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Ísafjarðarbær

Ríkislögreglustjóri hefur
gefið út ákæru á hendur rúm-
lega fertugum manni á Ísafirði
fyrir ætluð brot gegn lögum
um virðisaukaskatt.

Manninum er gefið að sök
að hafa á árunum 1994 til 1995
innheimt virðisaukaskatt sam-
tals hátt á 9 milljón króna og
ekki staðið innheimtumanni
ríkissjóðs skil á peningunum
í samræmi við lög.

,,Ég get staðfest að það hef-
ur verið gefin út ákæra og hún
send til dómsmeðferðar hjá
héraðsdómi Vestfjarða og að
þingfesting hefur verið ákveð-
in 31. október. Þetta varðar
stórfellt brot einstaklings á
lögum um virðisaukaskatt,”
sagði Jón H. Snorrason, sak-
sóknari og yfirmaður efna-
hagsbrotadeildar Ríkislög-
reglustjóraembættisins.

Ákærður fyrir van-
skil á virðisaukaskatti

Fólk og
pólitík

Ísafjörður

Veturnætur hefj-
ast á föstudag

Lista og menningarvika,
sem gefin hefur verið nafnið
,,Veturnætur" hefst á Ísafirði
á föstudag.

Veturnætur standa yfir í tíu
daga, eða til 2. nóvember, og
verður fjölmargt til skemmt-
unar á meðan á hátíðinni
stendur.

Má þar nefna myndlista-
sýningar, sýningar á verkum
handverksfólks, söng, dans,
sláturveislu og sögukvöld,
markaðsdag og vestfirska
karnivalstemmningu svo fátt
eitt sé nefnt.

Sjá nánar dagskrá lista og
menningarvikunnar á bls. 14.

Íslandsflug

Ferðum fækkar
í Ísafjarðarflugi

Forsvarsmenn Íslandsflugs
hafa ákveðið að fækka ferðum
til Ísafjarðar verulega frá því
sem verið hefur. Að sögn
Úlfars Ágústssonar, umboðs-
manns Íslandsflugs á Ísafirði,
verða  morgun- og kvöldferðir
félagsins teknar út af áætlun
frá og með 3. nóvember, en
flogið verður daglega kl.
10:00 frá Ísafirði á 46 sæta
ATR-vél og auk þess seinni
partinn á föstudögum á  nítján

sæta Dornier.
„Við héldum að Ísfirðingar

myndu fagna þjónustu sem
byði þeim upp á að komast til
Reykjavíkur strax klukkan
átta að morgni og heim aftur
um kvöldið. Reynslan í haust
sýnir samt að þetta er mjög
lítið notað þannig að við
ákváðum skera ferðirnar nið-
ur. Við ætlum þó að gera eina
heiðarlega tilraun í viðbót “
sagði Úlfar.
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Jónas
Tómasson,
bóksali og
tónskáld
Jónas Tómasson,

bóksali og tónskáld,
fæddist 13. apríl 1881 á
Hróarsstöðum í Fnjó-
skadal í S-Þingeyjar-
sýslu og ólst þar upp
sem og á Einarsnesi í
Borgarfirði syðra, en
fluttist til Ísafjarðar
rúmlega tvítugur og bjó
þar alla tíð síðan. Vann
hann í fyrstu við ýmis
verslunar- og skrifstofu-
störf, en stofnaði bóka-
verslun sína árið 1920,
og rak hana til ársins
1953 er hann lét af störf-
um.

Jónas dvaldi í Reykja-
vík veturinn 1909-10 og
nam orgelleik og söng-
fræði hjá Sigfúsi Einars-
syni, tónskáldi. Alla tíð
síðan vann hann ötul-
lega að söng- og tónlist-
armálum á Ísafirði,
kenndi á orgel, stjórnaði
kórum, var einn af stof-
nendum Sunnukórsins
og organisti í Ísafjarðar-
kirkju í rúm 50 ár.

Í viðurkenningar-
skyni fyrir þau störf öll,
var hann af bæjarstjórn
Ísafjarðar tilnefndur
heiðursborgari bæjarins
í október 1960. Jónas
lést árið 1967, 86 ára að
aldri.

Jónas tók virkan þátt
í margskonar félagsmál-
um á Ísafirði, var m.a.
einn af stofnendum Rót-
arýklúbbs Ísafjarðar og
á heimili hans og konu
hans, frú Önnu Ingvars-
dóttur, voru fundir hald-
nir fyrsta starfsárið

Bræðurnir Tómas Árni, læknir í Reykjavík, Ingvar, fiðluleikari í Reykjavík og Gunnlaugur, bóksali á Ísafirði við brjóstmyndina af föður þeirra.

Rótarýklúbbur Ísafjarðar 60 ára

Brjóstmynd af Jónasi Tómas-
syni tónskáldi afhjúpuð

Rótarýklúbbur Ísa-
fjarðar varð sextíu ára
mánudaginn 20. októ-
ber síðastliðinn. Til að
minnast tímamótanna
efndi klúbburinn til af-

mælishátíðar sem
haldin var á Hótel Ísa-
firði um síðustu helgi,
þar sem mættu auk

klúbbfélaga og maka,
umdæmisstjóri Rótarý-

hreyfingarinnar á Ís-

landi, Birgir Ísleifur
Gunnarsson og vara-
forseti Rótarýklúbbs

Reykjavíkur, Gunnar M.
Hansson. Stjórn Rótarý-
klúbbs Ísafjarðar ákvað

að minnast afmælisins á
fleiri vegu en með hátíð-

arhöldum, og varð fyrir
valinu að heiðra minn-
ingu Jónasar Tómas-
sonar tónskálds, sem

var einn af stofnendum

klúbbsins, en brjóst-
mynd af honum var

afhjúpuð af viðstöddu
fjölmenni í Stjórnsýslu-

húsinu á Ísafirði á
laugardag.

Þar flutti Geirþrúður
Charlesdóttir, formaður
menningarnefndar Ísa-

fjarðarbæjar ávarp, þær
Herdís Anna Jónsdóttir

og Þórunn Arna Krist-
jánsdóttir, sungu nokkur
lög við undirleik Sigríðar
Ragnarsdóttur og Berg-
mann Ólafsson, forseti

Rótarýklúbbs Ísafjarðar,
minntist tónskáldsins.

Þá fluttu Janusz Frach,
Elísabet Indra Ragnars-

dóttir, Valgerður Sigurð-
ardóttir og Beata Joó,

nokkur lög á fiðlu, selló
og píanó, þar á meðal

þekktasta lag tónskálds-
ins ,,Í faðmi fjalla blárra�.

Að því búnu afhjúpaði
Jónas Tómasson, yngri,

brjóstmynd af afa sín-
um, en meðal viðstadd-

ra voru fjölmargir ætt-
ingjar Jónasar Tómas-
sonar tónskálds, m.a.

synir hans, þeir Tómas
Árni, læknir í Reykjavík,

Ingvar, fiðluleikari í
Reykjavík og Gunnlaug-

ur, bóksali á Ísafirði.
Eins og áður sagði var

Rótarýklúbbur Ísafjarðar

stofnaður 20. október
1937. Stofnfundur

klúbbsins var haldinn á
heimili Jónasar Tómas-

sonar, bóksala, og konu
hans, frú Önnu Ingvars-

dóttur, að Hafnarstræti 2
og voru fundir haldnir á

heimili þeirra þar til í maí
1939. Stofnfélagar voru
fimmtán talsins en for-

setar klúbbsins hafa ver-
ið sjötíu á sextíu ára ferli

hans. Ljósmyndari
blaðsins var viðstaddur
afhjúpun brjóstmyndar-
innar af Jónasi Tómas-

syni á laugardag og tók
þá meðfylgjandi myndir.

Jónas Tómasson, yngri, við brjóstmyndina af afa sínum
og nafna.

Félagar í Rótarýklúbbi Ísafjarðar ásamt umdæmisstjóra Rótarýhreyfingarinnar á Íslandi,
Birgi Ísleifi Gunnarssyni við brjóstmyndina af Jónasi Tómassyni.

Fjölmenni var við afhjúpun
brjóstmyndarinnar af Jón-
asi Tómassyni í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði á
laugardag.
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Húsnæði óskast
Vífilfell ehf., óskar eftir að taka á leigu

fimm til sex herbergja íbúð eða einbýlishús
í þrjú ár fyrir starfsmann sinn á Ísafirði.

Allar upplýsingar gefur Stefán í sima 456
5490 á vinnutíma eða í síma 456 5043 á
kvöldin.

Vífilfell ehf., Ísafirði.

Á Hótel Ísafirði
um helgina

Lifandi tónlist
á laugardagskvöld

Kabarettkvöld með Litla
 leikklúbbnum, kennurum

í Tónlistarskóla Ísafjarðar og
fleirum á sunnudagskvöld.

Kabarett matseðill.
Aðgangseyrir.

Ísafjörður

Framtíð kjör-
dæmaskipunar

Félag lögfræðinga á Vest-
fjörðum efnir á laugardag til
opins fundar um framtíð
kjördæmaskipunarinnar á
Íslandi.

Á fundinum sem hefst í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
kl. 14, verða frummælendur,

þeir Jón Baldvin Hanni-
balsson og Einar K. Guð-
finnsson, alþingismenn. Að
loknum framsögum verða
fyrirspurnir og almennar
umræður. Fundurinn er
öllum opinn.

Bolungarvík

Íþróttahátíð
grunnskólans

Hin árlega íþróttahátíð
Grunnskóla Bolungarvíkur
verður haldin í íþróttamið-
stöð Bolvíkinga á laugar-
dag.

Keppni hefst kl. 09:00 og
stendur til kl. 19:00. Keppt
verður í knattleikjum, sundi,
borðtennis og skák.

Flestir skólar á Vestfjörð-
um mæta til leiks og verður
keppnin því án efa hörð og
spennandi.

Stuðningsmenn skólanna
eru hvatir til að mæta og
styðja við bakið á sínum
mönnum.

Bridge
Vetrarstarf Bridgefélags Ísafjarðar er ný-

hafið. Spilað er í kaffistofu Norðurtangans á
fimmtudagskvöldum kl. 20:00.

Friðrik Stefánsson er hér einbeittur á svip í leik KFÍ og
Þórs frá Akureyri, sem leikinn var á Ísafirði á sunnudags-
kvöld.

Körfuknattleikur

Góður gangur
hjá KFÍ-mönnum
Lið Körfuknattleiksfélags

Ísafjarðar hefur leikið vel að
undanförnu og er nú í 4. sæti
deildarinnar með sex stig að
afloknum fjórum umferðum.

KFÍ sigraði Keflvíkinga á
fimmtudag í síðustu viku með
85 stigum gegn 78 og á sunnu-
dag sigruðu þeir Þór frá Akur-
eyri með 87 stigum gegn 70.

Í leiknum á sunnudag gerðu
KFÍ-menn fyrstu sextán stigin
og var aldrei spurning hvort
liðið myndi sigra. Besti mað-
ur KFÍ var sem fyrr, David
Bevis, sem gerði 30 stig.

Marcos Salas var með 16 stig,
Baldur Jónasson með 13, Pét-
ur Sigurðsson með 9, Magnús
Gíslason með 6 og Friðrik
Stefánsson gerði 5 stig.

Að afloknum fjórum um-
ferðum eru Grindvíkingar og
Haukar efstir í úrvalsdeildinni
með átta stig, þá koma Tinda-
stólsmenn og KFÍ með sex
stig og í 5.-6. sæti eru stórveld-
in frá Suðurnesjum, Keflavík
og Njarðvík með fjögur stig,
en það eru einnig Akranes og
KR.

Unga kynslóðin mætti að sjálfsögðu á staðinn. Jónas Guðmundsson, Ástmar Ingvarsson, Albert Haraldsson, Ægir
Finnbogason og Óttar Hreinsson.

Bolvíkingafélagið í Reykjavík

Brimbrjóturinn
haldinn  í fjórða
skipti um liðna helgi

„Bar-að-ann hangi þurr“, sungu Þórður, Pálína og Soffía
Vagnsbörn.

unina ásamt gestum og var
boðið upp á skemmtiatriði af
ýmsum toga.

Pálmi Gestsson leikari,
flutti ljóð, Jónmundur Kjart-
ansson yfirlögregluþjónn í
Reykjavík og Kristján Jón

Guðmundsson fluttu nokkur
lög við eigin undirleik, Soffía,
Pálína og Þórður Vagnsbörn
sungu fjölraddað af mikilli
snilld og Guðjón Kristjánsson

Bolvíkingafélagið í Reyk-
javík hélt sína árlegu haust-
skemmtun „Brimbrjót“ í Akó-
gessalnum við Sigtún á laug-
ardagskvöldið. Brottfluttir og
búsettir Bolvíkingar á öllum
aldri fjölmenntu á skemmt-

skólastjóri í Sandgerði var
„kallinn með hattinn.“ Auk
þess kom fram kvartett og
hljómsveitin Upplyfting lék
fyrir dansi fram á rauða nótt.

Páll Kristjánsson, Sæbjörn Guðfinnsson fyrrverandi
formaður Bolvíkingafélagsins, Davíð Ólafsson núverandi
formaður, Þröstur Guðbjartsson leikari og Þorsteinn
Einarsson, skemmtu sér konunglega á Brimbrjótnum.

Nefndin sem sá um undirbúning og framkvæmd Brimbrjóts-
ins að þessu sinni: Jón Einarsson, Margrét Vagnsdóttir,
Aldís Rögnvaldsdóttir og Steindór Karvelsson, sem jafnframt
var kynnir kvöldsins.
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Pantanasíminn
er 456 3367

Karl hefur þróað 15-20 fiskrétti fyrir fyrirtækið.

Karl Ásgeirsson þróar fiskrétti fyrir Þorbjörn hf

Verð að hafa trú
 á því sem ég geri

Karl leggur
hér lokahönd
á sjávarrétta-

hlaðborð
undir berum

himni, á
þeim tíma er

hann rak
Nesbúðir á

Nesjavöllum.

Karl Ásgeirsson starfar að vöruþróun hjá
Þorbirni hf. í Bolungarvík, áður Bakka hf., en
fyrirtækið hefur um skeið unnið að þróun og
markaðssetningu tilbúinna fiskrétta og er í dag
leiðandi á því sviði ásamt ÚA. BB hitti Karl að
máli og forvitnaðist um hvað væri fólgið í
starfi hans og hversu langt fyrirtækið væri
komið í þróunar- og sölumálum.

Karl er fæddur árið 1964 og er Hnífsdælingur
í húð og hár, en foreldrar hans eru Ásgeir
Karlsson skipstjóri, sem er látinn, og Jóhanna
Jóakimsdóttir, Pálssonar. Sambýliskona Karls
er Guðlaug Jónsdóttir matreiðslumeistari, og
eiga þau eitt barn og annað rétt ófætt þegar
samtal þetta á sér stað.

Karl hélt tvítugur til Reykjavíkur og lærði
kjötiðn hjá SS í einn vetur áður en hann söðlaði
um og fór að læra matreiðslu á Hótel Sögu. Að
loknu fjögurra ára námi hélt hann störfum
áfram um tíma á hótelinu, á Grillinu víðfræga,

og lauk meistaranámi samhliða vinnunni. Hótel Saga sendi
Karl til Bandaríkjanna til náms í einum virtasta matreiðsluskóla
þar í landi, Culinary Institute of America. Þar lærði hann
Ítalska matargerð og heilsusamlega matreiðslu undir hand-
leiðslu fyrrum yfirkokks á skemmtiferðaskipinu Queen Eliza-
beth.

Að sögn Karls sendi Paul Bocose, einn virtasti matreiðslu-
maður Frakka, son sinn í skólann til náms og olli með því
miklu uppnámi í Frakklandi þar sem mönnum fannst að
vatnið væri sótt yfir lækinn - Bandaríkjamenn gætu ekki kennt
Frökkum neitt í matargerð.

