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Ísafjarðarprestakall

Skúli kjörinn
aðstoðarprestur
Skúli S. Ólafsson, guðfræðingur, var kjörinn aðstoðarprestur í Ísafjarðarprestakalli
á fundi kjörmanna sóknanna
þriggja, Hnífsdals, Ísafjarðar
og Súðavíkur, sem haldinn var
í síðustu viku. Tveir umsækjendur voru um stöðuna.
Skúli lauk guðfræðiprófi frá

Háskóla Íslands á síðasta ári
eftir að hafa stundað nám bæði
við guðfræðideildina hérlendis,
Kaupmannahafnarháskóla og
Prestaháskólann danska. Eiginkona Skúla er Sigríður Björk
Guðjónsdóttir sem skipuð var
skattstjóri Vestfjarðaumdæmis
síðasta haust.

Skíðavikan hafin
Skíðavikan 1997 í Ísafjarðarbæ var sett í íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði á sunnudag. Fjölmenni var við setninguna
sem og á torgsölu sem haldin var eftir setninguna. Mikið verður um að vera á skíðavikunni, líf og fjör á öllum
þéttbýliskjörnum á norðanverðum Vestfjörðum, og er það von allra að veðurguðirnir verði upp á sitt besta svo hægt
verði að njóta fegurðar dalanna tveggja sem best. Fjölmenni var á skíðum á Seljalandsdal og í Tungudal um síðustu
helgi, enda veður til útiveru eins og best verður á kosið. Meðfylgjandi mynd var tekin í blíðunni á laugardag í Tungudal
en þá bauð Ísafjarðarbær öllum ókeypis í lyftur bæjarfélagsins. Sýslumannshjónin í Bolungarvík, Jónas Guðmundsson
og Sólrún Geirsdóttir, voru á meðal þeirra sem renndu sér á skíðum í dalnum og hér aðstoða þau þriggja ára dóttur sína
Halldóru við fyrstu ,,sporin” í skíðamennskunni.

Pétur Sigurðsson um viðræður ASV og viðsemjenda

Kristinn Hermannsson setur bæjarstjórnarfundinn á
fimmtudag. Við hlið hans situr Kristján Þór Júlíusson,
bæjarstjóri.

Ísafjarðarbær

Ungur
forseti
Samþykkjum ekki annað en að
samningarnir verði afturvirkir

Á mánudag hófust að nýju
viðræður atvinnurekenda og
fulltrúa Alþýðusambands Vestfjarða vegna væntanlegra kjarasamninga en tólf félög innan
ASV hafa samþykkt vinnustöðvun frá og með 2. apríl.
Pétur Sigurðsson, forseti
Alþýðusambandsins, sagði í
samtali við blaðið að nú yrði
reynt til þrautar að semja en
hann reiknaði með að páskarnir
yrðu notaðir vel svo ekki kæmi
til verkfalls.
„Við eigum eftir að fara í
gegnum þetta allt aftur og þá
mun væntanlega koma í ljós
hvort svigrúm er fyrir vinnuveitendur til að koma meira til

móts við okkur.“
Nú farið þið fram á 100 þúsund krónur í lágmarkslaun.
Teljið þið vera meira svigrúm
hjá vestfirskum fyrirtækjum til
launahækkana en hjá öðrum á
landinu?
„Það er auðvitað meira svigrúm hjá öllum fyrirtækjum á
Íslandi til þess að borga hærri
laun en hvort menn ætla að
krefja fyrirtæki hér um hærri
laun en aðrir krefja sína vinnuveitendur um, ætla ég ekki að
svara til um.“
Er eitthvað í tillögum vinnuveitenda sem þið komið aldrei
til með að samþykkja?
„Ég álít útilokað að það verði

samþykkt að unglingar 16-18
ára verði ekki taldir fullorðnir
menn í vinnu. Ég samþykki
heldur ekki annað en að samningarnir verði afturvirkir. Þeir
eru búnir að vera lausir frá
áramótum og það er útilokað
að fara að semja um launabreytingar sem taka gildi við undirskrift. Við skrifum heldur ekki
undir að það muni taka fólk 4
mánuði að fá kauptryggingu í
fiskvinnslu.
Ef vinnuveitendur eru tilbúnir til að ræða við okkur yfir
páskahelgina þá auðvitað gerum við það. Í svona vinnu
spyrja menn aldrei að helgidögum, menn vinna sleitulaust

ef á þarf að halda.
Við vonumst til að vinnuveitendur mæti hér með jákvæðu hugarfari til að ræða
við okkur og að menn geri allt
sem hægt er til að ná endum
saman. Það er töluverð vinna
eftir í þessu og það er margt
sem ekki hefur verið tekið á í
Reykjavík miðað við það sem
við settum fram og þar fyrir
utan eru fullt af samningum
sem ekkert hefur verið rætt um
eins og t.d. vinnufyrirkomulag
í rækjuverksmiðjum og samningar hjá vélstjórum í frystihúsum, svo ég nefni fátt eitt,“
sagði Pétur Sigurðsson.

Það bar til tíðinda á bæjarstjórnarfundi í Ísafjarðarbæ á
fimmtudag í síðustu viku, að
19 ára bæjarfulltrúi Funklistans, Kristinn Hermannsson,
sat í forsæti og er að öllum
líkindum yngsti forseti bæjarstjórnar sem sögur fara af.
Þegar bæjarstjórnin skipti
með sér verkum var Kristinn

kjörinn þriðji forseti bæjarstjórnar. Fyrsti og annar forseti,
Þorsteinn Jóhannesson og
Magnea Guðmundsdóttir voru
fjarverandi á fimmtudag og
kom það því í hlut Kristins að
stýra fundinum. Kristinn er
fæddur 23. nóvember 1977 og
verður því tvítugur á hausti
komanda.

Ísafjörður

Eldur í
Ásgarði

Á þriðjudag í síðustu viku
kom upp eldur í húsinu, Ásgarði að Hnífsdalsvegi 27 á
Ísafirði er unnið var við rafsuðu
í norðurhluta hússins sem nota
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Bóndinn
Sigurgeir
í Engidal

Að lifa lífinu
lifandi með
Einari Þór

Emilíana, KK og
Stefán Hilmars
rokka gegn vímu

á sem lager.
Slökkvilið Ísafjarðar kom
fljótt á vettvang og réð skjótt
við eldinn. Nokkrar skemmdir
urðu í þeim hluta hússins sem
eldurinn kom upp í.
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Ingigerður Stefánsdóttir leikskólastjóri á Hlíðarskjóli

Hver er hápunktur Skíðavikunnar í ár?

Starfsfólkið mun ekki sætta sig við
að vinna á leikskólanum í haust
Eins og greint var frá hér í
blaðinu undir lok síðasta mánaðar, sagði meirihluti starfsfólks leikskólans Hlíðarskjóls
á Ísafirði upp störfum vegna
vanefnda á samningi, sem
gerður var við stjórnendur
Ísafjarðarbæjar um úrbætur á
húsnæði skólans. Í bréfi sem
starfsfólkið sendi foreldrum
barna á Hlíðarskjóli á sama
tíma, kom fram að starfsmennirnir væru orðnir langþreyttir á
skilnings- og framkvæmdaleysi bæjaryfirvalda og því

hefði starfsfólkið ekki séð sér
annan kost en að segja upp
störfum frá og með 1. febrúar
síðastliðnum. Nái uppsagnirnar
fram að ganga er ljóst að
einungis tveir starfsmenn verða
við störf eftir 1. maí og enginn
mánuði síðar.
Rekstur leikskólans Hlíðarskjóls hefur verið á undanþágu
frá árinu 1993 vegna bágs
ástands hússins og var sú
undanþága framlengd um eitt
ár þann 1. september síðastliðinn. ,,Staða mála er þannig í

dag að bæjarstjórinn og formaður fræðslunefndar bæjarins
eru búnir að boða trúnaðarmann starfsmanna, fulltrúa
starfsmanna og mig á fund í
dag (þriðjudag) þar sem ræða á
framtíðarmál leikskólans sem
og uppsagnir starfsfólksins,”
sagði Ingigerður Stefánsdóttir,
leikskólastjóri á Hlíðarskjóli í
samtali við blaðið í gærdag.
Ingigerður sagði að starfsmenn
bæjarfélagsins hefðu nú gengið
frá atriðum sem ekki hafði
verið staðið við samkvæmt

samkomulaginu við bæjaryfirvöld, en þó væru eftir smávægilegir hlutir.
,,Á fundinum í dag mun
starfsfólkið leggja fram þau
skilyrði að teikning á nýjum
leikskóla verði kynnt, að
dagsetning á fyrstu skóflustungu verði ákveðin, að lögð
verði fram einhverskonar framkvæmdaáætlun vegna byggingu nýs leikskóla sem og að
lögð verði fram trygging fyrir
því að það verði engin starfsemi
á Hlíðarskjóli eftir 1. sept-

Ísafjörður

Ásthildur Cesil Þórðardóttir, formaður
Skíðavikunefndar
1997:
Ég held ég verði að
segja að það sé Garpamótið. Það er vegna
þess að þátttakendur í
því eru 35 ára og eldri en
það er einmitt fólkið sem
rætur Skíðavikunnar
liggja hvað mest í.

Nú er páskahelgin að
ganga í garð með tilheyrandi Skíðaviku en hún er
nú haldin í 6. sinn eftir
uppvakningu. Skíðavikan rekur hins vegar upphaf sitt til ársins 1935 og
var orðin hefð árið 1969
þegar Gullfoss kom í
fyrstu ferð sína til Ísafjarðar með 200 skíðavikugesti. Það ár mættu
um 700 manns til leiks
en að þessu sinni er
reiknað með að um
1400-1500
manns
munu koma með flugfélögunum og eru þá
ótaldir þeir sem koma
akandi. Gleðilega Skíðaviku!
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ember nk. Ég veit ekki hvort
við getum verið bjartsýn en ef
við lítum raunsæum augum á
málið, þá tókst að reisa leikskóla á Flateyri á innan við
þremur mánuðum og því ætti
það ekki að vera hægt á Ísafirði.
Það ræðst allt á fundinum í dag
hvort starfsfólkið afturkallar
umsóknir sínar, en það er alveg
ljóst að ekkert af starfsfólkinu
mun sætta sig við að vinna á
Hlíðarskjóli eftir 1. september,” sagði Ingigerður.

Nægar
mjólkurvörur

Veðurstofa Íslands gerir ráð fyrir suðlægum áttum og vætu flesta daga páskavikunnar. Það er því ljóst, ef spáin gengur eftir,
að veðrið verður ekkert í líkingu við það sem var á laugardag þegar þessi mynd var tekin við skíðasvæðið í Tungudal.

Páskaveðrið á Ísafirði

Suðlægar áttir og vætusamt

Gert er ráð fyrir suðlægum áttum og vætu
stóran hluta af páskavikunni samkvæmt
fjöldægraspá sem blaðinu
barst frá þjónustusviði

Veðurstofu Íslands í
gærdag.
Á morgun, fimmtudag,
er gert ráð fyrir norðan
kalda og léttskýjuðu veðri
á Suður- og Vesturlandi

og frosti allt að 7 stigum.
Á föstudag er gert ráð fyrir
vaxandi sunnanátt og
slyddu og síðar rigningu
og hlýnandi veðri.
Á laugardag, sunnudag

og mánudag er gert ráð
fyrir suðlægri átt og vætu
sunnanlands og vestan
og hita frá 2 til 7 stig.

Og tvö þúsund árum síðar...
,,Fólki er raunverulega enginn greiði gerður með því að senda inn tékka
í byrjun sumarleyfis.
Ummæli félagsmálaráðherra í ríkisstjórn lýðveldisins Íslands undir lok 20.
aldar, um vaxtabætur.
Í glansmyndum sjónvarpstöðvanna um páskahátíðina er gjarnan
brugðið upp svipmyndum frá lífi og starfi Meistarans frá Nasaret, sem
notaður var sem skiptimynt fyrir ribbaldann Barrabas og krossfestur á
föstudegi, sem síðan hefur atburðarins vegna, verið einn helgasti dagur
kristinna manna. Í þessum myndum bregður líka fyrir þjóðarleiðtogum,
sem héldu örsnauðum lýðnum í skefjum með reglubundnum leikjum og
hátíðum, milli þess sem þeir af sjálfmetnu örlæti fleygðu fáeinum
silfurpeningum fyrir fólkið á strætum úti og höfðu ómælda ánægju af
slagsmálum er því fylgdi.
Fréttir frá Gyðingalandi nútímans herma að þar hafi þjóðarleiðtogar lítið
lært á þeim tvö þúsund árum, sem liðin eru síðan skiptin á Kristi og
Barrabas áttu sér stað. Enn berja æðstu prestar sér á brjóst í nafni
trúarinnar, milli þess sem hryðjuverkin eru unnin. Lýðurinn er að vísu hættur
að kalla blóðs eins manns yfir sig og börn sín. Að öðru leyti virðist fólkið við
rætur Olíufjallsins lítið hafa lært og engu gleymt.
Þegar páskahátíðin gengur í garð á Íslandinu góða hafa nokkrir helstu
aðilar vinnumarkaðarins skrifað undir nýjan sáttmála um skiptingu

Nægar mjólkurvörur eru
til á Ísafirði og verður ekki
um neinn skort að ræða
fyrir og yfir páskahátíðina
samkvæmt upplýsingum
sem blaðið fékk frá Mjólkursamlagi Ísfirðinga í gær.
Að sögn Hálfdáns Óskarssonar, stöðvarstjóra,
hefur verið mikið álag á
starfsmönnum mjólkurstöðvarinnar að undanförnu
og nefndi hann sem dæmi
að framleiðsla á mjólk og
rjóma hefði verið aukin um
30-40% á síðustu tíu dögum og hefði það hvergi
dugað til. Mikið mun hafa
verið um að farþegar á leið
til Reykjavíkur hafi haft
með sér tugi lítra af framangreindum vörum.

Leiðari

þjóðarkökunnar næstu þrjú árin. Með gjörningi þessum er a.m.k. slegið
á frest alvarlegum átökum, sem allsherjarverkföll vissulega eru, og því
tuski hætt, sem í nokkra daga hefur sett svip sinn á mannlíf í
þéttbýliskjarnanum við Faxaflóa. Ekki er þó öll nótt úti. Margir hópar
manna telja sinn skammt óframreiddan. Endanleg afstaða verkalýðshreyfingarinnar bíður atkvæðagreiðslu.
Auðvelt er með mörgum orðum að lofa og prísa samningamennina
fyrir að þjóðin skuli ekki lengur vera í bensínsvelti og fólk komist þar með
á fjöll til að halda páskahátíð. Hins vegar er orða vant við að setja fram
á mannamáli þá margtuggðu hagfræðikenningu sprenglærðra manna,
að launin hennar litlu gunnu í skúringunum séu að grafa undan
hornsteinum þjóðfélagsins.
Keisararnir til forna töldu almúgann ekki hafa gott af of miklu atlæti.
Fólk væri enginn greiði gerður með því að ausa í það peningum. Fólk
kynni einfaldlega ekki með þá að fara. Því væri best að skammta
mátulega á garðann.
Hefur ekkert breyst frá tímum krossfestingarinnar? Eigum við virkilega
að trúa því, að tuttugu öldum seinna sé ráðherra í ríkisstjórn Íslands við
sama heygarðshornið og keisararnir voru? Eða hvernig eigum við að
skilja ummæli félagsmálaráðherra?
BB óskar lesendum sínum gleðilegra páska.
s.h.

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.
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Skíðavikan á Ísafirði

Sett að viðstöddu fjölmenni
Skíðavikan á Ísafirði 1997
var sett á Pálmasunnudag í

íþróttahúsinu á Torfnesi að
viðstöddu fjölmenni. Það var

bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
Kristján Þór Júlíusson, sem

setti skíðavikuna og því næst
söng formaður skíðavikunefndar, Ásthildur Cesil Þórðardóttir eitt lag. Þá flutti
sameiginlegur karlakór af
norðanverðum Vestfjörðum,
nokkur lög, Sönghópurinn úr
Neðsta flutti einnig nokkur lög
og nemendur úr 4. bekk Grunnskóla Ísafjarðar fluttu leikþátt
um raunir farþega sem bíða
eftir flugi til og frá Ísafirði.
Félagar úr hinum ýmsu handverksfélögum á Vestfjörðum
sýndu og seldu framleiðslu sína
auk þess sem hin ýmsu fyrirtæki voru með vörur sínar til
sölu. Ljósmyndari blaðsins var
viðstaddur setninguna og tók
þá meðfylgjandi myndir.

Kristján Þór Júlíusson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar setur skíðavikuna í íþróttahúsinu á Torfnesi á sunnudag. Með honum
á myndinni er Ásthildur Cesil Þórðardóttir, formaður skíðavikunefndar 1997.

Félagar úr hinum ýmsu handverksfélögum á Vestfjörðum
sýndu og seldu framleiðslu sína á torgsölunni sem fram fór
samhliða setningu skíðavikunnar í íþróttahúsinu. Hér er
Kristín Kolbeinsdóttir með nokkra fallega hluti til sölu.

Samkór nokkurra karlakóra á norðanverðum Vestfjörðum söng nokkur lög við góðar
undirtektir viðstaddra.

Nemendur úr 4. bekk Grunnskóla Ísafjarðar flutti leikþátt um raunir farþega sem bíða eftir
flugi til og frá Ísafirði.

