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Varð var viðVarð var viðVarð var viðVarð var viðVarð var við
reyk í húsireyk í húsireyk í húsireyk í húsireyk í húsi
Íbúar hússins að Bakka-

vegi 1 í Hnífsdal geta ef-
laust þakkað árvökulum
vegfarenda að ekki fór verr
aðfaranótt sunnudags en
hann varð þess áskynja að
reyk lagði úr húsinu og
vakti heimilisfólkið.

Húsráðendur voru í
fastasvefni er maðurinn
knúði að dyrum á fimmta
tímanum. Var þá eldur laus
í húsinu en lögreglu- og
slökkviliði var tilkynnt kl.
4:25 hvers kyns var. Þegar
það kom á vettvang var
fólkið að koma sér út og
búið að slökkva eldinn.
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– sjá viðtal í miðopnu við
Önfirðinginn Einar Þór
Gunnlaugsson frá Hvilft

– sjá viðtal í miðopnu við
Önfirðinginn Einar Þór
Gunnlaugsson frá Hvilft

Heilbrigðisstofnun Bolungarvíkur og Heilbrigðisstofnunin ÍsafjarðarbæHeilbrigðisstofnun Bolungarvíkur og Heilbrigðisstofnunin ÍsafjarðarbæHeilbrigðisstofnun Bolungarvíkur og Heilbrigðisstofnunin ÍsafjarðarbæHeilbrigðisstofnun Bolungarvíkur og Heilbrigðisstofnunin ÍsafjarðarbæHeilbrigðisstofnun Bolungarvíkur og Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ

Bolvíkingar hafna sam-Bolvíkingar hafna sam-Bolvíkingar hafna sam-Bolvíkingar hafna sam-Bolvíkingar hafna sam-
einingu stofnanannaeiningu stofnanannaeiningu stofnanannaeiningu stofnanannaeiningu stofnananna

Bæjarráð Bolungarvíkur
hafnar þeirri hugmynd heil-
brigðis- og tryggingamála-
ráðuneytisins, að Heilbrigðis-
stofnun Bolungarvíkur og
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarð-
arbæ verði sameinaðar í eina
stofnun.

Í bréfi ráðuneytisins til bæj-
aryfirvalda er minnt á, að til
margra ára hefur ekki starfað
sérstakur framkvæmdastjóri
við Heilbrigðisstofnun Bol-
ungarvíkur, heldur hefur bæj-
arstjórinn, Ólafur Kristjáns-
son, í raun gegnt því starfi.
Ástæðu þess má m.a. rekja til
þess tíma er rekstur sjúkra-
húsa og heilsugæslustöðva

Í framhaldi af því bendir
ráðuneytið á þrjár leiðir sem
kæmu til greina í Bolungar-
vík. Í fyrsta lagi að ráðinn
verði sérstakur framkvæmda-
stjóri við Heilbrigðisstofnun
Bolungarvíkur. Í öðru lagi að
framkvæmdastjóra Heilbrigð-
isstofunarinnar Ísafjarðarbæ
verði falið að sinna því starfi
samhliða, en Heilbrigðis-
stofnun Bolungarvíkur verði
engu að síður sjálfstæð stofn-
un og með sérstaka stjórn eins
og verið hefur.

Í þriðja lagi að Heilbrigðis-
stofnun Bolungarvíkur og
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarð-
arbæ verði sameinaðar í eina

stofnun, sem hafi einn fram-
kvæmdastjóra. Loks segir, að
ráðuneytið muni innan tíðar
taka ákvörðun um með hvaða
hætti þessu máli verður fyrir
komið.

Bæjarráð Bolungarvíkur
telur eðlilegt, að verði gerð
breyting á núverandi fyrir-
komulagi, þá verði ráðinn sér-
stakur framkvæmdastjóri að
Heilbrigðisstofnun Bolungar-
víkur og hafnar því að áður-
nefndar stofnanir verði sam-
einaðar. Jafnframt samþykkti
ráðið að vísa bréfi ráðuneyt-
isins til umsagnar stjórnar
Heilbrigðisstofnunar Bolung-
arvíkur.

var á verksviði sveitarfélaga,
en komið er nokkuð á annan
áratug síðan því var breytt.
Ráðuneytið segist nú telja
„tímabært að við Heilbrigðis-
stofnun Bolungarvíkur starfi
framkvæmdastjóri í samræmi
við núgildandi lög“.

Ólafur Kristjánsson.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Nærri 1000Nærri 1000Nærri 1000Nærri 1000Nærri 1000
tonn á landtonn á landtonn á landtonn á landtonn á land

Sjórinn var sóttur fast frá
Bolungarvík í september
og fóru þeir duglegustu í
24 róðra í mánuðinum. Alls
komu á land 969 tonn af
afla í Bolungarvík í sept-
ember, þar af 52 tonn af
skarkola, 271 tonn af ýsu,
453 tonn af þorski og 158
tonn af lausfrystri iðnaðar-
rækju.

Varla kemur á óvart að
Guðmundur Einarsson var
aflahæstur skipstjóra á
samnefndum línubát og
landaði rúmum 62 tonnum
í mánuðinum.
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Lausasöluverð er  kr. 200
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 170 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

Gert við brygGert við brygGert við brygGert við brygGert við bryggjuna í Reykjanesi við Ísafjarðardjúpgjuna í Reykjanesi við Ísafjarðardjúpgjuna í Reykjanesi við Ísafjarðardjúpgjuna í Reykjanesi við Ísafjarðardjúpgjuna í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp

Tindamenn úr Hnífs-Tindamenn úr Hnífs-Tindamenn úr Hnífs-Tindamenn úr Hnífs-Tindamenn úr Hnífs-
dal leggja hönd að verkidal leggja hönd að verkidal leggja hönd að verkidal leggja hönd að verkidal leggja hönd að verki

Starfsmenn Trésmiðjunnar
í Hnífsdal hófust handa um
mánaðamótin að gera við
bryggjuna í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp. Að sögn
Magnúsar Helgasonar, fram-
kvæmdastjóra Trésmiðjunnar,
er þarna um mikið verk að
ræða. Meðal annars var talið
nauðsynlegt að steypa utan á

allan landvegginn við bryggj-
una og síðan að steypa í kerið
sem liggur undir timbur-
bryggjunni úti í sjó og setja
dekk utan með því.

Þrír menn vinna að viðgerð-
unum að jafnaði en um helg-
ina var þar fríður flokkur
manna úr Björgunarsveitinni
Tindum í Hnífsdal og þá var

þessi mynd tekin. Siglinga-
málastofnun á bryggjuna og
greiðir fyrir viðgerðirnar.
Bryggjan í Reykjanesi var um
margra áratuga skeið fastur
viðkomustaður Djúpbátsins
Fagraness. Enn er þar vinsæll
viðkomustaður þeirra sem
ferðast á bátum um Ísafjarð-
ardjúp. Tindamenn að störfum við bryggjuna í Reykjanesi.

Þeim fækkar óðum sem leggja sig eftir að hlusta á eldhúsdag á Alþingi. Stefnu-
ræða forsætisráðherra og umræður um hana er trúlega á sömu þóftu hvað áhorf og
hlustun varðar. Svo þyrfti þó ekki að vera ef tekist væri á um stefnuræðuna á mál-
efnalegan hátt, en hún ekki afgreidd  með fáeinum innihaldslausum orðum til lofs
eða lasts. Við umræðuna koma minni spámenn flokkanna gjarnan fram og þá með
skrifaðar ræður, þar sem farið er út um víðan völl í stað þess að kryfja stefnuræðuna.
Þegar best lætur dúkkar upp ein og ein gamansaga til merkis um lífsmark þing-
manna. Svona er þetta búið að vera lengur en elstu menn í pólitík muna.

Annað sem ekki hefur breyst í áranna rás er sú villutrú þingmanna, að þeir nái
þeim mun betur til kjósenda, sem þeir villa meira um fyrir þeim með endalausum
vaðli um prósentur og meðaltöl, viðmiðanir við eitt og allt og út um allt, í stað þess
að tala við þá á venjulegu máli. Og þeim mun áhrifaríkara sé orðskrúðið sem það
er meira skreytt framandi orðum, sem fæstir vita hvað merkja.

Ástæðan fyrir öllum þessum orðaflækjum, sem stundum minna á  lögfræðinga
fyrir kviðdómi í amerískum velluþáttum, er hins vegar sú, að ef ekki væri þannig

á spilunum haldið myndu þingmenn óðara mála sig út í horn. Stjórnmálin eru nú
einu sinni þannig. Stjórnmálamenn þurfa alltaf að hafa útgönguleiðir.

Segja má að fyrsti þáttur pólitískrar dagskrár vetrarins  sé  ,,úllen, dúllen, doff“
aðferðin við að velja frambjóðendur Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks í Reykjavík.
Þar er sú kynlega staða uppi að prófkjörskandidatarnir finna ekki kjördæmi til að
bjóða sig fram í. Þeir vita ekki hvort þeir eiga að stíga í norður eða suður.  Úllen
dúllen doff-aðferðinni er síðan ætlað að leysa þessa hafvillu eftir á og koma fram-
bjóðendunum í rétta höfn, burtséð frá vilja kjósenda í hvoru kjördæminu fyrir sig.
Fátt opinberar betur áratuga ráðaleysi í kjördæmamálinu en sukkið sem gat af sér
þá hörmung, sem núverandi kjördæmaskipan er, þar sem skipting Reykjavíkur í
tvö kjördæmi trjónar  sem kóróna fáránleikans.

Kosningaþingið verður stutt. Og áreiðanlega átakamikið. Fjölmörg mál brenna
á landsmönnum, þótt með mismunandi hætti sé. Landsbyggðafólk er þar engin
undantekning. Þvert á móti.

s.h.

24 ára Ísfirðingur dæmdur í Hérðasdómi Vestfjarða24 ára Ísfirðingur dæmdur í Hérðasdómi Vestfjarða24 ára Ísfirðingur dæmdur í Hérðasdómi Vestfjarða24 ára Ísfirðingur dæmdur í Hérðasdómi Vestfjarða24 ára Ísfirðingur dæmdur í Hérðasdómi Vestfjarða

250 þúsund króna sekt250 þúsund króna sekt250 þúsund króna sekt250 þúsund króna sekt250 þúsund króna sekt
fyrir fíkniefnalagabrotfyrir fíkniefnalagabrotfyrir fíkniefnalagabrotfyrir fíkniefnalagabrotfyrir fíkniefnalagabrot

Tuttugu og fjögurra ára Ís-
firðingur var í Héraðsdómi
Vestfjarða á mánudag dæmd-
ur til greiðslu 250 þúsund
króna sektar fyrir fyrir fíkni-
efnalagabrot sem upp komst
15. mars sl. í bifreið í Gilseyr-
arbrekku í Skötufirði.

Liðlega tvítug kona, búsett
í Kópavogi, var í sama máli
dæmd til greiðslu 40 þúsund
króna sektar. Upptækar voru
gerðar 20 e-töflur, 0,32 gr. af
kókaíni og 1,01 gramm af am-

fetamíni. Ákærði skal einn
greiða kostnað af efnagrein-
ingu á e-töflunum en annan
sakarkostnað greiði ákærðu í
sameiningu. Maðurinn var
ákærður og sakfelldur fyrir að
hafa haft mestan hlutann af
áðurgreindum fíkniefnum í
vörslum sínum og ætlað þau
til sölu og dreifingar á Ísafirði.

Konan var ákærð og sak-
felld fyrir að hafa hluta am-
fetamínsins í vörslu sinni, ætl-
að til eigin neyslu. Maðurinn

var viðstaddur uppkvaðningu
dómsins og kvaðst una hon-
um. Konan var ekki við dóms-
uppkvaðninguna. Greiði mað-
urinn ekki sektina innan fjög-
urra vikna kemur 30 daga
fangelsi í staðinn. Greiði kon-
an ekki sektina innan mánaðar
kemur 6 daga fangelsi í staðinn.

Í dómnum kemur fram, að
ákærði sætti sektarrefsingu
árið 1997 fyrir brot gegn lög-
um um ávana- og fíkniefni,
en hefur ekki sætt öðrum refs-

ingum. „Upplýst var af hálfu
ákæruvaldsins að ákærði hafi
verið samvinnuþýður við
rannsókn málsins. Brot hans
þykir ekki eiga að varða þyng-
ri viðurlögum en sekt, en við
ákvörðun hennar verður litið
til þess að ákærði var með
efni í fórum sínum, sem al-
mennt eru talin hættuleg og
hann hugðist selja í ágóða-
skyni“, segir í dómnum.

Dóminn kvað upp Erlingur
Sigtryggsson, dómstjóri.

Ráðstefna um helgina á vegum Heilsubæjarins BolungarvíkurRáðstefna um helgina á vegum Heilsubæjarins BolungarvíkurRáðstefna um helgina á vegum Heilsubæjarins BolungarvíkurRáðstefna um helgina á vegum Heilsubæjarins BolungarvíkurRáðstefna um helgina á vegum Heilsubæjarins Bolungarvíkur

Ráðstefna um óhefðbund-
nar aðferðir til að viðhalda og
efla andlega og líkamlega
heilsu verður haldin í Bolung-
arvík á föstudagskvöld og
laugardag. Fyrir utan fyrir-
lestra og kynningar á ýmsum
óhefðbundnum aðferðum til
heilsubótar og heilsuverndar

verður gestum boðið að prófa
sumt af því á sjálfum sér. Ráð-
stefnan, sem er öllum opin, er
haldin á vegum Heilsubæjar-
ins Bolungarvíkur. Meðal
þess sem fjallað verður um er
jóga, Qi Gong, höfuðbeina-
og spjaldhryggjarmeðferð,
líkamsbeiting og líkamsvit-

und, Tai Chi, smáskammta-
lækningar, dáleiðsla og bænir.

Fyrri hluti dagskrárinnar
verður í Íþróttamiðstöðinni
Árbæ á föstudagskvöldið, 11.
október, og hefst kl. 19.30
með jógaæfingum hjá kennara
en síðan fjallar sr. Agnes Sig-
urðardóttir prófastur um lífið

í tónum auk fleiri atriða. Síðari
hlutinn eða ráðstefnan sjálf
verður í Félagsheimili Bol-
ungarvíkur á laugardag og
hefst kl. 10 með setningu Elí-
asar Jónatanssonar, forseta
bæjarstjórnar. Eftir það verða
margvíslegir fyrirlestrar fram
eftir degi með tónlist.

Fjallað verður um óhefðbundnar að-Fjallað verður um óhefðbundnar að-Fjallað verður um óhefðbundnar að-Fjallað verður um óhefðbundnar að-Fjallað verður um óhefðbundnar að-
ferðir til heilsubótar og heilsuverndarferðir til heilsubótar og heilsuverndarferðir til heilsubótar og heilsuverndarferðir til heilsubótar og heilsuverndarferðir til heilsubótar og heilsuverndar

HéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómur

Sviptur öku-Sviptur öku-Sviptur öku-Sviptur öku-Sviptur öku-
rétti og 100rétti og 100rétti og 100rétti og 100rétti og 100
þús. í sektþús. í sektþús. í sektþús. í sektþús. í sekt
Tæplega 18 ára gamall

maður var í Héraðsdómi
Vestfjarða á mánudag
sviptur ökurétti í 10 mán-
uði og gert að greiða
100.000 króna sekt til rík-
issjóðs.

Maðurinn var ákærður
fyrir að hafa ekið undir
áhrifum áfengis „sem leið
lá norður eftir Hnífsdals-
vegi á móts við Kvía-
bryggju og áfram sem leið
lá eftir Hnífsdalsvegi og
inn fyrir þéttbýlismörkin
í Hnífsdal, beygt þar bif-
reiðinni út af Hnífsdals-
vegi til vesturs inn á Dal-
braut og áfram eftir Dal-
braut þar til bifreiðinni var
beygt til norðurs inn á
Garðaveg þar sem bifreið-
in stöðvaðist“, eins og
segir í ákæru.

Maðurinn játaði brotið.
Hann hefur áður sætt
refsingu fyrir fíkniefna-
lagabrot, nytjastuld og
ölvunarakstur. Var ákærða
gert að greiða 100.000
króna sekt til ríkissjóðs
og allan kostnað sakarinn-
ar, auk þess sem hann var
sviptur ökurétti í 10 mán-
uði. Dóminn kvað upp
Erlingur Sigtryggsson,
dómstjóri.
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Ragnar Jakobsson frá Reykjarfirði ötull við gömlu bátanaRagnar Jakobsson frá Reykjarfirði ötull við gömlu bátanaRagnar Jakobsson frá Reykjarfirði ötull við gömlu bátanaRagnar Jakobsson frá Reykjarfirði ötull við gömlu bátanaRagnar Jakobsson frá Reykjarfirði ötull við gömlu bátana

Bringingarbáturinn Frið-Bringingarbáturinn Frið-Bringingarbáturinn Frið-Bringingarbáturinn Frið-Bringingarbáturinn Frið-
þjófur tekur stakkaskiptumþjófur tekur stakkaskiptumþjófur tekur stakkaskiptumþjófur tekur stakkaskiptumþjófur tekur stakkaskiptum

Friðþjófur kominn á leiðarenda í Bolungarvík í fyrrahaust
og sér í heiðan himininn í gegnum hann.

Hagleiksmaðurinn Ragnar
Jakobsson frá Reykjarfirði á
Ströndum, sem búsettur er í
Bolungarvík, gerir upp hvern
árabátinn af öðrum af mikilli
list. Fyrir skömmu var greint
frá bátnum Kisu, sem stóð í
Norðurtanganum á Ísafirði og
var að grotna þar niður, en er
nú kominn í hendurnar á
Ragnari.

Fyrir rúmu ári fékk Ragnar
í hendur bringingarbát frá
Miðhúsum í Reykhólasveit,
sem hafði legið þar á hvolfi
svo lengi sem elstu menn
muna. Báturinn heitir Frið-
þjófur, smíðaður af Ólafi
Bergsveinssyni í Hvallátrum
í byrjun síðustu aldar. Hann
var mjög illa farinn og þeir
sem þekkja ekki til verka
Ragnars trúðu því naumast
að hann gæti orðið heill og
fínn á ný. Nú er báturinn held-
ur betur farinn að taka á sig
nýja mynd. Hins vegar reynd-
ist þurrafúi meiri en menn
höfðu talið og hefur Ragnar

þess vegna þurft að endur-
smíða mun meira en ella hefði
verið.

Þegar Friðþjófur kom til
Ragnars í fyrra var það Pétur
Guðmundsson (Sela-Pétur)

frá Ófeigsfirði á Ströndum
sem kom með bátinn á vörubíl
en tók um leið annan bát,
Mjóna, sem Ragnar hafði lok-
ið við að gera upp. Ferð Mjóna
var heitið heim í Ófeigsfjörð

en hann er í eigu Péturs og
þeirra bræðra. Hann er systur-
bátur hákarlaskipsins Ófeigs
sem er í safninu á Reykjum í
Hrútafirði og var smíðaður um
1870.

Bringingarbáturinn Friðþjófur er óþekkjanlegur frá því sem var fyrir einu ári. Mynd:
Þorsteinn J. Tómasson.

Þróunarsjóður sjávarútvegsinsÞróunarsjóður sjávarútvegsinsÞróunarsjóður sjávarútvegsinsÞróunarsjóður sjávarútvegsinsÞróunarsjóður sjávarútvegsins

Fékk Norðurtanga-Fékk Norðurtanga-Fékk Norðurtanga-Fékk Norðurtanga-Fékk Norðurtanga-
húsið aftur í hausinnhúsið aftur í hausinnhúsið aftur í hausinnhúsið aftur í hausinnhúsið aftur í hausinn

Hraðfrystihúsið að Sund-
stræti 45 á Ísafirði (annað
Norðurtangahúsanna) var á
nauðungaruppboði fyrir
stuttu slegið fyrri eiganda,
Þróunarsjóði sjávarútvegs-
ins, á rúmar fjórar milljónir
króna.

Brunabótamat hússins,
sem sami sjóður úrelti fyrir
sjö árum, er 164 miljónir
króna. Engin starfsemi hefur

verið í húsinu frá því að það
var úrelt. Hinrik Greipsson,
framkvæmdastjóri Þróunar-
sjóðsins, segir að húsið
verði bráðlega auglýst til
sölu á nýjan leik, en vegna
úreldingarinnar er óheimilt
að reka í því fiskvinnslu.

Fyrra uppboð á húsinu fór
fram fyrir mánuði. Upp-
boðsbeiðandi var Ísafjarðar-
bær.

