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100 ára afmælis vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi minnst100 ára afmælis vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi minnst100 ára afmælis vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi minnst100 ára afmælis vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi minnst100 ára afmælis vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi minnst

Sexæringurinn Stanley varSexæringurinn Stanley varSexæringurinn Stanley varSexæringurinn Stanley varSexæringurinn Stanley var
fyrsti íslenski vélbáturinnfyrsti íslenski vélbáturinnfyrsti íslenski vélbáturinnfyrsti íslenski vélbáturinnfyrsti íslenski vélbáturinn

Hátíðarhöld voru á Ísafirði
á laugardag í minningu þess,
að öld er liðin frá því að fyrst
var sett vél í bát á Íslandi. Það
var einmitt gert á Ísafirði og
telst sá atburður marka ein-
hver merkustu þáttaskil sem
orðið hafa í íslenskri útgerðar-
og atvinnusögu. Báturinn var
sexæringurinn Stanley en vél-
in dönsk af gerðinni Møllerup.
Fyrir hátíðarhöldunum stóðu
Byggðasafn Vestfjarða og
Vélstjórafélag Íslands, en
þessi atburður fyrir einni öld
markar upphaf vélstjórastétt-
arinnar á Íslandi.

Vélin í Stanley kom til Ísa-
fjarðar 5. nóvember 1902 en
báturinn fór sína fyrstu ferð
með vélarafli 25. nóvember.
Formaður á Stanley var Árni
Gíslason, sem átti hann í fé-
lagi við Sophus J. Nielsen,
verslunarstjóra Tangsverslun-
ar á Ísafirði. Meðal gesta á
Ísafirði við hátíðarhöldin á

laugardag var Þorsteinn Páls-
son, sendiherra í Lundúnum
og fyrrum sjávarútvegsráð-
herra, en Árni Gíslason var
langafi hans. Þar var einnig
afkomandi J.H. Jessens vél-
fræðings, sem fylgdi fyrstu

vélinni til Íslands og markaði
síðan varanleg spor í sögu Ísa-
fjarðar.

Í tilefni af þessum tímamót-
um var á laugardag opnuð
sögusýning í Byggðasafni
Vestfjarða í Neðstakaupstað

á Ísafirði. Þar getur meðal ann-
ars að líta Møllerup-vél smíð-
aða 1902, sem hugsanlegt er
að sé einmitt sama mótorvélin
og knúði Stanley fyrir hundrað
árum.

Sjá nánar á bls. 8.

Finnbogi Bernódusson, Pétur Sigurðsson, Jón Ólafur Sigurðsson og Guðmundur Einarsson
skoða Møllerup-vélina frá 1902 á sýningunni í Byggðasafninu á Ísafirði.

Skoðanakönnun DV meðal kjósenda í NorðvesturkjördæmiSkoðanakönnun DV meðal kjósenda í NorðvesturkjördæmiSkoðanakönnun DV meðal kjósenda í NorðvesturkjördæmiSkoðanakönnun DV meðal kjósenda í NorðvesturkjördæmiSkoðanakönnun DV meðal kjósenda í Norðvesturkjördæmi

Einar K. Guðfinnsson, fyr-
sti þingmaður Vestfirðinga,
nýtur mests álits af stjórn-
málamönnum í Norðvestur-
kjördæmi meðal kjósenda í
kjördæminu, samkvæmt
skoðanakönnun DV sem gerð
var í síðustu viku. Annars veg-
ar var spurt um þann stjórn-
málamann í kjördæminu sem

fólk hefði mest álit á og hins
vegar þann sem fólk hefði
minnst álit á. Flestir nefndu
Einar Kristin sem þann sem
þeir hefðu mest álit á. Hins
vegar komst hann naumast á
blað í hópi þeirra sem fólk
hafði minnst álit á.

Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra var sá stjórn-

málamaður í kjördæminu sem
flestir kváðust hafa minnst álit
á. Vilhjálmur Egilsson er um-
deildastur samkvæmt könn-
uninni en hann lenti í öðru
sæti bæði hvað vinsældir og
óvinsældir varðar. Ekki mun-
aði miklu á honum og Einari
Kristni í vinsældum en hins
vegar var hann langt frá Sturlu

Böðvarssyni í óvinsældum.
Á eftir Einari Kristni (D)

og Vilhjálmi (D) á vinsælda-
listanum komu, í þessari röð:
Magnús Stefánsson (B), Einar
Oddur Kristjánsson (D),
Sturla Böðvarsson (D), Jón
Bjarnason (V), Guðjón Guð-
mundsson (D) og Kristinn H.
Gunnarsson.

Flestir hafa mest álit á Einari K.Flestir hafa mest álit á Einari K.Flestir hafa mest álit á Einari K.Flestir hafa mest álit á Einari K.Flestir hafa mest álit á Einari K.

FlateyriFlateyriFlateyriFlateyriFlateyri

Bókasafnið á Flateyri
var opnað að nýju nú um
helgina. Safnið hefur verið
lokað undanfarin misseri
vegna óvissu í húsnæðis-
málum þess við hlið gömlu
hreppsskrifstofunnar við
Hafnarstræti. Nú hefur
hins vegar verið ákveðið
að safnið verði áfram á
sama stað. Bókasafnið hef-
ur verið endurskipulagt og
töluverðu af gömlum og
úreltum ritum hefur verið
komið fyrir í geymslum.

Nú eru aðgengileg rit í
útlánasalnum um sex þús-
und og öll aðstaða töluvert
betri en áður var. Pétur Þor-
kelsson sem sinnti bóka-
safninu á Flateyri um árabil
hefur tekið að sér bóka-
vörsluna áfram.

BókasafniðBókasafniðBókasafniðBókasafniðBókasafnið
opnað á nýopnað á nýopnað á nýopnað á nýopnað á ný

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

86 manns at-86 manns at-86 manns at-86 manns at-86 manns at-
vinnulausirvinnulausirvinnulausirvinnulausirvinnulausir
Fyrir helgina voru 86

manns skráðir án atvinnu
á Vestfjörðum. Þetta jafn-
gildir 2,1% atvinnuleysi í
fjórðungnum. Atvinnu-
leysi hefur aukist nokkuð
síðustu vikur eins og
venjulega á þessum árs-
tíma. Í október mældist at-
vinnuleysi á Vestfjörðum
1,2% að meðaltali. Það
jafngildir því að 49 hafi
verið atvinnulausir á degi
hverjum, 29 karlar og 25
konur.

Atvinnuleysi á Vest-
fjörðum er sem fyrr tölu-
vert minna en á landsvísu.
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Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. BókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðan, Hafn-

arstræti 2, sími 456 3123.
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Lausasöluverð er  kr. 200
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

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

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

Ákvörðun þeirra Árna Gíslasonar og Sophusar J. Nielsen á Ísafirði að vélvæða
sexæringinn Stanley markar ein stærstu tímamótin í útgerð á Íslandi. Allar götur síð-
an frumkvöðlarnir stigu heillasporið hafa Vestfirðingar verið fljótir að tileinka sér
nýjungar í sjávarútvegi enda jafnan staðið í fremstu röð á þeim vettvangi. Skal eng-
an undra, þegar litið er til hversu nátengdir hafinu þeir hafa alla tíð verið og háðir
því, sem það gefur af sér.

Á þeim hundrað árum, sem liðin eru síðan litla Möllerup-vélin var sett í árabátinn
Stanley, hefur orðið bylting í öllu er lýtur að útgerð. Stöðugt þarf stærri sneið af kök-
unni til þess eins að standa undir kostnaði við sístækkandi fiskiskip, öflugri veiðar-
færi og tæknibúnað. „Sjálfbær nýting fiskistofna“ var orðalag sem menn kunnu ekki
skil á þegar aðstæður í lífríki hafsins og veðurfar réðu mestu um aflaföng frá ári til
árs. Nú eru breyttir tímar. Frelsi til fiskveiða horfið. Íbúar sjávarþorpa, sem við upp-
haf vélvæðingar bátaflotans horfðu vonaraugum út á hafið, lúta nú boðum og bönn-
um og eiga sér fárra kosta völ eftir áralanga ofveiði, sem stærri og kraftmeiri skip og
veiðarfæri, sem engu eira, hafa leitt af sér.

Auðlindir heimsins eru ekki óþrjótandi nægtabrunnur. Fiskimiðin við Ísland eru

þar engin undantekning. Við getum því hvorki vænst né krafist meira en sjálfbærs
afraksturs þeirra ár hvert. Allt þar umfram er stuldur frá komandi kynslóðum. Sjálf-
bær nýting fiskistofna og umgengni um miðin hlýtur að miklu leyti að grundvallast
á gerð veiðarfæra og hvar þau eru notuð innan lögsögunnar.

Tillögu Einars Kristins Guðfinnssonar alþingismanns um veiðafærarannsóknir á
Ísafirði var fálega tekið á sínum tíma. Engu breytti að sérmenntaður maður á þessu
sviði er búsettur á Ísafirði og að innan Netagerðar Vestfjarða hefur verið byggð upp
mikil þekking á veiðarfærarannsóknum. Frumkvæði þeirra Netagerðarmanna var
því miður enginn gaumur gefinn af yfirvöldum. Að þjóð, sem á jafnmikið undir
fiskveiðum komið og Íslendingar, skuli láta sig engu varða að afla þekkingar á sviði
veiðarfæra og hvaða áhrif þau hafa á lífríkið, er með öllu óskiljanlegt.

Auðvitað ber að nýta þá þekkingu og reynslu, sem byggst hefur upp á þeim
stöðum, sem næstir eru grunninum, sem velferð okkar stendur og fellur með, fiski-
miðunum. Vestfirðingar hafa sýnt að þeir rísa undir nafni sem frumkvöðlar í sjávar-
útvegi. Þeim er því vel treystandi til fleiri góðra verka en þeir sýndu fyrir einni öld
með fyrsta vélknúna fiskibátnum. s.h.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Léttir tón-Léttir tón-Léttir tón-Léttir tón-Léttir tón-
leikar áleikar áleikar áleikar áleikar á

sunnudagsunnudagsunnudagsunnudagsunnudag
Söngtónleikar og har-

monikutónleikar verða
haldnir í Frímúrarasalnum
á Ísafirði á sunnudag.
Flytjendur verða harmo-
nikuleikarinn Vadim Fyo-
dorov og systurnar Mari-
ola og Elzbieta Kowal-
czyk.

Að sögn þeirra sem
standa að tónleikunum
verður efnisskráin létt og
skemmtileg. Tónleikarnir
hefjast klukkan 18. Að-
gangseyrir verður 1.500
krónur en 500 krónur fyrir
grunnskólanema.

ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

Sólveig meðSólveig meðSólveig meðSólveig meðSólveig með
sölusýningusölusýningusölusýningusölusýningusölusýningu

Sólveig Vagnsdóttir,
handverkskona á Þing-
eyri, opnar sölusýningu á
næstu dögum.

Sýningin verður þar
sem verslun Gunnars Sig-
urðssonar var til húsa og
stefnir Sólveig að opnun
hennar fyrsta dag desem-
bermánaðar. „Ég hef lík-
lega opið fram til jóla en
það fer þó eftir því hvernig
viðtökurnar verða. Til
sýnis og sölu verða verk
úr leir og timbri“, segir
Sólveig.

Sorpbrennslan Funi í Engidal í SkutulsfirðiSorpbrennslan Funi í Engidal í SkutulsfirðiSorpbrennslan Funi í Engidal í SkutulsfirðiSorpbrennslan Funi í Engidal í SkutulsfirðiSorpbrennslan Funi í Engidal í Skutulsfirði

Eina stöðin með starfsleyfi til aðEina stöðin með starfsleyfi til aðEina stöðin með starfsleyfi til aðEina stöðin með starfsleyfi til aðEina stöðin með starfsleyfi til að
eyða úrgangi frá sjúkrahúsumeyða úrgangi frá sjúkrahúsumeyða úrgangi frá sjúkrahúsumeyða úrgangi frá sjúkrahúsumeyða úrgangi frá sjúkrahúsum

Sorpendurvinnslan Funi á
Ísafirði eina stöðin hérlendis
sem hefur starfsleyfi til að
brenna sérstakan úrgang frá
heilbrigðisstofnunum eða
svokallað sjúkrahússorp. Með
hugtakinu „sjúkrahússorp“ er
átt við sérstakan úrgang frá
heilbrigðisstofnunum sem
hefur í för með sér meiri sýk-
ingarhættu og hættu á meiðsl-
um en annar úrgangur. Til
þessa flokks heyrir sóttmeng-
aður úrgangur, líkamsleifar,

hvassir hlutir, lyfjaúrgangur
og frumubreytandi efni, sem
geta haft stökkbreytingar í för
með sér. Auk Funa á Ísafirði
eru hér á landi fimm stöðvar
sem brenna við háan hita, en
þær eru í Skaftafelli, á Kirkju-
bæjarklaustri, í Vestmanna-
eyjum, á Suðurnesjum og á
Tálknafirði. Þær stöðvar hafa
þó ekki starfsleyfi til brennslu
á áðurnefndum úrgangi.

Þetta kemur fram í svari um-
hverfisráðherra við fyrirspurn

Einars K. Guðfinnssonar á Al-
þingi um stöðu þessara mála
hérlendis. Einnig kemur fram,
að magn úrgangs frá heil-
brigðisstofnunum hafi verið
kannað árið 2000. Ætla megi
að úrgangur sem fellur undir
framangreint sé nálægt 350
tonnum á ári. Sorpbrennslan
á Suðurnesjum tók á móti
stærstum hluta þess eða 220
tonnum árið 2000 og 280
tonnum árið 2001.

Heilbrigðisstofnanir þar

sem mest fellur til af umrædd-
um úrgangi flokka hann yfir-
leitt og aðgreina frá öðrum
úrgangi þó að enn vanti upp á
að hann sé flokkaður sem
skyldi. Núna fer úrgangur frá
heilbrigðisstofnunum að
miklu leyti á förgunarstaði
fyrir neysluúrgang og almenn-
an rekstrarúrgang. Á Suður-
nesjum er gömul sorpbrennsla
sem tekur á móti stærstum
hluta þessa úrgangs en þar er
ekki fullnægjandi förgun á

sóttmenguðum úrgangi, segir
í svari umhverfisráðherra.

Áætlunarflug milli Ísafjarðar og BíldudalsÁætlunarflug milli Ísafjarðar og BíldudalsÁætlunarflug milli Ísafjarðar og BíldudalsÁætlunarflug milli Ísafjarðar og BíldudalsÁætlunarflug milli Ísafjarðar og Bíldudals

Flogið þrisvar í viku fráFlogið þrisvar í viku fráFlogið þrisvar í viku fráFlogið þrisvar í viku fráFlogið þrisvar í viku frá
næstu mánaðamótumnæstu mánaðamótumnæstu mánaðamótumnæstu mánaðamótumnæstu mánaðamótum

Áætlunarflug milli Bíldu-
dals og Ísafjarðar hefst 1. des-
ember. Flogið verður þrisvar í
viku svo lengi sem einhver
farþegi eða einhver vara bíður
flutnings milli staðanna. Flog-
ið verður frá Ísafirði klukkan
10 að morgni alla þriðjudaga

og fimmtudaga og til baka frá
Hvassnesflugvelli við Arnar-
fjörð korter fyrir 11. Á föstu-
dögum verður flogið frá Ísa-
firði korter fyrir tólf á hádegi
og lagt af stað til baka laust
fyrir klukkan hálf eitt.

Samkvæmt upplýsingum

frá Vegagerðinni verður í ein-
staka tilfellum mögulegt að
hnika til brottfarartíma, en
semja þarf fyrirfram um slíkt
við Finnbjörn Bjarnason,
afgreiðslumann Íslandsflugs
á Bíldudal.

Flugfélagið Jórvík mun

annast þetta flug. Félagið er
undirverktaki Íslandsflugs
sem gert hefur samning um
sjúkra- og áætlunarflug við
íslenska ríkið. Í þessar ferðir
verða notaðar vélar af gerð-
unum Cessna 402 og Cessna
404.

Knúið á um bygKnúið á um bygKnúið á um bygKnúið á um bygKnúið á um byggingu íþróttahúss á Suðureyrigingu íþróttahúss á Suðureyrigingu íþróttahúss á Suðureyrigingu íþróttahúss á Suðureyrigingu íþróttahúss á Suðureyri

Grunnskólinn og íþróttafél-Grunnskólinn og íþróttafél-Grunnskólinn og íþróttafél-Grunnskólinn og íþróttafél-Grunnskólinn og íþróttafél-
agið búa við „ófremdarástand“agið búa við „ófremdarástand“agið búa við „ófremdarástand“agið búa við „ófremdarástand“agið búa við „ófremdarástand“

„Bæjarstjórn á að vera full-
ljóst það ófremdarástand sem
grunnskólinn og íþróttafélag-
ið búa við varðandi aðstöðu
fyrir íþróttakennslu, þar sem
þetta mál var mikið rætt í ný-
afstaðinni kosningabaráttu. Þá
höfðu ýmsir aðilar sem nú

hafa hlotið kosningu uppi orð
um að þetta mál fengi skjóta
afgreiðslu ef þeir fengju ein-
hverju um það ráðið að afstöð-
num kosningum.“ Þetta segir
m.a. í bréfi til bæjaryfirvalda
frá fulltrúum foreldraráðs og
félaga á Suðureyri. Í bréfinu

er óskað eftir upplýsingum um
gang mála vegna íþróttahúss.

„Ekki hægt „að líta á þetta
sem eitthvert kvein í óánægð-
um hluta bæjarbúa heldur ber
sveitarfélaginu lagaleg skylda
til þess að hafa þetta í lagi.
Getum við því ekki séð að

hægt sé að víkja sér undan
því að ráða bót á þessu máli
sem fyrst“, segir í bréfinu.