Lesendur athugið!
Röskun verður á útgáfu Bæjarins besta í næstu viku vegna páskahátíðarinnar og kemur næsta blað því ekki út fyrr en fimmtudaginn
3. apríl. Þeir áskrifendur sem enn eiga eftir að gera skil á áskriftargjöldum vegna síðasta árs, eru vinsamlegast beðnir að gera slíkt hið fyrsta
svo komist verði hjá kostnaðarsömum innheimtuaðgerðum.

Tilboð óskast
Kaupfélag Dýrfirðinga óskar tilboða, í
eignarhluta sína í jörðunum Botni og
Dröngum í Dýrafjarðarbotni. Upplýsingar eru
veittar á skrifstofu félagsins. Tilboðin þurfa
að hafa borist fyrir mánudaginn 7. apríl nk.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði
sem er eða hafna öllum.

Hnífsdalskapella
Á skírdagskvöld kl. 20:30 verður messa
með altarisgöngu. Einnig verður leikin og
sungin vönduð tónlist.
Hnífsdalssókn.

Ísafjörður

Karíus og
Baktus
Litli leikklúbburinn á
Ísafirði frumsýnir barnaleikritið Karíus og Baktus í
suðurenda Edinborgarhússins á morgun, Skírdag
kl. 17.
Ráðgert er að leikritið
verði sýnt fjórum sinnum, á
laugardag, sunnudag og á
mánudag og hefjast allar
sýningarnar kl. 17. Miðasala á leikritið hefst kl. 16
alla sýningardagana og er
miðaverð jafnt fyrir börn
og fullorðna eða kr. 500.
Miðar eru ekki teknir frá í
síma en áætlað er að setja
upp aðra sýningu kl. 18, þá
daga sem aðsókn er mikil.
MIÐVIKUDAGUR 26. MARS 1997
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Sigurgeir M. Jónsson, bóndi að
Efri-Engidal í Skutulsfirði, lét af
daglegum störfum á búi sínu í september á síðasta ári, þá áttræður að
aldri. Við búinu hefur tekið bróðursonur Sigurgeirs, Steingrímur Jónsson, og vonast Sigurgeir til að honum
takist að halda búinu innan ættarinnar
næstu áratugina, eins og verið hefur
frá árinu 1861. Sigurgeir er elstur sex
systkina, fæddur 8. desember 1916.
Hann á tvo bræður og þrjár systur
sem öll eru á lífi. Yngsta systir hans,
Magdalena, verður sextug á þessu ári
og því má segja að þau kippi í kynið
því foreldrar þeirra náðu bæði háum
aldri. Faðir Sigurgeirs, Jón Magdal
Jónsson lést árið 1978, áttatíu og
fimm ára gamall og móðir hans,
Kristín Magnúsdóttir, lést fyrir tveimur árum, þá á 103. aldursári. Sigurgeir
hefur aldrei gifst og hefur stærstan
hluta ævi sinnar búið hjá foreldrum
sínum og vangefinni systur í Engidal.

Bóndinn í dalnum

,,Ég er sá eini af systkinunum sem lagt hefur
búskapinn fyrir sig. Ég hef
aldrei fengið bónda nafnið
á mig, alltaf verið kallaður
Sigurgeir í Engidal. Aftur á
móti hefur bóndanafnið
fest við bróður minn Jón,
þó svo að hann hafi lítið
komið nálægt bústörfum
frá því hann fór að heiman sautján eða átján ára
gamall. Hann hefur verið
leigubílstjóri á Ísafirði í

áratugi og bóndanafnið
hans er væntanlega til
komið vegna þess að
hann er fæddur og
uppalinn í sveit, sagði
Sigurgeir, aðspurður um
bóndanafnbótina á bróður
hans.
,,Ég hef alla tíð búið hér
í Engidal ef frá eru talin
tvö eða þrjú ár. Þá var ég
við störf hjá Ragnari
Bárðarsyni sem átti og
rak Timburverslunina

Björk á Ísafirði. Ég vann
við smíðar hjá Ragnari, en
hann hafði m.a. með
höndum byggingu á
húsnæði Vélsmiðjunnar
Þórs, viðbótina við rafstöðvarhúsið hér í Engidal
sem og smíði á brúm,
m.a. úti í Bolungarvík, svo
fáein dæmi séu tekin. En
stærstan hluta ævi
minnar hef ég verið bóndi
hér í Engidal og algjörlega
frá 1950. Þá var faðir

minn farinn að slappast
og því ákvað ég að koma
heim og leggja til hendi
við búskapinn. Við unnum
saman að þessu verkefni
þar til hann dó árið 1978
en þá tók ég alfarið við.

o

155m² 5-6 herbergja íbúð á 2
hæðum að hluta í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari
eign möguleg. Tilboð óskast.

456 4547

3ja herbergja íbúðir

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar
á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Einbýlishús / raðhús:
Bakkavegur 25: 154m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 8.700.000,Engjavegur 12: 210m² einbýlishús á tveimur hæðum, ásamt
innbyggðum bílskúr. Verð:
10.500.000,Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum, ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlis-

hús á tveimur hæðum ásamt kjallara. Verð: 6.700.000,Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús
á þremur hæðum. Verð:
9.500.000,Hrannargata 4: 257,6m² einbýlishús á 3 hæðum ásamt kjallara og
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg. Tilboð óskast.
Skipagata 11: 78 m² einbýlishús
á tveimur hæðum. Tilboð óskast.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr og sólstofu.
Skipti möguleg á Eyrinni. Verð:

Stakkanes 6: 144 m² raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr og sólstofu. Skipti minni eign möguleg.
Verð: 10.900.000,9.900.000,Strandgata 3: 130,5m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
geymsluskúr. Verð 3.500.000,Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr.
Verð:
11.800.000,-

4-6 herbergja íbúðir

Heiðarbraut 6: 133,3m² einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr. Verð: 10.700.000,4
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Aðalstræti 19: 110 m² 5 herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi.
Verð: 6.800.000,Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.900.000,Engjavegur 31: 92,1m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Mikið uppgerð. Verð:
5.900.000,Fjarðarstræti 38: 130m² 5 herbergja íbúð á 2 hæðum í þríbýlishúsi. Hagstæð lán fylgja.
Verð: 7.000.000,Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja
íbúð á 2 hæð í þríbýlishúsi ásamt

Bróðursonurinn tekur við

Í dag er Efri-Engidalur
eini bærinn sem búið er á,
en fyrr á öldinni var stundaður búskapur á fjórum
bæjum í dalnum auk þess

Pantanasíminn
er 456 3367

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

Ég skilaði síðan búinu til
Steingríms í september á
síðasta ári og fæ að búa
hér áfram a.m.k. á
meðan ég get rétt honum
hjálparhönd, segir
Sigurgeir og hlær við.

litlum bílskúr. Verð: 5.500.000,Seljalandsvegur 20:125,2m² 4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýli. Verð: 7.900.000,Seljalandsvegur 20: 161,2m² 56 herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi ásamt stórum bílskúr.
Mjög fallegt útsýni. Verð:
10.700.000,Sólgata 5: 102m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðumí norðurenda í tvíbýlishúsi. Verð:
5.000.000,Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi.
Verð 7.400.000,Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus fljótlega. Verð: 7.800,000,Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,Túngata 21:77,5m² 4ra herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi. Verð:
5.600.000,Urðarvegur 25 - Hraunprýði:

Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2.
hæð t.v. í fjölbýlishúsi ásamt
sérgeymslu. Verð: 7.200.000,Hlíðarvegur 27: 76m² íbúð á efri
hæð tvíbýlishúsi ásamt 35m²
bílskúr. Mögulegt að taka bíl uppí
Verð: 5.500.000,Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýli. Verð:
6.000.000,Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
4.900.000,Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,Stórholt 11: 80m² 3ja herbergja
íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.000.000,-

Stórholt 11: 80 m² 3ja herbergja
íbúð á 2 hæð í fjölbýlishúsi ásamt
innbyggðum bílskúr. Verð:
6.900.000,Stórholt 11: 72,6m² 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi.
Verð: 4.500.000,-

2ja herbergja íbúðir
Urðarvegur 78: 73m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi.
Verð: 5.400.000,Hlíf II: 65,7m² íbúð á 1. hæði í
Dvalarheimili aldraðra. Íbúðin er
laus. Verð: 6.800.000,Hlíf II: 50,4m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra Verð:
6.100.000,Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4 hæð
í Dvalarheimili aldraðra. Verð:
5.900.000,-

Atvinnuhúsnæði
Silfurgata 6: verslunarhúsnæði
á neðri hæð í tvíbýlishúsi í hjarta
bæjarins. Verð: 5.000.000,-

Fjarðarstræti 14: 191m² 3ja herbergja íbúð á neðri hæð
í tvíbýlishúsi ásamt kjallara. Verð: 6.500.000,-

sem búið var á Kirkjubæ
og á Hafrafelli. Í dag er
búið að Kirkjubóli en þar
ræður ríkjum hin aldna
kempa Jens Guðmundsson frá Bæjum í Ísafjarðardjúpi, Jens í Kaldalóni,
eins og hann skrifaði sig
oft er hann sendi Morgunblaðinu pistla vestan úr
Djúpi. ,,Föst búseta hætti
á bænum Fossi árið 1926
og Neðri-Engidalur fór í
eyði í kringum 1980.
Síðan þá höfum við verið
hér ein, en þegar fólksfjöldinn var sem mestur,
bjuggu hér hátt á fjórða
tug íbúa. Þegar mest var,
vorum við með 140 fjár
og fjórtán kýr. Í dag er
frændi minn með 60 fjár,
fjórtán kýr og átta geldinga, segir Sigurgeir og
vill lítið gera úr bústörfum
sínum í dag.
,,Steingrímur stjórnar
búinu þrátt fyrir að hann
búi úti á Ísafirði yfir
vetrartímann. Það gerir
hann einungis vegna þess
að börnin hans eru í
skóla. Um leið og skólum
lýkur er hann mættur
með fjölskylduna enda
hvergi betra að búa.
Sigurgeir segir að miklar
breytingar hafi orðið á
bústörfunum gegnum
árin, en mesta breytingin
hafi orðið þegar rafmagn
kom á bæinn.

Vatnið rann allt í göngin
og út um ,,Fossinn fræga
sem myndaðist í göngunum. Sömu sögu er að
segja af Reiðhjallavirkjun í
Bolungarvík, þar er lítið
vatn eftir.

Langlíf fjölskylda
Eins og að framan
greinir eru Sigurgeir nú á
81. aldursári. Yngsta
systir hans verður sextug
á árinu og foreldrar hans
létust í hárri elli, faðirinn
85 ára og móðirinn á 103.
aldursári, þá elsti Ísfirðingurinn. Hvað skýringar eru

að fara upp á fjall til að
mæla vatnsmagnið í
vötnunum. Eitt sinn hafði
ég legið í flensu í marga
daga og var drullu máttlaus. Ég var beðinn um að
fara upp að Nónvatni til
að mæla. Ég nennti því
ekki en lét til leiðast og
hélt af stað. Ég gekk upp
á fjallsbrún þar sem ég
setti skíðin undir og
skíðaði fram að vatni. Ég
lauk mínu verki og gekk
síðan um fjallshlíðarnar og
kom ekki til baka fyrr en
kvölda tók. Þá var ég
orðinn alheilbrigður, fann
ekki til, veikin var horfin.

Svona gekk þetta allt
sumarið. Við sem tilheyrðum hreppnum fengum
aftur á móti vinnu allt
sumarið og því er ekki að
leyna að þetta voru mikil
uppgrip. Þetta var mikil
og erfið vinna. Það var allt
grafið með höndum,
vegurinn var lagður með
skóflu og haka en allt efni
var dregið með dráttarvél.
Mig minnir að það hafi
búið um sextíu manns á
fjallinu á meðan á byggingu stíflunnar stóð. Þetta
voru mikil uppgrip fyrir
okkur og mikið átak fyrir
Ísafjörð að fara út í þessa

Ég segi það oft að koma
rafmagnsins hafi verið
mesta byltingin á minni
lífsleið. Við fengum meira
að segja rafmagn í
skepnuhúsið. Síðan kom
hvert tækið af öðru,
rafmagnseldavél, þvottavél og fleira auk þess sem
keypt var mjaltavél. Það
var einnig mikil bylting að
fá súgþurrkun í hlöðuna.
Þetta var æðisgengin
breyting og þá var kátt í
bæ. Það var kveikt ljós í
fyrsta sinn á bænum á
fimmtugasta afmælisdegi
föður míns. Það var boðið
til afmælishófs og faðir

Fjallaloftið læknaði mig
enda allra meina bót.

byggingu.
Þrátt fyrir að byggingu
Fossavatnsvirkjunarinnar
hafi lokið 1936, fengum
við ekki rafmagn í Engidalinn fyrr en árið 1942
þegar Nónvatn var virkjað.
Fyrstu 26 árin lifði maður
því við kertaljós og
kolakyndingu. Það gat því
oft verið dimmt og kalt á
köldum vetrum, sagði
Sigurgeir og bætir við.

minn kveikti ljósið í
stofunni þegar allir voru
komnir. Það var mikil og
góð afmælisgjöf fyrir
hann.
-Var ekki erfitt líf hjá
móður þinni að sjá um
stóran barnahóp án þess
að hafa nein þægindi svo
sem rafmagn?
,,Jú, það var eflaust
erfitt en aldrei kvartaði
hún. Þetta var geysileg
vinna hjá henni blessaðri.
Auk þess að sjá um
heimilisstörfin hjálpaði
hún við bústörfin, mjólkaði
kýrnar og vann úr mjólkinni. Hún bjó til skyr,

rjóma og osta, bæði
mjólkurosta og mysuosta.
Þessar afurðir voru allar
unnar úr sauðamjólkinni
en kúamjólkin var notuð til
drykkjar.

Engidalur áfram í byggð
-En er Sigurgeir bjartsýnn á að búseta haldist
í dalnum?
,,Ég hef trú á því
þ.e.a.s. ef það finnast
menn til að taka við. Það
er að vísu rétt að þróunin
hefur verið í þá áttina í
gegnum árin að enginn
vill búa í sveit, en ef

Nónvatn nánast horfið
,,Það hafa orðið stórkostlegar breytingar á
bústörfunum í gegnum
árin. Í upphafi var allt
slegið með orfi, heyið
rakað upp, sett í bagga
og reitt á hestum heim í
hlöðu. Síðan komu
kerrurnar til sögunnar, þá
dráttarvélarnar og önnur
nýtískuleg tæki. Við
höfum alltaf fylgst vel
með tækniþróuninni og
keypt það nýjasta sem í
boði var. Fyrr á öldinni var
mikið slegið fram í dal
sem og uppi á fjalli en þar
eru gífurleg slægjulönd.
Þegar véltæknin kom til
sögunnar var farið að
rækta túnin og þau hafa
stækkað á báðum
bæjunum í gegnum árin.
Engjarnar sem voru alveg
niður að á og út að
Kirkjubóli eru stór tún í
dag. Mig minnir að við
höfum slegið síðast á
fjallinu árið 1942, enda
ekki viðlit að fara þangað
með nein tæki.
-Hvað með Engidalsána. Hefur aldrei verið
lögð áhersla á að rækta
hana?
,,Það hefur mikið verið
reynt. Um margra ára
skeið voru þúsundir
laxaseiða sett í hana á ári
hverju en það skilaði sér
aldrei. Síðan var gerð
tilraun með silungaseiði
og það gaf þokkalega
raun um nokkurra ára
skeið en síðustu tvö árin
hefur ekkert veiðst í ánni.
Ég held að skýringin sé sú
að þegar rafveitan var
byggð árið 1936 og
stækkuð 1942 sem og
þegar Nónvatn var virkjað,
hafi vatnsmagnið orðið
mun ójafnara. Það er
alveg sama hvort úti eru
kuldar eða þurrkur, vatnið
safnast í uppistöðuna og
því verður vatnsmagnið
fyrir bragðið ójafnara í
ánni. Þetta er mín skoðun
á fiskleysinu í ánni. Þá má
nefna að síðan jarðgöngin
undir heiðarnar voru gerð,
hefur Nónvatnið nánast
horfið og sú virkjun er
eiginlega gagnslaus.

á langlífi fjölskyldunnar?
,,Hver er skýringin? Ja,
það er nú það. Fjölskyldan
hefur yfirleitt verið hraust
og ég segi persónulega
að það sé heilnæmt að
alast upp svona inni í
dölum, fjarri menguninni.
Þá má nefna gott matarræði og góða hreyfingu.
Ég hef t.d. alltaf hreyft
mig mikið og hljóp oft upp
fjallið á árum áður. Það
hefur nú minnkað í seinni
tíð og í dag fer ég einungis í göngutúra um dalinn.
Ég get nefnt þér eina
sögu í þessu sambandi.
Í gamla daga þurfti oft

Með skóflu og haka
-Segðu mér frá byggingu rafstöðvarinnar í
Engidal. Var ekki mikið líf í
dalnum á meðan á
byggingunni stóð?
,,Jú, þá var mikið líf. Á
þessum árum var geysilega mikið atvinnuleysi á
Ísafirði og þurfti því að
skipta mannskapnum til
vinnunnar. Hver maður
fékk vinnu í tvær vikur í
senn og þá tók annar við.

Rafmagnið mesta byltingin
,,Það var stórkostleg
upplifun að fá rafmagnið.

Steingrímur heldur áfram
og kannski hans börn, þá
er engu að kvíða. Ég er
þokkalega bjartsýnn á að
Efri-Engidalur eigi eftir að
vera í búsetu innan
ættarinnar næstu öldina.
Steingrímur er ungur
maður og á framtíðina
fyrir sér. Hvað mig varðar
þá var ég að spá í að fara
á dvalarheimili en ég veit
ekki hvort af því verður.
Ég hef alltaf kunnað
ágætlega við mig hérna í
dalnum, sagði Sigurgeir í
samtali við blaðið.

