
unartíma um kvöld og helg-
ar.Að nokkrum hluta er þessi
aukni verslunartími brúaður
með ungum starfsmönnum,
sem í mörgum tilvikum eru
yngri en 20 ára. Sala áfengis í
verslunum mun því gera kröfur
um eldri starfsmenn eða lokun
áfengissölunnar á þeim tíma
sem yngra fólk er í vinnu.

Nú þegar er rými í verslun-
um mjög dýrt og krafa um
hreyfanleika vöru mikil.
Verslanir liggja síður með
vörur sem seljast hægt. Því
verður tegundaframboð létt-
víns og bjórs sennilega frekar
fátækt, aðeins vara sem hreyf-
ist verður sett í hillurnar.
Hæpið er að dýrar og fágætar
léttvínstegundir sem lítið
hreyfast, verði seldar í mat-
vöruverslunum, heldur verði
einblínt á seljanlegar tegundir,
ódýr léttvín, kassavín og
seljanlegustu tegundir milli-
bjórs.  Annað áfengi verður
fólk eftir sem áður að sækja í
sérvöruverslanir. Þá má reikna
með því að lágmarksþjónusta
verði á áfengissölunni og
hæpið að sérfróðir einstakl-
ingar verði til staðar til þess
að ráðleggja fólki um áfeng-
iskaup. Aðeins stórar og veltu-
miklar verslanir geta boðið
þjónustu og tegundaval létt-
vína og bjórs. Slíkar verslanir
finnast nær eingöngu í stórum
þéttbýliskjörnum á suðvestur-
horninu.

Mörgum þykir áfengi dýrt

Þar kemur að þátttöku sveit-
arfélaga í áðurnefndu máli. Ef
nú allt færi á versta veg, sam-
hliða sölu áfengis í matvöru-
verslunum, þ.e. áfengisneysla
eykst, upphafsaldur áfengis-
neyslu lækkar og vandamál
samhliða neyslu aukast, hefur
ríkisvaldinu tekist, svo framar-
lega sem sveitarfélög styðji
væntanlegt afnám ríkiseinka-
sölunnar, að fría sig að stórum
hluta, ábyrgð á hugsanlegum
verstu afleiðingum vegna
breyttrar sölu áfengis. Það
verða fyrst og fremst sveitar-
félögin sem þurfa að bera
kostnað af þeim vandamálum
sem upp kunna að koma sam-
hliða breyttu fyrirkomulagi.
Ríkisvaldið verður nokkurn
veginn stikkfrí, fær eftir sem
áður tekjur af sölunni og getur
jafnhliða bent sveitarfélögum
á að þau hafi sjálf samþykkt
áðurnefndar breytingar og
verði þ.a.l. að bera ábyrgð á
þeim.

Þá má reikna með að sam-
hliða aukinni sölu áfengis,
þurfi sveitarfélög að auka for-
varnarstarf, sem þau þegar í
dag bera nánast allan kostnað
af, t.d. með auknum rekstri
tómstunda fyrir börn og ung-
linga. Það ætti því að vera
lágmarkskrafa sveitarfélaga að
þau fái hluta af hagnaði áfeng-
issölunnar til forvarnarstarfs
heima fyrir, ef sala áfengis
verður heimiluð í matvöru-
verlsunum.

Þá er ekki síður merkilegt í
þessu máli, að ekki er kannað
álit verslunarinnar og neyt-
enda, aðeins sveitarstjórna.
Það er nefnilega ekki víst að
sala áfengis í matvöruverslun-
um verði til hagsbóta fyrir
nokkurn annan en ríkiskass-
ann.

Fastlega má reikna með því
að sala áfengis í matvöruversl-
unum verði háð ströngum skil-
yrðum. Ekki er ósennilegt að

Loksins kom að því að rík-
isvaldið óskaði eftir samráði
við sveitafélög í landinu, þar á
meðal Ísafjarðarbæ, um mál-
efni sem, að mati ríkisvaldsins
skiptir almenning á Íslandi
miklu máli. Leitað er álits
sveitarfélaga varðandi sölu
áfengis í matvöruverslunum.
Það er góðra gjalda vert að
ríkisvaldið leiti álits sveitar-
félaga á málefnum sem skipta
þjóðina og sveitarfélög í land-
inu máli. Ég man þó reyndar
ekki eftir því að leitað hafi
verið álits sveitarfélaga á Vest-
fjörðum varðandi kvótasetn-
ingu á ýsu og steinbít, eða í
öðrum þeim málum sem bein-
línis snerta afkomu fólks á
svæðinu. En núna er þó komið
upp slíkt stórmál að jafnvel
ríkisvaldið þarf að leita álits
sveitarfélaga áður en af-
greiðsla þess getur farið fram,
sem sagt sala áfengis í mat-
vöruverslunum. En hvers
vegna að leita álits núna og í
þessu máli þegar önnur og
stærri mál þurftu ekki álits við?
Á undanförnum árum hefur
nokkrum sinnum komið upp
umræða þess efnis að heimila
beri sölu áfengra drykkja í
matvöruverslunum. Slíkt er
talið til hagsbóta fyrir neyt-
endur sem í kjölfarið þurfa
ekki að fara í sérverslanir til
áfengiskaupa, allavega á létt-
víni og bjór. Mjög hafa skoð-
anir verið skiptar meðal al-
mennings í máli þessu. Þó
virðist sem meðmælendum
áðurnefnds fyrirkomulags
fjölgi frekar og eflaust styttist
í að sala áfengis í matvöru-
verslunum hefjist. Þeir sem
hafa andmælt fyrirkomulag-
inu, benda á þann möguleika
að áfengisneysla muni aukast
í kjölfarið, enda sé það reynsla
annarra þjóða sem hafa slíkt
fyrirkomulag. Ekki er ósenni-
legt að sú verði og raunin á
Íslandi.

Hjördís ErHjördís ErHjördís ErHjördís ErHjördís Erna Ólafsdóttir Íslandsmeistari í júdóna Ólafsdóttir Íslandsmeistari í júdóna Ólafsdóttir Íslandsmeistari í júdóna Ólafsdóttir Íslandsmeistari í júdóna Ólafsdóttir Íslandsmeistari í júdó

Hefur aðeins æftHefur aðeins æftHefur aðeins æftHefur aðeins æftHefur aðeins æft
júdó í rúmt árjúdó í rúmt árjúdó í rúmt árjúdó í rúmt árjúdó í rúmt ár

Ísfirski júdókappinn, Hjör-
dís Erna Ólafsdóttir, hlaut um
helgina Íslandsmeistaratitil í
júdó. Titilinn hlaut hún í flokki
kvenna undir 57 kg á Íslands-
meistaramóti er fór fram í
Reykjavík sl. laugardag. Þótti
sigur hennar koma mjög á
óvart þar eð hún lagði að velli,
í lokaviðureign sinni á mótinu,
sér reyndari stúlku er fyrirfram
hafði verið búist við að væri
sigurstranglegri.

Hjördís Erna er auk þess ný
komin heim frá alþjóðlegu

júdómóti í Prag þar sem henni
gekk að sögn afar vel. Að mót-
inu loknu fór stúlkan í æfinga-
búðir í Tékklandi þar sem hún
undirbjó sig undir Íslands-
mótið um vikuskeið. Árangur
Hjördísar, sem er liðlega tví-
tug að aldri, í júdóíþróttinni
þykir einstakur þar sem hún
hóf að iðka hana fyrir aðeins
rúmlega ári síðan. Í fyrra-
sumar var hún valin í B-lands-
liðið í júdó og hélt í kjölfarið
til keppni á smáþjóðaleikun-
um í San Marino eftir aðeins

nokkra mánuði að æfingum.
Þjálfari hennar frá upphafi

hefur verið Bjarni Friðriksson,
sem jafnframt er landsliðs-
þjálfari. Framundan hjá Hjör-
dísi er Norðurlandamót í Dan-
mörku í maí þar sem hún
stefnir að sjálfsögðu langt.

Þess má geta að með Ís-
landsmeistaratitli Hjördísar
eignuðust Ísfirðingar sinn
þriðja Íslandsmeistara um
helgina en auk hennar varð
Ólafur Th. Árnason margfald-
ur Íslandsmeistari í göngu og

Heiðar Ingi Marínósson tvö-
faldur Íslandsmeistari í sund-
íþróttinni. Því er óhætt að
segja að Ísfirðingar hafi riðið
feitum hesti frá íþróttamótum
helgarinnar.

Hjördís Erna Ólafsdóttir.

Til söluTil söluTil söluTil söluTil sölu
Til sölu er húsnæði Fólks- og vörubílastöðv-

arinnar við Mjósund á Ísafirði. Óskað er eftir
tilboðum í eignina.

Nánari upplýsingar gefur Björn Jóhannes-
son, hdl. í síma 456 4577.



8 MIÐVIKUDAGUR 20. MARS 2002

„Er svo heppin að vinnan hef-„Er svo heppin að vinnan hef-„Er svo heppin að vinnan hef-„Er svo heppin að vinnan hef-„Er svo heppin að vinnan hef-
ur verið mitt aðaláhugamál “ur verið mitt aðaláhugamál “ur verið mitt aðaláhugamál “ur verið mitt aðaláhugamál “ur verið mitt aðaláhugamál “
–segir Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, sem hefur lifað og hrærst í leikhúsi frá tíu ára aldri
Leikstýran landsþekkta Þórhildur

Þorleifsdóttir var stödd á Ísafirði á
dögunum að leikstýra Sólrisuverki

Leikfélags Menntaskólans á Ísa-
firði. Eins og mörgum mun vera

kunnugt, er Þórhildur fædd á Ísa-
firði í húsinu að Smiðjugötu 5 og

dvaldi þar í góðu yfirlæti fyrstu sjö
ár ævinnar. Eftir að leiðin lá úr

Smiðjugötunni hefur margt á daga
hennar drifið en hún hefur m.a.
setið á Alþingi Íslendinga, verið

Borgarleikhússtjóri og leikstýrt á
áttunda tug leikverka. Þórhildur

féllst á að hitta Bæjarins besta að
máli yfir kaffibolla og segja lesend-

um aðeins frá viðburðaríkri ævi
sinni og skoðunum á málefnum
líðandi stundar. Það fyrsta sem

blaðinu lék forvitni á að vita, var
hvernig tilfinning það væri að vera

komin aftur „heim“ fyrir gamlan
Vestfirðing?

það sé enginn einn atburður
sem standi upp úr.

„ Þetta voru rólegir og góðir
tímar þar sem lítið gekk á í lífi
ungrar stúlku. Á þessum aldri
er lífið fullt af ævintýrum og
þannig var það hjá mér. Ég
man helst eftir mismunandi
góðu veðri, ég að leika mér
úti á dokku eða í kringum
sumarbústaðinn okkar uppi á
Dal. Þar lék ég mér mikið ein
og fannst það gott enda hefur
mér alltaf liðið vel í sveitinni.
Börn hrærast svo mikið í
heimi fullorðinna og það eru
helst atburðir sem tengjast
mér ekki beint sem ég man
vel eftir, eins og slysinu
hörmulega á Óshlíðinni þegar
sex ungir íþróttamenn frá Ak-
ureyri létust. Svona atburðir
sitja í manni, hitt var meira
svona falið í hamingjunni að
leika sér og lítið frá því að
segja.

„Rafmagnsleysi og snjór
koma líka mikið upp í hugann
þegar ég rifja upp dvölina á
Ísafirði. Þegar rafmagnið fór
var eins og maður væri kom-
inn aftur á fornöld. Þá lifði ég
notalegar stundir við að lesa
með mömmu og pabba, við
sátum stundum og hlustuðum
á spennandi sögur tímunum
saman enda tilvalið að láta
lesa fyrir sig þegar rafmagnið
fer.

Pabbi vann stundum spenn-
andi vinnu og margt sem

Ættuð úr þremurÆttuð úr þremurÆttuð úr þremurÆttuð úr þremurÆttuð úr þremur
landsfjórðungum enlandsfjórðungum enlandsfjórðungum enlandsfjórðungum enlandsfjórðungum en
fædd í þeim fjórðafædd í þeim fjórðafædd í þeim fjórðafædd í þeim fjórðafædd í þeim fjórða
„Ég hef í raun aldrei litið á

mig sem neinn sérstakan Vest-
firðing, hér er ég fædd og bjó
fyrstu sjö ár ævinnar en ég á
engin skyldmenni á Ísafirði
og hef því átt lítið hingað að
sækja frá því ég flutti þó að ég
hafi vissulega alltaf gaman af
því að skoða mig hér um og
rifja upp æskudagana. Þegar
ég er spurð að því hvaðan ég
sé, er ég vön að segja að ég sé
ættuð úr þremur landsfjórð-
ungum en fædd í þeim fjórða,”
segir Þórhildur.

Foreldrar Þórhildar voru að-
komufólk á Ísafirði. Faðir
hennar, Þorleifur Guðmunds-
son, kom hingað og rak útibú
Olíuverslunar Íslands á Vest-
fjörðum auk þess sem hann
starfaði fyrir Skipaútgerð
ríkisins og sá um Vestfjarða-
flugið fyrir Loftleiði en hann
var einn af stofnendum þess
fyrirtækis. Móðir hennar,
Guðrún Bergsdóttir, flutti hins
vegar til Ísafjarðar til þess að
ljúka hjúkrunarnámi en í þá
daga var liður í náminu að
starfa við sjúkrahús úti á landi
í einhvern tíma.