Í bókun bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar, þar sem erindi þetta
var tekið fyrir, er bent á á að
fjárhagsáætlun sé í vinnslu og
forgangsröðun ekki lokið.
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BygBygBygBygByggðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað á Ísafirðigðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað á Ísafirðigðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað á Ísafirðigðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað á Ísafirðigðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað á Ísafirði

Jón Þ. Þór flytur erindiJón Þ. Þór flytur erindiJón Þ. Þór flytur erindiJón Þ. Þór flytur erindiJón Þ. Þór flytur erindi
um Ásgeirsverslunum Ásgeirsverslunum Ásgeirsverslunum Ásgeirsverslunum Ásgeirsverslun

– elstu símtæki landsins jafnframt tekin fram til sýningar
„Ásgeirsverslun og sjálf-

stæðisbaráttan“ er heiti á er-
indi sem Jón Þ. Þór sagn-
fræðingur flytur í Tjöruhús-
inu á Ísafirði á laugardag.
Þetta verður þriðji og síðasti
viðburðurinn sem Byggða-
safn Vesfjarða stendur fyrir
til að minnast þess að 150
ár eru liðin frá stofnun Ás-
geirsverslunar, hins sögu-
fræga og umsvifamikla fyr-
irtækis á Ísafirði. Ásgeir
kaupmaður Ásgeirsson eldri
var stuðningsmaður og vel-
gjörðamaður Jóns Sigurðs-
sonar og þótti það nokkur
kaldhæðni þegar Ásgeirs-
verslun var lögð niður 30.

nóvember 1918, daginn áður
en Ísland varð fullvalda ríki.

Jón Þ. Þór er höfundur stór-
virkisins Saga Ísafjarðar og
Eyrarhrepps hins forna, sem
Sögufélag Ísfirðinga gaf út í
fjórum bindum á sínum tíma.
Í erindi sínu sem hefst kl. 16 á
laugardag fjallar hann um
tengsl Ásgeirsverslunar við
Jón Sigurðsson og sjálfstæðis-
baráttuna á 19. öld. Léttar veit-
ingar verða á borðum fyrir þá
sem þess óska.

Við þetta tækifæri verða
jafnframt tekin til sýningar hin
gömlu talsímatæki Ásgeirs-
verslunar. Árið 1889 lét fyrir-
tækið leggja fyrstu símalínu á

Íslandi og náði hún frá Fakt-
orshúsinu í Neðstakaupstað

upp í verslunarhúsið að Að-
alstræti 15. Verk þetta vann
Guðmundur Pálsson beykir
á Ísafirði. Hann var einnig
að verki þremur árum síðar,
þegar sýslunefnd Ísafjarðar-
sýslu lét að frumkvæði
Skúla Thoroddsens sýslu-
manns leggja talsímalínu
eða „málþráð“ milli Ísa-
fjarðar og Hnífsdals. Mætti
Guðmundur með réttu kall-
ast fyrsti íslenski símamað-
urinn, þótt ekki hafi hann
lært þau fræði sérstaklega.
Þess má geta, að Ísland mun
hafa verið eina landið þar
sem talsími kom til sög-
unnar á undan ritsíma.

Fyrsti íslenski símamaður-
inn, Guðmundur Pálsson
beykir á Ísafirði.

Akstur nemenda á Suðureyri til íþróttakennslu á ÍsafirðiAkstur nemenda á Suðureyri til íþróttakennslu á ÍsafirðiAkstur nemenda á Suðureyri til íþróttakennslu á ÍsafirðiAkstur nemenda á Suðureyri til íþróttakennslu á ÍsafirðiAkstur nemenda á Suðureyri til íþróttakennslu á Ísafirði

PPPPPeningunum betur varið í lag-eningunum betur varið í lag-eningunum betur varið í lag-eningunum betur varið í lag-eningunum betur varið í lag-
færingar á félagsheimilinufæringar á félagsheimilinufæringar á félagsheimilinufæringar á félagsheimilinufæringar á félagsheimilinu

„Að mati undirritaðra er fyr-
irhugaður akstur nemenda í
íþróttahús á Ísafirði til íþrótta-
kennslu óásættanlegur kostur,
bæði fyrir nemendur og for-
eldra. Stundaskrá nemenda
raskast allverulega, auk þess
sem tónlistarkennsla og ýmis
skipulögð félagsstörf þeirra
eru í uppnámi. Með lausn
þessara mála til lengri tíma
óskum við undirrituð eftir að
byggingu íþróttahúss á Suð-

ureyri verði hraðað“, segir í
bréfi sem bæjarráði Ísafjarðar-
bæjar barst frá forsvarsmanni
Foreldrafélags Grunnskólans
á Suðureyri og tveimur fulltrú-
um í foreldraráði skólans.

„Allverulegur kostnaður
hlýst af fyrirhugðum akstri.
Teljum við að fjármunum
þeim væri betur varið til lag-
færinga á félagsheimili Súg-
firðinga svo hægt sé að kenna
íþróttir þar til bráðabirgða,

þ.e.þar til nýtt hús rís. Þá fer
ýmis önnur starfsemi skólans
fram í félagsheimilinu, svo
sem diskótek, barnaskemmt-
un, leiksýningar, danskennsla,
öskudagsskemmtun o.fl. því
enginn salur er í skólanum.
Þá er rétt að minna á, að fé-
lagsheimilið er nýtt fyrir aðra
starfsemi ýmissa félaga og
hvers konar mannamót og þarf
því að vera í boðlegu standi.
Félagsheimilið er menningar-

hús og samkomustaður í
hjarta bæjarins“, segir í bréf-
inu.

Samkvæmt heimildum
blaðsins stóð foreldraráð
Grunnskólans á Suðureyri
ekki óskipt að þessu bréfi enda
munu skiptar skoðanir um
áherslur í þessum málum.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar vís-
aði erindi þessu til fræðslu-
nefndar bæjarins en tók ekki
afstöðu til þess.

Bikarkeppni Sundsambands ÍslandsBikarkeppni Sundsambands ÍslandsBikarkeppni Sundsambands ÍslandsBikarkeppni Sundsambands ÍslandsBikarkeppni Sundsambands Íslands

Vestri sigraðiVestri sigraðiVestri sigraðiVestri sigraðiVestri sigraði
í 2. deildinnií 2. deildinnií 2. deildinnií 2. deildinnií 2. deildinni
Sundfélagið Vestri sigraði

2. deild Bikarkeppni Sund-
sambands Íslands 2002 um
helgina eftir hörkukeppni við
Óðin á Akureyri og Ung-
mennafélag Laugdæla. Þar
með vann Vestri sig upp í
fyrstu deild á ný eftir langa
bið. Keppnin var geysilega
spennandi á lokasprettinum
og skiptust félögin þrjú á að
leiða síðari daginn. Sundfólk-
ið úr Vestra náði hins vegar
forystunni fyrir boðsundin og
lét hana ekki úr hendi eftir
það.

„Þetta er glæsilegur árangur
því að Vestri hefur ekki verið

í 1. deild frá því árið 1991.
Þetta var mjög hörð sund-
keppni alla helgina. Vestri vill
koma miklu þakklæti til allra
þeirra sem gerðu þennan sigur
að veruleika“, segir Ingi Þór
Ágústsson, yfirþjálfari hja
Sundfélaginu Vestra.

Lið frá fimmtán félögum
kepptu í annarri deildinni.
Sundfélagið Vestri fékk
19.370 stig, Óðinn varð í öðru
sæti með 18.793 stig og
Laugdælir urðu í því þriðja
með 18.590 stig. Í fyrra varð
Vestri í 2. sæti í 2. deild en
aðeins efsta liðið vinnur sig
upp um deild.

Húsfyllir var í Menningarmiðstöðinni Edinborg.

Bókmenntadagskráin Opin bókBókmenntadagskráin Opin bókBókmenntadagskráin Opin bókBókmenntadagskráin Opin bókBókmenntadagskráin Opin bók

Húsfyllir í Menningar-Húsfyllir í Menningar-Húsfyllir í Menningar-Húsfyllir í Menningar-Húsfyllir í Menningar-
miðstöðinni Edinborgmiðstöðinni Edinborgmiðstöðinni Edinborgmiðstöðinni Edinborgmiðstöðinni Edinborg
Opin bók, árleg bók-

menntavaka Edinborgar á
Ísafirði, var haldin á laugar-
dag. Fullur salur áhorfenda
fylgdist með upplestri séra
Arnar Bárðar Jónssonar, dr.
Más Jónssonar, Sigurbjarg-
ar Þrastardóttur, Andra
Snæs Magnasonar, Hörpu
Jónsdóttur og Þorsteins
Guðmundssonar. Að sögn
Margrétar Gunnarsdóttur
hjá Menningarmiðstöðinni
Edinborg voru gestir jafnt
sem fyrirlesarar ánægðir
með daginn. „Þetta gekk vel
og það var fullur salur af
fólki í Edinborgarhúsinu“,

segir Margrét.
Már Jónsson sagnfræð-

ingur flutti erindi og las upp
úr bók sinni Til merkis mitt
nafn. Sigurbjörg Þrastar-
dóttir las úr verðlaunabók
sinni Sólar sögu og séra Örn
Bárður úr smásagnasafninu
Íslensk fjallasala og fleiri
sögur. Þá las Andri Snær úr
nýrri bók sinni Lovestar,
Þorsteinn Guðmundsson
las úr Hundabókinni og
Harpa Jónsdóttir úr barna-
bókinni Ferðin til Samiraka,
en fyrir hana hlaut hún Ís-
lensku barnabókaverðlaun-
in í ár.

Nokkrir gestanna á bókmenntakynningunni.

EignarEignarEignarEignarEignarnám húsa vegna snjóflóðavarnám húsa vegna snjóflóðavarnám húsa vegna snjóflóðavarnám húsa vegna snjóflóðavarnám húsa vegna snjóflóðavarna í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvík

Eigendum boðnir samningar meðEigendum boðnir samningar meðEigendum boðnir samningar meðEigendum boðnir samningar meðEigendum boðnir samningar með
fyrirvara um dómsniðurstöðurfyrirvara um dómsniðurstöðurfyrirvara um dómsniðurstöðurfyrirvara um dómsniðurstöðurfyrirvara um dómsniðurstöður

– Ofanflóðasjóður knýr bæinn til að fara með málið fyrir dómstóla
Bæjarstjórn Bolungarvíkur

býður þeim sem þurfa að sæta
eignarnámi íbúðarhúsa sinna
vegna fyrirhugaðra snjóflóða-
varna í Bolungarvík að ganga
til samninga á grundvelli mats
Tryggva Guðmundssonar og
Gunnars Torfasonar frá því í
fyrravor. Eigendum húsanna
er gert þetta boð „þar sem
ljóst er að enn um sinn mun
dragast að full málalok náist í
þessu viðkvæma máli“. Áður-
nefnt mat er mun lægra en
síðara mat sem matsnefnd
eignarnámsbóta gerði. Því
mati vill Ofanflóðasjóður ekki
una nema á það reyni fyrir
dómstólum.

Í bókun bæjarstjórnar segir
jafnframt, að hún sjái sig
knúna til að skjóta úrskurði
matsnefndarinnar til dóm-

stóla. Bæjarstjórnin gerir þann
fyrirvara við tilboð sitt um
samninga, að lokauppgjör fari
eftir dómsniðurstöðum, hverj-
ar sem þær verða.

Eins og áður hefur komið

fram hefur Ofanflóðasjóður
stillt bæjaryfirvöldum upp við
vegg í þessu máli. Sjóðurinn
hefur ákveðið að greiða lög-
bundna hlutdeild í lægra mat-
inu á móti Bolungarvíkur-

kaupstað en neitar að greiða
samkvæmt úrskurði mats-
nefndar eignarnámsbóta nema
málið fari fyrir dómstóla. Hér
veltur á nokkrum tugum millj-
óna fyrir Bolungarvík.
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Fræðsluáætlun fyrir bolfiskvinnsluna hjá HG kynnt undir hádegisverðiFræðsluáætlun fyrir bolfiskvinnsluna hjá HG kynnt undir hádegisverðiFræðsluáætlun fyrir bolfiskvinnsluna hjá HG kynnt undir hádegisverðiFræðsluáætlun fyrir bolfiskvinnsluna hjá HG kynnt undir hádegisverðiFræðsluáætlun fyrir bolfiskvinnsluna hjá HG kynnt undir hádegisverði

Gómsætur hokinhali og leirgedda á borðumGómsætur hokinhali og leirgedda á borðumGómsætur hokinhali og leirgedda á borðumGómsætur hokinhali og leirgedda á borðumGómsætur hokinhali og leirgedda á borðum
Stjórnendur Hraðfrysti-

hússins – Gunnvarar hf. í
Hnífsdal kynntu í hádeg-
inu sl. föstudag fræðslu-

áætlun fyrir bolfiskvinnsl-
una, sem þeir hafa að und-

anförnu unnið að í sam-
starfi við Fræðslumiðstöð

Vestfjarða. „Hingað til
hefur endurmenntun

starfsfólks verið tilviljun-
arkennd en nú er komin

áætlun fyrir bolfisk-
vinnsludeildina. Á

næstunni verða gerðar
sambærilegar áætlanir

fyrir aðrar deildir“, segir
Kristján G. Jóakimsson,

framkvæmdastjóri
vinnslu- og markaðsmála

hjá HG.
Kynningin fór fram í

kaffistofu fyrirtækisins í
Hnífsdal. Tækifærið var
notað til að bjóða starfs-

fólki og gestum upp á
vatnasteinbít (leirgeddu)

og hokinhala, en báðar
tegundirnar eru miklir

„samkeppnisaðilar“
íslenska þorsksins á

erlendum mörkuðum.
„Hokinhalinn bragðaðist
mjög vel. Það er augljóst
að við munum eiga fullt í

fangi með að keppa við
hann á mörkuðum“, segir

Kristján.

Starfsfólk bolfiskvinnslu HG gæðir sér á leirgeddu og hokinhala.

Starfsfólkið fylgdist af áhuga með kynningunni.
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kona vikunnar

Nafn: Guðrún K. Guðmannsdóttir.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Vindhæli A-Húnavatns-
sýslu 11. maí 1953.
Atvinna: Framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Vestfirðinga.
Fjölskylda: Maki er Bjarni Jóhannsson og eigum við
tvær dætur, tvo tengdasyni og einn dótturson.
Helstu áhugamál: Ættfræði.
Bifreið: Subaru Forrester.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Subaru Forrester.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Bóndi.
Uppáhalds matur? Þverskorin ýsa með kartöflum
og smjöri.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Kalkún.
Uppáhalds drykkur? Kaffi.
Uppáhalds tónlist? Öll sígild tónlist.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Veit ekki.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Stella í orlofi.
Fallegasti staður hérlendis? Rauðisandur.
Fallegasti staður erlendis? Rínardalurinn.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já.
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottavélin.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Lesa
skemmtilegar bækur.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óheiðarleiki.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Kúri undir
sæng með spennandi bók.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Veit ekki.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Ég myndi reyna að fá ungt fólk til að setj-
ast hér að og kynna því hve gott er að búa hér og ala
börnin sín upp hér.
Lífsmottó? Njóta hvers dags eins og hann væri sá
síðasti.

ÞverskorinÞverskorinÞverskorinÞverskorinÞverskorin
ýsa meðýsa meðýsa meðýsa meðýsa með

kartöflumkartöflumkartöflumkartöflumkartöflum
og smjöri íog smjöri íog smjöri íog smjöri íog smjöri í
uppáhaldiuppáhaldiuppáhaldiuppáhaldiuppáhaldi

Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
er Edda Björg Kristmundsdóttir,er Edda Björg Kristmundsdóttir,er Edda Björg Kristmundsdóttir,er Edda Björg Kristmundsdóttir,er Edda Björg Kristmundsdóttir,

bókasafnsfræðingur á Ísafirðibókasafnsfræðingur á Ísafirðibókasafnsfræðingur á Ísafirðibókasafnsfræðingur á Ísafirðibókasafnsfræðingur á Ísafirði

Marbella kjúklingurMarbella kjúklingurMarbella kjúklingurMarbella kjúklingurMarbella kjúklingur
Ég tók að mér að hlaupa í skarðið fyrir Ingibjörgu ensku-

kennara við Menntaskólann á Ísafirði, sem var stödd á
Spáni, þannig að mér fannst við hæfi að koma með uppskrift
af þessum spænskættaða kjúklingarétti. Þetta er frábær
gestaréttur því að hann er látinn marinerast í nokkra klukku-
tíma og því er ekkert nema að stinga honum í ofninn áður en
gestirnir koma.

Efni:

2-4 kjúklingar, hlutaðir niður
1 hvítlaukur, smátt saxaður
½ dl oregano
salt og nýmalaður svartur pipar
1-1½ dl ólífuolía
2½ dl steinlausar sveskjur
1-1½ dl ólífur
1 krukka kapers + soðið úr krukkunni
6 lárviðarlauf
1-1½ dl steinselja, smátt söxuð

1 dl hvítvín
1 dl púðursykur

Aðferð:

Setjið kjúklingabitana í stóra skál. Blandið öllu nema

hvítvíninu og púðursykrinum saman og hellið yfir bitana.
Látið standa í ísskáp í 10 klst. Hrærið og snúið kjúklinga-
bitunum með reglulegu millibili. Setjið í eldfast form.
Hitið ofninn í 180-200 gráður og bakið kjúklingaréttinn í
30 mínútur. Lækkið hitann niður í 150 gráður og ausið saf-
anum reglulega yfir meðan á steikingu stendur. Hrærið
saman hvítvínið og púðursykurinn og hellið því yfir stuttu
áður en kjúklingarétturinn er tilbúinn. Hvers kyns salöt
með fetaosti og ólífuolíu/balsamico-ediki passa vel með
þessum rétti.

Nýr vegur um ArNýr vegur um ArNýr vegur um ArNýr vegur um ArNýr vegur um Arnkötludal milli Stranda og Reykhólasveitarnkötludal milli Stranda og Reykhólasveitarnkötludal milli Stranda og Reykhólasveitarnkötludal milli Stranda og Reykhólasveitarnkötludal milli Stranda og Reykhólasveitar

Talinn kosta milli 600Talinn kosta milli 600Talinn kosta milli 600Talinn kosta milli 600Talinn kosta milli 600
og 700 milljónir krónaog 700 milljónir krónaog 700 milljónir krónaog 700 milljónir krónaog 700 milljónir króna

Lokið er undirbúningsat-
hugunum á vegagerð milli
Hólmavíkur og Gilsfjarðar um
Arnkötludal og Gautsdal. Um
yrði að ræða 24,6 km veg í
flokki C1, sem er vegur í
hæsta gæðaflokki. Athuganir
þessar lét einkahlutafélagið
Leið vinna fyrir þann styrk
sem stjórn Byggðastofnunar
samþykkti í sumar að veita
félaginu.

