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Hraðfrystihúsið hf.

Felst á að greiða
starfsmanni bætur
Hraðfrystihúsið hf., í Hnífsdal hefur fallist á að greiða
starfsmanni fyrirtækisins í
Súðavík, bætur og málskostnað vegna uppsagnar á launalið
vinnusamnings hennar um
störf við gæðaeftirlit, 9. júní í
sumar, en þá vann starfsmaðurinn hjá Frosta hf., í Súðavík,
sem síðan þá hefur verið
sameinað Hraðfrystihúsinu
hf., í Hnífsdal.
Alþýðusamband Íslands fór
með málið fyrir hönd Verkalýðs- og sjómannafélags Álftfirðinga, vegna starfsmannsins og stefndi VSÍ fyrir Félagsdóm fyrir hönd Frosta hf.
Stefnandi hélt því fram að
fyrirtækið hefði gerst brotlegt
við ákvæði laga um stéttarfélög og vinnudeilur þegar
það sagði starfsmanninum

Hraðfrystihúsið í Hnífsdal.
upp launalið vinnusamnings
hans og færði hann til í starfi,
þar sem eina ástæða uppsagnarinnar hefði verið sú að eiginmaður starfsmannsins hefði
staðið í verkfallsvörslu í vor,
m.a. gegn Frosta hf.

Þekktur fíkniefnaneytandi

Handtekinn á Akureyri með ætlað þýfi
Þekktur fíkniefnaneytandi
á Ísafirði var handtekinn á
Akureyrarflugvelli á föstudag
fyrir viku, með ætlað þýfi úr
þremur innbrotum sem framin
voru í tvö fyrirtæki á Ísafirði
fyrir stuttu. Farið var fram á
viku gæsluvarðhald yfir
manninum en Héraðsdómur
Norðurlands stytti það um þrjá
daga eða til hádegis á miðvikudag í síðustu viku. Þá var
að nýju óskað eftir lengra
gæsluvarðhaldi og tók héraðsdómari sér sólarhrings frest
til að ákvarðanatöku, eða til
kl. 11 á fimmtudag. Þá var
maðurinn úrskurðaður í
áframhaldandi gæsluvarðhald
til síðastliðsins laugardags og
var hann þá fluttur til Ísafjarðar. Honum var síðan sleppt á

laugardag. Að sögn lögreglu
er rannsókn á máli hans vel á
veg komið.
,,Ég get staðfest að viðkomandi maður er grunaður um
að hafa brotist inn í tölvufyrirtækið Snerpu í tvígang
sem og inn í fyrirtækið Rafverk í Bolungarvík. Þegar
fréttist af ferðum mannsins til
Akureyrar var lögreglan þar
látin vita og handtók hún hinn
grunaða áAkureyrarflugvelli.
Í framhaldi af því var gerð
húsleit hjá manninum á Ísafirði og fannst þar ætlað þýfi
úr framangreindum innbrotum. Þar fundust einnig tæki
og tól til fíkniefnaneyslu,”
sagði Hlynur Snorrason, rannsóknarlögreglumaður á Ísafirði.

Við stjórnvölinn í
tuttugu ár

Bílstjóri

Staða bílstjóra hjá Vegagerðinni á Ísafirði
er laust til umsóknar. Um er að ræða
tímabundna ráðningu fram á haust 1998
eða eftir samkomulagi. Unnið er í vaktavinnu
í vetur. Auk aksturs er um ýmis störf að ræða
t.d. hirðingu véla og búnaðar.
Umsækjendur þurfa að vera með meirapróf
og réttindi á þungavinnuvélar eru æskileg.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Rafn
Kristjánsson í síma 456 3911.
Vinsamlegast sendið skriflegar umsóknir
til Vegagerðarinnar á Ísafirði fyrir 2. október.

Til leigu
Til leigu er 3ja herbergja íbúð að Stórholti
11, Ísafirði. íbúðin er ný standsett og laus nú
þegar.

Landsbanki
Íslands
Útibúið á Ísafirði
Ísafirði, sími 456 3022

Smíði leikskólans á Torfnesi miðar vel áfram
Lokið hefur verið við að steypa upp og setja sperrur í nýja leikskólann á Torfnesi. Af því tilefni bauð verktakinn Eiríkur
og Einar Valur hf., starfsmönnum sínum, hönnuði hússins, bæjarstjóra, byggingarnefnd og fleirum til reisugillis á
föstudaginn. Sá dagur var 69. vinnudagurinn frá upphafi framkvæmdanna og má því segja að verkið hafi gengið mjög vel.
Um 10-15 manns hafa að jafnaði unnið við smíði hússins en því verður skilað fullbúnu um miðjan janúar n.k. Að sögn
Eiríks Kristóferssonar framkvæmdastjóra, hefur verkið gengið samkvæmt áætlun og reiknar hann með að búið verði að
klæða þak og loka húsinu eftir viku til tíu daga.

Stöðvaður á 156 km hraða í Bolungarvík

Ekki sviptur ökuréttindum á staðnum
Atvinna
Óskum eftir að ráða starfsfólk til starfa í
verslun okkar á Skeiði,
Um er að ræða heilsdagsstarf við almenn
verslunarstörf.
Upplýsingar gefur Haukur á staðnum eða
í síma 456 4211.
Vöruval, Ísafirði.

Um þarsíðustu helgi voru
tveir ungir ökumenn stöðvaðir fyrir of hraðan akstur
innanbæjar í Bolungarvík.
Annar ökumaðurinn var
stöðvaður aðfaranótt laugardags á 144 km hraða og hinn
sólarhring síðar á 156 km
hraða. Þar sem ökumennirnir voru stöðvaðir er 50
km hámarkshraði. Hvorugur
ökumannanna var sviptur

ökuréttindum sínum á staðnum eins og lög gera ráð fyrir
brot sem þetta.
Ökumaðurinn sem ók hraðar, hefur samkvæmt upplýsingum blaðsins, tvívegis áður
verið sviptur ökuréttindum,
annars vegar fyrir of hraðan
akstur og hins vegar fyrir
meintan ölvunarakstur. Eftir
síðara brotið var manninum
gert að taka ökupróf að nýju

og mun hann hafa haft prófið
í þrjá daga er hann var stöðvaður í Bolungarvík. Mál ökumannanna, sem báðir eru búsettir á Ísafirði, var sent lögregluyfirvöldum þar og sviptu
þau ökumennina réttindum.
Aðspurður um hvort ekki
væru lög fyrir því að svipta
ökumenn réttindum sínum á
staðnum við brot sem þetta,
sagði Jónas Guðmundsson,

sýslumaður í Bolungarvík.
,,Það ætti að vera þannig, en
ég var á báðum áttum. Lögreglan hringdi í mig en ég
nennti ekki að fara fram úr
rúminu til að svipta þá. Ég
ákvað í staðinn að senda
málið til Ísafjarðar, reyndar
ætlaði ég að senda það samdægurs en tölvukerfið sveik
okkur og því var ekki hægt
að gera skýrslurnar strax.”

Á fjórða þúsund ferðalangar komu sjóleiðina

ÍSAFJARÐARBÆR
LAUST STARF
Leikskólakennari eða starfsmaður
með brennandi áhuga á að vinna með
börnum er velkominn til starfa með
okkur á leikskólanum í íþróttavallarhúsinu.
Um er að ræða 100% framtíðarstarf.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3185.
ÍÞRÓTTAHÚSIÐ Á TORFNESI
Lausir eru badmintonvellir á þriðjudögum kl. 21:50 og á fimmtudögum
kl. 19:40 og kl. 20:30.
Hafið samband við starfsmenn í síma
456 5260.
Forstöðumaður.
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Ísafjarðarhöfn kynnt á
ráðstefnu í Amsterdam

Skemmtiferðaskip komu sjö sinnum til Ísafjarðar á liðnu
sumri með samtals 1.983 farþega og 1.111 í áhöfnum. Er þetta
talsverð aukning á fjölda farþega og áhafnarmeðlima frá s.l.
ári en þá komu átta skemmtiferðaskip með samtals 1.515
farþega og 928 áhafnarmeðlimi.
Skipin sem komu í sumar voru Bremen, sem kom tvívegis,
Berlín, Arcona, Vistamar, Hanseatic og Maxim Gorkiy. Öll
lögðust skipin að bryggju nema Maxim Gorkiy sem er þeirra
stærst. Skipin höfðu að meðaltali viðdvöl á Ísafirði í 5,5
klukkustundir og var farþegum gefinn kostur á að skoða ýmislegt markvert á svæðinu. Áhafnir skipanna fóru að sjálfsögðu
einnig í land og sást gjarnan til þeirra berandi innkaupapoka
til skips. Auk skipanna sjö lagði eitt glæsilegasta og virðulegasta skemmtiferðaskip heims, Queen Elizabeth II, leið sína
um Ísafjarðardjúp, en skipið er rúm 70 þúsund tonn að stærð.
Ljóst þykir að vinna við markaðssetningu Ísafjarðarhafnar
sem viðkomuhafnar skemmtiferðaskipa undanfarin þrjú ár er

farin að skila sér, en árið 1994 komu einungis þrjú slík skip til
Ísafjarðar. Að sögn Hermanns Skúlasonar, hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar, hafa borist fjórar tilkynningar um komur skipa
næsta sumar. Það eru skipin Victoria sem er 29 þúsund tonn að
stærð, Saga Rose sem er 24 þúsund tonn, Funcal sem er tæp
10 þúsund tonn og Europa sem er 37 þúsund tonn. Hermann
segir þetta mun betri viðbrögð en á sama tíma í fyrra, en þá
höfðu engar slíkar tilkynningar borist.
Hermann og Þórunn Gestdóttir, aðstoðarmaður bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar, eru nú á vegum hafnarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
á ráðstefnunni Seatrade sem haldin er í Amsterdam um þessar
mundir. Þar munu þau kynna Ísafjarðarhöfn fyrir útgerðaraðilum skemmtiferðaskipa og kynna sér það sem aðrir eru að
gera í kynningarmálum.
„Ráðstefnan er minni í sniðum en sú sem við höfum sótt á
Miami, en þátttakendur eru þeir sömu,“ sagði Hermann, en
hann vonast til að ná betur til evrópumanna á ráðstefnunni.

Íbúðarkaup á snjóflóðahættusvæðum

Lánveitingar heimilaðar til sveitarstjórna
Gefin hefur verið út reglugerð um veitingu tímabundinna lána til sveitarfélaga
vegna kaupa á íbúðarhúsnæði
sökum snjóflóða og skriðufalla.
Samkvæmt reglugerðinni er
Byggingarsjóði ríkisins heimilt að veita sveitarstjórnum
tímabundið lán til allt að 5 ára
til íbúðarkaupa þar sem tjón
hefur orðið af völdum snjóflóða eða skriðufalla og íbúar
treysta sér ekki til að búa í
íbúðarhúsnæði sínu, enda sé
sala þess á frjálsum markaði
ekki raunhæf.
Skilyrði lánveitingar eru
þau að sveitarstjórn hafi samið
við eigendur um kaup á
íbúðum þeirra og einnig að
umhverfisráðherra hafi staðfest skuldbindingar Ofanflóðasjóðs gagnvart sveitarfélaginu þess efnis að sjóðurinn
muni innleysa til sín þessar
íbúðir að fimm árum liðnum
hafi ekki tekist að nýta íbúðirnar sem heilsársíbúðir fyrir
þann tíma.
Lán Byggingarsjóðs ríkisins til sveitarstjórna getur
numið allt að 90% af kaupverði íbúðar, en lánin bera 1%
breytilega vexti, háða ákvörðun ríkisstjórnar, og eru verðtryggð samkvæmt vísitölu

neysluverðs.
Samkvæmt reglugerðinni
skal kaupverð íbúðar miðast
að hámarki við staðgreiðslu
markaðsverðs sambærilegra
húseigna í sveitarfélaginu
utan hættusvæða.

Skýringar við
reglugerðina
Í skýringum sem fylgja
reglugerðinni kemur fram að
lagt er til að stofnaður verði
nýr lánaflokkur, en með honum yrði Húsnæðisstofnun gert
kleift að aðstoða sveitarstjórnir við að leysa úr tímabundnum vanda íbúðareigenda við
að hagnýta íbúðir sínar á
svæðum sem hafa orðið fyrir
áföllum vegna snjóflóða eða
skriðufalla. Lánaflokknum er
ætlað að vera eðlileg réttarbót
fyrir landsmenn, eins og það
er orðað í skýringunum. Þar
segir jafnframt:
„Í landi þar sem búast má
við snjóflóðum og skriðuföllum og framfarir í vörnum og
mati á hættuástandi eru í hraðri þróun er líklegt að tímabundið geti skapast sú staða
að íbúar treysti sér ekki til að
búa í húsum sem vísindamenn
telja að ekki sé hætta búin.
Lánaflokknum er aðallega

ætlað að brúa þann tíma sem
það tekur að skapa traust fólks
til búsetu í húsunum.“
Lán úr Byggingarsjóði
verða veitt sveitarstjórnum
með tryggingu í eignum þeirra
og skilyrði er jafnframt að
staðfesting liggi fyrir á innlausn Ofanflóðasjóðs á íbúðum sem lánað er til eftir ákveðinn tíma, þó ekki lengri en til
fimm ára. Lánafyrirgreiðsla
Byggingarsjóðs er einungis
heimil til íbúðarkaupa sveitarstjórna þar sem slíkt tímabundið ástand varir, en varðar
ekki íbúðarkaup á hættusvæðum í öðrum tilvikum þar sem
fyrirgreiðsla Ofanflóðasjóðs
er lögbundin. Mat á slíku
tímabundnu ástandi er háð
ákvörðun sveitarstjórna um
kaup íbúða svo og ákvörðun
Ofanflóðasjóðs um innlausn
þeirra.
Kaup sveitarstjórna á íbúðum falla að almennum reglum
um íbúðarkaup, m.a. að tekið
sé tillit til áhvílandi veðskulda
við ákvörðun kaupverðs og að
gætt sé ákvæða laga og reglna
um heimildir sveitarstjórna.
Byggingarsjóður tekur ekki
veð í viðkomandi íbúðum.

Í TILEFNI
Tilboðsverð
á dekkjum

165
175
185
185
195

-

13
70
70
70
65

-

13
13
14
15

kr. 4.450,kr. 4.650,kr. 4.750,kr. 5.150,kr. 5.450,-

opnunar
dekkjaverkstæðis
bjóðum við nokkrar
stærðir af negldum
vetrardekkjum
á sérstöku
tilboðsverði

Tilboðið gildir
frá 22. september
til 1. október
eða á meðan
birgðir endast

Eigum jafnframt
á lager allar
algengustu
dekkjastærðir

Eyrarsteypa ehf.
D e k k j a v e r k s t æ ð i
í Húsi steypustöðvarinnar, Grænagarði, Ísafirði, sími 456 3751

Samræmdu prófin

Lægst meðaleinkunn á Vestfjörðum
Birtar hafa verið niðurstöður samræmdra prófa í einstökum grunnskólum á öllu
landinu. Samkvæmt þeim er
árangur nemenda lakari á
landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu og koma Vestfirðir út með lægsta meðaleinkunn allra landshluta, eða
einkunnina 4,28 úr fjórum
greinum, íslensku, stærðfræði, dönsku og ensku.
Reykjavík er með hæstu meðaleinkunnina, 5,36.
Aðeins voru birtar niðurstöður í skólum með ellefu
nemendur eða fleiri í árgangi
það ár sem viðkomandi próf
er haldið. Einkunnir eru námundaðar að normaldreifingu á
einkunnastiganum 1 til 9 þar
sem meðaltalið er 5 og staðalfrávik u.þ.b. 2. Landsmeðaltal er því 5 í öllum samræmdum greinum og er hæsta
einkunn 9 en lægsta 1.
Patreksskóli á Patreksfirði
státar nú af hæstu meðaleinkunn skólanna áVestfjörðum, 4,71, en skólinn var ásamt
Grunnskóla Hólmavíkur lægstur í meðaleinkunn í fyrra,

með einkunnina 3,19. Hólmvíkingar hafa einnig bætt sig
verulega, en meðaleinkunn
skólans var 2,73 í fyrra en 4,0
í ár. Grunnskólinn á Ísafirði
er með lægstu meðaleinkunnina áVestfjörðum að þessu
sinni eða 3,94. Bolungarvík
er með einkunnina 4,33 og
Súðavík er með einkunnina
4,36.
Að sögn Péturs Bjarnasonar, forstöðumanns Skólaskrifstofu Vestfjarða, er fátt sem
kemur á óvart í niðurstöðunum.
„Í fyrra voru haldin samræmd próf í fyrsta skipti í
fjórða og sjöunda bekk og þá
voru Vestfirðir með þeim
hæstu í fjórða bekk og yfir
meðallagi í sjöunda bekk.
Þessi próf verða haldin öðru
sinni í október og munu
niðurstöðurnar liggja fyrir í
nóvember. Ef til vill er árangurinn í fyrra vísbending um
að hlutirnir séu að færast til
betri vegar og vonandi fæst
staðfesting á því nú í haust,“
sagði Pétur Bjarnason í samtali við blaðið.
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Ég er stoltur og
hamingjusamur,
óvirkur alkóhólisti
Ingibjörg Sigurðardóttir, um líf sitt með og án áfengis

Áfeng isvandamálið er
þjóðarböl Íslendinga og hefur
ofneysla áfengis eyðilagt líf
fjölmargra einstaklinga, og
ekki aðeins líf áfengissjúklinganna sjálfra, heldur og ekki
síður líf þeirra sem tengjast
þeim á einhvern hátt, bæði
vina og vandamanna. Áfengissýki var á árum áður jafnan
talin aumingjaskapur en hefur
á seinni árum verið viðurkennd sem sjúkdómur sem
hægt er að halda niðri með
réttri meðferð sjúklinga. Meðferðarstofnun SÁÁ hefur það
hlutverk að aðstoða fólk með
áfengissýki og hafa fjölmargir
fengið meina sinna bót þar,
en stofnunin er á heimsvísu
talin hafa náð mjög góðum
árangri í meðferð áfengissjúklinga.