Derrick Bryant reynir við NBA-deildina

Boðið í æfingabúðir
hjá Indiana og Dallas

Derrick Bryant, leikmanni
Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar, hefur verið boðið í
æfingabúðir í sumar hjá NBA
liðunum Indiana og Dallas.

Bryant útskrifaðist úr háskóla
á síðasta ári og tók þá þátt í
æfingamóti fyrir þá sem þóttu
líklegir til að komast í háskólavalið, en varð ekki fyrir valinu

þá.
Hann þótti standa sig vel í
mótinu og fékk í kjölfarið boð
um að æfa með liðunum tveimur í sumar. Derrick Bryant

hefur verið einn besti leikmaður liðs KFÍ í vetur og er því
ljóst að missir liðsins verður
mikill, bjóði annað hvort NBAliðið honum samning í haust.

Derrick Bryant.
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Framkvæmdir við snjóflóðavarnir í Bolungarvík

Hefjast árið 2001

Á miðvikudag var fundur í
Bolungarvík með fulltrúum
umhverfisráðuneytis og Veðurstofu Íslands að frumkvæði
bæjarstjórnar Bolungarvíkur.
Á fundinum var m.a. rædd
tillaga umhverfisráðuneytisins
um forgangsröðun framkvæmda á varnarvirkjum
vegna snjóflóða. Samkvæmt
tillögunni var áætlað að framkvæmdir við snjóflóðavarnir í
Bolungarvík hæfust árið 2004
en þeim hefur verið flýtt til
ársins 2001 eftir að Bolungarvíkurkaupstaður fór fram á
endurskoðun í kjölfar snjóflóð-

anna sem féllu á Dísarland þann
21. febrúar. Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur farið formlega fram á við umhverfisráðuneytið að undirbúningur
framkvæmda hefjist án frekari
tafa og er vísað til verklagsreglna ráðuneytisins þar um.
Í verklagsreglum umhverfisráðuneytisins segir m.a.; að
athugun varnarkosta og hagkvæmni þeirra séu fyrstu skref
frumathugunar. Í frumathugun
skulu hönnunarforsendur skilgreindar og frumhönnun mannvirkja gerð svo unnt sé að meta
umfang þeirra, kostnað og

útfærslu. Krafa er gerð til þess
að allar nauðsynlegar hönnunarforsendur hafi hlotið umsögn
og samþykki Veðurstofu Íslands áður en eiginleg vinna
hefst við tillögugerð um varnarkosti.
Frumathugun lýkur með
tillögu um aðgerðir sem er
rökstudd með kostnaðaráætlun
og mati á hagkvæmni aðgerða
og á grundvelli hennar skal
verkkaupi og Ofanflóðanefnd
vera unnt að taka raunhæfa
afstöðu til aðgerða.
Fallist sveitarfélag og Ofanflóðanefnd á tillögur og niður-

stöður frumathugunar, leiðir
það til næsta stigs í athugun
varnarkosta, verkhönnunar sem
inniheldur m.a. gerð vinnuteikninga, útboðsgagna og
nákvæmara kostnaðarmats.
Gert er ráð fyrir að verkhönnun
sé að jafnaði boðin út.
Að lokinni verkhönnun fer
framkvæmdin í útboð og að
því loknu er samið við hagstæðasta tilboðsgjafa.
Að sögn Guðfinns Þórðarsonar, bæjartæknifræðings
Bolungarvíkur, er áætlað að
frumathugun taki um eitt ár í
framkvæmd.

Ísafjörður

Jón Sigurpálsson.

Ísafjarðarbær

Jón og Spessi
fá starfslaun
listamanna
Jón Sigurpálsson, myndlistarmaður, fékk á dögunum
starfslaun til sex mánaða úr
starfslaunasjóði myndlistarmanna. Úthlutun úr sjóðnum
fer fram einu sinni á ári en
Jón fékk einnig starfslaun
fyrir fjórum árum.
Að sögn Jóns hafa starfslaunin mikla þýðingu fyrir
hann sem listamann, þ.e.a.s.
að fá tækifæri til að helga sig
listinni á launum. Hann ræður
hvenær á árinu hann þiggur
launin en sökum anna reiknar
Jón ekki með að nýta sér
starfslaunin fyrr en á komandi
hausti.

Reynir
Torfason
sýnir
Á sunnudag opnaði Reynir
Torfason myndlistarmaður,
málverkasýningu í Gamla
sjúkrahúsinu sem mun standa
fram yfir páska.
Á sýningunni, sem er
sölusýning, eru fimmtán
olíumálverk og pastelmyndir
og hefur Reynir hafið, fjöruna og lífið við sjóinn um
aldamótin, sem þema í verkum sínum sem flest eru
máluð á þessu ári.

Sigurþór Hallbjörnsson.

Um þessar mundir er Jón
að vinna að verki úr járni
sem mun verða á samsýningu
skúlptúrlistamanna í Skálholti í sumar en hann hyggur
ekki á einkasýningu hér
vestra fyrr en á næsta ári. Jón
vinnur með svokallaðri
blandaðri tækni og notar
ýmis efni við listsköpun sína
en hann hefur mest einbeitt
sér að skúlptúrverkum undanfarið.
Þess má geta að ljósmyndarinn Spessi, sem á ættir að
rekja til Ísafjarðar, fékk
einnig starfslaun listamanna
að þessu sinni.

Reynir Torfason.
Þetta er sjötta sýning Reynis
og verður hún opin daglega að

minnsta kosti frá 17-19 en að
sögn Reynis verður opnun-

artíminn auglýstur nánar við
innganginn.

Sameining íþróttasambanda á Vestfjörðum

ÍBÍ breytt í Ungmennaog íþróttabandalag?
Innan íþróttahreyfingarinnar
hafa farið fram talsverðar
umræður um mögulega sameiningu Íþróttabandalags Ísafjarðar og Hérðassambands
vestur Ísfirðinga en samkvæmt
íþróttalögum á ekki að vera
nema eitt íþróttasamband innan
hvers sveitarfélags en þau er
nú tvö í Ísafjarðarbæ eftir
sameiningu sveitarfélaganna á
síðasta ári.
Að sögn Jens Kristmannssonar, sem situr í stjórn ÍSÍ, er
eingöngu tímaspursmál hvenær
ÍBÍ og HVÍ verða sameinuð.
Einnig er nokkur spurning um
leiðir sem fara ætti til sameiningar en menn vilja ógjarnan
missa spón úr aski sínum. Innan
HVÍ eru menn t.d. hræddir um
réttindi sín innan Ungmenna6

félags Íslands, þ.e.a.s. að
rétturinn til að taka þátt í
Ungmennafélagsmótum glatist.
Jens segir að fyrir nokkru
hafi hann sett fram tillögu sem
mögulega gæti reynst leiðin til
sátta en í henni felst að HVÍ
myndi ganga í ÍBÍ, en nafni
Íþróttabandalags Ísfirðinga
yrði breytt í Ungmenna- og
Íþróttabandalag Ísafjarðarbæjar. Þau samtök yrðu í heild
sinni aðili að Ungmennafélagi
Íslands og Íþróttasambandi
Íslands en með þessu yrði
tryggt að allir héldu réttindum
sínum eins og þau eru í dag en
réttindi félaganna á Ísafirði
myndu aukast.
Allt mun þetta þó velta á
samþykki Ungmennafélags Ís-
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lands og segir Jens að nefnd,
skipuð íþróttafulltrúa ríkisins
og framkvæmdastjórum ÍSÍ og
UMFÍ, sem vinnur að sameiningarmálum, hafi átt að hittast
á Ísafirði á föstudag en fundinum hafi verið frestað að
beiðni HVÍ. Hann segir óljóst
hvenær af fundinum geti orðið
en taldi að það yrði ekki fyrr en
eftir páska.
„Það er nauðsynlegt að þetta
gangi í gegn fyrir sumarið. Í
fyrsta lagi verður Landsmót
ungmennafélaganna haldið í
Borgarnesi í byrjun júlí og í
öðru lagi verður framhaldsþing
ÍBÍ haldið á þriðjudaginn [í
gær] og ef honum lýkur án þess
að nokkuð verði upplýst í þessu
máli, þá verður engin sameining fyrr en á næsta ári, vegna

Jens Kristmannsson.
þess að það verður ekki hægt
að halda annan aðalfund ÍBÍ á
þessu ári. Ferlið gæti samt orðið að þinginu verði frestað og
öll mál afgreidd nema þetta,
þannig að hægt verði að koma
því að fyrir sumarið,“ sagði
Jens í samtali við blaðið.

Íþróttahúsið á Torfnesi

Landsleikur við
Kínverja 2. apríl
Nú hefur verið ákveðið að
Íslendingar mæti Kínverjum
í landsleik í handbolta í
Íþróttahúsinu á Torfnesi,
miðvikudaginn 2. apríl kl.
20:00.
Að sögn Hálfdáns Óskarssonar, formanns handknattleiksdeildar Knattspyrnufélagsins Harðar, hefur verið
unnið síðustu vikur að því að
fá landsleik í handbolta til
Ísafjarðar.
„Það var landsleikur hérna
við Japan fyrir tveimur árum
og þótti hann takast það vel
að ástæða væri til að halda
áfram á sömu braut. Þetta var
orðað við HSÍ fyrir nokkru
síðan og eftir smá eftirgangssemi af okkar hálfu þá
fékkst þetta í gegn,“ sagði
Hálfdán í samtali við blaðið.
Húsfyllir var í leiknum við
Japan, um 900 manns, og á

Hálfdán von á að það sama
verði upp á teningnum núna.
Leikurinn er liður í undirbúningi íslenska landsliðsins
fyrir Heimsmeistarakeppnina í Japan sem haldin verður
í maí og verður seinni hálfleikur leiksins sendur út í
beinni útsendingu í sjónvarpi.
Hálfdán segir að huga þurfi
að mörgu í sambandi við
leikinn en HSÍ sendi vestur
lista með 60 atriðum sem
óskað var eftir að yrðu
uppfyllt fyrir leikinn.
„Þetta eru bæði smáir og
stórir hlutir sem þarna var
farið fram á, en við höfum í
rauninni ekki áhyggjur af
neinu nema veðrinu, þ.e.a.s.
hvort það verður flogið
þannig að leikmenn komist
vestur,“ sagði Hálfdán.

Góð veiði hjá Kalla Steina í Víkinni

Þrífyllti sama daginn
Sigurður Hjartarson, sjómaður í Bolungarvík, ákvað á
fimmtudag að setja ofan bát
sinn, Kalla Steina ÍS-35, og
reyna fyrir sér á handfærum út
á víkinni. Þessi ákvörðun átti
eftir að borga sig því Sigurður
þríhlóð bát sinn þennan dag og
landaði samtals 2,5 tonnum af
blönduðum þorski. Sigurður
réri svo aftur á laugardag og
sunnudag og fékk samtals 7,3
tonn í þessum þremur róðrum.
Við þessar fréttir fór mörgum trillukörlum að klæja í
fingurna að komast á sjó en þar

sem flestum þeirra eru skorður
settar með kvóta þykir þeim
ekki ástæða til æsings. Sigurður
valdi aftur á móti dagakerfið á
sínum tíma og má því fara 84
daga á sjó á þessu fiskveiðiári
og fiska eins og hann getur
þann tíma.
Af öðrum aflabrögðum í
Bolungarvík er það að frétta að
í síðustu viku lönduðu 4 línubátar samtals 41,6 tonnum í 9
róðrum og var Guðný aflahæst
með 34,3 tonn í fimm róðrum.
Átta innfjarðarrækjubátar
lönduðu samtals 21 tonni í

samtals 25 róðrum og var Páll
Helgi hæstur með 5,6 tonn í 4
róðrum.
Dagrún landaði 17. mars, 99
tonnum og aftur á mánudag,
60 tonnum.
Vinur landaði 20 mars, 23,2
tonnum og Skarfur landaði 21.
mars, 41,3 tonnum en þessir
bátar eru frá Grindavík og eru
á útilegu með línu.
4,800 tonnum af loðnu var
landað í Bolungarvík í síðustu
viku en samtals hefur verið
landað 16,700 tonnum frá
áramótum.

Fjöldi skemmtikrafta á Skíðaviku

Bjarni Ara og Millarnir,
SSSól og Rokkabillybandið
Mikið verður um að vera á
skemmtistöðum Ísafjarðarbæjar og nágrennis í tengslum
við Skíðaviku ´97 en í boði
verða skemmtikraftar af ýmsu
tagi.
Í Sjallanum og Krúsinni
munu Bjarni Ara og Milljónamæringarnir ásamt SSSól halda
uppi fjörinu yfir páskana en
SSSól leikur einnig á dansleik
í Félagsheimilinu í Hnífsdal
eftir kl. 12 á páskadag.
Á Hótel Ísafirði verða hin
árlegu jasskvöld á skírdagskvöld og laugardagskvöld en
þar leikur Villi Valli ásamt fél-

ögum.
Í Víkurbæ munu stuðboltarnir Fjórir á fati trekkja upp
páskastuðið yfir hátíðina og
Jón Bakan í Bolungarvík teflir
fram hljómsveitinni Sóldögg á
páskadagskvöld og annan í
páskum.
Á Eyrinni skemmtir súperdúettinn Baldur og Margrét
ásamt Siggu Maju miðvikudagskvöld, skírdagskvöld og
föstudaginn langa en hljómsveitin Sægreifarnir leikur á
laugardag og á páskadag.
Á Vagninum á Flateyri
leikur Rokkabillyband Reykja-

víkur á miðvikudag en sama
kvöld mun Sigrún Sól flytja
einþáttunginn „Ég var beðin
um að koma“. Á skírdag verður
diskótek fyrir 16-18 ára og á
föstudaginn langa verður dansleikur. Á laugardag verður
jazz- og blúskvöld og Kristín
Elíasdóttir mun flytja ljóð.
Fjórir á fati munu síðan
skemmta á páskadagskvöld.
Þess má geta að upplýsingar
um starfsemi Vagnsins eru á
Internetinu en þar munu m.a.
annars birtast upplýsingar um
keppnina ungfrú barmur.

Hesthúsabyggðin í Bolungarvík

Ofanflóðasjóður
kostar ekki flutning
Á fundi forráðamanna hestamannafélagsins Gnýs í Bolungarvík með bæjarráði Bolungarvíkur þann 26. febrúar
kom fram, að nauðsynlegt er
að færa hesthúsin í Múrhúsalandi vegna snjóflóða-

hættu.
Að sögn Ólafs Kristjánssonar, bæjarstjóra í Bolungarvík, þá var óskað svara frá
umhverfisráðuneytinu um
hvort ofanflóðasjóður tæki þátt
í kostnaði vegna flutnings

hesthúsana eða nýbyggingu
þeirra en svarið hafi reynst
neikvætt.
Ólafur segir að nú sé verið
að athuga alla kosti í stöðunni
og að leitað verði ráða til að
koma til móts við hestamenn.

Edinborgarhúsið á Ísafirði

Áframhaldandi framkvæmdir

Nýlega var gengið frá samkomulagi um kaup Ísafjarðarbæjar á lóð Edinborgarhússins
á svokölluðu Wardstúni. Kaupverðið var um 5 milljónir króna
og að sögn Jóns Sigurpálssonar,
stjórnarformanns Edinborgarhússins ehf., mun salan,
ásamt 500 þúsund króna framlagi frá Fjárlaganefnd ríkisins,
gera áframhaldandi framkvæmdir við húsið mögulegar.
Nú er unnið við pípulagnir í

fyrsta áfanga á annarri hæð
hússins og verður því verki
væntanlega lokið í vorbyrjun.
Jón segir að framundan séu
framkvæmdir við „stóra salinn“ og reiknar hann með að
framkvæmdir við hann hefjist
á árinu. Salurinn verður fjölnota og er ætlað að hýsa hinar
margbreytilegustu uppákomur
í tengslum við menningarmiðstöðina, Litla leiklúbbinn
og margt fleira.