Í minnisblaði Línuhönnun-
ar hf., sem annaðist athugan-
irnar, kemur fram að áætlaður
kostnaður við alla þætti vegar-
lagningarinnar er um 686
milljónir króna. Í þeirri fjár-

hæð er m.a. innifalinn undir-
búningur, hönnun, verktaka-
kostnaður og eftirlit, auk þess
sem í tölunni er gert ráð fyrir
15% óvissu. Kostnaður við
hina eiginlegu vegagerð, þ.e.
verktakakostnaður, er áætlað-
ur um 527 milljónir króna.

Heildarbreidd klæðningar á
veginum yrði 6,5 m, langhalli
færi hvergi yfir 6% og hönn-
unarhraði yrði 90 km/klst.
Áætlunin er gerð samkvæmt
verkþáttaskrá Vegagerðarinn-
ar og einingarverð eru miðuð
við verðlag í október 2002.

Vegur þessi myndi stytta
mjög vegalengdina frá norður-

svæðum Vestfjarða og suður
á land. Margt hefur á síðustu
misserum verið fjallað um þá
kosti sem vænlegir teljast í
samgöngubótum Vestfirð-
inga. Þar má nefna, að fyrir
tæpu ári héldu fulltrúar Bol-
ungarvíkurkaupstaðar, Ísa-
fjarðarbæjar og Súðavíkur-
hrepps samráðsfund um sam-
göngumál á Vestfjörðum, og
mæltu þeir meðal annars ein-
dregið með því „að vegur
verði lagður um Arnkötludal
milli Stranda og Reykhóla-
sveitar“.

Að lokinni ofangreindri
undirbúningsvinnu liggur

næst fyrir að afla fjár til frekari
athugana og er nú unnið að
aukningu hlutafjár og öflun
lánsfjár. Öllum sem áhuga
hafa er heimilt að gerast hlut-
hafar í Leið ehf.

Einkahlutafélagið Leið var
stofnað í Bolungarvík fyrir
tæpu ári að frumkvæði Jónas-
ar Guðmundssonar sýslu-
manns, sem hefur lengi barist
fyrir bættum vegsamgöngum
fyrir Vestfirðinga. Félaginu er
ætlað að beita sér fyrir fram-
þróun í samgöngum á landi
með því m.a. að annast einka-
fjármögnun og rekstur ann-
arra samgöngumannvirkja.

LjósakrossarLjósakrossarLjósakrossarLjósakrossarLjósakrossar
Gjaldið fyrir að stinga ljósakrossi í sam-

band er 1.000 krónur. Kirkjugarðsvörðurinn
á Ísafirði, Ingi Jóhannesson, sími 456 3560,
tekur á móti gjaldinu.

Kirkjugarðar Ísafjarðar.

Listasýning BogListasýning BogListasýning BogListasýning BogListasýning Boggu í Súðavíkgu í Súðavíkgu í Súðavíkgu í Súðavíkgu í Súðavík

Breytir litlitlum gróðri íBreytir litlitlum gróðri íBreytir litlitlum gróðri íBreytir litlitlum gróðri íBreytir litlitlum gróðri í
litskrúðugar skreytingarlitskrúðugar skreytingarlitskrúðugar skreytingarlitskrúðugar skreytingarlitskrúðugar skreytingar

Vilborg Arnarsdóttir, sem
betur er þekkt undir nafninu
Bogga, hélt listasýningu í
þjónustumiðstöðinni í
Súðavík á laugardag. Sýn-
ingin var vel sótt af Súðvík-
ingum og nærsveitarmönn-
um. Þar voru meðal annars

til sýnis blómaskreytingar úr
villtum plöntum, þurrkuðum
garðagróðri og lituðum blóm-
um úr náttúru Súðavíkur. Um-
gerðir skreytinganna voru
gamlar, ónothæfar grammó-
fónplötur sem hafa verið mót-
aðar á ýmsa vegu.

Hugmynd Vilborgar með
þessu er að sýna fram á
möguleikana á því að koma
ónothæfum hlutum í nýtt
hlutverk og breyta litlitlum
gróðri, sem naumast verður
tekið eftir, í litskrúðugar
skreytingar.

Einnig sýndi Bogga andlits-
myndir af fólki á norðanverð-
um Vestfjörðum, teiknaðar á

árunum 1991-93, ásamt nýj-
um myndum. Teikningarnar
verða uppi í þjónustumiðstöð-

inni í Súðavík til 29. nóvem-
ber. Þetta er fyrsta einka-
sýning Vilborgar.

Listakonan Bogga við blómaskreytingar sínar.
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Dægurlagakeppni Kven-Dægurlagakeppni Kven-Dægurlagakeppni Kven-Dægurlagakeppni Kven-Dægurlagakeppni Kven-
félags Sauðárkróks 2003félags Sauðárkróks 2003félags Sauðárkróks 2003félags Sauðárkróks 2003félags Sauðárkróks 2003

Kvenfélag Sauðárkróks efnir til dægur-
lagakeppni sem lýkur með úrslitakvöldi í
Sæluviku 2. maí 2003.

Öllum er heimil þátttaka. Verk mega ekki
hafa birst eða verið flutt opinberlega áður.
Þátttakendur skili verkum sínum undir dul-
nefni og láti rétt nafn og heimilisfang fylgja
með í vel merktu, lokuðu umslagi.

Þátttökugjald fyrir hvert lag er kr. 1.500.-
Síðasti skilafrestur er til og með 20. jan-

úar 2003. Innsendar tillögur skulu merktar:
„Dægurlagakeppni Kvenfélags Sauð-

árkróks“, Pósthólf 93, 550 Sauðárkrókur.
Hver höfundur getur aðeins átt eitt lag í

úrslitakeppni.
Kvenfélagið áskilur sér allan rétt til hvers

kyns útgáfu á þeim tíu lögum sem komast
í úrslit.

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsmann vantar til verslunar- og út-

keyrslustarfa.
Allar nánari upplýsingar gefur Grétar á

staðnum í Húsgagnaloftinu, Skeiði 1.

100 ára afmæli vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi100 ára afmæli vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi100 ára afmæli vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi100 ára afmæli vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi100 ára afmæli vélvæðingar í fiskibátaútgerð á Íslandi

„Vélbátarnir fóru eins„Vélbátarnir fóru eins„Vélbátarnir fóru eins„Vélbátarnir fóru eins„Vélbátarnir fóru eins
og eldur um sinu“og eldur um sinu“og eldur um sinu“og eldur um sinu“og eldur um sinu“

Upphaf vélbátaútgerðar á
Íslandi markast af þeim sögu-
fræga atburði, þegar vél –
„mótorvél“ eða „olíuhreyfi-
vjel“ – var sett í sexæringinn
Stanley á Ísafirði í nóvember
1902 eða fyrir réttum hundrað
árum. Formaður á Stanley var
Árni Gíslason, sem átti bátinn
í félagi við Sophus J. Nielsen
verslunarstjóra. Vélin var
dönsk af gerðinni Møllerup
og kom til Ísafjarðar 5. nóv-
ember. Fyrstu sjóferð sína
með vélarafli fór Stanley 25.
nóvember 1902. Af þeirri ferð
segir svo m.a. í frétt í blaðinu
Vestra á Ísafirði:

„Báturinn var inni á Polli,
og fór formaður hans ásamt
meðeiganda sínum og nokkr-
um bæjarmönnum fyrstu ferð-
ina út í Hnífsdal. Ferðin gekk
ágætlega, og gekk báturinn
álíka og sex menn róa. Hann
var 40 mínútur utan úr Hnífs-
dal og inn á Ísafjörð, en fór þó
sjálfsagt fimm mínútna krók
inn í Djúpið.“

Með vélinni kom frá Dan-
mörku nítján ára piltur, Jens
Hansen Jessen, til þess að
setja vélina í bátinn og kenna

Árna meðferð hennar. Jessen
hélt utan að verki loknu en
kom fljótlega aftur til Íslands
og settist að á Ísafirði. Hann
setti þar á stofn vélaverkstæði,
hið fyrsta sinnar tegundar hér-
lendis. J. H. Jessen eignaðist
hér eiginkonu og afkomendur
en varð skammlífur.

Á laugardag var opnuð sýn-
ing í Turnhúsinu í Neðsta-
kaupstað á Ísafirði í minningu
þessara tímamóta í íslenskri
atvinnusögu. Meðal þess sem
þar getur að líta er Møllerup-
vél sem varðveist hefur hér-
lendis og kann að vera einmitt
sú hin sama og knúði Stanley.
Eftir hátíðlega stund í Turn-
húsinu héldu gestir í Verk-
menntahús Menntaskólans á
Ísafirði, þar sem meðal annars
var greint frá stofnun Styrkt-
arsjóðs vélstjóra í Ísafjarðar-
bæ (sjá baksíðu). Að hátíða-
höldunum stóðu í sameiningu
Vélstjórafélag Íslands og
Byggðasafn Vestfjarða.

Elsti sérsmíðaðiElsti sérsmíðaðiElsti sérsmíðaðiElsti sérsmíðaðiElsti sérsmíðaði
vélbáturinn ervélbáturinn ervélbáturinn ervélbáturinn ervélbáturinn er
líka ísfirskurlíka ísfirskurlíka ísfirskurlíka ísfirskurlíka ísfirskur

Í ávarpi við upphaf hátíðar-
haldanna í Turnhúsinu sagði
Jón Sigurpálsson, forstöðu-
maður Byggðasafns Vest-
fjarða meðal annars:

„Byggðasafnið hefur af
þessu tilefni sett upp litla sýn-
ingu, sem er samsett annars
vegar úr veggspjöldum þar
sem þessi saga er rakin í gróf-
um dráttum, og hins vegar er
það svo vélin, tveggja hestafla
Møllerupvél árgerð 1902, sem
Þjóðminjasafn Íslands hefur
lánað okkur. Þetta er sams
konar vél og sett var í Stanley,
og raunar er verið að kanna
hvort þetta sé hugsanlega sú
eina sanna...

Stanley er því miður glatað-
ur, en það er þó gaman að
geta þess, að við eigum hér á
safninu annan merkan bát úr
þessari sögu, en það er Gestur
frá Vigur, sem mun vera elsti
sérsmíðaði vélbáturinn sem
varðveist hefur hér á landi.
Hann er nú þessi misserin í
umfangsmikilli viðgerð og
endursmíði. Þannig er einnig
ástatt um annan merkan sem
safnið á, en það er eikarbátur-
inn Sædís sem Bárður G.
Tómasson, fyrsti skipaverk-
fræðingur Íslendinga, teiknaði
og smíðaði. Báðir þessir bátar,
Gestur og Sædís, verða að við-
gerð lokinni varðveittir á floti
og hafðir í nokkurri notkun,
og er það nýlunda í varðveislu
báta á söfnum á Íslandi.“

Engill á gröf Jessens íEngill á gröf Jessens íEngill á gröf Jessens íEngill á gröf Jessens íEngill á gröf Jessens í
ÍsafjarðarkirkjugarðiÍsafjarðarkirkjugarðiÍsafjarðarkirkjugarðiÍsafjarðarkirkjugarðiÍsafjarðarkirkjugarði

Meðal gesta við hátíðina á
Ísafirði laugardag var Ingólfur
Harðarson, afkomandi J. H.
Jessens vélfræðings, og flutti
hann kveðju frá móður sinni,
Sif Ingólfsdóttur, og engils-
styttu, sem hún óskaði að sett
yrði á leiði Jessens í kirkju-
garðinum á Ísafirði. Kveðjan
frá Sif Ingólfsdóttir var svo-

Málverk af sexæringnum Stanley frá Ísafirði.

hljóðandi:
„Fyrir hönd okkar, sem eig-

um ættir okkar að rekja til
Jens Hansen Jessen, eru hér
með sendar kærar kveðjur.
Sérstakar kveðjur eru frá
tengdadóttur og sonardætrum
hans í Esbjerg í Danmörku.
Mæt minning Jens Hansen
Jessen og traust og virðing
sú, er hann naut, hefur yljað
okkur um hjartaræturnar alla
tíð. Stolt okkar yfir hæfni hans
og verkum veitir okkur öllum
meðbyr í lífsins ólgusjó og
þar verðum við því aldrei vél-
arvana. Í stað blóma flytur
þessi engill kveðju frá okkur,
með ósk um Guðs blessun
öllum til handa hér á Ísafirði.“

Áhrif vélbátavæðing-Áhrif vélbátavæðing-Áhrif vélbátavæðing-Áhrif vélbátavæðing-Áhrif vélbátavæðing-
arinnar á samfélagiðarinnar á samfélagiðarinnar á samfélagiðarinnar á samfélagiðarinnar á samfélagið

Sigurður Pétursson sagn-
fræðingur á Ísafirði flutti fróð-
legt erindi um áhrif vélvæð-
ingar íslenskra fiskiskipa, sem
oft er nefnd Iðnbylting Íslend-
inga, á ýmsa þætti þjóðlífs og
atvinnulífs. Varðandi áhrifin
á þéttbýlisþróun á Vestfjörð-
um og fólksfjölda sagði Sig-
urður:

„Á 19. öld hafði verslunar-
frelsi og saltfiskverkun verið
undirstaða mikillar uppbygg-
ingar í árabátaútgerð í kring-
um landið, ekki síst hér á Vest-
fjörðum. Þar við bættist svo
öflug þilskipaútgerð kaup-
manna á helstu verslunarstöð-
unum. Skútubæirnir urðu til á
þessum tíma, Ísafjörður, Flat-
eyri, Þingeyri og Bíldudalur
eru dæmi um kaupstað og
kauptún sem byggðust upp
kringum verslun og skútur,
með þeirri þjónustu sem slíkur
rekstur þurfti, fiskverkun,
handiðnað og stjórnsýslu.

En á nítjándu öld urðu einn-
ig til minni þéttbýli við sjáv-
arsíðuna, sem spruttu upp
vegna aukinna fiskveiða og

Møllerup-vélin í Byggðasafninu á Ísafirði.
hagstæðara verðs á lýsi og
saltfiski. Þetta voru sjávar-
byggðirnar sem áttu blóma-
tíma sinn frá 1880 og fram
yfir 1900.

Hér við Ísafjarðardjúp finn-
ast margar slíkar byggðir eða
verstöðvaþorp, eða réttara
sagt, leifar þeirra. Því þessi
litlu þéttbýli eru næstum öll
komin í eyði nú. Dæmi um
þessar byggðir eru: Arnarnes
við Skutulsfjörð, Folafótur í
Seyðisfirði, Ögurnesið, Hest-
eyri og Skálavík. Á þessum
stöðum bjuggu oft 80-100
manns í hverri verstöð. Þarna
var blómlegt líf um tíma, skól-
ar og samkomuhús byggð,
jafnvel verslunarhús. En nú
standa aðeins tóftirnar eftir.
Þessar verstöðvar urðu undir
þegar vélbátarnir komu til
sögunnar.

Aðrar verstöðar héldu á-
fram að eflast eftir að vélbát-
ar komu til sögunnar, svo sem
Hnífsdalur, Súðavík og ekki
síst Bolungarvík. Það var
hafnaraðstaðan sem gerði út-
slagið. Að vísu lentu bæði
Hnífsdalur og Bolungarvík í
tilvistarvanda, þegar vélbátar-
nir stækkuðu, því öruggar
hafnir voru þar ekki til staðar
frá náttúrunnar hendi. Hitt
atriðið sem réði úrslitum var
þjónustan: Vélaverkstæði,
iðnaðarmenn og verslun. Það

er einmitt eftir tilkomu vél-
bátanna sem Ísafjarðarkaup-
staður verður ótvíræður höf-
uðstaður Vestfjarða. Þar var
allt til staðar til að fóstra vél-
bátaútgerðina. Ein besta höfn
landsins, iðnaðarmenn og
verslun til að þjóna þörfum
útgerðarinnar og mannafli til
að vinna úr aflanum.

Við sjáum þetta á  þróun
fólksfjöldans: Íbúar í Ísafjarð-
arkaupstað voru 1.067 alda-
mótaárið 1900. Næsta áratug
1901-1910 fjölgaði hins vegar
í kaupstaðnum um heilar 787
manneskjur samkvæmt
manntali og voru þá íbúar í
bænum orðnir 1.854. Þessi
mikla fjölgun milli vekur
athygli, og ástæðan er: Vél-
bátar.

Ef við lítum til Vestfjarða
og skoðum þéttbýlisþróunina,
þá sker Bolungarvík sig úr.
Þar hafði verið blómleg ver-
stöð um aldaraðir, en eins og
títt var um verstöðvar, þá
höfðu ekki margir þar fasta
búsetu allt árið. Þetta breyttist
með vélbátunum. Um alda-

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Foreldrasamvera á
fimmtudag kl. 10:30 til

12:00. Kirkjuskóli barn-
anna á laugardag kl.

11:00. Messa og altar-
isganga á sunnudag kl.
11:00. Sr. Stína Gísla-
dóttir þjónar fyrir altari.

Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli barnanna á

sunnudag kl. 13:00.
Aðventuhátíð á sunnu-

dag kl. 17:00.
Flateyrarkirkja:

Bænastund á fimmtu-
dag kl. 17:30. Kirkju-
skóli á laugardag kl.

13:30.
Holtskirkja:

Guðsþjónusta fyrsta
sunnudag í aðventu kl.
15:00. Fermingarbörn
flytja aðventuþátt. Alt-

arisganga. Messukaffi í
Holtsskóla.
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mót taldist ekki þéttbýli í Bol-
ungarvík, en árið 1910 voru
815 íbúar taldir í þéttbýli í
Bolungarvík af rúmlega þús-
und íbúum.“

Um áhrif vélvæðingarinnar
á útgerð landsmanna sagði
Sigurður Pétursson:

„Það er eftirtektarvert, að
vélbátarnir fóru eins og eldur
um sinu. Það sama gerðist alls
staðar á landinu: Þrem til fjór-
um árum eftir að fyrsti vél-
báturinn var gerður út frá ver-
stöð höfðu flestir útgerðar-
menn eða útvegsbændur skipt
yfir í vélar. Þetta gerðist hér
við Ísafjarðardúp, þar sem
flestir bátar í Bolungarvík
voru komnir með vél strax
árið 1906. Sama gerðist á
Austfjörðum, í Vestmannaeyj-
um og víðar.“

Erindi Sigurðar Péturssonar
var byggt á fyrirlestri sem
hann flutti í Neðstakaupstað

á liðnu sumri. Fyrirlesturinn
má finna í heild í Vestfirska
fróðleikshorninu, sem er einn
af undirvefjum bb.is.