Fjöldi Íslendinga hefur
snúið baki við áfenginu og
þeim lifnaðarháttum sem því
fylgja fyrir tilstuðlan SÁÁ
og er Ingibjörg Sigurðardóttir ein þeirra. Ingibjörg sem
er 44 ára gömul, er búsett í
Bolungarvík, en hún á og
rekur söluturninn Tröð sf.
Hún féllst á að ræða við
blaðamann BB um líf sitt
með og án áfengis og segist
vonast til að reynsla sín geti
ef til vill orðið til þess að
hjálpa öðrum. Líf Ingibjargar
tók algjörum stakkaskiptum
í kjölfar áfengismeðferðar,
en hún vill meina að hún
hafi orðið alkóhólisti um leið
og hún drakk áfengi í fyrsta
skipti 13 ára gömul.
Það er fimmtudagskvöld
þegar fundur blaðamanns og

Ingibjargar á sér stað á heimili
hennar í Traðarlandinu í Bolung arvík. Sumarið er að
kveðja og það er dálítið kalt
úti, en við eldhúsborðið hjá
Ingibjörgu er hlýtt og notalegt
og hún býður upp á kaffi.
Heimilið ber vitni einstakrar
snyrtimennsku og smekkvísi
og allt er hreint og fínt, pússað
og fágað.

Drykkjan tengdist
alltaf helgum
Um þessar mundir eru
fjögur ár síðan Ingibjörg kom
úr meðferðinni. Eiginmaður
hennar er Benedikt Guðmundsson en hann hætti að
drekka um leið og hún, en þó

Pantanasíminn
er 456 3367

án þess að fara í meðferð.
Ingibjörg er spurð að því hvort
nauðsynlegt sé að báðir aðilar
í sambandi hætti samtímis að
drekka.
„Já, það er nauðsynlegt að
mínu mati. Maðurinn minn
hætti um leið og ég fór í meðferðina vegna þess að það var
ég sem hafði í rauninni alla
tíð haldið áfenginu að honum.
Drykkjan hjá honum færðist
smátt og smátt í aukana af því
að ég vildi alltaf vera að sulla.
Ég varð aldrei dagdrykkjumanneskja sem betur fer og
drykkjan tengdist alltaf helgum. Fólk sem þannig er ástatt
fyrir fer að finna fyrir fiðringnum á fimmtudögum og pirringurinn eykst stig af stigi. Þú
finnur þetta á skapgerð viðkomandi sem er kannski brjálaður í skapinu af vínlöngun.
Svona var þetta hjá mér, en
undir það síðasta var ég farin
að drekka um hverja einustu

Skipti möguleg. Verð:7.900.000,Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Skipti möguleg. Verð:
6.700.000,Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.500.000,-

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

o

456 4547

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

Einbýlishús / raðhús
Hafraholt 14: 144,4 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt 22,4 m² bílskúr. Verð: 8,900,000,Hjallavegur 19:242m² einbýlishús á
2 hæðum ásamt bílskúr. Skipti áminni
eign möguleg. Verð 12.700.000,Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Verð: 9.500.000,Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr.Skipti
á minni eign möguleg. Verð:
9.800.000,Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,-

Hrannargata 4: 257,6m einbýlishús
á 3 hæðum ásamt geynslum, skúr
og kjallara. Skipti á minni eign möguleg. Tilboð.
Hreggnasi 2:127 m² gamalt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt viðbyggingu. Verð: 4,900,000,Lyngholt 8: 169,2m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,Miðtún 31: 190m² endaraðhúsnorðurendi á tveimur hæðum. Tilboð
óskast.
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,Seljalandsvegur 48:188m² einbýlis-

3ja herbergja íbúðir
Urðarvegur 13: 85 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara. Verð: 5,500,000,hús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti á ódýrari eign. Verð: 12.700.000,Skipagata 11: 78,4m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt eignarlóð.
Verð: 4.500.000,Stakkanes 4: 144m² raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
möguleg á íbúð á Eyrinni. Verð:
9.900.000,Stakkanes 6:144m² raðhús á tveimur
hæðum ásant bílskúr. Skipti á minni
eign möguleg. Verð: 10.900.000,Urðarvegur 13: 85 m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð:
5,500,000,Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 11.800.000,Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Verð:
13.500.000,Urðarvegur 58: 209m² raðhús á
þremur pöllum ásamt innbyggðum
bílskúr. Góð kjör. Verð: 12.500.000,-

4-6 herbergja íbúðir

Engjavegur 23: 145 m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr. Verð: 12,500,000,-
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dauð t.d. fram á eldhúsborðið.
Þá fannst mér ég vera drukkin,
en annars fannst mér ég yfirleitt bara vera í stuði og allt í
þessu fína. Þegar ég lít til baka
þá er staðreyndin sú að auðvitað var ég alltaf dauðadrukkin.“
- Hvernig var sálarlífið hjá
þér á þessum tíma?
„Það var auðvitað ekki gott.
Ég þróaði þennan alkóhólisma með mér í 10-15 ár og
allan þennan tíma vissi ég að
ég var að svíkja sjálfa mig og
Ætlaði að fá mér tvo bjóra að ég stæði ekki mína plikt.
Ég átti það til að blammera
sem urðu svo kannski tíu fólk og gera skandal og ég var
- Líf þitt hefur þá verið farið oft með móral vegna þannig
að snúast að miklu leyti um atvika. Mér leið illa vegna
áfengi?
þess að innst inni vildi ég ekki
„Ég réð ekki orðið við vera svona. Mér fannst ég oft
áfengisneysluna. Áfengið verða hálfgerð skepna þegar
stjórnaði mér, ég gat aldrei ég var undir áhrifum. Ég réði
hætt. Mér fannst ég aldrei ekkert við þetta, en setti þetta
finna á mér fyrr en ég var samt ekkert í samband við það
orðin dauðadrukkin og helst að ég væri búin að missa stjórn

helgi og jafnvel daginn eftir.
Ég byrjaði kannski að drekka
á föstudagskvöldi og drakk
til klukkan þrjú eða fjögur um
nóttina. Síðan gerði ég mín
verk á laugardegi og fékk mér
í glas um kvöldið. Ég sofnaði
kannski í einn eða tvo tíma og
byrjaði svo aftur á sunnudeginum. Ef ég átti vakt í söluturninum klukkan eitt, þá
lagði ég mig í einn til tvo tíma
og fór svo í vinnu. Þannig var
þetta orðið undir það síðasta.“

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,Engjavegur 31: 92,1m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja

íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Skipti á
minni eign á Eyrinni. Verð kr. 6.500.000,Fjarðarstræti 38: 70 m² 4ra herbergja
íbúð á rishæð ásamt geymslum. Íbúð-in
er mikið endurgerð. Verð: 4.000.000,Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja herbergja í risi. Skipti á minni eign möguleg. Verð: 7.500.000,Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja íbúð
á neðri hæð ítvíbýlishúsi. Íbúðin er laus 1.
janúar 1998. Verð: 6.900.000,Hjallavegur 12: 113,9m² 3-4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð 5.500.000,Pólgata 4:136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í 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. Verð:
7.800,000,Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggðum bílskúr. Skipti á stærri eign möguleg. Verð: 7.900.000,Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
3.500.000,Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.

Aðalstræti 32: 86m² ibúð á efri hæð
í fjórbýlishúsi ásamt sameiginlegum
kjallara. Verð: 3.500.000,Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er nýmáluð. Íbúðin er laus um
miðjan október. Verð: 4.600.000,Pólgata 6: 55m² íbúð á 1. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt herb. í kjallara,
innangengt úr íbúð. Sér inngangur.
Verð: 4.300.000,Pólgata 6: 55m² 3ja herbergja risíbúð
í fjölbýlishúsi. Verð: 3.900.000,Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Verð: 6.000.000,Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð fyr-ir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.100.000,Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,Stórholt 11: 80m² 3ja herbergja íbúð
á 3 hæð til hægri í fjölbýlishúsi.Íbúðin
er laus í september. Verð: 5.900.000,Stórholt 11: 80m² 3ja herbergja íbúð
á 2 hæð í fjölbýlishúsi ásamt inn-

byggðum bílskúr. Verð: 6.900.000,Stórholt 11: 72,6m² 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
4.500.000,Túngata 3: 53m² íbúð á efri hæð í
norðurenda. Verð: 4.500.000,Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 6.500.000,-

2ja herbergja íbúðir
Grundargata 2:50,5 m² íbúð á fyrstu
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 3.800.000,Hlíf II:50,4m² íbúð á 2. hæð í íbúðum
aldraðra. Verð: 6.100.000,Hlíf II:50,4 m² íbúð á 4. hæð í íbúðum
aldraðra. Verð: 5.900.000,Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð. Verð:
4.900.000,Túngata 12: 96m² íbúð í kjallaraí þríbýlishúsi. Skipti á stærri eign möguleg. Verð: 4.200.000,-

Sumarbústaður:
Til sýnis og sölu að Seljalandsvegi
78 er 24m² bústaður m/svefnlofti.
Selst til flutnings án lóðarréttinda.
Verð: 1.200.000,-

Túngata 18: 89,2m² 4ra herbergja íbúð í góðu standi á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi. Húsið allt uppgert. Verð: 6,900,000,-

á drykkjunni. Það kom oft
fyrir að ég ætlað að fá mér
svona tvo bjóra, en þeir urðu
kannski tíu. Ég var meðvituð
um drykkjuna yfir fyrsta
bjórnum en þegar þeir urðu
fleiri þá datt öll hugsun og
skynsemi út.“
- Ingibjörg er þarna að tala
um tímabil þegar drykkjan
náði hámarki, en hún segist
hafa drukkið „í svo mikilli
sjálfsvorkunn,“ eins og hún
orðar það.
„Mér fannst ég vera búin
að reyna svo margt og að allir
væru svo vondir við mig. Ég
drakk út á þetta, en var auðvitað, þegar litið er til baka,
komin í alvarlegar ógöngur
með sjálfa mig. Mér fannst
svo mikið á mig lagt og að ég
ætti betra skilið. Ég hafði á
tilfinningunni að enginn bæri
virðingu fyrir mér, hvorki
maðurinn minn né fjölskyldan, og ég fann að ég var að
missa þetta allt út úr höndunum. Það sem var í rauninni
að gerast, var að allir voru að
gefast upp á mér, en hugsunin
var orðin svo brengluð hjá mér
að ég gerði mér ekki grein
fyrir því.“

Foreldrarnir alkóhólistar
- Var þá aldrei gaman þegar
þú drakkst?
„Sumir fá sér í glas til að
slappa af og gera sér glaðan
dag. Auðvitað ætlaði ég alltaf
að gera slíkt hið sama, gera
mér glaðan dag og kannski
verðlauna mig fyrir eitthvað
sem gengið hafði vel, en það
fór alltaf allt úr böndunum.
Fólk sem kann að fara með
vín fær sér kannski eitt eða
tvö vískíglös og hættir svo,
en þetta gat ég aldrei.“
- Þú nefndir að þú hefðir
drukkið í sjálfsvorkunn vegna
ýmissa erfiðleika og áfalla í
lífi þínu. Getur þú sagt mér
eitthvað nánar um það?
„Mér fannst ég til dæmis
hafa átt erfiða æsku. Foreldrar
mínir voru báðir alkóhólistar
og það var afskaplega erfitt
að alast upp undir slíkum
kringumstæðum. Ég var elst
okkar systranna og þurfti þess
vegna að axla mikla ábyrgð
vegna heimilisaðstæðna. Ég
missti föður minn þegar ég
var sextán ára, en þá var ég
nýtrúlofuð. Móðir mín fékk
áfall við andlát föður míns og
í kjölfarið æxlaðist það þannig
að ég tók við heimilishaldinu.
Einhvern veginn þróuðust mál
þannig að ég gleymdi að
syrgja, hafði ekki tíma til þess
eða eitthvað. Ég hlóð sífellt
inn á mig vandamálum mínum og annarra, og þá sérstaklega vandamálum móður
minnar vegna þess að hún átti
við sálræn veikindi að stríða
um tíma. Eftir trúlofunina
eignaðist ég barn 18 ára og
samtals þrjú börn á fjórum
árum og var skilin 22 ára
gömul. Einhvern veginn byrjaði ég að drekka út á þetta. Í
rauninni varð ég fullorðin
alltof snemma og missti af
öllu sem fylgir því að vera
unglingur.

Að drekka í sjálfsvorkunn

Eftir skilnaðinn fór ég að
lifa lífinu svona aðeins, var
ein með börnin og frjáls og
hafði það ágætt næstu sjö árin.
Tuttugu og átta ára gömul fór
ég svo að drekka fyrir alvöru
og fór jafnframt að missa
stjórnina á drykkjunni. Ári
seinna kynntist ég svo manninum mínum og kom hingað
vestur með honum. Eftir því
sem ég hafði það betra þá leið
mér sífellt verr andlega og ég
höndlaði ekki hamingjuna. Ég
gat einhvern veginn ekki
unnið úr fortíðinni og var bara
örg og sár út í allt og alla. Ég
velti mér upp úr því sem liðið
var, drakk og vorkenndi sjálfri
mér á allan handa máta. Þetta
kallar maður að drekka í
sjálfsvorkunn. Í rauninni átti
ég ekkert meira bágt en annað
fólk. Þetta voru bara tilfinningar sem ég réði ekki við.
Ég var búin að vera hérna
fyrir vestan í nokkur ár þegar
móðir mín lést á sviplegan
hátt. Þá má segja að mælirinn
hafi orðið alveg fullur og ég
drakk meira en nokkru sinni.
Það fóru ýmsar hugsanir um
höfuðið, mér fannst að ég hafa
brugðist sem dóttir, var full
samviskubits og kenndi sjálfri
mér um. Jafnframt braust út
hjá mér reiði og beiskja. Ég
var í rúst og það kom fram í
aukinni drykkju. Þarna hófst
tímabil sem náði yfir fjögur
ár, eða allt þar til ég fór í
meðferðina.“
- Leið þér eitthvað betur
þegar þú drakkst?
„Það var allt í lagi með
fyrstu eitt eða tvö glösin en
síðan ekki söguna meir. Undir
það síðasta drakk ég í kvöl.
Ég drakk orðið ein og þetta
var orðinn sífelldur feluleikur.
Ég reyndi að fela drykkjuna
en auðvitað tókst það ekki
vegna þess að ég var svo mikið
í símanum. Ég reyndi að telja
sjálfri mér trú um að enginn
vissi þetta, en þegar ég vaknaði daginn eftir fyllerí, þá átti
ég erfitt með að fara í banka
eða búðir vegna þess að mér
fannst að allir vissu hvað ég
hafði verið að gera.
Á þessum tíma var ég örg
og full öfundar út í hitt og
þetta fólk sem ég þekkti kannski ekki neitt. Ég held núna
að þetta hafi verið öfundsýki
vegna þess að ég gat ekki
höndlað þá hamingju sem mér
fannst aðrir búa við. Svona
velti ég fyrir mér allskyns
hugsunum sem voru bara algjört bull. Ég vorkenndi mér
sífellt meira og missti algjörlega böndin af þessu öllu saman. Ég var beisk og sár út í
allt. Fyrst voru það foreldrar
mínir, síðan maðurinn minn
fyrrverandi og systur mínar
voru ómögulegar vegna þess
að þær kóuðu ekki með mér.
Svo var maðurinn auðvitað
ómögulegur og börnin snarvitlaus. Svona var þróunin í
þessu.“

Kóarinn, týnda barnið
og hjálparhellan
- Hvernig gekk þér með
reksturinn á söluturninum á
þessum tíma?
„Það gekk ágætlega og ég
hafði gott af því að fara út í

þennan rekstur. Ég var búinn
að reka Tröð í 2-3 ár áður en
þetta síðasta áfall, sem ég
kalla svo, dynur yfir. Ég mætti
alltaf á vaktina, en ég var aldrei ég sjálf þennan tíma. Ég
hafði ekkert sjálfsálit. Mér
fannst ég bara vera drullusokkur og gólftuska sem allir
tröðkuðu á og sjálfsvirðingin
var engin.“
- Áttir þú einhver áhugamál?
„Ég ætlaði og langaði að
gera svo margt en ég gerði
ekkert af því. Ég hafði í rauninni ekki tíma til þess vegna
þess að tíminn fór allur í
drykkjuna og í að jafna mig
eftir hana. Ég gat kannski ekki
mætt fyrir hádegi þarna vegna
þess að ég vissi að þá yrði ég
að jafna mig og svo framvegis.