Þegar Þórhildur er spurð um
hvað sé henni minnisstæðast
frá uppvaxtarárunum á Ísa-
firði, þá svarar hún því til að

tengdist henni fannst mér
skemmtilegt. Hann tók á móti
flugvélum Loftleiða þegar
þær komu, þá var lent á Poll-
inum og ég fékk stundum að
fara með bátnum sem sigldi
að flugvélinni, það fannst mér
spennandi. Pabbi ferðaðist
líka mikið vinnu sinnar vegna
og einu sinni þegar hann kom
frá Suður-Ameríku var hann
með vínberjatunnu í fartesk-
inu. Þá var nú heldur betur
fjör, við systkinin fengum
skömmtuð nokkur vínber á
disk og sátum og tíndum þau
ofan í okkur af mikilli spar-
semi meðan foreldrarnir lásu
fyrir okkur enda ekki á hverj-
um degi sem slíkt hnossgæti
var á boðstólum“.

Leiðin að leikhúsinuLeiðin að leikhúsinuLeiðin að leikhúsinuLeiðin að leikhúsinuLeiðin að leikhúsinu
Fjölskylda Þórhildar flutti

frá Ísafirði þegar hún var sjö
ára, vorið 1952. Þá lá leið
þeirra til Reykjavíkur þar sem
mörg ævintýri biðu hennar.

„Reykjavíkurförin lagðist
ágætlega í mig og ég man
ekki til þess að hafa saknað
Ísafjarðar neitt sérstaklega
enda hafa börn gífurlega að-
lögunarhæfni. Svo var líka
mikið um að vera hjá mér á
þessum tíma þar sem ég var
að hefja skólagöngu og á
Melunum var mikið af krökk-
um til að leika sér við því
þetta var nýtt hverfi sem að

mestu var byggt barnafjöl-
skyldum. Það má segja að ég
hafi verið of upptekin við að
rannsaka þetta nýja umhverfi
mitt og venja mig við skólann
til þess að leiða mikið hugann
að því að ég væri komin í
annan landsfjórðung. Það var
mikið um að vera á Melunum
í þá daga, margir krakkar og
mikið af spennandi stöðum
til þess að rannsaka. Þarna
var Sambandið með geymslu-
svæði þar sem var mikið ævin-
týri að leika sér og svo skreið
ég stundum undir girðinguna
á Melavellinum og safnaði
flöskum þar. Síðan byrjaði ég
í ballett í skólanum og eftir
það var leiksviðið minn vett-
vangur en frá tíu ára aldri var
ég eins mikið og ég lifandi
gat í leikhúsinu“.

Þórhildur stundaði nám í
Listdansskóla Þjóðleikhúss-
ins í sex ár frá tíu ára aldri og
tók þátt í mörgum sýningum
leikhússins.

„Ég eyddi öllum stundum í
leikhúsinu á þessum árum.
Það var séð gegnum fingur
við mig og því gat ég setið
óáreitt frammi í sal að fylgjast
með æfingum eða baksviðs á
meðan sýningu stóð og drukk-
ið í mig allt sem þessu tengd-
ist. Þetta beindi huga mínum
mikið að þessu fyrirbæri, leik-
húsinu. Þó að ég hafi á þeim
tíma ætlað í dansinn þá var
þetta allt framið í leikhúsi og

því vakti allt sem þar gerðist
jafnan áhuga hjá mér. Þar að
auki var ég mikill lestrarhestur
og hafði gaman af leikritun-
um, sérstaklega þeim drama-
tísku.

Mér finnst mjög sorglegt
hvað fólk er hikandi nú til
dags við að gefa út efni fyrir
börn sem einhver raunveruleg
átök eru í. Þessi gervigaman-
veröld sem þeim er boðið upp
á núna skilar ekki miklu til
þeirra. Börn hafa alltaf haft
gaman af dramatík og ég man
til dæmis eftir því þegar ég
var að fletta upp á sorglegu
köflunum í bókum til þess að
ganga í gegnum þrengingar-
nar sem söguhetjan var í. Það
þótti sjálfsagður liður í upp-
eldi margra barna og unglinga
að fara með þau í leikhús og
leyfa þeim að upplifa raun-
veruleg átök, spennan var
mögnuð en svo var allt um
garð gengið þegar sýningunni
lauk. Þetta er hluti af því að
þroskast, börn þurfa að ganga
í gegnum sorgina og hræðsl-
una eins og hinar tilfinningar-
nar annars verður mun erfið-
ara fyrir þau að takast á við
það seinna. Þess vegna finnst
mér flest af því sem er verið
að gera fyrir börn í leikhúsi í
dag vera frekar ómerkileg af-
þreying og finnst vanta þar öll
átök“.

Persónulega ábyrgð!Persónulega ábyrgð!Persónulega ábyrgð!Persónulega ábyrgð!Persónulega ábyrgð!

Æfingarnar hjá Listdans-
skólanum voru ekkert grín og
þurfti Þórhildur að leggja sig
alla fram við að uppfylla þær
ýmsu kröfur sem til hennar
voru gerðar.

„Mér fannst ég ellefu ára
gömul bera persónulega
ábyrgð á Þjóðleikhúsi Íslend-
inga. Ég hafði strangan kenn-
ara og hjá honum mátti ekkert
út af bera. Það var einfaldlega
bannað að fara á skíði og
skauta því þar gat maður snúið
sig og slasað og margt annað
sem krakkar hafa gaman af
gat ég ekki stundað með góðri
samvisku. Það kom þó fyrir
að maður óhlýðnaðist ef það
kom skautasvell enda var allt-
af voða freistandi að fara á
skauta.

Ég man að einu sinni var ég
gripin við að stelast á skauta
af kennaranum stranga.. Í
minningu minni kom hann
aðvífandi eins og illfygli út
við sjóndeildarhringinn og
varð æ stærri þangað til hann
var eins og stór gammur sem
sveimaði yfir mér og bjó sig
undir að læsa klónum í mig.
Ég sá þegar hann koma auga
á mig, hann stökk út á svellið
og dró mig í land, ekki alveg á
eyranu en allt að því. Síðan
stóð hann yfir mér á meðan
ég paufaðist úr skautunum,
dró mig heim og skammaðist
blóðugum skömmum. Þetta
þótti býsna alvarlegt mál og
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þykir enn í dag, að stefna heilli
leiksýningu í hættu með því
að taka óþarfa áhættur“.

Eftir sex ár í Listdansskóla
Þjóðleikhússins stundaði Þór-
hildur frekara nám við Royal
Ballet School í Lundúnum.
Þegar hún sneri heim á ný fór
hún að kenna við Listdans-
skólann og dansaði í sýning-
um Þjóðleikhússins. Er hún
fór að einbeita sér meira að
því að leika á sviði sá hún þó
að það hentaði henni ekki eins
vel og hún hafði haldið. Með
tímanum sneri hún sér því æ
meira að leikstjórn og hefur
starfað við hana megnið af
sinni starfsævi. Hún segist lít-
inn tíma hafa fyrir tómstundir
og slíkt því auk þess að hafa
leikstýrt á áttunda tug verka
um ævina, hefur hún átt fimm
börn.

„Ég á mér fá áhugamál en
það eru ákveðnir hlutir sem
ég missi aldrei af því að gera.
Lestur er mér afar mikilvægur
og svo hef ég ákaflega gaman
af því að tala við skemmtilegt
fólk, að hitta vini mína og
spjalla. Ég kemst yfirleitt ekki
af án þess. Ég hef aldrei verið
mikill hobbýhestur og það
tekur náttúrulega sinn tíma að
ala upp fimm börn þannig að
frítími fyrir tómstundir hefur
verið af skornum skammti.
Annars er ég nú svo heppin
að vinnan hefur verið mitt að-
aláhugamál og ég hef mest
gaman af því að sinna henni.
Það eru ekki allir í þeirri að-
stöðu“.

Leikritið GíslLeikritið GíslLeikritið GíslLeikritið GíslLeikritið Gísl

Leikritið Gísl, sem leikfélag
Menntaskólans á Ísafirði sýnir
um þessar mundir undir stjórn
Þórhildar, er írskt að upplagi
en hefur verið vinsælt á Íslandi
gegnum árin og víða sett upp.
Það fjallar um hóp lágstéttar-
fólks sem hefur aðsetur á
pútnahúsi í Dyflinni, ástir þess
og átök með frelsisbaráttu Íra
í bakgrunni. Þórhildur segir
verkið vera skemmtilegt og
spennandi þar sem margar
grófar og orðheppnar persón-
ur leiki lausum hala. Þórhildur
er sjálf ekki ókunnug verkinu
því að þá tilvonandi eiginmað-
ur hennar skaust upp á stjörnu-
himininn í íslensku leikhúslífi
þegar hann lék aðalhlutverkið
í leikritinu er það var sett upp
í Þjóðleikhúsinu á sínum tíma.

Hún segir að það sé ekki
minninganna vegna sem
ákveðið var að setja upp Gísl
í þetta skiptið, þó vissulega
séu þær ljúfar.

 „Verkið samræmdist ein-
faldlega óskum krakkanna
vel. Þau vildu gjarnan hafa
eitthvað með tónlist í en þó
ekki söngleik. Ég kom með
nokkrar uppástungur að leik-
ritum sem uppfylltu þessi skil-
yrði og þegar upp var staðið
leist öllum best á Gísl.

Ég held að það sé líka áríð-
andi að muna að svona starf-
semi í skólum er ofsalega
þroskandi fyrir nemendurna
og þess vegna er afar mikil-
vægt að vanda vel til valsins á
leikritum sem þau setja upp.
Leikritið Gísl er skemmtilegt
og fyndið en vekur jafnt til

umhugsunar og ber sterkan
boðskap. Það er þroskavæn-
legra fyrir svona unga krakka
að taka þátt í sýningu sem
tekur á þjóðfélagslegum efn-
um og að taka fyrir góð leikrit
getur verið ný reynsla og
merkileg. Því dýpra og marg-
þættara sem verkið er því
meira gaman hafa krakkarnir
að þessu þegar upp er staðið.
Þess vegna er oft skemmti-
legra að taka þyngri verk með
krökkum heldur en að halda
sig við léttmetið sem þau
þekkja hvort eð er vel. Að
taka verk eftir Shakespeare er
miklu meiri reynsla fyrir
krakka en að setja upp til
dæmis Grease af því að krakk-
arnir kynnast alveg nýjum
heimi sem er þeim ókunnur.
Ég hef ekkert á móti léttmet-
inu sem slíku, en þetta á að
vera félags- og menningar-
starf fyrir nemendur og það er
mikilvægt að tillit sé tekið til
þess.

Annars er Gísl fyrst og
fremst voðalega skemmtilegt
leikrit. Það er um frelsisbar-
áttu Íra sem staðið hefur í lang-
an tíma og þar sér maður alls
konar karaktera koma saman
á mismunandi forsendum.
Leikritið einkennist því fyrst
og fremst á skemmtilegum
persónum, ósvífnum, orð-
heppnum og fyndnum en allt-
af eru miklar tilfinningar og
hiti í spilinu. Það held ég að
geri Gísl að eins vinsælu verki
og raun ber vitni. Ekki spillir
heldur fyrir okkur nú að hafa
fengið til samstarfs jafn frá-
bæran tónlistarmann og Tóm-
as Guðna Eggertsson, sem út-
setti tónlistina og æfði, auk
þess að spila sjálfur undir á
sýningum, hann verður til
þess að gæða sýninguna jafn-
vel enn meira lífi,“.

Samstarfið við MÍSamstarfið við MÍSamstarfið við MÍSamstarfið við MÍSamstarfið við MÍ
Hin árlegu Sólrisuleikrit

leikfélags MÍ hafa löngum
verið fastur liður í menningar-
lífi Ísfirðinga og sífellt verið
að sækja í sig veðrið hvað
varðar metnað og umfang.
Skemmst er að minnast sýn-
inga félagsins á verkum eins
og „Land míns föður“ eftir
Kjartan Ragnarsson í fyrra og
„Draums á Jónsmessunótt“
eftir áðurnefndan William
Shakespeare árið áður en báð-
ar þessar uppfærslur þóttu
takast með eindæmum vel.
Engu að síður er það í fyrsta
skipti í ár sem leikfélagið fær
til sín svo þekktan og reyndan
leikstjóra sem Þórhildur er.
En hvernig kom það til að svo
þekktur og reyndur leikstjóri,
sem getur án efa valið úr verk-
efnum, ákvað að koma vestur
á firði og leikstýra hópi
menntaskólanema?

„Það var bara hringt í mig.
Ég hef ekki leikstýrt áhugahóp
lengi og var að vinna við
skriftir þannig að það hentaði
mér ágætlega að komast úr
Reykjavík og fá smá vinnu-
frið. Því ákvað ég að slá til.
Ég hef sett upp einar fimm,
sex menntaskólasýningar í
gegnum tíðina og fundist það
ágætt þannig að ég vissi alveg
að hverju ég gekk“.

Aðspurð um hvort það sé

ekki tvennt ólíkt að leikstýra
menntaskólanemum og at-
vinnuleikurum, segir hún að
það sé mikil munur og varla
hægt að bera saman þessa tvo
hópa.

