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Gunnbjörn ÍS við komuna til Bolungarvíkur.

GunnbjörGunnbjörGunnbjörGunnbjörGunnbjörn ÍS 302 kominn heimn ÍS 302 kominn heimn ÍS 302 kominn heimn ÍS 302 kominn heimn ÍS 302 kominn heim

Báturinn lengdurBáturinn lengdurBáturinn lengdurBáturinn lengdurBáturinn lengdur
og endurnýjaðurog endurnýjaðurog endurnýjaðurog endurnýjaðurog endurnýjaður

Vélbáturinn Gunnbjörn ÍS
kom til heimahafnar í Bol-
ungarvík í síðustu viku. Þang-
að kom hann frá Póllandi þar
sem fram fóru gagngerar end-
urbætur og breytingar. Við þær
lengdist báturinn um þrjá
metra, hækkaði um eina hæð
og þyngdist nokkuð. Að sögn
Jóns Guðbjartssonar, eins eig-
enda bátsins, er kostnaðurinn
talinn verða í kringum 50
milljónir.

Endurbygging Gunnbjarnar
hófst fyrir fjórum árum. „Í
sumar var ákveðið að láta
klára allar endurbætur í Pól-

landi þar sem okkur bauðst
mjög hagkvæmur smíða-
samningur. Í bátnum er nú
algerlega nýr vélbúnaður, ný
aðalvél, ljósavél, stýrisvél og
svo framvegis. Að auki var
afturenda bátsins breytt og
mannabústaðir endurgerðir“,
sagði Jón Guðbjartsson.

Ýmislegt var enn ógert um
borð þegar báturinn kom,
meðal annars að koma fyrir
nýju slökkvikerfi og ísþykkn-
isvél. Að þeim framkvæmd-
um loknum fer báturinn til
veiða og verður Guðbjartur
Jónsson skipstjóri sem fyrr.

Feðgarnir Jón Guðbjartsson og Guðbjartur Jónsson í brúnni
eftir að báturinn hafði lagst að bryggju í Bolungarvík.
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Þau mistök urðu við vinnslu
síðasta blaðsins fyrir áramót
að þar birtist leiðari frá því í
hitteðfyrra. Rétti leiðarinn
var hins vegar settur inn á
vefútgáfu BB og má lesa
hann þar. Enda þótt boð-
skapurinn í gamla leiðaran-
um hafi staðist tímans tönn
eru lesendur beðnir velvirð-
ingar á þessu, jafnframt því
sem Bæjarins besta árnar
þeim árs og friðar.

Einbýlishúsið að Dísarlandi
14 í Bolungarvík þykir vera
það hús á norðanverðum Vest-
fjörðum sem fegurst hefur ver-
ið skreytt með ljósum um þau
jól sem nú eru að kveðja.

Þar býr Sigurgeir G. Jó-
hannsson ásamt fjölskyldu
sinni og fengu þau viðurkenn-
ingu frá fyrirtækinu Metró-
Áral á Ísafirði af þessu tilefni.
Óskað var eftir tilnefningum
og bárust ábendingar um all-
mörg hús í öllum byggðum
frá Þingeyri og til Súðavíkur
og Bolungarvíkur.

Að sögn Haraldar Júlíus-
sonar verslunarstjóra hjá
Metró-Áral voru mjög fallegar
ljósaskreytingar á mörgum
stöðum en niðurstaðan var þó
ótvíræð.

FallegustuFallegustuFallegustuFallegustuFallegustu
jólaskreyt-jólaskreyt-jólaskreyt-jólaskreyt-jólaskreyt-
ingarnaringarnaringarnaringarnaringarnar

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Áramótagleðskapur í um-
dæmi lögreglunnar á Ísafirði
fór að langmestu leyti afar
vel fram. Ekki er vitað um
nein slys eða óhöpp á svæðinu
af völdum flugelda eða af
öðrum ástæðum. Dansleikir
voru á sjö stöðum í umdæm-
inu aðfaranótt nýársdags og
fór þar allt mjög vel og skikk-
anlega fram. Ein líkamsárás í
gleðskap í heimahúsi var hins
vegar kærð til lögreglu að
morgni nýársdags.

Að sögn Odds Árnasonar
lögregluvarðstjóra á Ísafirði
hafa áramótin yfirleitt verið
róleg og friðsæl hér vestra á
undanförnum árum.

Afar frið-Afar frið-Afar frið-Afar frið-Afar frið-
sæl áramótsæl áramótsæl áramótsæl áramótsæl áramót

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Flugrekendaskírteini Mý-
flugs, sem sér um sjúkraflug
fyrir Vestfirðinga, rann úr gildi
á áramótum. Að sögn Leifs
Hallgrímssonar, eiganda Mý-
flugs, bjuggust menn þar á
bæ við því að skírteinið yrði
sjálfkrafa endurnýjað. „Ég hef
ekki fengið neinar athuga-

semdir frá Loftferðaeftirlitinu.
Að því er ég best veit hafa
flugmálayfirvöld ekkert út á
okkar rekstur að setja og skil
ég því illa hvers vegna leyfið
var ekki endurnýjað sjálfkrafa
eins og áður hefur verið gert“,
segir Leifur.

Búist er við því að skírteinið

verði endurnýjað á næstu
dögum. Vestfirðingar þurfa þó
ekki að óttast um líf sitt og
heilsu þangað til, því sam-
kvæmt áreiðanlegum heimild-
um blaðsins munu formsatriði
af þessu tagi ekki stöðva áríð-
andi sjúkraflug.

Flugrekendaskírteini Mýflugs rann út á áramótumFlugrekendaskírteini Mýflugs rann út á áramótumFlugrekendaskírteini Mýflugs rann út á áramótumFlugrekendaskírteini Mýflugs rann út á áramótumFlugrekendaskírteini Mýflugs rann út á áramótum

Neyðarflug mun ekki stöðvastNeyðarflug mun ekki stöðvastNeyðarflug mun ekki stöðvastNeyðarflug mun ekki stöðvastNeyðarflug mun ekki stöðvast

Á fundi stjórnar Heilbrigð-
isstofnunarinnar Ísafjarðarbæ
sem haldinn var fimmtudag-
inn 28. desember sl. var sam-
þykkt bókun þar sem fagnað
er væntanlegu samstarfi við
Íslenska erfðagreiningu ehf.

Jafnframt var samþykkt að
bjóða fulltrúum ÍE að koma
og kynna starfsemi sína og
hugmyndir að samstarfi og
starfsemi fyrirtækisins á Vest-
fjörðum.

Í bókuninni segir ennfrem-

ur: ,,Stjórn Heilbrigðisstofn-
unarinnar Ísafjarðarbæ vísar
samningi um vinnslu heilsu-
farsupplýsinga til flutnings í
gagnagrunn á heilbrigðissviði
til læknaráðs stofnunarinnar
til umsagnar.“

StjórStjórStjórStjórStjórn Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæn Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæn Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæn Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæn Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ

Fagnar væntanlegu samstarfiFagnar væntanlegu samstarfiFagnar væntanlegu samstarfiFagnar væntanlegu samstarfiFagnar væntanlegu samstarfi
við Íslenska erfðagreininguvið Íslenska erfðagreininguvið Íslenska erfðagreininguvið Íslenska erfðagreininguvið Íslenska erfðagreiningu

Aldamótin voru ekki frábrugðin venjulegum áramótum hvað það varðar að
heit voru strengd um eitt og annað, sem misjafnlega mun ganga eftir að efna.
Þjóðarleiðtogarnir spáðu í spil nýja ársins og suður á Bessastöðum fjölgaði
krossberum þjóðarinnar til mikilla muna, sumum íþyngt fyrir það eitt
að hafa stundað vinnuna sína skammlaust, að því er best verður ráðið af
opinberum skýringum, öðrum fyrir að hafa sinnt tómstundagamni sínu
af svo mikilli elju að sérstaklega þótti orð á gerandi. Og svo var öldin
brennd og sprengd út þar sem til þess viðraði.

Að venju kepptust fjölmiðlar við að velja séní ársins á öllum sviðum og gáfu
þar með vinum og vandamönnum kærkomið tækifæri til að koma ágæti sinna
nánustu á framfæri, líkt og hjá kvikmynda- og sjónvarpselítunni. Að þessu sinni
nægði þó ekki að láta menn tróna á tindi ársins og því voru stallsett nokkur eintök
aldarinnar í mismunandi útgáfum.