Börnin voru í rauninni öll í
klessu. Samskipti mín við
krakkana voru mjög lítil. Ég
reyndi að spjalla við þau, en
var þá yfirleitt undir áhrifum
vegna þess að öðruvísi gat ég
ekki tjáð mig. Þegar ég lít til
baka þá held ég að þeim hafi
reynst þetta afskaplega erfitt.
Það sem gerist yfirleitt er að
börnin einangrast. Ég átti
bæði týnda barnið og hjálparhelluna....“
- Hvað áttu við með þessum
hugtökum?
„Í svona fjölskyldum þá
lenda börnin oft í ákveðnum
hlutverkum. Hjálparhellan
hjálpar mér að ganga frá og
hylma yfir eftir fyllerí. Týnda
barnið er kannski það barn
sem fær minnstu athyglina.
Svo er það kóarinn eins og

„Konurnar fela sig á bak við gardínurnar heima hjá sér, en
karlarnir fela þetta kannski meira með því að drekka út í
bílskúr og fela vínið. Við konurnar erum oft kallaðar gardínufyllibyttur“, segir Ingibjörg.
Ég útilokaði að þetta væri
hægt og skrúfaði fyrir allt sem
heitir áhugamál.“
- Hafðirðu einhver samskipti við fólk þar sem áfengi
var ekki haft um hönd, aðra
en fjölskylduna?
„Voðalega lítið. Ég var uppfull af hroka í fleiri ár og var
örugglega afskaplega afundin við fólk. Ég vildi ekki kynnast neinum því ég var alltaf að
fela mig og vandamál mín.“
- Hvað með fjölskyldulífið
og heimilishaldið. Hvaða áhrif
hafði drykkjuvandamálið þar
á?
„Ég stjórnaði auðvitað öllu
og hélt í horfinu. Það eina
sem eftir var af sjálfsvirðingunni var fólgið í því að reyna
að hafa hreint í kringum mig.

við köllum það, eða sá sem er
meðvirkur. Í mínu tilfelli var
elsti sonur minn sá meðvirki.
Hann skildi mig og ég gat
alltaf talað við hann. Hann
tók undir sjónarmið mín og
studdi mig í vitleysunni. Þess
vegna eru svona aðilar kallaðir
meðvirkir.“

Gat ekki hugsað mér að
lifa áfram svona lífi
- Nú kom að þeim tímapunkti að þú ákvaðst að fara í
meðferð. Varstu búin að hugleiða það lengi eða varð eitthvað sérstakt þess valdandi?
„Ég vaknaði einn morguninn og leið svo hræðilega
illa að ég vildi ekki lifa lengur.
Ég var með móral eins og svo

oft áður, en það þurfti oft ekki
mikið til þess. Það var nóg að
börnin hefðu séð mig drukkna
eða að maðurinn minn væri
að fara á sjóinn eftir að ég
hafði haldið vöku fyrir honum
alla nóttina. Líðan mín þennan
morgun var sem sagt óvenju
slæm vegna atviks sem átt
hafði sér stað. Ég hafði fengið
blackout, þannig að ég mundi
eftir mér klukkan fjögur um
nótt, en síðan ekkert fyrr en
klukkan tíu um morguninn.
Ég hafði sem sagt verið að
skemmta mér en mundi ekkert
eftir því. Samt hafði ég ekkert
sofið, svo mikið var öruggt.
Ég var í símanum klukkan tíu
um morguninn þegar meðlimur í fjölskyldunni kom til að
sækja fólk sem gisti hjá okkur.
Mér varð mikið um að hann
skyldi sjá hvað um var að vera,
en það voru þrír eða fjórir
aðilar dauðir í stofunni eftir
partí. Það var eitthvað sem
brast innra með mér þegar ég
leit yfir samkomuna í stofuna
og ég fékk alveg nóg. Mér
fannst þetta alveg af síðustu
sort og ég gat ekki hugsað
mér að lifa áfram svona lífi.
Þetta var á sunnudegi og
þegar ég vaknaði á mánudeginum þá leið mér svona illa.
Ég hringdi grátandi í systur
mínar, en þær voru fyrir löngu
búnar að loka á mig og vildu
aldrei tala við mig eða hitta
mig þegar ég var drukkin. Þær
höfðu margoft sagt mér að ég
yrði að gera eitthvað í mínum
málum, en ég hafði aldrei
hlustað. Ég sagði þeim í símann að ég vildi ekki lifa lengur
og væri búin að panta tíma
hjá sálfræðingi. Þær svöruðu
mér því að nú skyldi ég drífa
mig í meðferð og ég ætti að
hringja strax á Vog. Og þarna
meðtók ég loksins skilboðin
sem þær og fleiri höfðu reynt
að koma inn hjá mér árum
saman. Ég hringdi og fékk
inni strax og var mætt í meðferðina á mánudegi, tæpri viku
seinna.“
- Hvernig tók fjölskyldan
þessari ákvörðun?
„Það studdu mig allir í
þessu og glöddust innilega
yfir að ég skyldi hafa ákveðið
þetta.“

Meðferð á Vogi og
að Staðarfelli
- Hvernig gengur áfengismeðferð fyrir sig?
„Ég vissi í rauninni ekki
hvað ég var að fara út í þegar
ég hringdi á Vog, en mér var
ljóst að eitthvað þyrfti ég að
gera. Ég byrjaði í 10 daga
meðferð á Vogi, var skráð þar
inn, en Vogur er í rauninni
bara sjúkrahús þrátt fyrir að
margir haldi annað.
Meðferðin á Vogi felst
aðallega í hópvinnu og fyrirlestrum um sjúkdóminn. Ég
er sem sagt að vinna í sjálfri
mér og að reyna að breyta
hugarfarinu. Ég veit ekki hvort
rétt sé að ég lýsi þessu í smáatriðum, en kjarni málsins er
að þarna er unnið gífurlega
gott starf. Það sem kom mér
mest á óvart var hversu samheldnin er mikil og móttökurnar góðar og innilegar. Það
er yndislegt að koma þarna

inn. Mér fannst loksins að ég
væri eitthvað, eftir langvarandi skort á sjálfsvirðingu og
sjálfstrausti.“
- Nú er aðalmeðferðin
fólgin í svokallaðri eftirmeðferð, er það ekki rétt?
„Jú. Ég fór í fjögurra vikna
eftirmeðferð að Staðarfelli í
Dölum og þar fer fram hin
eiginlega vinna. Þarna vinnur
fólk saman í hópum að
ákveðnum vikulegum verkefnum sem öll miða að því að
byggja einstaklinginn upp að
nýju. Margir sem fara í meðferð hafa ef til vill ekki greitt
sér, burstað í sér tennurnar
eða þrifið sig almennilega í
mörg ár. Fólk er látið tileinka
sér þessar og aðrar góðar
venjur að nýju. Fólk er byggt
upp og því kennt að verða
sjálfstæðir einstaklingar. Fólk
þarf að vakna á réttum tíma,
vakna við fyrsta ræs, taka tillit
til annarra, vera þolinmótt og
svo framvegis. Það er kannski
helst hægt að líkja þessu við
strangan heimavistarskóla.
Fólk tekur daginn snemma og
það þarf að vinna smávegis,
kannski hálfa klukkustund á
dag eða svo. Þar er um að
ræða eldhússtörf, almenn hússtörf og annað sem til fellur.
Meðferð getur verið voðalega
einstaklingsbundin og því vil
ég kannski ekki lýsa þessu
mjög nákvæmlega. Tveir einstaklingar geta upplifað þetta
á mismunandi hátt.
Mér leið vel strax frá fyrsta
degi enda tók ég leiðsögn og
fór eftir því sem mér var sagt
að gera og hef haldið því
áfram eftir að meðferðinni
lauk.“

Löglegur alkóhólisti og
með plagg upp á það
- Hvað tekur svo við að aflokinni meðferð?
„Við útskrifumst auðvitað
sem löglegir alkóhólistar og
fáum meira að segja plagg
upp á það.Við gerum ákveðna
áætlun sem við eigum að fara
eftir þegar út í lífið er komið.
Í áætluninni eru sett fram
ákveðin markmið, t.d. fyrir
næsta ár. Þú einsetur þér kannski að fara í göngutúra á hverjum morgni, þú ætlar að mæta
á AA fundi þrisvar í viku og
svo framvegis. Ég fer enn í
dag eftir þessari áætlun í
smáatriðum.
Maðurinn minn náði í mig
þegar ég útskrifaðist og við
fórum til Reykjavíkur og
dvöldum þar í tvo daga. Þar
var tekið á móti mér með
blómum í veislu hjá systur
minni þar sem ættingjar og
vinir komu og samfögnuðu
mér. Mér þótti mjög vænt um
þessar góðu móttökur.“
- Hvernig gekk þér að takast
á við lífið eftir að heim var
komið?
„Ég byrjaði auðvitað strax
að sækja AA fundi og hélt
áfram að vinna í sjálfri mér.
Ég fer á fundi 2-3 sinnum í
viku en þeir eru mér mjög
mikilvægir. Þetta er stöðug
vinna. Ég legg mig fram um
að vera jákvæð, þakka kannski fyrir daginn þegar ég fer
að sofa og legg svo inn fyrir
daginn þegar ég vakna. Ég
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Umhverfisvænn
seðlabanki!
Seðlabanki Íslands, sem
Leiðari
einu sinni komst fyrir í skúffu
í Landsbankanum, en byggði
síðan veglegt musteri fyrir eigið fé, eins og seðlabankastjórinn orðaði það á sínum tíma, um leið og hann lét
landslýð ekki velkjast í vafa um að bankinn réði sko hvað
hann gerði við sína aura og almenningi kæmi þetta ekkert
við, er enn á ný í fréttum.
Seðlabankinn er sjálfsagt hin þarfasta stofnun ekki síður
en seðlabankar annara landa og tilvist hans réttlætanleg
ekki síður en þeirra. Eigi að síður hefur hann sætt töluverðri
gagnrýni í gegnum árin. Kemur þar margt til m.a. stærilæti
stjórnenda, sem áður er að vikið. Þá hefur sú árátta stjórnmálamanna, ekki síst ráðherra, að nýta seðlabankann til
geymslu á stjórnmálamönnum, sem einhverra hluta vegna
voru farnir að þvælast fyrir, aldurs vegna ef ekki af öðrum
orsökum, og þeir töldu sig þurfa að losna við, ekki síður
beint sjónum manna að seðlabankanum.
Þannig hafa bankastjórastólarnir í Seðlabankanum orðið
hvíldarstaður nokkurra fyrrverandi ráðherra, eins og það
hefur verið orðað þegar sitjandi ráðherrar hafa verið að
gauka þessum bitlingum að misjafnlega góðum vinum
sínum í pólitíkinni til að leysa innanflokksmál og rýma til
fyrir nýjum mönnum, sem töldu sig útvalda.
Seðlabankanum er ætlað ákveðið hlutverk við stjórn
peningamála í landinu. Bankinn lýtur því ákveðnum lögum
og reglum. Áreiðanlega eru flestir stjórnendur bankans sér
fyllilega meðvitaðir þar um.
Nýjasta uppákoman í musteri Mammons við fótstall
landnámsmannsins, hvar hann trónir á stalli sínum í
höfuðborginni, bendir þó til þess að eitthvað sé óljóst í
þessum efnum, eða þá að allir seðlabankastjórarnir séu
ekki alveg með á nótunum.
Hið síðarnefnda er mun líklegra ef marka má viðbrögð
þess bankastjóra, sem fyrstur manna um langt árabil komst
í bankastjórastöðu við seðlabankann án þess að hafa áður
gengið í gegnum forskóla stjórnmálaflokkanna, við tíðum
utanferðum kollega síns á ráðstefnur um umhverfismál.
Allt að sjálfsögðu á kostnað bankans, sem greinilega
munar ekki um skiptimynt. Dæmið í seðlabankanum er
enn ein staðfesting þess, að höfðingjarnir við kjötkatlana
fara sínu fram í meðferð opinberra fjármuna og láta
almenningsálitið sig engu varða. Þeir vita af gamalli reynslu
að þetta gleymist. Þess vegna þurfa þeir ekki að óttast að
þeir tapi neinu þótt þeir láti ótilneyddir af háttum sínum
um stundar sakir.
Þeir vita sem er, að þegar bólan hjaðnar geta þeir áreitislaust tekið til við fyrri iðju. Og þá getur seðlabankinn
áfram verið umhverfisvænn.
s.h.
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tek bara einn dag í einu.
Það fyrsta sem ég skynjaði
eftir að ég varð edrú var
umhverfið. Ég skynjaði litina
í náttúrunni, lyktina, fólkið,
mér fannst allir vera almennilegir við mig. Allir tóku vel á
móti mér og mér fannst allir
vera svo jákvæðir. Ég áttaði
mig fljótlega á því að umhverfið var hið sama, en ég
sjálf var orðin svo jákvæð og
sátt. Það getur auðvitað tekið
nokkurn tíma að átta sig á
þessari vellíðan og það tekur
tíma að fá fólk til að treysta
sér aftur. Ég var búinn að
svíkja ýmislegt sem ég hafði
lofað og það tekur tíma að
ávinna sér aftur glatað traust.
Eftir því sem tíminn líður þá
líður mér sífellt betur.“

Enginn gerir
hlutina fyrir mig
- Hafðir þú á tilfinningunni
að þú værir litin hornauga af
því að þú hafðir farið í meðferð?
„Nei, aldrei. Ég held að ég
hafi aldrei spáð í þetta vegna
þess að ég er svo rosalega sátt
við það sem ég er að gera og
ánægð með að hafa tekið þetta
skref. Ég er bara mjög stolt af
því að hafa farið í meðferðina.
Ég hef uppgötvað að ég get
ýmislegt. Ég get gert það sem
ég ætla mér og ræð minni líðan sjálf. Ég átta mig á því að
það gerir enginn hlutina fyrir
mig, heldur verð ég að gera
þá sjálf. Ég hef líka séð að
það þýðir ekkert að velta sér
endalaust upp úr vandamálum
vegna þess að það er svo miklu
skemmtilegra að vera í góðu
skapi og vera jákvæð. Það fer
svo gífurlega mikil orka í hitt.“
- Breyttist heimilislífið eftir
að þú komst heim?
„Það sem ég var að reyna
að skipuleggja áður á heimilinu er nú orðið að skipulagi
og það verður hér allt í reglu.
Fólk fer að virða hvert annað.
Ég fer að hlusta á aðra og
fylgjast með hvað þeir eru að
gera og mér er þá sýndur áhugi
á móti. Ég ól börnin mín upp
eftir bestu getu, hélt að ég
væri að gera rétt og vissi ekki
annað. Ég hef verið að reyna
bæta fyrir ýmislegt sem aflaga
fór í uppeldinu. Áður sýndi
ég gjarnan væntumþykju
mína með því að veita þeim
eitthvað, gefa þeim gjafir og
slíkt. Í dag veit ég að ég hefði
átt að sýna þeim ást mína með
því að tala við þau og sýna
því sem þau voru að gera
áhuga. Í dag lít ég á börnin
mín sem fullorðið fólk og þau
eru vinir mínir sem ég get
talað við og deilt með tilfinn-

„Ég ætlaði og langaði að gera svo margt en ég gerði ekkert af því.“
ingum og skoðunum á heilbrigðan hátt, án áfengis.“

Langaði alltaf til að syngja
- Þú segist hafa uppgötvað
að þú gætir gert ýmislegt.
Getur þú nefnt dæmi um það?
„Ég hef í rauninni látið
ýmislegt rætast sem ég velti
mér áður uppúr að ég hefði
aldrei fengið tækifæri til að
gera. Til að byrja með þá byrjaði ég strax á því að fara í
langa göngutúra á hverjum
morgni - sex kílómetra. Það
hefur reynst mér afskaplega
gott. Það er yndislegt að labba
og tæma hugann og stundum
bý ég til heilu sögurnar á
göngunni. Mér þykir gott að
vera ein með sjálfri mér í
göngutúrunum. Morgnana
helga ég sjálfri mér og ég nota
þá til að hugleiða ýmislegt
sem ég get gert, get gert betur
og það sem ég ætla mér að
gera.“
- Þú hefur fengið áhuga á
ýmsu sem þú hafðir ekki
áhuga á áður?
„Ég hef alltaf haft áhuga á
að syngja og á yngri árum
ætlaði ég mér að verða söngkona í hljómsveit. Ég lét auðvitað aldrei verða af neinu á
meðan ég drakk. Ég kenndi
hinu og þessu um, en við alkóhólistarnir erum í því að kenna
alltaf einhverju um það sem
aflaga fer. Ég tók fljótlega eftir
meðferðina þátt í söngsýningu
með Leikfélagi Bolungarvíkur og í framhaldi af því fór ég
að læra söng hjá Hannesi
Baldurssyni í tónlistarskólanum. Ég vissi að ég hafði
lag, en var samt eitthvað óörugg með mig. Hannes efldi
sjálfstraustið hjá mér og í dag
er ég bæði í Kirkjukórnum og
Kvennakórnum. Söngnámið
varð einnig til þess að ég
ákvað að hætta að reykja, sem

hefur gengið mjög vel.
Ég hef líka brennandi áhuga
á öllu sem viðkemur alkóhólisma, sæki námskeið þegar
ég get og hef hug á að læra
meira í sambandi við þetta.
Ég hef áhuga á og fylgist með
forvarnastarfi fyrir unglinga
og ég gæti vel hugsað mér að
starfa sem ráðgjafi og vinna
við forvarnir seinna meir. Ég
er alltaf að sjá það betur hvað
samfélagið er í rauninni orðið
sjúkt“

Hef ekkert að fela
- Þú varst strax reiðubúin
til að ræða reynslu þína við
mig þegar ég fór þess á leit
við þig...
„Ég er ekkert bangin við að
auglýsa mig sem alkóhólista.
Ég er afskaplega stoltur og
hamingjusamur, óvirkur alkóhólisti. Ég hef ekkert að fela.“
- Umgengst þú í dag fólk
sem hefur vín um hönd? Ferðu
t.d. á skemmtistaði?
„Það kemur fyrir að ég er
innan um drukkið fólk. Ég
hef valið og þegar mér finnst
fólk vera orðið of drukkið þá
fer ég einfaldlega bara heim.
Ég fer einstöku sinnum á
dansleiki. Mér finnst alveg
nauðsynlegt að fara út og hitta
fólk af og til. Það er engin
ástæða til að sitja alltaf heima
og fara aldrei út þó maður sé
óvirkur alkóhólisti. Það sem
mér finnst hins vegar
skemmtilegast í dag, er að fara
út að borða.Að fara út á góðan
veitingastað með góðu fólki
er allt öðruvísi reynsla fyrir
mér í dag en áður. Þegar farið
var út að borða áður, þá snérist
allt um að spá í fordrykkinn,
léttvínið og hvað væri nú hægt
að fá að drekka á eftir. Maturinn var aukaatriði og maður
fann ekki einu sinni bragð af
honum. Í dag fíla ég það í

botn, á ljótri íslensku, að fara
út að borða og njóta matarins.
Ég spái í það hvernig staðurinn er, hvernig lagt er á borð
og svo framvegis. Þetta skipti
engu máli fyrir mér áður, bara
að það væri eitthvað til að
drekka.“

Framkvæmdagleðin
- Nú heyri ég sagt að óvirkir
alkóhólistar fyllist gjarnan
fítonskrafti þegar meðferð er
lokið og framkvæmdagleði
þeirra taki á sig ýmsar myndir.
Er þetta rétt?
„Ég get nú bara talað fyrir
mig, en ég er í rauninni búin
að kúvenda öllu, sjálfri mér,
heimilinu og öllu. Við fórum í
að láta laga ýmislegt sem áður
var kannski bara talað um.
Mér var eiginlega sama áður
því maður var svo sinnislaus.
Fólk getur auðvitað verið
fíklar af öllu tagi og farið á
ýmiskonar fyllerí, visa-fyllerí
og fleira. Maður verður að
passa sig á öllu svona, að gera
sem sagt ekki of mikið af
neinu. Ég er í rauninni haldin
fíkn á mörgum sviðum, ég er
matarfíkill, áfengisfíkill og
tóbaksfíkill. Þetta fylgist oft
að.
Framkvæmdagleðin er
kannski tilkomin vegna þess
tíma sem farið hefur til spillis.
Það hafa auðvitað farið mörg
ár í súginn í mínu lífi, og kannski bestu árin í rauninni. Ef til
vill er maður að reyna að vinna
þau upp. Svo hefur maður bara
svo mikinn tíma til að gera
svo margt. Maður er svo virkur. Ég leit á sjálfa mig sem
ístöðulausan aumingja og
fyllibyttu þegar ég fór inn á
Vog. Þegar maður uppgötvar
að maður er búinn að hafa sig
upp úr skítnum, þá langar
manni til að gera það sem
áður var látið víkja fyrir
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Pétur Geir til Lettlands

Funklistinn hættir

Póstburðargjöld hækka

Drengjalandsliðið í knattspyrnu sem skipað er leikmönnum 16 ára og yngri fór í dag til Lettlands til þátttöku
í Evrópukeppni landsliða, en Ísland er í riðli með Póllandi
og Lettlandi. Gústaf Björnsson, þjálfari liðsins hefur valið
sextán leikmenn til fararinnar og er Bolvíkingurinn, Pétur
Geir Svavarsson einn þeirra, en hann er talinn eitt mesta
knattspyrnuefni sem Vestfirðingar hafa átt.