Undanvillingur í eigu sparisjóðsstjórans á FlateyriUndanvillingur í eigu sparisjóðsstjórans á FlateyriUndanvillingur í eigu sparisjóðsstjórans á FlateyriUndanvillingur í eigu sparisjóðsstjórans á FlateyriUndanvillingur í eigu sparisjóðsstjórans á Flateyri

Áformað að gefa hin-Áformað að gefa hin-Áformað að gefa hin-Áformað að gefa hin-Áformað að gefa hin-
um þrjóska unghrút lífum þrjóska unghrút lífum þrjóska unghrút lífum þrjóska unghrút lífum þrjóska unghrút líf

Við smölun eftirlegukinda í Önundarfirði á laugar-
dag fannst einn undanvillingur í eigu sparisjóðs-

stjórans á Flateyri, Eiríks Finns Greipssonar. Eiríkur
mun ekki vera ríkur að sauðfé og á vart fleiri lömb en

þetta eina, sem var ekki hrifið af því að vera dregið í
hús eins og sést á meðfylgjandi mynd. Grétar Örn

Eiríksson, sonur sparisjóðsstjórarns, dró lambið og
mun hafa hugleitt að gefa því líf og nefna í höfuðið á

sér. Fyrir utan hinn þrjóska unghrút Eiríks Finns voru
flest lömbin þæg og mun hafa gengið vel að smala í

Önundarfirði.
Grétar Örn Eiríksson og Arnaldur Máni Finnsson frá
Hvilft. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Umsagnar óskað vegnaUmsagnar óskað vegnaUmsagnar óskað vegnaUmsagnar óskað vegnaUmsagnar óskað vegna
úthlutunar byggðakvótaúthlutunar byggðakvótaúthlutunar byggðakvótaúthlutunar byggðakvótaúthlutunar byggðakvóta

Ráðgjafafyrirtækið Nýsir
ehf. í Hafnarfirði, sem ráðið
er af Byggðastofnun vegna
úthlutunar byggðakvóta fyrir
fiskveiðiárið 2002-2003, hef-
ur óskað eftir umsögn Ísa-
fjarðarbæjar um efndir á
samningi bæjarins við fisk-
vinnsluna Fjölni á Þingeyri,
útgerðarfélagið Vísi og
Byggðastofnun.

Í samningnum, sem er til
fimm ára, er gert ráð fyrir því
að Vísir veiði byggðakvóta
Fjölnis, en skili að lágmarki
tvöföldu magni hráefnis á
land. „Við erum beðin um um-
sögn sem þessa á hverju ári

og hingað til hafa aðilar staðið
við samninginn, og í raun gott
betur“, segir Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri.

Byggðakvóti Fjölnis nemur
á fjórða hundrað þorskígildis-
tonna. Á síðasta ári voru unnin
um það bil 2.000 tonn af afla
á Þingeyri. „Menn tóku eftir
því að fiskvinnslan Fjölnir var
með nokkuð tap á síðasta ári.
Margt gæti skýrt þetta tap,
meðal annars kvótakaup og
viljum við fá skýringar frá
fyrstu hendi. Ég tek fram að
ég hef ekkert kannað málið
ennþá“, sagði Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri.

Hlíf, dvalarheimili aldraðra á ÍsafirðiHlíf, dvalarheimili aldraðra á ÍsafirðiHlíf, dvalarheimili aldraðra á ÍsafirðiHlíf, dvalarheimili aldraðra á ÍsafirðiHlíf, dvalarheimili aldraðra á Ísafirði

Útlit er fyrir að heildar-
kostnaður sem Ísafjarðarbær
mun bera vegna fyrri hluta
viðgerða á Hlíf, dvalarheimili
aldraðra á Ísafirði, verði rúmar
7 milljónir króna.

Að sögn Árna Traustasonar
byggingatæknifræðings, sem
annaðist áætlanagerð vegna
verksins, stefnir í að heildar-
kostnaður við fyrri áfangann
verði á bilinu 13-13,5 millj-
ónir króna en hlutdeild Ísa-

fjarðarbæjar í húsfélaginu er
55,7%. Þarna eru einnig teknir
með í reikninginn aðrir þættir
en þeir sem snúa að verktaka,
svo sem gerð útboðsgagna,
eftirlit og fleira.

Samningsupphæð verktaka
mun að líkindum hækka úr
11,1 milljón króna í 12,1 millj-
ón og er það vegna þess að
verkið er umfangsmeira en
upphaflega var talið.

„Steypuviðgerðir fara iðu-

lega eitthvað fram úr áætlun.
Þegar búið er að háþrýstiþvo
kemur yfirleitt í ljós að
skemmdir eru meiri en áætlað
hafði verið, þó svo að gert
hafi verið ráð fyrir óvissuþátt-
um. Í fyrri hluta verksins eru
óvissuþættir miklu fleiri, svo
að það er óþarfi að búast við
álíka framúrkeyrslu þegar
seinni hlutinn verður unninn“,
segir Árni Traustason.

Dvalarheimilið Hlíf.

Heildarkostnaður við fyrri hlutaHeildarkostnaður við fyrri hlutaHeildarkostnaður við fyrri hlutaHeildarkostnaður við fyrri hlutaHeildarkostnaður við fyrri hluta
viðgerða  um 13-13,5 milljónirviðgerða  um 13-13,5 milljónirviðgerða  um 13-13,5 milljónirviðgerða  um 13-13,5 milljónirviðgerða  um 13-13,5 milljónir

bb.is Góður auglýsingavefur sem
þúsundir sækja á degi hverjum
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Stungið af frá uppvaskinuStungið af frá uppvaskinuStungið af frá uppvaskinuStungið af frá uppvaskinuStungið af frá uppvaskinu
– Harpa Henrysdóttir var au-pair í London og segir frá misjafnlega skemmtilegum uppákomum í þeirri ferð

Mörg ungmenni heillast af því að starfa í
öðru landi sem au-pair, kynnast framandi

menningu og skoða sig um í veröldinni.
Ísfirsk ungmenni eru þar ekki undanskilin og

í lok nóvember á síðasta vetri ákvað Harpa
Henrysdóttir, nemandi við Menntaskólann á

Ísafirði, að drífa sig til Lundúna og passa
börn. Hún  hugsaði sig ekki lengi um og hélt
af stað rétt áður en hún átti að byrja í haust-

annarprófum.
„Ég er svolítið gjörn á

skyndiákvarðanir. Ég sá
auglýsingu í Mogganum
um að það vantaði au-pair
hjá íslensk/enskri fjöl-
skyldu og ákvað að skella
mér. Það var vika frá því að
ég sá auglýsinguna og
þangað til ég var farin. Að-
eins ein vika var eftir í skól-
anum en ég sleppti bara
prófunum og fór“, segir
Harpa

Allt gekk á aftur-Allt gekk á aftur-Allt gekk á aftur-Allt gekk á aftur-Allt gekk á aftur-
fótunum í byrjunfótunum í byrjunfótunum í byrjunfótunum í byrjunfótunum í byrjun
Þá níu mánuði sem Harpa

dvaldist ytra vann hún hjá
þrem fjölskyldum og ber
þeim misvel söguna. „Ég
var þrjár vikur hjá þeirri fyr-
stu og þar gekk allt á aftur-
fótunum. Mér fannst ég
vera vinna allt of mikið fyrir
allt of lítið miðað við launin
hjá öðrum sem voru au-pair.
Meðallaunin hjá öðrum
voru kannski um 120 pund
en ég var með 80 pund auk
þess að vinna lengri vinnu-
tíma og meiri verk en flestir
aðrir. Mér fannst þetta ekki
ganga og sagði þeim að ég
vildi meiri pening. Þau
vildu ekki borga mér meira
svo ég ákvað að hætta hjá
þeim og finna mér aðra fjöl-
skyldu áður en ég færi heim
í jólafrí.

Það var ekkert mál að
skipta um fjölskyldu. Þegar
ég fór frá þeirri fyrstu tók
það mig ekki sólarhring að
finna nýja. Ég skráði mig
inn á heimasíðu sem er ætl-
uð fjölskyldum í leit að hús-
hjálp og á þessum tæpa
sólarhring bárust mér 28 til-
boð. Ég valdi nýja fjöl-
skyldu úr þessum tilboðum
og fór með dótið mitt til
hennar áður en ég fór heim
til Íslands í jólafrí. Sú fjöl-
skylda var æðisleg. Maður-
inn var hálfur Frakki og
hálfur frá Líbanon en ólst
upp á Fílabeinsströndinni.
Konan var spænsk en ólst
upp í Frakklandi. Þau áttu
einn tveggja ára strák sem
hefur komið í allar heims-
álfur nema Antartíku og tal-
aði ensku, spænsku og frön-
sku nærri reiprennandi. Ég

var bara að passa hann allan
daginn og það var mjög gam-
an. Ég þurfti ekki að vinna
nein heimilisstörf önnur.

Þessi hjón voru umboðs-
menn fyrir gervihnattasjón-
varp og voru alltaf á ferðinni
vinnu sinnar vegna. Flestar
helgar var ég ein heima en
þau voru mikið til í Afríku og
Arabalöndum um helgar. Þau
tóku barnið með og ég var
bara í því að gefa kettinum
sem var inniköttur, læða sem
mátti aldrei fara út. Einu sinni
varð ég samt svo pirruð á
henni að ég henti henni út og
þá kom hún kettlingafull til
baka. Það lenti auðvitað á mér
að finna afkvæmunum heimili
en það varð mér til happs að
hún eignaðist aðeins einn
kettling.“

Fékk aldrei samaFékk aldrei samaFékk aldrei samaFékk aldrei samaFékk aldrei sama
réttinn tvisvarréttinn tvisvarréttinn tvisvarréttinn tvisvarréttinn tvisvar

„Þessi fjölskylda mín var
algjör fyrirmyndarfjölskylda.
Það var eldaður nýr réttur á
hverjum degi. Ég fékk aldrei
sama matinn tvisvar í sex
mánuði og hef aldrei kynnst
öðru eins. Ég þurfti heldur
ekkert að gera nema að passa
krakkann og gefa kettinum að
éta þegar þau voru í burtu. Ég
fékk mér vinnu við liðveislu
því að ég fékk svo mikinn
frítíma frá barnapössuninni
vegna þessara sífelldu ferða-
laga, auk þess sem ég þurfti
ekki að sjá um nein heimilis-
störf. Ég var í aukavinnu að
passa einhverfa tvíbura og
vann líka í félagsmiðstöð fyrir
spastíska.“

Harpa starfaði í sex mánuði
hjá þessari fjölskyldu en þurfti
þá að skipta aftur. „Konan var
að fara að eignast sitt annað
barn þannig að ég þurfti að
hætta hjá þessari góðu fjöl-
skyldu. Þau fóru til Frakk-
lands til að eignast barnið en
ég varð finna mér nýja fjöl-
skyldu því að ég var ekkert á
leiðinni heim. Fjölskyldan
sem ég fann þá átti heima rétt
hjá þeirri sem ég var að hætta
hjá. Kannski mat ég það að-
eins of mikils hversu nálægt
þetta var öllum vinum mínum
og ölllu því umhverfi sem ég

hafði verið í, því að það kom
í ljós að þetta var ekki góð
fjölskylda.“

Var neitaðVar neitaðVar neitaðVar neitaðVar neitað
um inngönguum inngönguum inngönguum inngönguum inngöngu

„Ég kom á nýja heimilið á
fimmtudagskvöldi og það sem
ég átti að gera var að þrífa
húsið og passa börnin.  Börnin
voru hjá föður sínum í Brasilíu
og kvöldið eftir að ég kom fór
móðirin líka í ferðalag. Ég
var þá ein á heimilinu í tæpa
viku. Kvöldið sem konan kom
heim aftur fylgdi ég vini mín-
um út á strætóstoppistöð sem
var 45 mínútna gangur og
þegar ég kom til baka var mér
ekki hleypt inn aftur. Það var
búið að setja aðra læsingu á
hurðina og lykillinn minn
komst ekki í skrána. Ég próf-
aði að dingla og banka og
kalla en enginn svaraði. Ég sá
konuna inn um gluggann en
hún lét sem hún tæki ekki
eftir mér.

Þetta endaði með því að ég
tók strætó heim til Eddu Katr-
ínar vinkonu minnar, sem var
au-pair á heimili þarna rétt
hjá, og gisti hjá henni yfir
nóttina. Daginn eftir ætlaði
ég að sækja dótið mitt og þá
tók konan á móti mér og
spurði mig í fyllsta sakleysi
hvað hefði eiginlega komið
fyrir á milli okkar. Ég ákvað
að vera ekki að gefa neinar
skýringar á því heldur dreif
mig bara í burtu enda fannst
mér hún hálfklikkuð“.

Pissustopp varðPissustopp varðPissustopp varðPissustopp varðPissustopp varð
að 40 punda máltíðað 40 punda máltíðað 40 punda máltíðað 40 punda máltíðað 40 punda máltíð

„Ég fluttist til Eddu Katrín-
ar til bráðabirgða meðan ég
leitaði nýrrar fjölskyldu til að
vinna fyrir. Ég var raunar alltaf
mikið með í slagtogi með
henni. Þetta var ekki bara
Harpa í London heldur meira
Harpa og Edda í London“,
segir Harpa.

Aðspurð hvort einhver frek-
ari ævintýri hafi ekki drifið á
dagana í stórborginni segir
Harpa: „Jú, ég veit reyndar
ekki hvort það myndi kallast
ævintýri. Einu sinni ætluðum
við á næturklúbb en máttum
ekki fara inn vegna þess að
við vorum í strigaskóm. Þess
vegna ákváðum við að fara
bara eitthvað og fá einhverja
hressingu.

Þetta var svo seint um nótt
að mjög fáir staðir voru opnir
en fyrir valinu varð einn sem
bauð upp á þjóðarrétti frá Nep-
al. Upphaflega ætluðum við
bara að fara þarna inn fá okkur
einn bjór og fá að pissa en
það gekk erfiðlega vegna þess

að enginn þarna inni talaði
ensku. Okkur var fenginn mat-
seðill sem við ákváðum að
skoða. Á meðan stóð þjónn
yfir okkur og ef önnur okkar
benti á eitthvað og spurði hvað
það væri, þá skráði hann það
niður. Á endanum fengum við
allt sem við höfðum bent á.
Það var máltíð upp á 40 pund
en við áttum um það bil fimm
pund hvor.“

Stungu af fráStungu af fráStungu af fráStungu af fráStungu af frá
uppvaskinuuppvaskinuuppvaskinuuppvaskinuuppvaskinu

„Við fórum að velta fyrir
okkur hvað við gætum gert,
vegna þess að þarna vorum
við með fullt af mat en engan
pening. Við borðuðum matinn
og til að slá vandamálinu með
væntanlegan reikning á frest,
þá pöntuðum við okkur bara
meiri bjór sem við drukkum á
meðan við reyndum að láta
okkur detta eitthvert snjall-
ræði í hug. Við vorum komnar
á þá skoðun að hugsanlega
gætum við fengið einhvern
matargestinn þarna til þess að
borga fyrir okkur út á með-
aumkvun eða að við gætum

blikkað einhvern og verið sæt-
ar eða eitthvað. Við hugsuðum
það nú aldrei til enda.

Þá gerðist það að kona við
hliðina á okkur, sem ég held
að hafi verið dönsk, skildi
hvað var um að vera, stóð upp
og sagði framkvæmdastjóran-
um hvernig væri ástatt hjá
okkur. Þá fór allt starfsfólkið
að hlæja. Við vorum hálf-
skelkaðar, sáum greinilega að
það var verið að hlæja að okk-
ur en skildum ekki neitt.

Eftir þetta voru þjónarnir
alltaf að koma og bjóða okkur
eitthvað og voru að ýta á okkur
að panta meira. Þessum
skrípaleik lauk með því að
við náðum að útskýra að við
gætum ekki borgað. Okkur var
þá bara boðið að fara í upp-
vaskið. Við fórum inn í eldhús
og sáum þar haug af leirtaui
eftir allt kvöldið og ákváðum
að stinga bara af, sem við
gerðum. Við reyndum aftur
að komast inn á næturklúbb
en það gekk ekkert frekar en
áður út af strigaskónum.“

Kom heim einsKom heim einsKom heim einsKom heim einsKom heim eins
skyndilega og hún fórskyndilega og hún fórskyndilega og hún fórskyndilega og hún fórskyndilega og hún fór

„Ég bjó þá hjá Eddu
Katrínu í næstum tvær
vikur. Fjölskyldan hennar
fór svo til Tælands og Edda
til Spánar þannig að enn og
aftur var ég ein heima að
gefa köttum. Ég fann loks
fjölskyldu sem var ekki
nema fimm húsum frá þeirri
sem ég var fyrst hjá og ég
var að hugsa um að fara
þangað.

Svo datt í mig að fara
bara heim að klára skólann,
eins skyndilega og það datt
í mig að fara að heiman.
Mamma og pabbi beittu
mig svolitlum þrýstingi að
koma heim, eiginlega allan
tímann frá því að ég fór. Ég
var eitthvað búin að nefna
að ég væri á milli fjöl-
skyldna og byggi bara hjá
vinum. Þá hringdi mamma
á sunnudagsmorgni og
spurði hvort ég vildi koma
heim þá um kvöldið eða í
hádeginu daginn eftir. Ég
ákvað með sjö tíma fyrir-
vara að koma heim, skildi
allt dótið mitt eftir og kom
heim með einn bakpoka.“
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Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

NetheimarNetheimarNetheimarNetheimarNetheimar
opna vefopna vefopna vefopna vefopna vef
Netheimar ehf. á Ísafirði
hafa opnað vef á Inter-
netinu. Á honum er m.a.
finna stuðning við við-
skiptavini fyrirtækisins
ásamt lýsingu á þjón-
ustuþáttum og fróðleik
af ýmsu tagi. Móttaka
þjónustubeiðna fer fram
um vefinn og vonast
forsvarsmenn Netheima
til að það verði til hag-
ræðingar fyrir viðskipta-
vini. Á vefnum er jafn-
framt hægt að gerast
áskrifandi að fréttabréfi
Netheima sem ætlunin
er að komi út reglu-
lega. Verður í því fjallað
um þjónustu fyrirtækis-
ins, nýjungar, tilboð og
námskeið ásamt þáttum
er snúa að tölvu- og
upplýsingatækni. Það
var Magnús Hávarðar-
son tölvu- og kerfisfræð-
ingur hjá Netheimum
sem hannaði og forritaði
vefinn.

Góður afliGóður afliGóður afliGóður afliGóður afli
hjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusi
Frystitogarinn Júlíus
Geirmundsson ÍS 270
kom til hafnar á Ísafirði
um miðja síðustu viku
með um 255 tonn af
afurðum eða um 480
tonn upp úr sjó að verð-
mæti um 90 milljónir
króna. Uppistaða aflans
var þorskur og fékkst
hann eftir 27 daga veiði-
ferð. Skipstjóri í ferðinni
var Ómar Ellertsson.
Júlíus fór aftur til veiða á
laugardagskvöld.

BjörBjörBjörBjörBjörn Davíðsson hjá Snerpu ehf. á Ísafirðin Davíðsson hjá Snerpu ehf. á Ísafirðin Davíðsson hjá Snerpu ehf. á Ísafirðin Davíðsson hjá Snerpu ehf. á Ísafirðin Davíðsson hjá Snerpu ehf. á Ísafirði

Flytur erindi á norr-Flytur erindi á norr-Flytur erindi á norr-Flytur erindi á norr-Flytur erindi á norr-
ænum ráðherrafundiænum ráðherrafundiænum ráðherrafundiænum ráðherrafundiænum ráðherrafundi

Á samnorrænum fundi
um stefnu í upplýsinga-
tæknimálum, sem haldinn
er í Osló í vikunni, munu
Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra og Björn
Davíðsson hjá Snerpu á Ísa-
firði flytja erindi um gagna-
flutninga.