„Möllerupsmótorinn“„Möllerupsmótorinn“„Möllerupsmótorinn“„Möllerupsmótorinn“„Möllerupsmótorinn“
úr Bolungarvíkúr Bolungarvíkúr Bolungarvíkúr Bolungarvíkúr Bolungarvík

Sýningin í Turnhúsinu í til-
efni aldarafmælis vélvæðing-
ar í íslenskum sjávarútvegi
verður þar áfram þegar Bygg-
ðasafn Vestfjarða verður opn-
að í vor. Hins vegar verður
hægt að fá að skoða hana eftir
pöntun og samkomulagi enda
þótt safnið sjálft sé ekki opið.

Leiddar hafa verið að því
líkur, að Møllerup-vélin á sýn-
ingunni í Neðstakaupstað sé
einmitt sú sem kom til Ísa-
fjarðar í nóvember árið 1902
og sett var í Stanley. Hvorki
hefur tekist að sanna það né
afsanna, þrátt fyrir talsverða
eftirgrennslan. Endalok Stan-

leys urðu þau, að hann rak á
land í Skötufirði árið 1908. Í
traustri heimild frá 1939 segir:

„Líkindi eru til að vélin úr
honum hafi náðst, því í leitir-
nar hefir komið í Bolungavík
2ja hestafla Möllerupsmótor,
smíðaður 1902, sem síðan
hefir verið breytt í landmótor
af Th. Thomsen vélsmið, er
fyrstur hafði vélaverkstæði í
Bolungavík... Bendir ýmislegt
til, að þarna sé einmitt fyrsta
íslenzka fiskibátavélin...“

Umræddur „Möllerups-
mótor“ er einmitt vélin sem
gestir á Ísafirði fengu að líta á
laugardaginn. Árið 1939 var
Jóhann Pétursson kennari við
Vélskólann sendur vestur í
Bolungarvík til að sækja vél-
ina vegna sjávarútvegssýning-
ar. Síðan gekkst Jóhann fyrir
því, að hún var falin Þjóð-
minjasafninu til eignar og
varðveislu. Nokkrir gestanna við opnun sýningarinnar í Byggðasafninu á Ísafirði á laugardag.

„Vélbátaútgerðin var ekkert„Vélbátaútgerðin var ekkert„Vélbátaútgerðin var ekkert„Vélbátaútgerðin var ekkert„Vélbátaútgerðin var ekkert
minna en upphaf byltingar“minna en upphaf byltingar“minna en upphaf byltingar“minna en upphaf byltingar“minna en upphaf byltingar“

– sagði Þorsteinn Pálsson við hátíðahöldin í aldarminningu fyrsta vélbáts Íslendinga
Þorsteinn Pálsson, sendi-

herra og fyrrum sjávarút-
vegsráðherra, var meðal
gesta á Ísafirði við hátíðar-
höldin á laugardag, en Árni
Gíslason formaður á Stanley
var langafi hans. Þorsteinn
flutti ávarp og sagði m.a.:

„Djúpmenn voru kunnir
fyrir harða sjósókn. Þeir
vissu að miðin voru gull-
kista. Árni Gíslason gerði
lokakafla árabátaútgerðar-
innar hér við Djúp og upp-
hafi vélbátaútgerðarinnar
ágæt skil í stuttri en skil-

merkilegri bók, sem hann
nefndi Gullkistu með skír-
skotun til fiskimiðanna hér í
Djúpinu. Menn voru að opna
gullkistu nýrrar aldar.

Mér er nær að halda að í
huga hans hafi vélarkaupin
fyrst og fremst átt að létta
róðurinn. Og ef til vill sá hann
fyrir lítils háttar meiri afla og
ef til vill eitthvað bættan hag.
En mér er á hitt borðið stórlega
til efs, að í huga hans hafi
verið bylting atvinnuhátta og
lífskjara.

En þegar við lítum til baka,

réttri öld síðar, getur engum
blandast hugur um að vélbáta-
útgerðin var ekkert minna en
upphaf byltingar að þessu
leyti á Íslandi.

Sameignarmaður Árna
Gíslasonar að bátnum Stanley,
Sophus Nielsen verslunar-
stjóri, var efasemdamaður í
fyrstu, en sannfærðist síðar
við upplýsingu að utan. Marg-
ir brostu glettnislega í kamp-
inn þegar báturinn kom úr fyr-
sta róðri en sáu skjótt að hér
voru nýir möguleikar. Og vél-
bátunum fjölgaði skjótt....

Allir þeir sem gengist hafa
fyrir því að þessa atburðar yrði
minnst hér í dag með svo
sómasamlegum hætti eiga því
þakkir skildar. En minning
þessa atburðar á ekki heldur
að kveldi þessa dags að falla í
gleymskuskaut nýrrar aldar.
Hann markaði sannarlega
meiri þáttaskil í atvinnusögu
og Íslendinga allra en svo.

Í því ljósi þykja mér það
ánægjuleg tíðindi, sem Jón
Páll Halldórsson, formaður
Sögufélags Ísfirðinga, hefur
tjáð mér, að félagið muni hafa

forgöngu um, í samráði við
afkomendur og með tilstyrk
frá Alþingi, að reistur verði
hér á Ísafirði minnisvarði um
þennan atburð. Til þess hefur
verið valið verkið Harpa
hafsins eftir Svanhildi Sigurð-
ardóttur myndhöggvara.

Ég hygg að það geti naum-
ast verið tilviljun, að neisti
þessara framfara hafi kviknað
hér á Ísafirði. Hér var átaka-
vettvangur í umróti og gerjun
stjórnmálabaráttu þessa tíma.
Hér var einnegin uppspretta
að ýmsu nýju í menningu og

Þorsteinn Pálsson flytur
ávarp sitt í Tjöruhúsinu í
Neðstakaupstað á Ísafirði.
skáldskap. Og hér hafa
strengirnir í hörpu hafsins
vissulega ómað skýrt alla
tíð.

Að minni hyggju fer vel
á því, að listaverkið Harpa
hafsins rísi einmitt hér á
miðju sögusviðinu og á
vettvangi þess mannlífs þar
sem rætur þeirra lágu, sem
við minnumst hér í dag.“

Þriðja starfsári Skjólskóga á Vestfjörðum að ljúkaÞriðja starfsári Skjólskóga á Vestfjörðum að ljúkaÞriðja starfsári Skjólskóga á Vestfjörðum að ljúkaÞriðja starfsári Skjólskóga á Vestfjörðum að ljúkaÞriðja starfsári Skjólskóga á Vestfjörðum að ljúka

260 þúsund plöntur gróðursettar260 þúsund plöntur gróðursettar260 þúsund plöntur gróðursettar260 þúsund plöntur gróðursettar260 þúsund plöntur gróðursettar
og 22 km af skjólbeltum lagðir útog 22 km af skjólbeltum lagðir útog 22 km af skjólbeltum lagðir útog 22 km af skjólbeltum lagðir útog 22 km af skjólbeltum lagðir út

Senn lýkur þriðja starfsár-
inu og jafnframt ágætu skóg-
ræktarári hjá Skjólskógum á
Vestfjörðum. Um þessar
mundir stendur yfir uppgjör
við skógarbændur á Vestfjörð-
um en 30 jarðir fá framlög til
beinna framkvæmda á þessu
ári, alls um 17 milljónir króna.
Gróðursettar voru 260.000
skógarplöntur og lagðir út 22
km af skjólbeltum en í þá fóru
44.000 græðlingar. Vestfirskir
skógarbændur bíða nú spennt-
ir eftir að sjá hvað fjárveit-
ingavaldið hyggst láta renna
til verkefnisins á næsta ári.

Gert var ráð fyrir að níu ár
tæki að þrepa verkefnið upp í
full afköst til að ná settu marki
laga um skógræktarverkefni.

Í því felst að rækta fjölnytja-
skóg á 5% láglendis á 40 ár-
um. Til að ná fullum afköstum
þarf að planta trjám í 700 ha
árlega. Til þess þarf árleg fjár-
veiting að fara yfir 100 millj-
ónir króna en hún er 30 millj-
ónir á þessu ári.

Hjá Skjólskógum eru nú
3,25 stöðugildi. Gera má ráð
fyrir að framkvæmdir á bú-
jörðum skapi rúmlega 3 árs-
verk til viðbótar, auk þeirrar
atvinnu sem skapast við fram-
leiðslu plantna og annarra að-
fanga í héraði. Framkvæmda-
stjóri Skjólskóga er Sæmund-
ur Kr. Þorvaldsson í Dýrafirði.

Hannað hefur verið nýtt
merki fyrir Skjólskóga á
Vestfjörðum.

Starfsmenn Skjólskóga með góðum gesti í skoðunarferð
um Mjóafjörð: Hallfríður Sigurðardóttir, Hólmavík, Kristján
Jónsson, Ísafirði, Arnlín Óladóttir, Bjarnarfirði, og Sigurður
Blöndal á Hallormsstað, fyrrum skógræktarstjóri. Sá fimmti
í þessari för var Sæmundur Kr. Þorvaldsson, Dýrafirði,
framkvæmdastjóri Skjólskóga á Vestfjörðum, en hann tók
myndina.

Vöxtur trjáa á Vestfjörðum er víða með ágætum. Tölurnar
sýna árlegan viðarvöxt tveggja trjátegunda í rúmmetrum á
hektara. Talið er að hann þurfi að vera að lágmarki 3-4
rúmmetrar á hektara á ári til að skógrækt teljist arðbær.
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Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Óskum eftir rafmagnstæknifræðingi eða

rafvirkja til starfa. Þarf að hafa reynslu í
hönnun og forritun á plc-stýringum.

Óskum einnig eftir vönum stálsmiðum til
starfa.

Upplýsingar gefur Jóhann Jónasson í
síma 456 5079 eða á staðnum.

Frestur til að skila inn umsóknum rennur
út 4. desember.

Hátíð íslenskrar tungu í Grunnskólanum á ÍsafirðiHátíð íslenskrar tungu í Grunnskólanum á ÍsafirðiHátíð íslenskrar tungu í Grunnskólanum á ÍsafirðiHátíð íslenskrar tungu í Grunnskólanum á ÍsafirðiHátíð íslenskrar tungu í Grunnskólanum á Ísafirði

Verðlaun veitt fyrirVerðlaun veitt fyrirVerðlaun veitt fyrirVerðlaun veitt fyrirVerðlaun veitt fyrir
ljóð og sögur nemendaljóð og sögur nemendaljóð og sögur nemendaljóð og sögur nemendaljóð og sögur nemenda

Dagur íslenskrar tungu var
haldinn hátíðlegur í Grunn-
skólanum á Ísafirði á föstu-
daginn fyrir viku enda lítið
um skólastarf á hinum eigin-
lega hátíðisdegi sem var á
laugardaginn. Deginum var
m.a. fagnað með því að veita
verðlaun fyrir þau verk sem
þóttu skara fram úr í Smá-
sagna- og ljóðasamkeppni
skólans í síðasta mánuði.
Keppnin var haldin í fyrsta
sinn á síðasta ári og þótti tak-
ast með ágætum og stefnt er
að því að hún verði árlegur
viðburður í skólastarfinu
framvegis.

Allir nemendur skólans, að
undanskildum fyrsta bekk,
geta tekið þátt í keppninni.
Þátttakan var mjög góð í öllum
árgöngum nema hjá ungling-
unum í 8.-10. bekk. Eflaust
eru ýmsar skýringar á dræmri
þátttöku þeirra, aðrar en skort-
ur á hæfileikum. Menn bera
við annríki, feimni og ýmsu
fleiru sem vonast er til að unn-
inn verði bugur á fyrir næstu
keppni.

Allir sigurvegararnir fengu
veglega bók að launum eins
og telja má við hæfi. Að sjálf-
sögðu var tækifærið notað til
að hampa öðrum sigurvegara

úr annarri rithöfundakeppni,
því að margir verðlaunahaf-
arnir fundu í pakkanum sínum
bókina Ferðin til Samiraka
eftir Hörpu Jónsdóttur sem er
kennari við Grunnskólann á
Ísafirði og handhafi Íslensku
barnabókaverðlaunanna árið
2002.

Í smásagna- og ljóðakeppn-
inni litu dagsins ljós mörg
frambærileg verk, sem að-
standendur keppninnar telja
vel eiga erindi á prent, og verð-
ur úrval þeirra ásamt verð-
launaverkunum gefið út í kveri
sem innan skamms verður fá-
anlegt í Bókhlöðunni á Ísa-
firði. Slíkt kver var gefið út á
síðasta ári og er enn fáanlegt í
skólanum fyrir 300 krónur.
Andvirði kversins rennur
óskipt í verðlaunasjóð, sem
einnig er fjármagnaður með
styrkjum frá fyrirtækjum. Að
þessu sinni styrktu Sparisjóð-
ur Vestfirðinga og Íslands-
banki verðlaunasjóðinn.

Í Grunnskólanum á Ísafirði
er mikið keppnisfólk. Um leið
og Smásagna- og ljóðasam-
keppninni lauk í dag var Stóra
upplestrarkeppnin sett en hún
nær til allra nemenda í 7. bekk.
Grunnskólinn á Ísafirði tekur
nú þátt í henni í fjórða sinn en

hún fer fram um allt land.
Keppnin hefst ævinlega á
Degi íslenskrar tungu og þar
með hefst undirbúningur og
þjálfun. Í lok janúar fer fram
upplestrarkeppni innan hvers
skóla og í mars munu Ísfirð-
ingar keppa við jafnaldra sína
frá Flateyri, Suðureyri, Þing-
eyri, Súðavík og Bolungarvík.
Þá verða valdir þrír sigurveg-
arar sem hljóta peningaverð-
laun.

Markmiðið með Stóru upp-
lestrarkeppninni er að allir
sem einn leggi rækt við góðan
upplestur og skýra framsögn,
efli þannig sjálfsöryggi og búi
fólk undir að flytja mál sitt
fyrir hópi fólks. Á undanförn-
um árum hafa nemendur
Grunnskólans á Ísafirði náð
ótrúlega góðum árangri í þeirri
íþrótt. Afrakstursins var notið
á hátíðinni á föstudag, því að
nemendur sem sköruðu fram
úr í upplestrarkeppninni á síð-
asta ári lásu verðlaunaverkin

í Smásagna- og ljóðasam-
keppninni fyrir skólasystkini
sín og gerðu það með miklum
sóma.

Á myndinni sem hér fylgir
eru verðlaunahafarnir Guðrún
Arnardóttir, Haukur Ingi-
bjartsson, Andrés Hjörvar Sig-
urðsson, Anna María Stefáns-
dóttir, Linda Kristín Grétars-
dóttir, Áslaug Aðalsteinsdótt-
ir, Jóhanna María Sigmunds-
dóttir, Hjörtur Ólafsson, Arnar
Ingi Einarsson og Fjóla Aðal-
steinsdóttir. Í hópinn vantar
nokkra af verðlaunahöfunum
en sumir voru veikir heima en
aðrir farnir í íþróttatíma eða
annað þegar myndin var tekin.
Nöfn allra verðlaunaverka og

verðlaunahafa eru hins vegar
hér:

Ljóðið Sólin eftir Guðrúnu
Arnardóttur, 2.I. Sagan Spori
eftir Hauk Ingibjartsson, 2.I.
Ljóðið Sokkarnir eftir Andrés
Hjörvar Sigurðsson, 3.Á.
Sagan Konan og álfadrengur-
inn eftir Önnu Maríu Stefáns-
dóttur, 3.H. Ljóðin Fugla-
söngur eftir Agnesi Ósk Marz-
ellíusardóttur, 4.M, og Norð-
urljós eftir Hermann S.
Hreinsson, 4.M. Sagan Kalli
á seglbretti eftir Snorra Sig-
björn Jónsson, 4.B. Ljóðin
Ljóð eftir Lindu Kristínu Grét-
arsdóttur, 5.H, og Gulur penni
eftir Daníel Örn Kristjánsson.
Sagan Skrítni maðurinn eftir

Áslaugu Aðalsteinsdóttur.
Ljóðið Elding eftir Jóhönnu

Maríu Sigmundsdóttur, 6.HG.
Sagan Erfiður fjallgöngudag-
ur eftir Hjört Ólafsson, 6.HG.
Ljóðið Skaginn eftir Arnar
Inga Einarsson, 7.B. Sagan
Með ofurkrafta í einn dag eftir
Fjólu Aðalsteinsdóttur, 7.S.
Ljóðið Að eldast eftir Baldur
Þ. Sigurlaugsson, 8.L. Ljóðið
Lífið eftir Hildi Dagbjörtu
Arnardóttur 10. MM. Sagan
Blátt eftir Hildi Dagbjörtu
Arnardóttur, 10. MM.

Engin verðlaun voru veitt í
9. bekk enda var þátttaka lítil
í þeim árgangi.

Kátir krakkar í Grunnskólanum á Ísafirði með viðurkenningarnar sínar.

Fjárfrekar lagfæringar á ÞingeyrarkirkjuFjárfrekar lagfæringar á ÞingeyrarkirkjuFjárfrekar lagfæringar á ÞingeyrarkirkjuFjárfrekar lagfæringar á ÞingeyrarkirkjuFjárfrekar lagfæringar á Þingeyrarkirkju

Sóknarnefnd Þingeyrar-
sóknar hefur leitað til bæjar-
yfirvalda í Ísafjarðarbæ eftir
fjárframlagi til endurbygg-
ingar Þingeyrarkirkju. Upp-
hæð er ekki tiltekin en „vís-
að til hliðstæðu við framlög
til Ísafjarðarkirkju undan-
farin ár, að teknu tilliti til
aðstæðna“. Í greinargerð
með málaleitan sinni til bæj-
aryfirvalda segir sóknar-
nefndin:

„Eins og háttvirtri bæjar-
stjórn mun vera kunnugt
voru á síðasta ári hafnar
viðamiklar endurbætur og
viðgerðir á sóknarkirkjunni
á Þingeyri... Um nokkurt
árabil hafa staðið til við-
gerðir á kirkjunni, en ekki
þótti fært að hefja þær fyrr
en nokkurt fé lægi fyrir eða
loforð um styrki. Klæðning
sem sett var á kirkjuna fyrir
rúmum áratug reyndist end-
ingarlaus. Þak kirkjunnar,
turn og klukknaport reynd-
ust þarfnast gagngerðrar
viðgerðar. Einnig er knýj-
andi að fara að huga að end-
urbótum innanhúss.

Á árinu 2001 var ráðist í
endurbætur utanhúss. Í sam-
ráði við Húsafriðunarnefnd
var smíðuð ný turnspíra á
kirkjuna, ásamt trékrossi
eins og var á henni í upphafi.