„Atvinnuleikarar sýna
miklu meira frumkvæði og þar
er leikstjórinn oftast í því hlut-
verki að vera spegill fyrir leik-
arann og beina honum á ýmsar
brautir, örva hann og ögra
honum. Frumkvæði atvinnu-
leikara er einnig mikið og það
getur verið ofsalega gaman
að lenda í átökum í uppfærsl-
um. Þá á ég ekki við rifrildi
heldur sterk skoðanaskipti um
verkið og ólíkar túlkanir á því.
Það er gríðarlega skemmtilegt
en gerist ekki svo mikið hjá
skólakrökkunum. Þeir bíða
eðli málsins samkvæmt meira
eftir því að leikstjórinn segi
þeim hvað á að gera og þurfa
meiri hjálp. Það að vera at-
vinnumaður í leiklist er að
læra að taka þetta frumkvæði.
Á þessu starfi er því grund-
vallarmunur, það er hvorki
verra né betra að vinna með
menntaskólakrökkum, bara
öðruvísi.

Annars finnst mér æfingar-
nar hafa gengið ágætlega og
það hafa sem betur fer engin
stór áföll dunið yfir okkur. Ég
gæti trúað því að ég væri harð-
ari við krakkana en þau eiga
að venjast. Það er mikið að
gera hjá þeim þessa dagana
því þau eru flest í mörgu öðru
samhliða leikritinu. Svo hefur
flensan eitthvað herjað á okk-
ur og það gerir alltaf erfitt
fyrir þegar fólk er mikið frá
vegna veikinda. Allt skríður
þetta þó vonandi saman fyrir
frumsýningardaginn,“.

SjálfstættSjálfstættSjálfstættSjálfstættSjálfstætt
fólk í Moskvufólk í Moskvufólk í Moskvufólk í Moskvufólk í Moskvu

Þar sem Þórhildur minntist
á ritstörf sem hún stendur í
samhliða leikstjórninni er
ekki úr vegi að spyrja hvort
hún hyggist láta að sér kveða
í næsta jólabókaflóði?

„Nei, ég er nú ekki að skrifa
skáldsögu í þetta skiptið held-
ur er ég er að vinna að leikgerð
á þekktu íslensku skáldverki.
Það var haft samband við mig
að utan og ég beðin um að
setja upp Sjálfstætt Fólk eftir
Halldór Laxness í Rússlandi.
Því er ég nú að útbúa leikgerð
á verkinu sem síðan verður
þýdd á rússnesku. Hugmynd-
in er að setja það upp með
rússneskum leikurum í Mosk-
vu þannig að ég mun fljótlega
fara út og leikstýra verkinu
með aðstoð túlks“.

Þegar hún er spurð að því
hvort ekki megi búast við
tungumálaörðugleikum milli
leikstjórans og leikaranna, þá
segist hún ekki hafa neinar
áhyggur af því.

„Það hefur margoft gerst í
íslensku leikhúsi að erlendir
leikstjórar hafa komið hér og
unnið gegnum túlk. Ég hef
spurt leikstjóra sem hafa reyn-
slu af þessu og þeir segja að
það hafi jafnvel ýmsa kosti að
vinna þannig. Þá vandi maður
meira það sem maður segir
því ekki sé hægt að skrúfa frá
og láta gamminn geysa yfir
leikurunum. Svo hafi maður

ekki allar þær konur sem tóku
þátt í umræðunni verið með
þegar upp var staðið”.

PólitískirPólitískirPólitískirPólitískirPólitískir
landleysingjarlandleysingjarlandleysingjarlandleysingjarlandleysingjar

-Hvað voruð þið þá margar
sem stóðuð að stofnun flokks-
ins?

„Við vorum 12 þegar til
kom. Það voru margar konur
sem höfðu tekið þátt í um-
ræðunni og lagt mikið til
hennar ekki tilbúnar til þess
að bjóða fram, mest konur sem
höfðu verið í einhverjum
flokkum og vildu ekki slíta
tengslin við þá. Við sem eftir
vorum áttum flestar ekki
heima í neinum flokkum, póli-
tískir landleysingjar sem
höfðu löngu gert það upp við
sig að í þá hefðum við ekkert
að sækja. Þannig að það voru
þær konur sem höfðu þetta
frelsi frá pólitískum flokkum
sem voru til í slaginn þegar á
reyndi. Þess vegna fannst mér
alltaf svo fáránlegt þegar talað
var um að við værum að stela
einhverjum atkvæðum eða
svíkja einhverja flokka. Við
áttum alltaf að vera að svíkja
eitthvað, við vorum að svíkja
karlana og þeirra kerfi, flokka
og vald. Við reyndum að stela
atkvæðum eins og kjósendur
væru sauðfé og við einhverjir
útilegumenn sem koma að
nóttu til og láta greipar sópa.
Þessi umræða  kom þó ekki
fyrr en seinna, þegar fólki varð
ljóst að okkur var alvara.

Til að byrja með trúði fólk
ekkert sérstaklega á þetta. Við
fengum svona klapp á bakið
„ansi eruð þið duglegar stelp-
ur og mikið eruð þið sniðug-
ar“, en ég held að flestir hafi
haldið þetta vera nokkurs kon-
ar hótun sem við værum að
beita til þess að koma okkur á
lista hjá „alvöru flokkunum“
og svo myndum við auðvitað
hætta við. Ég held að þetta
hafi verið nokkuð almenn
skoðun í hinu pólitíska lífi
framan af. Tónninn harðnaði
hins vegar fljótt þegar fólk
komst að hinu gagnstæða og
varð eiginlega hatrammur
þegar fór að draga nær kosn-
ingum.

Engu að síður hafði
Kvennalistinn alltaf ógurleg-
an meðbyr, líka þó svo að
hann færi í taugarnar á ein-
hverjum körlum. Mörgum
fannst þetta innlegg í pólitík-
ina frískandi og skemmtilegt
og umræðan merkileg. Því
voru mjög margar konur sem
tóku Kvennalistanum fegins
hendi, miklu fleiri heldur en
endilega kusu okkur síðan.
Þannig var miklu meiri stuðn-
ingur við okkur heldur en at-
kvæðatölur gáfu til kynna.
Kvennalistinn hafði mikil
áhrif og skilaði miklu út í þjóð-
félagið, auk þess sem hann
breytti miklu hugarfarslega og
þá ekki síst í stefnuskrám
flokkanna. Þetta framtak
okkar breytti miklu hjá þjóð-
inni en hins vegar finnst mér
hafa sigið mjög á ógæfuhlið-
ina aftur undanfarin ár”.

Frjáls samkeppniFrjáls samkeppniFrjáls samkeppniFrjáls samkeppniFrjáls samkeppni
andsnúin konumandsnúin konumandsnúin konumandsnúin konumandsnúin konum

-Hvernig þá?
„Þessi frjálsa samkeppni

sem nú ríkir er afskaplega and-
snúin konum og þar kemur
margt til. Kannski er það
vegna þess að þær eru ekki
eins sóknarharðar og karlar
og velja samstarf frekar en að
pota sér áfram ein og ein. Ef
maður vill standa í þessari
samkeppni sem nú ríkir, þýðir
ekkert annað en að vera að frá
morgni til kvölds til þess að
efla sjálfan sig og eigin hag.
Það eru ekkert allar konur sem
að hafa aðstöðu til þess eða
kæra sig um það yfirleitt.

Það hefur sýnt sig að launa-
munur hefur aukist aftur í
samfélaginu. Auk þess gengur
konum illa að hasla sér völl í
heimi viðskiptanna, þær kom-
ast ekki í stöður sem skipta
máli í þjóðfélaginu nema helst
í gegnum hið pólitíska líf en
ekki úti í viðskipta- og at-
hafnalífinu. Hvað eru margir
kvenkyns forstjórar eða
bankastjórar? Í þessum stöð-
um sem skipta verulega máli í
efnahags- og atvinnulífi þjóð-
arinnar er sárafátt um konur.
Svo gengur líka hægt að jafna
kynjahlutföllin í stjórnunar-
stöðum háskólanum þó konur
séu í meirihluta í námi þar.
Það þykir mér mjög slæmt
þar sem valdahlutföll í þjóð-
félaginu eru mikið til  ákvörð-
uð í menntakerfinu.

Blikur á loftiBlikur á loftiBlikur á loftiBlikur á loftiBlikur á lofti
Annað sem ég held að skipti

miklu máli núna er hvernig
tíðarandinn mótar ungmenni
nú til dags. Mér finnst ungar
konur og ungt fólk almennt
fara illa út úr tísku og ímynd-
armótun samfélagsins.
Krakkar vilja alltaf ganga í
augun á hinu kyninu og taka
því oft gagnrýnislaust við rull-
unum sem samfélagið réttir
þeim..

Gagnrýninn hugsunarháttur
hefur ekki átt upp á pallborðið
hjá ungu fólki undanfarið og
ég held að það geri því erfiðara
með að mynda sér eigin skoð-
anir og taka afstöðu. Þegar ég
var ung var í tísku að vera
gagnrýninn og á móti og það
held ég að hafi skapað mikið
frelsi. Þá gat maður tekið
hvaða afstöðu sem maður
vildi án þess að vera hallæris-
legur og það er nú bara eins
og það er að það þykir mjög
mikilvægt hjá unglingum að
vera ekki hallærislegir. Þess
vegna er það svo nú að ungt
fólk á mjög erfitt með að tala
út um málefni sem eru þeim
hugleikin af ótta við útskúfun
og óvinsældir.

-Er þá framtíðin myrk?
„Mér sýnist sem ég sjái

blikur á lofti þessa dagana.
Þetta kerfi sem er við lýði í
hinum vestræna heimi held
ég að eigi ekki eftir að endast
mikið lengur og nú þegar má
merkja efasemdarraddir um
að við höfum fundið hina end-
anlegu þjóðfélagsskipan, en
það var álitið lengst af á tíunda
áratug seinustu aldar. Fólk er
allavega farið að hugsa og
velta hlutunum fyrir sér og
það er ávallt góðs viti,” segir
Þórhildur að lokum.

líka alltaf tíma til þess að
hugsa á meðan túlkurinn er
að túlka”, segir Þórhildur og
hlær.

StofnunStofnunStofnunStofnunStofnun
KvennalistansKvennalistansKvennalistansKvennalistansKvennalistans

Þórhildur hefur haft afskipti
af stjórnmálum gegnum tíðina
með þátttöku sinni í stofnun
Kvennalistans sáluga. Hún
segir starfið þar hafa verið
skemmtilegt og gefandi og
fyrst og fremst einkennst af
gífurlegum áhuga allra þátt-
takenda á viðfangsefninu, þ.e.
að efla veg og virðingu
kvenna. Kvennalistinn var
stofnaður árið 1982 í kjölfar
Kvennaframboðsins, en það
var aftur stofnað 1981 í kjölfar
mikilla fundarhalda um konur
og kvenréttindi í Norræna
húsinu það sumarið.

„Á þessum tíma var rauð-
sokkuhreyfingin komin í eitt-
hvert öngstræti og stöðnun
hafði ríkt í kvennabaráttunni
um skeið. Konur voru farnar
að koma saman tvær og tvær
og ræða stöðu mála og hvað
hægt væri að gera. Þetta vatt
upp á sig og sumarið 1981 var
boðað til fundar í Norræna
Húsinu um stöðu kvenna á
Íslandi. Í kjölfar hans voru
þar stanslaus fundarhöld þar
sem konur streymdu út og inn.
Fjöldi kvenna var að ljúka
námi á þessum tíma og því
komu ferskar hugmyndir úr
ýmsum áttum og frá flestum
fræðigreinum; sagnfræði,
bókmenntum, mannfræði og
kvennarannsóknum svo fátt
eitt sé nefnt. Einnig báru kon-
ur, er höfðu dvalið erlendis,
með sér nýja strauma utan úr
heimi. Við drukkum þetta allt
í okkur, skiptumst á skoðun-
um og töluðum mikið um alla
hluti. Maðurinn minn vann þá
mikið erlendis og ég skil ekki
hvernig manni tókst að mæta
alltaf á fundi og vera að til kl.
þrjú eða fjögur á nóttunni og
vakna síðan með börnunum
morguninn eftir. Ætli maður
hafi ekki getað þetta vegna
þess að það var svo ofsalega
gaman, öll þessi vinna var svo
skemmtileg.

Í lok sumarsins má segja að
nokkrar okkar hafi verið orðn-
ar alveg ákveðnar í að bjóða
fram undir eigin formerkjum
á eigin lista þó vitaskuld hafi
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Samfylkingin stefnir aðSamfylkingin stefnir aðSamfylkingin stefnir aðSamfylkingin stefnir aðSamfylkingin stefnir að
fjórum bæjarfulltrúumfjórum bæjarfulltrúumfjórum bæjarfulltrúumfjórum bæjarfulltrúumfjórum bæjarfulltrúum
Lárus G. Valdimarsson var,

sem kunnugt er, valinn í efsta
sætið á framboðslista Sam-
fylkingarinnar í Ísafjarðarbæ
á félagsfundi á Hótel Ísafirði
sl. sunnudag. Vakti það nokkra
athygli þar eð Bryndís Frið-
geirsdóttur, núverandi oddviti
stjórnarandstöðunnar, hefur til
þessa vermt efsta sætið og var
almennt við því búist að svo
yrði áfram. Lárus segir í sam-
tali við blaðið að engin átök
hafi verið innan flokksins um
fyrsta sætið á listanum, allt
hafi þetta verið gert í mesta
bróðerni eins og sjá megi á
jákvæðum undirtektum við
listanum.