Fyrstu skrefin í fréttaflóru hinnar nýju aldar hafa verið stigin. Eftir þeim að
dæma þarf enginn að efast: Átakamál eru framundan, mörg og viðamikil. Nægir
þar af mörgu að nefna viðbrögð stjórnvalda við dómi Hæstaréttar í máli Öryrkja-
bandalagsins gegn Tryggingastofnun ríkisins, og kvótamálið, sem enn eina
ferðina virðist eiga að þegja í hel. Og hér heima fyrir hafa ekki öll orð fallið í

Orkubúsmálinu og helför ríkisvaldsins á hendur Vestfirðingum í leiguíbúða-
kerfinu.

Aldamótahátíðar Ísfirðinga minnstAldamótahátíðar Ísfirðinga minnstAldamótahátíðar Ísfirðinga minnstAldamótahátíðar Ísfirðinga minnstAldamótahátíðar Ísfirðinga minnst
Á nýársdag 1901 efndu Rótarýklúbbur Ísafjarðar, Lionsklúbbur

Ísafjarðar, Sögufélag Ísfirðinga og Skátafélagið Einherjar – Valkyrjan
til aldamótahátíðar með veglegu samsæti með þátttöku nær 70 karla og

kvenna. Meðal þess er þar fór fram var flutningur Hannesar Hafstein, sýslumanns,
á hinu  þekkta ljóði sínu, Aldamótin.

Þessa atburðar var nú við upphaf nýrrar aldar minnst á nýársdag á Hótel
Ísafirði á látlausan en virðulegan hátt. Björn Teitsson, skólameistari, flutti fróð-
legt erindi um skáldið, sýslumanninn og ráðherrann Hannes Hafstein og Ólafur
Helgi Kjartansson, sýslumaður, las hið stórbrotna kvæði Hannesar, sem endar á
þessu erindi:

Starfið er margt, en eitt er bræðrabandið,
boðorðið, hvar sem þér í fylking standið,
hvernig sem stríðið þá og þá er blandið,
það er: að elska, byggja og treysta á landið. s.h.

Með hefðbundnum hættiMeð hefðbundnum hættiMeð hefðbundnum hættiMeð hefðbundnum hættiMeð hefðbundnum hætti

Aurskriður við Urðarveg á Ísafirði sumarið 1999Aurskriður við Urðarveg á Ísafirði sumarið 1999Aurskriður við Urðarveg á Ísafirði sumarið 1999Aurskriður við Urðarveg á Ísafirði sumarið 1999Aurskriður við Urðarveg á Ísafirði sumarið 1999

Samkomulag um bætur fráSamkomulag um bætur fráSamkomulag um bætur fráSamkomulag um bætur fráSamkomulag um bætur frá
Viðlagatryggingu ÍslandsViðlagatryggingu ÍslandsViðlagatryggingu ÍslandsViðlagatryggingu ÍslandsViðlagatryggingu Íslands

Tekist hefur samkomulag
milli Ísafjarðarbæjar og Við-

lagatryggingar Íslands um
bætur fyrir tjón er varð þeg-
ar aurskriður féllu úr Eyrar-
hlíð niður í byggð við Urð-

arveg á Ísafirði sumarið
1999. Bótafjárhæðin er sam-

tals 2,1 millj. króna. Þar af
er mestur hlutinn eða kr.

1.470 þúsund vegna fyrir-
byggjandi aðgerða en kr.

630 þúsund vegna hreinsun-
ar lagna eftir aurskriðurnar.

Þær fyrirbyggjandi að-
gerðir sem átt er við er

vinna sem innt var af hendi

til að forða lagnakerfi bæj-
arins frá frekari skemmdum.
Samkvæmt samkomulaginu
á Ísafjarðarbær engar frekari

kröfur á hendur Viðlaga-
tryggingu Íslands vegna

þessa atviks. Samkomulagið
var staðfest í bæjarráði í

fyrrakvöld en á eftir að fara
fyrir bæjarstjórn til endan-

legrar staðfestingar.
Tekist hefur samkomulag
milli  Ísafjarðarbæjar og

Viðlagatryggingar Íslands
um 2,1 milljóna króna

bætur vegna aurflóða við
Urðarveg

Jólamót Sundfélagsins VestraJólamót Sundfélagsins VestraJólamót Sundfélagsins VestraJólamót Sundfélagsins VestraJólamót Sundfélagsins Vestra

10 Ísafjarðarmet10 Ísafjarðarmet10 Ísafjarðarmet10 Ísafjarðarmet10 Ísafjarðarmet
og 3 Vestfjarðametog 3 Vestfjarðametog 3 Vestfjarðametog 3 Vestfjarðametog 3 Vestfjarðamet

Þrjú Vestfjarðamet og tíu
Ísafjarðarmet voru sett á
Jólasundmóti Sundfélags-
ins Vestra á Ísafirði, sem
var haldið 29. desember.
Fyrir utan metin var allt það
sundfólk sem tók þátt í mót-
inu að bæta sig stórlega.

„Það er gaman að verða
vitni að miklum framförum
hjá ungum sem eldri hjá fé-
laginu um þessar mundir“,
segir Ingi Þór Ágústsson,
yfirþjálfari hjá Vestra.

Methafarnir og metin
þeirra eru: Heiðar Ingi Mari-
nósson setti Ísafjarðar- og
Vestfjarðamet í 50 m bak-
sundi og Ísafjarðarmet í 200
m skriðsundi.

Bragi Þorsteinsson setti
Ísafjarðar- og Vestfjarðamet

Bragi Þorsteinsson.
í 100 m og 200 m skrið-
sundi.

Þór Sveinsson setti Ísa-
fjarðarmet í 50 m skrið-
sundi, 200 m baksundi og
100 m baksundi.

Ólafía Kristjánsdóttir
setti Ísafjarðarmet í 50 m
skriðsundi, 100 m skrið-
sundi og 50 m baksundi.
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Varðskipið Týr lá í höfn
á Ísafirði yfir jólin og ára-
mótin. Það vakti athygli
þeirra sem áttu leið um
hafnarsvæðið að hvergi
gat að líta hvaða skip hér
var á ferðinni. Einungis
var orðið Landhelgis-
gæslan á síðum skipsins
en ekkert nafn eða númer
sjáanlegt. Einhverjir
höfðu efasemdir um að
þetta væri löglegt.

„Þetta er Týr“, sagði
Halldór Nellett hjá Land-
helgisgæslunni þegar
blaðið spurðist fyrir um
skipið og nafnleysi þess.
„Við erum að breyta fyr-
irkomulagi bátanna á hlið
skipsins. Þess vegna
þurftum við að taka niður
skilti með nafninu og ekki
gafst tími til að setja þau
upp aftur. Hann verður
merktur í næstu ferð“,
sagði Halldór.

Naumast var klukku-
stund liðin frá því að frétt
þessa efnis var komin inn
á fréttavef Bæjarins besta
á þriðjudag þegar hringt
var frá varðskipinu Tý og
sagt frá því, að nafnið
væri komið á sinn stað.

„Hann„Hann„Hann„Hann„Hann
verðurverðurverðurverðurverður

merkturmerkturmerkturmerkturmerktur
í næstuí næstuí næstuí næstuí næstu

ferð“ferð“ferð“ferð“ferð“

Varðskipið TýrVarðskipið TýrVarðskipið TýrVarðskipið TýrVarðskipið Týr

Varðskipið Týr (nafn-
laust) við bryggju á Ísa-
firði.

Stíflumannvirki í Dagverðardal við ÍsafjörðStíflumannvirki í Dagverðardal við ÍsafjörðStíflumannvirki í Dagverðardal við ÍsafjörðStíflumannvirki í Dagverðardal við ÍsafjörðStíflumannvirki í Dagverðardal við Ísafjörð

LeigusamningurLeigusamningurLeigusamningurLeigusamningurLeigusamningur
gerður til 60 áragerður til 60 áragerður til 60 áragerður til 60 áragerður til 60 ára
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur staðfest samning um
leigu á stíflumannvirkjum
bæjarins í Dagverðardal til
Valdimars Steinþórssonar á
Ísafirði. Leigutíminn er 60 ár
frá 15. desember síðastliðnum
að telja eða til jafnlengdar árið
2060. Fyrir liggur af hálfu
samningsaðila, að fyrstu tvö
ár samningstímans hyggst
leigutaki nýta til mælinga og
annars sem viðkemur útreikn-
ingum á hagkvæmni vegna
hugsanlegrar virkjunar.