Ráðherrann mun fjalla
um sýn stjórnvalda á verð-
lagningu gagnaflutninga en
Björn flytur erindi um þró-
un gagnaflutninga í dreif-
býli. Fyrir fundi þessum
standa ráðherrar upplýs-
ingatæknimála á Norður-
löndum. Þar mun viðkom-
andi ráðuneyti í hverju landi
taka til meðferðar einn til-
tekinn þátt upplýsinga-
tæknimála og fá til liðs við
sig sérfræðing frá sama

þetta vissulega þannig, að
fyrir hendi sé aukinn skiln-
ingur á þörfum dreifbýlisins
og vilji til að við getum
verið fullir þátttakendur í
upplýsingatæknibylting-
unni. Ég vonast einnig til
þess að nú sjáum við ákveð-
in vatnaskil í verðlagningu
á gagnaflutningum í dreif-
býli. Við höfum lengi bent
á, að bæði tæknilegar og
viðskiptalegar forsendur
eru til þess að jöfnuður ríki
í þessu efni. Þá vil ég einnig
benda á, að gagnaflutningar
snúast ekki lengur einvörð-
ungu um tölvutengingar og
internet, heldur einnig um
stafrænt sjónvarp, fjarnám
og rekstur myndfundakerfa,
svo eitthvað sé nefnt“, sagði
Björn Davíðsson.

landi.
„Ég lít á þetta sem gott tæki-

færi til að koma á framfæri
þörfum okkar sem úti á landi
búum“, sagði Björn í samtali
við blaðið, „og greina frá reyn-
slu okkar af þeirri þróun sem
átt hefur sér stað. Þá túlka ég

Björn Davíðsson.

Mestur hluti af berjun-Mestur hluti af berjun-Mestur hluti af berjun-Mestur hluti af berjun-Mestur hluti af berjun-
um kemur frá Vestfjörðumum kemur frá Vestfjörðumum kemur frá Vestfjörðumum kemur frá Vestfjörðumum kemur frá Vestfjörðum

Framleiðendur Kvöldsólar,
fyrsta verksmiðjuframleidda
berjavínsins hérlendis, fá tvo
þriðju af berjunum frá Vest-

fjörðum eða um þrjú tonn,
enda þótt víngerðin fari fram
á Húsavík eða í grennd við
hinar frægu þingeysku berja-

lendur.
„Vestfirðingar hafa verið

mjög duglegir gegnum tíðina
að tína ber og hafa selt til
Reykjavíkur í fjölmörg ár,
bæði í Blómaval og Vínberið“,
sagði Gunnar Ómar Gunnars-
son víngerðarmaður á Húsa-
vík í samtali við blaðið.

„Þegar ég byrjaði með þetta
í fyrra hringdi ég í kaupmann-
inn í Vínberinu og spurði hvar
hann hefði fengið öll þessi
ber í gegnum árin og þá var
það fyrst og fremst úr Arnar-
firði og Dýrafirði.“

Gunnar Ómar kveðst hafa
fengið einna mest af berjum
frá Ólafi Gíslasyni í Neðribæ
í Arnarfirði og Guðlaugu
Vagnsdóttur í Dýrafirði. Hann
segir þó að vestfirsku berin
séu ekki betri en berin í Þing-
eyjarsýslunni. „Nei, lang-
stærstu berin eru í kringum

Kópasker, í Kelduhverfi og
Öxarfirði, en það vantar fleira
fólk til að tína. Það er svo nýtt
að þurfa svona mikið af berj-
um.“

Sú lögun sem nú er í gerjun
hjá Sólbrekku ehf. er um
8.000 lítrar. Afraksturinn
verður um 12.000 flöskur sem
tilbúnar verða til sölu á vor-
mánuðum. Gunnar Ómar
sagði í samtali við BB að salan
á Kvöldsól hefði gengið mjög
vel og meira en helmingurinn
af síðustu lögun hafi farið fyrir
síðustu jól. „Núna ætlum að
búa til helmingi meira en síð-
ast.“ Hráefnið í 8.000 lítra lög-
unina er um fjögur og hálft
tonn af berjum, þar af um þrjú
tonn frá Vestfjörðum, og eitt
og hálft tonn af rabbabara auk
kryddjurta. Berin sem notuð
eru í vínið eru að miklum hluta
krækiber.

Verksmiðjuframleidda berjavínið Kvöldsól á HúsavíkVerksmiðjuframleidda berjavínið Kvöldsól á HúsavíkVerksmiðjuframleidda berjavínið Kvöldsól á HúsavíkVerksmiðjuframleidda berjavínið Kvöldsól á HúsavíkVerksmiðjuframleidda berjavínið Kvöldsól á Húsavík

Jarðgöng milli ArJarðgöng milli ArJarðgöng milli ArJarðgöng milli ArJarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar samþykkt í vetur?narfjarðar og Dýrafjarðar samþykkt í vetur?narfjarðar og Dýrafjarðar samþykkt í vetur?narfjarðar og Dýrafjarðar samþykkt í vetur?narfjarðar og Dýrafjarðar samþykkt í vetur?

Framkvæmdin myndi gerbreyta sam-Framkvæmdin myndi gerbreyta sam-Framkvæmdin myndi gerbreyta sam-Framkvæmdin myndi gerbreyta sam-Framkvæmdin myndi gerbreyta sam-
göngum milli norður- og suðursvæðisgöngum milli norður- og suðursvæðisgöngum milli norður- og suðursvæðisgöngum milli norður- og suðursvæðisgöngum milli norður- og suðursvæðis
Þingmenn Vestfirðinga og

ýmsir fleiri telja ekki ósenni-
legt að áætlun um gerð jarð-
ganga milli Arnarfjarðar og
Dýrafjarðar verði samþykkt á
Alþingi í vetur. Slík fram-
kvæmd myndi gerbreyta sam-
göngum milli norður- og suð-
ursvæðis Vestfjarða, en
Hrafnseyrarheiði er jafnan
ófær svo mánuðum skiptir á
hverju ári.

Fyrir rúmum tveimur árum
var samþykkt á Alþingi álykt-
un um fjárveitingar til jarð-
gangagerðar á árunum 2000-
2004. „Jafnframt verði hafinn
undirbúningur að næstu verk-
efnum. Sérstaklega verði
rannsökuð göng milli Arnar-
fjarðar og Dýrafjarðar á Vest-
fjörðum“, segir í ályktuninni.

Í langtímaáætlun um gerð
jarðganga á Íslandi, sem
þriggja manna vinnuhópur
innan Vegagerðarinnar skilaði
af sér í ársbyrjun 2000, en þar
átti sæti m.a. Gísli Eiríksson,
umdæmisverkfræðingur
Vegagerðarinnar á Vestfjörð-
um, segir svo um gerð jarð-
ganga milli Arnarfjarðar og
Dýrafjarðar:

Jarðgöng í stað fjallvegar
um Hrafnseyrarheiði hafa
verið nokkuð lengi til skoð-
unar. Heiðin er lokuð um 120
daga á ári að meðaltali og
mokstursdagar eru 30-40.
Nokkrar jarðgangaleiðir hafa
verið kannaðar, allt frá árinu
1981. Einna mest hafa menn
horft til ganga úr 70 m y.s. í
Arnarfirði í 70 m y.s. í Dýra-
firði, en þau yrðu um 5,1 km á
lengd. Jarðfræðilegar aðstæð-
ur eru nokkuð góðar. Kostn-

aður er áætlaður 2,3 milljarðar
fyrir einbreið göng, tvo 100
m langa forskála og tæpa 7
km af nýjum vegum að göng-
um. Vegalengd úr Arnarfirði
að Dýrafjarðarbrú styttist um
25 km. Göngin myndu spara
vegagerð út með Arnarfirði
og yfir Hrafnseyrarheiði, sem
gæti kostað um 500 m.kr. Eng-
ar fjárveitingar eru á núver-
andi langtímaáætlun.

Ætla má, að göng milli Arn-
arfjarðar og Dýrafjarðar,
ásamt vel uppbyggðum vegi
yfir Dynjandisheiði og góðri
vetrarþjónustu þar og á
Gemlufallsheiði, myndi
tryggja nokkuð öruggar heils-
árssamgöngur milli suður-
fjarðanna og Ísafjarðarsvæð-
isins. Árið 1999 var unnið að
frekari jarðfræðirannsóknum
á þessu svæði og könnun á
aðstæðum fyrir jarðgöng. Í
niðurlagi skýrslu um þær at-
huganir segir að aðstæður við
firðina innanverða séu hag-
stæðar ef munni jarðganga er
lágt yfir sjávarmáli (80-120

m y.s.) og gangalengdir þá
4,5-5,2 km. Aðstæður í bergi
eru góðar á íslenskan mæli-
kvarða og má líkja þeim við
aðstæður í þeim hluta gang-
anna undir Breiðadals- og
Botnsheiði sem er tvíbreiður,

frá munna í Tungudal að
gatnamótum. Aðstæður utar
með firðinum, undir hina eig-
inlegu Hrafnseyrarheiði þar
sem unnt er að gera göng sem
yrðu aðeins rúmir 2 km miðað
við munna í 290-360 m y.s.,

eru mun verri. Talið er að þær
séu tæplega miðlungsgóðar á
íslenskan mælikvarða, eða
nokkuð hliðstæðar því sem er
í aðkomugöngum Blöndu-
virkjunar. Þessi leið styttir
vegalengdir aðeins um 1 km.

Jarðgöngin undir Breiðadals og Botnsheiðar.

Meistaraflokkur karla í
KFÍ átti góða ferð suður
á land þegar liðið vann
tvo sigra í 1. deildinni á
jafnmörgum dögum. Á
föstudagskvöld var Þór í
Þorlákshöfn lagður að
velli 73-84 og var sig-
urinn öruggari en loka-
tölurnar gefa til kynna.
Bestu menn vallarins
voru Guðmundur Guð-
mannsson, Ásgeir Ás-
geirsson og Jeremy
Sargent en hann skoraði
23 stig, tók 19 fráköst
og varði 8 skot. Á laug-
ardagskvöld lagði KFÍ
síðan Fjölni í Grafarvogi,
94-109. en Fjölnir hafði
sex stig yfir í hálfleik og
fjögur stig í lok þriðja
leikhluta. Jeremy Sar-
gent var ótrúlegur og
skoraði 33 stig, tók 22
fráköst og varði 13 skot.
Ásgeir var með 25 stig,
11 fráköst og 1 varið
skot. Baldur var með 20
stig og lunkinn við þrigg-
ja stiga skotin eins og
venjulega stjórnaði Shir-
an Þórisson  liðinu.

Tveir útisigr-Tveir útisigr-Tveir útisigr-Tveir útisigr-Tveir útisigr-
ar hjá KFÍar hjá KFÍar hjá KFÍar hjá KFÍar hjá KFÍ
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DagbókarbrotDagbókarbrotDagbókarbrotDagbókarbrotDagbókarbrot
frá Finnlandsferð 2002

Reglulega heimsækja nokkur ungmenni
úr Ísafjarðarbæ fólk á svipuðum aldri í

norænum vinabæjum, sem eru Túnsberg í
Noregi, Linköping í Svíþjóð, Hróarskelda í
Danmörku og Joensuu í Finnlandi. Hópur

níu nemenda 10. bekkjar á Ísafirði og Flat-
eyri fóru síðsumars í slíka ferð til Finn-
lands þar sem þau tóku þátt í norrænu

skólamóti. Fararstjóri var Bergljót Hall-
dórsdóttir, kennari við Grunnskólann á

Ísafirði. Hér má lesa dagbókarbrot krakk-
anna úr ferðinni sem Bergljót tók saman.
Innan sviga framan við hvert brot má sjá

hvert þeirra skrifar í það skiptið.

Leiðin til JoensuuLeiðin til JoensuuLeiðin til JoensuuLeiðin til JoensuuLeiðin til Joensuu
(Matthías) Að þessu sinni

var vinabæjarmótið haldið
í Joensuu í Finnlandi. Hald-
ið var til Finnlands aðfara-
nótt föstudagsins 23. ágúst.
Við áttum flug til Kaup-
mannahafnar kl. 01.30 en
brjálað veður setti strik í
reikninginn og þurftum við
að fara með þotu frá
Reykjavíkurflugvelli um
klukkan 04.00.

(Edda Marín) Þegar við
lentum á Kastrup urðum við
að drífa okkur svo við misst-
um ekki af fluginu til Hels-
inki. Þegar við svo komum
þangað tókum við rútu nið-
ur á lestarstöð og þar létum
við farangurinn okkar í
geymslu og fórum svo og
fengum okkur að borða.
Þarna höfðum við talsverð-
an tíma lausan og skelltum
við okkur í Tívolí. Seinna
fórum við á lestarstöðina
og tókum næturlest til Joe-
nsuu. Við komum til Joens-
uu kl. 7 um morguninn og
þar beið okkar finnski hóp-
urinn sem tók á móti okkur
með íslenska fánann.

(Rakel Ósk) Við fórum
með þeim í rútu sem keyrði
okkur á staðinn sem var
heimili okkar næstu daga.
Þar komum við okkur fyrir
og þar sem við vorum fyrstu
gestirnir sýndu finnsku
krakkarnir okkur staðinn og
hvað væri hægt að gera þar
í frístundum. Svo máttum
við gera það sem við vildum
og skellti ég mér í sund í
vatninu og fór og hoppaði á
trampólínu. Klukkan 18
komu krakkarnir frá hinum
löndunum, þ.e.a.s. Noregi,
Svíþjóð og Danmörku. Ég
dauðkveið fyrir því að hitta
þann sem átti að gista með
mér næstu daga. En stelpan
sem ég gisti með heitir
Cecille og er frá Danmörku,
hún er mjög fín stelpa,
skemmtileg og hress.

Matthías, Þór og norskur vinur þeirra.

Sunnudagur 25. ágústSunnudagur 25. ágústSunnudagur 25. ágústSunnudagur 25. ágústSunnudagur 25. ágúst
(Ragnheiður) Við vöknuð-

um kl. 7. Þá fórum við að
borða og svo var okkur skipt í
hópavinnu. Ég og Matthías
vorum í náttúruhóp og áttum
að skrifa um náttúruna á Ís-
landi. Síðan fórum við út í
rútu sem keyrði okkur í klaust-
ur sem var svolítið langt í
burtu. Við sáum munka og
fengum að borða með þeim
eitthvað snarl. Svo fórum við
aftur á hótelið. Eftir kvöldmat
æfðum við leikritið af því að
við vorum með kvöldvöku
þetta kvöld. Kvöldvakan mis-
heppnaðist aðeins en krakk-
arnir hlógu bara og klöppuðu.

Mánudagur 26. ágústMánudagur 26. ágústMánudagur 26. ágústMánudagur 26. ágústMánudagur 26. ágúst
(Matthías) Við vöknuðum

og borðuðum og fórum í
þemahópana. Um daginn fór-
um við í bátsferð á svæði sem
kallast Ruunaa.

(Páll Janus) Við fórum í
siglingu niður ána þar sem á
endastöð biðu okkar kaffi og
kökur og fullt af góðum mat.
Ég man sérstaklega eftir þess-
um degi því að ég átti afmæli
þennan dag.

Þriðjudagur 27. ágústÞriðjudagur 27. ágústÞriðjudagur 27. ágústÞriðjudagur 27. ágústÞriðjudagur 27. ágúst

(Brynja Huld) Á þriðjudeg-
inum hittum við bæjarstjórann
og við fengum að fara aðeins
í bæinn og kíkja smá í búðir.
Svo í hádeginu fórum við á
pítsahlaðborð og þar fengum
við að borða eins mikið og
við vildum, allir íslensku
krakkarnir voru ekkert smá
glaðir því að maturinn í Finn-
landi var ekkert virkilega góð-
ur og við skoðuðum safn,
svona örugglega eitthvað
svipað og Þjóðminjasafnið á
Íslandi, nema bara finnskt.

Miðvikudagur 28. ágústMiðvikudagur 28. ágústMiðvikudagur 28. ágústMiðvikudagur 28. ágústMiðvikudagur 28. ágúst

(Matthías) Við gerðum það
sama og venjulega og fórum

svo að undirbúa okkur undir
gönguferð í þjóðgarði Finna.
Þjóðgarður Finna heitir Koli
og var þar alveg magnað út-
sýni. Þegar gönguferðinni var
lokið borðuðum við á veit-
ingastað á Kolisvæðinu. Að
þessu loknu var ekið heim á
leið en á leiðinni var stoppað
á stað sem kallaður er Djöfla-
kirkjan og eru það steinar sem
mynda þessi skemmtilegu
göng og hella.

(Jóakim) ...og um kvöldið
enn og aftur kvöldvaka og
ætla ég ekki að segja frá fleiri
kvöldvökum en þetta kvöld
grilluðum við pylsur og
pönnukökur og höfðum það
mjög fínt.

(Þór) Aðstæður á staðnum
voru frábærar. Það var vatn
með bátum og gufu sem var
við vatnið. Á kvöldin fóru allir
í gufu og þegar það var orðið
of heitt í gufunni var yfirleitt
hlaupið og stokkið í vatnið.

Fimmtudagur 29. ágústFimmtudagur 29. ágústFimmtudagur 29. ágústFimmtudagur 29. ágústFimmtudagur 29. ágúst

(Edda Marín) Við heimsóttum
skólana í Joensuu, okkur var
skipt í hópa. Ég og Brynja
vorum einu Íslendingarnir í
okkar hóp. Við fórum í nokkra
bekki og sögðum þeim aðeins
frá okkur og okkar landi.

(Rakel Sif) ...við borðuðum
mat með skólakrökkunum.
Það kom mér á óvart að allur
matur í öllum skólum í Finn-
landi er frír. Skólinn sem ég
fór í var ekki mjög frábrugðinn
mínum, nema hvað hann var
stærri og ekki beint vel útlít-
andi, húsgögnin voru gömul
og þarna voru kennd önnur
fög en hér.

(Ragnheiður) Svo um kl.
12 sótti rútan okkur og fór

með okkur niður í bæ. Þar
fengum við alveg tíma til að
versla til kl 15.30. Svo þegar
við komum á hótelið var smá
frí en síðan var hópmynda-
taka. Síðan var sýnt það sem
við vorum búin að vera að
vinna í hópavinnunni.

(Edda Marín) Núna var
komið að síðasta kvöldinu
okkar saman. Við vorum öll
svo fín og fengum frábæran
mat. Svo var komið að kennur-
unum að halda skemmtiatriði
fyrir okkur og þau tóku smá
ABBA show. Um kvöldið var

diskó og svaka stuð.
(Kristrún) Síðan settumst

við á gólfið  og sungum og
sungum af hjartans list. Finn-
arnir gáfu okkur öllum vina-
bönd.

(Edda Marín) Það var kom-
ið að kveðjustundinni, allir
mjög sorgmæddir.

(Þór) Þetta var frábær ferð
og vel skipulögð í alla staði.
Ég eignaðist marga vini sem
ég vona að ég hitti aftur.

(Kristrún) Það var gott að
koma heim. En ferðin öll var
yndisleg og mér eftirminni-

leg. Ég er mjög þakklát fyrir
að fá að fara í þessa ferð.
Innilegar þakkir.

Tekið saman úr dagbók-
um Brynju Huldar Óskars-
dóttur, Eddu Marínar Ein-
arsdóttir, Jóakims Snorra-
sonar, Kristrúnar Unu Guð-
mundsdóttur,  Matthíasar
Vilhjálmssonar, Páls Janus-
ar Þórðarsonar, Ragnheið-
ar Karítasar Hjálmarsdótt-
ur, Rakelar Óskar Jensdótt-
ur og Þórs Sveinssonar,
nemenda í 10. bekk á Ísa-
firði og á Flateyri.

Krakkar frá öllum vinabæjunum samankomnir.

Kristrún og Ragnheiður í þjóðgarðinum Koli.

Joensuu, séð frá ráðhúsinu.



MIÐVIKUDAGUR 9. OKTÓBER 2002      7

Útgerðarfélagið Ós hf. í BolungarvíkÚtgerðarfélagið Ós hf. í BolungarvíkÚtgerðarfélagið Ós hf. í BolungarvíkÚtgerðarfélagið Ós hf. í BolungarvíkÚtgerðarfélagið Ós hf. í Bolungarvík

Tvær fimmtán tonnaTvær fimmtán tonnaTvær fimmtán tonnaTvær fimmtán tonnaTvær fimmtán tonna
Cleopötrur í smíðumCleopötrur í smíðumCleopötrur í smíðumCleopötrur í smíðumCleopötrur í smíðum

Tveir 15 tonna bátar af
gerðinni Cleopatra 38 eru í
smíðum hjá Trefjum hf. fyrir
Útgerðarfélagið Ós hf. í
Bolungarvík, sem gerir út
krókaaflamarksbátana Guð-
mund Einarsson ÍS og Hrólf
Einarsson ÍS og eiga að
koma í stað þeirra.

Fyrri báturinn verður af-
hentur fyrir áramót en sá
síðari mánuði seinni. Frá
þessu er greint í Fiskifrétt-

um. Bátarnir sem skipt verður
út eru aðeins eins og tveggja
ára gamlir og varla kominn
tími á endurnýjun þeirra. Hins
vegar var reglum breytt fyrr á
þessu ári og heimilað að
krókaaflamarksbátar mættu
vera allt að 15 tonn að stærð.