Sjávarréttir og hvataferðir

Haustið 1995 tók Karl að sér rekstur veitinga- og gististað-
arins Nesbúðar á Nesjavöllum, en þar tók hann m.a. á móti út-
lendingum sem voru í svokölluðum hvataferðum. Hvataferðir
eru að sögn Karls, vinsælar hjá erlendum fyrirtækjum sem
vilja verðlauna starfsmenn sína fyrir góðan árangur í starfi og
hefur mikill vaxtarbroddur verið í þessari grein ferðamennsku

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI •      % 456 3940 & 456 3244 • o 456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins

sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar

á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

kúr. Verð: 8.900.000,-
Hreggnasi 2: 127m² gamalt ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
viðbyggingu. Verð: 4.900.000,-
Lyngholt 8: 138m² einbýlishús á einni
hæð ásamt 31m² bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,-
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,-
Seljalandsvegur 48: 188m² einbýlis-
hús á þremur pöllum ásamt bílskúr.
Gott útsýni. Skipti á ódýrari eign.
Verð: 12.700.000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús (4ra
herb.) ásamt geymslu, kjallara og

 Einbýlishús / raðhús
Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Verð: 9.500.000,-
Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign möguleg. Verð:
9.400.000,-
Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,-
Hnífsdalsvegur 27: 182m² glæsileg
íbúð ásamt 413m² iðnaðarhúsnæði í
góðu standi. Tilboð.óskast.
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt 22,4m² bíls-

bílskúr. Verð: 6.900.000,-
Stórholt 11: 72,6m² íbúð á 1. hæð í
fjölbýlishúsi. Verð: 4.500.000,-
Túngata 20: 74,9m²  uppgerð íbúð í
fjölbýlishúsi. Laus fljótlega. Tilboð
óskast.

 2ja herbergja íbúðir
Grundargata 2: 50,5 m² íbúð á fyrstu
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 3.800.000,-
Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð. Verð:
4.900.000.-
Túngata 12: 62m² íbúð í kjallaraí þrí-
býlishúsi. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 3.900.000,-
Túngata 20: 53,4m² íbúð í góðu
standi á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Húsið
er nýlega gert upp að utan. Verð:
5.400.000.-
Sundstræti 29: 55m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 2.200.000.-
Bílskúr að Túngötu 22: 23,3m²
einangraður með rafmagni. Tilboð
óskast.

Sólgata 7: 100m²  einbýlishús endurnýjað að hluta.
Barnavænn garður. Kjallari ca. 50m². Verð: 7.000.000,-

Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er öll nýmáluð. Verð:
4.600.000,-
Fjarðarstræti 38: 70 m² 3ja - 4ra her-
bergja íbúð á rishæð ásamt geymsl-
um. Íbúðin er mikið endurgerð. Verð:
4.000.000,-
Pólgata 6: 55m² íbúð á 1. hæð í fjöl-
býlishúsi ásamt herb. í kjallara, innan-
gengt úr íbúð. Sér inngangur. Tilboð
óskast.
Pólgata 6: 52m² risíbúð á 3. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt geymslu í kjallara.
Mikið endurnýjað. Verð: 3.900.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
6.000.000,-
Stórholt 7: 76m² íbúð á þriðju hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,-
Stórholt 7: 74,6m² íbúð á fyrstu hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,-
Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,-
Stórholt 11: 80m² íbúð á 3. hæð til
hægri í  fjölbýlishúsi. Laus  strax.
Verð: 5.900.000,-
Stórholt 11: 80m² íbúð á 2. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt innbyggðum

Fjarðarstræti 6: 122m² fjögurra herbergja íbúð á 1. hæð.
Verð: 6.500.000.- Einnig Fjarðarstræti 4: 120m² fjögurra

herbergja íbúð. Skipti á minni eign á Eyrinni möguleg.
Verð: 6.500.000.-

leg. Verð: 7.500.000,-
Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í  tvíbýlishúsi. Íbúðin
er laus 1. janúar 1998. Verð:
6.900.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 4-5 her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 5.500.000,-
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Stórholt 11: 103m² 4ra herb. íbúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi ásamt  bíl-
geymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800.000,-
Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggð-
um bílskúr. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 7.800.000,-
Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:7.900.000,-
Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Skipti möguleg. Verð:
6.700.000,-
Túngata 18:  89,2m² 4ra herbergja
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í fjölbýlis-
húsi. Húsið allt uppgert.Möguleg
skipti á minni eign. Verð: 6,900,000,-

 3ja herbergja íbúðir
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi

ásamt geymslu. Verð: 6.000.000.-

skúr. Nýmálað. Góð kjör í boði. Verð:
7.800.000,-
Skipagata 11: 78,4m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt eignarlóð. ��
Öll tilboð skoðuð. Verð: 4.500.000,-
Urðarvegur 13: 85m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð:
5.500.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 11.800.000,-
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Verð:
13.500.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á 3
pöllum ásamt innbyggðum bílskúr.
Góð kjör. Öll tilboð skoðuð. Verð:
11.900.000,-

 4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,-
Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja her-
bergja í risi. Skipti á minni eign mögu-
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á Íslandi undanfarin misseri. Starfsmönnunum er þá gjarnan
boðið í stuttar ferðir þar sem þeir gera sér glaðan dag. Nesbúð
er vinsæll áfangastaður í slíkum ferðum til Íslands, en þaðan
eru m.a. farnar vélsleða- og jeppaferðir á Langjökul þar sem
gestir gæða sér á ljúffengum sjávarréttum undir berum himni,
leika golf í snjónum og fara í allskyns þrautir og leiki.

Markmiðið að verða matvælaframleiðandi
Þegar Karl hafði séð um rekstur Nesbúðar í u.þ.b. ár var haft

samband við hann að vestan og honum boðin vinna hjá
Bakka.

„Reyndar stóð upphaflega til að ég færi í annað en stjórnun
vöruþróunar fyrirtækisins kom upp á seinni stigum. Ég hóf
sem sagt störf hérna fyrir rúmu ári síðan í kjölfar ákvörðunar
stjórnenda Bakka um að gera tilraunir með óhefðbundnar
vinnsluaðferðir bolfisks,“ segir Karl aðspurður um aðdrag-
andann að vesturkomu hans.

„Þetta snýst fyrst og fremst um að reyna að vinna verðmætari
afurðir úr fiskinum en almennt er gert með hefðbundnum að-
ferðum. Fiskvinnsla í dag er auðvitað ekkert annað en hrá-
efnisvinnsla fyrir erlenda aðila sem fullvinna afurðir úr hráefn-
inu sem síðan eru seldar beint til neytenda. Við settum okkur
þau markmið í upphafi að verða matvælaframleiðendur þegar
fram í sækti, en ekki eingöngu hráefnisframleiðendur, og
auka með því vinnsluferlið og verðmætasköpunina.“

Hefur þróað 15-20 rétti
Karl segir að farið hafi verið af stað með ákveðin markmið

í huga, t.d. hvar í vinnslunni yrði lögð áhersla á að fá fram
verðmætaaukningu, aukna arðsemi o.s.frv.

- En hvaða vörutegundir er um að ræða?
„Við höfum bæði verið að þróa rétti sem eru tilbúnir til

matreiðslu og svo hráefni sem pakkað er beint í neytendaum-
búðir og menn geta matreitt hver á sinn hátt. Við höfum þróað
eina 15-20 mismunandi rétti síðan við hófum vinnu við vöru-
þróun. Sem dæmi get ég nefnt að undanfarið höfum við lagt
áherslu á að forma fisklaga köku úr hráefni sem alla jafnan fer
í verðminni flokka. Við bjóðum fiskkökurnar bæði án viðbættra
bragðefna og svo kryddaðar að okkar hætti og getum afgreitt
þær í neytendaumbúðum beint í verslanir. Við höfum þróað
ákveðið vinnsluferli vegna þessa og tækjabúnaður til vinnslu-
nnar er nú þegar til staðar til að hefja framleiðslu í stórum stíl
þegar þar að kemur.“

- Hvernig ferð þú að því að átta þig á hvað kaupandinn vill?
„Erlendir viðskiptavinir koma mikið hingað til okkar og

kynna sér starfsemina og þá höfum við notað tækifærið og
boðið þeim í mat til að kynna þeim vörurnar. Við fáum að
heyra álit þeirra í formi lofs eða gagnrýni og tökum að sjálf-
sögðu tillit til margvíslegra sjónarmiða sem frá þeim koma
því þetta eru menn sem eru í nánum tengslum við markaðinn.
Ef mönnum líst vel á það sem í boði er, þá vilja þeir gjarnan fá
sýnishorn eða prufusendingar af viðkomandi vöru.“

- Eruð þið farnir að framleiða þessar fullunnu vörur í stórum
stíl?

„Þróunar- og markaðsstarf tekur langan tíma, hlutirnir gerast
ekki á augabragði og þess vegna verða menn að vera þolin-
móðir. Við erum ekki enn farnir að framleiða í stórum stíl, en
málin gætu þróast í þá átt á allra næstu misserum.“

- Tekur hinn almenni starfsmaður fyrirtækisins þátt í vöru-

þróuninni?
„Já, já, við höfum t.d. látið fólk taka prufur með sér heim og

fáum til baka óvægið álit. Yfirleitt hefur fólk verið ánægt, að
minnsta kosti hef ég ekki heyrt annað. Ég hef gagnrýni
starfsfólks til hliðsjónar við vöruþróunina að einhverju leyti,
en auðvitað er það markaðurinn sem á síðasta orðið.“

- Hvar liggja áherslur ykkar hvað varðar markaði?
„Við höfum reynt að marka okkur ákveðna markaðsstefnu,

en það er söluskrifstofa Bakka í Reykjavík sem séð hefur um
markaðsstarfsemina. Þau lönd sem við höfum fyrst og fremst
horft til eru Bretland og Bandaríkin og þróunarstarfsemin hef-
ur miðast mest að þeim.“

Þolinmæði mjög mikilvæg

- Er eitthvað eitt framar öðru sem hamlar gegn hraðari
markaðssetningu - t.d. verð vörunnar eða annað slíkt?

„Verðið á auðvitað einhvern þátt í töfum við markaðssetningu
og við hefðum sjálfsagt selt meira en við höfum gert ef verðið
réði því. Fyrirtækið er ekki stórt á heimsvísu og við þurfum
því að vinna traust kaupendanna. Það er mikilvægt að menn
hafi trú á okkur og miðað við það traust sem okkur er sýnt
hvað varðar rækjuframleiðsluna, þá held ég að okkur takist að
ávinna okkur viðskiptatraust með aðra framleiðslu. Það kann
hins vegar að taka tíma og þess vegna er þolinmæði mjög mik-
ilvæg eins og ég nefndi hér fyrr.“

Karl segir að vinnslan nú fari að mestu fram á hefðbundinn
hátt, en þó sé unnið meira í bita en gengur og gerist hjá öðrum
bolfiskvinnslum. „Auðvitað er þetta ekkert annað en full-
vinnsla. Við erum að skera fiskinn alveg niður í 15 gr. bita sem
í því tilfelli fara í 10 til 20 kílóa pakkningar til veitingahúsa
eða í áframhaldandi vinnslu hjá erlendum matvælaframleið-
endum.“

- Erlendir framleiðendur setja fiskinn oft í rasp áður en hann
er seldur til neytenda, er það ekki? Hafið þið ekki farið út í
það?

„Nei, við höfum ekki farið út í það. Við höfum kosið að
reyna að skapa okkur sérstöðu á markaðinum og þess vegna
ekki viljað fara þessar hefðbundnu leiðir í framleiðslunni.“

Þróunin byrjar í eldhúsinu
Vinna Karls fer fram á ýmsum stöðum innan fyrirtækisins.
„Ég vinn auðvitað mikið í eldhúsinu sem er mjög fullkomið,

en ég fylgist einnig með vinnslunni. Þegar varan er á þróunar-
stigi verður maður að vera í öllu og taka þátt í öllum vinnslu-
stigum, allt frá umbúðamálum og hvernig krydd á að nota, til
þess að ákveða hvernig hráefnið skuli skorið og því síðan
pakkað. Þróun vörunnar byrjar þó alltaf í eldhúsinu.“

Karl segir að fiskvinnslufyrirtæki þurfi að leggja meiri
áherslu á að komast úr hráefnisöflun fyrir aðra, yfir í að geta
skilgreint sig sem matvælaframleiðendur sem selji vöruna
beint í verslanir.

„Þetta eru þrjú vinnslustig, veiðar, hráefnisvinnsla og loks
matvælaframleiðsla, en það er hún sem gefur mest af sér.“

- En eru fleiri fyrirtæki á landinu að gera svipaða hluti?
„Útgerðarfélag Akureyringa var að setja upp fullkomna

brauðunarlínu og eru í startholunum eða jafnvel byrjaðir
framleiðslu. Ég veit ekki um fleiri fyrirtæki sem eru komin
þetta langt, en Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum hefur verið að
framleiða rétti á innanlandsmarkað undir vörumerkinu 200
mílur. Ég hef átt ágætt samstarf við menn þar og ég hvet í raun-
inni til slíks, því við erum lítil þjóð sem þarf að standa saman
um að bjarga sér. Það er einnig mikilvægt að hafa trú á því sem
maður er að gera, því annars er eins gott að hætta því strax,“
sagði Karl Ásgeirsson, eða Kalli kokkur eins og starfsfólk
Þorbjarnar í Bolungarvík kallar hann.

Aðalheiður Steinsdóttir, skrifar

Svar við ummælum Bene-
dikts Kristjánssonar í BB

Þegar verðkannanir hafa
verið gerðar í matvöruversl-
unum á Vestfjörðum hefur
Benedikt Kristjánsson í
Vöruvali, undantekninga-
laust verið með yfirlýsingar
í fjölmiðlum um ófagmann-
leg vinnubrögð og aðrar á-
líka aðdróttanir, án þess að
færa fram nein áþreifanleg
dæmi eða rök.

Mér hefur ekki fundist
það svaravert, en nú gengur
um þverbak þegar Benedikt
sakar verkalýðsfélögin,
Neytendasamtökin og
starfsmann þeirra um hags-
munatengsl við eina verslun
í könnuninni.

Kannanir og
 framkvæmd þeirra

Þegar verðkannanir eru
gerðar eru þær allar gerðar
á sama degi og ábyrgðar-
maður verslunar, verslunar-
stjóri eða verslunareigandi,
eru beðnir um leyfi til slíkra
kannana. Þeim er frjálst að
vera viðstaddir á meðan
verðtaka á sér stað, síðan
skrifa þeir undir og er heim-
ilt að ljósrita könnunina og
fara yfir ef ske kynni að um
villur sé að ræða. Þetta hafa
flestir kaupmenn gert, en í
versluninni Vöruvali hefur
verslunarstjórinn ekki talið
sig hafa tíma til að vera
viðstaddur, en hann hefur
þó alltaf undirritað þær
kannanir sem gerðar hafa

félögin hlaupið þar undir
bagga.

Ekki hafa hingað til komið
upp mál þar sem hagsmuna-
árekstrar hafa verið samfara
nánum tengslum og samstarfi
verkalýðsfélaga og Neytenda-
félaga, enda vinna báðir aðilar
að því að bæta kjör almenn-
ings og heimilanna í landinu.

Í stjórn Neytendafélags
Vestfjarða og Verka-
lýðsfélagsins Baldurs

Seta mín í stjórn Baldurs er
ekki í ábataskyni, heldur
áhugamál þar sem fundarsetur
og önnur afskipti eru ólaunuð.

Kaup á húsi kaupfélagsins
kom inn á borð stjórnar verka-
lýðsfélagsins og studdi ég til-
lögu um kaupin, því ég taldi
að um fákeppni gæti orðið að
ræða ef verslunum fækkaði á
svæðinu.

Ég hafði engin frekari af-
skipti af þessu máli, en tel að
ég hafi haft rétt fyrir mér og
bendi á að aukin samkeppni
hefur óumdeilanlega stuðlað
að lægra vöruverði, sem eru
þeir einu hagsmunir sem
skipta mig, verkalýðsfélagið
eða Neytendafélagið máli.
Dylgjur Benedikts um hags-
munatengsl eða hlutdrægni
hafa hins vegar þann augljósa
tilgang að gera verðkannanir
Neytendafélagsins tortryggi-
legar og draga athygli almenn-
ings frá kjarna málsins - hvaða

Aðalheiður Steinsdóttir.

verið í versluninni.
Þær kannanir sem gerðar

hafa verið á landsvísu hafa
undantekningalaust verið
unnar á Akureyri þar til nú að
síðasta könnun var unnin í
Reykjavík. Starfsmaður Neyt-
endasamtakanna sem vann
könnunina hefur að sjálfsögðu
engin hagsmunatengsl við
verslanir á Ísafirði frekar en á
öðrum stöðum, og ótrúlegt er
að Benedikt Kristjánsson,
kaupmaður í Vöruvali og
formaður Kaupmannasam-
takanna skuli dylgja um slíkt
án nokkurs rökstuðnings.