Gefi útreikningar leigutak-
ans til kynna að ekki sé arð-
bært að nýta stíflumannvirkin
til virkjunar eða ef leigutaki

hefst ekki handa við fram-
kvæmdir á fyrstu tveimur
árum leigutímans er honum
heimilt að segja samningnum
upp eigi síðar en 15. desember
2002. Eftir það er samningur-
inn uppsegjanlegur af beggja
hálfu með ákveðnum skilmál-
um.

Leiga skal ekki greidd
fyrstu tvö ár leigutímans en
eftir það er hún kr. 20 þúsund

á ári og vísitölubundin. Samn-
ingurinn á eftir að fara fyrir
bæjarstjórn til endanlegrar
staðfestingar. Samkvæmt nú-
gildandi fyrirkomulagi er
einkaaðilum einungis heimilt
að framleiða raforku á Vest-
fjörðum til eigin nota eða til
sölu inn á kerfi Orkubús Vest-
fjarða en ekki til beinnar sölu
til notenda.

Fyrirhugaðar snjóflóðavarFyrirhugaðar snjóflóðavarFyrirhugaðar snjóflóðavarFyrirhugaðar snjóflóðavarFyrirhugaðar snjóflóðavarnir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvík

Garðarnir verða neðar enGarðarnir verða neðar enGarðarnir verða neðar enGarðarnir verða neðar enGarðarnir verða neðar en
áður hafði verið ákveðiðáður hafði verið ákveðiðáður hafði verið ákveðiðáður hafði verið ákveðiðáður hafði verið ákveðið

– niðurstöður Veðurstofu og Ofanflóðasjóðs væntanlegar þessa dagana
Eins og fram hefur

komið hefur verið ákveð-
ið að fara aðra leið í

snjóflóðavörnum í Bol-
ungarvík en áður hafði
verið samþykkt. Þessa

dagana er beðið eftir
bréfum frá Veðurstofu og
stjórn Ofanflóðasjóðs þar

sem greint verður frá
faglegum og lagalegum
rökum fyrir því að gera
verði breytingar á fyrir-

ætluðum varnarfram-
kvæmdum. Ljóst er að

varnargarðar verða neðar
en áður hafði verið ákveð-

ið. Að öðru leyti er lítið
hægt að segja um málið

fyrr en bréf Veðurstofu og
stjórnar Ofanflóðasjóðs

hafa borist.

Verksummerki snjóflóðs
í Dísarlandi í Bolungarvík

fyrir fjórum árum.

KFÍ tekur á móti Hamri í kvöldKFÍ tekur á móti Hamri í kvöldKFÍ tekur á móti Hamri í kvöldKFÍ tekur á móti Hamri í kvöldKFÍ tekur á móti Hamri í kvöld

„Vörnin skiptir höfuðmáli“„Vörnin skiptir höfuðmáli“„Vörnin skiptir höfuðmáli“„Vörnin skiptir höfuðmáli“„Vörnin skiptir höfuðmáli“
Meistaraflokkur karla hjá

KFÍ tekur í kvöld á móti liði
Hamars frá Hveragerði. KFÍ
vann góðan sigur á Keflavík
í síðustu umferð Epson-
deildarinnar og vonast Karl
Jónsson þjálfari til að hægt
verði að halda áfram þar
sem frá var horfið. „Sem
fyrr verður það varnarleik-
urinn sem ræður úrslitum.
Við náðum að binda vörnina
vel saman í síðasta leik og
uppskárum eftir því. Ég hef
engar áhyggjur af sóknar-
leiknum og ég er hvergi
smeykur ef vörnin heldur.“

Lið KFÍ er að mestu
ólaskað. „Að vísu hefur
flensa hrjáð einhverja og

vona ég að hún sleppi takinu
fyrir leikinn. Að öðru leyti
eru menn stálslegnir og tilbún-
ir í slaginn“, segir Karl.

Einn lykilmanna Hamars,
Ægir Hrafn Jónsson, er í leik-
banni. Karl segir þó að ekki
megi reikna með því að liðið
veikist að ráði þó hann vanti.
„Slíkt gæti orðið okkur að falli
því maður kemur alltaf í
manns stað. Það er mikill kar-
akter í þessu Hamarsliði og
margir sem vilja sanna sig.
Því munum við reikna með
erfiðum leik“, segir Karl.

Meistaraflokkur kvenna
leikur bikarleik við lið Hauka
í Hafnarfirði á laugardag. „Sá
leikur leggst vel í mig þó tvær

stúlkur glími við meiðsli.
Haukar eru með ungt og
efnilegt lið en hafa verður í
huga að það leikur í annarri
deild og ætti því ekki að
vera mikil fyrirstaða. Ég
held að það þurfi eitthvað
mikið að gerast ef sá leikur
á að tapast“, segir Karl
Jónsson, þjálfari meistara-
flokka KFÍ.
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Brugðist við samdrætti í mjólkurframleiðsluBrugðist við samdrætti í mjólkurframleiðsluBrugðist við samdrætti í mjólkurframleiðsluBrugðist við samdrætti í mjólkurframleiðsluBrugðist við samdrætti í mjólkurframleiðslu

Mjólkurbúsmenn í fram-Mjólkurbúsmenn í fram-Mjólkurbúsmenn í fram-Mjólkurbúsmenn í fram-Mjólkurbúsmenn í fram-
leiðslu próteindrykkjarleiðslu próteindrykkjarleiðslu próteindrykkjarleiðslu próteindrykkjarleiðslu próteindrykkjar

– rætt við Hálfdán Óskarsson, samlagsstjóra hjá Mjólkursamlagi Ísfirðinga

Hálfdán Óskarsson hefur
verið samlagsstjóri Mjólkur-
samlags Ísfirðinga frá árinu
1994 en hann tók við starfinu
af Pétri H. R. Sigurðssyni. Á
þeim tíma sem síðan er liðinn
hefur mjólkurneysla á Vest-
fjörðum dregist nokkuð sam-
an vegna breytts neyslumynst-
urs, fólksfækkunar og færri
skipakoma. Meðal annars
þess vegna fóru samlagsmenn
út í vöruþróun á próteindrykk.
Hann er að koma á markað
þessa dagana og hefur fengið
nafnið Primus.

„Aðaluppistaða drykkjarins
er undanrenna“, segir Hálf-
dán, „en þar að auki eru í
honum mysuprótein, vítamín,
steinefni, trefjar og fleira.
Mysuprótein þykja próteina
best vegna heppilegrar saman-
setningar á amínósýrum.
Neysla á þessum próteinum
hefur aukist gífurlega á undan-
förnum árum með aukinni
heilsurækt, en þau hafa lengi
verið notuð í sjúklingamat og
barnafæði.

Mysuprótein eru fengin
með því að þurrka mysu og
eru þau mjög dýr í innkaupum.
Við kaupum okkar prótein frá
Bandaríkjunum. Ekki er hægt
að framleiða mysuprótein á
Íslandi þar sem framboð á
mysu er of lítið til að standa
undir fjárfestingakostnaði í
tækjum sem þarf til slíkrar
framleiðslu.

Það nást um tvö grömm af
próteini úr hverjum lítra af
mysu. Í einni 350 ml einingu
af Prímus er því jafnmikið
magn mysupróteina og í 6-7
lítrum af mysu.“

Kannanir lofa góðuKannanir lofa góðuKannanir lofa góðuKannanir lofa góðuKannanir lofa góðu
um framhaldiðum framhaldiðum framhaldiðum framhaldiðum framhaldið

Hafist var handa við að þróa
drykkinn fyrir tæpum tveimur
árum. „Við sóttum um að taka
þátt í verkefni á vegum Impru,
en svo kallast frumkvöðla-
deild Iðntæknistofnunar. Við
höfum þróað drykkinn í sam-
starfi við Iðntæknistofnun og
Atvinnuþróunnarfélag Vest-
fjarða. Þessar tvær stofnanir
hafa lagt mikla vinnu og þekk-
ingu í verkefnið. Auglýsinga-
stofan XYZETA hefur séð um
hönnun umbúða og mun sjá
um markaðssetninguna. Einn-
ig höfum við átt mjög gott
samstarf við næringarfræð-
inga og vaxtarræktarþjálfara.