„Auðvitað hefði átt að vera
búið að breyta þessum reglum
miklu fyrr og þegar allar fisk-
tegundir eru komnar í kvóta á
ekki að vera þörf fyrir nein

stærðarmörk. En kerfið er
bara svona og við lendum
þess vegna í því að skipta
um báta, nánast árlega. Það
sem vakir fyrir okkur fyrst
og fremst með smíði bát-
anna er að fá stærri og ör-
uggari báta. Við komum
sennilega ekki til með að
auka aflann þótt bátarnir
stækki“, sagði Guðmundur
Einarsson, skipstjóri á Guð-
mundi Einarssyni ÍS.

Almennur borgarafundur á SuðureyriAlmennur borgarafundur á SuðureyriAlmennur borgarafundur á SuðureyriAlmennur borgarafundur á SuðureyriAlmennur borgarafundur á Suðureyri

Líflegar umræður urðu á al-
mennum borgarafundi á Suð-
ureyri í síðustu viku, þar sem
fjallað var um skipulagsmál.
Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar boðaði til fundarins og
sóttu hann milli þrjátíu og
fjörutíu manns, fyrir utan full-
trúa í umhverfisnefnd og bæj-
arráði og embættismenn hjá
bænum.

Einkum voru skiptar skoð-
anir um það, hvort einstefna
eða tvístefna skuli vera á Sæ-
túni. Íbúar við götuna eru

fylgjandi tvístefnu en Vega-
gerðin andvíg á þeirri for-
sendu, að hornið þar sem
komið er út á þjóðveginn sé
of blint. Einnig var m.a. rætt
um tjaldstæði á Suðureyri,
nýtingu á flugvellinum og nið-
urrif á húsum Íslandssögu
neðan Eyrargötu sem búið er
að farga.

Engar ákvarðanir voru tekn-
ar á fundinum, enda stóð það
ekki til, að sögn Stefáns Bryn-
jólfssonar, skipulags- og
byggingafulltrúa Ísafjarðar-

bæjar, heldur var tilgangur
hans að ræða málin og gefa
bæjarbúum kost á að koma
viðhorfum sínum á framfæri.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
ákvað á sínum tíma að fresta
afgreiðslu deiliskipulags fyrir
þennan hluta Suðureyrar
þangað til borgarafundur hefði
verið haldinn. Upphaflega átti
að halda fundinn um mitt
sumar en hann frestaðist.
Væntanlega munu bæjaryfir-
völd ganga frá deiliskipulag-
inu á næstunni.

Vegagerðin á móti en íbúarVegagerðin á móti en íbúarVegagerðin á móti en íbúarVegagerðin á móti en íbúarVegagerðin á móti en íbúar
hlynntir tvístefnu á Sætúnihlynntir tvístefnu á Sætúnihlynntir tvístefnu á Sætúnihlynntir tvístefnu á Sætúnihlynntir tvístefnu á Sætúni

Langá í SkálavíkLangá í SkálavíkLangá í SkálavíkLangá í SkálavíkLangá í Skálavík

Nýja brúinNýja brúinNýja brúinNýja brúinNýja brúin
komin í gagniðkomin í gagniðkomin í gagniðkomin í gagniðkomin í gagnið

Ólafur Kristjánsson, bæjarstjóri klippir á borða að nokkrum
hópi fólks viðstöddum.

Ólafur Kristjánsson ekur fyrstur manna yfir nýju brúna á
Langá í Skálavík. Ljósmyndir: Hafþór Gunnarsson.

Skálvíkingar fjölmenntu
um helgina til að leggja síð-
ustu hönd á gerð nýrrar brú-
ar yfir Langá í Skálavík. Það
voru eigendur sumarbú-
staða sem komu saman til
að negla niður dekkið á hina
nýju brú og var það lokafrá-
gangur verksins. Brúin var
síðan tekin í notkun með
viðeigandi hætti og var það

bæjarstjórinn Ólafur Krist-
jánsson sem klippti á borða
og ók fyrstur manna bifreið
sinni yfir.

Í óveðri sem gekk yfir í nóv-
ember fyrir tæpu ári fauk
dekkið af brúnni yfir Langá
og var hún ófær öllum farar-
tækjum þótt hún væri mann-
geng eftir langbitunum. „Eftir
viðræður við ýmsa aðila kom-

umst við að þeirri niðurstöðu
að rétt væri að kaupstaðurinn
fjármagnaði brúarsmíðina,
þótt honum væri það ekki

skylt, þar sem Skálavík er úti-
vistarsvæði Bolvíkinga og
þeirra ferðalanga er koma
hér“, sagði Ólafur Kristjáns-

son. „Vegagerðin ákvað að
styrkja okkur um kr. 700.000
til verksins og sömuleiðis var
rækjuvinnslan Bakkavík svo

vinsamleg að gefa okkur
góða og sterka járnbita sem
hafa dregið nokkuð úr
kostnaði“, segir Ólafur.

Slökkvilið ÍsafjarðarbæjarSlökkvilið ÍsafjarðarbæjarSlökkvilið ÍsafjarðarbæjarSlökkvilið ÍsafjarðarbæjarSlökkvilið Ísafjarðarbæjar

Jafna þarf mark-Jafna þarf mark-Jafna þarf mark-Jafna þarf mark-Jafna þarf mark-
visst hlut kvennavisst hlut kvennavisst hlut kvennavisst hlut kvennavisst hlut kvenna

„Færa má rök fyrir því,
að ráðningarkröfur sem sett-
ar eru í reglugerð um mennt-
un, réttindi og skyldur
starfsmanna stangist á við
jafnréttishugmyndir SÍ og
jafnvel jafnréttislöggjöf“,
segir m.a. í skýrslu um stöðu
og stefnumótun Slökkviliðs
Ísafjarðarbæjar (SÍ), sem
Þorbjörn Sveinsson
slökkviliðsstjóri lagði fram
á síðasta fundi umhverfis-
nefndar Ísafjarðarbæjar.

„Til að jafna hlut kvenna
í liðinu er þó ekki forsvaran-
legt að gera minni þrek- og
styrkleikakröfur til þeirra,
heldur þarf að móta stefnu
sem tekur heildstætt á mál-
inu. Leita þarf markvisst að
réttum konum, þjálfa þær
upp og brjóta þannig ísinn

fyrir stallsystur þeirra, sam-
hliða því að hafa áhrif á
reglugerðarsmíð Bruna-
málastofnunar, sem heyrir
undir umhverfisráðuneyt-
ið“, segir einnig í skýrsl-
unni.

Í stefnumörkun fyrir
næstu þrjú árin segir síðan
afdráttarlaust að Slökkvilið
Ísafjarðarbæjar skuli vinna
markvisst að þessu máli „og
gæta þarf að því að sömu
kröfur gildi fyrir alla starfs-
menn“.

Engin kona er nú starf-
andi í Slökkviliði Ísafjarðar-
bæjar. Fyrsta konan sem
starfaði sem slökkviliðs-
maður hérlendis, Helga
Halldórsdóttir, var hins veg-
ar meðal liðsmanna á Ísa-
firði á árunum fyrir 1990.

Slökkvistöðin á Ísafirði.

Gamla sláturhúsið í
Vatnsfirði við Ísafjarðar-

djúp hefur verið tekið í
gagnið á ný á þessari slát-
urtíð. Þar er þó ekki slátr-
að heldur sviðnir hausar í
eins konar útibúi frá slát-
urhúsinu í Króksfjarðar-
nesi. Guðbrandur Bald-

ursson í Vatnsfirði annast
verkið og reiknar með að

svíða á fjórða þúsund

hausa á um tveggja mán-
aða tímabili.  „Þetta eru

svið með gamla laginu en
ekki eins og það óæti sem
fæst í búðum. Hér er salt-

að í strjúpann og sviðið
með kósangasi eins og gert

var í sveitum. Núna er
venjulega sviðið með járn-

suðugræjum, gasi og súr,
og hausarnir síðan þvegnir
upp úr vambakalki þannig

að bragðið af þessu er eins
og sviðin hafi verið lögð í
klór. Þetta geri ég ekki“,
segir Guðbrandur. „Sig-
urður kaupfélagsstjóri í

Króksfjarðarfjarðarnesi
kom að máli við mig og

bað mig að svíða hausana
frá sláturhúsinu þar.

Jafnframt get ég þá boðið
upp á aðstöðu hér svo að

aðrir geti sviðið fyrir sjálfa

sig ef þeir vilja. Yfirdýra-
læknir veitti leyfi fyrir
þessari starfsemi hér í

gamla sláturhúsinu í
Vatnsfirði“, segir Guð-

brandur. Jafnframt því að
svíða selur Guðbrandur

beint til neytenda. „Margir
taka hausana heila en líka
er hægt að fá þá sagaða“,

segir hann og reiknar með
að vera  að fram í nóvember.

Sviðið með gamla laginuSviðið með gamla laginuSviðið með gamla laginuSviðið með gamla laginuSviðið með gamla laginu
Sláturhúsið í Vatnsfirði við DjúpSláturhúsið í Vatnsfirði við DjúpSláturhúsið í Vatnsfirði við DjúpSláturhúsið í Vatnsfirði við DjúpSláturhúsið í Vatnsfirði við Djúp

Gamla sláturhúsið í Vatnsfirði við Djúp.
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Fyrsta Delta-kvikmyndin í heiminum er gerð af VestfirðingiFyrsta Delta-kvikmyndin í heiminum er gerð af VestfirðingiFyrsta Delta-kvikmyndin í heiminum er gerð af VestfirðingiFyrsta Delta-kvikmyndin í heiminum er gerð af VestfirðingiFyrsta Delta-kvikmyndin í heiminum er gerð af Vestfirðingi

Tilgangurinn er að gera stafrTilgangurinn er að gera stafrTilgangurinn er að gera stafrTilgangurinn er að gera stafrTilgangurinn er að gera stafr
myndagerð vandaðari og skmyndagerð vandaðari og skmyndagerð vandaðari og skmyndagerð vandaðari og skmyndagerð vandaðari og sk
– segir Einar Þór Gunnlaugsson kvikmyndagerðarmaður frá Hvilft í Önundarfirði

Svokölluð Delta-kvikmyndagerð er
ný af nálinni hér á landi og þó víðar

væri leitað. Í stuttu máli gengur
 Delta-kvikmyndagerð út á að fjórum

meginreglum er fylgt við gerð kvik-
mynda á stafrænu formi: Aðeins má
notast við tvo tökustaði, tökur mega
ekki taka lengri tíma en fjórar vikur,
ekki má mynda meira en 20 klukku-

stundir í dagsbirtu og kvikmyndin
verður að vera á að minnsta kosti

tveimur tungumálum.
Einn af hugmyndasmiðum

þessarar nýju stefnu er Önfirð-
ingurinn Einar Þór Gunn-
laugsson, sonur Gunnlaugs
Finnssonar bónda og fyrrum
alþingismanns á Hvilft í Ön-
undarfirði. Einar hefur nýlok-
ið gerð myndarinnar The
Third Name (Þriðja nafnið),
sem unnin er eftir títtnefndum
Delta-reglum. Einar gaf sér
tíma til að ræða um myndina,
stafræna kvikmyndagerð,
Rússland, gæsaveiðar og
fleira.

Sauðburður ogSauðburður ogSauðburður ogSauðburður ogSauðburður og
gæsaveiðargæsaveiðargæsaveiðargæsaveiðargæsaveiðar

Einar kom fyrir skömmu í
heimahagana í Önundarfirði
eins og hann hefur gert reglu-
lega síðan hann fluttist frá
Hvilft. „Ég hef aldrei getað
hrist sveitamennskuna al-
mennilega af mér og hef alla
tíð verið háður sveitastörfum.
Ég hef því miður ekki tíma til
að taka þátt í leitum og réttum
þetta haustið, þar sem önnur
verkefni kalla. Ég gat þó gefið
mér tíma í sauðburðinn í vor.“

Einar fæddist á Flateyri fyrir
tæpum 40 árum. „Ég ólst upp
í sveitinni en fór úr Önundar-
firði þegar ég komst á mennta-
skólaaldur. Þá var miklu al-
gengara að menn færu í burtu
ef þeir vildu fara í framhalds-
nám, þó að Menntaskólinn á
Ísafirði hafi fyrir löngu verið
stofnaður.“

Enda þótt Einar hafi ekki
tíma til að fara í göngur ætlar
hann sér að fara á gæsaveiðar
meðan hann dvelst í Önundar-
firði. „Ég ætla að veiða nokkr-
ar gæsir, eða reyna í það minn-
sta. Ég er engin ógurleg veiði-
kló en hef samt sem áður mjög
gaman af þessu. Gamlir Ön-
firðingar, og ég þar á meðal,
stofnuðu veiðifélag fyrir
nokkru. Í því er meira að
segja einn gamall Ísfirð-

ingur en inntaka hans í félagið
var liður í útþenslustefnu
þess.“

– Og endanlegt markmið
hlýtur að vera að hafa virkar
deildir í öllum heimsálfum,
eða hvað?

„Við reynum að vera raun-
sæir og ætlum í augnablikinu
að einbeita okkur að Norður-
löndum og Bretlandi. Það má
segja að við séum nú þegar
búnir að koma okkur upp
deildum á þessum svæðum
enda eru nokkrir félagsmanna
búsettir í Danmörku og á
Englandi.“

HljóðvinnaHljóðvinnaHljóðvinnaHljóðvinnaHljóðvinna
í Rússlandií Rússlandií Rússlandií Rússlandií Rússlandi

Kvikmyndin The Third
Name, eða Þriðja nafnið, er
væntanleg í kvikmyndahús á
Íslandi í janúar. Einar Þór
samdi handrit myndarinnar
auk þess sem hann leikstýrir
henni og framleiðir í félagi
við erlenda aðila. „Myndin
var öll tekin á Íslandi og mest
myndvinnslan fór þar fram.
Hins vegar ákváðum við að
vinna hljóð og músik í Rúss-
landi, í Pétursborg nánar til
tekið.“

– Hvers vegna í
ósköpunum?

„Ég hafði eignast
nokkra rússneska
vini í öðrum lönd-
um. Þá spunnust
umræður um
það hvers
vegna þeir
p r ó f u ð u
ekki að
vinna
á

Íslandi og af hverju ég prófaði
ekki að vinna í Rússlandi. Svo
vó þungt að einn erlendur
framleiðandi myndarinnar,
sem er frá New York, var og er
á leiðinni að flytja til Rúss-
lands. Þess má geta að þetta
er fyrsta íslenska myndin sem
er unnin að hluta í Rússlandi.“

SannfærandiSannfærandiSannfærandiSannfærandiSannfærandi
sem Rússisem Rússisem Rússisem Rússisem Rússi

Einar varði mestöllu sumr-
inu í Pétursborg. Hvernig
skyldi honum hafa líkað dvöl-
in þar?

„Mjög vel. Ég hafði reyndar
undirbúið mig vel. Bresk vin-
kona mín hafði sagt mér að
safna skeggi til að reyna að
líkjast heimamönnum sem
best svo það væru minni líkur
á að ég yrði rændur. Ég safnaði
skeggi og það svínvirkaði.
Glæpamenn létu mig í friði
og gervið var svo sannfærandi
að ég var oft spurður á rúss-
nesku um ýmsa hversdags-
lega hluti, hvað klukkan væri
og þar fram eftir götunum.
Það kom meira að segja fyrir
að ég var spurður til vegar.

Því miður hafði ég engan
tíma til að gera neitt annað
en að vinna að myndinni.
Það stóð alltaf til að ferðast
eitthvað um landið en ég
hætti fljótlega við það.
Mikill tími fór í hljóð-
vinnsluna, auk þess sem
ég eyddi miklum tíma í
að kanna hvernig væri að
vinna þarna, hvar væri
hægt að finna hæfileika-
fólk og ekki síst hvernig
viðskip taumhverf ið
væri. Skemmst er frá því
að segja að Rúss-
land kom

mjög vel út og það bendir allt
til þess að við förum aftur út á
næsta ári að vinna að annarri
mynd.“

Reynir meiraReynir meiraReynir meiraReynir meiraReynir meira
á handritiná handritiná handritiná handritiná handritin

„Þriðja nafnið“ er fyrsta
myndin sem er unnin eftir svo-
kölluðum Delta-reglum. Þess-
ar reglur setti Einar sjálfur í
samvinnu við nokkra kollega
sína og er tilgangur þeirra að
gera stafræna kvikmyndagerð
vandaðari og skilvirkari, án
þess þó að tapa þeirri tengingu
sem hún óneitanlega hefur við
grasrót kvikmyndalistarinnar.
„Menn sem gera Deltamyndir
mega ekki nota fleiri en tvo
tökustaði. Til að myndskreyta
má þó taka yfirlitsmyndir en
miðað er við að meginefni
myndarinnar sé tekið á tveim-
ur stöðum. Aftur á móti er

hægt að segja að t.d. Norður-
pólinn og Suðurpóllinn séu
tökustaðirnir og þá hefurðu
býsna mikið svæði til að
mynda á.

Þá koma aðrar reglur inn í.
Þú mátt til að mynda ekki
eyða meiri tíma en fjórum vik-
um í tökur. Þessar reglur jafna
leikinn mikið milli þeirra sem
eiga misgóðan aðgang að fjár-
magni. Þetta reynir meira á
hugmyndaflug manna og knýr
þá til að skrifa almennileg
handrit sem virka vel þó svo
að tökustaðir séu bara tveir
og tökutími stuttur. Þess má
geta í þessu samhengi að
kvikmyndin The Others með
Nicole Kidman gerist bara í
einu húsi.

Ég veit um tvær aðrar Delta-
myndir sem eru að fara í fram-
leiðslu. Önnur þeirra er um
mann sem getur ekki labbað
út úr húsinu sína af yfirnátt-
úrulegum ástæðum sem hann

skilur ekkert í sjálfur,
manngreyið.

Svo er ég sjálfur að fara að
gera aðra kvikmynd, sem eins
og hin verður að hluta unnin í
Rússlandi. Hún fjallar um
ávaxtasmygl.“

Einfaldlega alltEinfaldlega alltEinfaldlega alltEinfaldlega alltEinfaldlega allt
annað formannað formannað formannað formannað form

– Hvaða kosti hefur stafrænt
form kvikmynda umfram
filmumyndir og hverjir eru
gallarnir?

„Kostirnir eru náttúrlega
aðallega þeir að það er miklu
ódýrara að taka upp myndefni
á stafrænu formi. Þar að auki
er efnið meðfærilegra í allri
eftirvinnslu. Gallarnir eru þeir
að lýsingin breytist mjög og
það þarf að vinna allt öðru
vísi með ljósið. Að auki nær
stafræna formið landslags-
myndum ekki eins vel og það
veltur meira á náttúrulegri
birtu hvort efnið er gott.

Á heildina litið er eiginlega
hvorki hægt að tala um kosti
né galla stafrænnar kvik-
myndatöku. Þetta er bara ann-
að form og lýsir sér allt öðru-
vísi.“

– En um hvað er myndin
Þriðja nafnið?

„Nú um ástina maður, hvað
heldurðu. Hún fjallar í stuttu
máli um erlendan mann sem
lítur út eins og sambland af
gangster og terrorista. Hann
stelur farþegabát (í myndinni
notum við gömlu Breiðafjarð-
arferjuna Baldur) og heimtar
að fá að tala við fyrrverandi
kærustuna sína. Gallinn er
bara sá að stelpan kannast
ekkert við manninn og hefur
aldrei heyrt hans getið. Í
myndinni eru þau í raun bæði
að ljúga allan tímann.“

Að sjálfsögðu sýndAð sjálfsögðu sýndAð sjálfsögðu sýndAð sjálfsögðu sýndAð sjálfsögðu sýnd
fyrir vestanfyrir vestanfyrir vestanfyrir vestanfyrir vestan

– Og hvenær verður
myndin frumsýnd og hvar

verður hún sýnd?
„Hún verður
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ræna kvik-ræna kvik-ræna kvik-ræna kvik-ræna kvik-
kilvirkarikilvirkarikilvirkarikilvirkarikilvirkari

frumsýnd í janúar. Ég held að
það henti þessari mynd vel að
vera frumsýnd þá, þó hún sé í
raun tilbúin núna. Nóvember
og desember eru erfiðir mán-
uðir og íslenskir kvikmynda-
gerðarmenn hafa ekki góða
reynslu af því að frumsýna á
þessum tíma.