Funklistinn, framboð nemenda úr Framhaldsskóla Vestfjarða, sem átt hefur tvo fulltrúa í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar,
býður ekki fram í sveitarstjórnarkosningunum sem fram
fara á vori komanda . Til þessa hafa þeir Hilmar Magnússon
og Kristinn Hermannsson gegnt stöðu bæjarfulltrúa listans,
en Hilmar hefur látið af störfum við hans starfi hefur tekið
Kristján Freyr Halldórsson.

Þann 1. október nk., hækka póstburðargjöld á blöðum
og tímaritum um allt að 390%, eða úr 5 krónum í 24,50
fyrir hvert eintak. Ljóst er að blöðin eru misjafnlega í
stakk búin til að taka á sig hækkunina, enda um stórar fjárhæðir að ræða, þar sem áskrifendafjöldinn er sem mestur.
Því miður kemst BB ekki hjá því að taka tillit til hækkunarinnar. Gjaldtakan nemur kr. 1.274.- á ári.
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brennivíninu.“

Að þekkja alkóhólista úr
- Nú hlýtur þú að þekkja
vel einkenni drykkjusýki?
„Já, og ég þarf ekki annað
en að fara á ball til að sjá fólk
sem á við þetta vandamál að
glíma“
- Hvernig merkir þú þessi
einkenni?
„Þeir sem eru ekki alkóhólistar drekka á allt annan hátt
en hinir. Þeir drekka kannski
eitt til þrjú glös og láta það
duga. Það er erfitt að útskýra
þetta því þetta er svo einstaklingsbundið. Ég sé þetta á
hegðunar- og drykkjumynstrinu hjá alkóhólistum. Sumir
þamba drykkina sína, aðrir
fara út í horn með þá og enn
aðrir fara á barinn, kaupa sér
glas, fara svo á salernið til að
drekka það og koma svo eins
fínir menn aftur að borðinu.
Þarna er þessi feluleikur í
gangi.
Ef okkur er boðið á málverkasýningu, brúðkaup eða
í flott afmæli þar sem kannski
er verið að skála létt í freyðivíni eða einhverju slíku, þá
erum við jafnvel með pela
innan á okkur og förum út í
horn til að bæta í glasið okkar.
Aðrir eru kannski að dreypa á
glasinu sínu í hálftíma eða
lengur. Þetta endar yfirleitt
með því að hægt er að þekkja
alkóhólistann úr vegna þess
að hann er sá eini sem er fullur.
Hann hefur sig þó yfirleitt á
brott úr svona samkvæmum
því að hann nennir ekki að
skemmta sér með svona edrú
og leiðinlegu fólki.“
- Er einhver munur á konum
og körlum þegar kemur að
alkóhólisma?
„Ég held að oft á tíðum fylgi
alkóhólisma meiri skömm hjá
konum en körlum og þær eiga
erfiðara með að játa fyrir sér
að þær séu alkóhólistar. Það
er staðreynd að það eru miklu
færri konur en karlar sem leita
sér aðstoðar. Kannski er þetta
uppeldinu að kenna og stöðu
konunnar í þjóðfélaginu.
Konur eiga ekki að drekka
segja margir. En í nútíma
þjóðfélagi hlusta konur ekki
á svona lagað. Konan er yfirleitt ríkjandi á heimilinu og í
uppeldinu og ábyrgð hennar
er af öðrum toga en karlsins.
Karlinn hugsar fyrst um vinnuna á meðan konan hugsar
fyrst um börnin og heimilið.
Kannski er skýringanna að
leita í þessu.“

Gardínufyllibyttur
- Hvað með feluleikinn. Er
hann öðruvísi hjá konum en
körlum?
„Konurnar fela sig á bak
við gardínurnar heima hjá sér,
en karlarnir fela þetta kannski
meira með því að drekka út í
bílskúr og fela vínið. Við konurnar erum oft kallaðar gardínufyllibyttur þegar svona er
ástatt fyrir okkur. Við sitjum
einar, eins og í mínu tilfelli,
við kertaljós með tónlist á
fullu, á bak við gardínurnar
og drekkum. Drykkjan hjá
mér tengdist oft þrifum. Þegar
ég var búin að þrífa heima hjá

mér á föstudögum, þá fannst
mér ég svo sannarlega eiga
það skilið að slaka á og fá
mér í glas. Og ef það var ekki
afmæli, eða dansleikur, eða
að pöbbinn var ekki opinn,
eða það var enginn að bjóða
okkur í mat, þá bjó ég bara til
tilefni til þess að detta í það.
Ég átti þá kannski til að elda
góðan mat eða búa mig upp
eða hvað sem var í rauninni.
Ég var alltaf að reyna að verðlauna sjálfa mig.“
- Getur fólk lesið einhver
merki frá umhverfinu um að
það eigi við áfengisvandamál
að stríða. Ákveðin skilaboð
frá ættingjum eða eitthvað
slíkt?
„Við viljum fá að vera í
friði með drykkjuna, en erum
samt oft að hrópa á hjálp. Það
er oft erfitt fyrir aðstandendur
að koma til hjálpar vegna þess
að þeir eru yfirleitt svo meðvirkir. Fjölskyldan er öll orðin
sjúk. Þó ég hafi verið í neyslunni þá eru allir á heimilinu
sjúkir. Það taka allir þátt í því
sem ég er að gera, hver á sinn
hátt. Þegar svo er komið þá
þurfa í rauninni allir að leita
sér aðstoðar.“

Aðstandendur eiga
að loka á alkóhólistann
- Flestir sem eiga við
drykkjuvandamál að stríða
afneita vandamálinu þó flestir
aðrir sjái það. Hvernig eiga
aðstandendur drykkjusjúklings að bera sig að við að
koma manneskjunni sem
þeim þykir vænt um til hjálpar?
„Aðstandendur eiga til
dæmis að loka á viðkomandi.
Það er ljótt að segja þetta en
þetta er staðreynd engu að
síður. Ef þú opnar alltaf
hurðina og hleypir fólki inn
og hlustar á röflið eða svívirðingarnar, þá ertu meðvirkur
og það hjálpar viðkomandi
ekki. Þú hjálpar fólki sem
komið er á alvarlegt stig mest
með því að loka á það og
banna því að hafa samband
við þig þegar það er undir
áhrifum. Þú átt samt aldrei að
hætta að suða í því. Þú átt að
halda áfram að benda því á
vandamálið. Þú átt að segja
viðkomandi þegar hann er
edrú að hann verði að fara að
gera eitthvað í sínum málum.
Aðilinn bregst auðvitað reiður
við en þetta síast smátt og
smátt inn í hausinn á honum.“
- Hvernig heldur þú að líf
þitt væri í dag ef þú hefðir
ekki hætt að drekka? Hefur
þú velt því fyrir þér?
„Já, ég hef oft velt því fyrir
mér. Ég hugsa að við hjónin
værum skilin og ég væri búin
að missa frá mér fjölskylduna.
Ég hugsa að ég væri tæplega
hérna megin móðunnar miklu.
Auðvitað veit ég þetta ekki
fyrir víst, en ég veit að minnsta
kosti að þetta hefði endað með
ósköpum.“

Átti enga vini - aðeins
drykkjufélaga
- Alkóhólistar einangrast oft
frá samfélaginu. Varð það svo
í þínu tilviki?

„Ég fór yfirleitt bara í
vinnuna og svo beint heim.
Ég fann að fólk vildi ekki
umgangast mig. Systur mínar
voru hættar að vilja koma
vestur og ég átti enga vini,
aðeins drykkjufélaga sem
komu heim með mér eftir ball
vegna þess að ég átti alltaf
nóg brennivín. Þetta eru ekki
vinir mínir í dag og hafa aldrei
verið. Ég hafði alltaf á tilfinningunni að mér væri aldrei
boðið neitt, hvorki í afmæli,
partí eða annað, vegna þess
að fólk segði: það er ekki hægt
að bjóða Ingibjörgu - hún er
alltaf svo drukkin og leiðinleg.
Þetta hefur breyst og í dag á
ég fáa en trausta vini sem mér
þykir gaman og gott að umgangast.
Áður fyrr var ég gagntekin
af því hvað annað fólk héldi
um mig. Ég dró gluggatjöldin
frá á morgnana svo fólk færi
nú ekki að tala um að ég færi
ekki á fætur fyrr en klukkan
tvö eða þrjú á daginn. Hugsaðu þér hvernig það er að vera
svona háður því hvað annað
fólk kann að vera hugsa um
þig. Ég er algjörlega laus við
þennan hugsanagang í dag og
er mjög fegin því. Mér er alveg
sama hvað um mig er talað af
því að ég hef ekkert á samviskunni sem mér líður illa út
af. Ég er ekki að gera neitt
sem ég má ekki gera. Ég þarf
ekki að hringja í fólk og biðja
það afsökunar vegna þess að
ég sagði eitthvað óviðeigandi
í fylleríi. Það er æðislega góð
tilfinning að vakna á laugardögum og sunnudögum og
þurfa ekki að vera þunn og
með samviskubit.

Ég er frjáls
Mér finnst gott að vera ég
sjálf. Áður var ég sífellt að
reyna að upphefja mig og vera
eitthvað annað en ég var. Ég
ætlaði sko að labba bein og
fólk átti að sjá að ég var fín í
kvöld. Ég var búin að finna
ráð til þess að virðast ekki
drukkin þegar einhver fín og
virðuleg skemmtun eða samkoma var framundan. Ef
svona skemmtun var á laugardegi, þá datt ég í það á
föstudeginum til að þola meira
kvöldið eftir. Þetta gerði ég til
að verða mér ekki til skammar.
Mér fannst ég nefnilega alltaf
vera fyllst. Mér fannst ég alltaf
fyllst og ógeðslegust á öllum
böllum. Ég var aldrei
skemmtileg með víni, ég var
hryllilega leiðinleg.
Ég get ekki lýst því hvað ég
er fegin að vera laus við
áfengisbölið. Ég geri mér
grein fyrir að ég get ekki spólað til baka, en ég er ánægð og
hamingjusöm í dag og lít
bjartsýn og jákvæð til áranna
sem framundan eru. Mér þykir
vænt um allt fólk í dag, jafnvel
fólk sem ég þekki ekki neitt
og það er góð tilfinning. Mér
hefur tekist að endurheimta
líf mitt með dyggilegum
stuðningi frá eiginmanni
mínum og fjölskyldu sem ég
hef lært að meta að verðleikum. Ég er frjáls.“
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Orkubú og orkub
Það var ákaflega
gaman og sérkennilegt að koma
frá því að vera
meðalgutlari hérna
heima og verða
knattspyrnustjarna
í þessum skóla!
Á þessum fyrstu
árum Orkubúsins var
þetta kannski svipað
og að sigla skútu í
skerjagarði. Það
voru ansi mörg
skerin að varast og
þurfti að aka seglum
eftir því.
En vandamálið sem
við eigum við að
glíma er í því fólgið,
að íbúar Vestfjarða
eru fáir en landsvæðið stórt
og erfitt.
Langmestu tjóni
höfum við orðið fyrir
árið 1995, snjóflóðaárið mikla
þegar slysin urðu í
Súðavík og á Flateyri.
Tjón Orkubúsins þá
var bara efnislegt og
það var hægt að
bæta. Tjón annarra
verður aldrei bætt.
Þegar þessir tímar
renna upp hérlendis,
þá geta Ísfirðingar
t.d. farið að kaupa
raforku af Rafmagnsveitu Reykjavíkur og
íbúar Breiðholts af
Orkubúi Vestfjarða
8

Kristján Haraldsson verkfræðingur er framkvæmdastjóri Orkubús Vestfjarða – eða orkubússtjóri, eins og það heitir samkvæmt reglugerð.
Hann kom til Ísafjarðar þrítugur að aldri fyrir
nærfellt tveimur áratugum, óreyndur strákgutti
eins og hann orðar það nú en hefur varla gert það
þá, til þess að taka við stjórn hins nýja fyrirtækis,
sem varð til við samruna ýmissa rafveitna á Vestfjörðum. Og hugðist vera hér tvö ár. Sá tími er
enn ekki liðinn. Orkubú Vestfjarða hélt nýlega
upp á tuttugu ára afmæli sitt og í næsta mánuði
verður Kristján sjálfur fimmtugur. Og hvorugt
þeirra sýnir á sér neitt fararsnið.
Eiginkona Kristjáns er Halldóra Magnúsdóttir
frá Þingeyri og eiga þau þrjú börn. Elst þeirra er
Ebba Áslaug, fædd 1971. Hún hefur eignast litla
dömu, „ljósgeislann okkar allra“, segir Kristján.
Síðan er Magnús, fæddur 1975, og yngst er
Þórunn Arna, fædd 1983. Leiðir þeirra Kristjáns
og Halldóru lágu saman í Menntaskólanum á

– Tildrög þess að þú komst
hingað...
„Að loknu námi starfaði ég
á Keflavíkurflugvelli í fjögur
ár. Við bjuggum í Reykjavík
og ég var bæði orðinn dálítið
leiður á starfinu þar og daglegum akstri á milli. Konan
mín er Vestfirðingur og ég
hafði kynnst hugmyndinni um
Orkubú Vestfjarða á heimili
svila míns og mágkonu á
Þingeyri, Jónasar Ólafssonar
og Nönnu Magnúsdóttur. Síðan sá ég þetta starf auglýst
þegar menn voru að vinna að
stofnun Orkubúsins haustið
1977, en ég gerði ekkert í málinu í það sinnið. En þegar ég
sá starfið auglýst á nýjan leik
í ársbyrjun 1978, þá lét ég af
því verða að sækja um, enda
fékk ég líka hvatningu til þess.
Skemmst er frá því að segja,
að stjórn fyrirtækisins leist
nægilega vel á mig til þess að
ég var ráðinn, og hér hef ég
verið síðan.“

fluttist ég með foreldrum
mínum og fjölskyldu á Hornafjörð, þar sem pabbi var verkstjóri við byggingu radarstöðvar, og var þar einn vetur
í gagnfræðaskóla. Ég geri mér
grein fyrir því nú, að ég var
þar m.a. í bekk með Halldóri
Ásgrímssyni, þó að ég muni
ekkert eftir honum frá þessum
tíma. Eftir þetta fór ég að
Laugarvatni og lauk þar landsprófi og síðan stúdentsprófi
frá Menntaskólanum á Laugarvatni vorið 1968. Á Laugarvatni kynntist ég konunni
minni og við trúlofuðum okkur skömmu eftir að ég lauk
stúdentsprófi.“

Knattspyrnumaður
í Bandaríkjunum!

„Haustið eftir hélt ég til
Bandaríkjanna á Fulbrightstyrk til háskólanáms í eðlisog efnafræði, en þar gerði ég
raunar mest af því að leika
knattspyrnu – vel að merkja
Árin tvö eru
knattspyrnu að íslenskum eða
evrópskum hætti, en ekki
ekki liðin ennþá
amerískan fótbolta eða ruðn„Á þessum tíma vorum við
ing. Það var ákaflega gaman
fjölskyldan að koma okkur
og sérkennilegt að koma frá
upp húsi í Garðabæ og það
því að vera meðalgutlari hérna
varð samkomulag milli okkar
heima og verða knattspyrnuhjónanna að við færum hingað
stjarna í þessum skóla! Þetta
í tvö ár, kannski í og með
ár er mér ákaflega eftirminnivegna þess að konan á rætur
legt að því leyti.
hér fyrir vestan – en þessi tvö
Styrkurinn var bundinn við
ár eru ekki liðin ennþá.“
eitt ár og menn áttu að hverfa
– En þú átt sjálfur engar
til síns heimalands að því
rætur hér vestra...
loknu. Halldóra kom út til
„Ég er fæddur á Hjalteyri
New York og var þar au-pair,
við Eyjafjörð og átti heima
en ég var í Connecticut, þannþar til sjö ára aldurs, þegar
ig að við hittumst öðru hverju.
fjölskyldan fluttist til ReykjaMér þótti mjög gaman að vera
víkur. Ég gekk í Melaskóla
þarna. Sumarið 1969 komum
fyrstu fimm ár barnaskóla,
við heim aftur, giftum okkur
eftir það í Langholtsskóla eitt
og hófum búskap. Ég fór um
ár og loks var ég eitt ár í gagnhaustið í verkfræðinám í Háfræðaskóla íVogaskóla. Síðan
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Laugarvatni. Halldóra hafði lokið landsprófi frá
Núpi í Dýrafirði, en síðan lá leið hennar á Laugarvatn, eins og ekki var óalgengt um vestfirsk ungmenni á þeim árum, enda heimavistarskóli þar.
Halldóra og Kristján búa að Seljalandsvegi 16 á
Ísafirði og fara hvort í sína áttina í vinnuna dag
hvern, Halldóra í Landsbankanum niðri á Eyri,
Kristján í höfuðstöðvum Orkubús Vestfjarða inni
á Stakkanesi. En höfuðstöðvar OV á Ísafirði eru
ekki nema lítill hluti fyrirtækis sem stendur
mörgum fótum um alla Vestfirði.
Í föstum stöðugildum hjá Orkubúi Vestfjarða
eru nú 59 starfsmenn samkvæmt skipuriti. En ef
teknir eru með sumarvinnumenn og afleysingamenn til að mæta toppum, þá eru ársverk venjulega
á bilinu 72 til 75 og velta fyrirtækisins á ári er um
800 milljónir króna, þannig að batteríið sem
Kristján stýrir er ekkert smáfyrirtæki á vestfirskan
mælikvarða.