Allar kannanir sem hafa
verið gerðar lofa mjög góðu
um sölu drykkjarins. Við von-
um bara að neytendur taki vel
við sér og kaupi vöruna, en
viðtökur þeirra verða að sjálf-
sögðu hinn endanlegi dómur.“

Lærði mjólkurfræðiLærði mjólkurfræðiLærði mjólkurfræðiLærði mjólkurfræðiLærði mjólkurfræði
í Danmörkuí Danmörkuí Danmörkuí Danmörkuí Danmörku

Hálfdán fæddist í Reykja-
vík en flutti vestur til Ísafjarð-
ar með foreldrum sínum þegar
hann var fjögurra ára gamall.
„Ég gekk í Grunnskólann á
Ísafirði eins og lög og reglur
gera ráð fyrir. Að því námi
loknu vann ég ýmis störf til
sjós og lands en endaði á
samning hjá Mjólkursamlagi
Ísfirðinga seint á níunda ára-
tugnum. Reynt er að láta nema
vinna sem fjölbreyttust störf
og helst flakka á milli sam-
laga. Mér nægði að vinna á
Akureyri en þar komst ég í
störf sem ekki eru unnin hjá
samlaginu á Ísafirði. Ég fékk
til dæmis að vinna við osta-
gerð, en slík framleiðsla er
talin toppurinn í mjólkurfræð-
inni. Það er mikil nákvæmnis-
vinna að gera góða osta og
mjög skemmtilegt.

Ég lærði verklega þáttinn í
þrjú ár en hið bóklega nám
mjólkurfræðinnar er ekki
kennt á Íslandi. Því flutti ég
ásamt fjölskyldunni til Dan-
merkur 1990 og ég hóf nám
við Dalum Tekniske skole í
Óðinsvéum.“

Aftur til ÍsafjarðarAftur til ÍsafjarðarAftur til ÍsafjarðarAftur til ÍsafjarðarAftur til Ísafjarðar

Í Danmörku lærði Hálfdán
mjólkurfræði og mjólkur-
tæknifræði. „Alls tók bóklegi
hluti námsins um tvö og hálft
ár, en vilji maður læra meira
er hægt að fara í mjólkurverk-
fræði. Það nám er á háskóla-
stigi og er þá að einhverju
leyti hægt að velja sér sérfag
innan mjólkurfræðinnar.“

Þegar Hálfdán var orðinn
mjólkurfræðingur flutti hann
aftur til Ísafjarðar og fór að
vinna hjá mjólkursamlaginu.
„Ég tók við stöðu samlags-
stjóra tæpum tveimur árum
eftir að ég var orðinn mjólkur-
tæknifræðingur og hef gegnt
þeirri stöðu síðan.“

Bændur eignuðustBændur eignuðustBændur eignuðustBændur eignuðustBændur eignuðust
mjólkurbúiðmjólkurbúiðmjólkurbúiðmjólkurbúiðmjólkurbúið

Mjólkursamlag Ísfirðinga
var stofnað árið 1937 sem eins
konar deild innan Kaupfélags
Ísfirðinga. „Í upphafi var sam-
lagið til húsa í Kaupfélags-
húsinu en flutti fljótlega í það
húsnæði sem síðar hýsti kjöt-
vinnslu Kaupfélagsins.

Árið 1966 var byrjað að
byggja núverandi húsnæði
Mjólkursamlagsins. Bændur
fjármögnuðu byggingu nýja
húsnæðisins með hluta af
mjólkurverðinu og eignuðust
þeir samlagið í framhaldi af
því. Kaupfélagið sá þó áfram
um stjórnun búsins og skrif-
stofuhald fram til ársins 1978
þegar Pétur H. R. Sigurðsson
varð samlagsstjóri.“

Allur tækjakosturAllur tækjakosturAllur tækjakosturAllur tækjakosturAllur tækjakostur
endurnýjaðurendurnýjaðurendurnýjaðurendurnýjaðurendurnýjaður

Á árunum 1988 til 1991 var
nánast allur tækjakostur sam-
lagsins endurnýjaður enda sá
gamli orðinn úreltur. Núna á
þessu ári höfum við fjárfest í
fullkominni pökkunarlínu til
pökkunar á Primus. Mjólkur-
samlag Ísfirðinga framleiðir
ekki svokallaðar G-mjólkur-
vörur eða kakómjólk, G-
mjólk og fleira.

„Til slíkrar framleiðslu þarf
afar flókinn og dýran búnað.
G-vörur eru leifturhitaðar í
meira en hundrað gráðu hita í
þrjár sekúndur. Eftir það má
hvergi koma loft að vörunum
vegna smitunarhættu. Búnað-
ur sá sem þarf til að framleiða
slíkar vörur er eingöngu í ein-
göngu í Mjólkurbúi Flóa-

manna á Selfossi.“
Mjólkurbændum á svæði

Mjólkursamlags Ísfirðinga
hefur fækkað nokkuð á sein-
ustu árum og er nú framleidd
mjólk á tuttugu og einum bæ.

„Verstur var samdrátturinn
fyrstu tvö ár mín í starfi. Þá
dróst mjólkurframleiðslan
saman um tæp 20% og mjólk-
urbændum fækkaði um þrett-
án. Síðustu árin hefur fram-
leiðslan haldist stöðug.“

Grænlensku togar-Grænlensku togar-Grænlensku togar-Grænlensku togar-Grænlensku togar-
arnir á við heilt þorparnir á við heilt þorparnir á við heilt þorparnir á við heilt þorparnir á við heilt þorp

Í dag framleiðir mjólkur-
búið aðallega nýmjólk, létt-
mjólk, undanrennu, rjóma,
skyr og smjör. „Einnig for-
vinnum við ost fyrir Osta- og
smjörsöluna sem hún notar til
smurostaframleiðslu. Við
framleiðum ekki þessar
bragðbættu tegundir mjólkur-
vara. Íslendingar virðast vera
að auka neyslu á þeim vörum
en draga úr neyslu á hefð-
bundnum mjólkuvörum. Því
hefur sala okkar dregist tölu-
vert saman á undanförnum
árum. Frá árinu 1990 hefur sú
mjólk sem fer beint til neyslu
á svæði samlagsins minnkað
úr 1.220 þúsund lítrum í 810
þúsund lítra á ári. Ástæður
samdráttarins eru fleiri en
breytt neyslumynstur. Auk
fólksfækkunar koma til færri
skipakomur. Á níunda áratug-
num seldum við mikið af
mjólkurvörum til aðkomu-
togara. Grænlensku togararnir
jöfnuðust á við heilt þorp í
neyslu.“

Hálfdán Óskarsson.
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir
í þessari

auglýsingu
eru aðeins

sýnishorn  af
söluskránni

2ja herb. íbúðir

Bolungarvík

Atvinnuhúsnæði

Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð
2. h. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Verð 6,8 m.kr.
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð
á 2. h. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Verð 6,1 m.kr.
Hlíðarvegur 27: 49,9 m²
íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Áhv. ca. 555 þús.kr.
Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m²
íbúð á 2. hæð í Dvalarheimili
aldraðra. Áhv. ca. 3,9 m.kr.
Verð 6,1 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð
í góðu standi á 2. hæð í
fjölbýlisihúsi. Áhv. ca. 3,6
m.kr. Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi
ásamt helmingi tvöfalds
bílskúrs. Áhv. ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í nýlega
uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð
á 3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 m.kr. Verð 5,0 m.kr.

Heiðarbrún 3: 224,6 m²
einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt kjallara og
bílskúr. Kjallari er steyptur,
en e.h. er einingahús frá
Siglufirði Verð 7,8 m.kr.

Austurvegur 1: 103,4 m²
skrifstofuhúsnæði á 3. hæð.
Fallegt útsýni. Laust fljót-
lega. Verð 5,5 m.kr.
Mánagata 4 -  (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leigu-
íbúðir. Verðhugm. 10 m.kr.

Bakkavegur 39: 201 m²
einb.hús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv.
ca. 3,8 m.kr.Verð 12,2 m.kr.
Hafraholt 8: 144,4 m² rað-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m²
endaraðhús á þremur hæð-
um. Fallegt útsýni. Séríbúð
á neðstu hæð. Verð 8,8 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10:120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt grónum garði og
eignarlóð Tilboð óskast
Lyngholt 2: 141,3 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Tilboð óskast
Mánagata 9: 191,7 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu
endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einb.hús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni
eign koma til greina. Áhv.
ca. 2 m.kr. Verð 12,7 m.kr.
Smiðjugata 1 og 1a: glæsil.
145,2m² uppgert einbýlishús
á 2 hæðum og kjallara ásamt
33,6 m² viðbyggingu og
glæsilegum garði. Verð á
húsinu 10,3 m.kr. og á
viðbyggingunni 2,5 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt kjallara, risi og
bílgeymslu. Skoðum öll
tilboð. Verð 6,8 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti möguleg á
íbúð á Eyrinni. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsi-
legt einbýlishús á 2 hæðum
ásamt innbyggðum tvöföld-
um bílskúr. Einstaklingsíbúð
á neðri hæð. Stór og vel gró-
inn garður. Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svöl-
um og sólpalli. Skipti á minni
eign mögul. Verð 13,5 m.kr.

Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð
á tveimur hæðum í fjórbýlis-

 3ja herb. íbúðir

Aðalstræti 27: 143,7 m²
skemmtil. 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í hjarta bæjarins (fyrir
ofan Hárgr.stofu Siggu Þrast-
ar) Íbúðin er opin, björt og
vel innréttuð. Hornbaðkar m/
nuddi, sérsm. eldhúsinnr., öll
tæki fylgja.Verð 9,5 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Laus fljótlega.
Áhv. hagstæð lán ca. 2.8
m.kr. Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í
þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
þríbýlishúsi. Áhv. ca. 3,7
m.kr. Verð 6,9 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir

húsi. Sér inngangur Áhv. ca.
1,8 m.kr. Verð 4,5 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð
á 2. hæð í fjölbýlishúsi, sér
inngangur, sér geymsla.
Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu
standi Áhv. ca. 3 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð
á 1. h. í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv.
ca. 2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný
íbúð á 2. hæð í nýju fjölbýlis-
húsi ásamt 31 m² bílgeymslu.
Verð 9,1 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m²
kjallaraíbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

01.PM5 19.4.2017, 08:074



FIMMTUDAGUR 4. JANÚAR 2001      5

smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Heimagisting í stúdíóíbúð
í Reykjavík. Leigist minnst
í tvær nætur í senn, allt að
fjórar persónur. Uppl. í
síma 562 3043, 557 1456
og 862 9443.

Til sölu er Subaru 1800
4WD árg. 1986. Sumar- og
vetrardekk á felgum fylgja.
Bifreiðin er í góðu standi.
Uppl. í síma 868 4080.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Laus
strax. Upplýsingar í síma
456 3085.

Til sölu er viðarlitaður
fataskápur, hæð 197 sm,
breidd 100 sm, með skúff-
um, slá og hillum. Selst
mjög ódýrt. Uppl. í síma
456 4078.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll ný uppgerð. Uppl. í
síma 894 8630.

Til sölu er raðhúsið að
Urðarvegi 70. Húsið er
endaraðhús á tveimur hæð-
um með innbyggðum bíl-
skúr, alls 189 m². Uppl. í
síma 456 3732.

Silfurhringur fannst fyrir
utan Krúsina á nýársdag.
Uppl. í síma 868 4080.

Til sölu er Skidoo Grand
Touring 583 vélsleði árg.
1998, ekinn 1.400 km.
Sleði með öllu. Lítur mjög
vel út. Uppl. gefur Guð-
mundur í síma 456 7525.

Litið um öxl og framLitið um öxl og framLitið um öxl og framLitið um öxl og framLitið um öxl og fram
á veginn um áramótá veginn um áramótá veginn um áramótá veginn um áramótá veginn um áramót

Bæjarins besta leitaði til nokkurra
Vestfirðinga og bað þá að nefna þá
viðburði liðins árs sem þeim þættu

minnisstæðastir eða athyglisverðastir,
hvort sem væri í persónulegu lífi eða á
heimsvísu eða eitthvað þar á milli. Og

jafnframt að líta fram á komandi ár.

Sr. Agnes M. Sigurðardóttir
sóknarprestur í Bolungarvík
og prófastur Ísafjarðarpró-
fastsdæmis.

Við megumVið megumVið megumVið megumVið megum
ekki ætlastekki ætlastekki ætlastekki ætlastekki ætlast

til alls aftil alls aftil alls aftil alls aftil alls af
öðrumöðrumöðrumöðrumöðrum

Hvað mig persónulega
varðar eru gleðilegir fjöl-
skylduatburðir mér efst í huga.
Dóttir mín fermdist á hvíta-
sunnunni og þá komu margir
úr fjölskyldunni vestur og
einnig fjölskylduvinir og það
er toppur tilverunnar þegar
maður býr fjarri stórfjölskyld-
unni. Sex dögum síðar varð
frumburður minn stúdent frá
MA og kærastan hans einnig
og var það jafnánægjulegt og
hvítasunnuatburðurinn. Einn-
ig samfagnaði ég systur minni
með frábæra einleikstónleika
sem hún hélt eftir 19 ára hlé á
slíku tónleikahaldi.

Varðandi innlenda atburði
minnist ég með skelfingu allra
slysanna og gjaldþrotsins í
Bolungarvík. En með ánægju
minnist ég kristnihátíðarinnar
á Þingvöllum og kirkjudags-
ins í Ísafjarðarprófastsdæmi,
sem var haldinn 23. júlí. Þegar
manneskjur hafa Guð með í
verki verður útkoman frábær.

Einnig tel ég að árið hafi
kennt okkur landsbyggðar-
fólki betur að annast okkar
mál sjálf. Ætlast ekki til alls
af öðrum og sofna ekki á verð-
inum gagnvart þeirri þróun
sem á sér stað á hverjum tíma.
Til þess þarf sterkar andlegar
undirstöður ekki síður en fjár-
hagslegar.

Af erlendum vettvangi eru
mér ofarlega í huga átök Pal-

estínumanna og Ísraela. Þau
eru sönnun þess að öll höfum
við okkar rétt til búsetu í landi
okkar og viljum ekki að aðrir
vaði yfir okkur og taki burt
rétt okkar. Báðir aðilar hafa
því eitthvað til síns máls.

Kosningaklúðrið í Banda-
ríkjunum er dæmi um það
hvað mannanna reglur geta
verið ófullkomnar og flóðin á
Bretlandi sýna okkur hvað við
erum smá þegar náttúran fer
hamförum.

„Hvað boðar nýárs blessuð
sól?“ spurði sr. Matthías í
þekktum áramótasálmi. Við
vitum að svar sr. Matthíasar
„Í hendi Guðs er hver ein tíð“
er rétt, en við vitum einnig að
Guð hefur gefið okkur mann-
anna börnum vit, vilja og styrk
til að bæta mannlífið. Ég vænti
þess að Vestfirðingar beri
gæfu til þess móta sjálfir fram-
tíð sína varðandi áframhald-
andi búsetu og atvinnuþróun
hér fyrir vestan.

Óðinn Gestsson fram-
kvæmdastjóri Fiskvinnsl-
unnar Íslandssögu ehf. á
Suðureyri.

ÁnægjulegÁnægjulegÁnægjulegÁnægjulegÁnægjuleg
fólksfjölgunfólksfjölgunfólksfjölgunfólksfjölgunfólksfjölgun
á Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyri

Mér er minnisstæð sú fjölg-
un sem varð á íbúum Suður-
eyrar á liðnu ári. Hún er mjög
ánægjuleg og skiptir mig
miklu máli persónulega.
Dómur Hæstaréttar í máli
Öryrkjabandalagsins er mér
einnig mjög minnisstæður.
Mér þykir þó sennilegt að það
sé að hluta til vegna þess
hversu stutt er síðan dómurinn
féll.

Hvað erlenda viðburði varð-

ar finnast mér kosningarnar í
Bandaríkjunum eftirminni-
legastar. Það er alger hneisa
að svona skuli fara í landi
sem við Íslendingar lítum upp
til og teljum vera vöggu vest-
ræns lýðræðis.

Ég vona að rekstrarum-
hverfi fyrirtækja á Suðureyri
verði áfram hagkvæmt á nýju
ári. Engin ástæða er til að ætla
annað og er ég því fremur
bjartsýnn. Verði svo er líklegt
að Suðureyri muni halda
áfram að vaxa og dafna en
bærinn hefur verið í töluverðri
sókn að undanförnu.

Ég vona að endurskoðun á
lögum um stjórn fiskveiða
verði okkur í hag. Ef svo fer
sem ég vonast til þarf maður
ekki að kvíða framtíðinni. Það
er mjög mikilvægt að stjórnun
smábátaveiða verði með svip-
uðu sniði og veiðar smærri
báta verði ekki felldar inn í
kvótakerfið.

Hvað væntingar á landsvísu
varðar vona ég að góðæri
verði áfram og stöðugleiki
haldist.