Á teikningum er gert ráð fyrir
kaffihúsi eða veitingastað og
segir Jón að líklega verði
stofnað sérstakt hlutafélag um
framkvæmdir og rekstur hans
en hann telur æskilegt að
reksturinn verði hafinn um leið
og salurinn verður tekinn í
notkun. Hönnun Edinborgarhússins gerir ráð fyrir að þar
verði góð aðstaða til ráðstefnuhalds en stóri salurinn mun
rúma 150-180 manns.
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Að
lifa
lífinu

lifandi
Samkynhneigð er orð sem notað er um fólk sem
hneigist tilfinningalega og kynferðislega að öðru fólki
af sama kyni. Orðið er reyndar óþjált og lítið notað
meðal samkynhneigðra sem kjósa frekar að nota
hispurslaus orð eins og hommi og lesbía eða þá ensk
orð eins og gay eða homosexual.
Miklir fordómar hafa ríkt í garð homma og lesbía frá
örófi alda og það er ekki fyrr en á síðustu tuttugu árum
sem opinber umræða fer að eiga sér stað um málefni
þeirra. Eftirminnilegt er viðtal sem birtist í tímaritinu
Samúel við tónlistarmanninn Hörð Torfason en hann
var fyrsti Íslendingurinn sem lýsti opinberlega yfir að
hann væri hommi og ruddi þar með brautina fyrir aðra.
Alnæmi á sinn þátt í þessari auknu umræðu en
sjúkdómurinn uppgötvaðist í byrjun áttunda áratugarins. Alnæmi lagðist til að byrja með þungt á samfélag
samkynhneigðra og þá sérstaklega á homma og var
Ísland í þeim efnum ekkert frábrugðið öðrum löndum
heimsins.
Almenningur var gripinn skelfingu vegna þessa
hættulega sjúkdóms en þekking manna á eðli alnæmis
var lítil sem engin til að byrja með og fræðsla af
skornum skammti.
Landlæknisembættið fór af stað með landsátak gegn
8
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alnæmi í samstarfi viðAlnæmissamtökin, en í tengslum
við átakið kom fram á sjónarsviðið ungur Bolvíkingur,
Einar Þór Jónsson, sem vildi leggja málefninu lið.
Einar sýndi mikið hugrekki með því að koma fram í
auglýsingum um alnæmi og taka þátt í opinberum
umræðum um sjúkdóminn, en með því opinberaði
hann ekki einungis að hann væri hommi heldur einnig
að hann væri smitaður af HIV veirunni sem veldur
alnæmi, en Einar telur sig hafa smitast af veirunni
þegar hann dvaldi um tíma í London.
Ákvörðun Einars um að koma fram fyrir skjöldu,
kom þeim sem þekkja hann ekki á óvart því hann er að
upplagi umhyggjusamur gagnvart þeim sem einhverra
hluta vegna eiga um sárt að binda. Að sögn kunningja
og vina Einars á hann það t.d. til að hingja heimshornanna á milli til að stappa stálinu í þá þegar hann
hefur heyrt af erfiðleikum eða vanlíðan þeirra.
Einar Þór, sem búsettur er í Reykjavík ásamt
sambýlismanni sínum Stig A. Wadentoft, kom vestur
til Bolungarvíkur á dögunum til að aðstoða föður sinn
við verslunarreksturinn um tíma og féllst á að spjalla
við blaðamann BB um það sem á daga hans hefur
drifið.

Einar Þór
Jónsson í
viðtali um
sorg, gleði,
fordóma, lífið
og dauðann
Veikindi mömmu höfðu
mótandi áhrif á mig
Einar Þór er fæddur í Bolungarvík 2. nóvember 1959 og
er næstelstur þriggja barna Jóns
Friðgeirs Einarssonar, verktaka
og kaupmanns, og Ásgerðar
Hauksdóttur sem nú er látin.
Alsystkini Einars eru Margrét,
sem vinnur hjá Flugleiðum í
Reykjavík og Ásgeir Þór,
bæjarstjórnarmaður í Bolungarvík sem nú stundar nám í
Alabama í Bandaríkjunum.
Stjúpmóðir Einars er Margrét Kristjánsdóttir, umboðsmaður Flugleiða í Bolungarvík,
og hálfbróðir hans er Kristján,
sem stundar nám við Framhaldsskóla Vestfjarða á Ísa-

firði.
Einar segist skipta uppvaxtarárunum í þrennt en hann var
aðeins sjö ára þegar móðir hans
greindist með æxli við heila.
Við tók erfitt tímabil veikinda
og læknismeðferða.
„Fram að sjö ára aldri var
maður bara áhyggjulaus og lék
sér eins og önnur börn. Ég bjó
við öryggi og allt var svo gott.
Mamma veikist þegar ég er sjö
ára og á við mikil veikindi að
stríða í fimm ár en hún deyr
1972 þegar ég er 12 ára. Þetta
var erfiður tími því að mamma
var alltaf af og til á spítala og
oft fárveik heima. Það voru
vinnukonur sem hjálpuðu til
við heimilishaldið þannig að
manni fannst eiginlega að allt
væri í lausu lofti, engin festa á

neinu. Við krakkarnir fórum
mikið í burtu af því að mamma
var veik, vorum send í fóstur
og svona og ég man að það var
aldrei sama fólkið inn á heimilinu fyrir vestan.
Ég man eftir þegar mamma
veiktist en þá hafði hún farið
með mig suður á Barnadeild
Hringsins vegna þess að ég var
eitthvað veikur. Hún veiktist
mjög snögglega og var send í
rannsókn en hún var tvo mánuði á spítala í Reykjavík án
þess að læknarnir kæmust að
hvað var að. Með tækninni í
dag myndi þetta sjást um leið
en þarna voru menn ráðþrota
þannig að það var ákveðið að
senda hana til Danmerkur þar
sem hún fór í aðgerð. Hún kom
síðan heim og var þá lömuð
öðru megin en hún þjálfaðist
upp og ég held að hún hafi haft
það aðeins betra í um tvö ár.
Það kom hins vegar í ljós að
æxlið reyndist illkynja og
mamma dó á sjúkrahúsinu á
Ísafirði árið 1972.
Veikindi mömmu og dauði
höfðu mjög mótandi áhrif á
mig og þess vegna held ég að
ég skipti þessum æskuárum í
Bolungarvík í þrennt. Það voru
sem sagt fyrst árin áhyggjulausu og svo erfiðleikatímabilið á meðan mamma var veik
og svo árin eftir að hún deyr en
þá var ég að komast á unglingsárin. Ég hef samt oft hugleitt
hvort það sé nokkuð verra þó
annað foreldrið deyi eða að
þau skilji. Ég hugsa alltaf mikið
til fólks sem er að missa
aðstandendur sína af slysförum
og þá sérstaklega þegar fólk er
að deyja frá ungum börnum
sínum.“

Lék mér líka við
stelpurnar
Einar Þór tók þátt í leik og
starfi jafnaldra sinna í Bolungarvík og segir að þrátt fyrir
góðar efnalegar aðstæður
heima fyrir hafi þau systkinin
verið látin hjálpa til innan
heimilisins og við atvinnureksturinn en mikil uppbygging
fór fram í Bolungarvík á
þessum árum og faðir Einars,
Jón Friðgeir Einarsson, umsvifamikill verktaki sem rak
trésmíðaverkstæði, plastverksmiðju og byggingavöruverslun.
Einar segist ekki hafa gert
upp á milli strákanna og
stelpnanna þegar kom að leikjum - hann hafi eytt tíma með
strákunum við bílaleiki og
bófahasar í lautunum sem þá
voru helstu leiksvæðin í Bolungarvík en hann hafi einnig
viljað hafa það huggulegt og
fara í dúkkuleiki inni með
stelpunum, sérstaklega þegar
vont veður var úti. Hann segir
að fyrir vikið hafi honum verið
strítt og hann kallaður stelpusnati. Einar minnist þess að
hafa verið með bú á bak við
hús ásamt Stínu Bjarna, sem
bjó í næsta húsi.
„Lalli Lúlla, besti vinur
minn, sem þoldi ekki þetta pjatt
og að ég léki við stelpur, var
alveg brjálaður út í mig og
braut allt stellið í búinu,“ segir
Einar og hlær að minningunni.
Einar telur sig hafa verið
fyrirferðamikinn í Bolungarvík
á unglingsárunum og minnist
sérstaklega á partín sem hann
hélt þegar hann var einn heima.
Hann segist hafa haft mjög

frjálsar hendur því honum hafi
verið treyst. „Það er svo aftur
annað mál hvort mér hafi verið
treystandi,“ segir Einar og
glottir.

Þurfti líka að líða
fyrir forréttindin
Einar er barnabarn Einars
Guðfinssonar, útgerðarmanns,
og Elísabetar Hjaltadóttur og
er því af hinni kunnu EG ætt.
Þegar hann er spurður hvort sú
staðreynd hafi haft einhver
áhrif á uppvöxtinn, yppir hann
öxlum og segir að sjálfsagt hafi
hann notið einhverra forréttinda út á það en hann hafi einnig
þurft að líða fyrir það. Hann
vill ekki skilgreina þetta nánar
og segir að fólk með sæmilega
greind ætti að geta ráðið í hvað
hann á við. „Næstu spurningu,“
segir Einar og veifar höndinni
til áherslu.
Einar lauk skyldunáminu í
Bolungarvík en síðan lá leiðin
í Héraðsskólann að Laugarvatni þar sem hann lauk landsprófi. Eftir það var stefnan sett
á Lýðháskóla í Danmörku en
þar dvaldi Einar í einn vetur.
Einar ákvað síðan að koma
vestur og fór í Iðnskólann á
Ísafirði að læra húsasmíði og
var á samning hjá föður sínum.
Hann kláraði sveinsprófið og
fór síðan í framhaldsnám í
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti en Einar segir að smíðin
hafi aldrei átt við sig og hann
hefur ekki starfað við fagið
síðan hann lauk námi.
Hann segir að á þessum árum
í kringum tvítugt hafi verið
komið töluvert rót á líf hans
því þetta hafi verið tímabil
þegar hann var að komast að
hver hann í rauninni var. Hann
segist hafa vasast í ýmsu sem
hann í rauninni hafði engan
áhuga á. Kvenfólk kom þar við
sögu og Einar eignaðist litla
stúlku á þessum tíma, Kolbrúnu Ýr, sem á reyndar að
fermast núna um páskana og
segir hann að hún sé myndar
og dugnaðar stúlka.

Konur eru
ekki ógeðslegar
Einar segist hafa vitað alla
tíð að hann væri öðruvísi og að
hann myndi ekki geta lifað
hefðbundnu lífi þ.e.a.s. unnið
frá 9 til 5, gift sig, stofnað
fjölskyldu o.s.frv.
„Ég hafði bara ekki áhuga á
svona lífi. Mér fannst konur
ekkert ógeðslegar og það var
ekki eins og ég væri að pína
mig til að vera með konum. Ég
lifði mínu lífi, átti mína vini
og ég var ekkert óhamingjusamur svona fyrstu árin. En
síðan varð þetta eins og meiri
og meiri þrýstingur og ég gerði
mér að lokum grein fyrir
kynhneigð minni. Það varð
vissulega áfall út af fyrir sig og
manni varð ósjálfrátt hugsað
til einhverra fígúra sem maður
hafði séð eða heyrt um í
bænum. Ég spurði sjálfan mig
hvort ég ætti að vera svona
eins og þessi sem hrökklaðist
burt úr kaupstaðnum út á landi
þar sem fólk gat ekki einu sinni
sagt orðið hommi.“
Einar ákvað 1983 að yfirgefa
„eyjuna fríðu“ og fór til Englands á verslunarskólanámskeið og seinna í nám í innanhússarkitektúr. Hann segir að

ómeðvitað hafi hann séð þarna
tækifæri til að kynnast fólki
sem eins var ástatt fyrir og að
hálfpartinn hafi hann notað
námið sem afsökun til að
komast í burtu og fá tækifæri
til að átta sig á hlutunum vegna
þess að honum fannst hið litla
samfélag á Íslandi hálf þrúgandi fyrir sig.
Einar segist hafa stundað hið
ljúfa líf í London og fljótlega
komist í kynni við samkynhneigt fólk. Þar kynntist hann
vini sínum Nasser sem Einar
segir að hafi haft mikil áhrif á
sig.
„Nasser var búinn að vera
búsettur lengi í London og
starfaði þar sem blaðamaður.
Ég kynntist honum fljótlega
eftir að ég kom út og við urðum
góðir vinir. Hann var greindur,
aðeins eldri en ég, heimsvanur
og hann hjálpaði mér alveg
rosalega mikið. Líf mitt breyttist, við ferðuðumst heilmikið
og ég kynntist umheiminum
og því hvað væri til í veröldinni.
Ég kynntist hlutunum að eigin
raun sem er auðvitað allt annað
en að lesa um þá eða heyra.
Þetta varð til þess að þegar
ég kom heim þá fór ég að kynna
mér starfsemi Samtakanna 78
sem aftur hjálpaði mér til að
viðurkenna kynhneigð mína
fyrir fjölskyldu og vinum.“

Ég get ekki átt
betri pabba
Hvernig brást fjölskyldan
við og vinirnir?
„Ég held í rauninni að margir
hafi ekkert orðið hissa en
vissulega urðu líka margir
hissa. Ég hafði verið með það
orð á mér á meðal margra að
vera einhver kvennadaðrari
þannig að fyrir þá hafa þessar
fréttir sjálfsagt virkað sem
sjokk. Pabbi tók þetta mjög
nærri sér til að byrja með og
hann gat ekki talað við mig í
marga daga um þetta. Í dag,
mörgum árum seinna, get ég
hiklaust sagt að ég get ekki átt
betri pabba sem stuðningsaðila
með mér eins og ég er akkúrat
í dag. Ég veit að honum og
fjölskyldunni þykir vænt um
mig í dag eins og ég er.
Það er miskilningur hjá fólki
að samkynhneigðir geti ekki
verið hamingjusamir og lifað
eðlilegu lífi eins og hver
annar.“
En hvernig tilfinning var það
að koma út úr skápnum sem
hommi?
„Það var oft erfitt gagnvart
umhverfinu en á móti kom, að
það gaf mér mjög mikið að
kynnast öðrum samkynhneigðum, lífi þeirra og menningu.
Þegar ég kom heim frá Englandi þá var heilmikill hópur
af samkynhneigðu fólki, sem
sást kannski ekki mjög mikið í
þjóðfélaginu, sem hittist á
ákveðnum stöðum. Ég leyfði
mér að kynnast gay-fólkinu og
því hvar það héldi sig. Í dag er
samkynhneigt fólk miklu sýnilegra og það hlýtur að bera vott
um að fordómarnir séu á
undanhaldi.“
Heldur samkynhneigt fólk
sig mikið út af fyrir sig í
skemmtanalífinu?
„Það er mikið um að það
skemmti sér í sínum eigin hóp.
Margt af þessu fólki lifir rólegu
lífi, rétt eins og Pétur og Páll
og sést ekki mikið á skemmtistöðum. Aðrir skemmta sér

hratt og eru áberandi. Það er
samt bull og þvæla að samkynhneigðir séu lauslátari en hitt
liðið og ég er alveg viss um að
samkynhneigðir eru hreinskilnari gagnvart aðilum sem þeir
eru með, þ.e.a.s. gagnvart þeim
sem þeir sofa hjá. Það hefur
dregið mikið úr útbreiðslu HIV
smits meðal samkynhneigðra
en útbreiðslan er nú mest meðal
gagnkynhneigðra.“
Einar segir að auðvitað sé
alltaf mikið mál að koma út úr
skápnum en hann leggur
áherslu á að fyrir 12-13 árum
hafi það verið mun erfiðara en
í dag.
„Það er búið að uppfræða
fólk mikið meira og það hafa
náðst fram mannréttindi sem
barist hefur verið fyrir lengi.
Til dæmis hafa verið sett lög
sem heimila samkynhneigðum
að gifta sig en það er stórt
skref í áttina til jafnréttis.

Einar ásamt Margréti systur sinni.

Ekkert hommapakk
hérna inn
Einar segist hafa tekið eftir
miklum breytingum í afstöðu
fólks til samkynhneigðra og
eftir að hafa sett sig í stellingar
og fengið sér sígarettu, segir
hann eina litla sögu því til
staðfestingar.
„Fljótlega eftir að ég kom
heim frá Englandi þá fór ég
eitt kvöldið út að skemmta mér
ásamt nokkrum hommum vinum mínum. Við stóðum í biðröð við skemmtistað og biðum
eftir að komast inn þegar gellur
í dyraverðinum; „ekkert
hommapakk hérna inn“ og
hann vísaði okkur út. Við kærðum þetta að sjálfsögðu en það
kom ekkert út úr því. Í dag
myndi ekki einn skemmtistaður
á Íslandi leyfa sér þetta, þeir
myndu hreinlega ekki þora því
af því fólk myndi hakka þá í
sig,“ segir Einar og er mikið
niðri fyrir.
Eftir að Einar kom heim frá
Englandi fór hann að vinna sem
sölumaður í Reykjavík og átti
töluverð viðskipti við Navy
Exchange á Keflavíkurflugvelli. Eftir það fór aftur að bera
á gamalkunnugu rótleysi og
Einar segist hafa djammað
mikið á þessum tíma. Hann
dvaldi þó um tíma við spænskunám á Spáni og vann einnig
hjá föður sínum í Bolungarvík.

Á Key West í Florída um jól. Frá vinstri: Nasser, Stig,
Andrew og Einar..

Einar og Stig ásamt Jóni litla Friðgeir, syni Margrétar á
Florída.

Úrskurðurinn
var mikið áfall
Einar segir að hann hafi verið
nýbúinn að ganga í gegnum
það ferli að tilkynna fjölskyldu
og vinum að hann væri samkynhneigður þegar hann fékk
þær fréttir að hann væri HIV
jákvæður og segir hann að það
hafi verið mikið áfall.
„Ég var varla farinn að heyra
um alnæmi þegar ég fékk
þennan pakka allan saman og
mér fannst að ég hefði einhvern
veginn aldrei fengið tækifæri
til að passa mig á veirunni. Ég
var reyndar að vinna hjá pabba
þegar ég fékk þessi tíðindi og
sem dæmi um hvað kerfið er
ópersónulegt, þá hringdi læknir
frá Reykjavík í mig í vinnuna
út af blóðprufu sem ég hafði
farið í og sagði mér, án málalenginga, að niðurstaðan væri
sú að ég væri HIV jákvæður og
ég yrði að koma í nánari
rannsókn. Ég vissi ekkert hvað

Á alþjóðlegri ráðstefnu um alnæmi í Amsterdam. Jóna
Ingibjörg Jónsdóttir, kynfræðingur frá Landlæknisembættinu, Hólmfríður Gísladóttir frá Rauða krossinum og
Einar.