Meirihluti myndarinnar er
á ensku en samt um þriðjungur
á íslensku. Á næsta ári fer
hún á rúnt um óháðar kvik-
myndahátíðar í Bandaríkjun-
um og líklega í Evrópu.

Svo verður hún að sjálf-
sögðu sýnd fyrir vestan.“

Túlkurinn Ulu og Jury tæknimaður snúa baki í myndavélina,
enda uppteknir menn, en á skjánum sést í Elmu Lísu Gunn-
arsdóttur og Einar Þór til vinstri.

Leningrad Filmstudio fyrir miðju, bygging sem KGB lét
byggja fyrir kvikmyndagerð sína við Kanala Krukyova.
Hljóðvinnsla Þriðja nafnsins fór þar fram, en hún var fyrst
íslenskra kvikmynda sem unnin er í Rússlandi.

Við tökur á Íslandi í lok langs tökudags.

Góð vaxtarskilyrði trjáplantna í SkutulsfirðiGóð vaxtarskilyrði trjáplantna í SkutulsfirðiGóð vaxtarskilyrði trjáplantna í SkutulsfirðiGóð vaxtarskilyrði trjáplantna í SkutulsfirðiGóð vaxtarskilyrði trjáplantna í Skutulsfirði

Tíu þúsund trjáplönturTíu þúsund trjáplönturTíu þúsund trjáplönturTíu þúsund trjáplönturTíu þúsund trjáplöntur
voru gróðursettar í sumarvoru gróðursettar í sumarvoru gróðursettar í sumarvoru gróðursettar í sumarvoru gróðursettar í sumar

Vaxtarskilyrði trjá-
plantna í Skutulsfirði

virðast vera góð, ef mið-
að er við afkomu græðl-
inga sem plantað hefur

verið í firðinum á síðustu
árum. Trén virðast al-
mennt dafna ágætlega

þótt þau þurfi almennt
nokkuð langan tíma

áður en þau ná fullri
stærð.  Í júní í sumar

gróðursetti Skógræktar-
félag Ísafjarðar 10.000

plöntur við miðjan
fjörðinn norðanverðan.

Félagið naut aðstoðar
um tíu starfsmanna

Vinnuskóla Ísafjarðar-
bæjar og tók gróður-

setningin tíu daga. „Það

var gróðursett mest af
sitkagreni og síðan eitt-
hvað af lerki og birki“,

segir Magdalena Sigurðar-
dóttir, formaður Skóg-

ræktarfélagsins.
Skógrækt hefur verið í
blóma í Skutulsfirði á

liðnum árum og er farin
að skila nokkrum árangri.

Innarlega í firðinum má
sjá alaskavíði sem plantað
var fyrir þrettán árum og

hefur þegar náð um
tveggja metra hæð. Það
ber þó að athuga að al-
askavíðir er mjög fljót-

vaxinn og má ekki búast
við sambærilegum vaxtar-

hraða hjá þeim plöntum
sem gróðursettar eru nú. Trjálundurinn fyrir ofan Urðarveg á Ísafirði.

Jóhann Torfason forstöðumaður skíðasvæðisins á ÍsafirðiJóhann Torfason forstöðumaður skíðasvæðisins á ÍsafirðiJóhann Torfason forstöðumaður skíðasvæðisins á ÍsafirðiJóhann Torfason forstöðumaður skíðasvæðisins á ÍsafirðiJóhann Torfason forstöðumaður skíðasvæðisins á Ísafirði

Hyggst starfa áfram bæði semHyggst starfa áfram bæði semHyggst starfa áfram bæði semHyggst starfa áfram bæði semHyggst starfa áfram bæði sem
forstöðumaður og stjórnarmaðurforstöðumaður og stjórnarmaðurforstöðumaður og stjórnarmaðurforstöðumaður og stjórnarmaðurforstöðumaður og stjórnarmaður

Jóhann Króknes Torfa-
son, forstöðumaður skíða-
svæðisins á Ísafirði, sér ekki
ástæðu til að láta af stjórnar-
mennsku hjá Skíðafélagi Ís-
firðinga (SÍ), en fræðslu-
nefnd Ísafjarðarbæjar álykt-
aði á fundi þann 4. júlí í
sumar að ekki fari saman
starf forstöðumanns og
forystumennska hjá skíða-
hreyfingunni.

„Ég ætla ekki að láta af
stjórnarmennsku hjá Skíða-
félaginu, það er langt í frá.
Ég tel mig vera að vinna að

því að bæta tengsl og sam-
skiptamál milli aðila. Mér
finnst þetta varla vera ræðandi
og tel ekki að um neinn hags-
munaárekstur sé að ræða“,
segir Jóhann.

Elías Oddsson, sem sæti á
fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar,
segir að ástæða þess að nefnd-
in ályktaði á þennan hátt sé
sú, að ekki sé æskilegt að
menn sitji beggja vegna borð-
sins. „Þetta á ekki bara við
um skíðasvæðið. Það er ekki
æskilegt að forsvarsmaður
einnar deildar innan bæjarins

sé sami maður og hvað
mest samskipti á við deild-
ina. Af svipaðri ástæðu
mega kennarar ekki sitja í
fræðslunefnd“, segir Elías.
Jóhann Torfason hyggst
eftir sem áður starfa í stjórn
Skíðafélagsins og sem for-
stöðumaður skíðasvæðis-
ins. „Ef það á að breytast
verður að setja skýrar reglur
um slíkt. Mér finnst agalegt
ef það á að banna mönnum
að starfa í svona sjálfboða-
vinnu. Ég geri það bara af
hugsjón“, segir Jóhann.Jóhann Króknes Torfason.

Fyrirhugað að legFyrirhugað að legFyrirhugað að legFyrirhugað að legFyrirhugað að leggja nýjan veg að Hnífsdalskirkjugarðigja nýjan veg að Hnífsdalskirkjugarðigja nýjan veg að Hnífsdalskirkjugarðigja nýjan veg að Hnífsdalskirkjugarðigja nýjan veg að Hnífsdalskirkjugarði

Núverandi aðkoma  hættulegNúverandi aðkoma  hættulegNúverandi aðkoma  hættulegNúverandi aðkoma  hættulegNúverandi aðkoma  hættuleg
Stefnt er að því að leggja

nýjan veg að kirkjugarðin-
um í Hnífsdal og breyta að-
komuleiðinni verulega. Nýi
vegurinn á að liggja frá plan-
inu þar sem Óskar Frið-
bjarnarson var með hákarls-
verkun sína, allmiklu innar
við Hnífsdalsveg, og ská-
hallt niður að kirkjugarði.
Núverandi afleggjari að
kirkjugarðinum liggur beint
niður brekkuna frá aðalveg-
inum.

Fyrir rúmum tveimur ár-
um ákvað sóknarnefnd
Hnífsdalssóknar að ráðast í
gagngerar lagfæringar á
kirkjugarðinum. Í bréfi til
bæjaryfirvalda, sem lagt var
fram á síðasta fundi um-
hverfisnefndar Ísafjarðar-
bæjar, segir J. Andrés Guð-
mundsson formaður sókn-

arnefndar m.a.: „Í tengslum
við þessar framkvæmdir
leggjum við mikla áherslu á,
að fá aðkomunni að garðinum
breytt. Hún er nánast hættuleg
eins og hún er í dag.“

Með bréfinu fylgdi upp-
dráttur Péturs Jónssonar
landslagsarkitekts hjá Land-
ark að hinum nýja afleggjara.
Að sögn Stefáns Brynjólfs-
sonar, skipulags- og bygg-

ingafulltrúa Ísafjarðarbæj-
ar, hefur enn ekki verið
kannað nákvæmlega hve
mikla framkvæmd hér yrði
um að ræða.

Úr Hnífsdalskirkjugarði.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560
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Slökkvilið Ísafjarðarbæjar „gSlökkvilið Ísafjarðarbæjar „gSlökkvilið Ísafjarðarbæjar „gSlökkvilið Ísafjarðarbæjar „gSlökkvilið Ísafjarðarbæjar „gleymist í stjórleymist í stjórleymist í stjórleymist í stjórleymist í stjórnkerfi bæjarins“nkerfi bæjarins“nkerfi bæjarins“nkerfi bæjarins“nkerfi bæjarins“

Meðalaldur lausabún-Meðalaldur lausabún-Meðalaldur lausabún-Meðalaldur lausabún-Meðalaldur lausabún-
aðar og bifreiða 32 áraðar og bifreiða 32 áraðar og bifreiða 32 áraðar og bifreiða 32 áraðar og bifreiða 32 ár

Staðan hjá Slökkviliði
Ísafjarðarbæjar varðandi
bifreiðar og búnað er fremur
bágborin, eftir því sem fram
kemur í nýrri skýrslu. Með-
alaldur lausabúnaðar og
bifreiða er áætlaður tæplega
32 ár. Endurnýja þarf sem
fyrst einn dælubíl á Ísafirði,
þar sem hann gegnir stóru
hlutverki í slökkvistarfi í
sveitarfélaginu.

Búið er að bæta við bif-
reið á Þingeyri, sem er tank-
bíll frá 1980 með tank og
dælu frá svipuðum tíma.
Huga þarf að endurnýjun á
dælubíl á Þingeyri, en sá
sem þar er til staðar er af
gerðinni GAZ, árgerð 1956.

Endurnýja þarf lausar
dælur, reykköfunartæki og
annan smærri búnað. Þetta
kemur fram í skýrslu um
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar,
stöðu þess í dag og stefnu-
mótun næstu þrjú árin, sem
Þorbjörn J. Sveinsson
slökkviliðsstjóri lagði fram
og kynnti á fundi umhverf-
isnefndar Ísafjarðarbæjar
fyrir stuttu.

Eftir skipulagsbreytingar
í yfirstjórn Ísafjarðarbæjar
heyrir slökkviliðið nú undir
umhverfisnefnd. Í skýrsl-
unni kemur fram gagnrýni
á þessa tilhögun, og segir
að slökkviliðið sé „orðið af-
skiptalaust og gleymist í
stjórnkerfi bæjarins sem má
svo sannarlega fara að end-
urskoða aftur“.

Hér á eftir fara fáein efn-
isatriði úr áðurnefndri skýr-
slu um Slökkvilið Ísafjarð-
arbæjar (SÍ), ýmist unnin
upp úr henni, endursögð eða
tekin orðrétt upp úr henni.

Í dag er Slökkvilið Ísa-
fjarðarbæjar með þrjá
starfsmenn í 100% vinnu,
en þeir eru Þorbjörn J.
Sveinsson slökkviliðsstjóri,
Kristján Finnbogason vara-
slökkviliðsstjóri og Her-
mann G. Hermannsson
varðstjóri. Aðrir slökkvi-
liðsmenn eru 60 talsins. Þeir
gegna starfinu
í þegnskyldu-
vinnu og eru
kvaddir út
hvar sem þeir

eru staddir þegar kallið kemur.
Starfsemi Slökkviliðs Ísa-

fjarðarbæjar skiptist í for-
varnadeild og útkallsdeild.
Helstu verkefni forvarna-
deildar eru úttekt á skoðunar-
skyldum stöðum, eftirlit með
stöðum þar sem margt fólk
kemur saman, umsagnir
vegna veitinga- og gististaða,
yfirferð byggingarnefndar-
teikninga og ráðgjöf til hönn-
uða. Þau störf hjá útkallsdeild
sem almenningur þekkir best
eru slökkvistörf, sjúkraflutn-
ingar, björgun vegna umferð-
aróhappa og viðbrögð við um-
hverfisslysum, auk þjálfunar
og æfinga og daglegrar um-
hirðu húsnæðis, bíla og bún-
aðar.

Slökkvistöðvar Slökkviliðs
Ísafjarðarbæjar eru fjórar, þ.e.
á Ísafirði, Suðureyri, Flateyri
og Þingeyri, en auk þess er í
Hnífsdal aðstaða fyrir búnað.
Þjónustusvæði Slökkviliðs
Ísafjarðarbæjar er allur Ísa-
fjarðarbær en auk þess annast
SÍ sjúkraflutninga fyrir íbúa í
Súðavík og Ísafjarðardjúpi.

Gera þarf ráð fyrir kaupum
á björgunarbúnaði vegna bíl-
slysa til endurnýjunar á hluta
þess búnaðar sem fyrir er.
Bent er á, að útakstursdyr á
Slökkvistöð Ísafjarðar eru
orðnar ryðgaðar og þarf að
endurnýja þær. Mála þarf
aðalstöðina á Ísafirði að hluta,
svo og stöðina í Hnífsdal.
Brýnast er þó að gera við hús-
næði á Þingeyri, sem telja
verður heilsuspillandi. Ganga
þarf frá slökkvistöðinni á Suð-
ureyri, en þar vantar herslu-
muninn á að klára hreinlætis-
aðstöðu. Endurnýja þarf
jeppabifreið sem notuð er við
eftirlit. Tilfinnanlega vantar
tækjabifreið fyrir mengunar-
varnabúnað og björgunarbún-
að.

Í framtíðarsýn fyrir Slökk-
vilið Ísafjarðarbæjar segir í
skýrslunni, að haldið verði
áfram að byggja upp gagna-
grunn með
upplýsing-

um um staðhætti allra eftir-
litsskyldra staða og vinna að
slökkviáætlunum þeirra.
Stefnt verður að hagræðingu
og gæðum í rekstri með nýt-
ingu tölvu- og upplýsinga-
tækni.

Hugmyndir eru uppi varð-
andi samstarf Slökkviliðs
Ísafjarðarbæjar og Flugmála-
stjórnar vegna brunavarna á
Ísafirði, en viðræður hafa ein-
ungis verið óformlegar enn
sem komið er. Skoðun á sam-
starfi við nágrannasveitarfé-
lög á norðanverðum Vestfjörð-
um varðandi eldvarnaeftirlit
og búnað vegna mengunar-
slysa væri vel hugsanleg og
væri vert að athuga þann kost
nánar.

Hæfni starfsmanna varð-
andi slökkvistörf og sjúkra-
flutninga uppfyllir að mestu
leyti þær kröfur sem gerðar
eru á núverandi þjónustustigi.
Hvað umhverfismál varðar
uppfyllir hæfni starfsmanna
hins vegar ekki þær kröfur
sem gerðar eru samkvæmt
nýjum lögum og sama á
við um búnað. Nauðsyn-
legt er að Slökkvilið Ísa-
fjarðarbæjar geri sérstakt
átak til að uppfylla hlutverk
sitt á þessu sviði og er þar
þegar byrjað á fræðsluþætti
starfsmanna um viðbrögð.
Starfsmenn hafa skil-
greinda grunnmenntun auk
þess sem þeir fylgja ákveð-
nu menntunarferli innan
slökkviliðsins. Þátttaka
starfsmanna í námskeiðum
er góð og færni björgunar-
manna stenst almennt þær
kröfur sem gerðar eru.
Markviss þjálfun og sífelld
endurskoðun leiðir til skil-
virkni við björgunarað-
gerðir.

Vegna skorts á lögum og
skilgreiningu starfsramma
fyrir slökkvilið fjölgar
verkefnum á gráum svæð-
um. Viðskiptavinir ætlast

un með jákvæðari ímynd
sem mætir væntingum íbúa
í Ísafjarðarbæ. Þetta ferli er
tímafrekt fyrir alla aðila og
því mikilvægt að gefa því
nokkur ár. Sú greining og
stefnumótun sem hér liggur
fyrir er því frumgagn til að
koma ferlinu af stað og
auðvelda framhaldið.

til að Slökkvilið Ísafjarðar-
bæjar sinni fjölmörgum þátt-
um sem ekki er gert ráð fyrir í
fjárveitingum til þess.

Í reglugerð um eldvarna-
eftirlit eru strangar reglur um
fjölda heimsókna og eftirlit
með ýmiskonar starfsemi.
Þessum reglum hefur SÍ ekki
náð að framfylgja að fullu
vegna mannfæðar og til að ná
þeirri þjónustu upp þarf eitt
stöðugildi fyrir eldvarnaeftir-
lit.

Virk þátttaka starfsmanna í
stefnumótun og þróunarvinnu
er hluti af því að móta SÍ sem
skilvirkari stofn-

Ford 600 árgerð 1964 við Slökkvistöðina á Ísafirði. Þessi bíll kom til Ísafjarðar nýr og
var aðaldælubíll slökkviliðsins fram til 1995 þegar nýr bíll kom og setti þennan í annað
sæti. Mynd: Heimasíða SÍ.

Mercedes Benz 1434 4x4 árgerð 1995



MIÐVIKUDAGUR 9. OKTÓBER 2002      11

Bóluefnið komiðBóluefnið komiðBóluefnið komiðBóluefnið komiðBóluefnið komið
Byrjað verður að bólusetja gegn inflúensu

á heilsugæslustöðvunum í byrjun október.
Bólusetningar munu fara fram milli kl. 14:00
og 15:30.

Allir einstaklingar eldri en 60 ára eru
hvattir til að koma í bólusetningu.

Einnig eru börn og fullorðin sem hafa
langvinna hjarta-, lungna-, nýrna- eða lifrar-
sjúkdóma, sykursýki eða illkynja sjúkdóma
hvött til að láta bólusetja sig.

Ekki taka óþarfa áhættu þegar auðveld
og áhrifarík vörn er til.

Upplýsingasímar:
Ísafjörður, 450 4500, Flateyri, 456 7638,

Þingeyri, 456 8122, Suðureyri, 456 6144,
Súðavík, 456 4966.

Komdu í bólusetningu! Gjaldið er kr. 600
auk komugjalds.

PíanóstillingarPíanóstillingarPíanóstillingarPíanóstillingarPíanóstillingar

Davíð S. Ólafsson
sími 893 7181

Póst- og fjarskiptastofnun
kvað í síðustu viku upp úr-
skurð vegna kvörtunar frá
samtökunum Friði 2000 varð-
andi starfshætti Snerpu ehf. á
Ísafirði. Eftir að hafa yfirfarið
gögn sem fylgdu kvörtuninni
og athugasemdir og skýringar
Snerpu varðandi málsatvik
telur stofnunin að ekki sé um
brot að ræða á fjarskiptalögum
eða öðrum þeim lögum sem
heyra undir eftirlit Póst- og
fjarskiptastofnunar, og „er því
ekki tilefni til frekari aðgerða

í þessu máli af hálfu stofnun-
arinnar“, eins og segir í úr-
skurðinum.

Forsagan er sú, að í júní
sendi Friður 2000 kvörtun til
Póst- og fjarskiptastofnunar
vegna þess að Snerpa hafði
hindrað tölvuruslpóst frá sam-
tökunum. Vildu samtökin
meina að Snerpu væri óheim-
ilt skv. fjarskiptalögum og
öðrum lögum, m.a. hegning-
arlögum, að stöðva póst á
þann hátt sem gert var.

Netruslpóstur, oft nefndur

spam, hefur færst mjög í vöxt
síðastliðið ár en þó aldrei
meira en síðustu tvo mánuði,
að sögn Björns Davíðssonar
hjá Snerpu. Nú er slíkur póstur
kominn hátt í tvo þriðju af
öllum sendum pósti á Netinu
eða rúmlega 62%. Snerpa hef-
ur um nokkuð skeið haldið
saman tölum um hlutfall pósts
sem er hafnað vélrænt sem
ruslpósti en ýmsar sjálfvirkar
aðferðir eru tiltækar í því
skyni. Björn segir að Snerpa
hafi lagt sérstaka áherslu á að

verja notendur sína fyrir send-
ingum af þessu tagi.

„Aldrei er þó hægt að koma
algerlega í veg fyrir að eitt og
eitt „spam“ sleppi í gegn en
við álítum betra að það komi
fyrir en hitt að hafnað sé pósti
sem ekki flokkast sem spam.
Núverandi síunaraðferðir hafa
gefist vel og einu tilfellin þar
sem pósti hefur verið hafnað
án þess að vera ruslpóstur eru
þau þar sem pósthús sendanda
hefur verið brotið upp af tölvu-
þrjótum“, segir Björn.