Kostnaðurinn kominnKostnaðurinn kominnKostnaðurinn kominnKostnaðurinn kominnKostnaðurinn kominn
yfir 20 milljónir krónayfir 20 milljónir krónayfir 20 milljónir krónayfir 20 milljónir krónayfir 20 milljónir króna

Skipt var um þakjárn á henni,
einangrun í þaki endurnýjuð
og ný viðarklæðning sett. Í
klukknaporti voru nokkrir
burðarviðir endurnýjaðir og á
það sett ný viðar- og járn-
klæðning. Gluggar í því end-
urnýjaðir. Hin gallaða klæðn-
ing á veggjum kirkjunnar fjar-
lægð og kirkjan múruð upp á
nýtt í upphaflegri gerð.

Að lokum skal þess getið,
að í fárviðri sem gekk yfir á
síðasta hausti skóf rokið svo

grjót úr götunni, að göt komu
á nær 30 rúður í gluggum á
suðvesturhlið kirkjunnar, þar
sem á götuna var ekki þá kom-
ið bundið slitlag. Aðeins
bráðabirgðaviðgerð hefur far-
ið fram á þeim. Það er sam-
dóma álit sérfræðinga Húsa-
friðunarnefndar ríkisins, sem
og sóknarinnar, að vel hafi
tekist til og kirkjan nú eins lík
sinni upphaflegu gerð og kost-
ur er.

Kostnaður við þessa endur-

byggingu er orðinn veru-
legur og mun meiri en áætl-
að var í upphafi. Ljóst er að
svo fámennur söfnuður sem
Þingeyrarsöfnuður verður
lengi að greiða hann upp.
Þrátt fyrir góða styrki frá
Húsafriðunarsjóði og Jöfn-
unarsjóði kirkna er söfnuð-
urinn með umtalsverða
skuld.

Framkvæmdum er heldur
engan veginn lokið. Ólokið
er að ganga frá umhverfi
kirkjunnar og skipta um gler
í gluggum. Þá stendur fyrir
dyrum að huga að viðhaldi
innanhúss, sem þó verður
ekki farið í fyrr en áður-
nefndar skuldir eru upp-
greiddar. Á árinu 2001 var
viðgerðarkostnaður kr.
20.870.324, auk þess komu
nokkrir reikningar á árið
2002, sem ekki er búið að
taka saman.“

Undir erindið rita, auk sr.
Guðrúnar Eddu Gunnars-
dóttur, sóknarprests, þau
Sigríður Helgadóttir,  Ragn-
ar Ólafur Guðmundsson,
Sigurða Pálsdóttir, Þorbjörg
Gunnarsdóttir og Bergur
Torfason.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
fjallaði um ofangreint erindi
sóknarnefndar á fundi sín-
um í síðustu viku.

Þingeyrarkirkja.
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Bændur á norðanverðum Vestfjörðum ugBændur á norðanverðum Vestfjörðum ugBændur á norðanverðum Vestfjörðum ugBændur á norðanverðum Vestfjörðum ugBændur á norðanverðum Vestfjörðum uggandi um sinn haggandi um sinn haggandi um sinn haggandi um sinn haggandi um sinn hag

Mjólkurframleiðsla og mjólkur-Mjólkurframleiðsla og mjólkur-Mjólkurframleiðsla og mjólkur-Mjólkurframleiðsla og mjólkur-Mjólkurframleiðsla og mjólkur-
samlag að syngja sitt síðasta?samlag að syngja sitt síðasta?samlag að syngja sitt síðasta?samlag að syngja sitt síðasta?samlag að syngja sitt síðasta?

Bændur á sex bæjum í Ön-
undarfirði og Súgandafirði
hafa ritað bæjaryfirvöldum í
Ísafjarðarbæ og óskað eftir
stuðningi bæjarfélagsins við
mjólkurframleiðslu. Fram
kemur í erindi þeirra, að þeir
telja að mjólkurframleiðsla á
norðanverðum Vestfjörðum
og mjólkursamlagið á Ísafirði
muni leggjast af, verði ekkert
að gert innan mjög skamms
tíma. Bréfritarar binda helst
vonir við lánsfjármagn á hag-
stæðum kjörum frá Lánasjóði
landbúnaðarins, Byggða-
stofnun og Ísafjarðarbæ og
segja nauðsynlegt að einhver

þessara aðila ríði á vaðið. „Af-
greiðsla þessara þriggja aðila
á málinu ræður úrslitum um
framtíð greinarinnar á okkar
svæði“, segir í erindi bænd-
anna.

Í bókun bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar segir að ráðið telji, að
komi til lánveitinga sé Ísa-
fjarðarbæ óheimilt að lána
fjármagn án vaxta og verð-
bóta, eins og óskað er. Ráðið
telur sér ekki fært að taka
ákvörðun í þessu máli fyrr en
fyrir liggi frekari upplýsingar
um aðkomu Byggðastofnunar
að málinu.

„Eins og bæjarstjórn er

kunnugt“, segir í bréfi bænd-
anna, „þá hafa farið fram um-
ræður um nauðsyn þess að
tryggja áframhaldandi mjólk-
urframleiðslu á norðanverð-
um Vestfjörðum og rekstur
mjólkursamlags á Ísafirði.
Allir þeir sem munu hugsan-
lega koma að málinu hafa nú
þegar allar upplýsingar um
hvert horfir að óbreyttu. Það
er að mjólkurframleiðsla og
mjólkursamlag leggst af ef
ekkert er gert innan mjög
skamms tíma til þess að færa
mjólkurframleiðsluna í nú-
tímalegt rekstrarform sem
víðast. Jafnframt er þekkt að

slíkt verður ekki gert nema
viðkomandi framleiðendur
sem hyggja á breytingar og
aðrir sem kunna að byggja
síðar fái stuðning hins opin-
bera til framkvæmdanna.
Stuðningur getur verið í formi
beinna styrkja og/eða í formi
hagstæðra lána.

Helstu fjármögnunarmögu-
leikar eru: Lán frá Lánasjóði
landbúnaðarins, helst allt á
3,43% vöxtum, lán frá Bygg-
ðastofnun, einnig á hagstæð-
um kjörum, og stuðningur frá
Ísafjarðarbæ. Nauðsynlegt er
að einhver þessara aðila ríði á
vaðið og ákveði sína aðkomu.

Undirrituð óska því eftir að
fá upplýst hvers er að vænta
sem lágmarksstuðningur
sveitarfélags. Við viljum jafn-
framt gera að tillögu okkar að
stuðningur sveitarfélags verði
sá, að það láni allt að kr. 80 á
hvern lítra greiðslumarks sem
kann að verða keyptur sam-
fara verulegum nýfram-
kvæmdum við fjósbyggingar
í samræmi við nútímakröfur.
Lánin endurgreiðist á átta
árum. Endurgreiðsla hefjist að
tveimur árum liðnum frá
upphafi hvers láns. Lánin
verði vaxtalaus og óverð-
tryggð.

Ljóst er að hér er beðið um
töluverðan stuðning en jafn-
framt er okkur ljóst, að það er
einfaldlega góður fjárhagsleg-
ur kostur fyrir sveitarfélagið,
miðað við að þessi atvinnu-
þáttur með margfeldisáhrifum
hverfi annars hér úr byggðum.

Stuðningur þessi myndi
jafnframt hvetja Lánasjóð
landbúnaðarins og Byggða-
stofnun til þess að koma vel
að málinu. Afgreiðsla þessara
þriggja aðila á málinu ræður
úrslitum um framtíð greinar-
innar á okkar svæði.“

Efnisríkt og vandað Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 2002 komið útEfnisríkt og vandað Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 2002 komið útEfnisríkt og vandað Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 2002 komið útEfnisríkt og vandað Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 2002 komið útEfnisríkt og vandað Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 2002 komið út

Upphaf vélvæðingar í sjávar-Upphaf vélvæðingar í sjávar-Upphaf vélvæðingar í sjávar-Upphaf vélvæðingar í sjávar-Upphaf vélvæðingar í sjávar-
útvegi og fyrsta Færeyjaflugiðútvegi og fyrsta Færeyjaflugiðútvegi og fyrsta Færeyjaflugiðútvegi og fyrsta Færeyjaflugiðútvegi og fyrsta Færeyjaflugið

Út er komið Ársrit Sögu-
félags Ísfirðinga 2002, fer-
tugasti og annar árgangur.
Efni þess er mjög vandað
og fjölbreytt að venju. Má
þar fyrst nefna samantekt
eftir Jón Þ. Þór sagnfræðing
um upphaf vélvæðingar í ís-
lenskum sjávarútvegi. Til-
efnið er að þessa dagana er
rétt öld liðin frá þeim sögu-
lega atburði, þegar fyrsta
vélin var sett í íslenskan bát.
Þar er um að ræða sexæring-
inn Stanley á Ísafirði, sem
þeir Árni Gíslason og Sop-
hus J. Nielsen áttu. Lokið
var við að setja vélina í bát-
inn 25. nóvember 1902 og
var hann þá settur á flot og
farið í reynsluferð frá Ísa-
firði til Hnífsdals.

Jón Páll Halldórsson
fræðimaður ritar um fyrsta
Færeyjaflug Íslendinga og
Færeyjaferð ísfirskra
íþróttamanna árið 1949.
Heimir G. Hansson sagn-
fræðingur og safnvörður á
Ísafirði segir frá óhappafley-
inu Skarphéðni, sem fórst
við Hjaltland árið 1884, og
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir
sagnfræðingur á Ísafirði
fylgir úr hlaði frásögn Þor-
bjarnar Þórðarsonar læknis
af læknisvitjun að Dröngum
í Árneshreppi árið 1902.

Geir Guðmundsson
fræðimaður og safnvörður í
Bolungarvík ritar um
hreppsverslunina í Bolung-
arvík 1917-1919, dr. Ólafur
Halldórsson handritasér-
fræðingur ritar um og býr til
prentunar Ágrip um ætt og

Úr Ársriti Sögufélags Ísfirðinga 2002: Katalínaflugbátur kemur til lendingar á Pollinum
á Ísafirði. Ljósmynd: Jón Páll Halldórsson.

æfi Jóns bónda Íslendings eftir
séra Björn Halldórsson í
Sauðlauksdal og Einar Jóns-
son fiskifræðingur frá Núpi í
Dýrafirði fjallar um tvo garða
forna við Núp.

Erla Hulda Halldórsdóttir
sagnfræðingur og Erna Sverr-
isdóttir bókmenntafræðingur
segja frá tveimur ástarbréfum
frá öndverðri 19. öld, Lýður
Björnsson sagnfræðingur ritar
samantekt sem nefnist Flatey
verður verslunarstaður og
Kristján Bersi Ólafsson fyrr-
um skólameistari fjallar um
kennararáðningar á Ísafirði
1920-1924 og afskipti fræð-
slumálastjóra af þeim.

Fremst í Ársritinu er í minn-
ingu Guðmundar Inga heitins
Kristjánssonar á Kirkjubóli
birt ljóð um hann eftir Garðar
Halldórsson, sem flutt var á
hátíðarkvöldvöku í Króks-

fjarðarnesi árið 1983 þegar
Guðmundur Ingi lét af for-
mennsku í Búnaðarsambandi
Vestfjarða. Einnig er í ritinu
syrpa af gömlum ljósmyndum
úr ýmsum áttum.

Ársrit Sögufélags Ísfirðinga
kom fyrst út árið 1956 og
heildarfjöldi lesmálssíðna er
nú kominn yfir sjö þúsund.
Ársritið geymir fjölþættan
fróðleik um sögu Ísafjarðar-
sýslna og Ísafjarðarkaupstað-
ar að fornu og nýju. Það er því
kjörið lestrarefni fyrir alla þá
sem vilja kynna sér horfið
þjóðlíf og menningarsögu
þessa landshluta. Ritið er nú
fáanlegt frá upphafi, ýmist í
frumprenti eða ljósprentað.
Þeir sem vilja gerast félags-
menn í Sögufélagi Ísfirðinga
geta haft samband við Geir
Guðmundsson, Vitastíg 16 í
Bolungarvík, og verður ritið

Jón Páll Halldórsson.
þá sent um hæl. Félags-
menn geta einnig fengið
eldri árganga eftir því sem
þeir óska.

Formaður Sögufélags Ís-
firðinga er og hefur lengi
verið Jón Páll Halldórsson,
fræðimaður og áður lengst-
um framkvæmdastjóri á
Ísafirði.

Stuðningur við Gamla apótekiðStuðningur við Gamla apótekiðStuðningur við Gamla apótekiðStuðningur við Gamla apótekiðStuðningur við Gamla apótekið

„Mikil viðurkenn-„Mikil viðurkenn-„Mikil viðurkenn-„Mikil viðurkenn-„Mikil viðurkenn-
ing og hvatning“ing og hvatning“ing og hvatning“ing og hvatning“ing og hvatning“
– segir Halldór Hlöðversson forstöðumaður
Rekstrarfjármagn sem

stjórnvöld í samvinnu við
Ísafjarðarbæ hafa ákveðið ver-
ið að setja í starf Gamla apó-
teksins á Ísafirði og hér hefur
verið greint frá, mun létta
mjög á rekstri þess og gera
það að verkum að meira „púð-
ur“ fer í innra starf þess en
áður. Þetta er niðurstaða Hall-
dórs Hlöðverssonar, forstöðu-
manns Gamla apóteksins.

„Eitt er þó klárt og ætti að
vera öllum ljóst, að um mikla
viðurkenningu og hvatningu
er að ræða. Með þessari styrk-
veitingu er verið að segja að

það frumkvöðlastarf sem
Gamla apótekið hefur unnið
sé gott fordæmi og góð fyrir-
mynd fyrir landið allt“, segir
Halldór.

„Á tímamótum sem þessum
er vert að líta um öxl“, segir
hann enn fremur. „Það eru
margir búnir að leggja hart að
sér að gera Gamla apótekið
að því sem það er í dag. Má
þar nefna fyrrverandi for-
stöðumenn, allt unga fólkið
sem lagt hefur hönd á plóg og
fyrirtæki, einstaklinga og aðra
sem styrkt hafa verkefnið með
einhverju móti.“

Ýtt úr vörÝtt úr vörÝtt úr vörÝtt úr vörÝtt úr vör
Fimmtudaginn 28. nóvember stendur At-

vinnuþróunarfélag Vestfjarða fyrir stuttu
námskeiði sem ber heitið „Hvað geri ég
við viðskiptahugmynd?“ Námskeiðið er
hið fyrsta í röð námskeiða sem félagið
stendur fyrir nú í vetur undir yfirskriftinni Ýtt
úr vör.

Þetta fyrsta námskeið er endurgjalds-
laust. Við hvetjum alla þá sem áhuga hafa
á því að hefja eigin rekstur, eða eru nú
þegar í rekstri og vilja bæta við þekkingu
sína, til þess að mæta. Nánari upplýsingar
er að finna á heimasíðu Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða www.atvest.is

Námskeiðið hefst kl. 20:00 í sal Þróunar-
seturs Vestfjarða, Árnagötu 2-4, Ísafirði.

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða.
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Óvissa um framboðÓvissa um framboðÓvissa um framboðÓvissa um framboðÓvissa um framboð

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

SPURNINGINSTAKKUR SKRIFAR

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

Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:
Telurðu að sýningarTelurðu að sýningarTelurðu að sýningarTelurðu að sýningarTelurðu að sýningar
á hnefaleikumá hnefaleikumá hnefaleikumá hnefaleikumá hnefaleikum
hvetji til líkams-hvetji til líkams-hvetji til líkams-hvetji til líkams-hvetji til líkams-
árása?árása?árása?árása?árása?
Alls svöruðu 1.076Alls svöruðu 1.076Alls svöruðu 1.076Alls svöruðu 1.076Alls svöruðu 1.076
Já sögðu 540 eða 50,19%Já sögðu 540 eða 50,19%Já sögðu 540 eða 50,19%Já sögðu 540 eða 50,19%Já sögðu 540 eða 50,19%
Nei sögðu 504 eða 46,84%Nei sögðu 504 eða 46,84%Nei sögðu 504 eða 46,84%Nei sögðu 504 eða 46,84%Nei sögðu 504 eða 46,84%
Veit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðu
32 eða 2,97%32 eða 2,97%32 eða 2,97%32 eða 2,97%32 eða 2,97%

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

SonjaSonjaSonjaSonjaSonja
– Líf og leyndardómar
– kafli úr metsölubók Reynis Traustasonar, þar sem greinir
frá vestfirskum uppruna söguhetjunnar Sonju de Zorrilla

Sonja með fokdýrt gullúr sem Onassis gaf henni og hannað var af Van Cleef, einum þekkt-
asta skartgripahönnuði heims.

Líf heimskonunnar Sonju Wendel Benjamínsson
de Zorrilla hefur verið sveipað dulúð. Hún lagði ung

af stað út í heim, full af ævintýraþrá og glæstum
vonum. Hún dvaldist í Þýskalandi á valdatíð Hitlers

og kynntist þar bæði verðandi fyrirmönnum og
fórnarlömbum. Skömmu síðar hélt hún til London
þar sem hún lifði hinu ljúfa lífi innan um hina ríku

og frægu. Í París komst Sonja í kynni við ýmsa
frægustu tískuhönnuði heims en eftir að heimsstyrj-
öldin síðari brast á komst hún með naumindum með
skipi til New York. Þar bjó hún lengst af ævinnar og

haslaði sér völl í karlaveldinu á Wall Street og
kynntist ýmsu af frægasta fólki heimsins.

Sonja var fögur og hrífandi kona sem hafði gaman
af að umgangast fólk. Um sambönd hennar við
karlkynið hafa myndast ýmsar sögur og sumar
þeirra sannar. Um tveggja ára skeið átti Sonja í

eldheitu ástarsambandi við Aristotle Onassis,
grískan skipakóng sem giftist Jaqcueline Kennedy.

Síðar giftist hún Alberto Zorrilla, bráðmyndarlegum
Ólympíumethafa og töfrandi tangódansara frá

Argentínu. Alla tíð fylgdi Sonja þeirri bjargföstu
skoðun sinni að konur ættu að taka örlög sín í eigin

hendur. Hún bjó yfir miklu hugrekki og frelsisþrá,
stundaði myndlist, ræktaði með sér ótvíræða við-

skiptahæfileika og varð vellauðug. Í þessari ótrúlegu
bók sem Reynir Traustason færði í letur segir hún á

hispurslausan hátt frá langri og litríkri ævi sinni,
kynnum sínum af sumu af ríkasta fólki veraldar og
frá því þegar hún sneri aftur til Íslands til að eyða

þar ævikvöldinu með útsýni til íslenskra fjalla. Þessi
bók er saga um ævintýri og ástir heimskonu sem

setti sjálfstæði sitt ofar öllu öðru.