„Ég veit ekki betur en að
við göngum fullsátt til leiks,
Samfylkingarfólk er nú einu
sinni þannig innréttað að í
þeim hefði þegar heyrst væri

Glæsileg dagskrá Skíðavikunnar 2002Glæsileg dagskrá Skíðavikunnar 2002Glæsileg dagskrá Skíðavikunnar 2002Glæsileg dagskrá Skíðavikunnar 2002Glæsileg dagskrá Skíðavikunnar 2002

eitthvað ósætti um málið. Ég
gaf kost á mér í fyrsta og annað
sætið á listanum og Bryndís
gaf kost á sér í einhver af efstu
sætunum. Það var enginn af
okkur núverandi bæjarfull-
trúum sem gerði skilyrðislausa
kröfu um efsta sæti á listanum
heldur voru menn tilbúnir að
taka hverju því sem niðurstaða
uppstillingarnefndndar kvæði
á um,“ segir Lárus sem aug-
ljóslega er mjög ánægður með
útkomu listans.

„Ég er auðvitað glaður yfir
því að vera sýnt það traust að
leiða listann í vor. Þetta er
mikið ábyrgðarstarf sem felur
fyrst og fremst í sér að leiða
þá miklu vinnu sem framund-
an er og virkja mannskapinn í
kosningabaráttunni. Á fram-
boðslista okkar til sveitastjórn-
arkosninganna eru engir stat-

istar, við höfðum yfir 30 mann-
eskjur til þess að vinna með
og útkoman var þessi ágætis
fléttulisti. Ég er sérstaklega
ánægður með að fá Kolbrúnu
Sverrisdóttur í baráttusætið,
það er ekkert launungamál að
við göngum til kosninganna í
vor með það að leiðarljósi að
koma inn fjórum bæjarfull-
trúum og ég er bjartsýnn á að
það gangi eftir,“ segir Lárus.
Aðspurður um væntanlega
samstarfsflokka segir Lárus að
rætt hafi verið við Vinstri-
Græna um samstarf en það
markmið Samfylkingarinnar
að bjóða út sjálfstæða lista um
allt land, er gefið var út á land-
sfundi flokksins í haust, hafi
valdið því að enginn flötur hafi
verið fyrir sameiginlegu fram-
boði. Hins vegar séu flokkarnir
hugmyndafræðilegir samherj-

ar sem eigi sér sameiginlegan
höfuðandstæðing í Sjálfstæð-
isflokknum og því sé líklegra
en ekki að eitthvert samstarf
verði þeirra á milli.

Bryndís Friðgeirsdóttir, frá-
farandi oddviti Samfylkingar-
innar, sagðist einnig ánægð
með útkomu listans og tók
fram að hún væri mjög sátt
með annað sætið. „Ég er búin
að vera svo lengi oddviti þann-
ig að það er ágætt að breyta
aðeins til. Ég hef líka verið
aftarlega á listum og á alla
vegu þannig að þetta er ekkert
nýtt fyrir mér. Listinn í heild
endurspeglar, að mér finnst,
mjög kraftmikið fólk sem gerir
ekkert með hangandi hendi og
því verður spennandi að sjá
útkomu kosninganna í vor,“
sagði Bryndís að lokum.

Skíðavikuútvarp sent út  íSkíðavikuútvarp sent út  íSkíðavikuútvarp sent út  íSkíðavikuútvarp sent út  íSkíðavikuútvarp sent út  í
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Silfurtorgi þar sem hljóm-
sveitin BMX mun hita gesti
upp fyrir vikuna. Um kvöldið
verður jóðlað fram á nótt á
skemmtistaðnum Á Eyrinni
þar sem fer fram árlegt Týróla-
kvöld Skíðavikunnar en í
Sjallanum leikur hljómsveitin
Írafár fyrir dansgesti.

Á skírdag verður farin
spennandi skíðaferð á Galtar-
vita, þar sem hraust skíðafólk
mun síðan gæða sér á kakói
og kræsingum ýmiss konar. Á
hádegi hefst páskaeggjamót
KFÍ í íþróttahúsinu á Torfnesi
þar sem leikið verður tveir á
tvo um glæsileg verðlaun.
Einnig verður mikið um að
vera á Dölunum tveimur að
vanda, meðal annars verður
boðið upp á kennslu í skíða-
göngu og svo munu reyndir

fjarðahásléttuna. Þaðan verð-
ur skíðað niður í Önundar-
fjörðinn þar sem endað verð-
ur með sánaferð í sundlaug
Flateyringa. Garpamót í
göngu fer og fram á Selja-
landsdal og einnig keppir
yngsta kynslóðin sín á milli í
Páskaeggjamóti Samskipa.
Um kvöldið verður svo í
Tungudalnum svokölluð
Skíðanótt, en á henni mun
skíðafólk geta rennt sér í upp-
lýstum brekkum við dúndr-
andi tónlist og fylgst með
flugeldasýningum og annari
dýrð. Að vanda verða svo
ýmsir dansleikir um kvöldið
og fram á nótt.

Á páskadag verður gengið
á skíðum í Kirkjubólsdal hjá
Þingeyri og fiskur veiddur í
gegnum vök á Hólmavatni í
Dýrafirði. Haldið verður hið
árlega Garpamót, þar sem
mis-frægir skíðakappar
munu þeysast niður brekk-
urnar í umdeildasta skíða-
móti landsins. Um kvöldið
og fram á nótt verður dansað
á öllum skemmtistöðum á
Ísafirði, Flateyri og í Bol-
ungarvík.

Af þessu öllu má sjá að
dagskrá Skíðaviku er glæsi-
leg að vanda og sem fyrr
Ísfirðingum öllum og nær-
sveitungum þeirra til sóma.
Upplýsingar um Skíðavik-
una má einnig finna á heima-
síðu Dalanna tveggja,
www.isafjordur.is/ski/.

brettagarpar kynna áhugasöm-
um snjóbrettalistina.

Mikið verður um að vera í
leiklistinni á skírdag, um dag-
inn leiklesa félagar úr LL
„Kristrúnu í Hamravík og
himnafaðirinn“ og um kvöldið
verða á ný teknar upp sýningar
á verkinu „Stæltir stóðhestar“
sem sýnt var við miklar vin-
sældir á Ísafirði fyrr í vetur.
Um kvöldið verður nóg að vera
í skemmtanalífinu, djasstónlist
verður í hávegum höfð á Krús-
inni þar sem kapparnir Villi
Valli og Baldur Geirmunds
leika ásamt öðrum af fingrum
fram, Elfar Logi Hannesson
og Guðmundur Hjaltason sjá
um Megasardagskrá og á
Hótel Ísafirði sér látúnsbark-
inn Bjarni Arason um að
skemmta matargestum fram á
kvöld.

Á föstudaginn langa eru
menn hvattir til að klæðast
furðufötum og koma á skíði í
Tungudal. Þar verða alls kyns
uppákomur, tónleikar, grill-
matur og sælgætisregn. Einnig
verður keppt í skíðatvíkeppni
og brettamót fer fram. Um
kvöldið verða tónleikar í Ísa-
fjarðarkirkju, söngskemmt-
unin „Those Were the Days“ í
Krúsinni  og dansleikir á svo
til öllum skemmtistöðum á
svæðinu.

Á laugardag ber hæst ævin-
týraferð á skíðum, en í henni
munu björgunarsveitarmenn
sjá um að draga skíðamenn
frá Seljalandsdal yfir Vest-

Dagskrá Skíðaviku Ísfirð-
inga er nú að mestu fullmótuð
þó svo að enn eigi eftir að
tímasetja nokkra dagskrár-
liði. Helsta nýjungin að þessu
sinni er Skíðavikuútvarp sem
sent verður út á FM 101.0 í
samstarfi við Gamla Apó-
tekið. Þar munu valinkunnir
Vestfirðingar skipta með sér
verkum og halda úti öflugri
dagskrárgerð um Skíðavik-
una milli kl. 17-19 daglega á
meðan hátíðinni stendur.
Einnig verður fljótlega opnuð
ný heimasíða Skíðavikunnar
þar sem nýjustu upplýsingum
um dagskrárliði verður kom-
ið á framfæri jafnóðum og
þær berast.

Skíðavikan hefst formlega
miðvikudaginn 27. mars með
stuttri setningarathöfn á

MenningarborgarsjóðurMenningarborgarsjóðurMenningarborgarsjóðurMenningarborgarsjóðurMenningarborgarsjóður

350 þúsund krónur350 þúsund krónur350 þúsund krónur350 þúsund krónur350 þúsund krónur
til vestfirskratil vestfirskratil vestfirskratil vestfirskratil vestfirskra

verkefna árið 2002verkefna árið 2002verkefna árið 2002verkefna árið 2002verkefna árið 2002
Tilkynnt var um styrkút-

hlutanir úr Menningarborg-
arsjóði miðvikudaginn 13.
mars. Alls 200 umsóknir
bárust sjóðnum að þessu
sinni en 42 verkefni hlutu
náð fyrir augum úthlutunar-
nefndar og hljóta alls 25
milljónir króna. Athygli
vekur að fjögur verkefni af
42 er hlutu styrki eru vest-
firsk að uppruna og enn
fleiri tengjast Vestfjörðum
og Vestfirðingum á ein-
hvern hátt. Alls renna 1350
þúsund krónur til vest-
firskra verkefna í ár.

Nokkur verkefni tengjast
Vestfjörðum óbeint, þeirra
á meðal má nefna að söng-
hópurinn Hljómeyki hlaut
eina milljóna króna vegna
nýs tónverks eftir Jónas
Tómasson og Stefán Ara-
son sem hópurinn hyggst
flytja m.a. í samstarfi við
Kammerkór Ísafjarðar.
Einnig hlaut alþjóðleg sagn-
fræðiráðstefna, sem fer
fram í Borgarnesi í haust
undir stjórn skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði,
Ólínu Þorvarðardóttur, eina
milljón króna.

Verkefni sem hlutu styrk
og tengjast Vestfjörðum
beint eru hins vegar fjögur.
Fjölmenningarsetur á Vest-
fjörðum hlaut 400.000
króna styrk til verkefnisins
„Túlkun barna á barnasátt-
mála Sameinuðu Þjóð-
anna“, námskeiðs er mun
fara fram í Holti í Önundar-
firði með áherslu á ung-
menni af erlendum upp-
runa. Einnig hlutu Sögu-
miðlunin og Ólafur J. Engil-
bertsson kr. 400.000 til
verkefnisins Rímnahátíð og
byggðasögusýning Snæ-
fjalla- og Höfðastranda sem
fer fram í samvinnu við At-
vinnuþróunarfélag Vest-
fjarða og ferðamálafulltrú-
ann á Ísafirði. Gamla Apó-
tekið og Ungmennafélag Ís-
lands hlutu 300.000 krónur
til áframhaldandi eflingar á
Íslandsleikhúsinu er stofn-
að var í samstarfi við sjö
sveitarfélög í fyrra með
ríkulegu framlagi Menning-
arborgarsjóðs. Þá hlutu
Byggðasafn Vestfjarða og
Héraðsskjalasafnið á Ísa-
firði 250.000 krónur til
verkefnis sem fyrirhugað er
til minningar um 150 ára
afmæli Ásgeirsverslunar á
Ísafirði, en þar er hugmynd-
in að bjóða upp á sögusýn-
ingu í Tjöruhúsinu, sumar-
veislu og skemmtidagskrá.

Greipur Gíslason, nemi
við Menntaskólann á Ísa-
firði, er einn af aðstandend-
um og stofnendum Íslands-
leikhússins er hlaut 300.000
króna styrk. Hann segir
undirbúning fyrir sumar-
starf leikhússins ganga
ágætlega. „Þetta hefur
gengið með besta móti. Við
auglýstum í sunnudags-
blaði Moggans eftir leik-
stjóra og framkvæmda-
stjóra til þess að starfa með
leikhúsinu í sumar og síðan
þá hefur umsóknum rignt
yfir okkur. Þessa stundina
erum við því að fara yfir
umsóknir og taka fólk í við-
töl auk þess sem unnið er
að því hörðum höndum að
afla fjár til starfseminnar í
sumar,“ segir Greipur og
bætir því við að það sé þó
nokkuð verk þar sem rekst-
ur Íslandsleikhússins muni
koma til með að kosta 1,7
milljónir króna í sumar
samkvæmt fjárhagsáætlun-
um.

Greipur gerir ráð fyrir því
að starfsemi hópsins þetta
sumarið verði með svipuðu
móti og árið áður, leikhúsið
mun ferðast milli þeirra sjö
sveitarfélaga er standa að
baki því, heimsækja leik-
skóla þeirra og aðrar
stofnanir milli þess sem
komið verður fram á götum
úti en mikið verður stílað á
svokallaðar bæjarhátíðir
sem algengar eru. Auk
Ísafjarðarbæjar tóku þátt í
verkefninu í fyrra sveitar-
félögin Ólafsfjörður,
Garðabær, Húsavík, Aust-
ur-Hérað, Hornafjörður og
Árborg. Óvíst er hvaða sjö
sveitarfélög munu standa að
leikhúsinu í ár. Menningar-
borgarsjóðurinn var stofn-
aður af borgarstjóranum í
Reykjavík, Ingibjörgu Sól-
rúnu Gísladóttur, og
menntamálaráðherra, Birni
Bjarnasyni, árið 2001 með
stofnframlagi frá Reykjavík
menningarborg árið 2000
og ríki og borg.