Var heimilt að stöðvaVar heimilt að stöðvaVar heimilt að stöðvaVar heimilt að stöðvaVar heimilt að stöðva
ruslpóst frá Friði 2000ruslpóst frá Friði 2000ruslpóst frá Friði 2000ruslpóst frá Friði 2000ruslpóst frá Friði 2000

Tölvuþjónustan Snerpa ehf. á ÍsafirðiTölvuþjónustan Snerpa ehf. á ÍsafirðiTölvuþjónustan Snerpa ehf. á ÍsafirðiTölvuþjónustan Snerpa ehf. á ÍsafirðiTölvuþjónustan Snerpa ehf. á Ísafirði

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

RAX meðRAX meðRAX meðRAX meðRAX með
sýningusýningusýningusýningusýningu
Ragnar Axelsson ljós-

myndari (RAX) opnaði á
laugardag sýningu í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði. Á
sýningunni eru rúmlega 20
myndir sem Ragnar hefur
tekið undanfarin ár og eru
hluti af sýningu sem hann
hélt í Mílanó á Ítalíu í sum-
ar. Yfirskrift sýningarinnar
er „Horfnir lífshættir“ og
er myndefnið sótt til Ís-
lands, Færeyja og Græn-
lands.

Ragnar hefur starfað
sem ljósmyndari á Morg-
unblaðinu í rúma tvo ára-
tugi og vann til íslensku
fréttaljósmyndaverðlaun-
anna árið 1991. Auk sýn-
inga sem hann hefur hald-
ið erlendis hélt hann sýn-
ingu á Kjarvalsstöðum ár-
ið 1990. Myndirnar á sýn-
ingunni í Edinborg verða í
bók sem gefin verður út í
Þýskalandi og hjá Eddu,
miðlun og útgáfu, á næsta
ári.

Fjölmenni var á Þjóðahátíð Vestfirðinga á Tálknafirði enda
margt framandi til sýnis.

Guðjón Arnar og Bryndís eru ákveðin í að bjóða sig fram í
næstu alþingiskosningum.

Fimmta Þjóðahátíð Vestfirðinga haldin á TálknafirðiFimmta Þjóðahátíð Vestfirðinga haldin á TálknafirðiFimmta Þjóðahátíð Vestfirðinga haldin á TálknafirðiFimmta Þjóðahátíð Vestfirðinga haldin á TálknafirðiFimmta Þjóðahátíð Vestfirðinga haldin á Tálknafirði

„Andrúmsloftið sérlega elskulegt“„Andrúmsloftið sérlega elskulegt“„Andrúmsloftið sérlega elskulegt“„Andrúmsloftið sérlega elskulegt“„Andrúmsloftið sérlega elskulegt“
– segir Ingibjörg Daníelsdóttir (Inga Dan), félagsmaður í Rótum

Þjóðahátíð Vestfirðinga,
hin fimmta í röðinni, var

haldin á Tálknafirði á föstu-

dag og laugardag. Hátíðin
tókst að venju með miklum

ágætum og sýningarbásar

framandi landa voru hver
öðrum glæsilegri. Ekki síst

vakti bás Suður-Afríku

verðskuldaða athygli
 „Mér fannst nándin við

heimafólkið mikil og

andrúmsloftið var sérstak-
lega elskulegt. Fólk af

Suðurfjörðunum hefur ekki
áður getað sótt Þjóðahátíð

Vestfirðinga þar sem hingað
til hefur ekki verið fært

norður yfir heiðar þegar hún
hefur verið haldin“, segir

Ingibjörg Daníelsdóttir (Inga
Dan), einn félagsmanna í
Rótum, félagi áhugafólks
um menningarfjölbreytni,

sem stóð að hátíðinni í
samvinnu við Rauða

krossinn og Fjölmenn-
ingarsetur á Vestfjörðum.

Fjöldi fólks af norðan-
verðum Vestfjörðum lagði
leið sína vestur til að taka

þátt í hátíðarhöldunum.
„Það var ókeypis á hátíðina

svo við höfum engar tölur
yfir aðsókn, en það var þétt

setið og allir atburðir vel
sóttir. Sérstök ánægja var

með fyrirlestra og spunnust
af þeim miklar umræður.

Veður var mjög gott. Menn
voru svolítið smeykir við

yfirvofandi rigningu og rok
en þetta slapp og því var
hægt að halda brennu og

flugeldasýningu eins og til
stóð“, segir Ingibjörg.

Fjölmenni var við varðeldinn.         Ljósmyndir: Jón Þórðarson.

Hressir strákar frá Póllandi.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Samgöngur og sameiningSamgöngur og sameiningSamgöngur og sameiningSamgöngur og sameiningSamgöngur og sameining NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Alls svöruðu 622.
Já sögðu 87 eða 13,99%
Nei sögðu 522 eða 83,92%
Hlutlausir voru
13 eða 2,09%

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður
Bæjarins besta óskar að ráða blaða-

mann nú þegar. Umsækjendur þurfa að
vera áhugasamir og duglegir og hafa

góða almenna þekkingu, einkum á
málefnum og staðháttum á Vestfjörðum,

hafa gott vald á íslensku máli og geta
unnið hratt, jafnframt því sem nákvæmni í

vinnubrögðum er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Sigurjón J.

Sigurðsson, ritstjóri í síma 456 4560.

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður

Finnst þér ríkiðFinnst þér ríkiðFinnst þér ríkiðFinnst þér ríkiðFinnst þér ríkið
gera nóg af þvígera nóg af þvígera nóg af þvígera nóg af þvígera nóg af því
að flytja verkefniað flytja verkefniað flytja verkefniað flytja verkefniað flytja verkefni
út á land?út á land?út á land?út á land?út á land?

ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

ÞorvaldurÞorvaldurÞorvaldurÞorvaldurÞorvaldur
syngur viðsyngur viðsyngur viðsyngur viðsyngur við

messumessumessumessumessu
Góður gestur er væntan-

legur í Þingeyrarprestakall
í kvöld. Það er hinn gamal-
kunni söngvari Þorvaldur
Halldórsson sem ætlar að
spila og syngja á léttum
nótum í Þingeyrarkirkju
við fjölskylduguðsþjón-
ustu (létta poppmessu) fyr-
ir allt prestakallið.

Upphafstakturinn í
þessari guðsþjónustu sem
höfðar til fólks á öllum
aldri verður sleginn með
laginu Á sjó og fleiri slík-
um sem Þorvaldur gerði
fræg á sínum tíma.

Allir eru velkomnir á
fjölskylduguðsþjónustuna
í Þingeyrarkirkju sem
hefst kl. 20 í kvöld. Prestur
verður séra Guðrún Edda
Gunnarsdóttir, sóknar-
prestur í Þingeyrarpresta-
kalli.

Edinborgarhúsið á ÍsafirðiEdinborgarhúsið á ÍsafirðiEdinborgarhúsið á ÍsafirðiEdinborgarhúsið á ÍsafirðiEdinborgarhúsið á Ísafirði

Tónleikar ÖnnuTónleikar ÖnnuTónleikar ÖnnuTónleikar ÖnnuTónleikar Önnu
Pálínu og félagaPálínu og félagaPálínu og félagaPálínu og félagaPálínu og félaga

„Guð og gamlar konur“ er
yfirskrift tónleika sem vísna-
söngkonan Anna Pálína Árna-
dóttir ásamt félögum sínum,
þeim Aðalsteini Ásberg Sig-
urðssyni, Gunnari Gunnars-
syni píanóleikara og Jóni
Rafnssyni kontrabassaleikara,
efnir til í Edinborg á Ísafirði á
föstudagskvöld. Þar munu þau
flytja tónlist af nýrri geisla-
plötu sinni, „guð og gamlar
konur“, auk þess sem gamlar
perlur verða pússaðar.

„Eins og heitið ber með sér
verður á þessum tónleikum
sungið um lífið og tilveruna
og ýmsar af þeim áleitnu
spurningum sem leita á okkur
þegar við gefum okkur tíma
til að líta yfir líf okkar“, segir
í kynningu. Eins og áður eru
flestir textanna eftir Aðalstein
Ásberg, en hann mun einnig
flytja nokkur ljóð úr metsölu-
bókinni „Sagði mamma“ sem
kom út á síðasta hausti og
hefur notið mikilla vinsælda.

Nokkuð er um liðið síðan
vísnahjónin Anna Pálína og
Aðalsteinn Ásberg heimsóttu
Ísafjörð síðast og geta því
unnendur vísnatónlistar hugs-
að gott til glóðarinnar. Tón-
leikarnir í Edinborg hefjast kl.
21 á föstudagskvöldið. Að-
gangseyrir er 1.500 krónur og
eru allir velkomnir.

Hrólfur Vagnsson tónlistarmaðurHrólfur Vagnsson tónlistarmaðurHrólfur Vagnsson tónlistarmaðurHrólfur Vagnsson tónlistarmaðurHrólfur Vagnsson tónlistarmaður

Á leið í tónleikaferð umÁ leið í tónleikaferð umÁ leið í tónleikaferð umÁ leið í tónleikaferð umÁ leið í tónleikaferð um
landið með Blue Brazillandið með Blue Brazillandið með Blue Brazillandið með Blue Brazillandið með Blue Brazil
Tónlistarmaðurinn Hrólf-

ur Vagnsson frá Bolungar-
vík, sem hefur um langt ára-
bil verið búsettur í Þýska-
landi ásamt fjölskyldu sinni,
leggur upp í vikulanga tón-
leikaferð um landið um
helgina með suður-amer-
íska tónlist ásamt fjölþjóð-
legu hljómsveitinni Blue
Brazil.

Hrólfur er eins og kunn-
ugt er einhver snjallasti har-
monikuleikari sem Ísland
hefur eignast. Hann hefur

verið drjúgur við að halda tón-
leika hér heima, ýmist einn
eða með heimsþekktum tón-
listarmönnum frá ýmsum
löndum, allt frá því að hann
hóf nám í Þýskalandi fyrir
rúmum 20 árum.

Hrólfur er vel þekktur ytra
fyrir list sína og hefur auk
þess rekið eigið hljóðver í
Þýskalandi síðustu þrettán
árin. Einkum hefur hann getið
sér orð fyrir upptöku á jasstón-
list og klassískri tónlist. Hann
er nú í fyrsta skipti að koma

heim til Íslands með hljóm-
sveit og prógramm af léttara
taginu.

Íslandsreisa Blue Brazil
og Hrólfs Vagnssonar verð-
ur dagana 13.-20. október.
Hljómeykið Blue Brazil
skipa Iris Kramer á trompet,
Marc André Krikula á gítar,
Cesar Ferreira á slagverks-
hljóðfæri, Gros Ngolle Po-
kossi á bassa og Guido
Schmidt á trommur og síð-
an leikur Hrólfur sjálfur á
harmóniku.

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð.
Austurvegur 13: Efri hæð og ris.
Laus eftir 2 mánuði.
Verð kr. 5.500.000,-
 Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð á
1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,-
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð. Verð kr.
3.000.000.- Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6

herbergja.
Mjallargata 1: 70m² 2ja-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Seljalandsvegur 54: Einbýlishús í
endurbyggingu eftir bruna. 113 m² .
Verð 4.600.000,-
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 7: 3ja herb. íbúð á 2. hæð
f.m. Verð kr. 3.800.000. Laus.
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.

Fjarðarstræti 13: Húsið er tvær hæðir og kjallari ásamt 50m² bílskúr. Góð
lóð. Á hvorri hæð er ca. 80m² íbúð og í kjallara ófullgerð minni íbúð. Húsið
selst í einu lagi eða hver íbúð sér.

íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 800.000,-
Suðurtangi 2: 160 m² iðnaðarhús-
næði á jarðhæð, 123 m² íbúð á 2.
hæð og 64,5 m² íbúð á jarðhæð.
Tangagata 20 A: 150 m² íbúð í
þríbýlishúsi. Laus.
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Verð kr. 6.500.000,-
Urðarvegur 70: Raðhús með innb.
bílskúr alls um 195m². Laust eftir
samkomulagi. Verð tilboð.

PATREKSFJÖRÐUR:
Aðalstræti 120: 140 m² sérhæð  í
tvíbýlishúsi.
Aðalstræti 51: 162 m² sérhæð.
Sigtún 6: 252 m² einbýlishús,
ófullgert. Verð 4.600.000,-
Sigtún 21: 115 m² raðhús.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft ein-
býlishús. Verð 4.700.000,-. Laust.

BÍLDUDALUR:
Arnarbakki 1: 104m² einb.hús.
Laust. Verð kr. 3.200.000,-

SUÐUREYRI:
Eyrargata 2: 112 m² einbýlishús
ásamt 28 m² bílskúr.
Verð kr. 4.000.000,-
Sætún 8: 190 m² raðhús.

FLATEYRI:
Hafnarstræti 23: 163 m²
einbýlishús ásamt bílskúr. Verð kr.
3.000.000,-

BOLUNGARVÍK:
Heiðarbrún 2, Bolungarvík: Rúml.
140m² einbýlishús ásamt bílskúr.
Laust samkv. samkomulagi.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjallara. Getur
selst sitt í hvoru lagi.
Ljósaland 6: 256,7m² einbýlishús
með innb. bílskúr. Laust. Verð kr.
3.500.000,-
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einb.húsi koma til gr.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á

efri hæð.
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,-

Traðarland 29:182 m2 einbýlishús með innb. bílskúr. Verð kr. 8.600.00.

Nú styttist í kosningar að vori. Þegar er ljóst að starfstími Alþingis hefur verið
styttur. Alþingismenn munu vafalaust tala mikið og lengi í vetur og fleiri hug-
myndir sjá dagsins ljós en oftast áður. Allir munu þeir keppast við að gera sinn
hlut sem allra bestan og sannast þar enn, að hverjum þykir sinn fugl fagur. Auð-
vitað gerum við Vestfirðingar okkur vonir um bættar samgöngur bæði frá Pat-
reksfirði og austur í Gilsfjörð og ekki síður til Ísafjarðar, en þar verða jarðgöng
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar stór þáttur og brýnn.

Bættum samgöngum fylgja breyttir hættir í ýmsu er snýr að
daglegu lífi. Vikið hefur verið að því áður að matvöruverslanir
starfi ekki lengur í þorpunum í Vestur-Ísafjarðarsýslu. Sótt er til
Ísafjarðar eftir ódýrari matvöru sem ekki býðst á hverjum og
einum stað. Heilbrigðisþjónusta safnast saman á einn stað að megninu til og er
nú að mestu á Ísafirði og síðast en ekki síst þá er öllum ljóst að skólastarf í Vestur-
Ísafjarðarsýslu hlýtur á endanum að fara í sama farið og væntanlega þá til góðs
þeim er þjónustunnar njóta, það er að segja nemendum sem fá tækifæri til að
stunda nám á jafnréttisgrundvelli fremur en áður.

Á þessum nótum hljóta tillögur heilbrigðisráðuneytisins að standa. En lagt
hefur verið til að Heilbrigðisstofnun Bolungarvíkur verði sameinuð þeirri á
Ísafirði. Auðvitað er sárt að missa sitt, líti menn á annað borð þeim augum hlut-
ina. En hinu verður ekki neitað að bættar samgöngur hljóta að kalla á ýmiss konar

hagræðingu, bæði til framfara og ekki síður til þess að réttlæta fé sem lagt er í
vegbætur og aðrar samgöngur. Nú neita Bolvíkingar og ekki í fyrsta sinn. Engu
virðist skipta þótt íbúum hafi þar fækkað, því miður, eins og annars staðar á
Vestfjörðum og ná megi fram hagræðingu og væntanlega betri þjónustu en ella..

Það engan veginn nægilega sannfærandi að við heimtum vegbætur, jarðgöng
og annað, en neitum um leið að laga líf okkar breyttum aðstæðum og þörfum hins
sameiginlega sjóðs landsmanna, sem stendur undir greiðslum af þessum

framförum í samgöngum. Á sama tíma og íbúar höfuðborgarinn-
ar kvarta undan því að njóta ekki jafnræðis við aðra landsmenn
varðandi þjónustu lækna og heilsugæslustöðva neitum við,
sem þó höfum að þessu leyti ekki síðri aðstöðu, að laga okkur

að breyttum aðstæðum og taka þátt í því að hagræða.
Stjórnsýslan einfaldaðist við sameiningu fimm hreppa vestur sýslunnar og

Ísafjarðarkaupstaðar í Ísafjarðarbæ. Sex sveitarfélög hafa orðið að einu fyrst og
fremst vegna bættra samgangna með tilkomu Vestfjarðaganga. Erfitt hefur það
verið mörgum á fjörðunum að horfa á þjónustu dragast saman og sameiningunni
verið kennt um. Það er misskilningur. Skuldir og uppsafnaður vandi hefði haft
sömu áhrif mun hraðar að óbreyttu. Eftir hefðu setið einangruð samfélög í
þremur fjörðum án möguleika á framförum og nútímaþjónustu. Í það stefnir í
Bolungarvík að óbreyttu.
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Vatnið í stöðinni var hátt í hálfan annan metra á dýpt.       Ljósmyndir: Sölvi Sólbergsson.

Stórtjón vegna vatnsflóðs í MjólkárvirkjunStórtjón vegna vatnsflóðs í MjólkárvirkjunStórtjón vegna vatnsflóðs í MjólkárvirkjunStórtjón vegna vatnsflóðs í MjólkárvirkjunStórtjón vegna vatnsflóðs í Mjólkárvirkjun

Vatnið nærri hálfurVatnið nærri hálfurVatnið nærri hálfurVatnið nærri hálfurVatnið nærri hálfur
annar metri á dýptannar metri á dýptannar metri á dýptannar metri á dýptannar metri á dýpt

Milljónatjón varð vegna
vatnsflóðs í Mjólkárvirkjun í
Arnarfirði fyrir helgina og lá
raforkuframleiðsla í virkjun-
inni alveg niðri um tíma en

hófst aftur undir kvöld á
sunnudag. Ekki varð þó raf-
magnsskortur á veitusvæði
Orkubús Vestfjarða heldur var
meiri orka keypt frá Lands-

virkjun á meðan.
Tvær vélar til raforkufram-

leiðslu eru í Mjólkárvirkjun.
Laust eftir miðnætti aðfara-
nótt föstudags sprakk tæmi-
loki á þrýstivatnspípu fyrir vél
1, sem hafði ekki verið í notk-
un um nokkurt skeið, með
þeim afleiðingum að vatn
flæddi inn í kjallara stöðvar-
hússins. Brunndælur höfðu
ekki undan lekanum og flæddi
vatn um allan kjallarann sem
er um 350 fermetrar að flatar-
máli. Um 450 rúmmetrar
vatns voru í pípunni og var
vatnshæðin í kjallaranum 1,35
metrar þegar mest var. Vél 2
var í gangi þegar tæmilokinn

sprakk. Rafmótorar sem eru í
kjallaranum fóru í kaf og duttu
hjálparkerfi út og vélin stöðv-
aðist.

Mikið tjón varð á rafeinda-
búnaði ýmis konar og vara-
hlutalager. Menn frá slökkvi-
liðinu á Þingeyri komu á
Mjólká með öfluga dælu og
unnu að því að dæla vatninu

úr kjallaranum. Alls voru níu
menn að störfum um nóttina
og mun þeim hafa tekist að
forða virkjuninni frá frekara
tjóni.

Vél 1 hafði ekki verið í
gangi frá 17. september vegna
endurnýjunar á hluta af búnaði
vélarinnar og til hafði staðið
að ræsa hana á föstudag eða

laugardag. Vegna óhappsins
frestaðist það og komst hún
ekki í gagnið fyrr en á sunnu-
dagskvöld. Mótorinn úr vél 2
var sendur í þurrkun og var
olíukerfi hennar hreinsað en
legur og annar búnaður sluppu
við skemmdir. Báðar vélarnar
voru komnar í fulla vinnslu á
sunnudagskvöld.

Steinar R. Jónasson stöðvarstjóri í Mjólkárvirkjun virðir
fyrir sér ástandið í kjallara stöðvarhússins í nótt.

Gárungafélagi Fjórðungs-
sjúkrahússins á Ísafirði (FSÍ)
er fátt heilagt. Þannig tóku
félagsmenn sig til og fiktuðu
við bíla tveggja af háttsettari
starfsmönnum sjúkrahússins,
þeirra Þorsteins Jóhannesson-
ar (doktor Saxa), yfirlæknis
FSÍ, og Hallgríms Kjartans-
sonar (doktor 6y, framborið
sexý), yfirlæknis heilsugæslu
Heilbrigðisstofnunarinnar í
Ísafjarðarbæ. Gárungafélagið
límdi yfir bílnúmerin svo

gestir og gangandi gætu feng-
ið vitneskju um hvað mennir-
nir eru kallaðir innan veggja
sjúkrahússins.

Þannig vill til, að Þorsteinn
og Hallgrímur eiga nákvæm-
lega eins bíla, að vísu ekki
með sama lit (e.t.v. svo að
þeir ruglist ekki á þeim þegar
fljótt þarf að grípa til þeirra).
Ekki er vitað á þessari stundu
hvaða ástæður voru að baki
þessum óviðurkvæmilega
verknaði Gárungafélagsins.