Á jólunum heima í Bolungarvík. Frá vinstri: Kristján bróðir
Einars, Stig, Jón Friðgeir faðir Einars, Margrét stjúpmóðir
hans, Margrét systir Einars, eiginmaður hennar Sigurður og
synir þeirra.
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ég átti að segja, þannig að ég
lagði bara á og hélt áfram að
afgreiða.
Eftir þetta kom leiðinda
tímabil í lífi mínu sem einkenndist af vonleysi, tilgangsleysi og þunglyndi. Þetta var
voðalega skrítið allt saman.
Það eina sem maður vissi þá,
var að fólk var deyjandi úr
alnæmi og raunverulega væri
ekkert annað framundan.“
Einar ákvað að drífa sig í
meðferð á Vogi og upp frá því
segist hann hafa gengið í
gegnum langt tímabil sjálfsskoðunar þar sem hann sótti
námskeið af ýmsu tagi og
reyndi að ná fótum í lífinu.
Hann gerðist starfsmaður á
Unglingaheimili ríkisins í
Kópavogi og vann þar í fimm
ár og fór á þeim tíma að vinna
mikið að ýmsum félagsmálum
fyrir Samtökin 78 og Alnæmissamtökin. Hann byrjaði í stjórn
Alnæmissamtakanna en gerðist
síðan formaður. Hann segir að
þótt þessi tími hafi verið erfiður
þá hafi hann farið að skynja
hvað hægt sé að öðlast mikinn
styrk og kraft þegar menn fara
að komast í tengsl við sjálfa
sig, fara að miðla af reynslu
sinni og finna samkenndina allt
í kring.
Hann segist sannfærður um
að þetta hafi verið jákvæðasta
þroskaskeið ævinnar og að
hann eigi eftir að búa að því
um ókomna framtíð.

Horfði upp á vini
mína deyja
En um hvað snýst starf
Samtakanna 78?
„Það snýst nú aðallega um
hópsex. Nei, ég er nú bara að
grínast,“ segir Einar og skellir
uppúr. „Baráttumálin undanfarin ár hafa auðvitað aðallega
snúist um að vernda okkar rétt
og mannréttindi og að fá lögin
með okkur. Það er mjög blómlegt starf sem fer fram í
samtökunum. Þar fer fram
fræðsla og þar er bókasafn og
kaffihús og síðast en ekki síst
er þar samkomustaður samkynhneigðra þar sem fram fara tjáskipti um hin ýmsu mál.
Það urðu alger kaflaskipti í
sögu samkynhneigðra á Íslandi
þegar þessi samtök voru stofnuð árið 1978 og ég get eiginlega
ekki hugsað mér hvernig málum væri háttað í dag ef þeirra
hefði ekki notið við.“
En hvað kom til Einar að þú
fórst að vinna fyrir Alnæmissamtökin?
„Fyrstu árin eftir að ég
greindist HIV jákvæður þá var
engin félagsleg aðstaða og fólk
fékk engan stuðning. Ég þekkti
jú nokkra homma sem voru í
sömu aðstöðu og ég en á
þessum tíma fóru þeir fyrstu
að deyja úr alnæmi. Árið 1988
voru Alnæmissamtökin stofnuð og í framhaldi af því stofnuðum við félagsskap HIV
jákvæðra einstaklinga. Ég hellti
mér strax út í starfið þar og
byrjaði fljótlega í stjórn Alnæmissamtakanna og var formaður þeirra í eitt ár.“
Var ekki erfitt að taka þetta
starf að sér og opinbera þar
með að þú værir smitaður?
„Ég tók ákvörðun um þetta
af því að ég var orðinn gjörsamlega brjálaður á að horfa
upp á menn, sem í mörgum
tilfellum voru vinir mínir,
fárveika og deyjandi úr sjúk10

Einar og hans heittelskaði Stig á góðri stundu á gamlárskvöldi.
dómi sem þeir gátu ekki einu
sinni talað um. Það mátti ekki
tala um alnæmi, fjölskyldur
sjúklinganna vildu ekki tala um
þetta því þetta var svo mikið
leyndarmál og ekki bara af því
að þetta var alnæmi, heldur
kannski líka af því að þeir voru
hommar.
Það voru ótrúlega miklir
fordómar og hræðsla ríkjandi í
þjóðfélaginu á þessum tíma.
Eftir töluverða íhugun þá taldi
ég sjálfan mig hafa þær aðstæður, þann styrk og meðbyr til að
bera að ég gæti tekist á við
þetta og bauð bara fjölskyldunni upp á það, enda stóðust
þau álagið með prýði.
Ég varð mjög áberandi í
starfi Alnæmissamtakanna, án
þess að vera búinn að segja
opinberlega að ég væri HIV
jákvæður. Samt vissu flestir
vinir mínir og fólk sem var
tengt mér af þessu.
Ég var talsmaður jákvæða
hópsins á stórri ráðstefnu sem
var haldin fyrir HIV jákvæða á
Norðurlöndunum. Þá var ég
búinn að kynnast Stig sambýlismanni mínum, og ég fann
að ég hafði styrk til að takast á
við þetta verkefni. Ég kom sem
sagt þarna fram og er einn fyrsti
Íslendingurinn hér heima til að
opinbera að ég sé HIV jákvæður.
Reyndar hafði Sævar Guðnason frá Ísafirði komið fram
opinberlega í fjölmiðlum en
hann var þá búsettur í Danmörku.“

En hvernig var að vera þekkt
andlit á Íslandi á þessum tíma?
„Ég vill nú ekki segja að ég
hafi verið landsþekktur, en mér
fannst þetta allt í lagi og ekkert
óþægilegt enda hefur þetta ekki
truflað mig neitt. I enjoy being
in the spotlight og mér finnst
gaman að láta taka eftir mér.
Hins vegar verð ég að játa að
það hefur þreytt mig þegar fólk
er að koma til mín á skemmtistöðum og vill fara að röfla
mjög djúpt um öll möguleg
mál.“
Einar kynntist sambýlismanni sínum, Stig Wadentoft,
á þessum árum og ákvað hann
í framhaldi af því að flytja til
Svíþjóðar þar sem Stig bjó.
Þeir bjuggu í Stokkhólmi í tvö
ár og eitt ár í Málmey en Stig,
sem var foringi í sænska
sjóhernum, var þá kominn á
eftirlaun.
„Ég féll bæði fyrir Stig og
svo auðvitað einkennisbúningnum,“ segir Einar og hlær
þegar hann er spurður um
upphaf sambandsins en Stig er
tuttugu árum eldri en Einar sem
finnst aldursmunurinn engu
máli skipta. „Ástin fleytir
manni yfir allt,“ segir hann.

Eyddum sparifénu
í hnattferð

Einar hefur þurft að vera
undir stöðugu lækniseftirliti á
undanförnum árum og segir að
mælingar hafi verið farnar að
sýna að hann væri að fá alnæmi
enda var heilsan farin að gefa
sig. Hann hefur þurft að horfa
upp á marga góða vini sína
deyja úr sjúkdóminum og þar á
meðal Nasser og Sævar Guðnason sem áður hefur verið
minnst á.
„Á þessu tímabili sá ég
ekkert annað en að þessi
sjúkdómur myndi þróast á einn
veg. Mig langaði að gera fullt
af hlutum með Stig, ferðast
um heiminn og nota tímann
vel sem ég vissi í rauninni ekki
hvað yrði langur. Í undirmeðvitundinni var eitthvað sem
sagði, að ef ég ætlaði ekki að
hjakka í sama farinu fram á
grafarbakkann, þá yrði ég að
drífa í að gera eitthvað og það
strax.
Þetta var meðal annars hvatinn að því að ég lét verða af að
flytja til Svíþjóðar og fara að
búa með Stig á sínum tíma.
Við vildum nota tímann vel og
ferðuðumst mjög mikið og
fórum m.a. í mikla hnattferð
sem við eyddum nánast öllu
sparifé okkar í. Það var sem
sagt fullt af hlutum sem maður
gerði af því að aðstæðurnar
buðu upp á það. Vinirnir

Féll fyrir Stig og
einkennisbúningnum
Einar segir að hann hafi
fengið mikið hrós í hattinn fyrir
vinnu sína fyrir Alnæmissamtökin og fundið fyrir miklum velvilja en hann fann líka
fyrir fordómum og andúð þótt
jákvæðu raddirnar væru fleiri.
Á þessum tíma var mikið
forvarnarstarf unnið af hálfu
Landlæknisembættisins og
Alnæmissamtakanna og segir
Einar að hann hafi ferðast um
allt land til að heimsækja skóla
og halda fyrirlestra.
„Ég var alveg á bólakafi í
þessu í 2-3 ár og starfið fólst í
öllu mögulegu; forvörnum,
fræðslustarfi, fjáröflun, námskeiðum og námsstefnum.
Þetta var gífurlega mikil vinna
en þetta var jafnframt gaman.“
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Einar ásamt dóttur sinni Kolbrúnu Ýr.

hrundu niður þannig að raunverulega var maður sífellt
minntur á hvað biði manns.“

Eins og að vera bjargað
frá drukknun
Rúm tíu ár eru síðan Einar
fékk að vita að hann væri HIV
jákvæður og hann segir aðspurður, að hann viti ekki af
hverju hann hefur lifað marga
sem smituðust á eftir honum.
Hann segir það mjög einstaklingsbundið hvernig alnæmi
leikur fólk en hann telur, miðað
við hvernig líðan hans er í dag,
að hann hafi verið mjög heppinn.
En hvernig er líðan hans í
dag? Hafa hinar nýju lyfjablöndur, sem greint hefur verið
frá í fjölmiðlum, komið honum
að gagni?
„Það var stuttu eftir að við
Stig komum úr hnattferðinni
sem fréttir fóru að berast af
áhrifaríkum lyfjameðferðum
gegn alnæmi og auðvitað
urðum við mjög spenntir,“
segir Einar og hikar við, hugsar
sig um, skellir síðan uppúr og
segir svo, „já, sérðu bara hvað
við vorum heppnir að vera
búnir að fara hnattferðina. Við
hefðum sennilega aldrei drifið
okkur ef við hefðum verið búnir
að fá þessar góðu fréttir áður.
Nema hvað, auðvitað fannst
okkur þetta góðar fréttir en
maður tók þessu samt með
ákveðinni tortryggni og varúð
enda fór allt síðasta ár í að
finna réttu lyfjablönduna fyrir
mig. Í dag tek ég ein fimm lyf
saman, þrisvar á dag, heila
lúku,“ Einar grettir sig, „og
núna síðustu vikur og mánuði
er farin að verða stórmerkjanleg breyting til batnaðar hjá
mér. Ég er farinn að trúa að ég
eigi fyrir höndum lengra líf og
einhverja framtíð og það takist
að halda niðri þessum sjúkdómi.“
Hvernig tilfinning er það?
Það er mjög góð tilfinning
og maður er strax farinn að
hugsa allt öðruvísi. Maður fer
að hugsa og skipuleggja og spá
í hvað maður eigi að fara að
gera og maður planar framtíðina á allt annan hátt. Maður
lifir núna til lengri tíma í einu
en áður var lifað fyrir einn dag
í einu.
Mér finnst þetta mjög spennandi en líka einhvern veginn

kvíðvænlegt. Æ, það er dálítið
erfitt að útskýra þetta. Mér líður
eiginlega eins og manni sem
hefur verið bjargað frá drukknun á síðustu stundu en stór hluti
af áhöfninni fórst. Það ríkir
auðvitað gleði með að vera á
lífi en örin sitja eftir. Tilfinningarnar eru sem sagt blendnar.
Þessi tíu ár eru búin að vera
langur tími og maður hefur
upplifað margt og þurft að
horfast í augu við erfiða hluti
en þetta hefur gefið manni svo
margt líka. Mér finnst þetta
ekki bara hafa verið tími
erfiðleika og tára, heldur líka
tími sem hefur gefið mér mjög
margt jákvætt. Ég er búinn að
lifa mjög lifandi lífi og tel að
þessi ár hafi verið mjög þroskandi fyrir mig.
Þrátt fyrir allt, mikið álag og
pressu, þá finnst mér ég hafa
upplifað svo mikið frelsi. Ég
hef verið laus frá þessum
klyfjum og það er eins og ég
hafi fengið frí frá samfélaginu
þessi ár. En það má ekki
miskilja þetta því auðvitað er
ég í skýunum með framgang
þessara mála. Nú langar mig
að fara að gera eitthvað spennandi, fá mér vinnu eða jafnvel
að fara að starfa eitthvað
sjálfstætt“

Ég hef örugglega
sjokkerað marga
Einar segist yfirleitt alltaf
hafa mætt jákvæðu viðmóti
fólks í Bolungarvík en hann
heimsækir fjölskyldu sína
reglulega þangað.
„Fólk hefur verið forvitið og
kannski viljað fræðast meira
en þetta hefur allt verið á
jákvæðum og góðum nótum.
Eftir að maður er búinn að segja
upphátt hvernig hlutirnir eru,
sem allir kannski vissu en
þorðu aldrei, gátu eða vildu
tala um, þá varð allt miklu
þægilegra. Ég veit að mörgu
fólki finnst ýmislegt, eins og
gengur, en það hefur aldrei
truflað mig. Það hefur enginn
sýnt mér mjög neikvætt viðhorf
en ég auðvitað veit að það er til
fólk sem veigrar sér við að
koma of nálægt manni.
Ég er nokkuð viss um að ég
hef örugglega sjokkerað og
gengið fram af mörgu fólki
með því sem ég hef gert og
sagt í gegnum tíðina en útkoman í dag er samt sem áður ekki
annað en jákvæð. Ég braut ísinn
á sínum tíma og ég veit að það
hefðu ekki allir, komandi frá
svona litlum stað, þorað að
koma fram í sjónvarpi og segja
að þeir væri hommar og með
alnæmi.“
Einar segir að þrátt fyrir allt
þá hafi ríkt ákveðin víðsýni á
heimilinu fyrir vestan og hann
er þakklátur fjölskyldu sinni
fyrir þann skilning og stuðning
sem hún hefur sýnt honum.
Hann segist enn eiga góða vini
frá æskuárunum þrátt fyrir að
hans lífshlaup hafi orðið til þess
að tengslin rofnuðu. Hann
heldur þó góðu og reglulegu
sambandi við suma þeirra og
nefnir í því sambandi Lárus
Valdimarsson á Ísafirði, þann
hinn sama og eyðilagði stellið
í búi Einars um árið.

Hef engar sérstakar
taugar til Bolungarvíkur
Aðspurður um hvernig Bol-

ungarvík komi honum fyrir
sjónir í dag segir Einar, að
greinilega hafi margt breyst
síðan í gamla daga.
„Ég gat alltaf komið hérna
vestur í mikla vinnu hjá pabba.
Það voru miklir uppgangstímar
í Víkinni og pabbi rak stærstu
og blómlegustu byggingavöruverslun á Vestfjörðum. Það iðaði allt af lífi og það var verið
byggja um allan Vestfjarðakjálkann og það voru fleiri tugir
manna í vinnu hjá honum. Í
rauninni var þessi uppgangur
ævintýri líkastur fyrir okkur
og alla Bolvíkinga.
Ég upplifi Bolungarvík núna
sem frekar dauflegt pláss en
það getur vel verið að það sé
bara ég sem hef breyst en ekki
plássið. Ég get ekki sagt að ég
hafi neinar sérstakar taugar til
Bolungarvíkur sem slíkrar,
heldur til fjölskyldu minnar
sem svo vill til að býr hérna.
Engu að síður er ég mjög
tengdur Bolungarvík og þetta
er kannski eins og að vera
tengdur einhverjum án þess að
kunna neitt sérstaklega vel við
hann.“

vert og spennandi og segist vera
með sitthvað í deiglunni sem
ekki sé tímabært að segja frá.
„Það er ýmislegt sem ég er
að spá í en ég er ekki búinn að
ákveða neitt enn. Það er samt
öruggt að það verður ekki 9 til
5 vinna því ég hata stimpilklukkur. Annars eru allar
hugmyndir vel þegnar,“ segir
Einar
En hvað vill Einar, í ljósi
reynslu sinnar, ráðleggja ungu
fólki sem er að átta sig á að það
er samkynhneigt?
„Ég myndi ráðleggja því að
byrja á að tala um sín mál og
sína líðan við þann sem það
treystir best og þykir vænst um.
Í framhaldi af því ætti fólk að
setja sig í samband við Samtökin 78 og fá upplýsingar. Ég
vill líka ráðleggja fólki að lifa
í takti við sínar tilfinningar og
skammast sín ekki fyrir þær og
hræðast ekki að vera það sem
það er,“ sagði Einar Þór Jónsson að lokum.

Ekki hræðast að vera
það sem maður er
Eins og áður sagði kom Einar
vestur til að sjá um verslunina
fyrir föður sinn í um viku tíma
en hann og Stig keyptu nýverið
íbúð í Reykjavík sem þeir hafa
unnið við að gera upp. Þeir
unnu í haust við undirbúning
og framkvæmd mikillar ráðstefnu HIV jákvæðra sem haldin var á Kirkjubæjarklaustri en
þar komu saman 110 manns
frá öllum Norðurlöndunum á
einskonar ferða, útivistar og
námshelgi.
Hann er bjartsýnn á framtíðina og vonast til að framundan
séu góðir tímar. Hann vill fara
að gera eitthvað sem er áhuga-

„Ástin fleytir manni yfir allt“
segir Einar Þór meðal annars
í viðtalinu.