í tu

Þær liggja yfir fjöll og firnindi,
eins og menn þekkja, og við
vitum, að þær munu einhvern
tímann bresta. Þessi uppbygging gekk ógnarhratt fyrir sig
og á árunum 1981-82 er svo
komið, að við erum búnir að
stórauka varaaflið hér og búum við nokkuð þolanlegt öryggi.
En vandamálið sem við eigskóla Íslands og lauk þar fyrriErfiðast að sameina
um við að glíma er í því fólgið,
hlutanámi vorið 1972. Eftir
frumparta fyrirtækisins að íbúar Vestfjarða eru fáir en
það fórum við til Lundar í
landsvæðið stórt og erfitt.
Svíþjóð, þar sem ég lauk verk„Það sem var langerfiðast í Vestfirðingar voru liðlega tíu
fræðiprófi vorið 1974.“
byrjun var að gera Orkubúið þúsund á þessum tíma en
einu samstæðu fyrirtæki. háspennulínurnar okkar eru
Seldi Bandaríkjamönnum að
Þetta var stærsti bitinn fyrir um þúsund kílómetrar að
íslenska vinnu dýru verði óreyndan, þrítugan strákgutta. lengd, þannig að kostnaðurinn
Orkubú Vestfjarða var sett og erfiðleikarnir við uppbygg„Síðan var ég fjögur ár hjá saman úr nokkrum rafveitum ingu kerfisins voru geypilegir.
Íslenskum aðalverktökum og sem voru sjálfstæðar einingar En þar hefur ríkið gegnum
fékkst við að kostnaðarreikna og tortryggðu hver aðra fyrstu tíðina komið til skjalanna með
verk og semja við bandaríska árin. Menn litu á sig fyrst og jöfnun á aðstöðu fyrir Vestherinn. Þá voru Íslenskir aðal- fremst sem starfsmenn hverr- firði, rétt eins og fyrir erfið
verktakar í þeirri aðstöðu að ar rafveitu fyrir sig. Þetta rekstrarsvæði Rafmagnsveitsitja einir að kökunni við kostaði heljarmikil átök, en na ríkisins. Frá því var gengið
framkvæmdir á Keflavíkur- jafnaði sig allt með tímanum. í upphafi, að Orkubúið myndi
flugvelli og við reyndum auð- Það tók ein tvö til þrjú ár að njóta svipaðra kjara og Rarik
vitað að selja Bandaríkja- slípa þetta saman.“
í þessum efnum, og það hefur
mönnum íslenska vinnu eins
– Nú eru staðhættir þannig fyrst og fremst gert okkur
dýru verði og kostur var.“
hér á Vestfjörðum, strjálbýli, kleift að komast í gegnum
miklar fjarlægðir og stór- þetta á sæmilega skikkanlegu
Óbilandi sjálfstraust
skorið landslag, að kannski verðlagi.“
má segja að tveir þættir í
– Hvernig var að taka við opinberri þjónustu séu öðrum
Tækniframfarir
starfinu hér fyrir vestan? Viss- erfiðari og að sama skapi
og aukið öryggi
irðu alveg að hverju þú óvinsælir þegar eitthvað bjátar
gekkst?
– Hvaða framfarir hafa
á: Annars vegar vegasam„Nei, það vissi ég ekki. Ég göngurnar og hins vegar orku- einkum verið að eiga sér stað
kom hingað óreyndur í slíkum málin, þegar vetrarveðrin hjá OV síðustu árin?
hlutum, en fullur sjálfstrausts. geisa og rafmagnið fer...
„Fyrst og fremst eru það
Þetta var spennandi og heillbreytingar í þá átt, að menn
andi. Ég gerði mér grein fyrir
eru farnir að geta fjarstýrt
Geysilegur kostnaður
því á þessum tíma að orkukerfunum miklu meira en fyrr.
og erfiðleikar við uppmálin væru nokkuð sem framÞegar rafmagnið var að fara
tíð væri í. En ég gerði mér í
hér áður þurftu menn að
byggingu kerfisins
rauninni enga grein fyrir hvað
brjótast leiðar sinnar í stormi
ég var að fara að takast á við.
„Já, vissulega er ekki auð- og byl, hér á Ísafirði til dæmis
Eftir á að hyggja, þá þykir velt að komast hér um. Og ef upp í aðveitustöðina í Stórurð,
mér líklegt að ég hefði guggn- við lítum á sviðið eins og það til þess að geta tekið út rofa
að, ef ég hefði vitað alla hluti var, þegar Orkubúið tók til og sett inn rofa og stýrt
í upphafi. Hins vegar sé ég starfa, þá var raforkusala til- kerfinu. Nú er hægt að sitja
ekki eftir einum einasta degi, tölulega lítil á Vestfjörðum. við tölvu inni í Orkubúi og
þegar ég horfi til baka. Þetta Hún hefur fjórfaldast á tuttugu stýra þessum rofum þaðan,
hefur verið ákaflega skemmti- ára ævi þessa fyrirtækis. Við og mörgum, mörgum fleiri.
legt. Á þessum fyrstu árum gerðum okkur grein fyrir því, Þróunin er sú, að þetta verður
Orkubúsins var þetta kannski að meginverkefni okkar yrði æ meira fjarstýranlegt og það
svipað og að sigla skútu í að byggja upp varaafl, þannig þýðir jafnframt að straumrof
skerjagarði. Það voru ansi að menn gætu búið við nokk- hjá notendum verða sífellt
mörg skerin að varast og þurfti uð tryggar aðstæður, þegar styttri.“
að aka seglum eftir því.“
– Hvað á OrkubúVestfjarða
línurnar eru að fara á vetrum.

bússtjóri

uttugu ár
margar aflstöðvar?
„Vatnsaflsvirkjanir í samtengda kerfinu okkar eru Þverárvirkjun við Hólmavík, Reiðhjallavirkjun í Bolungarvík,
virkjanirnar að Fossum í
Engidal í Skutulsfirði og
virkjanirnar í Mjólká í Arnarfirði. Inni í Ísafjarðardjúpi
eigum við svo tvær virkjanir,
litla virkjun í Mýrará á Snæfjallaströnd og Blævardalsárvirkjun á Langadalsströnd, og
síðan höfum við á leigu
Sængurfossvirkjun í Mjóafirði, sem Jón Fannberg byggði af myndarskap sínum hér á
árum áður. Þessar virkjanir við
Djúpið eru samtengdar innbyrðis, en eru ekki tengdar
kerfi okkar að öðru leyti.“

Dieselstöðvarnar eru
nú eingöngu til vara

með beinum hætti. Að vísu lít
ég á eins lága gjaldskrá og
mögulegt er sem eins konar
greiðslu til eigendanna, sem
ég tel notendurna vera.
Það er svo annað mál, að
notendurnir eru ekki skráðir
eigendur Orkubúsins í bókum
okkar, heldur eru sveitarfélögin á Vestfjörðum eigendur
þess að 60 hundraðshlutum á
móti 40 hundraðshlutum sem
eru í eigu ríkisins. Það er
sérstætt

við eignarhlut sveitarfélaganna, að hann er breytilegur
frá ári til árs, þannig að þessi
60 prósent eru á stöðugri
hreyfingu og miðast við íbúafjölda í hverju sveitarfélagi 1.
desember ár hvert. Þessi
háttur er hafður á til þess að
koma til móts við þá grundvallarhugsun, að Orkubúið sé
þjónustufyrirtæki fyrir íbúana
og sérhver íbúi á svæðinu eigi
jafnstóran hlut að því. Svæði
Orkubús Vestfjarða er allt
Vestfjarðakjördæmi, frá Brú
í Hrútafirði og allan hringinn og inn í Gilsfjarðarbotn. Einnig þjónum við
Flatey á Breiðafirði, þar

sem Rarik var áður með kerfi.
Þar keyrum við dieselvél, en
orkunotkunin er ekki mikil.“

200 milljóna tjón
á línum á einu ári
– Þegar illa árar hjá Orkubúinu, skemmdir verða á
línum vegna ísingar og snjóflóða, hversu mikið getur fjárhagstjónið orðið?
„Langmestu tjóni höfum
við orðið fyrir árið 1995, snjóflóðaárið mikla þegar slysin
urðu í Súðavík og á Flateyri.
Tjón Orkubúsins þá var bara
efnislegt og það var hægt að
bæta. Tjón annarra verður
aldrei bætt. En ef aðeins er
talað um peninga, þá var tjón
Orkubús Vestfjarða rétt um
200 milljónir á því ári. Af því
bar fyrirtækið sjálft þó ekki
nema rétt um 50 milljónir.
Annars vegar komu til bætur
frá Viðlagatryggingu og hins
vegar framlag frá ríkisvaldinu.“

Jarðstrengir þar sem
hættan er mest á tjóni
– Hefur eitthvað verið gert
að því að leggja rafstrengi í
jörð, þar sem hættan af ísingu
eða snjóflóðum er mest?
„Slíkt er orðið hagkvæmt í
dag upp að vissri spennu, eða
allt að 19 kílóvoltum. Menn
eru komnir með nýja tækni
við að plægja strengina niður
og þar sem land er heppilegt
til slíks er það ódýrara en að
byggja línur. En þegar við
erum komnir með strengi með
hærri flutningsspennu, þá fara
þeir að verða mun dýrari en
línan, fyrst og fremst vegna
þess hversu einangrunin þarf
að vera öflug. Þegar komið
er t.d. upp í 130 kílóvolta

flutningsspennu, sem er
spennan á Vesturlínu Landsvirkjunar, þá er kostnaðurinn
líklega orðinn ferfaldur miðað
við loftlínu. Við höfum farið
út í það að leggja strengi í
jörð þar sem línur hafa hvað
eftir annað hrunið af ísingu,
kannski á þriggja ára fresti að
jafnaði. Þar má nefna Hvilftarströndina frá Breiðadal til
Flateyrar og hluta af Reykhólalínu, svo dæmi séu nefnd,
og þrjátíu kílóvolta línuna
okkar fyrir botniArnarfjarðar,
þar sem hún liggur frá Mjólká
og fyrir Hófsárdalinn, þar sem
koma snælduvitlaus veður á
veturna. Þar enduðum við
með því að setja hana í jörð.“

Samfélagið við
Mjólkárvirkjun
– Er ekki Mjólkárvirkjun
eini staðurinn á Vestfjörðum
þar sem fólk býr á virkjunarstað?
„Jú, þar búa þrjár fjölskyldur árið um kring.“
– Og þar er skóli...
„Þar er lítill skóli. Hann er
að vísu ekki á vegum Orkubúsins, heldur sveitarfélagsins, en við leggjum honum til
aðstöðu.“

Tími einokunar og hafta
í orkumálum mun renna
sitt skeið

er yfir sviðið, þá blasir við að
orkufyrirtækin hafa fram til
þessa búið við mjög verndað
umhverfi, nánast umhverfi
einokunar og hafta, og enginn
hefur mátt gera neitt nema
með sérleyfum og sérstökum
leyfisveitingum. Þetta er mjög
að breytast um þessar mundir
úti í hinum stóra heimi. Norðmenn hafa tekið upp breytingar í frjálsræðisátt, einnig
Finnar og Bretar. Evrópusambandið hefur sent frá sér
stefnuyfirlýsingar um það,
hvernig að þessum málum
skuli staðið, og Íslendingar
munu ekki komast hjá því að
fylgja þessari þróun. Það mun
hafa í för með sér, að hver
sem er megi framleiða orku
og hver sem er megi selja
orku. Hins vegar hljóta flutningskerfin sjálf að verða háð
ákveðinni einokun. Það er
a.m.k. erfitt að ímynda sér, að
lögð verði tvö eða þrjú flutningskerfi hlið við hlið um
landið. Þá þarf hins vegar að
tryggja aðgang að þeim, þannig að hver sem er geti notað
þau, gegn einhverju gjaldi sem
hægt er að sýna fram á að
þurfi að taka svo hægt sé að
reka þessi flutningskerfi.
Þegar þessir tímar renna
upp hérlendis, þá geta Ísfirðingar t.d. farið að kaupa raforku af Rafmagnsveitu
Reykjavíkur og íbúar Breiðholts af Orkubúi Vestfjarða. Þetta

– Hvaða nýmæli eru á
döfinni hjá Orkubúi Vestfjarða í fyrirsjáanlegri
framtíð?
„Ef litið

„Svo eru dieselstöðvar á
nánast öllum þéttbýlisstöðum
á Vestfjörðum, en þær eru eingöngu til vara. Í upphafi voru
dieselstöðvar hins vegar
keyrðar sem grunnafl, áður
en tengingin við landskerfið
var komin á. Í dag framleiðum
við sjálfir einn þriðja af þeirri
raforku sem notuð er á Vestfjörðum, en tvo þriðju kaupum
við inn á svæðið, að meginhluta af Landsvirkjun.“

Notendurnir fá arðinn
gegnum lágmarksgjaldskrá
– Nú er í tísku að einkavæða
opinber fyrirtæki. Ef Orkubú
Vestfjarða yrði einkavætt og
selt, hvers virði mætti ætla að
það væri?
„Enginn hlutur er meira
virði en fæst fyrir hann. Menn
nota mikið þá aðferð við að
virða fyrirtæki í dag, að skoða
arðsemi þeirra, skoða hvað
þau geta gefið eigendum sínum, fjárfestunum, í aðra hönd.
Stefna stjórnar Orkubúsins
gegnum tíðina hefur verið sú,
að reka það á greiðslugrunni,
þ.e. að eiga fyrir öllum útgjöldum, en fyrirtækið hefur
ekki greitt arð til eigenda sinna
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Kristján og eiginkona hans, Halldóra Magnúsdóttir.
verður þá bara spurning um
samkeppni, verð og þjónustu.
Sama gildir um sjálfa orkuvinnsluna. Sá sem nær lægstu
verði inn á kerfið, hann nær
sölunni. En mér finnst ennþá
vera ákaflega langt í þetta hjá
okkur. Finnur Ingólfsson iðnaðarráðherra hefur verið að
athuga þessa hluti, en hann
sér það ekki í spilunum fyrr
en löngu eftir aldamót, kannski kringum árið 2007, að
fyrstu skrefin verði stigin í
þessum efnum.“

rennslið frá Drangajökli. Þar
erum við að tala um 200 megavatta virkjun, sem gæti gefið
okkur um 1300 gígavattstundir, eða sexfalt það sem við
notum í dag á Vestfjörðum.
Slíkt myndi þýða að við
yrðum að finna markað, finna
einhverja kaupendur að þessari orku.“

Gríðarlegir virkjunarmöguleikar á Vestfjörðum

– Hvaða líkur telur þú á
því, að ráðist verði í slíkar
framkvæmdir á næstu árum?
„Þetta lig gur vissulega
nokkuð langt inni í framtíðinni
og krefst mikilla rannsókna.
Orkubúið er að vinna að þeim
rannsóknum núna á Glámuhálendinu. Við verjum til
þeirra fimm milljónum króna
árlega. Ef tekin yrði ákvörðun
um að vinna af fullum krafti
að slíkri virkjun á hálendi
Glámu, þá tel ég að fá mætti
rafmagn frá henni eftir átta ár.
Rannsóknir og undirbúningur
tækju fjögur ár og framkvæmdir önnur fjögur ár.“
– Hefur nokkurn tímann
verið virkjað hérlendis með
þeim hætti, að safna saman
vatni af heilu hálendissvæði?
„Nei. Við höfum verið að
kynna okkur hvernig Norðmenn hafa farið að. Núna fyrir
helgina var meðal annars hjá
okkur Norðmaður, sem var að
sýna okkur hvernig þeir bora
upp undir stöðuvötn og setja
þar einfaldlega krana.“

„Ef við lítum á núverandi
stöðu Orkubús Vestfjarða, þá
sé ég það fyrir mér sem
fyrirtæki til öflunar orku. Við
eigum mjög vænlega virkjunarkosti hér í fjórðungnum.
Annars vegar á Glámuhálendinu, með því að virkja
það allt, en til þess þarf um
þrjátíu kílómetra af jarðgöngum til að safna saman vatni af
öllu hálendinu. Þá myndum
við fá um 70 megavatta virkjun sem gæfi okkur um 450
gígavattstundir árlega, þ.e.
450 milljónir kílóvattstunda,
sem er ríflega tvöfalt það sem
notað er á Vestfjörðum í dag.
Grófar áætlanir sýna að þetta
ætti ekki að vera miklu mun
dýrara en þær virkjanir sem
Landsvirkjun er að byggja,
kannski um 10-15% dýrara.
Síðan vitum við að svæðið
ofan Ófeigsfjarðar á Ströndum getur gefið okkur ennþá
meiri orku, þ.e. Hvalá og af10