Bílnúmer yfirlækn-Bílnúmer yfirlækn-Bílnúmer yfirlækn-Bílnúmer yfirlækn-Bílnúmer yfirlækn-
anna „lagfærð“anna „lagfærð“anna „lagfærð“anna „lagfærð“anna „lagfærð“

Gárungafélag FSÍGárungafélag FSÍGárungafélag FSÍGárungafélag FSÍGárungafélag FSÍ
Dr. Saxi og dr. 6y.

Vatnið fossar inn frá sprungnum loka á þrýstivatnspípu.
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SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Föstudagur 11. október kl. 03:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatöku í Japan.
Laugardagur 12. október kl. 13:30

Landsleikur í knattspyrnu: Ísland – Skotland
Laugardagur 12. október kl. 05:10

Formúla 1: Bein útsending frá keppni í Japan.

SýnSýnSýnSýnSýn
Sunnudagur 13. október kl. 17:00

NFL-deildin: Bein útsending
Miðvikudagur 16. október kl. 20:30

EM í knattspyrnu: England – Makedónía

Sportið í beinni...Sportið í beinni...

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 11. október

16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (27:90)
18.30 Falin myndavél (41:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Nemó kafteinn. (20.000 Leagues
Under the Sea) Ævintýramynd frá 1954
byggð á sögu Jules Verne um náttúru-
fræðing og hvalfangara sem eru sendir
til að rannsaka dularfull skipshvörf seint
á nítjándu öld. Aðalhlutverk: Kirk Doug-
las, James Mason, Paul Lukas og Peter
Lorre.
22.15 Rushmore. (Rushmore) Banda-
rísk bíómynd frá 1998. Skólastrákur
verður ástfanginn af kennara sínum eins
og velgjörðarmaður hans sem er vansæll
auðkýfingur. Aðalhlutverk: Jason Sch-
wartzman, Bill Murray, Olivia Williams,
Seymour Cassel og Brian Cox.
23.45 Grasekkjan. (Saving Grace)
Bresk bíómynd frá 2000. Miðaldra kona
situr í skuldasúpu eftir að maður hennar
fellur frá og bregður á það ráð að rækta
marijúana í stórum stíl til að bjarga fjár-
málunum. Aðalhlutverk: Brenda Blet-
hyn, Craig Ferguson, Martin Clunes og
Tchéky Karyo. e.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
03.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Japan.

Laugardagur 12. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (55:90)
09.26 Malla mús (26:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.45 Fallega húsið mitt (15:30)
09.52 Lísa (4:13)
09.57 Babar (49:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (30:40)
10.45 Hundrað góðverk (10:20)
11.10 Kastljósið
11.30 Formúla 1. Upptaka frá tímatök-
um fyrir kappaksturinn í Japan í nótt.
12.50 Bak við tjöldin í Formúlu 1.
Skyggnst er um í tækniheimi formúlunn-
ar og ökumenn reyna brautina í Suzuka
í ökuhermi.
13.30 Landsleikur í fótbolta. Bein út-
sending frá landsleik Íslendinga og
Skota í 5. riðli forkeppni Evrópumótsins
sem fram fer á Laugardalsvelli.
16.00 At
16.30 Geimskipið Enterprise (1:26)
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (32:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla.
Gísli Marteinn Baldursson tekur á móti
góðum gestum í sjónvarpssal.
20.25 Spaugstofan. Karl Ágúst, Pálmi,
Randver, Sigurður og Örn túlka atburði
líðandi stundar eins og þeim einum er
lagið.
20.50 Ástríkur og Steinríkur. (Astérix
et Obélix contre César) Frönsk ævin-
týramynd frá 1999 byggð á teiknimynda-
sögunum um Ástrík galvaska og Steinrík
alvaska. Aðalhlutverk: Gérard Depar-
dieu, Christian Clavier, Roberto Benigni
og Laetitia Casta.
22.40 Morðgátur: Stóll ljósmyndarans.
(Murder Rooms: The Photographer´s
Chair) Kvikmynd frá árinu 2000 þar
sem Arthur Conan Doyle, höfundur
sagnanna um Sherlock Holmes, og læri-
faðir hans, dr. Joseph Bell, rannsaka snú-
ið sakamál.  Aðalhlutverk: Ian Richard-
son og Charles Edwards.
00.10 Bretinn. (The Limey) Bandarísk
bíómynd frá 1999 um fyrrverandi
breskan fanga sem býður glæpalýð Los
Angeles birginn til að hefna fyrir lát
dóttur sinnar. Aðalhlutverk:Terence
Stamp, Lesley Ann Warren, Luis Guzman
og Peter Fonda. e.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
05.10 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Japan.

Sunnudagur 13. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.01 Disneystundin
09.55 Bubbi byggir (3:26)
10.07 Kobbi (12:13)
10.28 Ungur uppfinningamaður
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Spaugstofan
11.40 Formúla 1. Upptaka frá kapp-
akstrinum í Japan í nótt.
14.10 Laugardagskvöld með Gísla
14.50 Mósaík
15.25 Andy Warhol
16.50 Kóreuferðin
17.20 Líf og læknisfræði (4:6)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar

18.30 Jónas
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Flugsaga Íslands (2:4) (2. þátt-
ur: Einangrunin rofin) Í þættinum er
fjallað um tímabilið frá seinni heimstyrj-
öld allt til upphafs sjötta áratugarins.
Þetta voru miklir umbrotatímar og þó að
aðstæður væru enn frumstæðar í upphafi
þess tíma tímabils varð framþróunin
ótrúlega hröð.
20.35 Djarfur leikur (2:2) (Deutsch-
landspiel) Leikin þýsk heimildarmynd
frá 2000 um hrun Berlínarmúrsins og
baktjaldamakkið í aðdraganda þess að
Þýskaland sameinaðist í eitt ríki. Aðal-
hlutverk: Peter Ustinov, Rudolf Wessely,
Udo Samel, Hans-Michael Rehberg,
Rudolf Kowalski, Ezard Haußmann,
Jean-François Balmer, Peter Fitz og
Nicole Heesters.
22.05 Helgarsportið
22.30 Háski á hádegi. (High Noon)
Sígildur vestri frá 1952. Löggæslumaður
í smábæ fær litla hjálp hjá samborgurum
sínum þegar skæður óvinur í hefndarhug
kemur í bæinn. Aðalhlutverk: Gary
Cooper, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges,
Katy Jurado, Grace Kelly og Lee Van
Cleef.
23.50 Kastljósið
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 11. október
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Normal, Ohio (10:12)
13.00 Jonathan Creek (10:18)
13.50 Thieves (6:10)
14.45 King of the Hill (21:25)
15.10 Ved Stillebækken (15:26)
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 The Osbournes (5:10) (Osbourne
fjölskyldan) Ozzy og Sharon skipuleggja
tónleikaferðina, Kelly týnir gullkortinu
hans pabba gamla í verslunarleiðangri.
Hjónin rífast yfir tæknibrellum á tónleik-
unum og við fylgjumst með Ozzy í þol-
fimigallanum!
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Greg the Bunny (4:13)
20.00 Road to El Dorado. Teiknimynd
fyrir káta krakka á öllum aldri. Tveir
svindlarar komast yfir kort sem sýnir
leiðina til El Dorado en sögur herma að
þar sé að finna fullt af gulli.
21.35 Tigerland. (Tígraheimur) Mögn-
uð mynd um líf bandarískra hermanna.
Roland Bozz er á leiðinni til Víetnams
eins og þúsundir annarra hermanna. Síð-
asti áfanginn fyrir átökin er dvöl í þjálf-
unarbúðunum Tígraheimur. Vistin reynir
á þolrifin og ekki líta allir sömu augum á
hermennskuna og Bozz. Aðalhlutverk:
Colin Farrell, Matthew Davis, Clifton
Collins, Jr.
23.15 Silence of the Lambs. (Lömbin
þagna) Raðmorðingi gengur laus. Alrík-
islögreglukonunni Clarice Starling er fal-
in rannsókn málsins og hún óskar aðstoð-
ar mannætunnar dr. Hannibals Lecters
sem gæti hugsanlega stöðvað morðingj-
ann. Þrælmögnuð mynd sem hlaut alls 5
Óskarsverðlaun.  Aðalhlutverk: Anthony
Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn.
01.10 Carrie. Carrie er heldur hlédrægur
unglingur sem býr hjá trúarofstækisfullri
móður sinni. Hún er dálítið utanveltu í
skólanum en þegar henni er boðið á árs-
hátíðina vonar hún að loksins falli hún í
kramið hjá skólafélögunum. Skólafélag-
arnir gera henni ljótan grikk á árshátíð-
inni sem þeir hefðu betur látið ógert
enda býr Carrie yfir heldur ógnvekjandi
krafti sem bíður þess að verða leystur úr
læðingi. Aðalhlutverk: John Travolta,
Piper Laurie, Sissy Spacek, William Katt.
02.45 Ísland í dag
03.10 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 12. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.10 Spirou 2
11.35 Friends (14:24)
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 60 Minutes
16.25 Celine Dion
17.10 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 The Osbournes (6:10) (Osbourne
fjölskyldan) Ozzy fótbrotnar og þarf því

að fresta tónleikaferð sinni. En þegar
hann er heima að sleikja sárin kemst
hann að því að Jack og Kelly hafa breytt
heimilinu í næturklúbb.  Ozzy og Sharon
halda því fjölskyldufund til að reyna að
hafa hemil á óstýrilátu unglingunum
sínum.
20.00 Spin City (8:22)
20.30 The Big Tease. (Í hár saman)
Gamanmynd um skoskan hárgreiðslu-
meistara sem heldur til keppni á heims-
meistaramótinu í iðn sinni. Mótið er hald-
ið í Los Angeles en þegar þangað er
komið kemur í ljós að honum hefur ekki
verið boðin þátttaka. Honum hefur að-
eins verið boðið sem gestur og því á
Skotinn erfitt með að kyngja.  Aðalhlut-
verk: Craig Ferguson, Frances Fisher.
22.05 Hannibal. Hannibal Lecter er
kominn aftur á stjá og til alls líklegur.
Reiknað er með að hann leiti uppi al-
ríkislögreglukonuna Clarice Starling en
hún á ekki sjö dagana sæla. Ekki er víst
að Hannibal nái fundum hennar því eitt
fórnarlamba hans er rekið áfram af
óslökkvandi hefndarþorsta. Og nú er það
Hannibal sjálfur sem gæti fengið að
kenna á því. Aðalhlutverk: Anthony
Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman.
00.15 Wild Wild West. (Villtasta vest-
rið) James West og Artemus Gordon eru
útsendarar stjórnvalda. Þeir eru eins
ólíkir og dagur og nótt og samkomulagið
eftir því. En nú verða þeir að snúa bökum
saman. Forseti Bandaríkjanna er í mikilli
hættu og það er hlutverk félaganna að
afstýra frekari vandræðum. Yfirvöld hafa
komist á snoðir um ráðabrugg þar sem
áformað er að ráða forsetanum bana.
West og Gordon eru staðráðnir í að finna
meintan tilræðismann áður en verra hlýst
af. Aðalhlutverk: Will Smith, Kevin Kline,
Kenneth Branagh, Salma Hayek.
03.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 13. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.10 Greg the Bunny (4:13)
11.35 Undeclared (15:17)
12.00 Neighbours
13.50 60 Minutes II
14.35 Mótorsport
15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles
16.25 Beatles
16.50 Einn, tveir og elda
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna miljón? Vinsælasti
spurningaleikur landsins. Þorsteinn J. er
með tékkheftið á lofti og þú gætir unnið
fimm milljónir.
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Wit. (Óbuguð) Dramatísk kvik-
mynd um konu sem verður að endur-
skoða líf sitt. Vivian Bearing er prófessor
í ensku og starfið er henni allt. En svo
fær hún þær slæmu fréttir að hún sé
komin með krabbamein. Þetta er að von-
um mikið áfall og hún verður að for-
gangsraða hlutunum upp á nýtt. Byggt á
leikriti eftir Margaret Edson.  Aðalhlut-
verk: Emma Thompson, Christopher
Lloyd, Eileen Atkins, Audra McDonald.
22.30 60 Minutes

23.20 White Squall. (Brotsjór) Myndin
er byggð á sönnum atburðum og segir
frá 13 ungum mönnum sem skráðu sig í
sjómannaskóla hjá kröfuhörðum skip-
stjóra. Skipstjórinn og allt lífið um borð
hafði mikil áhrif á ungu mennina. Þegar
ógæfan dundi yfir þurftu þeir að yfirstíga
óttann og berjast fyrir lífi sínu og þeirra
sem þeim þótti vænt um. Þetta er mögnuð
og ógleymanleg saga sem lætur engan
ósnortinn. Aðalhlutverk: Jeff Bridges,
John Savage, Scott Wolf, Caroline Good-
all.
01.25 Rejseholdet (26:30)
02.20 Tónlistarmyndbönd

20.30 Harry Enfield´s Brand Spankin
(Harry Enfield) Grínistinn Harry Enfield
lætur allt flakka. Þættir hans hafa vakið
mikla athygli enda eru persónurnar
óborganlegar og hremmingar þeirra með
ólíkindum. Harry Enfield er breskur og
vafalaust koma einhverjar persónur hans
kunnuglega fyrir sjónir.
21.00 Fist of Fury. (Stálhnefinn) Þriggja
stjarna hasarmynd. Chen Chen snýr aftur
til Shanghai í Kína og uppgötvar að
lærimeistari hans er látinn. Dauða hans
bar að með grunsamlegum hætti og Chen
Chen ætlar að sjá til þess að réttlætinu
verði fullnægt.  Aðalhlutverk: Bruce Lee,
Nora Miao , James Tien.
22.50 Rumble in the Bronx. (Barist í
Bronx) Æsispennandi hasar- og bardaga-
mynd. Ah Keung kemur frá Hong Kong
til að vera viðstaddur brúðkaup frænda
síns í New York. Ætlunin er að hafa það
gott, skoða borgina og hjálpa svolítið til
í búðinni sem fjölskyldan rekur. Það
gleymdist hins vegar að segja honum að
verslunin er í Suður-Bronx og þar geta
menn aldrei verið til friðs.  Aðalhlutverk:
Jackie Chan, Anita Mui, Bill Tung.
00.20 Dad Savage. (Blómabófinn) Bresk

Föstudagur 11. október
18.00 Sportið
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 South Park 6 (1:17)

Til sölu er notaður neysluvatns-
kútur 0Z0 (ryðfrítt stál), 300
ltr., 3 kW og Rafha rafhitunar-
ketill, 15 kW (löggiltur rafbún-
aður). Tilboð óskast. Uppl. gef-
ur Haukur í síma 896 3682.

Vantar einhvern Singer prjóna-
vél? Uppl. í síma 456 3647.

Fallegir hvolpar fást gefins. Upp-
lýsingar í síma 456 3557.

Til sölu er BMW 318i, árg. 88.
Uppl. í síma 861 4681.

Er einhver góðhjartaður sem
gæti séð af húsbúnaði fyrir er-
lendan tónlistarkennara og fjöl-
skyldu hans, sem eru að flytja
til bæjarins, og vantar allt til
alls. Vinsamlegast hringið í síma
456 3926 og 862 5270.

Óska eftir bílskúr til leigu. Uppl.
gefur Friðrik í síma 862 1849.

Til sölu er hringlótt eldhúsborð
og fjórir stólar og Silver Cross
barnavagn með bátalaginu. Á
sama stað er óskað eftir rúmi,
90X200 cm. Upplýsingar í
síma 456 3103.

Til sölu er 90 cm breitt rúm
með springdýnu og hvítum
bogagöflum. Upplýsingar í sím-
um 456 4647, 863 3812 og
867 2973.

Til sölu er rimlarúm sem lítur
mjög vel út. Verð kr. 6.000.-
Uppl. í síma 456 5057.

Til sölu er Subaru Impreza, árg.
1995 og BMW 318i árg. ́ 88.
Uppl. í síma 861 4681.

Til sölu er sófasett, 3+2+1.
Selst fyrir lítið. Upplýsingar í
síma 456 3587.

Slysavarnakonur Ísafirði. At-
hugið breytingu á áður auglýst-
um haustfundi. Hann verður í
Guðmundarbúð, föstudaginn
18. október kl. 19:30. Þetta
er matarfundur og eru því kon-
ur beðnar að skrá sig á fundinn
í símum 897 6782, 456 4390
og 861 4390 fyrir 14. okt.

Til sölu er Toyota Double-Cab,
dísel, árg. 91. Upplýsingar í
síma 456 3256 á kvöldin.

Óska eftir kassavönum kettlingi
(læðu). Uppl. í s. 456 3286.

Til sölu er Polaris Indy snjósleði,
580 cc, árg. 93. Er í toppstandi
og mikið endurnýjaður. Uppl. í
síma 867 2762 kl. 19-20.

Til sölu er 218m² einbýlishús
að Móholti 9 á Ísafirði. 5 herb.
stór bílskur og garður. Verð kr.
11,9 milljónir. Upplýsingar í
síma 896 2880.

Dagmæður! Getum bætt við
okkur börnum allan daginn.
Uppl. í símum 456 3499, 456
4451(Magga) og 876 2082.

Til sölu er Subaru 1,8 GL, árg.
87, ekinn 105 þús. km., sjálf-
skiptur, skoðaður 03. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 866 3326.

Óska eftir vel með förnum 2ja
sæta vélsleða. Verðhugmynd
kr. 650 þús. Upplýsingar í síma
898 4043.

Óska eftir bílskúr til leigu. Uppl.
í síma 894 4767.

Til sölu er 43 hestafla bátavél
með öllum búnaði. Keyrð
1.100 tíma. Upplýsingar í síma
456 4697 eftir kl. 20.

Hannibal
Lecter

Anthony Hopkins, JulianneAnthony Hopkins, JulianneAnthony Hopkins, JulianneAnthony Hopkins, JulianneAnthony Hopkins, Julianne
Moore og Gary Oldman leikaMoore og Gary Oldman leikaMoore og Gary Oldman leikaMoore og Gary Oldman leikaMoore og Gary Oldman leika

aðalhlutverkin í myndinniaðalhlutverkin í myndinniaðalhlutverkin í myndinniaðalhlutverkin í myndinniaðalhlutverkin í myndinni
Hannibal Lecter sem Stöð 2Hannibal Lecter sem Stöð 2Hannibal Lecter sem Stöð 2Hannibal Lecter sem Stöð 2Hannibal Lecter sem Stöð 2
sýnir kl. 22:05 á laugardags-sýnir kl. 22:05 á laugardags-sýnir kl. 22:05 á laugardags-sýnir kl. 22:05 á laugardags-sýnir kl. 22:05 á laugardags-

kvöld. Hannibal Lecter erkvöld. Hannibal Lecter erkvöld. Hannibal Lecter erkvöld. Hannibal Lecter erkvöld. Hannibal Lecter er
kominn aftur á stjá og til allskominn aftur á stjá og til allskominn aftur á stjá og til allskominn aftur á stjá og til allskominn aftur á stjá og til alls
líklegur. Reiknað er með aðlíklegur. Reiknað er með aðlíklegur. Reiknað er með aðlíklegur. Reiknað er með aðlíklegur. Reiknað er með að

hann leiti uppi alríkislög-hann leiti uppi alríkislög-hann leiti uppi alríkislög-hann leiti uppi alríkislög-hann leiti uppi alríkislög-
reglukonuna Clarice Starlingreglukonuna Clarice Starlingreglukonuna Clarice Starlingreglukonuna Clarice Starlingreglukonuna Clarice Starling

en hún á ekki sjö daganaen hún á ekki sjö daganaen hún á ekki sjö daganaen hún á ekki sjö daganaen hún á ekki sjö dagana
sæla. Ekki er víst að Hanni-sæla. Ekki er víst að Hanni-sæla. Ekki er víst að Hanni-sæla. Ekki er víst að Hanni-sæla. Ekki er víst að Hanni-
bal nái fundum hennar þvíbal nái fundum hennar þvíbal nái fundum hennar þvíbal nái fundum hennar þvíbal nái fundum hennar því

eitt fórnarlamba hans ereitt fórnarlamba hans ereitt fórnarlamba hans ereitt fórnarlamba hans ereitt fórnarlamba hans er
rekið áfram óslökkvandirekið áfram óslökkvandirekið áfram óslökkvandirekið áfram óslökkvandirekið áfram óslökkvandi

hefndarþorsta. Og nú er þaðhefndarþorsta. Og nú er þaðhefndarþorsta. Og nú er þaðhefndarþorsta. Og nú er þaðhefndarþorsta. Og nú er það
Hannibal sjálfur sem gætiHannibal sjálfur sem gætiHannibal sjálfur sem gætiHannibal sjálfur sem gætiHannibal sjálfur sem gæti

fengið að kenna á því.fengið að kenna á því.fengið að kenna á því.fengið að kenna á því.fengið að kenna á því.

kirkja um helginakirkja um helginakirkja um helginakirkja um helginakirkja um helgina
Hnífsdalskapella:

 Guðsþjónusta sunnu-
daginn 13. október kl.