Verkalýðsfélög og
Neytendasamtökin

Neytendafélag Vestfjarða er
aðili að Neytendasamtökun-
um. Til þess að geta rekið
skrifstofur í landshlutunum
þurfa Neytendasamtökin á
rekstrarstyrk að halda og hafa
verkalýðsfélögin og sveitar-

,,...það segir
kannski sína

sögu að það er
alltaf sami

kaupmaðurinn
sem kveinkar

sér undan
niðurstöð-

unum.�

verslanir bjóða lægsta vöru-
verðið.

Ég sem starfsmaður Neyt-
endasamtakanna hef lagt
mig fram um að gæta fyllsta
hlutleysis þegar um verð-
töku er að ræða og tel mig
hafa gætt trúnaðar gagnvart
öllum þeim verslunum sem
hafa verið þátttakendur í
verðkönnunum.

Að lokum vil ég undir-
strika að verðtaka fer fram
eftir föstum reglum með
sama hætti í öllum versl-
unum á landinu, en það segir
kannski sína sögu að það er
alltaf sami kaupmaðurinn
sem kveinkar sér undan
niðurstöðunum.

Aðalheiður Steinsdóttir,
formaður Neytendafélags
Vestfjarða og starfsmaður

Neytendasamtakanna.

Vöruþróunin hefst í eldhúsinu.
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Leiðari

Vestfirðir

Sterkur aflahæstur
Sterkur BA var aflahæsti sóknardagabáturinn á nýliðnu

fiskveiðiári með liðlega 242, samkvæmt bráðabirgðatölum
Fiskistofu.

Af handfærabátum var Bjarney ÍS aflahæst með 159
tonn og var uppistaðan í aflanum þorskur. Í línu- og hand-
færakerfinu voru sjö bátar með yfir 200 tonna afla hver,
um 20 bátar með yfir 150 tonn og um 50 bátar með yfir 100
    tonn hver.

Patreksfjörður

Steinbítshöfn landsins
Patreksfjörður er óumdeilanlega stærsta steinbítshöfnin

á landinu. Á síðasta fiskveiðiári var landað þar 1.470 tonn-
um af steinbít, en þar á eftir kom Flateyri með 990 tonn.

Bolungarvík var í þriðja sæti með liðlega 890 tonn og í
fjórða sæti var Suðureyri með 790 tonn. Nær helmingur
steinbítsafla landsmanna á síðasta fiskveiðiári var dreginn
á land á Vestfjörðum eða samtals 5.200 tonn.

Ísafjörður

Inflúensu bólusetning
Þessa dagana býður Heilsugæslustöðin á Ísafirði íbúum

Ísafjarðar og nærliggjandi byggðarlaga upp á innflúensu
bólusetningu.

Bólusetningin fer fram alla virka daga frá kl. 11-12 og
eru tímapantanir í símar stöðvarinnar 450 4511. Þá verður
háls-, nef- og eyrnalæknir með móttöku og aðgerðir á
stöðinni til 1. nóvember og eru tímapantanir í sama síma.

Guðjón Brjánsson, framkvæmdastjóri FSÍ, hefur staðið í ströngu undanfarið við sparnaðaraðgerðir og þar sem slátur er
ódýr og góður matur má ætla að búbótin af innmatnum hjálpi honum við að ná markmiðum sínum.

Samstarfsverkefni Framhaldsskólans og FSÍ

Afraksturinn
kynntur í
sláturveislu

Afraksturinn
kynntur í
sláturveislu

Í hádeginu á miðviku-
daginn í síðustu viku var

efnt til mikillar veislu í
matsal Fjórðungssjúkra-
hússins á Ísafirði og var
þar á borðum afrakstur

tveggja daga samstarfs-
verkefnis matartækni-

brautar Framhaldsskóla
Vestfjarða á Ísafirði og
FSÍ. Á tveimur dögum

unnu nemendur matar-
tæknibrautar og starfs-
fólk FSÍ 230 slátur undir

styrkri leiðsögn Birgis
Jónssonar, matreiðslu-
manns FSÍ og kennara

við matartæknibraut, og
Guðrúnar Veturliða-

dóttur, fyrrum matráðs-
konu FSÍ, en hún var

kölluð til starfa á ný af
þessu tilefni.

Til veislunnar var boðið
fulltrúum fjölmiðla á

svæðinu auk lækna,

hjúkrunarliðs og annars
starfsfólks sjúkrahúss-

ins. Innmaturinn féll
greinilega í góðan jarð-

veg og þótti gestum
vinnubrögð við sauma-
skap og annan frágang

slátursins sérlega
vandaður.

Nemendur matar-
tæknibrautar að þessu

sinni eru tíu og allir
karlkyns. Að sögn Birgis

Jónssonar
stóðu strákarnir sig vel

og gengu til verks af
mikilli ákveðni, alls

óhræddir við nýru, lifrar,
blóð, mör og annað það

sem til þarf við slátur-
gerð.

Læknar snæddu
slátrið af bestu lyst og

staðfestu hollustu þess,
væri þess neytt í hófi.

Birgir Jónsson, matreiðslumaður FSÍ, gantast við nemendur
sína á matartæknibraut FVÍ, sem stóðu að sláturgerðinni
ásamt fleirum.

Læknar og hjúkrunarlið tók hraustlega til matar síns.

Grunnskólinn
 og íþróttasvæðið

Skrif þriggja bæjarfulltrúa
Ísafjarðarbæjar hér í blaðinu í
síðustu viku staðfesta leiðara-
skrif BB fyrir rúmum mánuði síðan um flumbruhátt fámenn-
ishópsins innan bæjarstjórnar, sem ætlaði öðrum bæjarfull-
trúum, orða og umbúðalaust, að kyngja tillögu þeirra fámenn-
inga um kaup á ,,gömlu fiskvinnsluhúsi í kuldalegu umhverfi,
með mikla umferð”, svo notast sé við orðalag bæjarfulltrú-
anna, til að leysa húsnæðisvanda grunnskólans.

Í skrifum sínum setja þremenningarnir fram hugmyndir
um nýbyggingu á núverandi íþróttasvæði á Torfnesi, fyrir
8.-10. bekk grunnskólans, með möguleikum til frekari útvíkk-
unar er fram líða stundir, verði það talinn góður kostur. Ekki
leikur minnsti vafi á að staðsetning skólans á ,,fullbúinni
skjólgóðri lóð” á Torfnesi er heppilegri í alla staði en í
þrengslunum við Norðurtangahúsin.

Gefum bæjarfulltrúunum orðið: ,,Í ljósi þess sem er að
gerast í uppbyggingu skólamannvirkja, þá teljum við það
eðlilegra að stefnt sé að því að skapa nemendum og kennurum
sambærilegt umhverfi og vinnuaðstöðu og best þekkist.
Sveitarfélögin eiga í stöðugri baráttu um fagmenntaða kenn-
ara sem og að veita íbúum sínum þá þjónustu sem þeim ber.
Til að mæta þeim kröfum verðum við að bjóða upp á gott
skólahúsnæði og aðlaðandi umhverfi þar sem foreldrar
koma til með að sjá börnum þeirra líða vel.”

Varðandi kostnaðinn sögðu bæjarfulltrúarnir: ,,Við erum
að tala um sambærilegt verð og verið er að tala um að veita
til kaupa og breytinga á gömlu fiskvinnsluhúsnæði sem
byggt er á árunum 1954-1976.” Eftir því sem best er vitað á
þessari stundu er þarna verið að tala um 4-500 milljónir í
báðum tilvikum. Annars vegar nýbygginu á Torfnesi, hins
vegar breytingar á fiskvinnsluhúsnæði í Norðurtanga.

Alhliða íþróttasvæði í Tungudal mun hafa verið draumur
margra er fyrr á árum unnu að bæjarmálum og innan íþrótta-
hreyfingarinnar. Draumur, sem ekki rættist en hefur nú
kviknað á ný með umræðunni um staðsetningu grunnskólans
á Torfnesi.

Flutningur íþróttasvæðisins kostar bæði mikla fjármuni
og mikinn tíma og hefur óhjákvæmilega verulega röskun í
för með sér fyrir íþróttahreyfinguna og því ekki ólíklegt að
á þeim bæ reki menn upp harmakvein. Hvað sem því líður
má þó líklegt telja að breytingin myndi skila íþróttahreyfing-
unni meiri ávinningi til lengri tíma litið, en ætla má að náist
við núverandi aðstæður.

Til að forðast brotlendingu í jafn umfangsmiklu máli og
hér um ræðir þarf umfram allt að horfa til framtíðar. Skyndi-
lausnir koma alltaf í bakið á mönnum og verða dýrari þegar
upp er staðið.

Framtíð Grunnskólans á Ísafirði og hugsanlegur flutningur
íþróttasvæðisins inn í Tungudal er mál sem ræða verður af
einurð og festu, skoða fjárhagslega ofan í kjölinn og kynna
rækilega fyrir bæjarbúum.

Í þessu máli verður að nást sem víðtækust sátt.
Hér gilda ekki vinnureglur fámennishópsins.

s.h.
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20% starfs-
manna erlent
vinnuafl

Íslenskir hval-
ir fyrr og nú

Héðinn hafnaði
í þriðja sæti

Héðinn Ólafsson hafnaði í
þriðja sæti í 5. deild Íslands-
mótsins í Boccia sem haldið
var á Selfossi fyrir stuttu.

Íþróttafélagið Ívar á Ísa-
firði sendi tíu keppendur á
mótið en keppendur voru
alls 130. Auk Héðins komst
Hjördís Kristjánsdóttir í úr-
slit í 5. flokki, en hún hafn-
aði í fjórða sæti.

Óvenjumikið af erlendu
vinnuafli hefur verið á Pat-
reksfirði í ár. Fram til ársins
í ár hefur hlutur erlenda
vinnuaflsins verið um 10%
en hefur aukist í 20% á
þessu ári.

Það samsvarar því að
fimmti hver starfsmaður á
staðnum sé útlendingur og
þá einkum Pólverjar. Undan-
farin ár hafa um 10% íbúa á
Patreksfirði flutt á brott en
7-8% komið til baka, sem
svarar til 2-3% fólksfækk-
unar á ári. Afleiðingar vegna
þessa er að skortur er á
vinnuafli á besta aldri.

Bókaútgáfan Forlagið hef-
ur sent frá sér bókina ,,Ís-
lenskir hvalir fyrr og nú”
eftir Sigurð Ægisson, fyrr-
um sóknarprest í Bolungar-
vík, Jón Ásgeir í Aðaldal og
Jón Baldur Hlíðberg.

Mark Carwardine, nafn-
togaður dýrafæðingur, rit-
höfundur og ljósmyndari
ritar formála þar sem segir
m.a: ,,Þeir Sigurður, Jón
Ásgeir og Jón Baldur hafa
smíðað ómetanlegan grein-
ingarlykil, bók sem ég veit
að á eftir að vekja og hvetja
fjölda manns til að kynnast
af eigin raun hinum fram-
andi, en jafnframt dulúðugu
og þokkafullu íbúum sjávar-
djúpanna, hvalakyninu.”

Vilja leyfa veið-
ar í friðlandinu

Þingmenn Vestfirðinga
standa saman að þingsálykt-
unartillögu um tilraunaveið-
ar á ref og mink í friðland-
inu á Hornströndum.

Í þingsályktunartilögunni
leggja þingmennirnir til að
umhverfisráðherra nýti rétt
til undanþágu frá settum
reglum í friðlýsingu, enda
liggja til þess ríkar ástæður í
þessu tilviki.

Þingmennirnir vekja at-
hygli á því að með því að
veiðar á ref og mink eru
ekki heimilaðar í friðlandinu
hafi orðið gríðarleg fjölgun
á þessum tegundum.

Héraðsdómur Vestfjarða

Deilt um lagagildi
ákvæðis frá 1281

Héraðsdómur Vestfjarða
kvað upp dóm í allsérstöku
máli á fimmtudag í síðustu
viku.

Málsatvik voru þau, að eig-
andi jarðarinnar Hellu í Kald-
rananeshreppi á Ströndum
krafðist þess fyrir dómi að
ógiltur yrði kaupsamningur og

afsal fyrir öðrum hluta jarðar-
innar, sem sameigandi hans
að jörðinni hafði gert við þrið-
ja aðila. Það sem vekur athygli
er að eigandinn bar fyrir sig
lagaákvæði frá árinu 1281,
sem hann taldi veita sér for-
kaupsrétt að jörðinni.

Dómurinn féllst ekki á

röksemdir mannsins og synj-
aði um ógildingu kaupsamn-
ingsins. Jafnframt var eigand-
anum gert að greiða gagnaðila
sínum í málinu 300 þúsund
krónur í málskostnað. Dóm-
inn kvað upp Jónas Jóhanns-
son, héraðsdómari.

Símaklefi í miðbæinnSímaklefi í miðbæinn
Fyrir stuttu gengu starfsmenn Pósts og síma á Ísafirði frá uppsetningu á símaklefa

í miðbæ Ísafjarðar. Símaklefinn var settur upp við húsnæði Snyrtihúss Sóleyjar við
Hafnarstræti, gegnt versluninni Hamraborg. Fjölmargir bæjarbúar hafa lýst furðu
sinni á staðsetningunni og telja klefann betur kominn á hinu nýja Silfurtorgi, en á það
skal bent að með núverandi staðsetningu geta vökul augu laganna varða fylgst betur
með umferð við klefann, enda ekki vanþörf á, þar sem skemmdarvargar hafa ítrekað
fengið útrás á símaklefanum sem staðsettur hefur verið á hafnarsvæðinu.

Vestfirðir á nýliðnu fiskveiðiári

Afli smábáta jókst
 um 5 þúsund tonn

Heildarafli smábáta sem
lönduðu á Vestfjörðum á
nýliðnu fiskveiðiári, jókst um
fimm þúsund tonn frá fisk-
veiðiárinu á undan, eða úr
rúmlega átta þúsund tonnum
í 13.400 tonn.  Aukningin kom
á sama tíma og þorskafli sem
barst til Vestfjarða af afla-

marksskipum minnkaði úr
17.900 tonnum í 15.200 tonn
milli ára.

Nokkur byggðarlög stór-
bættu sinn hlut og sem dæmi
má nefna að landaður króka-
afli á Suðureyri jókst úr 1.200
tonnum í 2.700 tonn milli fisk-
veiðiára, á meðan afli af afla-

marksbátum minnkaði úr 770
tonnum í 270 tonn.  Á Patreks-
firði jókst landaður krókaafli
úr 2.200 tonnum í 3.100 tonn,
á Tálknafirði jókst krókaaflinn
úr 1.400 tonnum í 2.600 tonn
og í Bolungarvík jókst aflinn
úr 1.100 tonnum í 1.600 tonn.

Áskrifendur athugið!
Enn eiga fjölmargir áskrifendur eftir að

gera skil á áskriftargjöldum vegna júlí og
ágúst 1997. Nokkrir til viðbótar eiga eftir að
gera skil á eldri áskriftargjöldum.

Þeim vinsamlegu tilmælum er beint til
framangreindra að gera skil hið fyrsta svo
komist verði hjá því að fella áskriftir niður
sem og að innheimta skuldirnar með öðrum
leiðum.

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

Fasteignaviðskipti
Erum með til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Laust starf
Ölgerðin Egill Skallagrímsson leitar eftir

starfsmanni.
Starfssvið: Sala og dreifing á vörum Ölgerð-

arinnar á norðanverðum Vestfjörðum.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf

eigi síðar en 1. desember 1997.
Umsóknum skal skilað í hús Ölgerðarinnar

að Sindragötu 14, þar sem nánari upplýs-
ingar eru veittar, ekki í síma.

Ath! Reyklaus vinnustaður.
Svæðisstjóri Ölgerðarinnar á Ísafirði.

Kynning!
Kynning verður á TREND snyrtivörum í

Ísafjarðarapóteki, föstudaginn 24. október.
Ísafjarðarapótek.

Aðalfundur Ferða-
málasamtaka

 Vestfjarða 1997
Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða

verður haldinn á Ísafirði laugardaginn 8.
nóvember og hefst kl. 13:00.

Sameiginlegur kvöldverður að loknum
fundi.