Rafmagn frá Glámuhálendi eftir átta ár?
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Rannsóknir á umhverfisáhrifum mikilvægar
– Mundi slíkt hafa mikil
áhrif á vatnsbúskapinn á
svæðinu? Kæmu einhverjar ár
jafnvel til með að þorna upp
og hverfa?
„Við slíka framkvæmd
mundu engar ár þorna upp, en
vissulega yrði mikil tilfærsla
á vatni. Lagt hefur verið mat á
hvernig draga myndi úr rennsli á hverju vatnasvæði fyrir
sig. Ef ég man rétt mundi
minnka mest í ánum í Skötufirði, eða um 70%. Í þessu
dæmi öllu er alveg eftir að
rannsaka umhverfisþáttinn,
sem sífellt strangari kröfur eru
gerðar um. Þær rannsóknir
verðum við nú að fara að setja
í gang. Við kynntum þessar
hugmyndir á sínum tíma fyrir
Náttúruverndarráði, eins og
það hét þá, og þá komu strax
fram óskir um hinar og þessar
skýrslur, meðal annars gróðurskýrslu um Glámuhálendið.
Okkur fannst þetta hálfskrýtið
í fyrstu, vegna þess að við
vorum með fallegar litmyndir
af þessu svæði, þar sem ekkert
sést nema urð og grjót. En
þegar nánar er skoðað eru
þarna einhver strá og skófir
og þetta eru einfaldlega hlutir
sem verður að taka með í
reikninginn. Við verðum að
vita nákvæmlega hvernig
náttúran er áður en við ráðumst í framkvæmdir og við
verðum að vera vissir um að
við séum ekki að spilla neinum verðmætum sem ekki

holur, svokallaðar hitastigulsholur, og kanna hvað undir er.
Fjórtán rannsóknarholur Ef bergið hitnar „óeðlilega“
mikið telja menn sig geta
boraðar í Skutulsfirði á fundið staði þar sem vænlegt
væri að bora vinnsluholur. Á
næstu vikum
næstu tveimur vikum á að
– En það er ekki bara bora fjórtán hitastigulsholur
rafmagn, ekki bara orka fall- hér í Skutulsfirði, allt frá
vatna og dieselvéla, sem Engidal og út á Óshlíð. Við
Orkubú Vestfjarða hefur á gerum okkur nokkrar vonir
sinni könnu. Á fimmtudaginn um að hér megi finnast jarðí þessari viku er jarðbor vænt- hiti, sem vissulega myndi
anlegur hingað til Ísafjarðar á breyta ýmsu. Ef ekki, þá mun
vegum fyrirtækisins...
þessi rannsókn líka taka af
„Já, við leitum að heitu allan vafa í þeim efnum.“
vatni. Við hitum líka húsin og
höfum byggt upp hitaveitur
Hagræðing á einum stað
eða tekið við rekstri þeirra á
mörgum stöðum á Vestfjörðskilar sér um alla
um. Það hefur komið í ljós, að
Vestfirði
heitt vatn finnst allvíða á
hinum svokölluðu köldu
– Hverju myndi það breyta,
svæðum. Við höfum verið í ef þessar athuganir gefa góða
viðræðum við þá vísinda- raun og leiða til árangursríkra
menn á Orkustofnun, sem borana eftir heitu vatni?
hafa stundað rannsóknir á
„Orkubúið yrði náttúrlega
slíku, og niðurstaðan varð sú stefnu sinni samkvæmt. Ef
að leggja á þessu ári í veru- tækist að draga úr kostnaði
legan kostnað við leit að heitu við orkuöflun, þá mundi það
vatni í grennd við stærstu leiða til lækkaðrar gjaldskrár.
markaðssvæði hitaveitukerfa Og ekki bara hér á Ísafirði,
okkar, þ.e. Ísafjörð og Bol- þar sem menn myndu njóta
ungarvík.
heita vatnsins, heldur hjá
Svokölluðum viðnáms- öllum Vestfirðingum. Á þessmælingum er þegar lokið í ari stefnu byggist styrkur
Bolungarvík, en þar er hægt Orkubúsins. Einn af hornað koma slíkum aðferðum við steinum þess er að selja orku
vegna þess hve þar er víðlent. til allra á veitusvæði fyrirÞví miður staðfestu þær mæl- tækisins til sömu nota á sama
ingar ekkert sem ekki var áður verði. Þess vegna skiptir engu
þekkt og þær gefa ekki frekari máli hvort við getum hagrætt
vonir. Hér í Skutulsfirði er í rekstrinum á Ísafirði eða á
ekki hægt að beita slíkum Patreksfirði eða á einhverjum
mælingum. Hér verður ein- öðrum stað – sú hagræðing
faldlega að bora grunnar kemur öllum viðskiptavinum

verður aftur snúið með.“

fyrirtækisins til góða.“

Ekkert fararsnið
– Aftur að sjálfum þér og
fjölskyldu þinni. Hvernig er
að búa á þessum afskekkta
stað eftir að hafa alist upp,
lifað og starfað í víðerninu og
fjölmenninu syðra?
„Hér hefur verið mjög gott
að vera, hreint út sagt. Hér
hefur okkur liðið vel og börnunum alveg afbragðsvel. Það
segir sína sögu, að árin tvö
sem ég nefndi í upphafi skuli
ekki vera liðin ennþá. Þetta er
lítið samfélag og maður fylgist með flestu sem er að gerast.
Hér er maður lifandi hluti af
samfélaginu og þátttakandi í
því. Í Reykjavík þekkti maður
ekki einu sinni fólkið í næstu
húsum. Þar er einangrun fólks
miklu meiri.“
– Hér á Seljalandsvegi 16
horfir maður beint í gluggana
á stóru húsi neðan götunnar –
Hlíf, dvalarheimili aldraðra á
Ísafirði. Finnst þér líklegt að
þið gömlu hjónin flytjist
þangað þessa fimmtíu eða
hundrað metra eftir önnur
tuttugu ár á Ísafirði...?
„Einhvern tímann nefndi ég
það reyndar við konuna mína,
hvort við ættum ekki að fara
að sækja um. Það var nú frekar
í gríni en alvöru. Ég held að
framtíðin verði að leiða það í
ljós. Enginn getur sagt hvað
hún ber í skauti sér. En eins
og staðan er í dag, þá er ekkert
fararsnið á okkur“, segir Kristján Haraldsson, orkubússtjóri.
Hlynur Þór Magnússon.

Að skilja umhverfi sitt

Fjármálastjóri Básafells um sölu Norðurtangans

Ekki heyrt um að Þróunarsjóður hyggist rifta kaupunum

Til greina kemur að Þróunarsjóður sjávarútvegsins rifti
samningi sínum við Básafell
á Ísafirði vegna kaupa sjóðsins á húsnæði Norðurtangans.
Það eina sem kemur í veg
fyrir það er að Básafell finni
sem fyrst annan kaupanda að
húsinu. Það fer hins vegar eftir
biðlund stjórnar sjóðsins hvað
fyrirtækið hefur langan tíma
til þess og er ekki búist við að
sá tími verði langur.
Þetta kemur fram í frétt í
DT í síðustu viku þar sem
Hinrik Greipsson, fram-

kvæmdastjóri Þróunarsjóðs,
segist vera hissa á málsmeðferð Ísfirðinga í þessu máli.
Hinrik segir jafnframt að varla
séu fordæmi fyrir öðru eins í
samskiptum við sjóðinn, sérstaklega þegar haft sé í huga
að í sumar sem leið hafi það
nánast verið talið formsatriði
að fá samþykki bæjarstjórnar
fyrir kaupunum. Í það minnsta
hafi málið verið kynnt þannig
fyrir Þróunarsjóðnum af hálfu
stjórnenda Básafells.
Ragnar Guðmundsson, fjármálastjóri Básafells, sagði í

samtali við BB, að fyrirtækinu
hefði ekki borist nein tilkynning frá Þróunarsjóði um að
kaupunum yrði rift og hann
hefði ekki heyrt um að slíkt
væri á döfinni. „Mér skilst að
Ísafjarðarbær hafi tekið þessi
mál til endurskoðunar og að
niðurstaða eigi að liggja fyrir
í október. Ég á ekki von á að
neitt gerist fyrr en eftir það og
ég hef ekkert heyrt um afstöðu
Þróunarsjóðs gagnvart Básafelli,“ sagði Ragnar.
Vegna ummæla framkvæmdastjóra Þróunarsjóðs

um að Básafell hafi gefið í
skyn að það væri formsatriði
að fá samþykki bæjarstjórnar
fyrir kaupunum, sagði Ragnar: „Bæjarstjóra var veitt
heimild til að ganga til samninga um kaup á húsnæði í nágrenni grunnskólans eins og
það var orðað og bæjarstjórn
vissi nákvæmlega um hvaða
hús var að ræða. Bæjarstjórinn
náði samningi um mjög gott
kaupverð að mínu mati og
þess vegna kom það á óvart
að bæjarstjórn skyldi ganga á
bak fyrri samþykktar.“

Verður Kristján Þór bæjarstjóri á Akureyri?

Ekki tímabær umræða

Dagur-Tíminn greindi
frá því í síðustu viku,
að mikill stuðningur
væri innan sjálfstæðismanna á Akureyri,
um að bjóða fram
pólitískt bæjarstjóraefni í komandi sveitarstjórnarkosningum,
sem fram eiga að fara
í maí á næsta ári. Segir blaðið að nokkur
nöfn hafi verið nefnd í
því sambandi og sé
nafn Kristjáns Þórs
Júlíussonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar

þar efst á blaði. Kristján
Þór sagði í samtali við
blaðið að hugleiðingar
Dags-Tímans væru
ótímabærar, enda langt
til vorsins. ,,Ég hef
ekkert um þennan
fréttaflutning að segja,
þetta er ótímabær
umræða. Ég bendi á að
það er erfitt að spá fyrir
um veður, hvað þá hvað
vorið ber í skauti sér. Ef
menn geta í dag spáð
fyrir um úrslit sveitarstjórnarkosninganna í
vor, skal ég fyrstur

manna taka ofan fyrir
þeim sömu. Þeir einstaklingar sem starfa
sem bæjarstjórar geta
ekki lokað neinum
dyrum, því þeir eru jú
einungis ráðnir út
kjörtímabilið. Sjálfsagt
eru flokkarnir farnir að
skoða línurnar fyrir
komandi kosningar, en
meginmálið er ekki
einstakir starfsmenn,
heldur hvað flokkarnir
ætla að leggja fram til
bæjarmálanna, sagði
Kristján Þór.

Kristján Þór Júlíusson.

Aðalfundur Sambands vestfirskra kvenna

Neikvæður fréttaflutningur frá Vestfjörðum
Aðalfundur Sambands
vestfirskra kvenna var haldinn
á Bíldudal um síðustu helgi.
Fundinn sóttu konur úr fjórtán
af sautján kvenfélögum á
Vestfjörðum. Í skýrslum kvenfélaganna kom berlega í ljós
að þau láta ýmis byggða-,
framfara- og menningarmál í
fjórðungnum til sín taka, og
spurningin um hvort kvenfélögin eigi rétt á sér var ótvírætt
jákvæð á meðal fundarkvenna.

Frummælendur á fundinum
voru þeir Ingi Bæringsson,
ráðgjafi hjá S.Á.Á., sem fjallaði um forvarnir og Halldór
Halldórsson, framkvæmdastjóri Fjórðungssambands
Vestfirðinga, sem fjallaði um
byggðamál. Í erindi sínu
fjallaði Halldór m.a. um
framtíðVestfjarða, þá byggðasýn sem er að skapast, og um
væntanlegt þróunarsetur á
Vestfjörðum. Miklar umræður
urðu um erindi Halldórs og í

umræðuhópi sem bar yfirskriftina ,,Er fólksflótti frá
Vestfjörðum?”, voru fundarmenn sammála um að svo
væri ekki.
Umræðuhópurinn lagði
fram fimm megin ástæður fyrir hreyfingu á fólki, jafnt innan
fjórðungsins sem og frá honum en þær eru að mati hópsins: Stjórnun fiskveiða, stefna
ráðamanna í landbúnaðarmálum, samgönguleysi í
fjórðungnum, menntamál og

neikvæður fréttaflutningur af
Vestfjörðum. Á fundinum var
einnig samþykkt ályktun um
stöðu Húsmæðraskólans Óskar á Ísafirði og var hún send
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.
Í fréttatilkynningu frá félaginu segir að næsti aðalfundur
Sambands vestfirskra kvenna
verði haldin næsta vor á Flateyri í boði kvenfélagsins
Brynju.

Undanfarnar vikur hefur BB birt prýðileg viðtöl, sem Hlynur
Þór Magnússon hefur tekið. Viðmælendur hafa allir haft eitthvað
að segja og eru venjulega menn með reynslu, ef svo má að orði
komast. Viðtölin bera þess glögg merki, að sá sem heldur um
pennann eða slær tölvuborðið hefur fullt vald á íslensku og
jafnframt lag á því að laða fram aðra hlið viðmælandans en þá
sem oftast blasir við. Viðtölin renna skemmtilega fram og
lesandinn er ekki svikinn af lestrinum. Viðtölin eru svo sannarlega
metnaðarfull viðleitni af hálfu BB til þess að standa jafnfætis því
sem best gerist meðal landsbyggðarblaða og reyndar að standa
skör framar.
Í síðustu viku birtist viðtal við Halldór Jónsson bæjarfulltrúa
og framámann Básafells h.f., sjávarútvegsrisa, sem vonandi á
sér langra lífdaga auðið. Halldór bendir réttilega á að ekki séu
allar syndir guði að kenna þannig lagað séð. Kvótakerfinu sé
ekki hægt að kenna um allar ófarir. Margt mælir Halldór
skynsamlega í viðtalinu, einkum um atvinnumálin. Hinu er svo
ekki að leyna að þeim sem fást við atvinnurekstur er mikill vandi
á höndum. Oft er hollt að hugsa til þeirra atvinnurekenda sem láta sér annt um starfsfólkið og rækta
sambandið við það hvort sem um háa eða lága er
að ræða. Utanaðkomandi mönnum kann að
reynast erfitt að átta sig á því sem að baki bjó
í verkfallinu síðasta vor. En ljóst er að
verkfallið hefur enn áhrif á samskipti
verkafólks og stjórnenda Básafells.
Við þær aðstæður sem nú eru
uppi á Vestfjörðum, fólksfækkun
og minnkandi kvóta er framámönnum nauðsyn að skynja
umhverfi sitt, hafa skilning á því
sem er að gerast, ekki bara í debet
og kreditdálkum bókhaldsins,
heldur einnig í mannlífinu.
Ekki skal því haldið fram
hér að deilur vegna vaktavinnu
starfsfólks í Básafelli hefðu
orðið auðleystari með þeim
hætti að allir, vinnuveitendur
og verkafólk hefðu lagt sig
fram um að skilja hver annan.
Þó er það sennilegt. Hitt er þó ljóst að atvinnuástand er gott á
Vestfjörðum. Ein skýring þess er fólksfækkun undanfarinna ára.

Mörgu sinnt í einu
Fámenni Vestfjarða mun há íbúum þegar fram í sækir og því
brýnt að stöðva þá þróun sem nú færist í aukana að fleiri flytja
burt, í önnur héruð eða til útlanda. Síður en svo er nokkuð
neyðarástand á ferðinni, enn sem komið er. Sameining fyrirtækja,
sem einmitt er eitt umræðuefna Halldórs og Hlyns, er
fagnaðarefni. Þó dugar ekki sameiningin ein. Atvinnulífið er
löngu hætt að þróast í skrefum eða stökkum. Þróun þess er
stöðugt ferli og getur orðið þeim ósýnileg sem ekki fylgist því
betur með henni. Gangi menn með lokuð augun til starfs gætu
þeir misst af borðliggjandi tækifærum. Brýnt er að hafa augun
opin fyrir öllum tækifærum. Þessar staðreyndir gilda jafnt um
önnur svið á Vestfjörðum og utan þeirra. Sameining sveitarfélaga
var nauðsynlegt gæfuspor og ber að afla sveitarstjórnarstigið
með enn frekari sameiningu. Sameining er alls ekki töfraorð.
Hún gerist ekki þrepum eða stökkum. Hún er stöðugt ferli og
hefur þann tilgang að ná fram hagræðingu og betri þjónustu.
Þá er komið að atriði sem sveitarstjórnarmönnum, að minnsta
kosti í Ísafjarðarbæ, virðist sjást mjög auðveldlega yfir. Í samtalinu
segir Halldór að hann hafi hvergi komið að umfjöllun bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar um kaup hennar á Norðurtangahúsi.
Gott og vel. Halldór á hrós fyrir að hafa skilið að hann var
vanhæfur. En eyðir hann gleði lesandans yfir því að honum sé að
minnsta kosti ljósar skyldur sínar samkvæmt lögum. Hann segist
að sjálfsögðu munu gegna skyldum sínum sem bæjarfulltrúi og
taka afstöðu í bæjarstjórn. Þarna skjölpast honum hrapalega.
Mönnum er ekki ætlað að vera á mörgum stöðum að taka
ákvarðanir sem rekast á, eða gætu gert það. Að minnsta kosti
ekki þegar þeir eru trúnaðarmenn almennings eins og
sveitarstjórnarmenn og framkvæmdastjórar sveitarfélaga.