Hlutverk sjóðsins, sem er
í umsjá Listahátíðar í
Reykjavík, er að stuðla að
fjölbreytilegu menningar-
starfi um allt land í fram-
haldi af menningarborgar-
árinu og er gert ráð fyrir að
úthlutað sé árlega úr sjóðn-
um. Úthlutað er til nýsköp-
unarverkefna á sviði lista,
menningarverkefna á veg-
um sveitarfélaga og menn-
ingarverkefna fyrir börn og
ungt fólk

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Síminn er 456 4560

Gamla Apótekið á Ísafirði.
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Karlmennskan í fyrirrúmi áKarlmennskan í fyrirrúmi áKarlmennskan í fyrirrúmi áKarlmennskan í fyrirrúmi áKarlmennskan í fyrirrúmi á
Kúttmagakvöldi LionsmannaKúttmagakvöldi LionsmannaKúttmagakvöldi LionsmannaKúttmagakvöldi LionsmannaKúttmagakvöldi Lionsmanna

Um sjötíu fullþrosk-
aðir, ísfirskir karlmenn

mættu á hið árlega Kútt-
magakvöld Lionsklúbbs

Ísafjarðar sem haldið
var á Hótel Ísafirði föstu-

daginn 8. mars sl. Boðið
var upp á glæsilegt sjáv-
arréttahlaðborð og ýmis

skemmtiatriði höfð í
frammi, m.a. voru sýnd

atriði úr leikþættinum 12
Vestfirskar þjóðsögur og

að venju haldið hið sí-
vinsæla pakkauppboð.

Þá ræddu menn reynslu-
heim karlmannsins,

hugmyndafræði karl-
mennskunnar og eflingu

hennar í baráttunni gegn
þeim fordómum sem hvar-

vetna mætir henni nú á
tímum. Allt fór þetta fram

undir röggsamri stjórn
Halldórs Jónssonar,

veislustjóra kvöldsins.
Ljósmyndari blaðsins kom

við á Kúttmagakvöldinu
og tók þar meðfylgjandi

myndir.
Hér má m.a. þekkja þá Sævar Óskarsson, framkvæmda-
stjóra Pólsins hf. og Reynir Helgason.

Guðmundur Óli Lyngmó, Bjarndís Friðriksdóttir og Egg-
ert Jónsson voru á kúttmagakvöldinu.

Fjölmennt var á kúttmagakvöldinu sem haldið var á Hótel
Ísafirði.

Allt með hefðbundnum hættiAllt með hefðbundnum hættiAllt með hefðbundnum hættiAllt með hefðbundnum hættiAllt með hefðbundnum hætti
á hinu árlega Hlífarsamsætiá hinu árlega Hlífarsamsætiá hinu árlega Hlífarsamsætiá hinu árlega Hlífarsamsætiá hinu árlega Hlífarsamsæti
Hið árlega Hlífarsamsæti

fyrir eldri borgara á Ísafirði
var haldið í Félagsheimilinu
Hnífsdal laugardaginn 9. mars
sl. Þar fór allt fram með hefð-
bundnum hætti en til skemmt-
unar var m.a. leikþáttur sem
fluttur var Litla Leikklúbbn-
um, ungt tónlistarfólk úr Tón-
listaskóla Ísafjarðar kom fram
og nemendur úr Dansskóla
Evu sýndu listir sínar. Þá las
Elísabet Gunnarsdóttir smá-
sögu eftir Jakobínu Sigurðar-
dóttir og Hlífarkórinn söng
undir stjórn Margrétar Geirs-
dóttur, við undirleik Margrétar

Gunnarsdóttur. Formaður
Kvenfélagsins Hlífar er Elín-

borg Sigurðardóttir. Ljós-
myndari blaðsins kom við á

samsætinu og tók þar með-
fylgjandi myndir.

Petólína Sigmundsdóttir, Tryggvi Sigtryggsson og Ólína Jónasdóttir. Arnór Stígsson og Málfríður Halldórsdóttir.

Þorsteinn Jóhannesson og Sjöfn Magnúsdóttir.

ÚTBOÐ – SAFNAHÚSIÐ
Í ÍSAFJARÐARBÆ, 2. ÁFANGI

Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í útboðsverkið „Safnahúsið
í Ísafjarðarbæ, – 2. áfangi.“
Um er að ræða endurbyggingu Gamla
sjúkrahússins á Ísafirði. Verkið felst í
fullnaðarfrágangi tveggja hæða húss-
ins með tilheyrandi lagnavinnu og
innréttingasmíði.
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrif-
stofu frá og með mánudeginum 25.
mars nk. á kr. 7.500.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstof-
unum, Hafnarstræti 1, Ísafirði þriðju-
daginn 16. apríl nk. kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

www.bb.is
– dagblað á netinu!

S ö n g s k e m m t u n i n
„Those were the days“ sem
samanstendur af lifandi tón-
list frá 1960 til 1970, var
frumsýnd í Krúsinni á Ísa-

firði sl. laugardagskvöld við
frábærar undirtektir og ein-
róma lof viðstaddra. Uppselt
er á skemmtunina næstkom-
andi laugardagskvöld og hef-

ur því verið ákveðið að bæta
við einni sýningu laugardags-
kvöldið 23. mars nk.

Söngvarar og hljóðfæra-
leikarar eru Þórunn Snorra-

dóttir, Guðmundur Ó. Rey-
nisson, Jónatan Einarsson,
Jón H. Engilbertsson, Sam-
úel Einarsson, Karl Jónsson
og Óli Pétur Jakobsson.

„Those were the days“ frum-„Those were the days“ frum-„Those were the days“ frum-„Those were the days“ frum-„Those were the days“ frum-
sýnd við frábærar undirtektirsýnd við frábærar undirtektirsýnd við frábærar undirtektirsýnd við frábærar undirtektirsýnd við frábærar undirtektir

Söngskemmtun í KrúsinniSöngskemmtun í KrúsinniSöngskemmtun í KrúsinniSöngskemmtun í KrúsinniSöngskemmtun í Krúsinni
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Drullusokkar eða gangsterar?Drullusokkar eða gangsterar?Drullusokkar eða gangsterar?Drullusokkar eða gangsterar?Drullusokkar eða gangsterar? 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:

Á að leyfa sölu
léttvíns og
bjórs í mat-
vöruversl-
unum?
Alls svöruðu 1.399.
Já sögðu 796 eða 56,90%
Nei sögðu 586 eða 41,89%
Hlutlausir voru
17 eða 1,22%

Fyrir rúmum hálfum mánuði lét formaður Samfylkingarinnar, Össur Skarp-
héðinsson, gamminn geisa og þóttist vera allt annar maður. Í stað alþingismannsins
og formanns næst stærsta stjórnmálaflokks þjóðarinnar, sem reyndar hefur einn-
ig á að skipa næst stærsta þingflokknum, þóttist Össur Skarphéðinsson vera líf-
fræðingur og það er svo sem rétt. Honum gleymdist eitt mikilvægt atriði, að Öss-
ur Skarphéðinsson er opinber persóna og stjórnmálamaðurinn getur ekki skýlt
sér á bak við líffræðinginn, þótt báðir búi í sama búknum. Því síður gat hann leyft
sér þó hann meinti í þágu bróður síns að senda eitthvað, sem
hann reyndi að telja sjálfum sér og þjóðinni trú um að væri
einkabréf, á tölvupóstfangi Alþingis. Skiptir engu þótt hann
skýli sér bak við reiði. Magnús Skarphéðinsson þrifa- og
þvottamaður, sem rekur hreingerningafyrirtæki er fullorðinn maður og verður að
bera ábyrgð á sér sjálfur. Í því er fólgið að hann verður líkt og Jón og Gunna að
heyja lífsbaráttunna án beinnar aðstoðar stjórnmálaforingja, sem telur sér sæmandi
að hella úr skálum reiðinnar yfir þá sem honum mislíkar við af hreinum og klár-
um persónulegum ástæðum.

Eða var foringi jafnaðarmennskunnar í landinu að senda frá sér þau skilaboð
að sumir væru jafnari en aðrir og það svo mjög, að réttlæti hótanir um að ævi
sinni skyldi hann verja til að úthrópa stjórnendur Bónus með skrifum og ræðu-
höldum. Þegar þetta yfirlýsta reiðikast formanns Samfylkingrinnar bætist við

þau hörmulegu tíðindi af sjálftöku manna, sem flestir hafa verið taldir til fylgis-
manna formanns stærsta stjórnmálaflokks þjóðarinnar og forsætisráðherra, er
ekki að undra þótt almenningi sé enn ofboðið. Ef til vill væri jafnaðarmanninum
Össuri Skarphéðinssyni hollt að rifja upp að menn eins og Pálmi Jónsson stofn-
andi Hagkaupa og Jóhannes Jónsson í Bónus hafa ef til vill gert meira fyrir al-
þýðu þessa lands með lækkun vöruverðs en stjórnmálamönnum flestum hefur
tekist á langri ævi. Alþingismönnum og sveitarstjórnarfulltrúum er hollt að muna

þá einföldu staðreynd að fæstum þeirra tekst að bæta kjör al-
þýðu með neitt viðlíka hætti og Hagkaup stuðluðu að fyrrum
og Bónus nú. Í Bónus eru viðskiptavinir ekki spurðir hvern þeir
kusu seinast eða hvern þeir ætli að kjósa næst. Þeir einfaldlega

ganga að vörunni og velja það sem þeim hugnast, borga og ganga út. Engar aðrar
skuldbindingar fylgja, engar spurningar um ætt, uppruna eða vini hvað þá heldur
hvort þeir séu ríkir eður ei. Hótanir um að viðkomandi skuli ofsóttir fyrir að segja
bróður formannsins upp skúringum með athugasemdum um að þeir séu drullu-
sokkar og engum líkari en suður-amerískum gangsterum og að stjórnmálaforinginn
eigi langa ævi fyrir höndum til skrifta og ræðuhalda um þessa eiginleika þeirra
lýsa engum betur en þeim sem heldur um pennann eða slær á lyklaborðið. Össur
hefur beðist fyrirgefningar og vafalaust fæst hún eins og alltaf hjá þjóðinni. En
á íslenska þjóðin skilið slíka stjórnmálmenn?

Kristján L. Möller
alþingismaður skrifar

,,Búsetu- og lífsskilyrði
yrðu metin í hverju
byggðarlagi “

Jöfnun lífskjara – mik-Jöfnun lífskjara – mik-Jöfnun lífskjara – mik-Jöfnun lífskjara – mik-Jöfnun lífskjara – mik-
ilvægasta byggðamáliðilvægasta byggðamáliðilvægasta byggðamáliðilvægasta byggðamáliðilvægasta byggðamálið

á landsbyggðinni. Þetta allt
saman hefur leitt til mikillar
hækkunar á húsnæðisþætti
vísitölu neysluverðs, sem aftur
hefur leitt til verðbólgu og
hækkunar allra lána jafnt hjá
íbúum á höfuðborgarsvæðinu
sem íbúum landsbyggðar-
innar.

Lífskjaramismunur er mikill
milli íbúa landsbyggðarinnar
og höfuðborgarsvæðisins.
Þessi mismunur kemur fram á
ótal sviðum hins daglega lífs
og á án nokkurs vafa einn
stærstan hlut í byggðaröskun
undanfarinna ára. Benda má
m.a. á eftirfarandi atriði í þessu
sambandi: Hærra vöruverð,
hærri flutningsgjöld, meiri
kostnað við menntun barna,
meiri orkukostnað (með
nokkrum undantekningum
þó), svo og mikinn mun á sölu-
og kaupverði húsnæðis.

Eins og áður sagði,  tel ég
að  ýmsar aðgerðir í skattamál-

um koma til álita og því er lagt
til í þingsályktunartillögunni
að m.a. eftirfarandi leiðir verði
kannaðar sérstaklega í þessari
allsherjarúttekt til lífskjara-
jöfnunar hér á landi.

Kannað verði með misháan
persónuafslátt, íbúar ákveð-
inna landsvæða fái með öðrum
orðum sérstakan persónu-
afslátt í staðgreiðslu til við-
bótar þeim persónuafslætti
sem almennt gildir, t.d. 150–
250 þús. kr. á ári. Ég tel að
þessi leið sé ef til vill best
fallin til að jafna lífskjör í land-
inu. Í raun yrði framkvæmdin
þannig að búsetu- og lífsskil-
yrði yrðu metin í hverju byggð-
arlagi eða landsvæði og aukinn
persónuafsláttur metinn í
framhaldi af því.

Kannað verði með lægri
tekjuskattsprósentu fyrir íbúa
tiltekinna svæða. Slíkt má gera
í eftiráálagningu í skattkerfinu
líkt og er með álagningu há-

tekjuskatts. Hér yrði einnig að
leggja mat á búsetu- og lífs-
skilyði í hverju byggðarlagi /
landsvæði.

Án nokkurs vafa er aðgengi
að ýmislegri sérfræðiþjónustu
lækna mikilvægt atriði þegar
borin eru saman lífskjör fólks
á landsbyggðinni annars vegar
og höfuðborgarsvæðinu hins
vegar. Ég tel  brýnt að hugað
verði að þessu atriði. Slíkan
mismun má jafna í gegnum
skattkerfið. Benda má á til-
lögur svokallaðs byggðahóps
forsætisráðherra frá 1998, sem
undirritaður sat meðal annarra
í.

Tekið verði tillit til kostnað-
ar við akstur milli heimilis og
vinnustaðar. Skattalög leyfa
ekki slíkan frádrátt nú en í
löggjöf nágrannaríkja okkar er
að finna slíkar heimildir.

Tekið verði tillit til þess ef
fólk þarf að halda tvö heimili
vegna vinnu sinnar.