Allir áhugamenn um ferðamál á Vestfjörð-
um eru velkomnir.
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Fólk og pFólk og pó
Þegar undirr itaður spyr

Gretu hvar og hvenær þau
Pétur hafi kynnst, þá er svarið
klárt: „Á rúntinum í Reykja-
vík vorið 1959.“ Og Pétur
bætir við: „Ég var þá á sjónum
og við vorum þar með bátinn
í slipp.“

Pétur er fæddur á Bíldudal
sumarið 1941. Faðir hans,
Bjarni Pétursson, fórst með
Þormóði þegar drengurinn var
á öðru ári. Þormóðsslysið var
mikil blóðtaka fyrir plássið á
Bíldudal, eins og mörgum er
enn í fersku minni þótt meira
en hálf öld sé liðin. Móðir
Péturs heitir Hólmfríður Jóns-
dóttir. Þegar Pétur var fimm
ára giftist hún aftur, Jóni Guð-
mundssyni á Sveinseyri í
Tálknafirði, og fluttist þangað
með börnin sín tvö, en eldri
systir Péturs heitir Halldóra.
Jón var þá sjómaður en gerðist
síðar bóndi á Sveinseyri.“

Í Kennaraskólann til að
hafa að einhverju að

hverfa í ellinni

„Ég ólst síðan upp í Tálkna-
firði, fór á héraðsskólann í
Reykholti fimmtán ára, var þar
tvo vetur og lauk landsprófi.
Frá fimmtán ára aldri var ég
aðeins heima á Sveinseyri
sem gestur. Eftir landspróf var
ég tvö ár á sjó. Þá rerum við á
línu frá Tálknafirði en vorum
á síld á sumrin. Alls var ég
fimm sumur á síld og alltaf
með sama skipstjóranum, Ár-
sæli Egilssyni (Sæla) á
Tálknafirði, en hann er reynd-
ar Bílddælingur að uppruna
eins og ég“, segir Pétur.

„Haustið 1960 fór ég svo í
Kennaraskólann í Reykjavík.
Reyndar ætluðum við í Sjó-
mannaskólann tveir félagar,
við Gísli Kristinsson, sem nú
er skipstjóri suður með sjó,
bróðir Gests á Suðureyri. En
svo fórum við að velta því
fyrir okkur, hvort ekki væri
rétt að fara fyrst í Kennara-
skólann til að hafa að ein-
hverju starfi að hverfa þegar
við kæmum í land aldraðir
menn. Og ég gerði það, en
einhverra hluta vegna fór Gísli
beint í Sjómannaskólann.
Árið 1964 lauk ég kennara-
prófi og aldrei varð af því að
ég færi í Sjómannaskólann,
en ég var á sjó öll sumur með
skólanum.“

Kennslan 50
stundir á viku

„Haustið 1964 fór ég ásamt
fimm bekkjarsystkinum mín-
um að kenna í Hlíðaskóla, sem
þá var stærsti skólinn í Reyk-
javík með um 1500 nemendur.
Þar var kennt frá átta á morgn-
ana til sjö á kvöldin, nema á
laugardögum, þegar ekki var
kennt nema fram til þrjú síð-
degis, ef ég man rétt. Kennslu-
skyldan var þá 36 stundir á
viku, en ég held að við höfum
yfirleitt kennt um 50 stundir.
Það var ekkert óalgengt á þeim
tíma hjá þeim sem voru að
byrja. Þetta var mjög erfitt, en
mjög skemmtilegt.

Í Hlíðaskóla kenndi ég tvö
ár, en tók jafnframt meirapróf
og ók leigubíl á sumrin og
reyndar samhliða kennslunni
seinni veturinn. Þá kenndi ég

minna og var harkari á leigu-
bíl, eins og það var kallað. Ég
var á BSR með nýja Toyotu
Crown, mikinn bíl og vegleg-
an. Þá var Toyota alveg nýtt
merki á markaðnum hér.“

Í skólastjórn og
útgerð á Bíldudal

„Síðan var ég beðinn að
taka að mér skólastjórn á
Bíldudal, þannig að við hjónin
drifum okkur vestur og vorum
þar í tíu ár. Síðasta árið var ég
í launalausu leyfi og sótti þá
sjó á bát sem ég átti. Ég gerði
þennan bát út í þrjú ár. Þá
söltuðum við á sumrin um
borð en vorum á rækju á
veturna. Við settum upp sölt-

nafnið. Á þessum listum voru
menn úr öllum stjórnmála-
flokkum. Þegar þurfti að ná
einhverju sérstöku fram voru
valdir menn sem þekktu við-
komandi ráðherra eða höfðu
önnur góð sambönd í við-
komandi málaflokki.“

Árin sem oddviti á Bíldudal

– Árin þín sem oddviti og
sveitarstjóri á Bíldudal...

„Þetta var mjög annasamur
og skemmtilegur tími, enda
var ég einnig skólastjóri.
Framkvæmdir voru miklar.
Atvinnuleysi hafði verið á
staðnum en það var að breyt-
ast á þessum tíma. Við tókum
frystihúsið á leigu, keyptum

konu sinni, Sólveigu Sigurð-
ardóttur Hjartarsonar Stapa,
og tveimur börnum. Lára
hefur lagt stund á innanhúss-
arkitektúr og býr í Houston í
Texas ásamt eiginmanni sín-
um, Valdimar Þorkelssyni
viðskiptafræðingi og verð-
bréfa-miðlara, og ungum syni.

Foreldrar Gretu voru Jón
Jónsson bifreiðastjóri í
Reykjavík og Ásbjörg Gests-
dóttir, en hún var í vist í Súða-
vík á sínum tíma og átti þaðan
góðar minningar.

Á meðan fjölskyldan átti
heima í Mosfellssveitinni
starfaði Greta í Tjaldanesi,
sem er heimili fyrir þroska-
hefta, og líkaði það mjög vel.
Fyrst eftir að þau fluttust til

Að Túngötu 17 á Ísafirði búa hjónin Greta
Jónsdóttir og Pétur Bjarnason. Þau starfa bæði í

Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, en sitt á hvorri
hæð. Greta vinnur hjá embætti Sýslumannsins á

Ísafirði á þriðju hæðinni en Pétur veitir for-
stöðu Skólaskrifstofu Vestfjarða á fjórðu hæð.

Þau hjónakornin eru nú ein eftir heima.
Börnin eru löngu flogin brott og hafa stofnað

sín eigin hreiður og hundurinn Bangsi sem var
langa ævi heimilisfastur hjá Gretu og Pétri

safnaðist til feðra sinna fyrir nokkrum árum og
hvílir nú fyrir ofan Seljaland í Skutulsfirði;

þaðan sér vítt yfir. Bangsi var gælunafn. Hann
hét réttu nafni Björn Johnsen og var úr Vest-

mannaeyjum.
Greta er aftur á móti Reykvíkingur en Pétur
frá Bíldudal. Húsið þeirra er óvenju ljótt um
þessar mundir, samkvæmt lögmálinu um að

ástandið versni fyrst áður en það batnar veru-
lega. Verið er að skipta um klæðningu á þessu

gamla og gagnmerka húsi og gera því ýmislegt
fleira til góða. Fyrir einni öld eða svo flutti einn

af norsku hvalveiðimönnunum hér vestra hús
þetta tilsniðið til landsins og reisti það á Upp-
salaeyri inni í Seyðisfirði. Fljótlega varð húsið

sumarbústaður Árna Jónssonar faktors við
Ásgeirsverslun en þegar Túngatan á Ísafirði
byggðist á árunum upp úr 1930 var það flutt
þangað og sett á steyptan kjallara. Húsið er

sömu ættar og t.d. ráðherrabústaðurinn í
Reykjavík, sem í eina tíð var íbúðarhús Ellefs-
ens hvalveiðimanns á Sólbakka við Önundar-

fjörð.
En hér var reyndar ætlunin að ræða einkum
um fólk og pólitík en ekki hús og hunda...

þar sinn úr hvorum flokki
efstir á lista.

Þetta gekk nú ekki eins og
við vonuðumst eftir. Margir
framsóknarmenn vildu ekki
kjósa kommana og margir
alþýðubandalagsmenn vildu
ekki kjósa helvítis framsókn-
armennina. Við fengum að-
eins tvo menn kjörna og kratar
einn, en Sjálfstæðisflokkurinn
var í meirihluta með fjóra
menn.“

Fræðslustjóri á
Vestfjörðum

„Ég sat þarna aðeins hálft
annað ár í hreppsnefnd sem
aðalmaður, því að haustið
1983 vildi svo til að ég fór

unarstöð í landi, þar sem
konurnar umsöltuðu. Svo
pökkuðum við og fluttum út.
Þetta hét Söltunarstöðin hf.,
hið merkasta fyrirtæki.

Á þessum tíu árum á Bíldu-
dal vasaðist ég í öllum and-
skotanum, félagsmálum af
öllum hugsanlegum tegund-
um, held ég megi segja.“

Fyrstu skrefin í pólitíkinni

„Sveitarstjórnarkosningar-
nar 1970 voru mjög sögulegar
og skemmtilegar á Bíldudal.
Þá vorum við Sigrún Magn-
úsdóttir að stíga þar okkar
fyrstu skref í pólitíkinni. Hún
er nú borgarfulltrúi í Reykja-
vík. Við unnum að því að
koma saman framboðslista,
en svo kom til einhvers ósætt-
is; hún klauf sig frá og setti
fram sinn eiginn lista. Þá voru
þrír listar í boði á Bíldudal.
Tilgangurinn hjá okkur var að
fella þá hreppsnefnd sem setið
hafði. Niðurstaðan varð sú,
að gamli listinn fékk tvo
menn, við fengum tvo og Sig-
rún komst inn af sínum lista.
Hún var því í oddaaðstöðu og
kom til liðs við okkur. Þarna
varð ég oddviti og var það í
fjögur ár og jafnframt sveitar-
stjóri.“

– Voru þessir listar ykkar
Sigrúnar undir merkjum
Framsóknarflokksins?

„Nei, á þessum tíma hafði
aldrei verið kosið pólitískt til
hreppsnefndar á Bíldudal, svo
ég viti til. Yfirleitt voru listar-
nir tveir, annar hét jafnan listi
óháðra og hinn listi frjálslynd-
ra. Það var svo undir hælinn
lagt hvor listinn bar hvort

bát, stofnuðum félag á félag
ofan og umsvifin voru mikil.
Fyrsta verkið í oddvitatíð
minni var að byggja heilmik-
inn sjóvarnargarð, sem enn
stendur, guði sé lof. Það var
líka mikið verk að hreinsa
plássið. Við fjarlægðum milli
þrjátíu og fjörutíu skúra og
einhverja kílómetra af girð-
ingadræsum og lögðum ásamt
fleirum grunninn að því fall-
ega plássi sem Bíldudalur er í
dag.“

Kvennaskari við
hreinsunarstörf

Hér minnir Greta á hlut
kvenfélagsins í þessu hreins-
unarstarfi. „Við tókum að okk-
ur hreinsunarstörf og unnum
hörðum höndum að þeim,
mikill kvennaskari. Ég hafði
meðal annars það hlutverk að
keyra traktor og stærðar vöru-
bíl með draslið út á hauga.“

„Á þessum tíma var verið
að leggja grunn að samstarfi
sveitarstjórnarmanna á Vest-
fjörðum með breytingum á
Fjórðungssambandi Vestfirð-
inga og stofnun gatnagerðar-
félags og margt fleira var af
skemmtilegum viðfangsefn-
um“, segir Pétur.

Fjölskyldan

Árið 1976 fluttist Pétur
ásamt fjölskyldu sinni alla leið
suður í Mosfellssveit. Börnin
voru þá komin nokkuð á legg,
Lára fædd 1968 og Bjarni
1969. Bjarni er rafvirki og vél-
stjóri og hefur verið á Orra-
num undanfarin ár. Hann er
búsettur í Bolungarvík ásamt

Ísafjarðar árið 1983 vann hún
í sambýli fatlaðra í Bræðra-
tungu, og var raunar fyrsti
starfsmaðurinn sem ráðinn var
að því heimili þegar það var
opnað. Fyrstu vistmennirnir í
Bræðratungu voru reyndar
tveir bræður sem komu þang-
að frá Tjaldanesi. Frá 1984
hefur Greta starfað hjá Sýslu-
manninum á Ísafirði.

Pétur kenndi einn vetur í
Mosfellssveitinni, en þá lét
skólastjórinn þar af störfum.

Skólastjóri og
hreppsnefndarmaður

í Mosfellssveit

„Og enda þótt ég væri einn
af nýjustu kennurunum þar
fór það svo, að ég tók við
skólastjórninni, í samráði við
aðra starfsmenn skólans. Fyrst
og fremst hefði Birgir Sveins-
son átt að taka við skólanum,
en hann vildi heldur hafa þetta
svona. Hann gerðist síðan
yfirkennari ári síðar og tók
svo við skólastjórn þegar ég
fór vestur. Í Mosfellssveitinni
fór ég strax að starfa með
framsóknarfélaginu og eftir
kosningar 1978 var ég vara-
maður Hauks Níelssonar í
hreppsnefnd og sat fundi af
og til það kjörtímabil. Árið
1982 stóð til að gera kosninga-
bandalag vinstri flokkanna,
Alþýðubandalags, Alþýðu-
flokks og Framsóknarflokks.
Kvennalistinn var þá ófæddur.
Sá undirbúningur var kominn
vel á veg þegar kratar ákváðu
að draga sig til baka og eftir
stóðu Alþýðubandalag og
Framsóknarmenn. Við vorum

enn vestur á firði og tók við
starfi fræðslustjóra Vestfjarða-
umdæmis í forföllum Sigurðar
K. G. Sigurðssonar, fyrst
ótímabundið og settur í þrjú-
fjögur ár en síðan skipaður í
starfið uns það var lagt niður
á síðasta ári. Frá þeim tíma
hef ég verið forstöðumaður
Skólaskrifstofu Vestfjarða.
Hér hef ég þannig starfað
síðustu fjórtán árin.“

Litla-Sovét

– Hvenær gerðistu fram-
sóknarmaður?

„Það man ég ekki nákvæm-
lega. Líklega skömmu fyrir
tvítugt. Í Tálknafirði var
fremur lítið rætt um pólitík.
Almennt voru menn þar vin-
strisinnaðir og um tíma fyrr á
árum var byggðarlagið meira
að segja kallað Litla-Sovét.
Það var á þeim tíma þegar Al-
bert heitinn Guðmundsson,
bróðir stjúpa míns, var í fram-
boði fyrir Sósíalistaflokkinn.
Albert var stofnandi Hrað-
frystihúss Tálknafjarðar og
lengi kaupfélagsstjóri, en dó
langt um aldur fram árið 1968.
Vinstrisinnar voru margir og
sagt var að í sveitinni væru
aðeins tveir sjálfstæðismenn,
þeir Knútur á Hóli og Jón á
Hvammeyri.“

Kjósa þarf framsókn-
armann á Ísafirði

„En síðar, líklega fyrir þing-
kosningar 1958 eða 1959, lét
Albert boð út ganga þess
efnis, að nú væri á Ísafirði
bankastjóri framsóknarmaður
sem þyrfti að koma á þing og
menn skyldu kjósa hann. Þetta
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var Bjarni Guðbjörnsson og
það tókst nú ekki þá að koma
honum á þing, en gekk síðar.
Þá hygg ég að æði margir
Tálknfirðingar hafi snúist til
fylgis við Framsóknarflokk-
inn og haldið því mjög lengi
síðan. Eftir þetta fylgdi ég
Framsóknarflokknum og fór
jafnframt að kynna mér dálítið
stefnumál flokkanna. Framan
af var ég að líkindum mitt á
milli þess að vera framsóknar-
maður og sósíalisti, en fyrst
og fremst var ég landsbyggð-
arsinni. Það hefur lengi verið
ríkt í mér, að það sem kallað
var íhaldið ætti ekki neitt
erindi við okkur sveitamenn.“

Tálknafjarðarpláss

hans, og eins til Gunnlaugs
Finnssonar á Hvilft meðan
hann sat á þingi, en hann gisti
yfirleitt hjá okkur þegar hann
var á ferð. Sömuleiðis gisti
hjá okkur ágætur maður,
Heiðar nokkur Guðbrands-
son, sem ferðaðist um Vest-
firði á vegum Framsóknar-
flokksins og hélt málfunda-
námskeið og stóð röggsam-
lega að því verki.“

Seinlegt að tengjast
ísfirskum framsókn-

armönnum

„Hér á Ísafirði tók það mig
á annað ár að tengjast fram-
sóknarmönnum að einhverju

„Tálknafjörður var bara
sveitabyggð á uppvaxtarárum
mínum. Þorpið fór ekki að
byggjast að ráði fyrr en upp
úr 1960. Frystihúsið var
reyndar byggt 1946 og þá kom
þar líka lítill trébátur. En síðan
þegar stálbátarnir voru keypt-
ir, Tálknfirðingur 1956 og
Guðmundur á Sveinseyri einu
eða tveimur árum seinna, þá
fór fyrst að vera einhver at-
vinna á staðnum að ráði og
húsin að byggjast í kringum
þetta litla frystihús. Áður
höfðu bændur bara komið
þarna með kaffi á brúsa eða á
flösku í ullarsokk til að vinna
í fiskinum. Mér er minnisstætt
þegar fyrst var unninn karfi
þarna. Þá var ekki til hreistrari
og við strákarnir vorum með
körlunum að skafa af honum
hreistrið með kúaklórum.
Þetta var seinlegt.“

Framsókn á Bildudal

„Á árunum þegar ég var við
nám í Kennaraskólanum og
kennslu í Reykjavík fylgdi ég
Framsóknarflokknum og
gekk síðan strax í framsókn-
arfélagið á Bíldudal þegar ég
kom þangað vestur aftur. Í því
félagi voru yfirleitt ekki
haldnir neinir fundir nema rétt
í kringum kosningar og raunar
var ekki alveg ljóst hverjir
voru í félaginu. Segja má að
framsóknarmennskan þar hafi
verið nokkuð frjálsleg og
kvaðalítil lengi vel. Störf mín
í sveitarstjórn voru að mestu
óbundin af henni, að öðru leyti
en því, að þegar Steingrímur
Hermannsson fór að koma
vestur leitaði ég yfirleitt til

ráði. Það var dálítið seinlegt,
en hafðist að lokum. Ég fór
að vinna með félaginu hér,
bæði að bæjarmálum og
landsmálum, og hef alla mína
tíð hér starfað að undirbúningi
bæjarstjórnarkosninga og á
skrifstofu flokksins, eða alveg
þangað til í kosningunum í
fyrravor, án þess þó að hafa
mig að öðru leyti nokkuð í
frammi á þeim vettvangi.