Vanhæfi eða ekki vanhæfi?
Síðar í viðtalinu koma Halldór og Hlynur að stjórnarsetu
Bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar í Samherja, sjávarútvegsrisanum á
Akureyri. Það gladdi lesandann að sjá að aftur var Halldór
kominn á beinu brautina og virtist skilja á nýjan leik sjónarmiðið
á bak við vanhæfisreglurnar. En aftur hrökk hann út af sporinu.
Engu skiptir hvort einhver telur að Kristján Þór Júlíusson, Halldór
Jónsson eða hver sem er hafi ekki látið setu sína í stjórn
atvinnufyrirtækis eða afskipti af stjórn þess hafa áhrif á ákvarðanir
sínar í bæjarstjórn í raun.
Það skiptir máli að setan ein og sér, eða afskiptin, gætu haft
áhrif ákvarðanatöku. Það getur alltaf gerst þegar miklir hagsmunir
eru í húfi. Hugsunin er sú að kjósendur eigi ekki að þurfa efast
um heilindi þeirra. Þetta er óháð því hvort tvísetan hefur áhrif í
raun eða ekki. Auk þess á ekki að setja nokkurn mann í þá stöðu
að þjóna tveimur herrum.
Stakkur
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Til sölu Akai myndbandsupptökuvél ásamt ýmsum
fylgihlutum. Upplýsingar í síma
456 4520
Óska eftir baðborði á bað og
vöggu fyrir lítinn pening.
Upplýsingar í síma 456 5151
Óskum eftir notaðri útihurð
- helst gamaldags. Upplýsingar
í síma 456 5196
Græn barnaúlpa tapaðist í
síðustu viku, er merkt Ármanni. Finnandi vinsamlega
hafi samband í síma 456 4065
Íbúð í Reykjavík til sölu!
Björt og falleg íbúð í Fellsmúla,
ca. 55m², 2ja herbergja, parket
á gólfum, suðursvalir. Upplýsingar í síma 456 4641
Til leigu frá 1. okt., 3ja herbergja íbúð í Stórholti. Upplýsingar í síma 564 5045, eftir
kl. 17.
Til sölu tveir 1500w Siemens
rafmagnsþilofnar. Einnig til
sölu Subaru Justy ´86. Upplýsingar í síma 456 3035, eftir kl.
20.
Stofnfundur stuðningsmannafélags KFÍ (Ísfólkið)
verður haldinn á sunnudagskvöldið í Sjallanum. Fjölmennum. Ísfólkið.
Til sölu 70m², björt og falleg
íbúð í Reykjavík. Góðar
innréttingar og sólpallur, gott
útsýni yfir Rauðavatn. Hagstæð
áhvílandi lán, gott verð. Laus.
Upplýsingar í síma 456 5374
Bílskúr til sölu í Túngötu
22. Upplýsingar í síma 456
3553
Til sölu Volvo 244, árgerð ´82,
ekinn 120 þúsund km, er
skoðaður en þarfnast lítilsháttar viðhalds. Upplýsingar í
síma 456 3552 á kvöldin,
Guðmundur.
Óska eftir litlum fólksbíl á
30-50 þúsund krónur staðgreitt. Upplýsingar eru gefnar í
síma 456 5308
Til sölu eða leigu 2ja herbergja
íbúð. Upplýsingar eru veittar í
síma 456 3128
Til leigu 4ja herbergja íbúð í
Stórholti. Laus strax. Upplýsingar eru gefnar í síma 456
4212 eða 853 1769
Slysavarnarkonur! Munið
föndrið í Sigurðarbúð á laugardögum kl. 14. Nefndin.
Til sölu rúm, ein og hálf breidd.
Selst ódýrt. Upplýsingar í síma
456 3748

Honda Civic ´87 í mjög góðu
ástandi. Upplýsingar í síma
456 8316, eftir kl. 20.
Íbúð óskast sem fyrst til leigu
- þyrfti helst að vera á Eyrinni.
Upplýsingar í síma 553 0265
Til sölu er Gibson Thunderbird og Charvel bassagítarar, einnig JVC sjónvarp og
Philips steríó videó. Upplýsingar í síma 456 7062
Allir varahlutir í Ford
Escort. Upplýsingar eru gefnar
í síma 456 7018
Til sölu eða leigu Hjallabyggð
9, Suðureyri. Upplýsingar í
síma 567 6217 eða 897 6183
Til sölu Escort, árgerð ´87.
Sami eigandi frá upphafi.
Upplýsingar í síma 456 4098,
Oddur og Gugga.
Til leigu er einbýlishús.
Upplýsingar í síma 564 1076
eða 898 7252
Til sölu Range Rover ´82.
Upplýsingar í síma 456 7348
Til sölu 14" nagladekk 195/
70, nánast ónotuð. Einnig
barnastóll á reiðhjól, hvítt
rimlarúm, kommóða, hoppiróla, Hókus Pókus stóll og Brio
barnakerra. Upplýsingar í síma
456 4275
Til sölu notaður Silvercross
barnavagn og regnhlífarkerra.
Selst saman á kr. 6 þúsund.
Upplýsingar í síma 456 4535
Atvinna óskast! Er 18 ára
skólastrákur og mig vantar
vinnu um helgar. Er reyklaus,
reglusamur og vanur verslunarstörfum. Upplýsingar í
síma 456 3377
Til sölu notað Peugeot reiðhjól á kr. 5 þúsund. Upplýsingar í síma 456 4535
Til sölu eru fjögurBFGoodrich
jeppadekk. Stærð 32" X 11,50
R15LT. Aðeins hefur verið ekið
á þeim í einn vetur. Allar
nánari upplýsingar veitir
Sigurjón í síma 456 4277.
Til sölu fjögur nagladekk
175/70 13", á Subaru felgum.
Lítið notuð. Upplýsingar í síma
456 3707
Glerlistanámskeið! Ingibjörg Kjartansdóttir verður
með námskeið í steindu gleri
dagana 27. og 28. september
og dagana 4. og 5. október í
Grunnskóla Bolungarvíkur.
Nánari upplýsingar um námskeiðin má fá hjá Valrúni í
síma 456 7487 og Ingibjörgu í
síma 561 5829.

Til sölu eða leigu 3ja herbergja
íbúð í Stórholti. Íbúðin er laus.
Upplýsingar í síma 456 4727

KFÍ æfingar! Æfingar eru nú
loks hafnar að fullum krafti
hjá yngri flokkum KFÍ og eru
allir á aldrinum 6-17 ára
hvattir til að mæta. Þjálfarar
verða Baldur I. Jónasson og
Guðjón Þorsteinsson. Upplýsingar fást í síma 456 4853 frá
kl. 16-19 og í síma 456 5333
frá kl. 21-23, alla daga.

Til sölu ný dragt nr. 16 á kr.
6000, og tveir jogging-gallar og
buxur og peysa á 10-11 ára.
Upplýsingar í síma 456 3614,
eftir kl. 17.

Til sölu Jeep Wagoner ´84,
ekinn 130 þúsund km. Verð
kr. 520 þúsund krónur. Upplýsingar í síma 456 5320,
Schally.

Til sölu hillusamstæða með
glerskáp. Upplýsingar í síma
456 5423

Til söluChevrolet Monza ´87.
Ný vél. Upplýsingar í síma 456
5306, eftir kl. 18.

Til sölu lítið einbýlishús að
Tangagötu 21, Ísafirði. Laust.
Upplýsingar í síma 456 3881
Til leigu er3ja herbergja íbúð.
Upplýsingar í síma 456 5232

Er með ýmsa varahluti í

Allir nýjustu geisladiskarnir
Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

TILBOÐ
Gervihnattadiskur með
móttakara, afruglara og LNB
aðeins 79.900,- stgr

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

Björk, Megaslög, Mono, Sarah
Maclachlan, Sweet 75, Slade,
Alkaholics, Lori Carson, Forest
For The Trees, PPpönk, Mommyheads, Verve (smáskífa).

Situr í félagsmálanefnd
fyrir Funklistann
Á dögunum tók
Guðjón Brjánsson,
framkvæmdastjóri
Fjórðungssjúkrahússins
á Ísafirði, sæti í félagsmálanefnd Ísafjarðarbæjar af hálfu Funklistans. Guðjón er eins
og kunnugt er flokkbundinn Alþýðuflokksmaður og var á
framboðslista flokksins
fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar. BB
sló á þráðinn til Guðjóns
og spurði hann fyrst um
hvernig seta hans í
nefndinni fyrir Funklistann væri til komin:
Það er nú einfalt.
Þess var óskað af
fulltrúum Funklistans að
ég tæki þarna sæti og
um önnur tengsl mín og
Alþýðuflokksins við
listann er ekki að ræða.
Það má þó leiða líkur að
því að þetta víðsýna fólk
sem stendur að Funklistanum standi nærri
okkur jafnaðarmönnum í
hugsjónum sínum og ég
vona að tengslin milli
þessara aðila styrkist á
næstu misserum.
- Hvernig taka félagar
þínir í Alþýðuflokknum
þessari skipan mála?
Það hefur nú ekki
verið fjallað um þetta
með formlegum hætti
innan flokksins, en ég
trúi því að menn hljóti að

fagna því að flokksmanni sé sýnt þetta
traust af öðrum flokkum.
Félagsmálanefnd er að
öðrum ólöstuðum ein
mest krefjandi nefnd af
nefndum bæjarins og í
henni skiptir pólitík
nákvæmlega engu
máli.
- Eru kannski þeirrar
skoðunar að ekki eigi að
blanda saman flokkspólitík og sveitarstjórnarmálum?
Ég held að þegar fólk
gengur að kjörborðinu í
sveitarstjórnarkosningum þá horfir það til
einstaklinga og persóna
með það hverjum best
er treystandi til að sinna
þessum störfum. Ég veit
ekki hvort rétt væri að
fara út í hreina persónukosningu. Menn eru
auðvitað að fást við
pólitísk málefni í heimabyggð eins og á landsvísu og ég held að menn
eigi að fylkja sér saman
um sameiginlegar
hugsjónir og málefni.
Jafnaðarmenn eiga t.d.
tvímælalaust að stilla
saman strengi sína fyrir
næstu sveitarstjórnarkosningar og ég held að
það sé reyndar ágreiningslaust.
- Er einhver undirbúningur hafin að slíku
sameiginlegu framboði

Leigum aðstöðu til að
klippa og hljóðsetja video.
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jafnaðarmanna í Ísafjarðarbæ?
Já, við erum að stíga
fyrstu skrefin í þá átt. Ég
held að menn séu mjög
jákvæðir gagnvart
hugmyndinni, en vilja
jafnframt stíga varlega til
jarðar og vinna heimavinnuna sína vel áður en
lengra er haldið. Ég held
að það sé meiri sátt um
þetta heldur en fyrir
síðustu sveitarstjórnarkosningar.
- Óttast þú ekki
togstreitu sem myndast
gæti við uppstillingu
slíks sameiginlegs
framboðslista samanber
gang mála hjá Rlistanum?
Mögulega gæti orðið
um slíka togstreitu að
ræða en ég held að
menn hafi hug á að ýta
öllu slíku til hliðar. Það
sem ég hef hlerað
bendir til þess að menn
vilji ekki láta tregðu af
þessu tagi koma í veg
fyrir að af sameiginlegu
framboði geti orðið.
- Hvenær verður ljóst
hvort þessar hugmyndir
verða að veruleika?
Ég held að á öllum
vígstöðvum sé talsverð
heimavinna eftir áður en
endanleg ákvörðun
verður tekin.
- Nefndarseta þín fyrir
Fönklistann þýðir sem

Guðjón Brjánsson.
sagt ekki að þú ætlir að
hasla þér völl í bæjarpólitíkinni sem fulltrúi
hans í næstu sveitarstjórnarkosningum?
Nei, alls ekki. Félagsmálanefnd er fyrst og
fremst fagleg nefnd og
það er ekkert einsdæmi
að flokkar skipi fólk í
öðrum flokkum til
nefndarsetu. Sjálfstæðisflokkurinn skipaði
t.d. nýlega Alþýðubandalagsmann í þessa
sömu nefnd, sagði
Guðjón Brjánsson að
lokum.

Þess var óskað af
fulltrúum Funklistans að ég tæki
þarna sæti og um
önnur tengsl mín og
Alþýðuflokksins við
listann er ekki
að ræða.

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.900.000,Kirkjubær: 100m² einbýlishús á
tveimur hæðum. Laust.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stakkanes 6: Rúmlega 140m²
raðhús ásamt bílskúr og sólstofu.
Verð 11.500.000,Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000

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,Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð
4.300.000,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 óskast.

Gítarstrengir, bassastrengir, trommukjuðar,
snúrur og hljóðfæri.

Erum með nýju línuna frá Aiwa, ótrúlegt verð!
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Kratinn Guðjón Brjánsson funkaður til vorsins

Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á
2 hæðum. Tilboð óskast.

Aðalstræti 13: Efri hæð í tvíbýlishúsi ásamt hálfum
kjallara og tvöföldum bílskúr. Laust fljótlega.
BOLUNGARVÍK:

SUÐUREYRI:

Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Kirkjuvegur 2: 214m² glæsilegt
einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Laust samkvæmt samkomulagi.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,Skólastígur 21: 3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,- til
3.000.000,Völusteinsstræti 28: 150m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,Hafnargata 46: Allt húsið. Selst
ódýrt.
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,-

Túngata 12: 130 - 140m² einbýlishús ásamt litlum bílskúr.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlishús.

FLATEYRI:
Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afarfalleg eign.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 6: Einbýlishús á 2
hæðum. Húsið er illa farið og selst
ódýrt.
Vallargata 6: 98,6m² raðhús á einni
hæð. Verð 2.600.000,-

PATREKSFJÖRÐUR:
Strandgata 11A: Einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara. Húsið
er illa farið að innan en er nýklætt að
utan. Verð: 2.600.000,-

Sænska sendiráðið í Reykjavík

Jón Páll Halldórsson, fyrrum ræðismaður Svía á Ísafirði
ásamt sænska sendiherranum, Pär Kettis, í hófi sem haldið
var Jóni Páli til heiðurs á fimmtudag.

Fjölskylda Jóns Páls var að sjálfsögðu í hófinu og hér er hún ásamt sænska sendiherranum. Frá vinstri: Jóhanna
Jóhannesdóttir, Pálmi Jónsson, Jón Páll Halldórsson, Pär Kettis, Hulda Pálmadóttir, Halldór Jónsson, María Guðnadóttir,
Guðfinna Jónsdóttir og Halldór J. Árnason.

Jóni Páli veitt riddaraorða
Jóni Páli Halldórssyni,
fyrrum ræðismanni Svíþjóðar á Ísafirði, hefur
verið veitt hin konunglega sænska riddaraorða, Norðurstjarnan,

sem er æðsta orða sem
Svíar veita ræðismönnum sínum. Jón Páll fékk
orðuna afhenta í hófi
sem haldið var honum til
heiðurs í sænska sendi-

ráðinu í Reykjavík á
fimmtudaginn í síðustu
viku. Í hófinu var samankominn hópur gesta,
jafnt innlendir sem erlendir, sem samfögn-

uðu Jóni Páli og fjölskyldu hans. Það var
sænski sendiherrann á
Íslandi Pär Kettis, sem
afhenti Jóni Páli orðuna
fyrir hönd land síns.

Svíar hafa ákveðið að
leggja niður ræðismannsskrifstofuna á
Ísafirði vegna bættra
fjarskipta og samgangna, en ræðis-

mannsskrifstofa hefur
verið á Ísafirði frá aldamótum. Ljósmyndari
blaðsins var við afhendinguna og tók þá meðfylgjandi myndir.

Tjöruhúsið í Neðstakaupstað

Tónar Jóhönnu og
Diabolus in Musica
Húsfyllir var á tónleikum
Diabolus in Musica og
Jóhönnu Þórhallsdóttur
söngkonu, sem haldnir voru
í Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað á laugardag. Á
tónleikunum fluttu félagar í
Diabolus in Musica, gömul
og ný lög auk þess sem
Jóhanna kynnti nokkur lög
af væntanlegri geislaplötu
sinni. Þá flutti Söngfjelagið
úr Neðsta nokkur lög, en

félagið hyggur á tónleikaferð
til Hollands og Belgíu í næsta
mánuði.
Margir landsþekktir hljóðfæraleikarar og söngvarar
skipa Diabolus in Musica s.s.
þau Tómas R. Einarsson, Jón
Sigurpálsson, Aðalheiður
Þorsteinsdóttir, Þorbjörn
Magnússon, Aagot Óskarsdóttir og Páll Torfi Önundarson. Til stóð að Sinfóníuhljómsveit Íslands héldi tón-

leika í íþróttahúsinu á Torfnesi
á föstudagskvöld, en frá því
var fallið vegna ótryggrar veðurspár, þar sem þau Sigrún
Eðvaldsdóttir, fiðluleikari og
B. Tommy Anderson, hljómsveitarstjóri, þurftu að ná flugi
til útlanda árla á laugardag.
Ljósmyndari blaðsins leit inn
á tónleikana í Tjöruhúsinu og
tók þá meðfylgjandi myndir.

Söngkonurnar Aagot Óskarsdóttir og Jóhanna Þórhallsdóttir,
taka lagið með Diabolus in
Musica. Á myndinni eru einnig
þeir Jón Sigurpálsson, Tómas
R. Einarsson, Páll Torfi Önundarson og Þorbjörn Magnússon.

Söngfjelagið úr Neðsta

Þorskafli vestfirskra krókabáta

Fimm þúsund tonna aukning á milli ára

Mikil aukning varð á þorskafla vestfirskra krókabáta á
nýliðnu fiskveiðiári miðað við
árið á undan. Þorskaflinn varð
nú 13.386 tonn á móti 8.426
tonnum á síðasta ári og nemur
aukningin tæpum 5 þúsund
tonnum.
Krókabátar lönduðu mestum þorski á Suðureyri, eða
2.694 tonnum á móti 1.216
tonnum árið á undan. Á Patreksfirði var landað 3.120
tonnum af þorski á móti 2.265
tonnum árið á undan og á

Tálknafirði var landað 2.554
tonnum á móti 1.433 tonnum
árið á undan. Krókabátar
lönduðu 1.576 tonnum í Bolungarvík á síðasta fiskveiðiári
en árið á undan var landaður
þorskafli þeirra 1.054 tonn. Á
Ísafirði lönduðu krókabátar
391 tonni á móti 366 tonnum
árið á undan.
Búast má við miklum samdrætti í þorskveiðum krókabáta á þessu fiskveiðiári, en
eins og kunnugt er hefur
sóknardögum verið fækkað úr

84 í 20 og 26. Landssamband
smábátaeigenda hefur átt
viðræðufundi við fulltrúa
sjávarútvegsráðuneytisins um
leiðir til að rétta hlut sóknardagabáta. Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS, sagði í samtali við Morgunblaðið í síðustu viku að honum finndist
vilji vera til þess að gripið
yrði til einhverra aðgerða
þessum hópi til bjargar þó það
lægi ljóst fyrir að ekki yrði
hróflað við 13,9% aflahlutdeild smábáta. „Við höfum

haldið okkar striki með það
að vilja fá gólf í sóknardagana.
Ég get hinsvegar ekki nefnt
hvað raunhæft er í þeim efnum
fyrr en ráðuneytið hefur spilað
einhverju út.
Ég sé í raun ekki aðra leið
en þá að fjölga dögunum, en
það má þá búast við því að
ráðuneytið vilji fá einhverja
tryggingu fyrir því að að aflinn
far i ekki mikið fram yfir
ákveðin mörk,“ sagði Örn í
samtalinu.
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Leikur dagsins í enska boltanum

Manchester United - Chelsea
Í kvöld fer fram stórleikur
í ensku knattspyrnunni þegar
stórliðin Manchester United
og Chelsea mætast á heimavelli Manchester, Old Trafford. Leikurinn verður sýndur
í beinni útsendingu á sjónvarpsstöðinni TV-Sport og
hefst útsendingin kl. 18:55.
Samkvæmt upplýsingum
af heimasíðum liðanna á
Netinu er líklegt að eftirtaldir
leikmenn hefji leikinn í
kvöld. Manchester United:
Peter Schmeichel, Gary
Neville, Henning Berg,
Dennis Irwin, Philip Neville,
Roy Keane, Nicky Butt,
David Beckham, Andy Cole,
Paul Scholes og Ole Gunnar
Solskjaer, sem komst í fyrsta
skipti í liðið á þessu leiktímabili um síðustu helgi,
en hann hefur átt við meiðsli
að stríða. Ljóst er að varnarjaxl liðsins, Gary Pallister,
verður fjarri góðu gamni í
kvöld, en hann var rekinn af
leikvelli um síðustu helgi
ásamt Nathan Blake hjá

Sláturmarkaður
Sláturmarkaður verður opnaður í
gömlu Norðurtangabúðinni við Sundstræti, fimmtudaginn 25. september
nk.
Markaðurinn verður opinn þriðjudaga til föstudaga kl. 15:00 til 18:00.
Tekið verður á móti pöntunum í síma
456 3305, kl. 09:00 til kl. 12:00 virka
daga.
Norðvesturbandalagið hf.