Íbúi í Ísafjarðarbæ skrifar

Afrek aðstoðarmanns bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar
Undanfarna daga hafa
fjölmiðlar fært okkur fréttir
af slæmu ástandi víðast hvar
á landinu, svo sem erfiðri
stöðu sjávarútvegs, kvótaleysi og atvinnuleysi svo eitthvað sé nefnt. Slíkar fregnir
hafa vissulega ekki verið til
þess fallnar að létta fólki
geðið.
Það var því afar uppörvandi fyrir okkur hér fyrir
vestan að fá loks jákvæðar
fréttir frá okkar byggð. Er
hér átt við hið glæsilega afrek
aðstoðarmanns bæjarstjóra
að komast inn á hið vinsæla
árlega kútmagakvöld Lionsmanna. Þetta teldist auðvitað
ekki til tíðinda ef aðstoðarmaðurinn væri ekki kvenkyns og það hefði verið
stranglega bannað að hleypa
konum inn á þessar vígstöðvar.
Fréttir um þennan stórvið-

burð hafa ekki látið á sér standa.
Svæðisútvarpið, bæjarblöðin,
Morgunblaðið og loks útvarp
allra landsmanna fluttu fréttir
af þessu stórkostlega afreki.
Það sem að vonum þótti sérlega
athyglisvert var að jafnvel
Bryndísi Schram, þeirri föngulegu konu hafði verið vísað
frá, þegar hún á sínum tíma
hugðist taka þátt í gleðskapnum. Auk þess að vera gríðarleg
lyftistöng fyrir kvenréttindabaráttuna í landinu, hlýtur þetta
einnig að skipta sköpum fyrir
Lionshreyfinguna.
Þeim sem hafa velt því fyrir
sér í hverju starf aðstoðarmanns bæjarstjóra er fólgið,
ætti að vera það ljóst núna.
Það hljóta að teljast sérstök
forréttindi fyrir hinn óbreytta
íbúa bæjarins að fá að skyggnast inn í hið mjög svo áhugaverða prívatlíf viðkomandi.
Þetta er líka sparnaður. Glans-

tímarit eru dýr og þessar fréttir
næstum ókeypis. Mönnum ætti
nú að vera ljóst hversu heppilegt það er að fyrri umsóknum
um starf bæjarritara var hafnað.
Forráðamenn bæjarins biðu
góðu heilli þolinmóðir eftir að
aðstoðarmaðurinn gæti flust úr
ferðamálageiranum yfir í þessa
mikilvægu stöðu.
Aðstoðarmaður bæjarstjóri
hefur undanfarið dvalist á sólarströndum Flórida ásamt hafnarstjóra bæjarins og nú er bara
að bíða og sjá hvort vænta megi
einhverra krassandi frétta af
þeirri dvöl. Þessi árlega ferð
hafnarstjóra með fylgdarliði
snýst um samskipti hafna með
tilliti til komu skemmtiferðaskipa. Um er að ræða mikilvægt verkefni fyrir bæjarfélagið og því óþarfa þröngsýni að sjá ofsjónum yfir
kostnaði bæjarsjóðs vegna
farmiða fyrir blessað fólkið.

Það skilja að vísu ekki allir
um hvað málið snýst nákvæmlega, en bæjarbúar
hljóta að treysta því að
skattpeningum þeirra sé vel
varið.
Eins og að ofan greinir
hefur ýmislegt markvert
verið hér á döfinni undanfarið. Margir hafa lýst yfir
undrun vegna lítillar umfjöllunar fjölmiðla á málefnum
Dýrfirðinga og annarra, sem
horfast í augu við atvinnuleysi og algjört hrun í heimabyggð í kjölfar þess. Þetta
fólk verður að sýna því skilning að sum mál eru mikilvægara en önnur og verða að
afgreiðast í forgangsröð. Því
segi ég: Kæru vinir, þið sem
ekki eruð nú þegar flúnir á
suðvesturhornið, brosið og
verið bjartsýnir, ykkar tími
kemur.
Íbúi í Ísafjarðarbæ.

Einar með Margréti systur sinni og sonum hennar á góðri stundu í Flórída.

Vestfirðir á tækniöld
Það er föstudagur þegar hann
Sigurjón á Bæjarins besta
hringir og segir að greinin í
blaðið þurfi að vera hjá sér n.k.
mánudag. Ég get skrifað greinina á laugardegi en fer sjálfur í
burtu á sunnudegi. ,,Ekkert
mál,” segir Sigurjón, sendu mér
greinina á Netinu á laugardag
og ég finn hana í tölvunni minni
þegar ég kem til vinnu á
mánudag. Málið er leyst og þeir
félagar í H-prenti þurfa ekki
einu sinni að hafa fyrir því að
slá inn textann. Vissulega eru
þetta framfarir, þegar ég sendi
þeim fyrstu greinina fyrir
rúmum tveimur árum, sendi ég
þeim greinina á faxi og þeir
þurftu að slá hana aftur inn.
Það er ekki einungis eins og
fjarlægðir hafi minnkað, heldur
geta menn nú unnið að sama
verkefni á sitthvorum enda
heimsins, rétt eins og þeir sætu
í sömu stofu.

Nýsmíðaverkefni í
Skipasmíðastöðinni
Það er gaman að heimsækja
Skipasmíðastöðina hf., þar er

,,Magni er maður
sem skynjar kall
tímans”
kraftur og framkvæmdahugur í
fyrirrúmi, nóg að gera auk þess
sem unnið er að nýsköpun. Það
er gaman að láta hann Sigurð
Jónsson sýna sér hvernig hann
og félagi hans nota tölvuna til að
leysa flóknar tæknilegar útfærslur
við nýsmíði skipa
Ekki er í sjálfu sér neitt nýtt
við samstarf einstaklinga að sama
verki, en þegar annar er með
vinnuaðstöðu á Ísafirði og hinn
býr og starfar á Kyrrahafsströnd
Bandaríkjanna, er ekki sjálfgefið
að verkið gangi snurðulaust fyrir
sig. En Sigurður segir mér að í
reynd gangi hlutirnir mikið betur
en áður. Nú notum við ,,Internetið” segir hann og það passar
svo ljómandi vel tímamismunurinn, að þegar hann félagi minn
er að leggjast til svefns að kvöldi,
þá erum við að hefja vinnudaginn.
Fyrsta morgunverkið er að ræsa
tölvuna og skoða það sem teiknað
var á Kyrrahafsströndinni með-

an við sváfum hér á Ísafirði.
En þeir félagar í Skipasmíðastöðinni gera meira, eru reyndar
komnir í tæknisamstarf við
franskt fyrirtæki sem kennir þeim
að sérhæfa smíði úr áli og
fjarlægðin er ekki vandamál. Ef
eitthvað vantar er hægt að skoða
teikningarnar suður í Frakklandi
á sama tíma og Frakkarnir liggja
yfir teikningunum sín megin. Já,
þetta er breyttur heimur.

Farseðlar seldir á Ísafirði
Í september síðastliðnum setti
hún Inga Ólafsdóttir upp ferðaskrifstofu á Ísafirði. Inga er reynd
úr ,,ferðabransanum” og kann sitt
fag. Hún var að segja mér um
daginn hve viðskiptin hafi verið
mikil frá því hún stofnaði fyrirtækið. Mér varð á að spyrja hvort
Vestfirðingar ferðuðust ,,svona
mikið”. ,,Já, þeir ferðast mikið
en sjáðu til, ég er með viðskiptavini um allt land. Flestir sem
kaupa farseðla nota símann og
það er ekkert lengra að hringja í
mig hingað á Ísafjörð en að
hringja í næsta hús þó viðskiptavinurinn sé á Akureyri eða í
Reykjavík.”

Þingmaðurinn skrifar

Mér þótti gaman að heyra að
Ísfirðingar séu farnir að selja
Seyðfirðingum flugfarseðla milli
Kaupmannahafnar og Barcelona.
Heimurinn er alltaf að minnka
og af því ég er að tala um flug þá
má ekki gleyma því að hann
Hörður Guðmundsson stóð sig
vel í því að leigja flugvélar niður
til Afríku. Þeim flugrekstri var
öllum stýrt frá Ísafirði.

Einar í Mexíkó
Netagerð Vestfjarða er gott
fyrirtæki undir styrkri stjórn
Magna Guðmundssonar og þangað er gaman að koma. Ég leit þar
við um daginn og við Magni
ræddum þá aðstoð sem fyrirtækið
hefur verið með við netagerð í
Mexíkó, þar sem hann Einar
Hreinsson hefur verið að skoða
aðstæður og kenna þarlendum
netagerð.
Boðleiðir Einars og Magna eru
ekki vandamál þó langt sé á milli,
tæknin sér um það. Magni er
maður sem skynjar kall tímans

og veit að ef fyrirtækið á að
stækka verður hann að leita út.
Hann sagði mér góða dæmisögu
af fugli sem um áravís hafði verið
í búri. Einn daginn var búrinu
lyft af pallinum þar sem fuglinn
stóð en fuglinn skynjaði ekki
breytinguna, heldur hélt sig á
pallinum eins og hann var vanur.
Í Netagerð Vestfjarða skynja
menn að búrinu hefur verið lyft,
heimsviðskiptum má eins sinna
frá Ísafirði eins og Reykjavík.

Að skynja breytingar
Þær stórfelldu tæknibreytingar
sem nú eiga sér stað í heiminum
bjóða upp á stórkostlega möguleika fyrir alla sem átta sig á
þeim tækifærum sem felast í
breyttum aðstæðum. Það má að
mörgu leyti halda því fram að
Ísafjörður sé ekki innilokaður,
þó ekki gefi til flugs eða bílaumferð teppist vegna veðurs,
tæknin sér um það.
Póstur og sími býður nú upp á
aðstöðu í Reykjavík til að halda

Gunnlaugur M. Sigmundsson.
,,sjónvarpsfundi” milli aðila
sem staddir eru á sitt hvorum
staðnum. Við þurfum að fá
slíka aðstöðu á Ísafjörð. Við
eigum að setja okkur það mark
að Vestfirðir verði fyrstir
landshluta til að tileinka sér
þau tækifæri sem ný tækni
veitir til að líta á heiminn allan
sem heimamarkað.
Svo dæmi sé tekið, getum
við framleitt fræðsluefni fyrir
hverskonar fiskvinnslu og
útgerð sem síðan væri annaðhvort notað til fjarkennslu á
Internetinu eða selt á tölvudisklingum eða myndbandsspólum út um allan heim. Sala
á fræðsluefni á myndbandsspólum er að verða mjög stór
iðnaður. Þörfin fyrir bætta
meðferð afla er mikil, bæði í
þróuðum jafnt sem vanþróuðum ríkjum. Dettur mönnum
ekki eitthvað fleira í hug?
Gunnlaugur M. Sigmundsson, alþingismaður.
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Gísli Hjartarson skrifar til Þórunnar
Gestsdóttur aðstoðarbæjarstjóra og ritstjóra

Sviðamessa III

Þórunn! Komdu sæl og
blessuð.
Ég var að lesa „Fréttabréfið
Ísafjarðarbæ”, sem þú ritstýrir
og borið var í einhver hús hér á
Ísafirði föstudaginn 21. mars
sl. Eitthvað hefur blaðið verið
lengi í vinnslu, því þar auglýsir
umhverfisnefnd fund 12. mars,
sem löngu var liðinn er blaðið
barst í hendur bæjarbúa (nema
átt sé við tólfta mars á næsta
ári). Í blaðinu er frétt sem ber
yfirskriftina
„Viðkomur
skemmtiferðaskipa – markaðsátak” og fjallar hún um það
efni sem fyrirsögnin vísar til.
Þar er sagt frá ráðstefnu í
Flórída, sem þú, yfirmaður
stjórnsýslusviðs, og Hermann
Skúlason, yfirmaður hafnarsviðs, væruð að fara á, og í
annarri frétt í blaðinu er sagt
frá að sjö skemmtiferðaskip
hafi komið til Ísafjarðar á síðasta ári.
Nú langar mig til þess að
spyrja þig um þessa ferð til
Ameríku, og reyndar aðra, sem
þið Hermann Skúlason fóruð
til Flórída í fyrra. Hermann fór
víst líka árið þar áður, en þá
varst þú ekki komin til sögu
hér. Ég taldi víst, að hjá
Ísafjarðarbæ lægju fyrir einhver gögn um slíkar ferðir,
önnur en reikningar. En ég er
búinn að fletta gerðabókum
nefnda bæjarins og reyndar
bæjarstjórnar líka þrjú ár aftur
í tímann og get ekkert fundið
um þessar ferðir nema tvær
bókanir í fyrra (engar skýrslur,
engar greinargerðir, engar
upplýsingar, bara þessar tvær
bókanir). Önnur bókunin er í
gerðabók hafnarstjórnar og hin
í gerðabók ferðamálanefndar.
Í 4. lið fundargerðar hafnarstjórnar frá 27. febrúar 1996 er
sagt orðrétt: „Samþykkt að
hafnarstjóri og ferðamálafulltrúi sæki ráðstefnuna Seatrade Cruise Shipping, sem
haldin verður á Miami Beach
á Flórída dagana 12. - 16. mars
nk.” Nokkrum dögum síðar,
eða 4. mars 1996, getur að líta
þessa kostulegu bókun í ferðamálanefnd undir 5. lið: „Þórunn er að fara til Bandaríkjanna með hafnarstjóranum,
Hermanni Skúlasyni og frú.
Hún verður í eina viku á vegum
hafnarsjóðs. Það er mikið að
gera í kringum þetta.” Allt og

Gísli Hjartarson.
sumt. Þetta er makalaus bókun
í opinberri fundargerð.
Hvernig sem ég fletti fundargerðum gat ég ekki fundið
neinar skýrslur um ferðirnar
ykkar tvær eða minnisblöð.
Hvergi kemur fram að neins
staðar hafi verið skýrt frá
þessum ferðum, hvorki munnlega eða skriflega. Ég hélt þó
að bæði eðlilegt og sjálfsagt
væri að skýra vinnuveitendum
sínum frá störfum sínum, hvað
þá svona dýrum ferðum á
ráðstefnur um langan veg. Í
þessu tilviki eru vinnuveitendur ykkar kjörnir fulltrúar
íbúanna, í bæjarstjórn, hafnarstjórn og ferðamálanefnd. T.d.
væri eðlilegt að fá að vita við
hverja var talað, hvenær, um
hvað og reyndar um árangur
ferðanna. Nú spyr ég þig
Þórunn: Hvað hafa Flórídaferðirnar ykkar kostað Ísafjarðarbæ? Og hver borgaði fyrir
„frúna” í fyrra? Hvað var svona
„mikið að gera í kringum
þetta”? Hvað kostaði hönnun
og prentun bæklinga, vatnsumbúða o. fl. sem útbýtt var í
Flórída? Hver hannaði? Hver
prentaði? Var um útboð að
ræða? Er það virkilega rétt, að
þið Hermann hafið tekið leiguflugvél suður þegar þið fóruð
áleiðis vestur til Flórída á
dögunum, í stað þess að fara
sem almennir farþegar með
Íslandsflugi eða Flugleiðum?
Ein spurning enn: Hvaða
tekjum hafa Flórídaferðirnar
skilað Ísafjarðarbæ og fyrirtækjum hér? Ég er ekki viss,
en ég veit ekki betur en að þær
hafi engu skilað.
Mér er tjáð að ekkert

skemmtiferðaskip komi hér við
á vegum Eimskipa í sumar.
Skemmtiferðaskip á vegum
þeirra komu fjórum sinnum
hingað á síðasta sumri, Europa
einu sinni og Explorer þrisvar.
Komur skemmtiferðaskipa
hingað voru sjö alls í fyrra (sbr.
blaðið sem þú ritstýrir) og ef
ekkert kemur í staðinn fyrir
skipin sem eru hætt að koma
verða þau ekki mörg í sumar
(meira en helmings fækkun).
Ég er hins vegar, Þórunn
varabæjarstjóri og ritstjóri og
ferðafrömuður, með tillögu að
styttri og ódýrari ferð til þess
að kynna Ísafjarðarhöfn. Það
er yfir sundið til Grænlands,
að reyna að endurheimta fiskiskipin þaðan sem gáfust upp
við að skipa hér upp afla, taka
kost, vatn og olíu, fá viðgerðir
á vélum og tækjum og skipta
um skipshafnir. Þetta skilaði
miklum tekjum til verslana,
vélsmiðja, rafeindaverkstæða
og olíufélaganna, auk hafnarog umskipunargjalda til bæjarins. Og einnig gjöldin frá
flutningaskipunum sem afurðunum frystiskipanna var umskipað í hér á Ísafirði. Sagt var
að þeim hefðu þótt hafnargjöldin hér í hærri kantinum
og úrslitum réð þegar þáverandi sýslumaður setti landgöngubann á grænlenska skipshöfn á einum togaranna. Það
mætti bjóða Grænlendingunum
eitthvað lægri hafnargjöld, –
og svo er kominn nýr sýslumaður. Við Ísfirðingar eigum
líka vinabæ á Grænlandi og
yfirvöld þar myndu greiða götu
okkar af fremsta megni.
En það er auðvitað miklu
kaldara og leiðinlegra að kynna
Ísafjarðarhöfn á Grænlandi
heldur en á Miami Beach í
Flórída. En Grænlendingar eru
gestrisnir með afbrigðum, það
get ég vottað. Þeir myndu gefa
ykkur að éta, og fargjaldið, í
gegnum Ferðaskrifstofu Guðmundar Jónassonar, er aðeins
16.400 krónur, og það fram og
til baka um Reykjavík. Svo er
hægt að fara suður og heim
aftur með áætlunarflugi. Bæjarfélagið hlýtur að fá magnafslátt
á ferðum sviðsstjóranna og
annarra starfsmanna þess því
þeir eru alltaf á ferðinni, suður
og heim aftur. Ég var á Grænlandi lengi í fyrra og árið þar

áður. Ég greiddi 16.400 fyrir
flugið, út og heim aftur. Vinir
mínir líka. Við ókum að vísu
suður og heim aftur og vorum
ekki á kílómetragjaldi opinberra starfsmanna.
Ég er viss um að vinnuferð
yfir Grænlandssund færi strax
að skila tekjum í kassann.
Nú stendur yfir Skíðavika á
Ísafirði og þú ert fjarri góðu
gamni. Mér er sagt að bærinn
ætli sér ekki að styrkja Skíðavikuna að neinu leyti öðru, en
að greiða Ásthildi Cesil laun
fyrir að stjórna henni. Þó ekki
hefði verið annað en að sleppa
Flórídaferðinni þetta árið og
láta ferðakostnaðinn í Skíðavikuna, hefði það verið betri
fjárfesting að mínu mati.
Að lokum: Í áðurnefndu
blaði, sem Ísafjarðarbær kostar
en þú ritstýrir, er sett upp
fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar
fyrir árið í ár. Þar kemur fram,
að til yfirstjórnar bæjarins
er veitt 60 miljónum króna
en aðeins 5 miljónum til
atvinnumála. Atvinnumálin í
sveitarfélaginu hafa aldrei
verið í eins mikilli óvissu og
nú. Það er veitt tólf sinnum
meira fé í að borga „sviðahausunum” og öðrum toppum í
bæjarkerfinu launin sín og
ferðakostnað „þotuliðs Vestfjarða” (svo notað sé orðalag
„Stakks”) á sólarstrendur í
öðrum heimsálfum, heldur en
veitt er í atvinnumálin á tímum
þegar hátt í 100 manns ganga
atvinnulausir í Ísafjarðarbæ. Í
blaðinu þínu stendur að þetta
hafi verið samþykkt samhljóða
í bæjarstjórninni.
Sennilega er þetta í fyrsta
sinn í sögu bæjarstjórnar hér á
Ísafirði sem fjárhagsáætlun er
samþykkt samhljóða, með
atkvæðum bæði meiri- og
minnihluta bæjarstjórnar. Já,
minnihlutinn geispar sig í
gegnum lífið.
Er þetta hægt, Þórunn? Ég
veit að þú bregst við af karlmennsku eins og sönnum
Lionsmanni sæmir og svarar
spurningum mínum strax og
þú kemur frá Ameríku úr
páskafríinu. Enda ný lög um
upplýsingaskyldu stjórnvalda
komin í gildi.
Vertu svo sæl og blessuð.
Gísli Hjartarson.