Nokkuð fljótlega, eða 1987,
tók ég við ritstjórn Ísfirðings,
blaðs vestfirskra framsóknar-
manna, og var með hann allt
til 1995. Mér þótti vænt um
blaðið og skemmtilegt að
stússast í útgáfumálunum. Og
fyrst minnst er á útgáfumál,
þá gaf ég út í fimm ár blað
sem hét Flóki og var upplýs-
inga- og kynningarblað um
ferðamál á Vestfjörðum. Það
var mikið starf og skemmti-
legt, en ekki að sama skapi
arðbært. Og ekki má gleyma
Dynjanda, málgagni Vest-
fjarðarlistans.“

– Þú hefur komið nálægt
vestfirskum ferðamálum á
fleiri vegu...

„Já, ég fór ásamt fleirum að
skipta mér af ferðamálum hér
þegar þau komust á dagskrá.
Ég var m.a. í Ferðamálaráði í
fjögur ár og í stjórn Ferða-
málasamtaka Vestfjarða eftir
að þau voru lífguð við 1988
og fram til 1995. Þá fór ég að
draga mig út úr þessu.“

Varaþingmaður
 á Vestfjörðum

– Þú hefur ekki starfað
bæjarstjórn á Ísafirði eða verið
þar í framboði, en þú hefur

pólitíkpólitík
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verið varaþingmaður og auk
þess í sérframboði til Alþingis
hér fyrir vestan...

„Ég varð varaþingmaður í
kosningunum 1987. Haustið
1986 fór fram prófkjör um
skipan á lista Framsóknar-
flokksins á Vestfjörðum, þar
sem ég ákvað af vissum
ástæðum að gefa kost á mér í
fyrsta sæti. Kosningabaráttan
fyrir prófkjörið var að því leyti
sérkennileg, að ég varð fyrir
slysi þegar hún var nýhafin.
Kosningabarátta mín var í
rauninni engin. Fyrst lá ég á
sjúkrahúsi í Reykjavík og var
síðan lítt fær eftir að ég kom
heim aftur. En niðurstaða próf-
kjörsins varð sú, að Ólafur Þ.
Þórðarson sigraði með tíu at-
kvæða mun og ekkert við því
að segja. Ég tók annað sætið
og varð varaþingmaður. Fyr-
sta þingmálið sem ég flutti
1987 var einmitt um ferðamál.
Frá þeim tíma og næstu átta
árin eða svo starfaði ég all-
mikið á þeim vettvangi.

Kjörtímabilið 1991-95 var
ég aftur varaþingmaður. Fyrir
kosningarnar 1991 voru í
rauninni ekki átök um fyrsta
sætið og nokkuð ljóst að við
Ólafur buðum okkur fram í
þau sæti sem við höfðum áður
skipað. Þá var allt friðsamleg-
ra en fyrr og síðar. Haustið
1994 veiktist Ólafur alvarlega
og ég var kvaddur til þingsetu
og sat þann vetur svo til allan.
Ólafur kom svo aftur inn á
þing í lokin og sat síðustu
daga þingsins. Þá fóru kosn-
ingar í hönd og eitt og annað
hafði gerst áður. Þingið þenn-
an vetur bar nokkur merki um
komandi kosningaslag.“

Prófkjörið fyrir síðustu
þingkosningar

„Á kjördæmisþingi Fram-
sóknarflokksins á Patreksfirði
var ákveðið að efna til próf-
kjörs og margir frambjóðend-
ur komu fram. Auk mín sóttust
ákveðið eftir fyrsta sætinu þeir
Gunnlaugur M. Sigmunds-
son, Sigurður Kristjánsson
kaupfélagsstjóri á Þingeyri og
Sigmar B. Hauksson matgæð-
ingur. Nokkrir kynningar-
fundir voru haldnir en það
reyndist erfitt að koma þeim
við. Það viðraði illa þetta
haust og við komumst ekki
mikið um svæðið. Ég taldi
mig einnig nokkuð bundinn
af þingstörfum, kannski sök-
um reynsluleysis í þeim efn-
um. Einhvern veginn leit ég
svo á, að þegar maður væri
skráður til þings, þá ætti mað-
ur að sitja þingfundi að öllum
jafnaði, svo sem þingsköp
kveða á. Þess vegna fór ég
ekki eins mikið um kjördæm-
ið og ella hefði verið. Ég held
þó að það hefði ekki breytt
neinu. Úrslitin urðu þau, að
Gunnlaugur sigraði í prófkjör-
inu með allnokkrum mun.
Hann hafði ferðast mikið um
Strandasýslu og átti þar mjög
sterka áróðursmenn.“

Ákveðnir aðilar iðnir við
að ljúga upp á mig

– Hvernig líkaði þér niður-
staðan?

„Þetta voru býsna mikil
vonbrigði. Sérstaklega fannst
mér, að ýmsir þeir sem áður
höfðu stutt mig og látið í veðri
vaka að þeir gerðu það áfram,
reyndust ekki vera heilir í
þeim efnum. Ákveðnir aðilar,
sem ég hirði ekki um að nafn-
greina hér, voru ansi iðnir við
að ljúga upp á mig bæði um-
mælum og skoðunum og báru
það mjög víða, einkum í
Strandasýslu. Það hét svo, að
nú ætti að fá inn „sterkan“
þingmann til að sinna málum
okkar Vestfirðinga. Ef til vill
er of snemmt að dæma hvern-
ig til tókst. Geri það hver fyrir
sig.

Ég viðurkenni að ég átti
erfitt með að kyngja þessu.
Það var skorað á mig að taka
úrslitunum með æðruleysi og
stillingu og taka annað sætið.
Mér fannst það ekki rétt, þar
sem mér hafði verið hafnað
með þessum úrslitum og
ákvað fljótlega að gera það
ekki og ætlaði jafnvel að láta
þar við sitja. En á kjördæmis-
þingi í janúarmánuði 1995
gerði ég grein fyrir mínum
málum og skilaði af mér því
sem mér bar, þar á meðal
blaðinu Ísfirðingi. Ég gekk
síðan af fundi og hef ekki
komið á slíka samkomu síð-
an.“

Vestfjarðalistinn
og ný kynni af fólki

„Eftir langan aðdraganda
og áskoranir margra og jafn-
framt aðvaranir þó nokkurra
varð það úr, að stofnað var til
sjálfstæðs framboðs sem hlaut
nafnið Vestfjarðalistinn. Þetta
framboð var að einhverju leyti
skipað framsóknarmönnum
og að einhverju leyti óflokks-
bundnu fólki, en sótti fylgi
sitt í ýmsar áttir. Í hönd fór
tveggja mánaða afar skemmti-
legur tími, en gífurlega erfiður.
Ég mun minnast þess tíma
með miklu þakklæti, vegna
þess að ég kynntist mörgu
fólki. Bæði kynntist ég nýju
fólki en einnig kynntist ég
ýmsu fólki alveg á nýjan hátt.
Margir sem ég hafði þekkt
fyrir sýndu á sér hliðar sem
ég hafði aldrei kynnst áður.
Þetta var afar gjöfull og góður
tími sem ég hlýt alltaf að
minnast með ánægju.“

Sérstaða Vestfjarðalistans

– Var Vestfjarðalistinn bara
óánægjuframboð eða hafði
hann einhverja sérstöðu?

„Vestfjarðalistinn beitti sér
einkum fyrir fiskveiðimál-
efnum Vestfjarða. Þá er rétt
að taka það fram, að á þeim
vettvangi átti ég ekki skoð-
anabræður í þingflokki fram-
sóknarmanna, þótt lítið reyndi
á það þennan vetur, nema í
slagnum um krókabátana.
Þegar ég beitti mér í þeirri
umræðu var ég tekinn undir
vegg og reynt að skýra fyrir
mér á hvaða villigötum ég
væri. Svipað var með kvóta-
málin. Ég flutti meðal annars
tillögu um meðafla fiskiskipa
ásamt Guðjóni A. Kristjáns-
syni, sem fór mjög fyrir brjóst-
ið á þeim vinum mínum.

sér fyrir því með öðrum
hætti.“

Gönguskíði, golf,
handavinna og
hitt og þetta

Þau Greta og Pétur eru að
mörgu leyti óvenjulega sam-
hent í tómstundum. Meðan
annars fara þau bæði gjarna á
gönguskíði á vetrum og
skreppa í golf á sumrum. Í
Mosfellssveitinni var Pétur í
stjórn Skíðadeildar KR –
„sem faðir, vel að merkja“,
segir hann. Börnin þeirra bæði
stunduðu skíðaíþróttina af
kappi, einkum Bjarni. „Skíða-
áhuginn hjá okkur vaknaði
líklega í kringum skíðaiðkun
krakkanna“, segja þau.

Greta fæst mikið við hann-
yrðir og handavinnu og á árum
áður var hún handavinnu-
kennari á Bíldudal. Pétur er
að vísu ekki mikið í hannyrð-
unum, „en líkt og Steingrímur
hef ég gaman af því að smíða“,
segir hann. „Áhugamálin
dreifast víða. Lengi framan af
var helsta tómstundagaman
mitt bóklestur. Ég stundaði
engar íþróttir í uppvextinum
aðrar en sund. Það var fyrst í
Mosfellssveitinni sem ég
kynntist blaki og stundaði það
þar. Golf tók ég fyrst að iðka
hér á Ísafirði. En hvað félags-
störf varðar er varla til sá
félagsskapur sem ég hef ekki
tekið þátt í.“

Facon á Bíldudal
Pétur var á sínum tíma einn

félaganna í hljómsveitinni
Facon á Bíldudal, ásamt Jóni
Kr. Ólafssyni söngvara og
fleiri góðum mönnum. Hann
samdi þá lög og texta, og má
þar nefna Frjáls eins og fugl-
inn, en gerir sjálfur ekki mikið
úr því. „Það fer lítið fyrir því,
ég gerði það bara í einhverju
bríaríi. En ég spila á ýmis
hljóðfæri og hef starfað bæði
í Lúðrasveit Ísafjarðar og
Harmónikufélagi  Vestfjarða.“

Lestur og leikstarf
Á árum áður gerði Pétur

dálítið af því að þýða bækur
og lesa í útvarp. En leikstarf-
semi hefur löngum verið
honum hugleikin. „Á Bíldu-
dal snerist eiginlega allt
mannlífið um leikstarf“, segir
hann. „Með Leikfélaginu
Baldri á Bíldudal byrjuðum
við hjónin bæði að leika árið
1967 og stigum á svið víðs-
vegar um Vestfirði, meðal ann-
ars hér í Alþýðuhúsinu á Ísa-
firði. Haustið sem við komum
í Mosfellssveitina vorum við
meðal stofnenda Leikfélags
Mosfellssveitar. Hér á Ísafirði
hef ég tekið þátt í leikstarfi
með Litla leikklúbbnum.“

Með þessum félögum hefur
Pétur unnið sem leikari, sviðs-
maður, hljóðmaður, ljósamað-
ur, hvíslari og höfundur og
eiginlega fengist við allt nema
að sminka aðra.

Svalborgin

Eitt áhugamál þeirra Gretu
og Péturs í tómstundum á
undanförnum árum er húsið
Svalborg á Bíldudal, sem þau
nota fyrir sumarbústað. „Þetta
hús var byggt 1892 fyrir afa
minn, Níels Jón Sigurðsson,
sem var verkstjóri hjá Pétri
Thorsteinsson. Hann bjó þar
ein tíu ár, en tuttugu árum
eftir það eignaðist húsið hinn
afi minn, Pétur Bjarnason, og
bjó þar til dauðadags fyrir
þrjátíu árum. Svalborgina
eignuðumst við fyrir nokkra
tilviljun. Gamall maður, Guð-
mundur Þorbergsson, seldi
okkur húsið fyrir málamynda-
verð, eitt þúsund krónur,
þannig að hann gaf okkur það
í raun og veru, og frá 1991
höfum við átt þar skjól meðal
okkar gömlu vina á Bíldudal“,
segja þau Greta og Pétur.

Hlynur Þór Magnússon.

sir í okkar hópi höfðu þorað
að vona, þannig að við undum
allvel við okkar hlut að því
sinni. En þrátt fyrir allt var
hún vonbrigði, þar sem svona
lítið vantaði. Og ekki virtist
grundvöllur fyrir því, að Vest-
fjarðalistinn héldi áfram
starfi.“

Síðustu bæjarstjórn-
arkosningar

– Hvað með pólitísk af-
skipti eftir þetta?

„Frá þessum kosningum er
nú liðið hálft þriðja ár. Ég hef
haft afar hægt um mig í pólitík
og hyggst gera það áfram. Í
rauninni hef ég ekki komið
nálægt pólitík síðan, að öðru
leyti en því, að ég kaus
Sjálfstæðisflokkinn í síðustu
bæjarstjórnarkosningum og
lýsti því yfir opinberlega, svo
að það færi ekkert á milli
mála. Ástæða þess var sú, að
við sameiningu sveitarfélag-
anna hér taldi ég okkur þurfa
á samstæðum og styrkum
hópi að halda. Ég er að vega
og meta hver niðurstaðan úr
því hefur orðið. Ég hef ekki
verið sáttur við alla hluti og er
það kannski ekki ennþá. En
jafnframt geri ég mér ljóst, að
hlutverk hinnar nýju bæjar-
stjórnar er erfitt, þannig að ég
ætla ekki að fella dóma yfir
því að svo komnu máli.