Vestfirskar ræturVestfirskar ræturVestfirskar ræturVestfirskar ræturVestfirskar rætur
Rætur mínar eru vestfirskar

og til Vestfjarða hugsa ég oft,
því að þrátt fyrir að ég hafi
sjaldan komið þangað er ég
nátengd þessu harðbýlasta
svæði Íslands, enda voru for-
eldrar mínir ættaðir að vestan.
Pabbi var frá Marðareyri við
norðanvert Ísafjarðardjúp en
mamma frá Þingeyri við Dýra-
fjörð. Ég er afar stolt af upp-
runa mínum og veit að lífs-
barátta forfeðra minna var
hörð og óvægin.

Faðir minn, Ólafur Benja-
mínsson stórkaupmaður, var
fæddur 19. september árið
1878 og dáinn 8. október árið
1936. Hann var frá Marðareyri
við Veiðileysufjörð í Jökul-
fjörðum. Faðir hans og afi
minn var Benjamín Einarsson
útvegsbóndi. Benjamín var
talinn dugnaðarmaður og
hann var um skeið oddviti
Grunnavíkurhrepps. Föður-
amma mín var Hansína Elísa-
bet Tómasdóttir, sem fæddist
í Nesi í Grunnavík, en for-
eldrar hennar voru Tómas Ás-
grímsson frá Furufirði á
Ströndum og Rebekka Jóns-
dóttir.

Fjölskyldan á Marðareyri
varð fyrir hræðilegu áfalli

þann 4. mars árið 1891 þegar
Benjamín afi fórst. Pabbi
minn var þá aðeins þrettán
ára gamall. Slysið bar þannig
að höndum að koma þurfti
gesti frá Marðareyri til Kvía.
Afi flutti gestinn á bátnum
Þorski ásamt Sigurði Stefáns-
syni heimiliskennara. Þegar
þeir voru á bakaleið og áttu
stutt eftir í Marðareyrarodda
skall á hvöss vindhviða og
bátnum hvolfdi. Hansína
amma mín var heima ásamt
fleiri konum en þær gátu ekk-
ert aðhafst og þarna horfði
hún hjálparvana á mann sinn
drukkna.

Hansína amma var í blóma
lífsins, aðeins rúmlega fertug,
þegar maður hennar fórst. Hún
giftist aftur tveimur árum síð-
ar, árið 1893, vinnumanni sín-
um, Jóni Guðmundssyni, sem
var tuttugu árum yngri en hún.
En raunum ömmu var ekki
lokið því sama ár, þann 9.
nóvember, hlaut Jón sömu ör-
lög og Benjamín afi og drukk-
naði.

Ég get ímyndað mér hve
djúp sorg hennar var eftir að
hafa séð á bak tveimur eigin-
mönnum í hafið. En henni féll-
ust ekki hendur og þegar
Norðmenn og Danir hófu

stórfelldan atvinnurekstur í
Jökulfjörðum greip hún tæki-
færið.

StóriðjaStóriðjaStóriðjaStóriðjaStóriðja
í Jökulfjörðumí Jökulfjörðumí Jökulfjörðumí Jökulfjörðumí Jökulfjörðum

Árið eftir að Jón Guð-
mundsson fórst sigldi gufu-
skip inn fyrir Hesteyri og kast-
aði ankerum rétt utan við
Stekkeyri. Þegar var hafist
handa við að flytja í land vélar
og byggingarefni. Það spurð-
ist út með leifturhraða að
hvalstöð ætti að rísa í sveit-
inni. Það var komin stóriðja í
Jökulfirði. Ásgeirsverslun á

Prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík lauk á laugardaginn. Niðurstaða
þess var einkar athyglisverð fyrir ýmissa hluta sakir. Sú ályktun verður dreg-
in hér, að eftirmál prófkjörs í Norðvesturkjördæmi hafa haft þau áhrif í
Reykjavík, að frambjóðendur í prófkjöri hafi farið fram af nokkru meiri hóg-
værð en ella hefði mátt búast við. Hvort sem sú er raunin eður ei urðu niður-
stöður prófkjörs í Reykjavík einkar athyglisverðar fyrir tvennar sakir. Hið
fyrra er að ungir karlar náðu góðum árangri. Hið síðara er eftirtekt vakti var
hve konur virtust eiga erfitt uppdráttar. Sú þeirra sem bestum árangri náði,
Sólveig Pétursdóttir dómsmálaráðherra, hlaut fimmta sætið, er mun væntan-
lega tryggja henni þriðja sætið á lista Davíðs Oddssonar. Aðrar konur voru
mun neðar. Upp úr stendur að unga kynslóðin hefur hafið innreið sína.

Hvers vegna eru úrslit prófkjörs í Reykjavík gerð að umræðuefni hér?
Svarið er á þá lund, að það sé gert vegna þeirrar staðreyndar að enn eru ekki
öll kurl komin til grafar vegna þeirra vandræða er hlutust af framkvæmd
prófkjörs Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi. Endurtalning hefur
farið fram og leiddi ekki fram neitt nýtt, enda vart við því að búast. Engu að
síður eru ekki allir sáttir og nægir að benda á mikla óánægju Vilhjálms Egils-
sonar. Svo á miðstjórn Sjálfstæðisflokksins eftir að fjalla um málið og kom-
ast að niðurstöðu. Hverjir eru kostir hennar í stöðunni? Prófkjörið hefur far-
ið fram. Formaður Sjálfstæðisflokksins hefur lýst þeirri skoðun sinni að ekki

sé fýsilegt að endurtaka prófkjörið.
Það er öllum augljóst, að sú leið er fremur ólíkleg til þess að þjappa

mönnum saman. Yrði hún farin mætti búast við því að hefndarsjónarmið
réðu kosningabaráttu fremur en samstaðan, sem er landsbyggðinni einkar
brýn um þessar mundir. Engu að síður er ljóst að framkvæmd þessa próf-
kjörs virðist hafa verið haldin nokkrum göllum, sem erfitt kann að vera að
mæla, að minnsta kosti verður aldrei séð með fullri vissu hver áhrif utan-
kjörfundaratkvæðagreiðslunnar umdeildu urðu. Að auki má búast við því
að sjónarmið um aukinn hlut kvenna kynnu að hafa einhver áhrif við end-
urtekt prófkjörs. Miðstjórn á eftir að segja sitt, en hún er í vandasamri stöðu,
og kjördæmisráðið hefur síðasta orðið varðandi uppstillingu. Kjósandinn á
að lokum síðasta orðið í kjörklefanum. Sú staðreynd undirstrikar hve vand-
meðfarið málið er í heild sinni.

Á sama tíma er framsóknarmaðurinn Kristinn H. Gunnarsson óánægður
með annað sætið og Samfylkingarmaðurinn Karl V. Matthíasson orðinn
herskár og krefst þriðja sætisins í sínum flokki. Vart verður því annað sagt
en að nokkur óvissa ríki enn varðandi framboðsmál í Norðvesturkjördæmi.
Því má heldur ekki gleyma, að ekkert er ljóst um Vinstri græna enn. Við því
er að búast að óskir um framgang ungs fólks á framboðslistum til Alþingis
eigi enn eftir að aukast.
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Móðurfjölskylda Sonju á Þingeyri. Frá vinstri: Svanfríður Ólafsdóttir Wendel, María móðir
Sonju, Harald og faktor Friðrik Wendel. Myndin er tekin skömmu eftir aldamót. (Ljósm. SW).

Ísafirði hafði leigt Stekkeyri
af Hesteyrarbændum nokkr-
um árum fyrr. Nokkuð var um-
rætt í sveitinni hvers vegna
þeir leigðu landið en nú var
skýringin fundin. Eigendur
Ásgeirsverslunar höfðu end-
urleigt landið til norskra hval-
fangara sem hófu uppbygg-
ingu á verksmiðju til að bræða
hvalspik. Framkvæmdin
hleypti miklum og áður
óþekktum krafti í atvinnulífið
í sveitinni. Stjórnendur Ás-
geirsverslunar höfðu eftir allt
saman vitað sínu viti. Þeir
höfðu séð að Stekkeyri var
ákjósanlegur staður, ekki síst
vegna þess hve þar var að-
djúpt.

Þremur árum síðar færðist
enn meira fjör í atvinnulífið
þegar Danir hófu rekstur í
næsta firði. Árið 1897 leigði
Hansína amma Dönum Mel-
eyri, hluta af landi Marðar-
eyrar undir hvalstöð. Leigu-
takinn var Dansk Hvalfangst
og Fiskeriaktieselskab. Það
framtak ekkjunnar á Marðar-
eyri, að leigja útlendingum
land undir hvalstöð, vakti
mikla athygli en hún náði með
þessu að skapa sér og börnum
sínum viðurværi. Pabbi sagði
mér frá þessu framtaki móður
sinnar. Mér þótti amma sýna
með þessu að henni var ekki
fisjað saman og þrátt fyrir að
hún byggi afskekkt sýndi hún
með þessu framsýni og við-
skiptavit. Hún kunni að grípa
tækifærin þegar þau gáfust.
Stöðin á Meleyri var þó frum-

Hansína amma ásamt barnabörnum á Hesteyri sumarið 1929. Sonja þáði góð ráð frá
ömmu sinni sem voru leiðarljós hennar fyrir lífstíð. Í fremstu röð fyrir miðri mynd er
Sonja, upptekin af litlum frænda. (Ljósm. ME).

stæð í samanburði við þá sem
var rekin í næsta firði, á Stekk-
eyri og mun færra fólk starfaði
á Meleyri.

Árið 1903, sex árum eftir
að reksturinn hófst, var ákveð-
ið að leggja hvalstöðina niður.
Þremur árum eftir að hval-
vinnslan hætti á Meleyri brá
amma búi og flutti til Hest-
eyrar. Eflaust hefur henni þótt
vistin á Marðareyri dauf eftir
að verksmiðjunni var lokað.
Marðareyri stendur undir
brattri fjallshlíð og landnytjar
eru sáralitlar. Afkoman hlaut
því að ráðast að mestu af sjó-
sókn en ekki landbúnaði.
Amma sá því þann kost
vænstan að flytja til Hesteyrar
þar sem pabbi og Þorvaldur
bróðir hans reistu henni hús.

Á Hesteyri stóð góðærið
vegna hvalveiðanna lengur
eða í tæpa tvo áratugi. Árið
1927 hófu Norðmenn að
bræða þar síld og seinna tók
Kveldúlfur í Reykjavík, fyrir-
tæki Thors Jensens, við rekstr-
inum. Hann og pabbi voru þá
góðir vinir og viðskiptafélagar
og deildu sameiginlegum
áhuga á Jökulfjörðum. Árið
1940 var slökkt undir kötlun-
um á Stekkeyri í síðasta sinn
og þar með lauk ævintýrinu í
Jökulfjörðum sem hófst með
komu Norðmanna. Hansína
amma slapp við að horfa upp
á þá hnignun sem kom í kjöl-
farið því að hún lést sjö árum
áður en verksmiðjunni var
lokað.

Móðurafinn varMóðurafinn varMóðurafinn varMóðurafinn varMóðurafinn var
danskur verslunar-danskur verslunar-danskur verslunar-danskur verslunar-danskur verslunar-

stjóri á Þingeyristjóri á Þingeyristjóri á Þingeyristjóri á Þingeyristjóri á Þingeyri
Pabbi bjó í sínum uppvexti

við ólíkt óblíðari kjör en
mamma sem var kaupmanns-
dóttir. Á Marðareyri var lífs-
baráttan hörð og glíman við
náttúruöflin stöðug. Fiskur var
bjargræðið og hrausta menn
þurfti til að sækja sjó þaðan.
Fólk gerði sér grein fyrir hætt-
unum sem fylgdu búsetu
þarna því að oft sneru menn
ekki aftur úr róðri.

Mamma hét Marie Emelie
Wendel frá Þingeyri við Dýra-
fjörð, fædd 18. október árið
1888 og dáin í Bandaríkjunum
23. nóvember árið 1981.
Mamma var dóttir Friðriks
Wendel og Svanfríðar Ólafs-
dóttur Wendel. Friðrik afi var
fæddur í Danmörku, í Slésvík-
Holstein sem síðar varð hluti
af Þýskalandi. Hann var skírð-
ur Fritz en á Íslandi notaði
hann nafnið Friðrik. Afi minn
var verslunarstjóri Grams-
verslunar á Þingeyri sem var
á þeim tíma mikil virðingar-
staða. Mamma þekkti ekki
nema af afspurn þá hörku sem
pabbi ólst upp við því að hún
var alin upp við allsnægtalíf.

Friðrik afi hafði áður verið
kvæntur danskri konu, Inge-
borg A. D. Wendel, en hún
lést á Þingeyri og var grafin
þar. Þau áttu sjö börn sem þá
urðu móðurlaus. Hið yngsta
þeirra, Harriet Emilia, var

aðeins tíu mánaða. Næst-
yngsta barnið, Adolf Her-
mann, var tveggja ára.

En elst barna Friðriks afa
og Ingeborgar var Christian
Adolf. Þessi hálfsystkini
mömmu settust að erlendis
og flest þeirra bjuggu í Noregi
þar sem þau komu sér vel fyrir.
Christian Adolf varð þekktur
verslunarmaður í Ósló og
bróðir hans, Adolf Hermann
Wendel, lagði einnig fyrir sig
viðskipti þar en hann var ekki
síður þekktur sem glaumgosi.

Ég átti eftir að hafa góð
kynni af fjölskyldu Christians
Wendel í Noregi og það fólk
reyndist mér vel. Sérstaklega
varð Ilse, dóttir hans, mér ná-
komin. Hún hafði gifst Þjóð-
verja og sest að í Wiesbaden í
Þýskalandi þar sem þau
bjuggu við góð efni þar til
seinni heimsstyrjöldin skall á
með öllum sínum hörmung-
um.

Faktorinn fórFaktorinn fórFaktorinn fórFaktorinn fórFaktorinn fór
sínar eigin leiðirsínar eigin leiðirsínar eigin leiðirsínar eigin leiðirsínar eigin leiðir

Einhver áform voru um að
koma ekkjumanninum afa
mínum í hjónaband aftur.
Hann fékk ráðskonu úr
Reykjavík og vonuðust vinir
hans til að þau tækju saman.
En það fór á annan veg því að
faktorinn fór sínar eigin leiðir.
Nokkru eftir að Ingeborg fakt-
orsfrú lést tók afi upp ástar-
samband við íslenska vinnu-
konu sem var þrjátíu árum
yngri. Þetta var Svanfríður Ól-
afsdóttir, amma mín. Hún varð
bústýra afa og gekk yngstu
börnum hans í móðurstað.

Faktorinn gerði Svanfríði
vinnukonu sinni barn sem var
vatni ausið og skírt Marie
Emelie. Ekki þótti öllum við
hæfi að sjálfur faktorinn tæki
svo niður fyrir sig að ganga
að eiga óbreytta vinnukonu.
Ég geri ráð fyrir að afi hafi átt
í nokkrum vanda áður en hann
tók endanlega ákvörðun um
að ganga að eiga alþýðu-
stúlku. En hann lét hjartað
ráða för.

Svanfríður vinnukona var
send til Kaupmannahafnar til
að læra heldri manna siði og
þau afi gengu síðan í hjóna-
band. Árið 1880 fæddist þeim
sonurinn Harald, móðurbróðir
minn. Hann var yngstur níu
barna faktorsins.

Þegar mamma var að alast
upp fóru hálfsystkini hennar
eitt af öðru að heiman til náms
og starfa. Á Þingeyri voru
mikil umsvif hjá Gramsversl-
un og það var draumur margra
fátækra drengja á Vestfjörðum
að fá þar vinnu. Pabbi var
heppinn því að hann fékk
vinnu sem búðarstrákur þar
skömmu fyrir aldamótin
1900. Víst má telja að það
hafi létt á búi Hansínu ömmu
þegar hann fór að heiman til
að sjá fyrir sér sjálfur.

Pabbi og mammaPabbi og mammaPabbi og mammaPabbi og mammaPabbi og mamma
Mamma mín, María Wend-

el, var á barnsaldri þegar pabbi
hóf störf hjá föður hennar,
enda var á þeim níu ára ald-
ursmunur. Ég hugsa að Þor-
valdur, bróðir pabba, sem var
verslunarmaður hjá Grams-

verslun, hafi haft áhrif á að
litli bróðir hans var ráðinn til
starfa þar sem sendill.

Pabbi undi vel hag sínum á
Þingeyri og bjó þar og starfaði
um árabil. Hann hafði gott
viðskiptavit sem varð til þess
að hann var hækkaður í tign
hjá Gramsverslun. Kornungur
var hann kominn til metorða
hjá afa og hafði sannað sig í
starfi. Mikil verslun var á
Þingeyri um aldamótin og er-
lend fiskiskip sóttu þangað
þjónustu. Í þá daga var þar
alþjóðlegt andrúmsloft, meðal
annars stunduðu Ameríkanar
umfangsmiklar lúðuveiðar út
af Vestfjörðum. Sjómennirnir
komu frá Boston á austur-
strönd Bandaríkjanna og þeim
fylgdu menningarstraumar,
ólíkir því sem þorpsbúar
höfðu áður kynnst. Á Fram-
nesi, við norðanverðan Dýra-
fjörð gegnt Þingeyri, var á
sama tíma hvalverksmiðja
sem fylgdu mikil umsvif.

Pabbi var ekki ókunnugur
útlendingum áður en hann
kom til Þingeyrar því að al-
gengt var að franskir skútu-
karlar kæmu að landi á Horn-
ströndum og í Jökulfjörðum
og ættu viðskipti við heima-
menn. Stundum urðu til ást-
arsambönd sem sum hver báru
ávexti og franskt, danskt,
norskt og bandarískt blóð
blandaðist því vestfirska. Í
mörgum tilvikum voru börn
sem þannig komu undir ekki
feðruð en yfirbragðið leyndi
sér ekki. Pabbi hafði gaman
af að segja mér sögur frá þess-
um tímum á Vestfjörðum.
Hann sagði mér að andrúms-
loftið hefði þá á stundum verið
alþjóðlegra þar en í Reykja-
vík.