Kannað verði hvort unnt sé
að taka upp aukabarnabætur
fyrir íbúa landsbyggðarinnar
líkt og gert er í Norður-Noregi.

Hér að framan hafa einungis
verið nefnd sex atriði af 21
atriði sem nefnd eru í umæddri
tillögu. Eins og áður sagði yrði
framkvæmdin í raun og veru
þannig að búsetu- og lífs-
skilyrði yrðu metin í hverju
byggðarlagi eða landsvæði og
jöfnunaraðgerðir metnar í
framhaldi af því.

Í tillögunni eru einning
nefnd fjölmörg dæmi til að
jafna rekstrar og samkeppnis-
hæfni fyrirtækja, og mun ég
gera grein fyrir þeim síðar í
þessu blaði.

Kristján L. Möller
alþingismaður fyrir

Samfylkinguna.

sviði byggðamála eigi árangur
að nást í þeim málaflokki. Í
nágrannalöndum okkar er
jöfnun lífskjara talin mikilvæg
til að sporna gegn frekari
byggðaröskun og er skatt-
kerfið m.a. notað í þessu skyni.
Ég er  sannfærður um að með
jöfnun lífskjara í gegnum
skattkerfið megi snúa þjóð-
hagslega hættulegri byggða-
röskun við á næstu árum.

Þjóðhagslega óhagkvæm
byggðaröskun.

Byggðaröskun undanfar-
inna ára er þjóðhagslega óhag-
kvæm. Hún hefur m.a. valdið
þenslu á höfuðborgarsvæðinu
þar sem þurft hefur að byggja
upp mikið íbúðarhúsnæði og
ýmsa aðra opinbera þjónustu
fyrir nýja íbúa. Á sama tíma
er mikið af vannýttu húsnæði

Undirritaður ásamt nokkr-
um öðrum þingmönnum Sam-
fylkingarinnar hef lagt fram á
Alþingi eftirfarandi þings-
ályktunartillögu.

„Alþingi ályktar að fela
ríkisstjórninni að skipa nefnd
til að leita leiða í skattamálum
sem gætu jafnað lífskjör og
aðstöðu fólks eftir búsetu, svo
og samkeppnisstöðu og rekstr-
arskilyrði fyrirtækja. Nefndin
verði skipuð einum fulltrúa
sérhvers þingflokks, en auk
þess skipi forsætisráðherra
einn fulltrúa sem jafnframt
verði formaður og fari með
oddaatkvæði.
    Nefndin skili Alþingi
skýrslu og tillögum eigi síðar
en 15. janúar 2003.“

Ég tel að  jöfnun lífskjara sé
eitt brýnasta úrlausnarefni á

Sigurðar Friðfinnssonar
Ketilseyri, Dýrafirði

Björnfríður Ólavía Magnúsdóttir
og aðstandendur

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra

eiginmanns, föður, tengdaföður, afa og langafa

Tertu- og brauð-Tertu- og brauð-Tertu- og brauð-Tertu- og brauð-Tertu- og brauð-
tertubasartertubasartertubasartertubasartertubasar

Slysavarnardeild kvenna á Ísafirði verður
með tertu- og brauðtertubasar á Silfurtorgi
miðvikudaginn 27. mars næstkomandi kl.
13.30

Stjórnin

Kammerkór ÍsafjarðarKammerkór ÍsafjarðarKammerkór ÍsafjarðarKammerkór ÍsafjarðarKammerkór Ísafjarðar

„Upphefð fyrir Kammerkórinn að„Upphefð fyrir Kammerkórinn að„Upphefð fyrir Kammerkórinn að„Upphefð fyrir Kammerkórinn að„Upphefð fyrir Kammerkórinn að
fá að taka þátt í slíku verkefni“fá að taka þátt í slíku verkefni“fá að taka þátt í slíku verkefni“fá að taka þátt í slíku verkefni“fá að taka þátt í slíku verkefni“

Sönghópurinn Hljómeyki er
meðal þeirra sem fengu styrk
úr Menningarborgarsjóði í ár
en hann hlaut eina milljóna
króna vegna nýs tónverks eftir
Jónas Tómasson og Stefán
Arason sem hópurinn hyggst
flytja m.a. í samstarfi við
Kammerkór Ísafjarðar. Guð-
rún Jónsdóttir, stjórnandi kórs-
ins, sagði í samtali við blaðið
að Hildigunnur Rúnarsdóttir
frá Hljómeyki hefði haft sam-
band við þau síðastliðið sumar
og leitað eftir samstarfi. Gerir
Guðrún ráð fyrir að tónleikarn-
ir verði haldnir í lok október á
þessu ári og segir það mikla

upphefð fyrir Kammerkórinn
að fá að taka þátt í slíku verk-
efni.

Fleira er á döfinni hjá kórn-
um og er m.a. ætlunin að leggja
land undir fót í sumar og taka
þátt í kóramóti í Þrándheimi í
Noregi um Jónsmessuna. Þá
mun kórinn einnig halda tón-
leika í Gautaborg og að öllum
líkindum í Ósló. Hér heima
verður dagskrá tónleikaferðar-
innar flutt í lok apríl.

Kammerkórinn er skipaður
þrettán söngvurum sem allir
eru tónmenntaðir og undirleik-
ari er Hulda Bragadóttir, org-
anisti.Kammerkórinn.
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Á Kvennafjör á Finnabæ
sem haldið var í Víkurbæ í
Bolungarvík föstudagskvöldið
15. febrúar sl. var ýmislegt til
gamans gert og þar á meðal
var útliti tveggja kvenna breytt
með aðstoð færustu sérfræð-
inga, líkt verið hefur til siðs
undanfarin ár. Það voru þær
Guðlaug Elíasdóttir og Svala
Einarsdóttir sem voru svo
heppnar að vera boðið í breytt
útlit en Hárstofan í Bolungar-
vík, Snyrtistofan Mánagull,
Sólbaðstofan Linda og versl-
unin Jón og Gunna á Ísafirði
áttu heiðurinn af árangrinum
og er óhætt að segja að sam-
vinna þessara aðila hafi tekist
með miklum ágætum.

Ragnhildur Benediktsdóttir,
snyrtifræðingur og eigandi
Snyrtistofunnar Mánagulls,
litaði augnhár stúlknanna og
mótaði augabrúnir. Guðlaugu
farðaði hún glæsilegri kvöld-
förðun en Svala naut léttrar

kvöldförðunar til að sýna fjöl-
breytnina. Notaði Ragnhildur
förðunarlínu frá Aveda þar
sem nýjustu litirnir fengu að
njóta sín. Arnold Bryan Cruz,
hársnyrtir á Hárstofunni, sá
um hár stúlknanna sem var
snyrt auk þess sem hann setti
létta liti í það. Stúlkunum var
boðið í ljós hjá Sólbaðstofunni
Lindu Bolungarvík en eigend-
ur eru Margrét Lilja Péturs-
dóttir og Kristný Pálmadóttir.

Það var síðan Verslunin Jón
og Gunna Ísafirði sem sá um
að klæða stúlkurnar upp og
slá þannig endahnútinn á
glæsilegt útlit þeirra. Klæddist
Guðlaug dökkblárri, teinóttri
buxnadragt og undir jakkanum
var hún í fallegum himinbláum
bol. Svala kom fram í síðu
gallapilsi, köflóttri Madonna-
skyrtu og var í glæsilegum
hunangslituðum leðurjakka
yfir.

Glæsileikinn í fyrir-Glæsileikinn í fyrir-Glæsileikinn í fyrir-Glæsileikinn í fyrir-Glæsileikinn í fyrir-
rúmi í breyttu útlitirúmi í breyttu útlitirúmi í breyttu útlitirúmi í breyttu útlitirúmi í breyttu útliti

Svala Einarsdóttir og Guðlaug Elíasdóttir fyrir og eftir
breytingu.
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 23. mars kl. 14:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 23. mars kl. 16:30

Íslandsmótið í handbolta karla: Leikur óákveðinn

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 20. mars kl. 19:30

Meistarakeppni Evrópu: Juventus – Arsenal
Miðvikudagur 20. mars kl. 21:40

Meistarakeppni Evrópu: Deportivo La Coruna – Leverkusen
Laugardagur 23. mars kl. 11:40

Enski boltinn: Arsenal – Newcastle United

Súpernóva er hörkuspennandi vísindaskáldsaga sem gerist snemma á 22.
öldinni. Áhöfn geimskipsins Nightingale 229 heyrir neyðarkall frá fjarlægu
sólkerfi og fer til aðstoðar. Þar bíður ungur maður að nafni Karl Larson og
honum er bjargað um borð. Karl er leyndardómsflullur og brátt fer áhöfnin að
iðrast þess að hafa komið honum til hjálpar. Aðalhlutverk leika James Spad-
er, Angeæa Bassett og Lou Diamond. Myndin er sýnd á Stöð 2 kl. 21:30 á
föstudagskvöld.

Vísindaskáldsögutryllir

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Austlæg átt, 8-13 m/s
með suðurströndinni en
hægari vindur annars
staðar. Léttskýjað og
vægt frost á norðanverðu
landinu, en dálítil slydda
og hiti 0-5 stig sunnan-
lands.
Horfur á föstudag:
Suðaustanátt og rigning
með köflum. Hiti 1-10 stig.
Horfur á laugardag:
Suðaustanátt og rigning
með köflum. Hiti 1-10 stig.
Horfur á sunnudag:
Suðaustanátt og rigning
með köflum. Hiti 1-10 stig.
Horfur á mánudag:
Breytileg átt og skúrir eða
él. Heldur kólnandi veður.

Föstudagur 22. mars
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma og Greg (24:24) (e)
13.00 Rússarnir koma
15.05 Andrea (e)
15.30 NBA-tilþrif
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (4:26) (e)
18.05 Vinir (8:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (20:21)
20.00 Tvær eins (Switching Goals)
Gamanmynd um tvíburasysturnar Sam
og Emmu Stanton. Í útliti eru þær alveg
eins en innrætið er gjörólíkt. Emma fylg-
ist grannt með nýjustu tísku en Sam er
hvergi ánægðari en úti á fótboltavelli.
Báðar hafa þær skýr markmið en til að
ná þeim ákveða systurnar að hafa hlut-
verkaskipti. Aðalhlutverk: Mary-Kate
Olsen, Ashley Olsen, Kathryn Green-
wood, Eric Lutes.
21.30 Súpernóva. Hörkuspennandi vís-
indaskáldsögutryllir sem gerist snemma
á 22. öldinni. Áhöfn geimskipsins Night-
ingale 229 heyrir neyðarkall frá fjarlægu
sólkerfi og fer til aðstoðar. Þar bíður
ungur maður að nafni Karl Larson og
honum er bjargað um borð. Karl er leynd-
ardómsfullur og brátt fer áhöfnin að iðr-
ast þess að hafa komið honum til hjálpar.
Aðalhlutverk: James Spader, Angela
Bassett, Robert Forster, Lou Diamond
Phillips.
23.00 Ásókn dauðra. (Bringing Out the
Dead) Þessi merka mynd Martins Scor-
sese lýsir tveimur sólarhringum í lífi
sjúkraliðans Franks. Frank keyrir sjúkra-
bíl á Manhattan og draugar þeirra sem
honum tókst ekki að bjarga elta hann
stöðugt. Við fylgjumst með þremur nótt-
um á öngstrætum borgarinnar, kynnumst
skrautlegum vinnufélögum Franks og
fylgjumst með geðheilsu hans hraka
hratt. Aðalhlutverk: John Goodman, Nic-
holas Cage, Patricia Arquette.
01.00 Músin sem læðist. (Office Killer)
Dorinu virðast allar bjargir bannaðar
þegar hún missir starfsaðstöðu sína hjá
ritstjórn neytendablaðs og er gert að
starfa heima. Hún á erfitt með að sætta
sig við breyttar aðstæður en kemst fljótt
að því að með aðstoð tölvunnar getur
hún náð meiri völdum hjá neytendablað-
inu en nokkurn hafði órað fyrir. Valda-
græðgi og hefnigirni hennar á sér engin
takmörk og bráðum tekur að fækka
ískyggilega í ritstjórninni.  Aðalhlutverk:
Molly Ringwald, Jeanne Tripplehorn.
02.20 Ísland í dag
02.45 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 23. mars
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 Addams-fjölskylduboðið
11.50 Glæstar vonir
13.30 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 (3:24)
20.00 Vinir (9:24)
20.30 Ungfrú Ísland.is 2002. Bein út-
sending frá skemmtistaðnum Nasa þar
sem Ungfrú Ísland.is verður kjörin. Tólf
stúlkur keppa um þennan eftirsótta titil.
21.35 Strákar og stelpur. (Boys and
Girls) Rómantísk gamanmynd. Ryan og
Jennifer eru nemar við Berkeley-skól-
ann. Þau hafa þekktst lengi en náin kynni
virðast ekki á dagskrá. Svo fer þó að þau
enda saman í rúminu. Næstu daga á eftir
sýnir Jennifer Ryan lítinn áhuga og er
hún auk þess á förum til Ítalíu eftir út-
skriftina svo frekara samband virðist
dauðadæmt. Eða er það svo?  Aðalhlut-
verk: Freddie Prinze, Jr., Claire Forlani,
Jason Biggs, Amanda Detmer.
23.10 Gripinn, gómaður, negldur.
(Snatch) Þriggja stjarna glæpamynd,
uppfull af skemmtilegum húmor. Franky
er krimmi sem á að færa foringja sínum
í New York risastóran demant. Á leiðinni
flækist hann í svikamál í London. Af-
hending demantsins dregst á langinn og
yfirmaðurinn fer að ókyrrast. Er Franky
sjálfur mesti svikahrappurinn eða er til
eðlileg skýring á hvarfi demantsins?  Að-
alhlutverk: Dennis Farina, Brad Pitt,
Benicio Del Toro, Vinnie Jones.
00.50 Heimsyfirráð eða dauði. (To-
morrow Never Dies) James Bond glímir