Þetta eru einu afskipti mín
af pólitík eftir þingkosningar-
nar vorið 1995. Ég hef ekki
komið nær neinum stjórn-
málaflokki en þetta og á ekki
von á að leiðir mínar liggi
með Framsóknarflokknum
aftur.  Aftur á móti get ég alveg
lýst því yfir, að ég get ekki
annað en tekið undir með ný-
stofnuðum samtökum um
þjóðareignina. Í rauninni veit
maður ekki hvernig þau muni
þróast, en ég vona að þátttaka
í þeim verði svo mikil að það
þrýsti að minnsta kosti á ráða-
menn að gera breytingar
okkur í hag. Ef ekki, þá munu
þessi samtök vafalaust beita

Ég lít svo á, að fiskveiði-
málin séu allra stærsta
byggðamálið og muni verða
það áfram. Einkum fannst
okkur að strandveiðihefð okk-
ar Vestfirðinga sé svo dýrmæt
og svo sterk, að hana megi
ekki ræna okkur með þeim
hætti sem gert hefur verið.
Vestfirðingar hafa lifað á
þessari björg frá örófi alda.
Þegar búið er að banna mönn-
um hér að sækja sér í soðið
fram fyrir bæinn eins og þeir
hafa gert frá öndverðu, þá er
verið að kvelja úr okkur lífið.
Þetta er að koma á daginn.
Vestfirðingum fækkar um sem
svarar einu sjávarplássi á
hverjum níu mánuðum. Það
verður fljótgert með þessu
áframhaldi að klára að murka
úr okkur lífið. Um þetta
grundvallaratriði snerist mál-
flutningur Vestfjarðalistans
fyrst og fremst. Og ég er enn
þeirrar skoðunar, að okkur hér
varði allra mestu að fá réttinn
til sjálfsbjargar til baka.“

Niðurstaða kosninganna

– Var útkoman hjá Vest-
fjarðalistanum í samræmi við
væntingar?

„Dagana fyrir kosningar
voru mjög margir sem hringdu
í okkur og sögðu eitthvað á
þessa leið: Ég myndi nú styðja
ykkur ef ég teldi þetta framboð
ekki algjörlega vonlaust. Og
það var auðvitað sú her-
kænska sem andstæðingarnir
beittu, að menn ættu ekki að
kasta atkvæðum sínum á
sérframboð sem ekki ætti
neina möguleika. En úrslitin
urðu þau, að einungis 36 at-
kvæði vantaði til þess að Vest-
fjarðalistinn fengi mann á
þing. Og það hefði væntan-
lega haft þau áhrif að ríkis-
stjórnin hefði fallið, enda
taldist Vestfjarðalistinn frem-
ur vinstra megin í stjórnmál-
um, þrátt fyrir allt. Þessi út-
koma var í rauninni miklu
meira en nokkur hafði ætlað
okkur og jafnvel meira en ým-



MIÐVIKUDAGUR 22. OKTÓBER 1997      11

Georg Kr. Lárusson, sýslumaður í Vestmannaeyjum og formaður Sýslumannafélags Íslands, afhendir hér ,,Bíla” Bergi
gullstýri frá Önfirðingafélaginu og veitir honum jafnframt aflausn allra aksturssynda. Dætur Bergs, Ásta María og
Margrét Ósk fylgjast með en þær höfðu áður flutt honum ljóð.

Bítlavaka - Bílavaka - Búbbólínuvaka

,,Bíla� Bergur fimmtugur,,Bíla� Bergur fimmtugur
Síðastliðið laugardagskvöld efndi Önfirðingafélagið í

Reykjavík til svonefndrar Bítlavöku - Bílavöku - Búbbólínu-
vöku, auk þess sem haldið var upp á 50 ára afmæli Guðbergs
Guðnasonar, sem Vestfirðingar þekkja betur sem ,,Bíla” Berg
frá Flateyri. Hátíðin fór fram í félagsheimilinu á Seltjarnarnesi
og mættu um 300 manns til hennar.

Hljómsveitin Nátthrafnar sá að mestu um tónlistina en auk
þeirra komu fram meðlimir úr önfirsku hljómsveitunum ,,Æf-
ingu” og ,,Grétari á gröfunni” auk þeirra Söru, Danna og
Árna. Óli ,,poppari” Ragnarsson söng óð sinn til Flateyrar
,,Hafið eða fjöllin” og þeir Ingólfur Björnsson frá Flateyri og
Erlingur Óskarsson frá Suðureyri, sungu nokkur lög en þeir
voru á sínum tíma í hljómsveitinni Geislum frá Akureyri.
Guðbjartur Jónsson og Hendrik Tausen sungu einnig lagið
,,Bíla-Bergur” við góðar undirtektir viðstaddra.

Á hátíðinni voru flutt lög bítlatímabilsins og sagðar sögur af
Búbbólínu, þ.e. Guðbjarti Jónssyni, fyrrum Vagnstjóra á Flat-
eyri og stór beitara og fleirum þekktum Flateyringum. Þá voru
sagðar sögur og farið yfir ökumannsferil ,,Bíla-Bergs”. Heið-
ursgestur á hátíðinni var Georg Kr. Lárusson, sýslumaður í
Vestmannaeyjum, sem sjálfur upplifði kröftugasta bílatíma
Bergs á Vestfjörðum. Sem afmælisgjöf gaf Georg ,,Bíla-
Bergi” aflausn allra vafasamra aksturssynda fram til dagsins í
dag.

,,Bíla” Bergur ekur um salinn ásamt nokkrum lærisveinum
sínum. F.v. Guðmundur Sigurðsson, sem sagði margar
mergjaðar aksturssögur af Bergi, Þórir Garðarsson og
Rúnar Garðarsson.

Önfirðingafélagið veitti að þessu tilefni sérstaka heiðursorðu
Bítla- og bílavökunnar 1997 til þeirra Söru Vilbergsdóttur,
Georgs Kr. Lárussonar, Ingólfs Björnssonar og Ólafs Ragn-
arssonar. Þá fengu 25 aðrir einstaklingar orðu fyrir sérstök
framlög til önfirskrar bítla- og bílamenningar í gegnum tíðina.
Spessi ljósmyndari var á staðnum og tók meðfylgjandi myndir.

Björn Ingi Bjarnason, formaður Önfirðingafélagsins og
veislustjóri kvöldsins (tv), segir hér sögur af ,,Búbbólínu”
Guðbjarti Jónssyni, sem er honum við hlið.

Guðmundur Benediktsson, Ingólfur Björnsson, Árni
Benediktsson og Birgir Ottósson flytja hér lagið ,,Skuldir”
við texta Magnúsar Th. Benediktssonar.

Séð yfir salinn. Fólkið stóð oft upp og fagnaði því sem fram
fór á sviðinu.

Frá orðuveitingunum. Eins og sjá má var fólk ánægt með
orðurnar.

Kennarar í verkfall
Enn eina ferðina eru kennarar sjáanlega á leið í verkfall. Það

er fullkomlega óviðunandi. Nógu slæma útreið fær íslenska
skólakerfið í alþjóðlegum samanburði, að ekki er á bætandi.
Hvernig verður hugarfar þeirra nemenda sem gengið hafa í
grunnskóla í skugga hvers verkfallsins á fætur öðru. Við því má
að sjálfsögðu búast að þeim finnist verkföll eðlilegur þáttur
tilverunnar. Kannski eigum við eftir að sjá þessa verkfallskynslóð,
sem nú er að alast upp, taka þessa hegðun eftir lærimeisturum
sínum. Ekki er endilega verið að segja að kennarar hafi ekki rétt
fyrir sér. Þeir eiga skilið betri laun.

En hinu má heldur ekki gleyma, að sá tími sem kennarar velja
verkföllum sínum bendir eindregið til þess að umræðan um
breytta vinnutilhögun stéttarinnar eigi fullan rétt á sér. Þeir velja
sér ekki sama tíma og aðrar stéttir til að boða verkföll. Ekki fóru
kennarar í verkfall síðast liðið sumar. Þeir fara nefnilega aldrei í
verkfall á sumrin, þótt þeir haldi því fram fullum fetum, að
vinnuárið hjá þeim falli saman við vinnuár annarra. Þessi firra
hefur staðið í mörgum bæði foreldrum og vinnuveitendum
kennara. Helst er á fréttum að skilja að ekki megi
ætlast til þess að kennarar skuli stunda vinnu á
sumrin. Þótt launin séu lág er vinnutíminn
þægilegur, löng sumarleyfi og rúmur frítími.
Stundum er meira að segja hægt að fara í aðra
vinnu.

Staðreyndin er sú að verkfall
kennara er óheppilegt í október og
nóvember eða hversu lengi sem
það kynni að standa. Nemendur
hafa ekki gott af því, síst þeir sem
ljúka eiga grunnskólaprófi. For-
eldrar hafa mikla samúð með
kennurum, ekki bara vegna þess
að óþægilegt sé að fá börnin heim
á miðjum vetri, heldur líka vegna
þess að þeim finnst sjálfsagt að
kennarar fái mannsæmandi
laun. En það er jafnframt
staðreynd að öllu heilvita fólki
er ljóst að mikill feluleikur
hefur verið í gangi varðandi
vinnuskyldu kennara að sum-
rinu. Í litlu sveitarfélagi nægir einfaldlega að fylgjast með því
hvernig kennarar haga sér að sumarlagi, þegar aðrir fara til
sinnar reglulegu vinnu að frátöldu sumarleyfi, sem sýnist vera
mun styttra en kennarans.

Hærri laun - meiri vinnuskylda

Auðvitað á að hækka laun kennara og margra annarra. Auðvelt
er að segja að laun eigi að vera mannsæmandi. En það er ekki svo
einfalt. Laun og önnur starfskjör eru fyrst og fremst samningsatriði
milli vinnuveitanda, sem er reyndar ótrúlega gamaldags orð, og
launþega. Ef um er að ræða samning sem byggist á því að annar
kaupi vinnu og hinn selji, þá er ekki við hæfi að tala um
vinnuveitanda. Enda hefur það orð loðað við opinbera starfsmenn
að þeir telji sjálfsagt, að séu þeir einu sinni komnir með annan
fótinn í gættina hjá ríki og sveitarfélagi, þá geti ekkert haggað
við þeim þar til eftirlaunaaldri er náð. Þannig má segja að þeir líti
á ríki og sveit sem veitanda, sannkallaðan vinnuveitanda. Þessi
hugsunarháttur þarf að breytast og mun gera það á næstu árum.

Aftur að laununum og hækkun þeirra. Kjaradeila kennara er
að nokkru leyti prófsteinn á breytta hugsun eða vilja til að breyta
þeim hugsunarhætti sem alið hefur af sér orð eins og vinnuveitandi
og launþegi. Þetta er röng stefna. Samningur hlýtur að vera verk
beggja. Þess vegna gengur svona illa að semja núna eins og svo
oft áður.

Grundvallaratriði er að sveitafélögin sem kaupa vinnu kennara
vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð. Þau vilja að kennarar vinni eins
og annað fólk, svona um það bil 11 mánuði á ári hverju, eins og
annað fólk sem selur vinnukaupendum vinnu sína. Þessa einföldu
staðreynd skilja víst allir nema kennarar, sem skilja hana líka, en
vilja ekki viðurkenna að þeir hafi haft betri frí en aðrir
,,launþegar”. Auk þess myndi sennilega vera heppilegra í
nútímaþjóðfélagi, sem hefur ekki úr of háum söðli að detta hvað
varðar menntunarstig, að lengja skólaárið og fækka skólaárum.
En það er önnur saga.

Feluleiknum verður að ljúka

Kjarasamningar við kennara verða að takast hið allra fyrsta.
Það sæmir ekki menningarþjóð, að kennarar barna séu í verkfalli
á háannatíma skólanna. Sveitarfélögin segjast hafa tekið við
þungum arfi frá ríkinu með yfirtöku grunnskólans, einmitt eftir
að kjarasamningar fóru af stað. Sitt hvað kann að vera satt í því.
En sveitarstjórnum mátti vera ljóst að kennarar myndu að minnsta
kosti gera sömu kröfur og aðrar stéttir til launa.

Kennurum má líka vera það ljóst að þjóðfélagið hefur breyst
og annars konar hugsunarháttur mun ryðja sér til rúms við
ákvörðun launa. Ef hækka á laun hefur það sýnt sig að hækkanir
umfram meðaltöl verður að styðja rökum, að minnsta kosti
meðan heildarsamtök semja með þeim hætti sem enn tíðkast og
hefur gert lengst af. Þess vegna er vonlaust að fela vinnuskipulag
kennara. Skýringar þeirra um sumarvinnu vegna kennslu hafa
ekki reynst sannfærandi.  Hættið feluleik á báða bóga.

Stakkur
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ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & sala

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

TILBOÐ
Gervihnattadiskur með

móttakara, afruglara og LNB
aðeins 79.900,- stgr

Gervihnattadiskur með
sambyggðum móttakara og

afruglara fyrir tvö kort og LBN
Aðeins kr. 97.900.-

kaup & sala

Erum með nýju línuna frá Aiwa, ótrúlegt verð!

Afmæli

50 ára
Kristján Kristjánsson,

verkfræðingur hjá Vega-
gerðinni á Ísafirði verður
fimmtugur föstudaginn
24. október nk.

Hann tekur á móti gest-
um í Oddfellowhúsinu á
Ísafirði milli kl. 17 og 20
á afmælisdaginn.

Afmæli

50 ára
Páll Jakob Breiðaskarð,

sjómaður, verður fimm-
tugur, fimmtudaginn 23.
október nk.

Af því tilefni taka hann
og eiginkona hans, Mar-
grét Halldórsdóttir, á móti
vinum og kunningjum á
heimili sínu að Austurvegi
13, efri hæð, föstudaginn
24. október kl. 20:00.

Afmæli

50 ára
Gísli Hjartarson, rit-

stjóri Skutuls og starfs-
maður Skipstjóra- og
s tý r imannafé lags ins
Bylgjunnar, Fjarðarstræti
2, Ísafirði verður fimm-
tugur mánudaginn 27.
október nk.

Gísli forðaði sér úr
bænum í tilefni afmælis-
dagsins.

Guðjón Stefánsson, kaupfélagsstjóri

Kaupfélags Suðurnesja skrifar

Athugasemd vegna umfjöll-
unar um nýlega verðkönnun

Í umfjöllun og viðtölum í
síðasta blaði Bæjarins besta,
um verðkönnun sem gerð var
á vegum Neytendasamtaka og
verkalýðsfélaga, eru atriði
sem nauðsynlegt er að leið-
rétta.

Látið er að því liggja í við-
tali í blaðinu að góð útkoma
verslunarinnar Samkaupa á
Ísafirði sé á einhvern hátt
óeðlileg. Það er rökstutt með
því að verslunin Samkaup í
Njarðvík sé svo miklu hærri
að hún komist ekki á blað.
Skýringin er hins vegar svo
einföld að verslunin í Njarðvík
var ekki tekin með í þessari
könnun. Enda ekki allar versl-
anir í landinu teknar, t.d. voru
aðeins teknar þrjár Hagkaups-
verslanir og tvær Nóatúnsbúð-

ir. Hagkaup í Kringlunni var
t.d. ekki tekin með í þessari
könnun, þó svo að hún hafi
verið með síðast og getur alls
ekki átt að líta svo á að sú
verslun komist ekki á blað í
könnun sem þessari.

Samkaupsverslanir hafa í
undanförnum könnunum rað-
að sér í hóp ódýrustu verslana
landsins. Svo var einnig í þetta
skipti. Í síðustu könnun voru
allar Samkaupsverslanirnar
teknar og var þá Njarðvíkur-
búðin lægst þeirra, síðan
Hafnarfjarðarbúðin og Ísa-
fjarðarbúðin hæst. Nú er hins-
vegar Ísafjarðarbúðin lægri en
Hafnarfjarðarbúðin.

Við höfum sagt að við reyn-
um að vera með sama verð í
þessum verslunum og teljum

að við séum það í megin atrið-
um, þó skyndikannanir geti
mælt ofurlítinn mun hjá okkur
eins og öðrum verslunarkeðj-
um.

Við vísum þess vegna alfar-
ið á bug öllum hugmyndum
um að eitthvað sé athugavert
við það að þessar verslanir
raðist ekki alltaf alveg eins.

Varðandi verðkannanir al-
mennt, getum við tekið undir
margskonar gagnrýni á þær
sem fram hefur komið, bæði
nú og oft áður. Vandaðri
vinnubragða er þar full þörf.
Verðkönnun er ákaflega beitt
vopn og óvandvirkni og mis-
tök geta því valdið óbætan-
legum skaða.

Guðjón Stefánsson,
 kaupfélagsstjóri.

Skíðafélag Ísafjarðar

Ísfirskur Everestleiðangur
Alpa gr e inakeppnis l ið

Skíðafélags Ísafjarðar hyggst
í fjáröflunarskyni, koma öll-
um keppendum liðsins á topp
Everest fjalls, hæsta tinds
jarðar. Leiðangurinn kemur til
með að vera um margt ein-
stakur.  Til að mynda hefst klif-
rið við sjávarmál, ólíkt því
sem hingað til hefur tíðkast,
og þar að auki ætlar skíða-
fólkið sér aðeins sólarhring

til að klára þrekraunina, sem
er aðeins brot af þeim tíma
sem almennt er talið að leið-
angur sem þessi taki.