Birna Lárusdóttir forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar

ÞurfumÞurfumÞurfumÞurfumÞurfum
svigrúmsvigrúmsvigrúmsvigrúmsvigrúm

til að njótatil að njótatil að njótatil að njótatil að njóta
sérstöðusérstöðusérstöðusérstöðusérstöðu

okkarokkarokkarokkarokkar
Það þarf að stikla á stóru á

jafn viðburðarríku ári en ef ég
byrja á persónulegum nótum
þá stendur það upp úr að fylgj-
ast með Heklu, tveggja ára
dóttur minni. Hjá henni gerist
eitthvað nýtt á hverjum degi
og maður má hafa sig allan
við til að missa ekki af neinu.
Af einstökum viðburðum hjá
mér bar hæst þriggja vikna
ferð til Bandaríkjanna í janúar
í boði utanríkisráðuneytis þar-
lendra til að kynna mér opin-
bera stjórnsýslu. Það var ein-
stakt tækifæri.

Hér heima skyggðu miklar
sviptingar í atvinnulífi á margt
annað og er vonandi að við

sjáum fyrir endann á þeim.
Einnig er mér minnisstætt
hversu gott veður var nær allt
árið. Við ættum að fara að
gera út á veðurblíðuna hér á
Vestfjörðum og auglýsa okkur
sem veðursælasta fjórðung
landsins!

Á landsvísu þótti mér
menning í öllum sínum marg-
breytileika setja mikinn svip
á árið því út um allt land rak
hver stór listviðburðurinn
annan. Ég hafði líka mjög
gaman af því að sjá og heyra
hvað íslensk kvikmyndagerð
og tónlistarfólk eru að gera
það gott úti í heimi. Sama má
segja um mörg íslensk fyrir-
tæki sem eru að hasla sér völl
erlendis. Mér þykir aðdáunar-
vert hvers megnug þessi litla
þjóð er orðin og nægir að
nefna íþróttafrek ársins í því
sambandi.

Ef ég lít út í heim þá koma
fyrst upp í hugann nýafstaðnar
kosningar í Bandaríkjunum.
Ég óttast að sá atgangur sem
fylgdi í kjölfarið dragi enn
frekar úr kosningaþátttöku í
þessu stærsta lýðræðisríki
heims. Í Evrópu hlýtur fall
Milosevic í Júgóslavíu að telj-
ast til helstu frétta ársins.

Ég er bjartsýn að eðlisfari
og mér virðist nýhafið ár hafa
alla burði til að reynast Vest-
firðingum gott ár, ef við fáum
svigrúm til að njóta sérstöðu
okkar. Augu sífellt fleiri eru
að opnast fyrir því hvað Vest-
firðir hafa að geyma. Það mun
skila sér í fleiri ferðamönnum
en helst af öllu vildi ég sjá
íbúum fjölga hér að sama
skapi.

Gleðilegt ár!

Lýður Árnason læknir á
Flateyri.

Framsókn-Framsókn-Framsókn-Framsókn-Framsókn-
arflokkinn áarflokkinn áarflokkinn áarflokkinn áarflokkinn á
Þjóðminja-Þjóðminja-Þjóðminja-Þjóðminja-Þjóðminja-

safnið!safnið!safnið!safnið!safnið!

því að hafa ekkert fengið úr
Kvikmyndasjóði. Ég hafði
vonast til þess og má segja að
synjun þeirra hafi verið von-
brigði aldarinnar. Ég hélt starf-
inu á Flateyri sem er frekar
mikið afrek ef teknar eru með
í reikninginn allar gloríurnar
sem ég gerði.

Það sem mér er minnistæð-
ast af innlendum vettvangi er
kristnitökuhátíðin sem er án
efa hneyksli aldarinnar. Einn-
ig fannst mér merkilegt hvað
Pétur Blöndal alþingismaður
var skammaður mikið fyrir að
segja löngu tímabæra hluti.
Það er lýsandi fyrir stjórnmál
á Íslandi að þingmenn skuli
vera úthrópaðir þegar þeir
loksins segja eitthvað af viti.
Mér kom brennandi áhugi
þjóðarinnar á leiksýningunni
á Bessastöðum á óvart. Afrek
íslenskra íþróttamanna eru þó
eitthvað sem hægt var að
gleðjast yfir á árinu.

Ég tók eins og flestir aðrir
vel eftir forsetakosningunum
í Bandaríkjunum og brosti út
í annað allan þann tíma sem
það grín var í gangi. Einnig
fannst mér merkilegur áhugi
manna á að reyna að stilla til
friðar í Miðausturlöndum í
stað þess að leyfa mönnum
bara að skjóta hver annan.

Ég vona að íslenska þjóðin
vakni upp af þyrnirósarsvefni
og velti sér undan oki kvóta-
kerfisins. Því miður held ég
að þjóðin haldi áfram að sofa
yfir sig – ekki fram til hádegis
heldur langt fram á kvöld. Ég
vona að Þjóðkirkjan beri gæfu
til að skera á toglínuna aftan
úr þjóðarskútunni svo hún geti
starfað af hugsjón og krafti.
Ég vona að Framsóknarflokk-
urinn verði settur á Þjóðminja-
safnið. Ég vona að Kvik-
myndasjóður sjái að sér og
muni á nýju ári úthluta styrkj-
um eftir hugverkum en ekki
höfundum. Að lokum spái ég
miklum uppgangi og fólks-
fjölgun en engu eldgosi á Vest-
fjörðum á árinu.

Ég varð þeirrar gæfu að-
njótandi að halda heilsu á
aldamótaárinu. Ef maður hef-
ur ekki heilsu kemur maður
litlu í verk. Ég man vel eftir

BylgjanBylgjanBylgjanBylgjanBylgjan
Atkvæða-Atkvæða-Atkvæða-Atkvæða-Atkvæða-

greiðsla umgreiðsla umgreiðsla umgreiðsla umgreiðsla um
verkfallsboðunverkfallsboðunverkfallsboðunverkfallsboðunverkfallsboðun

Samþykkt var á aðal-
fundi Skipstjóra- og stýri-
mannafélaginu Bylgjunni
að atkvæðagreiðsla um
verkfallsboðun hjá félag-
inu skuli hefjast 15. jan-
úar. Ef til verkfalls kemur
hjá félaginu hefst það 15.
mars. Aðalfundurinn var
haldinn á Hótel Ísafirði á
gamlársdag.

Óljóst er hvenær áætl-
unarflug hefst milli Ísa-
fjarðar og Bíldudals.
Flugið var boðið út jafn-
hliða sjúkraflugi á Vest-
fjörðum og var tilboði
Leiguflugs Ísleifs Ottesen
(LÍO) tekið. Ekki hefur
enn verið gerður samn-
ingur við félagið frekar
en aðra þá er fengu hlið-
stæð verkefni annars stað-
ar á landinu. Að sögn Pét-
urs Péturssonar, verkefn-
isstjóra hjá Ríkiskaupum,
eru samningar flóknir og
ómögulegt að segja hve-
nær þeir verða gerðir.

Eins og áður hefur verið
greint frá hafa menn hálft
ár frá töku tilboðs til að
semja. Tilboði var tekið
þann 17. nóvember og
skal samningum því lokið
eigi síðar en 17. maí. Í
útboðslýsingu er tekið
fram að áætlunarflug skuli
vera milli Bíldudals og
Ísafjarðar frá 1. desember
til 30. apríl ár hvert. Ljóst
er þó að ekki verður byrj-
að að fljúga fyrr en samn-
ingar hafa verið gerðir.

Sjúkraflug á Vestfjörð-
um mun ekki stöðvast þó
að Leiguflug Ísleifs Otte-
sen taki ekki við strax.
Samningur ríkisins við
Mýflug rann út á áramót-
um en gert hefur verið
samkomulag við félagið
um áframhaldandi þjón-
ustu. Samkomulagið mun
gilda í einn mánuð í senn
meðan nýr samningur
hefur ekki verið gerður.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Óvíst hvenærÓvíst hvenærÓvíst hvenærÓvíst hvenærÓvíst hvenær
áætlunarflugáætlunarflugáætlunarflugáætlunarflugáætlunarflug

hefst millihefst millihefst millihefst millihefst milli
Bíldudals ogBíldudals ogBíldudals ogBíldudals ogBíldudals og

ÍsafjarðarÍsafjarðarÍsafjarðarÍsafjarðarÍsafjarðar
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Hvað er þérHvað er þérHvað er þérHvað er þérHvað er þér
minnistæðastminnistæðastminnistæðastminnistæðastminnistæðast

á liðnu ári?á liðnu ári?á liðnu ári?á liðnu ári?á liðnu ári?