Tveir þekktir Ísfirskir knattspyrnuáhugamenn á leið á heimaleik hjá Chelsea
á Stamford Bridge á síðasta keppnistímabili.
Bolton, eftir handalögmál
þeirra í milli.
Líklegt byrjunarlið hjá
Chelsea er: Frode Grodas,
Dan Petrescu, Frank Sinclair,
Bernard Lambourde, Graeme
Le Saux, Dennis Wise, Gustavo Poyet, Roberto Di Matteo,
Andy Myers, Gianfranco Zola
og Tore Andre Flo. Líkt og
Gary Pallister, verður Frank
Leboeuf fjarri góðu gamni,

en honum var vikið af leikvelli um síðustu
helgi í leik liðsins gegn Arsenal. Fyrir leikinn í
kvöld er Manchester United í efsta sæti
deildarinnar með 17 stig eftir sjö leiki og
Chelsea er í fimmta sæti með 12 stig eftir sex
leiki.
Fyrir áhugasama aðdáendur Manchester
United: Old Trafford stendur við Sir Matt Busby
Way, Old Trafford, Manchester, M16 ORA.
Síminn á vellinum er: (0161) 872 1661. Síminn
í miðasölunni er: (0161) 872 0199 og síminn í
minjagripaversluninni er: (0161) 877 4002.

Tveir leikmanna Chelsea, Vialli og
Clarke.
Teikning af Old Trafford, heimavelli Manchester United.

Helgardagskráin

Helgarveðrið

Helgarsportið
14

FIMMTUDAGUR
09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Lögreglustjórinn (1:7) (e)
13.55 Stræti stórborgar (1:20) (e)
14.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.05 Oprah Winfrey (e)
16.00 Ævintýri hvíta úlfs
16.25 Sögur úr Andabæ
16.50 Með afa
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19 > 20
20.00 Dr. Quinn (24:25)
20.55 Óþekktar aðstæður
Circumstances Unknown
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1995 í
leikstjórn Roberts Lewis. Myndin er
stranglega bönnuð börnum.
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Stræti stórborgar (2:20)
23.35 Djöfull í mannsmynd (e)
Prime Suspect
Bresk sjónvarpskvikmynd um lögreglukonuna Jane Tennison sem
Helen Mirren leikur. Stranglega
bönnuð börnum.
01.20 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Hefnd busanna III (e)
Revenge Of The Nerds III
14.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.00 Listamannaskálinn (e)
16.00 Heljarslóð
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16.25 Sögur úr Andabæ
16.50 Magðalena
17.15 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Íslenski listinn
19.00 19 > 20
20.00 Lois og Clark (4:23)
20.55 Dauðsmannseyja
Cutthroat Island
Sögusviðið í þessari mögnuðu ævin
týramynd er Jamaíka árið 1688.
23.05 Refskák
Knight Moves
01.00 Djöfull í mannsmynd (e)
Prime Suspect
Helen Mirren er í hlutverki rann sóknarlögreglukonunnar Jane Tennison.
Stranglega bönnuð börnum
02.45 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
09.00 Með afa
09.50 Bíbí og félagar
10.45 Geimævintýri
11.10 Andinn í flöskunni
11.35 Týnda borgin
12.00 Beint í mark með VISA
12.25 NBA-molar
12.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.05 Vinir (24:24) (e)
13.30 Pabbi óskast (e)
A Simple Twist of Fate
Ljúfsár mynd um Michael McCann,
sérlundaðan mann sem býr einn og
þykir hinn mesti furðufugl. Dag einn
finnur hann munaðarlaust stúlkubarn
og elur það upp sem sitt eigið.
15.10 Oprah Winfrey
16.00 Enski boltinn
17.45 Glæstar vonir
18.05 60 mínútur
19.00 19 > 20
20.00 Vinir (6:27)
20.30 Cosby-fjölskyldan (5:26)
21.00 Neonbiblían
Neon Bible
Bandarísk bíómynd frá 1994 um
dreng sem elst upp í Suðurríkjunum
á fimmta áratug aldarinnar.
22.40 Lífverðir dómarans
La Scorta
Háspennumynd sem gerist á Sikiley

og fjallar um mennina sem leggja líf
sitt í sölurnar til að vernda dómara og
stjórnmálamenn sem dirfast að ógna
mafíunni.
00.15 Sagan af Kitty Dodd (e)
Convictions: The Kitty Dodd Story
Eftir að hafa afplánað 18 ár af lífstíðardómi fyrir morðið á eiginmanni
sínum tekst Kitty Dodd fyrir algjöra
tilviljun að flýja úr fangelsinu.
01.50 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00 Sesam opnist þú
09.30 Dóri
09.55 Eðlukrílin
10.05 Kormákur
10.20 Aftur til framtíðar
10.45 Úrvalsdeildin
11.10 Ævintýralandið
11.35 Madison (1:39) (e)
12.00 Íslenski listinn (e)
12.45 Maradona (e)
Ný mynd um mestu fótboltahetju
síðari ára, Diego Armando Maradona.
13.50 Ítalski boltinn
15.50 Islam - Í fótspor spámannsins
Nýr íslenskur þáttur í umsjón Árna
Snævarrs.
16.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.00 Húsið á sléttunni
17.45 Glæstar vonir
18.05 Harmleikurinn í Waco (e)
19.00 19 > 20
20.00 Seinfeld (1:24)
20.30 Skáldatími
Ný íslensk þáttaröð. Rætt er við
starfandi skáld og rithöfunda á Íslandi
í dag, yngri höfunda sem nú þegar
hafa hlotið mikla viðurkenningu.
21.00 Rósaflóð
Bed Of Roses
Rómantísk bíómynd um einstaka ást
og tækifærið sem býðst aðeins einu
sinni.
22.35 60 mínútur
23.25 Morðmál (e)
A Case For Murder
Kate er metnaðarfullur ungur lög
fræðingur sem var rekin ur starfi fyrir
að hafa ásakað eiganda lögfræði stofunnar sem hún vann hjá um óheilindi.
00.55 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
16.45 Leiðarljós (733)
17.30 Fréttir
17.35 Sjónvarpskringlan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dana
18.15 Karlinn í kúluhúsinu
18.30 Undrabarnið Alex (35:39)
The Secret World of Alex Mack
Myndaflokkur um 13 ára stúlku sem
býr yfir undraverðum hæfileikum.
19.00 Úr ríki náttúrunnar
Lífsbarátta
Breskur fræðslumyndaflokkur.
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós
21.00 Saga Norðurlanda (2:10)
Nordens historia
Valdabarátta á Norðurlöndum
Annar þáttur af tíu sem sjónvarpsstöðvar á Norðurlöndum hafa látið
gera um sögu þeirra.
21.30 Allt í himnalagi (15:22)
Something so Right
Bandarískur gamanmyndaflokkur
um nýgift hjón og þrjú börn þeirra úr
fyrri hjónaböndum.
22.00 Ráðgátur (2:17)
The X-Files
23.00 Ellefufréttir og dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
07.00
16.45
17.30
17.35

Ryder-keppnin í golfi
Leiðarljós (734)
Fréttir
Sjónvarpskringlan

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Árstíðirnar í Berjagerði (2:4)
18.30 Fjör á fjölbraut (32:39)
Heartbreak High IV
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Dagsljós
21.10 Glæpahringur (2:9)
E-Z Streets
Nýr bandarískur spennumyndaflokkur um baráttu lögreglumanna í
stórborginni við mafíuna annars
vegar og óheiðarlega starfsbræðurhins vegar.
22.10 Blúsinn bregst ekki
In Blues We Trust
22.50 Blúsbræður
The Blues Brothers
Bandarísk gamanmynd frá árinu
1980.
01.20 Ráðgátur (2:17)
The X-Files
2.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR
07.00 Ryder-keppnin í golfi
Bein útsending frá Spáni.
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Ryder-keppnin í golfi
Bein útsending frá Spáni
14.00 Íslandsmótið í fótbolta
Bein útsending frá leik í lokaumferð
Sjóvár-Almennra deildarinnar.
15.50 Ryder-keppnin í golfi
Bein útsending frá Spáni.
17.00 Formúla 1
Upptaka frá undankeppni kappakstursins í Lúxemborg.
17.30 Íslandsmótið í fótbolta
Samantekt úr leikjum dagsins.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (2:39)
Jim Henson’s Animal Show
18.20 Fimm frækin (2:13)
18.50 Hvutti (3:17)
19.20 Krómið
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Simpson-fjölskyldan (21:24)
21.05 Á flótta
Follow the River

E r t þ ú a ð l e i t a a ð : s p e n n u m ú s i k s a n n s ö g u g a m a n d r a m a h r y l l i n g s f r æ ð s l u æ v i n t ý r av í s a n d a b a rn a t e i k n i my n d ?
Bandarísk sjónvarpsmynd um raunir
tveggja barna móður sem leggur á
flótta eftir að indíánar ræna henni og
börnum hennar.
22.40 Háskaleikur
Mørkeleg
Dönsk sakamálamynd frá árinu 1996
um leit lögreglunnar í Kaupmannahöfn að sérlega hrottafengnum morðingja. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi barna.
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Ryder-keppnin í golfi
Bein útsending frá Spáni.
16.30 Formúla 1
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Málverkið (3:3)
En god historie for de små: Portrettet
Finnskur myndaflokkur um Alex,
foreldra hans og stóra bróður.
18.25 Sonur sýslumannsins (2:6)
19.00 Í blíðu og stríðu (7:13)
Wind at My Back II
Kanadískur myndaflokkur um raunir
fjölskyldu í kreppunni miklu.
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Nærmynd
Kristján Guðmundsson myndlistarmaður
Ný heimildarmynd um feril og
lífshlaup listamannsins.
21.00 Spítalinn!
Hospital!
Breskur gamanþáttur um heila
skurðlækni sem neyðist til að velja á
millikærustu sinnar og þess að bjarga
lífi sjúklings.
22.00 Helgarsportið
22.30 Maðkur í mysunni
Pas trés catholique
Frönsk bíómynd um einkaspæjarann
Maxime. Hún lifir tvöföldu lífi og
einn góðan veðurdag elta gömul
leyndarmál hana uppi.
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

TV 3 - NOREGUR
Laugardagur 27. september kl. 11:30
Ryders Cup í golfi
Sunnudagur 28. september kl. 12:00
Ryders Cup í golfi
Miðvikudagur 1. október kl. 18:00
Rosenborg - Olympiakos

TV 3 - SVÍÞJÓÐ
Miðvikudagur 1. október kl. 18:00
IFK Göteborg - Bayern München

TV 3 - DANMÖRK
Miðvikudagur 1. október kl. 18:30
Manchester United - Juventus

TV2 - NOREGUR
Miðvikudagur 24. september kl. 19:45
Manchester United - Chelsea
Laugardagur 27. september kl. 13:45
Enska úrvalsdeildin

Laugardaga og sunnudaga frá kl. 15:00 til
kl. 19:00 og frá kl. 20:00 til kl. 23:30
Mánudaga - föstudaga frá kl. 16:00
til kl. 19:00 og frá kl. 20:00 til kl. 23:30

Verð á myndböndum:

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3500 myndir)
Teiknimyndir kr. 100,-

Mikið úrval af myndum
og góð þjónusta!

Vandaðu
til verks...
... verslaðu í
Vídeóhöllinni

um
Netið

Brunað

TV-SPORT
Miðvikudagur 24. september kl. 18:55
Manchester United - Chelsea
Laugardagur 27. september kl. 18:55
Heerenveen - Ajax
Sunnudagur 28. september kl. 12:55
Vejle - Herfølge
Mánudagur 29. september kl. 16:55
Næstved - Hvidovre
Þriðjudagur 30. september kl. 18:00
UEFA CUP

Opnunartími
í Vídeóhöllinni

Á fimmtudag kólnar
heldur með vestan og
norðvestan kalda. Skúrir
með norður og vesturströndinni, en þurrt
annars staðar.
Á föstudag er búist við
nokkuð hvassri sunnanátt
og rigningu um mest allt
land og hiti á bilinu 7 til 15
stig, hlýjast norðanlands.
Á laugardag kólnar
aftur með vestlægari vindum og mun rigna víða
um land.
Á sunnudag og mánudag
lítur út fyrir austlæga
vinda og vætu einkum
um landið austanvert.

Fræga fólkið
- kjaftasögur
og viðtöl
http//www.chatsoup.com/
Á chatsoup com er fylgst
grannt með fræga fólkinu, en
þar eru birtar heitustu kjaftasögurnar, nýjustu fréttirnar og
viðtöl og myndir af heimsþekktum kvikmynda- og sjónvarpsstjörnum, tónlistarfólki
og sýningarstúlkum, svo eitthvað sé nefnt. Sýningarstúlkan
heimsþekktaTyra Banks, er ein
þeirra sem rætt er við á chatsoup, en hún er eitt eftirsóttasta
sýningarmódel í heiminum í
dag. Tyra er fyrsta svarta konan
sem birst hefur á forsíðum GQ
og Sports Illustrated og á
síðum Victoria´s Secret Catalog. Hún er þriðja svarta konan
sem hlotið hefur stóran samning um kynningu snyrtivara.

Auglýsingasíminn er

456 4560
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Söngfjelagið úr Neðsta. Frá vinstri: Elísabet Gunnarsdóttir, Páll Gunnar Loftsson, Ágústa Þórólfsdóttir, Einar Jónatansson, Guðrún Bjarnveig
Magnúsdóttir, Jón Hallfreð Engilbertsson og Margrét Gunnarsdóttir.

Söngfjelagið úr Neðsta heldur í tónleikaferð til Hollands og Belgíu

Allt frá Brahms til BG

Söngfjelagið úr Neðsta,
sem stofnað var á síðasta ári í
tengslum við Sumarkvöldin í
Neðstakaupstað, heldur í
tónleikaför til Hollands og
Belgíu um miðjan næsta
mánuð. Þann 15. október mun
sönghópurinn halda tónleika
í Hollandi og næstu tvo daga
á eftir syngur sönghópurinn í
Brussel í Belgíu, annars vegar
í tilefni 75 ára afmælis norrænu félaganna í Belgíu og
hins vegar í tilefni opnunar
íslenskrar höggmyndasýningar í borginni.
,,Söngfjelagið var stofnað í
júní í fyrra í tengslum við
Sumarkvöldin í Neðstakaup-

stað. Upphaflega var ætlunin
að syngja aðeins á Sumarkvöldunum, en síðan þá hafa
hlutirnir þróast á þann veg að
við höfum sungið við ýmis
tækifæri. Í upphafi skipuðu
sönghópinn níu manns en í
dag erum við sjö,” sagði Margrét Gunnarsdóttir, einn félaganna í Söngfjelaginu, en auk
hennar skipa það, þau Elísabet Gunnarsdóttir, Guðrún
Bjarnveig Magnúsdóttir, Einar Jónatansson, Ágústa Þórólfsdóttir, Páll Gunnar Loftsson og Jón Hallfreð Engilbertsson en auk þess leikur
Jón Sigurpálsson á bassa í
nokkrum lögum.

,,Á efnisskrá okkar eru
gömul íslensk lög sem og
nýrri sem hafa verið útsett
sérstaklega fyrir okkur. Nokkur lög eru af léttara taginu og
önnur sígildari. Efnisskráin
spannar allt frá Brahms til BG,
en eftir þá ágætu hljómsveit
höfum við flutt lagið ,,Þín
innsta þrá”. Auk þess að
syngja á Sumarkvöldunum í
Neðstakaupstað, höfum við
komið fram á stórum þingum
eins og Lionsþinginu sem
haldið var hér í sumar, þingi
Oddfellow reglunnar og minni
samkomum. Viðtökurnar hafa
verið góðar og það hvetur
okkur áfram. Við höfum sjálf

mjög gaman af þessu og
meðan svo er höldum við
áfram að koma saman.”
,,Vinur okkar, Gunnar
Snorri Gunnarsson, er sendiherra í Belgíu, og fyrir hans
tilstilli erum við að fara í
söngferðalag til Hollands og
Belgíu. Við komum til með
að syngja á 75 ára afmælishátíð norrænu félaganna í
Brussel auk þess sem við
munum syngja fyrir starfsfólk
EFTA-byggingarinnar og við
opnun íslenskrar höggmyndasýningar í borginni. Þá munum við halda eina tónleika í
Hollandi í borg rétt við Amsterdam, en ástæðan fyrir tón-

leikunum þar eru tengsl mín
og eiginmanns míns, Jóns Sigurpálssonar, við landið, en við
bjuggum þar um nokkurra ára
skeið.”
Margrét sagði að ferðin í
næsta mánuði væri fyrsta
utanlandsferð Söngfjelagsins
og vonandi ekki sú síðasta.
,,Við erum öll mjög spennt
fyrir þessu og við munum
halda áfram á meðan við
höfum gaman af þessu,” sagði
Margrét. Hún sagði jafnvel
koma til greina að Ísfirðingum
yrði gefinn kostur á að heyra
efnisskrána áður en haldið
yrði út, en það kæmi í ljós á
næstunni.
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