Ofan á allt saman, fer klifrið
ekki fram í Himalayafjöllum,
heldur í stighermum í líkams-
ræktarstöðinni Studio Dan á
Ísafirði. Í vikunni mun skíða-
fólkið vera á ferðinni til að
safna áheitum frá fyrirtækjum
og einstaklingum, en afrakstur

söfnunarinnar verður notaður
til að greiða farareyrir liðsins
til Noregs, þar sem það verður
við æfingar um tveggja vikna
skeið á nýju ári. Noregsferðin
verður hápunkturinn í stífum
undirbúningi liðsins fyrir
komandi keppnistímabil. Ís-
firsku Everest fararnir munu
,,leggja á fjallið” nk., laugar-
dag.

SKÓVERSLUN

Aðalstræti 24 � Sími 456 4323

SKÓHORNIÐ

Allir nýjustu geisladiskarnir
Björk, Bubbi,  Megaslög, Mono,

Sarah Maclachlan, Sweet 75,
Slade, Lori Carson,  Forest For
The Trees, PPpönk, Mommy-

heads, Verve, Spice Girls.

Gítarstrengir, bassastrengir,
trommukjuðar, snúrur og

hljóðfæri.

Leigjum  út aðstöðu til að klippa
og hljóðsetja video.

Sony Digital mini  disk upptöku-
og afspilunartæki 33.900,-
stgr Sony 29" Nicam stereo

sjónvarp aðeins 99.900,- stgr

3193 eftir kl. 17.

Karla blakspilarar! Æfingar
eru á laugardögum kl. 18:10 í
íþróttahúsinu á Torfnesi. Nýir
félagar velkomnir.

Hún Helga Lind, sem er 9 ára,
er búin að týna gleraugunum
sínum. Ef einhver hefur orðið
þeirra var, vinsamlega hafið
samband í síma 456 4643

Vill einhver eiga okkur? Við
erum tæplega 2ja ára tík og
högni. Við ólumst upp saman,
en vegna flutninga eigenda
okkar vantar okkur nýtt heim-
ili. Erum mjög barngóð! Upp-
lýsingar í síma 456 7531, Elfa.

Til sölu Volvo ´79 og GMC
´76 til niðurrifs fyrir lítinn
pening. Upplýsingar í síma 456
7531, Elfa eða Dóri.

Til leigu er tveggja herbergja
íbúð í Túngötu á Ísafirði.
Upplýsingar í síma 456 3683

Karitas félag handverks-
fólks! Aðalfundur félagsins
verður í Húsmæðraskólanum
Ósk, þriðjudaginn 28. okt. kl.
20:30. Fundarefni, venjuleg
aðalfundarstörf. Allir velkom-
nir. Stjórnin.

Á einhver búr að gefa mér
fyrir Maxi (hamsturinn
minn)? Upplýsingar í síma 456
5135, Edda María.

Óska eftir skiptum á 500 l
AEG frystikistu (8 ára) fyrir
frystiskáp eða minni kistu.
Upplýsingar í síma 456 5135

Allir með ökuskírteini!
Munið eftir bílstjóraballi í
Hnífsdal 1. nóv. Pantið miða
strax í síma 456 3611. Nefndin.

Athugið! Okkur vantar ábend-
ingar um fallegar stúlkur sem
gætu komið til greina sem
keppendur í Fegurðarsam-
keppni Vestfjarða 1988. Stúlk-
urnar þurfa að vera lágmark
170 cm á hæð. Ábendingum
skal komið á framfæri til Helgu
í síma 456 5333 og Pálfríði í
síma 456 5326.

Til leigu rúmgóð 2ja herberg-
ja íbúð að Urðarvegi 78. Stórar
svalir, góð geymsla, gott útsýni,
laus strax. Upplýsingar í síma
456 4228, Hörður.

Til sölu miðstöðvarkerfi
fyrir rafhitun (rafmagnstúba
með spíral, 2m² spíralkútur,
vatnsdæla og þenslukútur)
Upplýsingar í síma 456 4228,
Hörður.

Til sölu Toyota Corolla Tour-
ing 4X4, ´93. Ekinn 53.000
km. Upplýsingar í síma 456
3954, eftir kl. 17.

Starfsmaður foreldrarölts!
Foreldrafélag GÍ vill ráða
starfsmann til að skipuleggja
og sjá um foreldraröltið í vetur.
Starfið felst í því að hringja út
og manna vaktir. Nánari uppl.
hjá Dagnýju Einarsdóttur í
síma 456 3124 eða Sólveigu
Kjartansdóttur í síma 456 4677

Til sölu Chevrolet Monza ́ 87,
skoðuð ́ 98. Upplýsingar í síma
456 5306, eftir kl. 18.

Slysavarnakonur! Munið
föndrið á laugardaginn.

Til sölu vetrardekk 155 X 70
X 13". Einnig 12" sumardekk.
Upplýsingar í síma 456 7386

Óska eftir einstaklings- eða
lítilli tveggja herbergja íbúð til
leigu. Upplýsingar í síma 456
4627, eftir kl. 17. María.

Til sölu 75mhz Pentium tölva,
allir aukahlutir fylgja. Selst á
sanngjörnu verði. Upplýsingar
í síma 456 4713 og vs. 853 1074

Til sölu Lancer EXE ́ 92, ekinn
98 þúsund km. verð kr.
710.000. Uppl. í síma 456 7190

Aðalfundur sundfélagsins
Vestra verður haldinn 29. okt.
kl. 20:30 í kjallara Sundhallar-
innar. Foreldrar sundiðkenda
eru hvattir til að mæta. Stjórnin.

Tvítug stúlka óskar eftir
ódýrri íbúð til leigu. Uppl. í
síma 456 5310, Sigrún.

Til leigu lítil 3ja herbergja
íbúð. Laus um mánaðarmótin.
Upplýsingar í síma 456 3424
og 456 5424, Lilja.

Til sölu Fender Stratocaster
rafmagnsgítar, USA týpa. Upp-
lýsingar í síma 456 7581

Sjúkraliðar! Aðalfundur verð-
ur haldinn þriðjudaginn 28.
okt. að Árvöllum 26, Hnífsdal,
kl. 20:30. Mætum vel! Stjórnin.

Félagar í Átthagafélagi
Sléttuhrepps á Ísafirði og
nágrenni! Aðalfundur verður
haldinn í kaffisal Íshúsfélags-
ins, sunnudaginn 27. okt. kl.
15. Stjórnin.

Til sölu eða leigu er Hjalla-
byggð 9, Suðureyri. Uppl. í
síma 567 6217 og 897 6183

Fjögurra herbergja íbúð til
leigu að Hlíðarvegi 48. Upplýs-
ingar í síma 456 3522

Til leigu 3ja herbergja íbúð á
Ísafirði. Upplýsingar í síma 564
5045

Þriggja mánaða kettlingur
fæst gefins. Upplýsingar í síma
456 8371 (Þingeyri)

Til sölu Sega leikjatölva með
sjö leikjum. Upplýsingar í síma
456 4369

Þrír fjögurra mánaða kassa-
vanir kettlingar þurfa að
komast strax út. Upplýsingar í
síma 456 7788

Til sölu 14" felgur á Toyota
Corolla. Upplýsingar í síma 456
5481

Til sölu Honda Civic ́ 91, ekinn
105.000 km. Topplúga, hiti í
sætum, sumardekk fylgja, út-
varp/segulb. Upplýsingar í síma
456 5313 fyrir kl 17 og 456

ÍSLANDSFLUG
Ísafirði, sími 456 4150

Mikið úrval pakkaferða með ódýrri hótelgistingu
 og bílum frá Bílaleigu Akureyrar.

Við gerum fleirum fært að fljúga!

Vetraráætlun Íslandsflugs
með stórum flugvélum

Vetraráætlun Íslandsflugs
með stórum flugvélum

Vetraráætlun með stórum flugvélum frá 27. október.
Daglega nema sunnudaga
Frá Reykjavík kl. 10:00
Frá Ísafirði kl. 11:00

Sunnudaga
Frá Reykjavík kl. 14:30
Frá Ísafirði kl. 15:30

Fargjaldið báðar leiðir kr. 6.900.-
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Basil

Basil 4 ára

Margar útfærslur
 af samstæðum

 í beyki og kirsuberjalit
Skenkar

Borðstofuborð

Yves Saint Laurent
kynning í verslun okkar á

fimmtudag kl. 10:00 - 18:00
og föstudag kl. 10:00 - 17:00

Gréta Boða
kynnir nýju
litina

Margrét
Stefáns
leiðbeinir með
kremin

Verið velkomin!

Gjöf fylgir við kaup á
 ávaxtasýrukreminu og
augn- og varakreminu

NÝTT - NÝTT - NÝTT
Margar útfærslur
 af samstæðum

 í beyki og kirsuberjalit
Skenkar

Borðstofuborð

Tilboðs
 hornsófarnir

komnir
Verð kr. 124.900.- stgr.

Verð kr. 69.700.- m / ljósum

Basil 4 ára
Afmælisdagar

frá 23. - 26. október

Gerum dagamun

20%
afsláttur

næstkomandi
fimmtudag,
 föstudag og
laugardag

Basil

Sjón er
sögu
ríkari

Ódýr slá:
bolir frá
kr. 390.-
peysur
frá kr.
990.-

Hafnarstræti 14 Ísafirði
Opið mánudaga til fimmtudaga kl. 10-18

föstudaga kl. 10-19
laugardaga kl. 10-14
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Helgar-
dagskráin

Helgar-
veðrið

Helgar-
sportið

FIMMTUDAGUR

10.30 Alþingi
Bein útsending frá þingfundi.
16.45 Leiðarljós (751)
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar

Endursýndur þáttur frá sunnudegi.
18.30 Undrabarnið Alex (39:39)
19.00 Úr ríki náttúrunnar
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagljós
21.05 Saga Norðurlanda (5:10)

Jaðarsvæði
21.35 ...þetta helst
22.05 Ráðgátur (5:17)

Atriði í þættinum kunna að vekja
óhug barna.

23.00 Ellefufréttir
23.15 Króm
23.40 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

16.45 Leiðarljós (752)
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (14:65)
18.30 Fjör á fjölbraut (36:39)
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Dagsljós

21.10 Taggart - Babúska (3:3)
22.05 Einstæð móðir

Bandarísk bíómynd frá 1990 um
erfiðleika konu við að ala upp syni
sína tvo eftir að eiginmaðu hennar
deyr.

00.00 Ráðgátur (5:17)
Atriði í þættinum kunna að vekja
óhug barna. Endursýndur þáttur
frá
fimmtudegi.

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
Myndasafnið

10.35 Viðskiptahornið
10.45 Þingsjá
10.55 Formúla 1

Bein útsending frá undankeppni
kappakstursins á Spáni.

12.00 Hlé
13.20 Þýska knattspyrnan

Bein útsending frá leik í fyrstu deild.
15.30 Heimssigling (4:4)
16.00 Leikur vikunnar

Bein útsending frá leik í Nissan-
deildinni í handbolta.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (6:39)
Endursýning.
18.25 Fimm frækin (6:13)
18.50 Hvutti (7:17)
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Stöðvarvík

Spaugstofumennirnir Karl Ágúst,
Pálmi, Randver, Sigurður og Örn
skemmta landsmönnum eins og þeim
einum er lagið.

21.15 Lengi lifi drottningin
23.15 Löggan í Beverly Hills

sem fer til Kaliforníu að leita uppi
morðingja besta vinar síns.

01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna

FIMMTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Lögreglustjórinn (5:7) (E)
13.50 Stræti stórborgar (5:22) (E)
14.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.05 Oprah Winfrey (E)
16.00 Ævintýri hvíta úlfs
16.25 Steinþursar
16.50 Með afa
17.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19 > 20
20.00 Ljósbrot (3:32)

Valgerður Matthíasdóttir stýrir þætti
um tísku og tíðaranda, menningu,
listir og afþreyingu.

20.35 Systurnar (3:28)
21.30 Morðsaga (3:18)
22.30 Kvöldfréttir
22.45 Stræti stórborgar (6:22)
23.40 Í loft upp (E)

Sprengjumaður gengur laus í stór-
borginni Boston og íbúarnir eru sem
lamaðir. Sprengjusveitin er kölluð á
vettvang og meðlimum hennar verður
fljótlega ljóst að ekki er við neinn
viðvaning að fást. Stranglega bönnuð
börnum.

01.40 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn

13.00 Eldhuginn Elton John (E)
14.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.05 99 á móti 1 (4:8) (E)
16.00 Skot og mark
16.25 Steinþursar
16.50 Magðalena
17.15 Glæstar vonir
17.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Íslenski listinn
19.00 19 > 20
20.00 Frambjóðandinn

Fylgst er með framboði Guðrúnar
Pétursdóttur til embættis forseta
Íslands á síðasta ári.

21.00 Loch Ness
22.45 Brotin ör

John Travolta og Christian Slater fara
með aðalhlutverkin í þessari há-
spennumynd leikstjórans Johns Woo.
Myndin var gerð árið 1996 og er
stranglega bönnuð börnum.

00.35 Reyfari (E)
03.05 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Bíbí og félagar
10.45 Geimævintýri
11.10 Andinn í flöskunni
11.35 Týnda borgin
12.00 Beint í mark með VISA
12.25 NBA molar
12.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.05 Oprah Winfrey (29:52)
13.50 Enski boltinn
16.00 Krummarnir 2
17.40 Glæstar vonir
18.00 Geimfarar (E) (1:3)

Ný heimildarmynd í þremur hlutum.
Við fáum að kynnast nýrri hlið á
geimförum, þessum hetjum nú-
tímans. Fylgst er með undirbúningi
þeirra, einkalífi og loks sjálfu geim-
skotinu.

19.00 19 > 20
20.00 Vinir (10:27)
20.35 Fóstbræður  (4:8)

Nýir íslenskir gamanþættir með
Benedikt Erlingssyni, Helgu Braga
Jónsdóttur, Hilmi Snæ Guðnasyni,
Jóni Gnarr og Sigurjóni Kjartanssyni.

21.10 Laugardagsfárið
Bíómyndin sem kórónaði diskóæðið
á áttunda áratugnum með frábærri
tónlist Bee Gees og einstæðum
danstöktum Johns Travolta á ljósum
prýddu dansgólfinu.

23.10 Gyðja ástarinnar
00.45 Vélabrögð 4 (E)

John Neil hefur dregið sig í hlé frá
starfi njósnarans og hefst við á
afskekktu bóndabýli. Aðalhlutverk:
Dennis Waterman. 1994.

02.25 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.30 Eðlukrílin
09.45 Disneyrímur
10.05 Stormsveipur
10.30 Aftur til framtíðar
10.55 Úrvalsdeildin
11.20 Ævintýralandið
11.45 Madison (5:39) (E)
12.10 Íslenski listinn (E)
13.00 Íþróttir á sunnudegi
15.30 Barbie
16.30 Sjónvarpsmarkaðurinn (E)
16.50 Húsið á sléttunni (20:22)
17.35 Glæstar vonir
18.00 Listamannaskálinn (E)
19.00 19 > 20
20.00 Seinfeld (5:24)
20.30 Skáldatími (5:12)

Við kynnumst rithöfundinum Böðv-
ari Guðmundssyni sem hlaut Íslensku
bókmenntaverðlaunin fyrir sögur
sínar um íslenska vesturfara og örlög
þeirra. Umsjón: Hrefna Haraldsdóttir.
Framleiðandi: Hugsjón fyrir Stöð 2
1997.

21.00 Ágúst
22.35 Geimfarar (2:3)
23.25 Sannar lygar (E)

Hörkuspennandi mynd um njósnar-
ann Harry Tasker sem er karl í
krapinu. Hann þreytist ekki á að
bjarga landsmönnum frá hryðju-
verkamönnum en getur hann bjargað
hjónabandi sínu? Maltin gefur þrjár
stjörnur. 1994. Stranglega bönnuð
börnum.

01.45 Dagskrárlok

Móttaka Endur-
vinnslunnar í
 Bræðratungu

Móttakan er opin mánudaga og föstudag
kl. 17:00-20:00.

Tekið er aðeins við þeim umbúðum sem
skilagjald hefur verið greitt fyrir, ekki djús-
brúsum eða krukkum.