Hjalti Einarsson:
„Jólin eru mér minnistæð-
ust því það er svo stutt
síðan þau voru. Þau eru
líka minnistæð vegna þess
að ég fékk tvær peysur í
jólagjöf sem hvorug pass-
aði.“

Smári Karlsson:
„Mér er það mjög minni-
stætt þegar ég eyddi tutt-
ugu þúsund krónum á
skemmtistaðnum Óðal.
Mér leið eins og asna þeg-
ar ég gekk út af staðnum.“

Kristinn Hermannsson:
„Afsögn Albertos Fuji-
more Perúforseta er mér
ofarlega í huga. Hann
sendi afsagnarbeiðnina
með símbréfi frá hótelher-
bergi í Japan.“

Bjarni Guðmundsson:
„Kosningarnar í Banda-
ríkjunum og farsinn sem
fylgdi á eftir er mér minni-
stæðast. Ég komst ekki hjá
því frekar en aðrir að fylgj-
ast með þessu.“

Hálfdán Ingólfsson:
„Veðrið var óvenju gott á
aldamótaárinu. Það var
ótrúlega stillt og sólríkt.
Snjór var fremur lítill og
sumarið gott.“

Spurt áSpurt áSpurt áSpurt áSpurt á

 för för för för förnum veginum veginum veginum veginum vegi

Undir lok síðustu aldar
ákvað tíðindamaður blaðsins
að fá rakstur að fornum hætti
á rakarastofu Vilbergs Vil-
bergssonar á Ísafirði. Stofa
þessi hefur lengi verið ein
helsta fréttamiðlun Vestfjarða
og þar er mikið skrafað og
rætt um flest milli himins og
jarðar. Smeykur um líf sitt
fyrir flugbeittum rakhnífnum
settist komumaður í rakara-
stólinn og spurði frétta meðan
Samúel Einarsson, eða
Sammi rakari eins og hann er
oftast kallaður, smurði raksáp-
unni af mikilli list.

Samúel fullyrðir að ekki
þurfi að óttast raksturinn. „Við
erum hættir að nota þessa
stóru rakhnífa. Í staðinn not-
um við venjulegar sköfur en
með þeim er lítið tjón hægt að
vinna.“

Lærði hjá Villa VallaLærði hjá Villa VallaLærði hjá Villa VallaLærði hjá Villa VallaLærði hjá Villa Valla
Á meðan Samúel rennir

sköfunni fimlega um andlit
tíðindamanns, sem er öllu
rólegri eftir huggunarorðin,
segir hann frá lífshlaupi sínu.
„Ég er fæddur á Ísafirði 7.
janúar 1948, sonur þeirra
sæmdarhjóna Einars Gunn-
laugssonar og Elísabetar Sam-
úelsdóttur. Ég gekk í Gagn-
fræðaskólann á Ísafirði en

hætti áður en ég lauk lands-
prófi. Þá hafði ég ákveðið að
helga mig rakaralistinni og fór
að vinna á þessari sömu stofu
og ég vinn á í dag.

Ég fór á samning hjá Vil-
berg Vilbergssyni og lærði
bóklega hlutann hjá Iðnskól-
anum á Ísafirði. Á þessum
tíma voru aðrar kröfur og ekki
þurfti að fara suður í sérstakt
nám til að verða fullnuminn.
Meiri áhersla var lögð á verk-
lega þáttinn.“

Agalegur tímiAgalegur tímiAgalegur tímiAgalegur tímiAgalegur tími
til að koma inntil að koma inntil að koma inntil að koma inntil að koma inn

Árið 1968 var Samúel orð-
inn fullnuma rakari. „Þá tók
ég við rekstri Rakarastofunnar
á Silfurtorgi sem þá var og
hét. Árni Mattíasson sem rak
stofuna hafði veikst alvarlega
og ég sá um reksturinn fyrir
hann í þrjú ár. Þegar Árni lést
keypti ég stofuna og starfaði
sjálfstætt í nokkur ár. Þetta
var náttúrlega agalegur tími
til að koma inn í greinina.
Bítlabyltingin hafði orðið til
þess að hárhirða ungra manna
komst í algert lágmark og var
oft lítið að gera á þessum
tíma.“

Samúel hefur lengi verið
viðriðinn tónlist og bætir við:

„Hefði ég ekki hlustað á Bítl-
ana og vitað hversu afburða
góðir tónlistamenn þeir voru,
þá hefði ég eflaust fyrirlitið
þá fyrir að hafa af mér hár-
skurðinn. Það má með réttu
segja að þeir hafi hjálpað mér
í tónlistinni en skemmt fyrir
mér í iðninni.“

Samkeppni áSamkeppni áSamkeppni áSamkeppni áSamkeppni á
mörgum sviðummörgum sviðummörgum sviðummörgum sviðummörgum sviðum

Á áttunda áratugnum voru
þeir Samúel og Vilberg bæði
vinir og keppinautar. „Við
kepptum bæði á sviði tónlistar
og rakaralistar. Ég lék af ein-
hverjum ástæðum aldrei í
sömu hljómsveitum og hann,
í það minnsta vorum við ekki
í þeim á sama tíma.“

Árið 1978 hætti Samúel
rekstri Rakarastofunnar á Silf-
urtorgi. „Þá keypti Bókaversl-
un Jónasar Tómassonar hús-
næðið sem stofan var í og ég
neyddist því til að hætta
rekstrinum. Sem betur fer
bauð Vilberg mér að koma
aftur að vinna aftur á sinni
stofu og ég hef gert það síð-
an.“

Stórsveit BaldursStórsveit BaldursStórsveit BaldursStórsveit BaldursStórsveit Baldurs
GeirmundssonarGeirmundssonarGeirmundssonarGeirmundssonarGeirmundssonar

Samúel segist hafa byrjað
að spila í hljómsveit um svip-
að leyti og hann byrjaði að
læra að klippa. „Þá fór ég að
leika á bassa með hljómsveit-
inni Blossar og Barði. Þessa
hljómsveit hafði Vilberg áður
verið með og hét hún þá VV
og Barði en var hættur þegar
ég gekk til liðs við hana.

Ég lék með mörgum hljóm-
sveitum á seinni hluta sjöunda
áratugarins. Það er varla hægt
að ætlast til þess að maður
muni nöfn allra þessara sveita.
En séu þau borin undir mig,
þá kannast ég yfirleitt við þau.

Ýmist lék ég á bassa, hljóm-
borð eða trommur, allt eftir
því hvar vantaði spilara. Leng-
st var ég í hljómsveit Baldurs
Geirmundssonar en þar hef
ég leikið í hátt í þrjátíu ár.

Undanfarið hefur Baldur
reyndar leikið einn á hljóm-
borð og haft söngkonu með
en það er í takt við þá þróun
sem orðið hefur á ballmark-
aðinum. Fólk vill minna borga
fyrir böllin og helst fá frítt
inn. Spara þarf einhvers staðar
og hefur því fækkað mikið í
hljómsveitum. Þó eru uppi
hugmyndir um að smala sam-
an gömlu BG-stórsveitinni og
hverfa í örskamma stund aftur
til fortíðar.“

Erfitt að komaErfitt að komaErfitt að komaErfitt að komaErfitt að koma
píanóinu niðurpíanóinu niðurpíanóinu niðurpíanóinu niðurpíanóinu niður

Oft er mikið líf á Rakara-
stofu Vilberg Vilberssonar.
„Hér hefur verið mikið rætt
um menn og málefni. Stofan
hefur oft virkað sem eins kon-
ar fréttamiðlun, menn segja
fréttir og fá fréttir á móti.
Fréttaflutningur af þessu tagi
var mikill þegar meira var að
gera á stofunni. Þá þurftu
menn oft að bíða klukkutím-
um saman eftir klippingu og
spjölluðu að sjálfsögðu mikið
á meðan beðið var.“

Aðspurður segir Samúel að
þeir Vilberg hafi oft dregið
fram hljóðfærin þegar rakara-
stólarnir eru auðir. „Ég er með
hljóðfæri hér bakvið sem ég
gríp oft til þegar lítið er að
gera. Villi fer oft upp á efri
hæðina og leikur á píanóið en
eins og gefur að skilja er erfitt
fyrir hann að draga það niður
á rakarastofu.“

Að þessum orðum sögðum
er rakstrinum lokið og tíðinda-
maður stendur óskorinn úr
stólnum og þakkar fyrir sig.