Grunnskólinn á Ísafirði

Vímuvarnarsjóður stofnaður
Stofnaður hefur verið sérstakur vímuvarnarsjóður við
Grunnskólann á Ísafirði.
Markmið með stofnun sjóðsins er að vinna gegn vímuefnaneyslu unglinga og stuðla að forvörnum á því sviði.
Sjóðnum er ætlað að greiða
12

niður kostnað vegna ýmissa
verkefna sem tengjast vímuefnavörnum á vegum skólans
en tekjur sjóðsins eru frjáls
framlög einstaklinga, félaga og
fyrirtækja sem styrkja vilja
viðleitni foreldra, nemenda og
kennara á þessu sviði. Fjár-
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munir sjóðsins eru varðveittir
á reikningi nr. 600650 í Íslandsbanka á Ísafirði.

Grunnskólinn
á Ísafirði.

ÍSAFJARÐARBÆR
AÐSTOÐARFORSTÖÐUMAÐUR
Staða aðstoðarforstöðumanns Hlífar,
íbúðir aldraðra, Torfnesi er laus til
umsóknar.
Óskað er eftir umsækjendum með
áhuga á öldrunarþjónustu.
Umsækjendur hafi reynslu í mannlegum samskiptum, stjórnun og skipulagningu þjónustu.
Umsóknarfrestur er til 11. apríl 1997.
Upplýsingar veitir forstöðumaður,
Rósa Guðrún Jóhannsdóttir í síma
456 4076 og félagsmálastjóri, Jón
Tynes í síma 456 3722.
SKÍÐASVÆÐIN Á SELJALANDSDAL
OG Í TUNGUDAL VERÐA OPIN
ÞANNIG PÁSKAVIKUNA 1997
Miðvikudagur 26. mars frá kl. 10:00
til kl. 18:00
Fimmtudagur 27. marsfrá kl. 10:00
til kl. 17:00
Föstudaginn langa 28. mars frá kl.
10:00 til kl. 17:00
Laugardaginn 29. mars frá kl. 10:00
til kl. 17:00
Sunnudagur páskadagur 30. mars
frá kl. 10:00 til kl. 17:00
Mánudagur annan páskadag 31.
mars frá kl. 10:00 til kl. 17:00
Aukin opnunartími verður auglýstur
sérstaklega.
Svæðisstjóri
HAFNARSTJÓRN ÍSAFJARÐARBÆJAR AUGLÝSIR
Þar sem flokkun á rusli í gámana er
mjög ábótavant og sorpbrennslan Funi
hefur tekið til starfa verða gámarnir
fjarlægðir innan fjögurra vikna frá
auglýsingu þessari.
Viðskiptavinum hafnarinnar er bent á
að fara með allt rusl á gámasvæði
Funa til flokkunar og eyðingar.
Nánari upplýsingar veittar á hafnarskrifstofu í síma 456 3295.
Hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar,
Hermann Skúlason.

Ísafjarðarkirkja
Á föstudaginn langa kl. 20:30 verður
kirkjukvöld. Kór Ísafjarðarkirkju syngur.
Strengjasveit Tónlistarskólans leikur.
Á laugardagskvöld kl. 20:30 verður
páskavaka á léttu nótunum. Haraldur
Júlíusson predikar. Hljómsveitin Mamma
hestur leikur. Almennur safnaðarsöngur við
gítarundirleik. Allir eru velkomnir.
Á páskadagsmorgun kl. 9:00 er hátíðarmessa. Að messu lokinni verður morgunkaffi
í safnaðarheimilinu í umsjá Kvenfélagsins.
Ísafjarðarkirkja.

Stefán Hilmarsson átti marga aðdáendur á svæðinu.

KK klikkar aldrei.

Íþróttahúsið á Torfnesi

Upp með íþróttir - niður með vímuefni
Hátt á fjórða hundrað manns sóttu stórtónleika á
vegum Boltafélags Ísafjarðar sem haldnir voru í
íþróttahúsinu á Torfnesi á sunnudagskvöld. Yfirskrift
tónleikanna var ,,Upp með íþróttir - niður með vímuefni og var auðséð á öllum þeim fjölda sem mætti til
tónleikahaldsins, að mál sem þetta snertir alla þegna
þessa heims. Þrír af vinsælustu tónlistarmönnum

landsins tróðu upp á tónleikunum ásamt hljómsveit
sem stjórnað var af hinum virta tónlistarmanni Jóni
Ólafssyni. Þeir sem komu fram á tónleikunum voru
Emilíana Torrini, Stefán Hilmarsson og Kristján Kristjánsson (KK), og léku þau öll sín þekktustu lög við
góðar undirtektir áhorfenda. Ljósmyndari blaðsins
mætti á tónleikana og tók þar meðfylgjandi myndir.

Emilíana Torrini í góðum fíling.

Skíðavika á Ísafirði

Á fjórtánda hundrað farþegar með flugfélögunum
Hjá Úlfari Ágústsyni, umboðsmanni Íslandsflugs á
Ísafirði, fengust þær upplýsingar að mikil aukning
væri á farþegaflutningum
félagsins til Ísafjarðar fyrir
þessa páska miðað við páskana í fyrra. Um 250-300
farþegar eiga bókað far
vestur og sagði Úlfar að ekki
yrði unnt að bæta við ferðum
vegna þess að flugvélakostur

Íslandsflugs væri nú þegar
fullnýttur fram yfir páska.
Aðspurður um hvort verkfall
hlaðmanna á Reykjavíkurflugvelli gæti mögulega haft
áhrif á flutningana sagði Úlfar,
að það væri hefð að flugmenn
Íslandsflugs hjálpuðu til við
hleðslu og affermingu þannig
að hann teldi að allt ætti að
geta gengið snuðrulaust, nema
ef til aðgerða kæmi af hálfu

verkfallsmanna. Einnig taldi
Úlfar að eldsneytisbirgðir ættu
að endast fram yfir páska.
Arnór Jónatansson, umdæmisstjóri Flugleiða á Ísafjarðarflugvelli, sagði að frá s.l.
föstudegi og fram á Skírdag
hefðu um 1000 manns átt bókað
far vestur og að bókanir hefðu
tekið kipp fyrir síðustu helgi.
Að sögn Arnórs eiga eldsneytisbirgðir að endast fram yfir

páska og voru á mánudag til 30
þúsund lítrar á Ísafjarðarflugvelli og 100 þúsund lítrar í
Reykjavík.
Á mánudag hófst verkafall
hlaðmanna á Reykjavíkurflugvelli og hafði það í för með
sér að farþegar gátu einungis
tekið með sér handfarangur.
Nú hefur verið skrifað undir
samninga og er því vandamálið
úr sögunni.

Þessi fallega kona rogaðist með ferðatösku sína inn í Flugleiðavélina á mánudag.

Ekki hefur blaðið vitneskju um hvort Hannes Baldursson, skólastjóri Tónlistarskóla Bolungarvíkur hafi keypt tvö sæti,
eitt fyrir sig og eitt fyrir töskuna, né heldur hvort hann var með mjólk eða rjóma í farteskinu, en allavega var hann ánægður
að komast suður.

Björgvin Björgvinsson, ánægður hlaðmaður á Ísafjarðarflugvelli í tómu farangursrými Fokker 50 flugvélar
Flugleiða.
MIÐVIKUDAGUR 26. MARS 1997
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1. Eraser
2. Independence Day
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HJÁ
VÍDEÓHÖLLINNI
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MYNDBÖND

3NETINU

4. Truth about cats...
5. Mission Impossible

veðrið

http://www.ok.bc.ca/TEN/
easter/easter.html
Ertu búinn að búa til páskaskrautið, ef ekki þá er aragrúi
hugmynda hér.

Horfur á fimmtudag:
Norðan kaldi og él
norðaustanlands en
léttskýjað á Suður- og
Vesturlandi. Frost 0 til
7 stig.

http://downtime.stanford.
edu/topten/old/list10.html
Hvað gerir páskahérinn og
afhverju kemur hann með
páskaeggin. Hérna er hægt
að finna tíu hugsanlegar
ástæður.

Horfur á föstudag:
Vaxandi sunnanátt og
slydda en síðar rigning
er líður á daginn suðvestan- og vestanlands, en víða léttskýjað á austanverðu
landinu. Hlýnandi veður.

6. Last Man Standing
7. The Rock
8. Spy Hard
9. Proteus
10. The Arrival

http://www.rvik. ismennt.
is/~salvor/paskar. htm
Ein efnilegasta íslenska
páska heimasíðan. Hér eru
margar góðar slóðir um
páskana.

Multiplicity
Bráð skemmtileg mynd
um verkfræðingin Doug
Kinney sem leikin er af
Michael Keaton. Doug
hefur nóg að snúast í lífinu
og of lítinn tíma þannig
að hann lætur „klóna“ sig,
en þegar afritunum fjölgar
fer allt að fara úr böndunum.

Á laugardag, sunnudag og mánudag eru
horfur á suðlægri átt
og vætusamt verður
sunnanlands og vestan en úrkomulítið á
Norður- og Austurlandi.
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3. Eye for an eye

HELGAR

SPÓLANí
TÆKINU
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Undanfarnar vikur hefur verið fjallað lítillega
um bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Spurt hefur verið
ýmissa spurninga, án þess að svör hafi fengist.
Það gengur enn um sinn að virða ekki gagnrýni
svars. En það er rétt að benda á þá staðreynd að
bæjarstjórn er kjörin til að fara með umboð
kjósenda. Þeir eiga stundum það eitt sameiginlegt
að vera hinn þögli meirihluti. En í kjörklefanum
geta þeir talað í hljóði. Það gerðu kjósendur fyrir
tæpu ári er Funklistinn hlaut 18% atkvæða. Um
var að ræða framboð sem allir litu á sem grín í
byrjun.
Fróðlegt verður að sjá ,,grínið að ári þegar
stillt verður upp framboðslistum. Getur verið að
svo fari að þeir sem bera ábyrgð á störfum
bæjarstjórnar á líðandi kjörtímabili gefi ekki kost
á sér? Með því losna þeir vissulega við dóm
kjósenda.
Gísli Hjartarson hefur verið nokkuð snarpur á
ritvellinum að undanförnu. Engin svör sjást við
þeim skrifum. Kannski kjósendur svari fyrir sig
að ári.
Fróðlegt væri þó að sjá hversu mikið er til í
skrifum Gísla. Meðan bæjarstjórn þegir trúa
margir að hann segi satt. Gerir hann það?
Gleðilega páska lesendur góðir.
Stakkur

○

Gagnrýni á bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar

○

Alþýðusamband
Vestfjarða hefur sett
fram kröfu um 100.000 króna lágmarkslaun.
Ekki er ástæða til að býsnast yfir eitthundrað
þúsund króna mánaðarlaunum. En að teknu
tilliti þeirra kjarasamninga sem undirritaðir hafa
verið nú í vikubyrjun er í hæsta máta ólíklegt að
samið verði um mikið meira en sjötíuþúsundin.
Að því gefnu að ekki finnist flötur, sem ekki er í
sjónmáli eins og stendur, stefnir lóðbeint í verkfall.
Hversu lengi mun slíkt verkfall standa? Og enn
fremur má spyrja verður það til góðs til lengri
tíma litið? Vel má ímynda sér að krafa ASV kunni
að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu Dagsbrúnarmanna, sem greinilega eru heitir sumir hverjir
yfir nýgerðum kjarasamningum.
Fróðlegt verður að sjá framhald mála á
Vestfjörðum.
Svo virðist að klofningur innan verkalýðshreyfingarinnar og einstakra verklýðsfélaga ráði
meiru en hagsmunir heildarinnar. Sá klofningur
virðist vera um frambjóðendur til stjórna en ekki
málefni. Málefni eiga að ráða fremur en afstaða til
einstakra manna.

○

Hvað með
kjarasamninga
á Vestfjörðum?
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Verkföllum var frestað í gær og á mánudaginn.
Mjólkurfræðingar sömdu laust fyrir klukkan átta
í gærmorgun. Mjólkurskortur ætti því að heyra
sögunni til um sinn, að minnsta kosti utan
Vestfjarða.
Sérstaklega ber að fagna því að krafa verkalýðsfélaganna um 70.000 króna lágmarkslaun
skuli hafa náð fram að ganga. En um næstu
áramót á að vera tryggt að enginn fái lægri
mánaðarlaun en sem svarar 70.000 krónum.
Athygli vekur hversu skynsamlega Grétar
Þorsteinsson formaður ASÍ virðist taka á málum
umbjóðenda sinna.
Mestu skiptir þó hvernig tekst til um framhaldið.
Til þess að sæmileg sátt haldist um kjarasamninga
verður að tryggja að ekki fylgi verðbólga í kjölfarið.
Þetta er sagt að því gefnu að kjarasamningarnir
verði samþykktir. En mikill klofningur sýnist
vera í röðum Dagsbrúnarmanna, því
miður. Nú ber brýna nauðsyn til að
skýra efni kjarasamninga vel fyrir
þeim sem munu greiða atkvæði.
Jafnframt er ríkisstjórn og alþingi rétt að taka nú strax til
við að lagfæra skattkerfið
og treysta þannig enn
betur þær undirstöður,
sem eru nauðsynlegar til
að sátt ríki í þjóðfélaginu.
Bankamenn eiga enn
ósamið. Vonandi tekst vel
til um kjarasamninga
þeirra.