Pabbi átti um tíma í ástar-
sambandi við stúlku á staðn-
um en þegar mamma komst á
legg sleit hann því. Sagan seg-
ir að Friðrik afa hafi ekki litist
á þróun mála framan af.
Mamma var eftirlætið hans
og eflaust hefur henni verið
ætlaður annar ráðahagur. Hún
gantaðist stundum með að hún
hafi þurft að berjast fyrir því
að pabbi yrði samþykktur.

Pabba tókst með dyggri að-
stoð mömmu að sannfæra afa
minn og ömmu um að hann
væri rétta mannsefnið fyrir
dóttur þeirra. Sem dæmi um
það traust sem afi fékk á pabba
var að hann tók við faktors-
starfinu um hríð eftir að afi

hætti störfum.
Friðrik afi var menntaður í

verslunarfræðum frá Ham-
borg og líklegt er að hann hafi
lagt að verðandi tengdasyni
sínum að feta svipaða slóð.
Auðvitað vildi pabbi umfram
allt mennta sig og fara út í
heim og trúlegt er að afi hafi
ekki þurft að hvetja hann
mikið í þeim efnum.

Ungu hjónin fóru ekki
peningalaus til útlanda því að
afi studdi rausnarlega við bak-
ið á þeim. Þá sagði pabbi mér
að hann hefði lagt nokkuð fyr-
ir af launum sínum í því skyni
að afla sér menntunar. Niður-
staðan varð sú að þau ákváðu
að taka sig upp og flytja til
útlanda. Pabbi yfirgaf því
Þingeyri ásamt verðandi eig-
inkonu sinni og þau sneru
þangað ekki aftur nema sem
gestir.

Mikið var um dýrðir þegar
systkinabrúðkaup var haldið
í Ósló þann 17. september árið
1907 en þá gengu pabbi og
mamma í hjónaband og Adolf
Wendel, hálfbróðir mömmu,
gekk að eiga Esther, ekkju
Christians bróður síns. For-
eldrar mínir hófu síðan sam-
búð í Danmörku. Auk stuðn-
ings frá afa má telja víst að
þau hafi notið stuðnings ætt-
ingja mömmu í Danmörku,
Noregi og Þýskalandi. Pabbi
var þá 29 ára en mamma var
komin fast að tvítugu. Þau
settust að í Kaupmannahöfn
og eignuðust íbúð við Brede-
gade skammt frá konungs-
höllinni.

Pabbi var alla tíð þakklátur
afa fyrir stuðninginn. Hann
hafði dugnaðinn í blóðinu en
ættartengsl mömmu gerðu
honum kleift að læra það sem
hugur hans stóð til.

Reyndar er það dálítið
fyndið og í takt við tíðarand-
ann að enginn reiknaði með
að mamma lærði neitt annað
en að stjórna heimili. Hún
sagði mér að sig hefði alltaf
langað til að læra hjúkrun eða
læknisfræði en það var ekki
til umræðu. Konum var ekki
ætlað annað hlutskipti en að
ala önn fyrir eiginmanni og
börnum og hún fylgdi pabba
hlýðin. Mamma var aldrei sátt
við að hafa ekki fengið tæki-
færi til náms og hún hvatti
mig óspart til þess að láta ekki
hjá liggja að afla mér mennt-
unar.

Náin vinátta Sonju og Johns Loeb stóð í meira en hálfa öld.
Lubbi setti Sonju á fastar mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur og
hún var ein af tuttugu erfingjum hans. Hér eru þau saman
á góðri stund. (Ljósm. SZ).
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Múmían snýr aftur

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 30. nóvember kl. 14:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 30. nóvember kl. 16:20

Íslandsmótið í handbolta karla: ÍR – Valur

SýnSýnSýnSýnSýn

Miðvikudagur 27. nóvember kl. 19:30
Meistaradeild Evrópu: Newcastle – Inter Milan

Miðvikudagur 27. nóvember kl. 21:40
Meistaradeild Evrópu: Roma – Arsenal

Sunnudagur 1. desember kl. 11:45
Enski boltinn: Liverpool – Manchester United

Sunnudagur 1. desember kl. 14:10
Enski boltinn: Newcastle – Everton

Sunnudagur 1. desember kl. 18:00
NFL deildin: Bein útsending - leikur óákveðinn

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2

Laugardagur 30. nóvember kl. 14:45
Enski boltinn: Arsenal – Aston Villa

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 29. nóvember

16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (78:89)
18.30 Falin myndavél (47:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Kattarófétið. (That Darn Cat!)
Fjölskyldumynd frá 1965 um konu sem
er rænt. Henni tekst að lauma út skila-
boðum með ketti og eigandi hans lætur
lögregluna vita. Aðalhlutverk: Hayley
Mills, Dean Jones, Dorothy Provine og
Roddy McDowall.
22.05 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í þættinum í kvöld er Jóhann Helga-
son.
22.50 Kvikmynd og kvennamál. (State
and Main) Bandarísk gamanmynd frá
2000. Allt gengur á afturfótunum hjá
kvikmyndagerðarfólki sem ætlar að taka
upp bíómynd í smábæ í Vermont. Meðal
leikenda eru Sarah Jessica Parker, Alec
Baldwin, Julia Stiles, William H. Macy,
Philip Seymour Hoffman og Charles
Durning.
00.35 Ógeðið og ofsinn. (The Filth and
the Fury) Heimildarmynd um bresku
pönkhljómsveitina Sex Pistols. e.
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 30. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Stubbarnir (79:90)
09.26 Malla mús (33:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.43 Póstkassinn
09.45 Fallega húsið mitt (22:30)
09.52 Lísa (11:13)
09.57 Babar (56:65)
10.20 Póstkassinn
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (37:40)
10.45 Hundrað góðverk (17:20)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise (8:26)
12.50 Svona var það (10:27)
13.15 Mósaík
13.50 Landsmót hestamanna (2:2)
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik ÍR og Vals í Essodeild
karla.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (39:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.50 Aftur heim. (Back Home) Bresk
sjónvarpsmynd frá 2001. Ung stúlka er
send frá Bretlandi til Bandaríkjanna á
stríðsárunum en þegar hún snýr heim að
loknu stríði er allt breytt og hún líka. Að-
alhlutverk: Sarah Lancashire, Stephanie
Cole og Jessica Fox.
22.30 Skaðræðisgripur IV. (Lethal
Weapon 4) Bandarísk spennumynd frá
1998. Lögreglumennirnir Riggs og
Murtaugh eru mættir til leiks eina ferðina
enn og nú eiga þeir í höggi við kínversk
glæpasamtök.  Aðalhlutverk: Mel Gib-
son, Danny Glover, Joe Pesci, Rene
Russo og Chris Rock.
00.40 Haust í New York. (Autumn in
New York) Bíómynd frá 2000 um ástar-
samband fimmtugs flagara í New York
og rúmlega tvítugrar stúlku sem berst
við illvígan sjúkdóm. Aðalhlutverk: Ric-
hard Gere, Winona Ryder og Anthony
LaPaglia. e.
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 1. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.55 Bubbi byggir (10:26)
10.06 Stundarkorn
10.12 Kobbi (6:13)
10.28 Franklín (46:65)
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Spaugstofan
11.35 Laugardagskvöld með Gísla
12.15 Mósaík
12.50 Heimur Charles og Ray Eames
13.50 Af fingrum fram
14.35 Árin og seglið. Fyrri hluti heim-
ildarmyndar um sjósókn Íslendinga á
opnum bátum á öldum áður. Bjarni Jóns-
son listmálari lýsir áraskipunum, mis-
munandi gerðum þeirra og lagi sem tók
mið af aðstæðum við lendingar. Með
málverkum Bjarna og sjóminjum á Eyr-
arbakka, Akranesi og víðar er brugðið
upp myndum af merkilegum þætti í
atvinnusögu þjóðarinnar og lýst starfi
þeirra sem sóttu gull í greipar Ægis, oft
við erfiðar aðstæður.

15.15 Vörin og verbúðin. Seinni hluti
heimildarmyndar um sjósókn Íslendinga
á opnum bátum á öldum áður.
15.50 Drengjakór Norska útvarpsins
16.30 Maður er nefndur
17.05 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Sammi svali og Súsí sæta
18.48 Jóladagatalið - (1:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Sauðaþjóðin. Saga sauðkindar-
innar á Íslandi er samofin sögu þjóðar-
innar. Í þessari mynd er varpað ljósi á
sögu sauðaþjóðar.
20.45 Old Spice. Verðlaunastuttmynd
frá 1999 eftir Dag Kára Pétursson. Einar
rakari hefur klippt herramenn í hálfa öld
en nú eru viðskiptavinir hans farnir að
týna tölunni. En hvað gerist þegar einn
þeirra kemur á rakarastofuna eftir að
hann er dáinn? Leikendur eru Eggert
Þorleifsson, Karl Guðmundsson og Rúrik
Haraldsson.
21.05 Helgarsportið
21.30 Höldum lífi. (Staying Alive 2002:
The Documentary) Heimildarmynd þar
sem fylgst er með þremur alnæmissjúkl-
ingum, í Kambódíu, Lettlandi og á Fíla-
beinsströndinni.
22.25 Höldum lífi - Tónleikar á al-
næmisdegi. (Staying Alive - World AIDS
Day Concert) Upptaka frá baráttutón-
leikum gegn alnæmi sem haldnir voru í
Höfðaborg og Seattle. Meðal þeirra sem
koma fram eru Sean “P. Diddy” Combs,
Alicia Keyes, Missy Elliott, Dave Matt-
hews Band og Michelle Branch.
23.55 Kastljósið
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Starf í Kaupmannahöfn. Óskum
eftir ráða stúlku til starfa frá og
með áramótum til að gæta tvegg-
ja barna, fara með þau í og úr
leikskóla/skóla og sinna léttum
heimilisstörfum. Viðkomandi
þarf að vera minnst 18 ára,
barngóð og sjálfstæð. Við bjóð-
um upp á góða aðstöðu, stórt
herbergi, sér inngang, tölvu,
sjónvarp og stutt í bæinn. Uppl.
í síma 557 7901.

Stór frystikista óskast keypt.
Uppl. í síma 456 6221.

Grunnvíkingar! Aðventufagn-
aður Grunnvíkinga verður hald-
inn sunnudaginn 1. des. kl. 15
í Sigurðarbúð við úlfsá. Fjöl-
mennum og fögnum aðvent-
unni. Nefndin.

Foreldri til foreldris! Foreldrar
barna með hegðunarvanda s.s.
ofvirkni, misþroska, þráhyggju,
áráttu o.fl. Fundur verður hald-
inn í gamla skólanum í Hnífsdal
miðvikud. 4. des. kl. 20:30.
Vonumst til að sjá sem flesta.

Útprjónaðir vettlingar fundust í
hlíðinni fyrir ofan Ísafjörð. Eig-
andi getur vitjað þeirra í síma
456 3663.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á Ísa-
firði. Uppl. í símum 456 4212
og 893 1769.

Átján ára strák vantar vinnu. Er
með bílpróf. Allt kemur til
greina. Uppl. í síma 690 9168.

Til leigu er 2ja herb. íbúð í vest-
urbænum í Reykjavík. Laus strax
og eingöngu reglusamir aðilar
koma til greina. Uppl. í símum
486 1150 og 864 3772.

Til sölu er MMC L300, sendi-
bíll, 8 manna, árg. 98. Sumar-
og vetrardekk á felgum fylgja.
Uppl. í síma 868 4080.

Óska eftir notuðu sjónvarpi fyrir
lítinn pening eða gefins. Uppl. í
síma 868 4080.

Par óskar eftir íbúð til leigu á
Ísafirði. Uppl. í símum 846
8638 eða 566 7564.

Til sölu er Siemens þurrkari.
Uppl. í síma 456 3748.

Spilavist verður í Guðmundar-
búð föstudaginn 29. nóv. kl.
20. Allir velkomnir!

Óska eftir stelpu til að passa 2ja
stráka, 1-2 kvöld í viku inni í
Firði. Uppl. í símum 456 5446
eða 867 9085.

Óskum eftir neysluvatnskúti.
Uppl. í síma 891 7715.

Til sölu er Skoda Felicia árg. 96
ekinn 123 þús. km. Nýskoðað-
ur. Uppl. í síma 848 0511.

Til sölu er miðstöðvarketill með
spíral, 3,5 m² að stærð. Háþrýsti-
brennari fylgir. Uppl. í síma 894
0809.

Til sölu er MMC Space Wagon
árg. 87, nýskoðaður. Einnig
barnarimlarúm með dýnu.
Uppl. í síma 864 3178.

Til sölu er Nokia GSM. Á sama
stað er til sölu Panasonic GSM
sími. Uppl. í síma 866 8276.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 með sérinngangi.
Uppl. í síma 456 3928.

Til leigu er 218m² einbýlishús
að Móholti 9 á Ísafirði ásamt
bílskúr. Uppl. í s. 896 2880.

Föstudagur 29. nóvember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Three Sisters (7:16)
13.00 Jonathan Creek (17:18)
13.50 The Education of Max
14.35 Ved Stillebækken (22:26)
15.00 Tónlist
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Fear Factor (3:9)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Monkeybone. (Apaköttur) Ævin-
týramynd um höfund teiknimyndasögu
sem af ókunnum ástæðum lendir í öðrum
heimi. Kvöldið sem Stu Miley ætlar að
biðja kærustunnnar lendir hann í slysi.
Hann er fluttur meðvitundarlaus á sjúkra-
hús og á meðan unnustan telur Stu í dái
er hann í raun kominn á vit ævintýra í
nýjum heimkynnum. Og þá vaknar sú
spurning hvort Stu komist aftur heim til
elskunnar sinnar.  Aðalhlutverk: Brend-
an Fraser, Bridget Fonda, Chris Kattan.
21.00 Gnarrenburg (4:10)
21.45 Írafár. Írafár er ein vinsælasta
hljómsveit landsins. Hér er sveitinni fylgt
eftir á tónleikum og rætt við söngkonuna
Birgittu Haukdal. Þess má geta að nýjasta
geislaplata Írafárs, Allt sem ég sé, er
nýkomin út.
22.15 Dracula 2001. Hörkuspennandi
hrollvekja. Seinheppnir þjófar brjótast
inn í vistarverur til að stela dýrmætum
málverkum. Svo illa vill til að þeir brjót-
ast inn hjá sjálfum Drakúla sem í kjölfarið
rís úr dvala og fer að taka upp fyrri iðju!
Aðalhlutverk: Johnny Lee Miller, Justine
Waddell, Gerard Butler.
23.50 The Mummy. (Múmían) Ævin-
týramynd sem gerist á fyrri hluta 20.
aldar. Harðjaxlinn Rick O´Connell er
kominn til hinnar fornu borgar Hamu-
naptra í Egyptalandi. Hlutverk hans er
að aðstoða fornleifafræðinga sem eru að
kynna sér sögulegt grafhýsi. Þar er m.a.
að finna háttsettan klerk sem var lokaður
inni lifandi fyrir mörgum öldum í kjölfar
ástríðuglæps. Svo illa vill til að múmían
vaknar til lífsins þegar Rick og félagar
eru að sinna sínum störfum og í kjölfarið
verður fjandinn laus. Aðalhlutverk:
Brendan Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo.
01.50 Suspect. (Sakborningurinn)
Myndin segir frá lögfræðingi sem er
fenginn til að verja heyrnarlausan úti-
gangsmann í morðmáli. Málið virðist
gjörtapað þar til óvænt aðstoð berst frá
einum kviðdómenda. Aðalhlutverk:
Cher, Dennis Quaid, Liam Neeson.
03.50 Ultraviolet (5:6)
04.40 Fear Factor (3:9)
05.25 Ísland í dag, íþróttir og veður
05.50 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 30. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Muppets from Space
11.20 Friends I (21:24)
11.40 Bold and the Beautiful
13.30 Viltu vinna milljón?
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.10 James Bond: Die Another Day.
Nýjasta myndin um James Bond er kom-
in í kvikmyndahús. Hluti myndarinnar
er tekin upp á Íslandi og um það er fjall-
að í þessum þætti.
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Dharma og Greg (3:24)
20.00 Spin City (15:22)
20.30 Sweet November. (Notalegur
nóvember) Rómantísk kvikmynd. Nel-
son Moss býr og starfar í San Francisco.
Hann vinnur við auglýsingagerð og þykir
einn sá besti í faginu. En daginn sem
hann fer í ökuprófið tekur líf hans stakka-
skiptum. Hann hittir Söru Deever, stúlku
sem gefur lítið fyrir lífsgæðakapphlaup-
ið. Með þeim takast góð kynni og Nelson
verður að gera það upp við sig hvað það
er sem virkilega skiptir máli.  Aðalhlut-
verk: Keanu Reeves, Charlize Theron,
Jason Isaacs.
22.30 The Mummy Returns. (Múmmí-
an snýr aftur) Ævintýramynd sem gerist
á Englandi árið 1933. Harðjaxlinn Rick
O´Connell býr með eiginkonu og syni í
Lundúnum. Svo vill til að múmían Im-
hotep er flutt til Evrópu og er ætlaður
staður á breska þjóðminjasafninu. En
auðvitað vaknar múmían af svefni sínum
og þá verður fjandinn laus.  Aðalhlutverk:
Brendan Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah.
00.40 Ed TV
02.40 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 1. desember

08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.40 Saga jólasveinsins
10.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Greg the Bunny (11:13)
12.00 Neighbours
14.00 60 mínútur
15.00 Angels in the Infield
16.25 Írafár
16.50 Einn, tveir og elda
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Sól að morgni. Upptaka frá út-
gáfutónleikum Bubba Morthens. Sól að
morgni nefnist nýjasta verk meistarans
en geislaplatan hefur hlotið einróma lof
gagnrýnenda.
21.50 60 mínútur
22.35 Concpiracy. (Banaráð) Sjón-
varpsmynd um hinn örlagaríka fund í
úthverfi Berlínar árið 1942 þegar örlög
gyðinga voru ákveðin. Hópur háttsettra
nasista og sérsveitarmanna gæddi sér á
ríkmannlegu hlaðborði og ræddi um

lausnir til að útrýma heilli þjóð. Gerð
voru nokkur afrit af fundarskjalinu en
þau glötuðust öll í stríðinu. Seinna fannst
eitt afrit í skjalasafni þýska ríksins og er
myndin byggð á því. Aðalhlutverk:
Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Colin
Firth.
00.10 Dangerous Beauty. (Hættuleg
fegurð) Veronica Franco er ákveðin í að
rísa úr lágstéttarumhverfi sínu í Feneyj-
um á 17. öld. Hún nýtir kynþokka sinn
til hins ýtrasta og fer brátt að umgangast
fína og fræga fólkið. Aðalhlutverk: Cath-
erine McCormack, Jacqueline Bisset,
Rufus Sewell.
02.00 Silent Witness (3:6)
02.55 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 29. nóvember
18.00 Sportið með Olís
18.30 Nash Bridges IV (3:24)