við fjölmiðlarisann Elliot Carver sem
hyggur á heimsyfirráð. Þetta er átjánda
myndin um njósnara hennar hátignar og
Bond hefur aldrei verið betri.  Aðalhlut-
verk: Pierce Brosnan, Jonathan Pryce,
Teri Hatcher, Michelle Yeoh.
02.45 Gröf Roseönnu. (Roseanna´s
Grave) Roseanna, kona Marcellos, á ekki
langt eftir. Hennar hinsta ósk er að verða
jörðuð í heimabænum og Marcello hefur
lofað að verða við því. Vandinn er bara
sá að í kirkjugarðinum eru aðeins þrjú
legstæði eftir og það er bannað að taka
stæði frá! Ljúfsár kómedía með stórleik-
urunum Jean Reno (León og Mission)
og Mercedes Ruehl (Óskarsverðlaunin
fyrir The Fisher King) í aðalhlutverkum.
Aðalhlutverk: Mercedes Ruehl, Jean
Reno.
04.20 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 24. mars
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Ást á nýrri öld (4:6) (e)
14.10 60 Minutes II (e)
15.00 Ofurskjaldbökurnar
16.25 Simpson-fjölskyldan (9:21) (e)
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?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Heilagur sannleikur. (Holy
Smoke) Ruth Barron er ung, áströlsk
kona sem hefur gengið til liðs við sér-
trúarsöfnuð. Fjölskylda hennar er
áhyggjufull og fær PJ Waters, bandarísk-
an sérfræðing, til að hjálpa Ruth að ná
áttum á nýjan leik. Sérfræðingurinn er
kokhraustur og segir að það verði lítið
mál en annað kemur á daginn.  Aðalhlut-
verk: Kate Winslet, Harvey Keitel, Julie
Hamilton, Sophie Lee.
22.45 60 mínútur
23.35 Fullkomið morð. (A Perfect
Murder) Viðskiptajöfurinn Steven Tayl-
or hefur fengið nóg af framhjáhaldi Emi-
ly, konunnar sinnar, með listamanninum
David Shaw. Steven er að auki í fjárhags-
kröggum en Emily á nóga peninga svo
besta lausnin er að koma henni fyrir
kattarnef. Hann leggur því á ráðin um
hið fullkomna morð. Aðalhlutverk: Mic-
hael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo
Mortensen, David Suchet.
01.25 Óskarinn undirbúinn
01.55 Óskarsverðlaunin 2002. Bein út-
sending frá afhendingu Óskarsverðlaun-
anna.
04.55 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 22. mars
18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum

20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Trufluð tilvera (9:14)
21.00 Leifturhraði. (Speed) Háspennu-
mynd sem gerist í strætisvagni í Los
Angeles. Brjálæðingur hefur komið fyrir
sprengju í vagninum og mun hún springa
ef ökutækið fer undir 80 km hraða. Stræt-
óinn er fullur af fólki og nú er úr vöndu
að ráða. Lögreglan sendir besta mann
sinn til að gera sprengjuna óvirka en
jafnvel hann lendir í vandræðum. Það
gæti þó komið sér vel ef einhver farþeg-
anna kæmi til aðstoðar. Maltin gefur
þrjár og hálfa stjörnu. Aðalhlutverk: Kea-
nu Reeves, Sandra Bullock, Dennis
Hopper, Jeff Daniels.
22.55 Leifturhraði 2. (Speed 2: Cruise
Control) Annie Porter er þess fullviss að
hún sé búin að fá sinn skammt af lífs-
háska. Nú fer hún í rómantíska siglingu
með unnusta sínum en ferðin breytist í
hreinustu martröð þegar brjálæðingur
um borð tekur völdin og hótar öllu illu.
Aðalhlutverk: Sandra Bullock, Jason
Patric, Willem Dafoe.
01.00 Bræðralag. (Jumpin at the
Boneyard) Dramatísk kvikmynd þar sem
fylgst er með bræðrum í Bronx í sólar-
hring. Manny og Dan hittast óvænt eftir
þriggja ára aðskilnað. Þeir hafa báðir átt
erfitt uppdráttar en geta snúið við blaðinu
hvor með hjálp annars. Takist það ekki
er næsta víst að þeir fara báðir í hundana.
Aðalhlutverk: Tim Roth, Alexis Arquette,
Danitra Vance, Samuel L. Jackson.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 23. mars

17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Hálendingurinn (10:22)
20.00 MAD-rásin. Geggjaður grínþáttur
þar sem allir fá það óþvegið. Heiti þátt-
arins dregur nafn sitt af samnefndu skop-
myndablaði sem notið hefur mikilla vin-
sælda.
21.00 Hnefaleikar - Naseem Hamed.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
London. Á meðal þeirra sem mætast eru
Prinsinn Naseem Hamed og Manuel
Calvo en í húfi er heimsmeistaratitill
IBO-sambandsins í fjaðurvigt.
00.00 Hnefaleikakappinn. (Raging
Bull) Sannsöguleg, þriggja stjarna mynd
um millivigtarboxarann Jake LaMotta.
Hann þótti illviðráðanlegur í hringnum
og fékk viðurnefnið Nautið frá Bronx. Í
myndinni er jafnframt fylgst með Jake í
einkalífinu en þar þótti frammistaða hans
ekki alltaf til fyrirmyndar.  Aðalhlutverk:
Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe
Pesci.
02.00 Amerísk bráð. Erótísk kvikmynd.
Stranglega bönnuð börnum.
03.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 24. mars
10.45 Hnefaleikar - Naseem Hamed.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Lon-
don í gærkvöld. Á meðal þeirra sem
mættust voru Prinsinn Naseem Hamed
og Manuel Calvo en í húfi var heims-
meistaratitill IBO-sambandsins í fjaður-
vigt.
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Chelsea.

Föstudagur 22. mars
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (83:90)
18.35 Nornin unga (21:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Gettu betur
21.30 Áfram læknir. (Carry on Doct-
or) Bresk gamanmynd frá 1968. Yfir-
læknir á sjúkrahúsi kemst í hann krappan
þegar sjúklingarnir gera uppreisn og ný
hjúkrunarkona verður til þess að blóð-
þrýstingur karlanna hækkar verulega.
Aðalhlutverk: Frankie Howard, Sid Jam-
es, Charles Hawtrey, Kenneth Williams,
Jim Dale, Joan Sims, Barbara Windsor
og Hattie Jacques.
23.05 Áfram í útilegu. (Carry on Cam-
ping) Bresk gamanmynd frá 1969. Tveir
félagar ætla að gabba kærusturnar sínar
með sér í útilegu á nektarnýlendu en
ekki fer allt eins og þeir ætluðust til. Að-
alhlutverk: Sid James, Charles Hawtrey,
Kenneth Williams, Joan Sims, Barbara
Windsor og Hattie Jacques.
00.35 Áfram pilsvargar. (Carry On Up
the Khyber) Bresk gamanmynd frá 1968
um kostulega sveit skoskra hermanna
sem stendur í ströngu í Khyber-skarði.
e. Aðalhlutverk: Sid James, Kenneth
Williams, Charles Hawtrey, Roy Castle
og Joan Sims.
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 23. mars
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (85:90)
09.35 Bubbi byggir (26:26)
09.45 Litlu skrímslin (37:52)
09.50 Safnamýsnar (1:6)
10.00 Pokémon (38:52)
10.25 Gulla grallari (21:26)
10.45 Búrabyggð (40:92)
11.10 Kastljósið
11.35 Mósaík
12.10 At
12.35 Skjáleikurinn
13.10 Snjókrossið 2002
13.40 Markaregn.
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.30 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í Essó-deildinni.
18.00 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (5:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
20.50 Söngkeppni framhaldsskól-
anna. Bein útsending frá Söngkeppni
framhaldsskólanna sem fram fer í
íþróttahúsi Breiðabliks í Dalsmára. Söng-
varar frá 23 skólum taka þátt í keppninni.
23.20 U-571. (U-571) Spennumynd frá
2000. Bandarísk sérsveit er send um borð
í þýskan kafbát í seinni heimsstyrjöld til
þess að koma höndum yfir dulmálsvél
Þjóðverja. Aðalhlutverk: Matthew Mc
Conaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel,
Jon Bon Jovi og David Keith.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 24. mars
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Húsdýrið mitt
10.10 Kobbi
10.20 Stafakarlarnir (24:24)
10.23 Ungur uppfinningamaður
11.05 Nýjasta tækni og vísindi.
11.20 Kastljósið
11.45 Skjáleikurinn
14.35 Heima er best
15.05 Maður er nefndur
15.40 Mósaík
16.15 Markaregn
17.00 Geimferðin (14:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Tómas og Tim (6:10)
18.40 Óli Alexander
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Það kemur í ljós. Leikrit eftir
Árna Ibsen. Eldri ljósmyndari, sem
fengið hefur vinnuaðstöðu á ljósmynda-
stofu hjá barnabarni sínu, er kominn að
miklum tímamótum í lífi sínu þegar á
hann taka að leita skuggar fortíðar. Margt
af því sem gengur á í lífi unga mannsins
á sér speglun  í minningum þess eldri.
Eru myndirnar í huganum raunverulegri
en hinar á pappír?  Leikendur: Gunnar
Eyjólfsson, Björn Ingi Hilmarsson og
Elma Lísa Gunnarsdóttir.
20.40 Hálandahöfðinginn (2:10)
21.35 Helgarsportið
22.00 Kikujiro. (Kikujiro)
00.00 Kastljósið
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Það er forvitnilegt að
skoða heimasíðu Interpol,
interpol.int, enda má
finna þar ýmsar áhuga-
verðar upplýsingar. Að
sjálfsögðu er þar greint frá
markmiðum og starfsemi
stofnunarinnar auk frekari
umfjöllunnar um deildir
hennar sem aðallega
skiptast niður eftir tegund
glæpa, t.d. efnahags-
glæpir, fíkniefnaglæpir,
spilling, listaverkaglæpir
og hryðjuverk, auk réttar-
lækna- og glæpagrein-
ingadeilda. Síðast en ekki
síst má nefna að þarna er
hægt að sjá hverjir eru
eftirlýstir af Interpol undir
tenglinum „Wanted“.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Þriðjudaginn 26. mars
n.k. verður Jóhann Júlí-
usson, fv. framkvæmda-

stjóri níræður. Í tilefni
afmælisins tekur hann á
móti ættingjum og vinum
laugardaginn 23. mars í
Frímúrarahúsinu frá kl.

14.00 til kl. 17.
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Sunnudagur 24. mars kl. 13:45
Enski boltinn: Liverpool – Chelsea

Sunnudagur 24. mars kl. 15:55
Enski boltinn: Fulham – Tottenham Hotspur

Sunnudagur 24. mars kl. 18:00
NBA: Philadelphia 76ers – New York Knicks

Þriðjudagur 26. mars kl. 19:40
Epson-deildin: Fjögurra liða úrslit

Miðvikudagur 27. mars kl. 19:50
Landsleikur í knattspyrnu: England – Ítalía

 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2
Laugardagur 23. mars kl. 14:45

Enski boltinn: Manchester United – Middlesbrough

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 á pálma-
sunnudag kl. 11:00.
Fermingarmessa á

pálmasunnudag kl. 14:00.

Laugardagsbíó Stöðvar 2 þessar vikuna er glæpamyndin Gripinn, gómaður,
negldur, eða Snatch. Þetta er þriggja stjörnu mynd með Brad Pitt í aðal-

hlutverki en leikstjórinn er Guy Ritchie, eiginmaður Madonnu. Sýning
myndarinnar hefst kl. 23:10. Fyrr um kvöldið, eða kl. 20:30 verður Ungfrú
Ísland.is 2002 krýnd mið hátíðlega athöfn á skemmtistaðnum Nasa. Tólf

stúlkur keppa um þennan aftirsótta titil en Stöð 2 verður með beina
útsendingu frá þessum merka viðburði.