○

Kjarasamningar
og verkföll

Óska eftir 3ja herbergja
íbúð, er reglusöm og
reyklaus. Upplýsingar í
síma 456 4269
Til sölu vel með farin
skíði, 110cm, ásamt bindingum, stöfum og klossum
nr. 33-35. Selst saman á
10 þúsund krónur. Upplýsingar í síma 456 4374
Kettlingar fást gefins.
Upplýsingar í síma 456
4118
Til sölu Kästle skíði,
150cm, ásamt klossum.
Upplýsingar í síma 456
3421
Óska eftir snjóbretti.
Upplýsingar í síma 456
4025
Til sölu svigskíði, 160
cm, ásamt bindingum,
stöfum og klossum. Verð:
8 þúsund. Upplýsingar í
síma 456 8254
Óska eftir að kaupa 100
cm skíði með bindingum
og klossum nr. 30. Upplýsingar í síma 456 3503
Til söluArtic Cat Power
árg. ´91. Ekinn ca. 1200
mílur á vél. Gott verð.
Upplýsingar í síma 456
7727 eða 853 9312 eftir

kl. 19, 456 4061
3-4 herbergja íbúð óskast
til leigu á eyrinni á Ísafirði.
Upplýsingar í síma 456
3546, Alda.
Kanínur fást gefins. Upplýsingar í síma 456 3421
Til sölubarnavagn. Selst á
kr. 5000. Upplýsingar í síma
456 4640
Óska eftir notuðum hita-

andi hringi í síma 456 3178
Til sölu Machintosh Performa 400 með bleksprautuprentara. Upplýsingar í síma 456 4275
Til sölu Nissan Sunny 1,6
SLX, árgerð 1993, ekinn
65 þúsund km. Upplýsingar í síma 456 4455
Ungt par með eitt barn
bráðvantaríbúð á leigu sem

kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

vatnskút. Upplýsingar í
síma 456 8230
Óska eftir herbergi eða
lítilli íbúð til leigu frá 10.
maí. Skilvísum greiðslum
heitið. Upplýsingar í síma
456 3167, Erla.
Til sölu Artic Cat EXT
Special, árgerð 1992. Ekinn
3.200 mílur, góð greiðslukjör. Upplýsingar í síma 456
4244, vs. 456 4566
Grá og rauð Nike íþróttataska tapaðist á skíðasvæðinu í Tungudal. Finn-

fyrst. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið.
Upplýsingar í síma 456
5310 eftir kl. 18.
Til sölu Pioneer 12plastbátur með árum og kerru.
Upplýsingar í síma 456
3421
Til sölu Polaris XLT
vélsleði, árgerð 1993,
ekinn 2000 mílur. Upplýsingar í síma 892 1990
eða 456 4081
Til sölu bílskúr sem er
staðsettur að Túngötu 22,
annar í röðinni næst
Hnífsdalsvegi. Upplýsingar í síma 568 6685

Atvinna
Okkur vantar nú þegar starfsfólk í:
Ræstingar og þrif.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri
alla virka daga frá kl. 8:00 - 17:00 á skrifstofu að Mánagötu 1.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

dagskráin

Föstudagur

Föstudagur

09.00 Lítið leyndarmál
09.20 Töfrastígvélin
09.25 Bíbí og félagar
10.20 Sígild ævintýri
10.55 Magðalena
11.20 Listaspegill
11.45 Strákapör
13.20 Heiða (2:2)
14.50 Húsbóndinn á heimilinu
Man of the House
Bráðskemmtileg gamanmynd
frá Walt Disney um 11 ára gutta
sem líst ekki allskostar á manninn sem á að verða stjúpfaðir
hans.
16.30 Don Giovanni
19.30 Fréttir
20.00 Skýjahöllin
Íslensk bíómynd fyrir alla fjölskylduna um Emil litla sem
óskar sér þess heitast að eignast
hvolp.
21.35 Minningar frá Merkigili
Eggert Skúlason heimsótti Helga
Jónsson á Merkigili í Skagafirði
10. og 11. janúar síðastliðinn.
Eggert átti gott viðtal við Helga
um sambýli hans við Moníku
fyrr á árum og líf einbúans í
Austurdalnum.
22.05 Jane Eyre
Ný bresk bíómynd eftir klassískri sögu Charlotte Bronte um
ástríður og svik.
23.50 Á leið út í lífið (e)
Dazed And Confused
01.30 Dagskrárlok

14.00 Títus Andrónikus
Þetta blóðuga hefndardrama
gerist í Róm til forna og segir
frá grimmdar-verkum þeim
sem unnin voru eftir að Títus
sneri sigurreifur heim að loknu
stríðinu gegn Gotum.
16.50 Leiðarljós (610)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Höfri og vinir hans
Delfy and Friends
18.25 Ungur uppfinningamaður
Dexter’s Laboratory
18.55 Fjör á fjölbraut
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.25 Fangarnir á Mön
Íslensk heimildarmynd eftir
Elínu Hirst. Í myndinni er
fjallað um atburði sem ekki
hafa farið hátt í íslensku samfélagi, en það eru handtökur á
fjölda þýskra manna sem búsettir voru hér á landi þegar
Bretar hernámu Ísland vorið
1940. Meðal fanganna var afi
Elínar, Karl Hirst. Þjóðverjarnir voru fluttir í fangabúðir á
eyjunni Mön í Írlandshafi og
haldið þar flestum til stríðsloka.
21.20 Emma
Bresk sjónvarpsmynd byggð á
sögu eftir Jane Austen. Þetta er
í senn gamanmynd og dularfull
ástarsaga um unga ríka og fagra
konu sem getur ekki á sér setið
með að skipta sér af ástarlífi
annars fólks, oft með hörmulegum afleiðingum.
23.05 Dóttir kolanámumannsins
Coal Miner’s Daughter
Bandarísk bíómynd frá 1980
um lífshlaup sveitasöngkonunnar Lorettu Lynn.
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur
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Hlíðarvegur 3: 147m² tvílyft einbýlishús auk 40m² bílskúrs. Eignin er í mikilli
niðurníðslu og selst ódýrt.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlishús.

○

○

○

○

SUÐUREYRI:

○

Kirkjuvegur 2: 214m² glæsilegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Laust samkvæmt samkomulagi.
Ljósaland 6: 2x126m² einbýlishús. Hagstæð lán. Verð: 7.500.000,Hafnargata 46: Allt húsið. Selst ódýrt.
Holtabrún 6: 230m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 10.000.000,Holtagata 9: Lítið og snyrtilegt einbýlishús úr timbri. Húsið er laust. Verð:
3.800.000,Skólastígur 20: 140m² á 2. hæð í parhúsi. Verð: 1.600.000,Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,- til 3.000.000,Traðarland 10: Einbýlishús ásamt bílskúr. Verð: 7.200.000,Traðarland 24: 200m² einbýlishús í lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.
Vitastígur 11: Neðri hæð. 82m² 3ja herbergja íbúð. Tilboð óskast.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á efri hæð. Laus eftir samkomulagi. Verð:
2.600.000,Völusteinsstræti 4: 2x126m² einbýlishús. Skipti á minni eign koma til greina.
Verð 9.500.000,-

○

○

BOLUNGARVÍK:

○

○

Völusteinsstræti 28: 150m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr. Nýuppgert að utan.
Verð: 7.000.000,-

○

Vitinn: Söluturn í 34m² húsnæði á besta stað í bænum.
Nánari upplýsingar á skrifstofu. Tilboð óskast.

○

ÍSAFJÖRÐUR:
Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta einbýlishúsið í bænum. 277m² ásamt 40m²
bílskúr. Verð 15.500.000,Dalbraut 10: 115m² einbýlishús ásamt bílskúr. Skipti á íbúð í Hafnarfirði
koma til greina. Verð: 7.800.000,Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á 3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð 4.300.000,Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á 2 hæðum. Tilboð óskast.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6 herbergja. Laus fljótlega. Verð: 6.300.000,Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. Verð: 4.000.000,Stakkanes 6: Rúmlega 140m² raðhús ásamt bílskúr og sólstofu. Verð
11.500.000,Strandgata 5: U.þ.b. 65m² 3ja herbergj íbúð á efri hæð í fjölbýli. Laus.
Góð greiðslukjör.
Strandgata 7: Þetta hús er nú til sölu á aðeins kr. 6.500.000,Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3. hæð. Verð: 3.600.000,Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús, alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign á eyrinni koma til greina. Tilboð.

Sunnudagur

○

○

Fasteignaviðskipti

09.00 Með afa
09.50 Villti Villi
10.15 Bíbí og félagar
11.10 Skippý
11.35 Soffía og Virginía
12.00 Saga NBA
12.45 Lois og Clark (21:22)
13.30 Babylon 5 (4:23) (e)
14.10 Fyndnar fjölskyldumyndir
14.55 Aðeins ein jörð (e)
15.00 Steinaldarmennirnir (e)
The Flintstones
16.30 Andrés önd og Mikki mús
17.00 Oprah Winfrey
17.45 Glæstar vonir
18.05 60 mínútur
19.00 Fréttir
20.00 Seinfeld (21:23)
20.30 Ó, ráðhús! (3:22)
21.00 Raunir einstæðra feðra
Bye Bye, Love
Bráðskemmtileg og mannleg
gamanmynd um þrjá einstæða
feður sem fá börnin til sín um
helgar með öllu sem því fylgir.
22.45 Frelsishetjan
Braveheart
Stórmynd sem hlaut Óskarsverðlaunin sem besta mynd
ársins 1995 og fern önnur að
auki.
01.40 Dagskrárlok

09.00 Bangsar og bananar
09.05 Áki já
09.15 Kolli káti
09.40 Urmull
10.05 Nebbi
10.15 Disneyrímur
11.00 Úrvalsdeildin
11.25 Eyjarklíkan
11.50 Ávarp Dr. Sigurbjörns
Einarssonar biskups (e)
12.10 Leðurblökumaðurinn:
Vofugríman
13.25 Lubbi
15.05 Það gæti hent þig (e)
It Could Happen To You
Nicolas Cage fer með aðalhlutverkið í þessari bráðfyndnu
mynd sem er byggð á sannsögulegum atburðum. Sagan er
á þá leið að lögreglumaður í New
York heitir á gengilbeinu nokkra
að skipta með henni vinningnum
ef hann hreppi þann stóra í
lottóinu.
16.45 Húsið á sléttunni (19:24)
17.30 Glæstar vonir
17.50 60 mínútur (e)
18.45 Munkarnir í St. Vandrille
19.30 Fréttir
20.00 Chicago-sjúkrahúsið
20.50 Fornbókabúðin (1:12)
Fyrsti þátturinn í nýjum íslenskum gamanmyndaflokki sem
gerist að mestu í fornbókabúð.
21.20 Apollo 13.
Ein af stórmyndum ársins 1995
sem tilnefnd var til níu Óskarsverðlauna um ævintýralega ferð
Apollo 13 til tunglsins.
23.35 Það gæti hent þig
It Could Happen To You
Sjá umfjöllun að ofan.
01.15 Dagskrárlok

Laugardagur
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.45 Hlé
15.45 Sjónvarpskringlan
16.00 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ævintýraheimur (22:26)
18.30 Hafgúan (24:26)
19.00 Á næturvakt (22:22)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Laugardagskvöld með
Hemma
22.00 Vesturbæjarvalsinn
The West Side Waltz
Bandarísk gamanmynd frá
1995 um fjórar konur sem
tengjast sterkum böndum.
23.35 Hróp á frelsi
Cry Freedom
Bresk bíómynd frá 1987 um
Steve Biko og baráttu hans
gegn kynþáttamisrétti í SuðurAfríku.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.45 Hlé
13.25 Landið mitt, England
England, My England
Bresk tónlistarmynd um tónskáldið Henry Purcell og samtímamenn hans.
16.00 Páskamessa
Upptaka frá páskamessu í
Hvalsneskirkju.
17.00 Háskólinn norðan heiða
17.30 Hollt og gott (8:10)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Músin Marta
Leikin íslensk barnamynd
byggð á smásögunni Mýsla
litla eftir Jennu Jensdóttur.
19.00 Geimstöðin (10:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.25 Stefán Jóhann Stefánsson forsætisráðherra
Í þessum nýja þætti er lýst í
máli og myndum ævi Stefáns
Jóhanns Stefánssonar.
21.00 Kristín Lavransdóttir
22.05 Á köldum klaka
Íslensk bíómynd frá 1994 um
Japana sem kemur til Íslands
til að minnast foreldra sinna
við á eina í óbyggðum þar sem
þeir drukknuðu sjö árum áður.
23.30 Placido Domingo - Suðrænir söngvar
Placido Domingo: Alma latino
Placido Domingo syngur
spænsk og suður-amerísk lög í
upptöku spænska sjónvarpsins.
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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Ísafjarðarbær tekur þátt í alþjóðlegri ferðamálaráðstefnu í Florída

Queen Elizabeth II
væntanleg í sumar

Hermann Skúlason, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar er nýkominn frá árlegri ráðstefnu
eigenda og þjónustuaðila
skemmtiferðaskipa víðsvegar
um heiminn, sem haldin var í
Miami í Florída. Í för með
Hermanni var Þórunn Gestsdóttir, aðstoðarmaður bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, en auk
þeirra sóttu ráðstefnuna fulltrúar frá Reykjavík og Akureyri
auk fulltrúa frá nokkrum ferðaskrifstofum. Að sögn Hermanns hefur ráðstefna sem

þessi mikið auglýsingagildi
fyrir Ísafjörð sem og landið í
heild og væntir hann aukinnar
komu skipa til bæjarins í framhaldi af ráðstefnunni.
,,Íslendingarnir á ráðstefnunni voru með sameiginlegan
sýningarbás með Grænlendingum og Færeyingum og kynntum við svæðið í heild. Þetta
var í þriðja skiptið sem við
tökum þátt í ráðstefnunni og
það er ljóst að það er áhugi
fyrir hendi hjá eigendum skipanna um að láta þau koma við

hér á landi. Það eru einir 3-4
aðilar sem eru að spá í að senda
skip hingað og sem dæmi má
nefna að Queen Elizabeth II er
væntanleg hingað vestur 18.
júlí. Það er gert ráð fyrir að
skipið sigli í um tvær klukkustundir um Ísafjarðardjúp og
verður farþegunum boðið upp
á leiðsögn um þetta fagra
svæði,” sagði Hermann.
Hermann sagðist sannfærður
um að þátttaka í ráðstefnu sem
þessari myndi skila sér fyrir
bæjarfélagið á komandi árum.

,,Við þurfum að kynna svæðið
og ráðstefna sem þessi er mjög
vel til þess fallin. Við buðum
sýningargestum upp á vestfirskt vatn í sérmerktum umbúðum með myndum af Ísafirði
og ,,Fossinum” í jarðgöngunum og vakti það mikla athygli.
Með þessu vorum við að kynna
vatnið okkar í þeirri von að
stjórnendur skipafélaganna sjái
sér hag í því að taka vatn og
annan kost hér vestra,” sagði
Hermann og var bjartsýnn á
komandi ár fyrir bæjarfélagið.

Hermann Skúlason, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar og Þórunn
Gestsdóttir, aðstoðarmaður bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar við
sameiginlegan sýningarbás Íslendinga, Grænlendinga og
Færeyinga á ráðstefnunni í Florída.

Eimskip og Ísafjarðarleið

Kaupa eignir Vöruflutninga Ármanns Leifssonar

Eimskipafélag Íslands og
dótturfyrirtæki þess, Ísafjarðarleið ehf., hafa keypt eignir
Vöruflutninga Ármanns Leifssonar í Bolungarvík. Með
kaupunum hefur Ísafjarðarleið
tekið við öllum flutningum sem
Ármann hefur haft með höndum.

Um er að ræða kaup á sjö
flutningabifreiðum, tengivögnum og öðrum búnaði sem ýmist
verður í notkun hjá Ísafjarðarleið eða seldur. Ármann Leifsson mun starfa hjá fyrirtækinu
og annast rekstur á vöruafgreiðslu fyrirtækisins í Bolungarvík. Eins og komið hefur

fram í fréttum, keypti Eimskip
60% hlut í Ísafjarðarleið í
september á síðasta ári. Auk
Eimskips eru hluthafar Ísafjarðarleiðar þeir Kristinn
Ebenesersson og Ólafur Halldórsson, framkvæmdastjórar
fyrirtækisins. Kaupverð hefur
ekki fengist uppgefið.

Hagnaður hjá Kaupfélagi Suðurnesja

Stefán gefur eiginhandaráritanir
Boltafélag Ísafjarðar stóð fyrir stórtónleikum í íþróttahúsinu á Torfnesi á sunnudagskvöld þar sem fram komu
þrír af vinsælustu tónlistarmönnum landsins, þau Emilíana Torrini, Stefán Hilmarsson og Kristján Kristjánsson
(KK). Hátt á fjórða hundrað manns sóttu tónleikana
sem þóttu hin besta skemmtun. Stefán Hilmarsson, hafði
líkt og kollegar hans, í nógu að snúast eftir tónleikana við
að gefa aðdáendum sínum eiginhandaráritanir og komust
færri að goðinu en vildu. Það var oft þröngt í kringum
kappann eins og sjá má á myndinni hér að ofan.

Ísfirðingar ánægðir
með Samkaup

Kaupfélag Suðurnesja skilaði 36,5 milljóna króna hagnaði
á síðasta ári og jókst hagnaðurinn um 25 milljónir króna
frá árinu áður. Heildarsala
verslana og kjötvinnslu fyrirtækisins nam 2.287 milljónum
króna og var söluaukningin um
10% frá árinu 1995.
Kaupfélag Suðurnesja rekur
nú átta matvöruverslanir og
kjötvinnsluna Kjötsel. Í desember á síðasta ári jók kaup-

félagið enn umsvif sín þegar
það tók við rekstri matvöruverslunar Kaupfélags Ísfirðinga. Brynjar Steinarsson,
skrifstofustjóri kaupfélagsins,
sagði í samtali við Morgunblaðið í síðustu viku, að Ísfirðingar hefðu tekið Samkaupsversluninni vel og á þeim stutta
tíma sem liðinn sé frá opnuninni hafi reksturinn gengið
framar vonum.

Rekstur matvöruverslunar
Samkaups á Ísafirði hefur
gengið vonum framar.

Skíðavikan

Líf og fjör
í litum

Í gær dreifði Póstur og
sími hf., 36 síðna litprentuðu auglýsinga- og kynningarblaði BB vegna skíðavikunnar á Ísafirði. Blaðinu
er dreift ókeypis í öll hús í
þéttbýliskjörnunum frá
Þingeyri að Súðavík auk
þess sem blaðið mun liggja
frammi á hinum ýmsu
sölustöðum.
Auk auglýsinga frá á
þriðja tug fyrirtækja er í
blaðinu greint frá dagskrá
skíðavikunnar auk þess
sem greint er frá upphafi
skíðaíþróttarinnar á Ísafirði
í fróðlegri grein Jónu Símoníu Bjarnadóttur, sagnfræðings. Þá er greint frá
því sem gott er að vita á
skíðaviku, opnuviðtal er
við Ásthildi Cesil Þórðardóttur, sem hefur verið
formaður Skíðavikunefndar frá árinu 1992 auk fleiri
fróðleiksmola.