19.30 Alltaf í boltanum
20.00 South Park 6 (8:17)
20.30 Harry Enfield´s Brand Spankin
21.00 The Real Howard Spitz. (Besti
vinur barnanna) Vance Kirby er þekktur
rithöfundur en hefur ekki gengið sérstak-
lega vel að skrifa að undanförnu. Hann
ákveður því að snúa sér að barnabók-
menntum. Eini gallinn er sá að hann á
enga samleið með börnum.  Aðalhlut-
verk: Kelsey Grammer, Amanda Dono-
hoe, Genevieve Tessier.
22.40 The Scarlet Letter. (Fordæmd)
Stórmynd sem gerð er eftir sígildri skáld-
sögu Nathaniels Hawthornes. Hester
Prynne er ung og fögur en er fangi í
samfélagi heittrúaðra og kúguð af eigin-
manni sínum. Þegar ástir takast með Hest-
er og prestinum Dimsdale bíða þeirra
miklir erfiðleikar og niðurlæging í harð-
neskjulegu samfélagi. Trúarofstækið og
fordómarnir ráða ríkjum og fremstur í
flokki fer eiginmaður Hesterar sem þráir
að koma fram hefndum.  Aðalhlutverk:
Demi Moore, Gary Oldman, Robert
Duvall.
00.50 Vanishing Point. (Á ofsahraða)
James Kowalski, fyrrverandi kappakst-
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Austlæg átt, 8-13 m/s en
13-18 m/s við suður- og

norðurströndina. Súld eða
rigning suðaustan- og

austantil, en annars
skýjað með köflum og

úrkomulítið. Hiti 3-10 stig.
Horfur á föstudag:

Austlæg átt, 8-13 m/s en
13-18 m/s við suður- og

norðurströndina. Súld eða
rigning suðaustan- og

austantil, en annars
skýjað með köflum og

úrkomulítið. Hiti 3-10 stig.
Horfur á laugardag:

Austlæg átt, hvöss við
suðurströndina en annars

mun hægar. Rigning
sunnantil en úrkomulítið

norðantil. Hiti 3-8 stig.
Horfur á sunnudag:

Norðaustlæg átt, vætu-
samt og áfram milt í veðri.

Horfur á mánudag:
Norðlæg átt og skúrir eða
él norðan- og austantil, en

léttir til suðvestanlands.
Kólnandi veður.

urshetja og hermaður, er að verða pabbi.
Konan hans er komin með hríðir en því
miður er hann fjarri góðu gamni í 2000
km fjarlægð. James deyr ekki ráðalaus,
sest upp í bílinn sinn og er staðráðinn í
að vera kominn í tæka tíð. Hann verður
að aka greitt og brátt er lögreglan á hæl-
um hans. James er ýmsu vanur og er
staðráðinn í að láta ekkert stöðva sig.
Aðalhlutverk: Viggo Mortensen, Christ-
ine Elise, Steve Railsback, Jason Priest-
ley.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 30. nóvember
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (11:22)
20.00 MAD TV
21.00 Pulp Fiction. (Reyfari) Víðfræg
bíómynd um lífið undir draumkenndu
yfirborði Hollywood. Sögum úr undir-
heimunum er fléttað saman á snilldar-
legan hátt. Aðalsöguhetjurnar eru hrott-
arnir Vincent og Jules sem vinna skít-
verkin fyrir mikilsmetinn glæpaforingja.
Quentin Tarantino fékk Óskarsverðlaun
fyrir handritið. Aðalhlutverk: John Trav-
olta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman,
Harvey Keitel.
23.30 Hnefaleikar - Micky Ward
01.30 Another Japan (7:12)
01.55 Bride on the Run. Erótísk kvik-
mynd.
03.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 1. desember
11.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Manchester United.
14.10 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Newcastle United og Everton.
16.10 Trans World Sport
17.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
18.00 NFL. Bein útsending.
21.00 Making Of TBA
21.25 Fastrax 2002
21.55 Rejseholdet (9:16)
22.55 American Cuisine. (Kokkað í
Ameríku) Skemmtileg mynd sem vekur
svo sannarlega bragðlaukana til lífsins.
Hér segir af ungum manni sem fær vinnu
hjá frægum kokki og rennir hýru auga til
dóttur hans.  Aðalhlutverk: Jason Lee,
Irene Jacob, Eddy Mitchell.
00.25 The Five Heartbeats. (Hjartagos-
arnir) Snemma á 5. áratugnum stofnuðu
fimm menn af afrísk-bandarískum upp-
runa kvintett. Þrátt fyrir brösótta byrjun
tekst þeim smám saman að stilla radd-
böndin svo að þeir verða ótrúlega vinsæl-
ir. Þeir finna fljótt hversu kalt er á toppn-
um og hvernig þeir þurfa að líða fyrir lit-
arhátt sinn og græðgi þeirra sem stjórna
markaðnum. Aðalhlutverk: Robert
Townsend, Leon, Harry J. Lennix,
Michael Wright.
02.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 29. nóvember
18:00 Cybernet (e)
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Jamie K. Experiment (e)
19:50 Heiti Potturinn
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt fyr-

ir brjósti brenna og neita alfarið að
skrifa upp á að konur sér konum verstar.
20:55 Haukur í horni
21:00 Charmed
22:00 Djúpa laugin
23:00 Will & Grace (e) Hommavinir-
nir hugumstóru, Jack og Will elda enn
grátt silfur saman með dyggri aðstoð
Grace og Karen.
23:30 Baby Bob. Bob litli er bráð-
þroska - óvenjulega bráðþroska. Hann
er aðeins nokkurra mánaða og altalandi
og hefur unun af að koma foreldrum
sínum í bobba!
00:00 CSI (e)
00:50 Jay Leno (e)

Laugardagur 30. nóvember
12:30 Mótor (e)
13:00 Tvöfaldur Jay Leno (e)
14:45 Heiti Potturinn (e)
15:30 Spy TV (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor 5 (e) Vinsælasti raun-
veruleikaþáttur heims snýr aftur og nú
færist leikurinn til Tælands. 16 manns
munu setjast að á djöflaeyjunni Taratuo
sem áður geymdi fanga af verstu gerð
og há þar baráttu við veður vond, hættu-
leg.
18:00 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 First Monday (e) Hinir frægu
leikarar James Garner, Joe Mantegna
og Charles Durning prýða þessa vönd-
uðu þætti um vandasamt starf banda-
rískra hæstaréttardómara sem þurfa að
kljást við helstu siðferðileg vandamál
samtímans og eru örlagavaldar í lífum
margra
20:00 Jamie Kennedy Experiment.
Jamie Kennedy er uppistandari af guðs
náð en hefur nú tekið til við að koma
fólki í óvæntar aðstæður og fylgjast
með viðbrögðum þeirra. Og allt að sjálf-
sögðu tekið upp á falda myndavél.
20:30 Everybody Loves Raymond.

21:00 Popppunktur. Popppunktur er
Fjölbreyttur og skemmtilegur spurninga-
þáttur þar sem popparar landsins keppa í
poppfræðum.
22:00 Law & Order CI (e) Í þessum
þáttum er fylgst með störfum lögreglu-
deildar í New York en einnig með glæpa-
mönnunum sem hún eltist við Áhorfendur
upplifa glæpinn frá sjónarhorni þess sem
fremur hann og síðan fylgjast þeir með
refskákinni sem hefst er lögreglan reynir
að finna þá.
22:50 Law & Order SVU (e)
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e)

Sunnudagur 1. desember
12:30 Silfur Egils
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann Amy
Gray snúa aftur á skjáinn í haust og fáum
við að njóta þess að sjá Amy, Maxine,
Peter og Vincent kljást við margháttuð
vandamál í bæði starfi og leik.
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 Guinnes world records (e)
19:00 Girlfriends (e)
19:30 Cybernet
20:00 Spy TV. Umsjónarmenn SpyTV
leiða venjulegt fólk í smellnar og óvæntar
gildrur, taka upp bráðfyndin viðbrögð
þeirra og sýna okkur.
20:30 Will & Grace
21:00 The Practice.  Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna  á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen
Gamble sem er jafn umfram um að koma
skjólstæðingum verjendanna í fangelsi
og þeim er að hindra það.
21:45 Silfur Egils (e)
23:15 Popppunktur (e)
00:00 Temptation Island  (e)

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Konur seljaKonur seljaKonur seljaKonur seljaKonur selja

LínunaLínunaLínunaLínunaLínuna
Slysavarnadeild kvenna í

Bolungarvík stendur
árlega fyrir svokölluðu

Línuhappdrætti. Félags-
konur koma saman

vikulega allan veturinn og
útbúa margs konar

vinninga og í ár ber líklega
mest á ýmiss konar

bútasaumi. Þá er líka
talsvert um handmálað

postulín en Línukonur fóru
á tveggja kvölda námskeið

í þeirri vinnu.
Auk Línuhópsins sem

vinnur allan veturinn eru
margir vinningar gefnir til
happdrættisins, bæði af
öðrum félagskonum og

fólki sem jafnvel er ekki í
félaginu. Í upphafi að-

ventunnar er svo gengið í
hús og bæjarbúum boðið
að kaupa línur sem síðan
eru dregnar út á jólafundi

kvennadeildarinnar.
Línunni hefur ævinlega

verið vel tekið í bænum og
eru félagskonur mjög

þakklátar fyrir stuðninginn.
Ágóði af sölu Línunnar

rennur til slysavarna- og
björgunarmála.
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Allar eignir Vélstjórafélags Ísa-Allar eignir Vélstjórafélags Ísa-Allar eignir Vélstjórafélags Ísa-Allar eignir Vélstjórafélags Ísa-Allar eignir Vélstjórafélags Ísa-
fjarðar lagðar fram sem stofnféfjarðar lagðar fram sem stofnféfjarðar lagðar fram sem stofnféfjarðar lagðar fram sem stofnféfjarðar lagðar fram sem stofnfé

Eignir Vélstjórafélags Ísa-
fjarðar, sem nú hefur verið
lagt niður með sameiningu við
Vélstjórafélag Íslands, eru
stofnfé Styrktarsjóðs vélstjóra
í Ísafjarðarbæ, sem stofnaður
var á laugardag. Eignir félags-
ins við slit þess námu átta
milljónum króna og veitti Ól-
ína Þorvarðardóttir, skóla-
meistari Menntaskólans á Ísa-
firði, stofnskrá styrktarsjóðs-
ins viðtöku úr höndum Guð-
mundar Þórs Kristjánssonar,
síðasta formanns Vélstjórafé-
lags Ísafjarðar, og Helga Lax-

Skipverjar á Andey ÍS 440, ísrækjutogara HG, vinna
hér kappsamlega að viðgerð á trolli skipsins, sem rifnaði
illa í síðustu veiðiferð. Þrátt fyrir óhappið gekk veiðin vel
og var landað úr skipinu á Ísafirði rúmlega 30 tonnum
af góðri rækju sem fékkst á Halasvæðinu. Eftir að við-
gerð á trollinu lauk á föstudag hélt skipið rakleitt til
veiða á ný.

Gert við troll AndeyjarGert við troll AndeyjarGert við troll AndeyjarGert við troll AndeyjarGert við troll Andeyjar

dal, formanns Vélstjórafélags
Íslands.

Afhendingin fór fram í
Verkmenntahúsi Menntaskól-
ans á Ísafirði. Þar var síðari
hluti hátíðarhaldanna í tilefni
þess að öld er liðin frá því að
fyrst var sett vél í íslenskan
fiskibát, sexæringinn Stanley
á Ísafirði.

Um þessar mundir er þess
ekki aðeins minnst, að hundr-
að ár eru frá því að fyrsta
vélin var sett í íslenskan bát.
Hér er einnig um að ræða
hundrað ára afmæli vélstjóra-

stéttarinnar á Íslandi.
Vélstjórafélag Ísafjarðar

var stofnað árið 1937 og sagði
í lögum þess, að yrði félagið
lagt niður skyldu eignir þess
ganga til menntunar vélstjóra
í héraði. Stofnun styrktar-
sjóðsins er lokahnykkurinn á
sameiningarferli félagsins við
Vélstjórafélag Íslands, sem
tekið hefur nokkur ár. Guð-
mundur Þór Kristjánsson var
formaður Vélstjórafélags Ísa-
fjarðar síðustu fjögur ár þess
og var eitt af helstu viðfangs-

efnum hans að sameina félag-
ið Vélstjórafélagi Íslands. Í
stofnskrá Styrktarsjóðs vél-
stjóra í Ísafjarðarbæ segir
m.a.:

Stofnandi sjóðsins er Vél-
stjórafélag Íslands og leggur
félagið fram stofnfé sem er 8
milljónir króna, sem er
óskerðanlegur höfuðstóll
sjóðsins. Markmið sjóðsins er
að styrkja og efla kennslu á
sviði vélstjórnar við Mennta-
skólann á Ísafirði. Markmið-
um sínum skal sjóðurinn m.a.

ná með eftirfarandi hætti:
Efla kynningu á vélstjórnar-

greinum við Menntaskólann
á Ísafirði. Styrkja kaup á kenn-
slugögnum og búnaði til nota
við kennslu í vélstjórnargrein-
um við Menntaskólann á Ísa-
firði. Efla samstarf við aðrar
menntastofnanir sem hafa
með höndum kennslu í vél-
stjórnargreinum. Efla símenn-
tun á sviði vélstjórnargreina í
samstarfi við fyrirtæki og aðr-
ar menntastofnanir.

Starfsmenn Vegagerðarinn-
ar á Ísafirði settu í síðustu
viku upp hlið beggja vegna á
vegunum um Óshlíð og Súða-
víkurhlíð. Hér er um járn-
grindahlið að ræða sem verða
notuð til þess að loka vegun-
um ef mikil snjóflóðahætta
skapast. Hingað til hafa verið
notuð ýmis vegavinnutæki,
heflar, gröfur og slíkt til að
loka vegunum. Bíræfnir öku-

menn hafa átt það til að hunsa
lokunina og fara framhjá tálm-
unum. Þess eru dæmi að menn
sem slíkt hafa gert hafa lent í
vandræðum, auk þess sem
þeir stofna björgunarmönnum
í hættu, auk sjálfra sín, ef þeir
sitja fastir þar sem bráð flóða-
hætta er eða lenda í snjóflóði.

„Hugmyndin er sú, að þegar
svonefnt varúðarástand skap-
ast, þ.e. þegar við teljum að

hætta sé á snjóflóðum, þá
verði sett upp varúðarskilti á
hliðin við hvorn enda. Veg-
farendur vita þá af hættunni
þó að veginum sé ekki lokað.
Þegar snjóflóð hafa fallið og
hættuástand er komið verður
veginum alveg lokað með
þessum hliðum“, segir Geir
Sigurðsson, rekstrarstjóri
Vegagerðarinnar á Ísafirði.

Auknar örygAuknar örygAuknar örygAuknar örygAuknar öryggisráðstafanir á Óshlíð og Súðavíkurhlíðgisráðstafanir á Óshlíð og Súðavíkurhlíðgisráðstafanir á Óshlíð og Súðavíkurhlíðgisráðstafanir á Óshlíð og Súðavíkurhlíðgisráðstafanir á Óshlíð og Súðavíkurhlíð

Hliðum lokað þegar bráðHliðum lokað þegar bráðHliðum lokað þegar bráðHliðum lokað þegar bráðHliðum lokað þegar bráð
hætta er á snjóflóðumhætta er á snjóflóðumhætta er á snjóflóðumhætta er á snjóflóðumhætta er á snjóflóðum

SkábrautSkábrautSkábrautSkábrautSkábraut
á vistinaá vistinaá vistinaá vistinaá vistina
Gerð hefur verið hellu-
lögð skábraut við inn-
gang heimavistar
Menntaskólans á Ísafirði
og bætir hún aðgengi
fatlaðra að heimavistinni.
Verktakafyrirtækið Ásel á
Ísafirði annaðist verkið.
Einnig er verið að setja
upp lyftu í aðalbyggingu
skólans svo að þeir sem
erfitt eiga með að ganga
tröppur komist með
auðveldari hætti leiðar
sinnar innan skólans.

Tregt rennsliTregt rennsliTregt rennsliTregt rennsliTregt rennsli
í Sundahöfní Sundahöfní Sundahöfní Sundahöfní Sundahöfn
Kristján Andri Guðjóns-
son, sjómaður á Ísafirði,
sem á sæti í hafnarstjórn
Ísafjarðarbæjar, vakti
máls á því á síðasta
stjórnarfundi að vatns-
rennsli væri lítið á
Sundahafnarsvæðinu á
Ísafirði. „Þar sem ég
landa alltaf er svolítið
kraftleysi, að minnsta
kosti er lítill kraftur miðað
við hafnirnar í Bolungar-
vík og á Flateyri. Hafnar-
stjóri sagðist myndu
athuga málið í samráði
við áhaldahús og tækni-
deild bæjarins“, segir
Kristján Andri.

Fótaaðgerðastofan Silfá,
sem fram til þessa hefur
verið til húsa að Túngötu
3 á Ísafirði, er flutt yfir á
Hlíf á Torfnesi. Engin
breyting verður á starf-
semi stofunnar við flutn-
inginn í nýtt húsnæði, að
sögn eigandans Sigríðar
Hreinsdóttur, en hún er
löggiltur fótaaðgerða-
fræðingur. Á myndinni er
Sigríður á nýja staðnum.

Silfá fluttSilfá fluttSilfá fluttSilfá fluttSilfá flutt
yfir á Hlífyfir á Hlífyfir á Hlífyfir á Hlífyfir á Hlíf

Frá afhendingu stofnskrárinnar. F.v. Guðmundur Þór Kristjánsson, Ólína Þorvarðardóttir,
Helgi Laxdal, Guðmundur Einarsson, vélfræðikennari og Friðbjörn Óskarsson, vélstjóri.