Vinsamlegast hafið dósir, plast og gler,
sér í pokum og merkið magn (fjölda) hverrar
tegundar.

Í dósapoka eiga að vera 150 stk, plast-
flöskur eiga að vera 50 og glerflöskur 50.

Ónáðið íbúa og starfsfólk í Bræðratungu
ekki með óþarfa símhringingum.

Geymið því auglýsinguna.

Svæðisskrifstofa
 málefna fatlaðra

 Vestfjörðum

Skotvopnanámskeið
Ef næg þátttaka fæst, verður haldið nám-

skeið í meðferð skotvopna í slökkvistöðinni
á Ísafirði dagana 1.-2. nóvember kl. 10:00.

Námskeiðið er haldið í samvinnu við
Skotfélag Ísafjarðar.

Námskeiðagjald er kr. 8.000.-
Skráning og nánari upplýsingar eru hjá

lögreglunni á Ísafirði.
Lögreglan á Ísafirði.

Lögreglan
á  ÍsafirðiLista- og menningarvika hefst á föstudag

Veturnætur í tíu daga
Eins og greint er frá á

forsíðu, hefst lista- og menn-
ingarvikan ,,Veturnætur” á
Ísafirði á föstudag. Hátíðin
stendur í tíu daga, eða til 2.
nóvember og verður fjölmargt
til skemmtunar á meðan á há-
tíðinni stendur. Dagskrá hátíð-
arinnar er sem hér segir:

Föstudagur 24. október

Kl. 16-18 í Slunkaríki.
Sýning Sigríðar Einarsdóttur
,,Úr vetrarnóttinni”. Kl. 18-
21, ,,Komið og dansið”. Ungl-
inganámskeið í sal grunn-
skólans á Ísafirði. Kl. 20,
upphaf menningarviku. Vetur-
nætur lýstar upp. Kertum
fleytt á Pollinum. Blysför frá
Framhaldsskólanum að nýju
Silfurtorgi. Dansað á torginu
til kl. 22 við undirleik harmo-
nikkufélaga.

Laugardagur 25. október

Kl. 11-16. Opnun þemaviku
vestfirsks handverksfólks í
Rammagerð Ísafjarðar. Kl. 13
syngja Herdís Anna Jónas-
dóttir og Þórunn Kristjáns-
dóttir nokkur lög. Kl.13:30,
,,Komið og dansið”, fullorð-
insnámskeið í sal grunnskól-
ans. Kl. 16, dagskrá í Edin-
borgarhúsinu. Sönghópurinn
,,Vestan fjögur”, Leikfélag
Flateyrar og Litli leikklúbb-
urinn skemmta. Kl. 16-18,
sýning á verkum Sigríðar Ein-
arsdóttur í Slunkaríki.

Sunnudagur 26. október
Kl. 13:30, ,,Komið og dan-

sið”, fullorðinsnámskeið í sal
grunnskólans. Kl. 16-18,
sýning á verkum Sigríðar Ein-
arsdóttur í Slunkaríki. Kl. 20,
kabarettkvöld á Hótel Ísafirði,
tónlistarflutningur og Litli
leikklúbburinn.

Mánudagur 27. október

Kl. 16:30 í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði. Lúðrasveit
leikur undir stjórn Gísla
Magnússonar. Kl. 20 í Edin-
borgarhúsinu. Menning að
hætti grunnskólans og Fram-
haldsskóla Vestfjarða.

Þriðjudagur 28. október
Kl. 20:30. Málþing um

framtíð Vestfjarða á Hótel
Ísafirði.

Miðvikudagur 29. október
Kl. 20:30. Tónleikar í Frí-

múrarasalnum með Eddu

Erlendsdóttur, píanóleikara.

Fimmtudagur 30. október
Kl. 14:30 í Stjórnsýsluhús-

inu á Ísafirði. Barnakór syngur
undir stjórn Margrétar Geirs-
dóttur. Kl. 15:30, unglingakór
syngur á sama stað undir
stjórn Margrétar Geirsdóttur.
Kl. 20:30, uppskeruhátíð,
sláturveisla og sögukvöld í
Tjöruhúsinu í Neðstakaup-
stað.

Föstudagur 31. október

Kl. 20:30. Kaldalónstón-
leikar í Ísafjarðarkirkju.
Sunnukórinn, Karlakórinn
Ernir, Söngfjelagið úr Neðsta,
Guðrún Jónsdóttir og Ingunn
Ósk Sturludóttir skemmta.
Kynnir Jónas Tómasson.

Laugardagur 1. nóvember
Kl. 11-16. Markaðsdagur í

Rammagerð Ísafjarðar. Kl. 14
skemmta haronikkuleikarar
frá Tónlistarskóla Ísafjarðar.

Villibráðakvöld á Hótel Ísa-
firði.

Sunnudagur 2. nóvember
Kl. 10 í Ísafjarðarkirkju

(safnaðarheimili). Sr. Gunnar
Björnsson flytur erindi um
bókmenntir, listir og kirkju-
tónlist. Kl. 11, Allrasálna-
messa í Ísafjarðarkirkju með
altarisgöngu. Kl. 16, ein-
söngstónleikar í sal grunn-
skólans. Elín Ósk Óskars-
dóttir, sópran og Hólmfríður
Sigurðardóttir, píanóleikari
skemmta. Kl. 20-22 á Silfur-
torgi. Lokapunktur Vetrar-
nátta. Vestfirsk karnival-
stemmning, dansað við undir-
leik harmonikkufélaga.

Í Edinborgarhúsinu verða
námskeið og listasmiðja alla
dagana og eru allir velkomnir
að koma og kynna sér starf-
semina.

Í Edinborgarhúsinu og í
Rammagerð Ísafjarðar sýna
eftirtaldir listamenn verk sín:
Sara Vilbergsdóttir, Svan-
hildur Vilbergsdóttir, Ólafur
Már Guðmundsson, Pétur
Guðmundsson, Guðbjörg
Lind Jónsdóttir, Jón Her-
mannsson, Vilberg Vilbergs-
son, Sigþrúður Gunnarsdótt-
ir, Agnes Aspelund, Margrét
Jóelsdóttir, Reynir Torfason,
Guðbjörg Ringsted, Úlfur
Úlfarsson, Jón Sigurpálsson,
Jens Magnússon, Jón Sveins-
son og Dagrún Matthías-
dóttir.

Vinkonurnar Herdís Anna Jónasdóttir og Þórunn
Kristjánsdóttir munu syngja á Lista- og menningarhátíðinni
sem hefst á föstudag.
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TV-SPORT

Fimmtudagur 23. október kl. 19:25
Real Betis Sevilla - FC Köbenhavn
Laugardagur 25. október kl. 16:00

Liverpool - Derby
Sunnudagur 26. október kl. 15:50

Ajax - Feyenoord

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 22. október kl. 18:30
Feyenoord - Manchester United

TV2 - NOREGUR

Laugardagur 25. október kl. 13:45
Enska úrvalsdeildin

TV3 - SVÍÞJÓÐ

Athugið að allir þeir leikir
sem eru tilgreindir hér til

hliðar er hægt að sjá
í beinni hjá okkur.

Bjóðum uppá skyndi-
bitarétti á meðan á
útsendingu stendur.

Upphitunarkvöld
fyrir fyrirtækja-

keppni í
KARAOKEE

föstudaginn
24. október

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni

Frá kl. 16:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 23:30

alla daga

Opnunartími
í Vídeóhöllinni

Verð á myndböndum:
Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3500 myndir)

Teiknimyndir kr. 100,-

Mikið úrval af myndum
og góð þjónusta!
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FLATEYRI
http://www.snerpa.is/vagninn

11.20 Markaregn
Sýnd verða mörkin úr leikjum
gærdagsins í þýsku knattspyrnunni.
Endursýnt kl. 23.30 í kvöld.

12.50 Formúla 1
Bein útsending frá kappakstrinum á
Spáni.

14.00 Hlé
15.00 Þrjú-bíó

Lengi lifi drottningin
16.55 Vængjamenn og véladynur

Þáttur um sögu flugvirkjunar á Íslandi
1947-97.

17.20 Á ferð um Grænland
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir frétta-
maður litast um í Vesturbyggð á
Grænlandi og heilsar meðal annars
upp á Stefán Hrafn Magnússon
hreindýrabónda. Endursýning.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Hvað er í matinn?
18.40 Afmælisdagur
19.00 Í blíðu og stríðu (11:13)

Kanadískur myndaflokkur um raunir
fjölskyldu í kreppunni miklu.

19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Í minningu leikritaskálds

Guðmundur Steinsson leikritaskáld
lést í júlí 1996. Skömmu áður átti Jón
Viðar Jónsson við hann tal um
skáldaferil hans, viðhorf hans til
listarinnar og samskipti hans við
leikhúsin og er þetta eina ítarlega
sjónvarpsviðtalið sem skáldið veitti
um ævina.

21.15 Stundarfriður
Upptaka Sjónvarpsins á leikriti
Guðmundar Steinssonar eins og það
var sviðsett í Þjóðleikhúsinu. Leik-
ritið gerist á reykvísku heimili þar
sem tímaskortur og tæknivæðing
lama allt eðlilegt fjölskyldulíf og
mannleg samskipti.

23.10 Helgarsportið
23.30 Markaregn
Endurtekinn þáttur frá því fyrr um
daginn.
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Miðvikudagur 22. október kl. 18:00
Besiktas - IFK Göteborg

Horfur á fimmtudag,
föstudag og laugardag:
Austan og suðaustan gola
eða kaldi. Víða þokuloft
með súld um sunnan og

austanvert landið en annars
víða þurrt.

Á sunnudag:
Sunnan og suðvestan kaldi.
Vætusamt um sunnan og

vestanvert landið en annars
þurrt.

Á mánudag verður austan
og suðaustan kaldi eða
stinningskaldi. Dálítil
rigning um sunnan og

austanvert landið en annars
þurrt.

Föstudagur 24. október kl. 17:55
Þýska Bundesligan

Laugardagur 25. október kl. 16:00
Þýska Bundesligan

TV3 - NOREGUR

Miðvikudagur 22. október kl.18:00
FC Porto - Rosenborg

CANAL+ DANMÖRK
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Þekktur fíkniefnaneytandi á Ísafirði dæmdur í 9 mánaða fangelsi

Framdi fjölda þjófnaðar- og fíkniefnabrota
Þrítugur karlmaður, þekktur

fíkniefnaneytandi á Ísafirði,
var á mánudag í síðustu viku
dæmdur í níu mánaða óskil-
orðsbundið fangelsi í Héraðs-
dómi Vestfjarða fyrir fjölda
þjófnaðar-, skjalafals- og
fíkniefnabrota, sem framin
voru á Ísafirði, í Reykjavík,
Hafnarfirði og á Akureyri á
undanförnum mánuðum.

Slóð afbrotanna hófst á
Ísafirði í desember 1996 er
hann fór í heimildarleysi inn í
geymsluskúr Pósts og síma
hf., á Ísafirði og stal þar
nokkrum skráningarnúmers-
plötum fyrir bifreiðar og festi

síðan eina þeirra á óviðkom-
andi bifreið, sem hann ók
síðan þannig númeraðri til
Reykjavíkur, þrátt fyrir að
lögregla hefði áður bannað
notkun bifreiðarinnar. Í sama
mánuði braust ákærði inn í
lagnaherbergi Pósts og síma
hf., í Reykjavík og stal þar
einu setti af línubilunarleitar-
tækjum í eigu fyrirtækisins.

Strax í upphafi þessa árs
leitaði ákærði sér lækninga á
heilsugæslustöð í Hafnarfirði
og stal þaðan lyfseðlum,
læknisvottorðaeyðublöðum
og stimpli viðkomandi heilsu-
gæslustöðvar. Ákærði var

síðan handtekinn á Ísafirði í
apríl á þessu ári eftir að lög-
regla gerði húsleit á heimili
hans og lagði hald á 131,6 gr.
af kannabisefnum, 11,7 gr. af
amfetamíni, 4,9 gr. af marihu-
ana og 100 stk. kannabisplönt-
ur, en ákærði játaði að hafa átt
fíkniefnin og sagði þau hafa
verið ætluð til eigin nota.

Í byrjun júní varð ákærði
uppvís að fjórum þjófnuðum
og innbrotum á Stór Reykja-
víkursvæðinu, hinu stærsta í
úraverslun Hermanns Jónas-
sonar í Reykjavík, en þar braut
hann sýningarglugga í versl-
uninni um miðja nótt og stal

þaðan sautján úrum að verð-
mæti um 722 þúsund krónur,
en úrin hugðist ákærði reyna
að koma í verð.

Ákærði mætti síðan fyrir
dómara 4. júlí í sumar og var
þá dæmdur í fjögurra mánaða
skilorðsbundið fangelsi fyrir
eldri þjófnaðarbrot og fíkni-
efnalagabrot. Tveimur dögum
síðar rauf hann skilorð dóms-
ins er hann fór inn á röntgen-
deild Fjórðungssjúkrahússins
á Akureyri og stal þaðan
sautján þúsund krónum í pen-
ingum og þrjú þúsund krónum
í tékkum úr læstri hirslu. Dag-
inn eftir fór hann inn í bygg-

ingavörudeild KEA á Akur-
eyri og stal þaðan ýmsum
varningi, samtals að verðmæti
51.535 krónur, en var hand-
samaður er hann reyndi að
lauma varningnum út úr versl-
uninni.

Ákærði gekkst greiðlega
við öllum brotunum. Sökum
skilorðsrofsins var dómurinn
frá í sumar tekinn upp og
dæmdur með hinum nýju
brotum. Auk níu mánaða fang-
elsis var manninum gert að
greiða allan sakarkostnað.

Dóminn kvað upp Jónas
Jóhannsson, héraðsdómari.

Ný hvíldarákvæði flugumferðarstjóra þrengja að sjúkraflugi

Flugumferðarstjóri á Ísafirði gat
 ekki tekið á móti sjúkraflugvél

Ákvæði um hvíldartíma
sem fylgja nýjum kjarasamn-
ingum flugumferðarstjóra
gerðu það að verkum að flug-
umferðarstjóri sem var á vakt
á Ísafjarðarflugvelli, gat ekki
tekið á móti sjúkraflugvél að-
faranótt miðvikudags  í síð-
ustu viku, eftir að hún sneri til
baka eftir sjúkraflug til
Reykjavíkur. Flugmanni vél-
arinnar tókst þó að komast
aftur til Ísafjarðar um nóttina
því annar starfsmaður kveikti
á brautarljósum og gaf flug-
manninum nauðsynlegar
upplýsingar um veður og
loftþrýsting.

Flugumferðarstjórar á Ísa-
fjarðarflugvelli eru á dagvökt-
um frá kl. 7-18 og á bakvakt
til miðnættis, en sjúkraflug-
vélin lagði af stað til Reykja-
víkur um miðnætti. Komi til
sjúkraflugs utan þess tíma er
áskilið að flugumferðarstjórar
komi ekki til vinnu á ný fyrr
en eftir átta klukkustunda
hvíld. Hefði starfsmaðurinn
lengt viðveru sína í flugturn-

inum þar til vélin var komin
til baka, þannig að hann næði
ekki tilskilinni hvíld, hefði
orðið að greiða honum nætur-
vinnutaxta fyrir vinnuna dag-
inn eftir.

Skoðun flugmálayfirvalda

er sú að sjúkraflugi sé lokið
um leið og sjúklingur hefur
komist á leiðarenda syðra en
heimamenn telja nauðsynlegt
að sjúkraflugvél fái að ljúka
ferðinni og vera tiltæk á Ísa-
fjarðarflugvelli á ný. Tveir

læknar fóru með vélinni í
síðustu viku og var talið nauð-
synlegt að þeir kæmust heim
aftur. Til að svo mætti vera
þurfti flugumferðarstjórinn að
vera til staðar í flugturninum
til kl. 03 um nóttina.  Það

hefði jafnframt þýtt að hann
hefði í fyrsta lagi getað mætt
til vinnu kl. 10:30 til 11:00
næsta morgun sem hefði tafið
áætlunarflug Íslandsflugs og
Flugfélags Íslands um 2-3
tíma.

Ísafjarðarflugvöllur. Ný hvíldarákvæði sem fylgja nýjum kjarasamningum flugumferðarstjóra þrengja mjög að sjúkraflugi
til og frá Ísafirði.