11:00.
Flateyrarkirkja:

Kirkjuskóli Holtspresta-

kalls kl. 13:30 á laugar-
dag.

Holtskirkja:
Guðsþjónusta sunnu-
daginn 13. október kl.

14:00.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Halldór Hlöðversson, for-
stöðumaður Gamla apó-
teksins á Ísafirði svarar:

,,Ég fer oft inn
á samfes.is
starfs míns
vegna, en

það er vefur
regnhlífar-

samtaka
félags- og ungmenna-

miðstöðva sem starfa á
Íslandi. Svo fer ég oft á

egilstadir.is, en ég bjó á
Egilstöðum í nokkur ár og

vil fylgjast með því sem
þar gerist. Síðan er bb.is
nauðsynlegur vefur til að
vera inn í því sem er að

gerast á Vestfjörðum. Ég
nota isafjordur.is í tengsl-
um við starfið, nálgast þar
upplýsingar um það sem

er að gerast og hverjir eru
að starfa á vegum sveitar-

félagsins og við hvað.
Síðast en ekki síst fer ég

síðan inn á gamlaapotek
id.is, þar sem ég set sjálf-

ur inn fréttir og les það
sem aðrir setja inn.“

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Suðaustan 8-13 m/s og
víða rigning, einkum suð-
austanlands, en úrkomu-

lítið norðantil.
Horfur á föstudag:

Suðaustan 10-15 m/s og
rigning, einkum um sunn-
anvert landið. Milt veður.

Horfur á laugardag:
Suðaustlæg átt, skýjað

með köflum og úrkomu-
lítið, en rigning suðaust-
antil. Áfram milt í veðri.

Horfur á sunnudag:
Suðaustlæg átt, skýjað

með köflum og úrkomu-
lítið, en rigning suðaust-
antil. Áfram milt í veðri.

Horfur á mánudag:
Suðaustlæg átt, skýjað

með köflum og úrkomu-
lítið, en rigning suðaust-
antil. Áfram milt í veðri.

spennumynd. Savage ræktar túlípana
með góðum árangri og rekur einnig
nokkuð umsvifamikla glæpastarfsemi.
Hann hefur hagnast vel og geymir pen-
ingana á góðum stað sem enginn veit um
nema hann sjálfur. Tveir starfsmenn hans
eru ákveðnir í að finna felustaðinn og
hirða féð. Ráðagerðin fer hins vegar út
um þúfur og þeir eiga fótum sínum fjör
að launa.  Aðalhlutverk: Patrick Stewart,
Kevin McKidd, Helen McCrory.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 12. október
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (6:22)
20.00 MAD TV
21.00 Hellraiser: Inferno. (Helvakinn:
Í víti) Spennutryllir um lögreglumann
sem er á hælum kaldrifjaðs morðingja.
Líkin hrannast upp og vísbendingarnar
sömuleiðis. Sönnunargögnin benda öll í
sömu áttina en lögreglumaðurinn á erfitt
með að horfast í augu við blákaldan
veruleikann. Stundum er sannleikurinn
lyginni líkastur. Aðalhlutverk: Craig
Sheffer, Nicholas Turturro, James Rem-
ar.
22.40 Hnefaleikar - David Tua
00.40 Sin in the City. (Freistingar holds-
ins) Erótísk kvikmynd.
02.05 Another Japan (2:12). Mynda-
flokkur um klámmyndaiðnaðinn í Japan.
Rætt er við leikara og framleiðendur í
þessum vaxandi geira sem veltir milljörð-
um.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 13. október
16.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
17.00 NFL. Bein útsending.
20.00 Rejseholdet 1 (2:16) (Liðsaukinn)
Hörkuspennandi framhaldsmyndaflokk-
ur sem fær hárin til að rísa. Þáttaröðin
fjallar um sérfræðinga innan dönsku lög-
reglunnar sem eru kallaðir hvert á land
sem er til að fást við mál sem staðar-
lögreglan ræður ekki við.
21.00 We The Jury. (Kviðdómurinn)
Spjallþáttastjórnandinn Wynne Atwood
hefur viðurkennt að hafa orðið eigin-
manni sínum að bana. Árum saman bjó
Wynne við andlegt ofbeldi í hjónaband-
inu og verjendur hennar vilja að það
komi til refsilækkunar. Það er hart tekist
á í réttarsalnum og allir bíða spenntir
eftir úrskurði kviðdómsins. Þar sitja tólf
einstaklingar sem verða að vega og meta
alla þætti málsins.  Aðalhlutverk: Kelly
McGillis, Lauren Hutton, Christopher
Plummer.
22.30 Golfmót í Bandaríkjunum
23.30 Victim Of the Haunt. (Draugum
að bráð) Eftir að hafa gengið í gegnum
erfið veikindi er Patricia Johnson mjög
sátt við að breyta um umhverfi og flytja
ásamt fjölskyldu sinni í gamalt hús í
úthverfi borgarinnar. En fljótlega fara
undarlegir atburðir að gerast og Patriciu
fer að gruna að reimt sé í húsinu. Maður
Patriciu telur þetta ímyndun eina en þegar
hún fer að grafast fyrir um fortíð hússins
og fyrrverandi íbúa þess kemur annað á
daginn. Aðalhlutverk: Beau Bridges,
Shirley Knight, Sharon Lawrence.
01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

sem áður geymdi fanga af verstu gerð
og há þar baráttu við veður vond, hættu-
leg.
18:00 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 First Monday (e)
20:00 Jamie Kennedy Experiment.
Jamie Kennedy er uppistandari af guðs
náð en hefur nú tekið til við að koma
fólki í óvæntar aðstæður og fylgjast
með viðbrögðum þeirra. Og allt að sjálf-
sögðu tekið upp á falda myndavél.
20:30 Everybody Loves Raymond.
Ray og Debra eru venjuleg hjón sem
búa í úthverfi en það er líka það eina
venjulega við þau. Foreldrar Ray og
bróðir búa nefnilega á móti þeim og þar
sem þau eru, þar er fjandinn laus.
21:00 Popppunktur. Popp-Punktur er
nýr þáttur á dagskrá SKJÁSEINS. Hér
er á ferðinni skemmtiþáttur með fræði-
legu ívafi þar sem valinkunnuir popp-
arar glíma við spurningar um popptón-
list og poppmenningu síðustu 50 ára.
22:00 Law & Order CI (e)
22:45 Bíó á laugardegi  (e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno
01:50 Muzik.is

Sunnudagur 13. október
12:30 Silfur Egils.  Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vett-
vangur pólitískrar og málefnalegrar um-
ræðu og hefur frá upphafi verið einn
umtalaðasti sjónvarpsþáttur landsins;
skemmtilegur og óháður.
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann
Amy Gray snúa aftur á skjáinn í haust
og fáum við að njóta þess að sjá Amy,
Maxine, Peter og Vincent kljást við
margháttuð vandamál í bæði starfi og
leik.
17:00 Innlit/útlit (e) Innlit/útlit snýr
aftur á SKJÁEINUM, fjórða veturinn í
röð. Valgerði Matthíasdóttur til halds

og traust verður sem fyrr Friðrik Weiss-
happel og nýr liðsmaður þáttarins er
Kormákur Geirharðsson, fyrrum stór-
kaupmaður í Herrafataverslun Kormáks
og Skjaldar. Eins og áður verður fjallað
um hús og híbýli Íslendinga heima og er-
lendis, fasteignir, hönnun, arkitektúr,
skipulagsmál og fleira.
18:00 Guinnes world records (e)
19:00 Girlfriends (e)
19:30 Accordin to Jim (e) Heimilisfaðir-
inn Jim er mikill jaskur, síétandi og sendir
frá sér pústra, eiginkonu hans, mági og
mágkonu til mikils ama. Bakvið óheflað
yfirborðið er Jim þó mesta gæðaskinn.
20:00 Spy TV. Umsjónarmenn SpyTV
leiða venjulegt fólk í smellnar og óvæntar
gildrur, taka upp bráðfyndin viðbrögð
þeirra og sýna okkur.
20:30 Will & Grace.  Hommavinirnir
hugumstóru, Jack og Will elda enn grátt
silfur saman með dyggri aðstoð Grace og
Karen.
21:00 The Practice. Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna  á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen
Gamble sem er jafn umfram um að koma
skjólstæðingum verjendanna í fangelsi
og þeim er að hindra það.
21:45 Silfur Egils (e)
23:15 Popppunktur (e) Popp-Punktur
er nýr þáttur á dagskrá SKJÁSEINS. Hér
er á ferðinni skemmtiþáttur með fræðilegu
ívafi þar sem valinkunnuir popparar glíma
við spurningar um popptónlist og popp-
menningu síðustu 50 ára. Keppendur
þurfa einnig að leysa margvíslegar þrautir,
svo sem spila og syngja lög sem er spurt
um, hoppa í París eða spila leikinn TOPP,
HOPP OG POPP til þess að fá spurningu
(því lengra sem keppandi hoppar, því
auðveldari spurningu fær hann). Í hverju
liði eru þrír keppendur en að auki fær
hvert að taka með sér einn “proffa”.
00:00 American Embassy Lokaþáttur
00:45 Muzik.is

Föstudagur 11. október
17:30 Muzik.is
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Jamie K. Experiment (e)
19:50 Heiti Potturinn
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt
fyrir brjósti brenna og neita alfarið að
skrifa upp á að konur sér konum verstar.
20:55 Haukur í horni
21:00 Charmed. Þokkanornirnar þrjár
eru umsetnar af illum öndum og öðrum
verum frá handanheiminum en meðan
þær standa saman er öllu hægt að bjarga.
22:00 Djúpa laugin
23:00 Will & Grace (e)
23:30 King of Queens (e)
00:00 The Bachelor (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Musik.is

Laugardagur 12. október
13:00 Ladies Man (e)
13:30 Tvöfaldur Jay Leno (e)
15:00 Heiti Potturinn (e)
15:30 Spy TV (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor 5 (e) Vinsælasti raun-
veruleikaþáttur heims snýr aftur og nú
færist leikurinn til Tælands. 16 manns
munu setjast að á djöflaeyjunni Taratuo

Til sýnis og sölu er efsta hæðin
í Björnsbúð, 155m². Opið hús
fyrir áhugasama á laugardag frá
kl. 16-19 eða eftir nánara sam-
komulagi. Upplýsingar gefa
Guðbjörg eða Oddur í símum
456 4098 og 895 4098.

Til sölu er miðstöðvarketill,
3,5m² m/spíral, smíðaður í
Tækni árið 1995. Brennari fylg-
ir. Uppl. í síma 894 0809.
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Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

Grandi stærstiGrandi stærstiGrandi stærstiGrandi stærstiGrandi stærsti
hluthafinn í HGhluthafinn í HGhluthafinn í HGhluthafinn í HGhluthafinn í HG
Grandi hf. er stærsti hlut-
hafinn í Hraðfrystihúsinu
– Gunnvöru samkvæmt
yfirliti Verðbréfaþings Ís-
lands yfir 20 stærstu hlut-
hafana. Grandi á tæp-
lega 15% hlut í fyrirtæk-
inu eða tæplega 99 millj-
ónir króna að nafnvirði.
Meðal annarra hluthafa
má nefna fjárfestingafé-
lagið Afl með rúmlega
13% hlut, einkahlutafé-
lagið Ísfirsk fjárfesting
með 9,2%, Lífeyrissjóð
Vestfirðinga og Súðavík-
urhrepp, sem hvor um
sig eiga 9 %. Hlutabréf í
Hraðfrystihúsinu – Gunn-
vöru voru í síðustu viku
skráð á genginu 6,7.

Ríkislögreglustjóri setti í
síðustu viku tvær konur
til að gegna störfum lög-
reglufulltrúa / aðalvarð-
stjóra við efnahagsbrota-
deild embættisins. Önnur
þeirra er Erna Jón-
mundsdóttir, sem á sín-
um tíma starfaði í lög-
reglunni á Ísafirði. Faðir
hennar er Jónmundur
Kjartansson músíkant úr
Bolungarvík, fyrrum yfir-
lögregluþjónn á Ísafirði.
Erna og Berglind Krist-
insdóttir, sem ásamt
henni var sett í stöðu við
efnahagsbrotadeildina ,
voru valdar hæfastar úr
hópi 11 umsækjenda.
Þær eru jafnframt fyrstu
konurnar til að gegna
störfum lögreglumanna í
þessari deild hjá embætti
ríkislögreglustjóra.

UndirskriftirUndirskriftirUndirskriftirUndirskriftirUndirskriftir
gegn ónæðigegn ónæðigegn ónæðigegn ónæðigegn ónæði
Bæjaryfirvöldum á Ísa-
firði barst fyrir skömmu
undirskriftalisti með
áskorun um „að neita
rekstraraðilum að Mána-
götu 1, Ísafirði, um vín-
veitingaleyfi eftir kl. 24
jafnt virka daga sem um
helgar“. Undir þessa
áskorun rituðu níu manns
með heimilisföng við
Mánagötu og Hrannar-
götu. Ástæðan mun vera
ónæði sem veitingahúsi
á þessum stað fylgir. Á
fundi bæjarráðs upplýsti
bæjarstjóri að lögð hefði
verið inn umsókn frá
Hvíldarkletti ehf. um vín-
veitingaleyfi fyrir Kaffi
Ísafjörð að Mánagötu 1.

Erna í efna-Erna í efna-Erna í efna-Erna í efna-Erna í efna-
hagsbrotadeildhagsbrotadeildhagsbrotadeildhagsbrotadeildhagsbrotadeild

Embættisbústaður skólameistara Menntaskólans á ÍsafirðiEmbættisbústaður skólameistara Menntaskólans á ÍsafirðiEmbættisbústaður skólameistara Menntaskólans á ÍsafirðiEmbættisbústaður skólameistara Menntaskólans á ÍsafirðiEmbættisbústaður skólameistara Menntaskólans á Ísafirði

Húseigin að Móholti 5Húseigin að Móholti 5Húseigin að Móholti 5Húseigin að Móholti 5Húseigin að Móholti 5
keypt á 12,1 millj. krónakeypt á 12,1 millj. krónakeypt á 12,1 millj. krónakeypt á 12,1 millj. krónakeypt á 12,1 millj. króna

Íslenska ríkið hefur fest
kaup á einbýlishúsinu að Mó-
holti 5 á Ísafirði sem embætt-
isbústað fyrir skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði.
Auglýst var eftir húseign í
þessu skyni og voru fjölmörg
hús boðin fram. Í framhaldi
af því gerði ríkið tilboð í Mó-
holt 5 upp á 12,1 millj. króna
og hafa eigendurnir, Halldór
Jónsson og Dagrún Dagbjarts-
dóttir , tekið því.

Hér er um að ræða 150 fer-
metra hús með bílskúr og mun
skólameistari flytjast þangað
í síðasta lagi 1. nóvember.
„Við erum mjög ánægðir með
þetta hús. Það er í góðu standi
og þarfnast nánast engra við-
gerða“, segir Hafsteinn Haf-
steinsson, lögfræðingur hjá
fjármálaráðuneytinu.

Fyrir stuttu fór hópur manna
um Ísafjörð þeirra erinda að
skoða hátt í tuttugu hús sem
komu til greina sem embættis-
bústaður og boðin höfðu verið

ríkinu til kaups. Aðspurður
sagðist Hafsteinn ekki myndu
gefa upp hvaða hús komu til
greina. „Við erum alltaf að
auglýsa eftir tilboðum í hitt

og þetta og teljum okkur ekki
skylt að gefa upp hvaða hús
voru til sölu, frekar en aðra
hluti viðskiptalegs eðlis“, seg-
ir Hafsteinn.

Móholt 5 í Holtahverfi á Ísafirði.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

AðsúgurAðsúgurAðsúgurAðsúgurAðsúgur
gerður aðgerður aðgerður aðgerður aðgerður að
lögreglulögreglulögreglulögreglulögreglu
Liðlega tvítugur Ísfirð-

ingur veittist að lögreglu-
mönnum í miðbæ Ísafjarð-
ar á fjórða tímanum að-
faranótt laugardagsins.
Fyrst kastaði hann glasi
að lögreglubíl og þegar
lögreglumenn reyndu að
ræða við hann réðst hann
á þá, svo og stúlka sem
var í för með honum.

Pilturinn var handtekinn
en þá gerðu fleiri viðstadd-
ir aðsúg að lögreglunni,
einkum annað par sem
einnig réðst á lögreglu-
mennina.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Át rúmlegaÁt rúmlegaÁt rúmlegaÁt rúmlegaÁt rúmlega
40 sveppi40 sveppi40 sveppi40 sveppi40 sveppi
Liðlega þrítugur maður

hringdi í dauðans angist í
lögregluna á Ísafirði á átt-
unda tímanum á sunnu-
dagsmorgun, sagðist vera
búinn að éta um fjörutíu
sveppi og taldi sig vera að
deyja.

Lögreglan sótti manninn
og hafði jafnframt sam-
band við lækni sem lagði
manninn unsvifalaust inn
á Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði. Auk veikinda af
sveppaátinu var maðurinn
mjög ölvaður.

Að sögn Önundar Jóns-
sonar yfirlögregluþjóns er
það fastur liður á þessum
árstíma að fólk tíni sveppi
og éti í þeim tilgangi að
komast í vímu.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Enn og aft-Enn og aft-Enn og aft-Enn og aft-Enn og aft-
ur tekinnur tekinnur tekinnur tekinnur tekinn
Lögreglan á Ísafirði hef-

ur nú eina ferðina enn tek-
ið sama piltinn réttinda-
lausan á óskráðu bifhjóli.

Að sögn lögreglunnar
er þetta framferði hans al-
gerlega á ábyrgð foreldr-
anna. Drengurinn hefur
enn og aftur verið tekinn á
þessu hjóli, enda hefur oft
verið kvartað yfir honum.

Einnig hefur drengurinn
verið tekinn við akstur bif-
reiðar, þótt hann hafi ekki
aldur til þess.

Mjög alvarlegt bílslys við Bása í SkutulsfirðiMjög alvarlegt bílslys við Bása í SkutulsfirðiMjög alvarlegt bílslys við Bása í SkutulsfirðiMjög alvarlegt bílslys við Bása í SkutulsfirðiMjög alvarlegt bílslys við Bása í Skutulsfirði

Mjög alvarlegt bílslys varð
utan við Bása við austanverð-
an Skutulsfjörð um kl. 14 á
sunnudag, þegar vindhviða
hreif kerru sem jeppi dró
þannig að hann valt. Sex
manns voru í bílnum og slös-
uðust fimm þeirra. Kona á fer-
tugsaldri og tvær telpur slös-

uðust mjög alvarlega og voru
þær fluttar með þyrlu Land-
helgisgæslunnar á sjúkrahús
í Reykjavík þar sem þær geng-
ust undir aðgerð. Þeim var
haldið sofandi í öndunarvél á
gjörgæsludeild og voru enn
taldar í lífshættu þegar þessi
frétt var unnin.

Vegna slæmra veðurskil-
yrða var þyrlan mjög lengi á
leiðinni vestur en síðan beið
hún lengi á Ísafjarðarflugvelli
meðan hinar slösuðu voru
búnar undir flutninginn. Á
leiðinni suður aftur kom vélin
við á Bíldudal og tók þar ung-
barn sem hafði fengið að-

skotahlut í hálsinn. Ferðin til
Reykjavíkur gekk einnig seint
og lenti þyrlan í Reykjavík á
tíunda tímanum um kvöldið.

Veður var mjög hvasst og
byljótt í Skutulsfirði á sunnu-
daginn og var Ísafjarðarflug-
völlur af þeim sökum ófær
venjulegum flugvélum.

Þrjár slösuðust alvarlegaÞrjár slösuðust alvarlegaÞrjár slösuðust alvarlegaÞrjár slösuðust alvarlegaÞrjár slösuðust alvarlega

Sjúkraflutningsmenn bera eitt hinna slösuðu inn á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.