15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Fulham og Tottenham Hotspur.
18.00 NBA. Bein útsending frá leik
Philadelphia 76ers og New York Knicks.
20.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
21.00 Golfmót í Bandaríkjunum
22.00 NBA-tilþrif
23.30 NBA. Bein útsending frá leik
Sacramento Kings og Los Angeles Lak-
ers.
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

frama hversdagslífinu.
22.00 Djúpa laugin. Þórey Eva og Júl-
íus Hafstein koma Íslendingum á stefnu-
mót.
23:00 Malcolm in the middle (e)
23.30 CSI (e)
00.20 Law & Order SVU  (e)
01.10 Jay Leno(e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 23. mars
12.30 48 Hours(e)
13.30 Law & Order(e)
14.30 Jay Leno(e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Undercover (e)
19.30 Two Guys and Girl(e)
20.00 Powerplay. Michael Riley fer
með hlutverk Bretts Parker, umboðs-
manns íþróttamaðnna sem lætur hugann
bera sig hálfa leið í að koma umbjóðend-
um sínum á framfæri. Þegar hann flytur
til heimabæjar síns áttar hann sig á því
stundum er kapp best með forsjá.
21:00 Íslendingar. Spurninga- og
spjallþáttur í umsjón Fjalars Sigurðar-
sonar, tröllapabba með meiru.
22:00 Total Recall. Rannsóknarlög-
reglumaðurinn David Hume virðist hafa
erft andagiftina frá nafna sínum heim-
spekingnum og nýtist hún honum afar
vel í baráttu hans fyrir betra lífi – á
Mars árið 2070.
22.50 Redemption of the Ghost (e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno (e)

01.50 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 24. mars
12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor(e)
14.30 Boston Public(e)
15.30 The Practice (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Providence (e)
18.30 Dateline (e)
19.30 King of Queens (e)
20:00 Sunnudagsmyndin
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00.30   Survivor  (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 22. mars
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond (e)
18.30 The King of Queens(e)
19:00 Títus (e)
19.30 Yes Dear(e)
20:00 Dateline. Magnaðir fréttaskýr-
ingaþættir þar sem kafað er ofan í kjölinn
á erfiðum málum.
21:00 Undercover. Hjónin Kate og
Dylan Del’Amico reka eigið njósnafyrir-
tæki. Þeim er úthlutað margvíslegum
verkefnum og spurning hvernig þeim
tekst að aðlaga sameiginlegan starfs-

Ungfrú Ísland.is og Brad Pitt

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Sigríður Ragnarsdóttir,

skólastjóri Tónlistarskóla
Ísafjarðar svarar:

,,Ég skoða
hinn stórgóða

vef bb.is
reglulega til

að fylgjast
með því sem
er að gerast í
bænum. Ég fer líka mikið

inn á musik.is þar sem
hægt er að finna alla ís-

lenska vefi sem á einn eða
annan hátt tengjast tónlist,
t.d. tónlistarmenn, útgáfa,

nám og kennsla, djass,
klassík, dægurtónlist og
margt fleira, ómissandi

vefsíða fyrir fólk í músík.
grovemusic.com, er líka

mjög góður alfræðivefur
um tónlist sem ég kíki

stundum á. Að sjálfsögðu
fer ég líka reglulega inn á
vef tónlistarskólans okkar,

snerpa.is/ ti, sem er ný-
farinn af stað eftir að hafa

legið í láginni í nokkurn
tíma. Upplýsingavefinn

Hvar.is heimsæki ég oft
en þar hefur maður að-

gang að ýmiss konar
gagnasöfnum, rafrænum

tímaritum, orðabókum
o.s.frv. Ég fer líka svolítið

inn á kistan.is þar sem
finna má ýmislegt menn-
ingarefni og sömuleiðis á

menningarsíðunum á
strik.is. Þá kíki ég stund-
um á murinn.is þar sem
eru alls konar greinar um

pólitík og konur.is þar
sem eru margir skemmti-

legir tenglar í allar áttir.
Loks má geta þess að mér

finnst gaman að skoða
uppskriftir.is og matar

list.is þar sem hægt er að
finna ótrúlegustu upp-

skriftir og nánast allt milli
himins og jarðar er við-

kemur matargerð.“

www.bb.is
– dagblað á netinu!

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

www.bb.is
– ávallt ferskur!

Miðvikudaginn 27. mars
verður Geirþrúður

Charlesdóttir sjötug. Af
því tilefni býður hún og

fjölskylda hennar vinum og
ættingjum á tónleika í

Hömrum á afmælisdaginn
kl. 20.30, og á eftir að

þiggja létta nátthressingu
fyrir svefninn.

1. deild karla1. deild karla1. deild karla1. deild karla1. deild karla

KFÍ ekki íKFÍ ekki íKFÍ ekki íKFÍ ekki íKFÍ ekki í
úrvalsdeildúrvalsdeildúrvalsdeildúrvalsdeildúrvalsdeild

Útséð er nú með að
meistaraflokkur karla KFÍ
spili í úrvalsdeild á hausti
komanda eftir að liðið tap-
aði í tvígang fyrir Snæfelli
síðustu helgi. Á föstudag
tapaði liðið leik er fór fram
á Stykkishólmi gegn Snæ-
felli með 75 stigum gegn
89 stigum heimamanna.

Síðari viðureign lið-
anna fór fram í íþrótta-
húsinu á Torfnesi í gær-
kvöld, sunnudag, og töp-
uðu KFÍ menn henni með
87 stigum gegn 97 stigum
Snæfellsmanna. KFÍ end-
ar því í þriðja sæti 1. deild-
ar með 24 stig.

Tónlistarfélag ÍsafjarðarTónlistarfélag ÍsafjarðarTónlistarfélag ÍsafjarðarTónlistarfélag ÍsafjarðarTónlistarfélag Ísafjarðar

Þrjár músíkalsk-Þrjár músíkalsk-Þrjár músíkalsk-Þrjár músíkalsk-Þrjár músíkalsk-
ar í Hömrumar í Hömrumar í Hömrumar í Hömrumar í Hömrum

Tónlistarfélag Ísafjarðar
heldur aðra áskriftartón-
leika sína á starfsárinu á
miðvikudagskvöldið 20.
mars nk. í Hömrum kl.
20.30. Það eru þrjár af
fremstu og mest menntuðu
tónlistarmönnum þjóðar-
innar, þær Áshildur Har-
aldsdóttir, flautuleikari,
Sigrún Eðvaldsdóttir, fiðlu-
leikari og Nína Margrét
Grímsdóttir, píanóleikari,
sem fram koma á tónleik-
unum og leika bæði einleik
og samleik.

Á fjölbreyttri efnisskránni
eru píanósónata eftir Jónas
Tómasson, verk f. flautu og
píanó eftir Copland og
Arthur Foote, verk eftir de
Falla og Tsjaíkovský f. fiðlu
og píanó og að lokum tríó
eftir tékkneska tónskáldið
Martinu.

Áskriftarkort Tónlistarfé-
lagsins gilda á tónleikana,
og að venju býður félagið
skólanemum 20 ára og yngri
ókeypis aðgang. Félag ís-
lenskra tónlistarmanna
styrkir þessa tónleika.
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bb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

Hátæknifyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkHátæknifyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkHátæknifyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkHátæknifyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkHátæknifyrirtækið VoiceEra í Bolungarvík

Gera samning um alþjóðlegtGera samning um alþjóðlegtGera samning um alþjóðlegtGera samning um alþjóðlegtGera samning um alþjóðlegt
samstarf á sviði raddtækninnarsamstarf á sviði raddtækninnarsamstarf á sviði raddtækninnarsamstarf á sviði raddtækninnarsamstarf á sviði raddtækninnar

Hátæknifyrirtækið Voice-
Era í Bolungarvík hefur gert
víðtækan samstarfssamning
við belgíska fyrirtækið Bab-
eltech um þróun raddtækni-
hugbúnaðar. Samstarf fyrir-
tækjanna á sér nokkurn að-
draganda en Babeltech var á
sínum tíma ráðið af VoiceEra
sem undirverktaki við hönn-
n eina tölvuraddkerfisins
(ASR) sem til er fyrir ís-
lenska tungu. Það samstarf
gekk vonum framar og var
því ákveðið að efla samstarf

og samvinnu fyrirtækjanna.
Samstarfsamningurinn felur

í sér víðtækt þróunarsamstarf
auk þess sem VoiceEra fær
einkaumboð á Íslandi fyrir
grunnlausnir Babeltech. Má
þar m.a. nefna talvélina Info-
vox sem Babeltech keypti ný-
verið af Telia en hún styður nú
17 tungumál. VoiceEra hefur
með samningnum jafnframt
fengið umboð fyrir raddgrein-
ingarlausnir Babeltech en það
er hugbúnaður sem getur
greint hver talar út frá rödd

viðkomandi. Slíkar lausnir
hafa náð miklum vinsældum
erlendis og hafa í auknu mæli
komið í stað lykla, öryggis-
korta og lykilorða í tölvum.

VoiceEra er eina fyrirtækið
sem býður upp á íslenskt radd-
kerfi fyrir tölvur og símkerfi,
sem skilur og túlkar íslenskt
talmál og íslenska talvél sem
les upp texta af tölvutæku
formi. Grunnlausnir Babeltech
eru þróaðar fyrir fjölmörg
tungumál og samningurinn
veitir VoiceEra því færi á að

bjóða upp á fjöltungumála-
kerfi ofan á íslenskar lausnir
ásamt því að greiða fyrir að-
gengi sérlausna VoiceEra á
erlenda markaði. Meðal sam-
starfsaðila VoiceEra hér á
landi má nefna Öryrkjabanda-
lagið, Íslandsbanka, Ljós-
virkja, Juventus, Gangverk og
Póls. Sú ákvörðun Babeltech
að velja VoiceEra til samstarfs
styrkir til muna þá stöðu fyrir-
tækisins að vera í forystu á
raddtæknisviðinu hér á landi.
Babeltech er belgískt fyrirtæki

sem er í hópi leiðandi fyrir-
tækja á heimsvísu í þróun
raddtæknihugbúnaðar. Fyr-
irtækið hefur vaxið hratt á
undanförnum misserum og
byggt upp traustan hóp sam-
starfsaðila og viðskiptavina.
Meðal aðila sem þeir starfa
með má nefna Comverse,
Texas Instruments, Daimler-
Chrysler, bandaríska herinn
og JC Decaux auk fjöl-
margra háskóla og þróunar-
setra.

Verða fulltrúar MÍ á söngkeppni framhaldsskólanna síðar í mánuðinumVerða fulltrúar MÍ á söngkeppni framhaldsskólanna síðar í mánuðinumVerða fulltrúar MÍ á söngkeppni framhaldsskólanna síðar í mánuðinumVerða fulltrúar MÍ á söngkeppni framhaldsskólanna síðar í mánuðinumVerða fulltrúar MÍ á söngkeppni framhaldsskólanna síðar í mánuðinum

Þórunn og Herdís Anna hlutuÞórunn og Herdís Anna hlutuÞórunn og Herdís Anna hlutuÞórunn og Herdís Anna hlutuÞórunn og Herdís Anna hlutu
fyrsta sætið í Söngkeppni MÍfyrsta sætið í Söngkeppni MÍfyrsta sætið í Söngkeppni MÍfyrsta sætið í Söngkeppni MÍfyrsta sætið í Söngkeppni MÍ

Hin árlega Söngkeppni
Menntaskólans á Ísafirði fór
fram laugardaginn 9. mars á
sal Grunnskólans á Ísafirði.
Ellefu atriði kepptu um hylli
dómnefndar að þessu sinni en
það voru þær Þórunn Arna
Kristjánsdóttir og Herdís Anna
Jónasdóttir sem hlutu fyrsta
sætið fyrir flutning sinn á
klassíska sönglaginu „Hvítir
mávar“. Því er ljóst að þær
munu keppa fyrir hönd MÍ á
söngkeppni framhaldsskól-
anna sem fer fram í Laugar-
dalshöllinni síðar í mánuðin-
um.

Margt góðra söngatriða kom
fram á keppninni og átti dóm-

nefndin að sögn í mestu vand-
ræðum með að velja sigur-
atriðið. Í þriðja sæti varð Tóm-
as Ibsen, sem söng á afar sann-
færandi máta lagið „Love
song“ til dýrðar Jesú Kristi.
Annað sætið féll svo í hlut
þeirra Thelmu Bjarkar Krist-
insdóttur og Svanhildar Garð-
arsdóttur sem fluttu eigin
útgáfu á lagi Abba, „Chique-
tita“ með snilldarlegum ís-
lenskuðum texta sem fjallaði
um dýrðir þýskunáms.

Fullur salur áhorfenda hvatti
sitt fólk áfram á sal Grunnskól-
ans og var erfitt að greina hver
átti mesta hylli þeirra. Meðal
atriða sem vöktu verðskuldaða

athygli en náðu af einhverjum
ástæðum ekki verðlaunasæti
voru „áhugaverður“ flutningur
Orra Hjaltasonar á Bellman
laginu „Gamli Nói“ og meist-
aralegur flutningur Svanhvítar
Eggertsdóttur á Sinéad
O’Connor laginu „The last day
of our acquaintance“.

Trúbadorinn Einar Örn sá
um að skemmta áhorfendum á
meðan dómnefndin var að
störfum, en hana skipuðu að
þessu sinni Íris Kristinsdóttir,
söngkona, Haukur S. Magnús-
son, rokkáhugamaður og Pál-
ína Vagnsdóttir, tónlistar-
spekúlant.
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Leitarhundar á námskeiðiLeitarhundar á námskeiðiLeitarhundar á námskeiðiLeitarhundar á námskeiðiLeitarhundar á námskeiði
Ellefu hundar þreytta próf í

C-stigi sem er byrjandastig,
níu hundar voru prófaðir í B-
stigi, sem er framhaldstig, og
tíu hundar voru prófaðir í A-
stigi en það eru hundar á
útkallslista sem kallaðir eru út
til leitar hvar sem er á landinu.
Á sunnudaginn fór síðan fram
björgunaræfing í tengslum við
námskeiðið og var hún haldin
í samvinnu við Björgunar-
sveitina Erni í Bolungarvík og
Björgunarfélag Ísafjarðar, auk
átta hunda sem voru á A-stigs
námskeiði.Leitarhundur að störfum. Hópurinn sem tók þátt í námskeiðinu.

Herdís Anna Jónasdóttir og Þórunn Arna Kristjánsdóttir.