www.bb.is

Í rakstur hjá SammaÍ rakstur hjá SammaÍ rakstur hjá SammaÍ rakstur hjá SammaÍ rakstur hjá Samma
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Styrktarsjóður húsbygStyrktarsjóður húsbygStyrktarsjóður húsbygStyrktarsjóður húsbygStyrktarsjóður húsbyggingar Tónlistarskóla Ísafjarðargingar Tónlistarskóla Ísafjarðargingar Tónlistarskóla Ísafjarðargingar Tónlistarskóla Ísafjarðargingar Tónlistarskóla Ísafjarðar

Ein milljón króna íEin milljón króna íEin milljón króna íEin milljón króna íEin milljón króna í
stólasjóð félagsinsstólasjóð félagsinsstólasjóð félagsinsstólasjóð félagsinsstólasjóð félagsins
Styrktarsjóður húsbygg-

ingar Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar færði fyrir áramótin
Tónlistarfélagi Ísafjarðar
eina milljón króna framlag
í stólasjóð félagsins. Þetta
gerir félaginu kleift að ljúka
kaupum á stólum í tónlist-
arsalinn Hamra. Sjóðurinn
hefur á liðnum árum lagt

fram mjög rausnarlegar fjár-
upphæðir til félagsins, bæði
til endurbóta á húsnæði Tón-
listarskólans og til Hamra.
Raunar hafa þau framlög verið
félaginu ómetanleg í upp-
byggingarstarfi þess.

Formaður Styrktarsjóðsins
er Ragnheiður Halldórsdóttir.
Á myndinni sem tekin var við

afhendingu gjafarinnar eru
auk Ragnheiðar þær Erla
Jónsdóttir og Sigrún Sigvalda-
dóttir frá Styrktarsjóðnum og
stjórn Tónlistarfélags Ísa-
fjarðar: Kristinn Níelsson for-
maður, Björn Jóhannesson,
Gunnlaugur Jónasson, Aðal-
björg Sigurðardóttir og Einar
Ingvarsson.

Sýslumaður flytur aldamótaljóð sýslumannsSýslumaður flytur aldamótaljóð sýslumannsSýslumaður flytur aldamótaljóð sýslumannsSýslumaður flytur aldamótaljóð sýslumannsSýslumaður flytur aldamótaljóð sýslumanns

Aldamótin rifjuð uppAldamótin rifjuð uppAldamótin rifjuð uppAldamótin rifjuð uppAldamótin rifjuð upp
hundrað árum seinnahundrað árum seinnahundrað árum seinnahundrað árum seinnahundrað árum seinna

– gestir á aldamótafagnaðinum álíka margir nú og þá

Á nýársdag var haldin á
Hótel Ísafirði stutt athöfn þar
sem minnst var aldamóta-
hátíðarinnar á Ísafirði fyrir
réttri öld. Þar flutti sýslumað-
urinn á Ísafirði, Ólafur Helgi
Kjartansson, hið fræga kvæði
Hannesar Hafstein, Aldamót-
in. Kvæði sitt frumflutti Hann-
es, sem þá var sýslumaður
Ísfirðinga, réttri öld fyrr eða á
nýársdag árið 1901. Á sam-
komunni nú voru atburðir
aldamótanna á Ísafirði fyrir
hundrað árum rifjaðir upp.

Jón Páll Halldórsson, for-
maður Sögufélags Ísfirðinga,

las upp grein úr blaðinu Þjóð-
viljanum á Ísafirði þar sem
Skúli Thoroddsen ritstjóri
fjallaði um aldamótahátíðina
fyrir hundrað árum. Björn
Teitsson, skólameistari og
sagnfræðingur, flutti erindi
um ævi Hannesar Hafstein og
lýsti því hvers vegna aldamót
voru um þessi áramót en ekki
þau síðustu. Síðan las Ólafur
Helgi Kjartansson upp hið
fræga kvæði Hannesar Haf-
stein.

Gunnhildur Elíasdóttir tók
fyrir hönd Skátafélagsins Ein-
herjar-Valkyrjan við inn-

rammaðri mynd af uppruna-
legu prenti aldamótaljóðsins
og Snorri Bogason kokkur tók
við mynd af matseðli alda-
mótahátíðarinnar.

Gestir voru milli 60 og 70
og þágu þeir kaffiveitingar.
Fyrir athöfninni stóðu Rótarý-
klúbbur Ísafjarðar, Lions-
klúbbur Ísafjarðar, Sögufélag
Ísfirðinga og Skátafélagið
Einherjar-Valkyrjan.

Þess má geta, að á Alda-
mótahátíð Ísfirðinga hinn 1.
janúar 1901 voru gestir ámóta
margir og nú, hundrað árum
síðar, eða nær 70 manns. Ólafur Helgi Kjartansson sýslumaður flytur aldamótaljóð Hannesar Hafsteins.

Gunnhildur Elíasdóttir tekur við innrammaðri mynd af upprunalegu prenti aldamótaljóð-
anna fyrir hönd Skátafélagsins Einherjar-Valkyrjan úr hendi Jóns Páls Halldórssonar.

Á milli 60 og 70 manns voru á aldamótafagnaðinum að þessu sinni rétt eins og var fyrir 100
árum. Hér sjást nokkrir af gestunum.

Skógræktarverkefnið Skjólskógar á VestfjörðumSkógræktarverkefnið Skjólskógar á VestfjörðumSkógræktarverkefnið Skjólskógar á VestfjörðumSkógræktarverkefnið Skjólskógar á VestfjörðumSkógræktarverkefnið Skjólskógar á Vestfjörðum

Skrifað undir samninga við níu vestfirska skógarbændurSkrifað undir samninga við níu vestfirska skógarbændurSkrifað undir samninga við níu vestfirska skógarbændurSkrifað undir samninga við níu vestfirska skógarbændurSkrifað undir samninga við níu vestfirska skógarbændur
Fyrstu samningar milli

bænda á Vestfjörðum og skóg-
ræktarverkefnisins Skjól-
skóga voru undirritaðir rétt
fyrir áramót á skrifstofu Skjól-
skóga á Vestfjörðum á Þing-
eyri. Fyrsti skógarbóndinn
sem undirritaði samning var
Ómar Dýri Sigurðsson á Ket-
ilseyri en skrifað var undir

samninga um níu jarðir eða
alls liðlega 500 hektara verð-
andi skóglendis. Þar með eru
vestfirskir bændur farnir að
geta ræktað skóga á sínum
jörðum með stuðningi ríkis,
líkt og í öðrum landshlutum.

Bæirnir níu sem hér um
ræðir eru Alviðra, Fell,
Gemlufall, Fremri-Hjarðar-

dalur og Höfði í Dýrafirði og
Kirkjuból í Valþjófsdal, Tröð,
Hóll og Neðri-Breiðadalur í
Önundarfirði. Alls er þar um
að ræða 516 hektara lands til
skógræktar og 88 hektara af
ræktuðum túnum sem ætlunin
er að skýla með skjólbelta-
kerfum. Alls hafa verið gróð-
ursettar á þessum jörðum 75

þúsund skógarplöntur í ár, að
sögn Sæmundar Kr. Þorvalds-
sonar, framkvæmdastjóra
Skjólskóga á Vestfjörðum.

„Fyrstu skógarbændurnir“
að fá sér ketilkaffi að lokinni
undirskrift, að viðstöddum
tveimur þingmönnum Vest-
firðinga.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Dögun nýrrar aldarDögun nýrrar aldarDögun nýrrar aldarDögun nýrrar aldarDögun nýrrar aldar NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Viltu að
klukkunni
verði flýtt
og seinkað
vor og haust?
Alls svöruðu 467.
Já sögðu 240 eða 51,39%
Nei sögðu 202 eða 43,25%
Alveg sama sögðu
25 eða 5,35%

Er kátasturEr kátasturEr kátasturEr kátasturEr kátastur
þegar vel frystirþegar vel frystirþegar vel frystirþegar vel frystirþegar vel frystir

– segir Finnbogi Jónasson harðfiskverkandi á Ísafirði
Finnbogi byrjar að flaka í

september. „Ef ekki er veður
til að byrja strax að þurrka, þá
læt ég flökin hanga í frysti-
gámi þar til gefur. Í haust
þurftu flökin ekki að dvelja
lengi í gámnum heldur fóru
þau snemma í hjallana.

Áður en flökin fara í hjalla
þarf að salta þau. Nú er það
gert í sérstökum pækli en áður
var látið nægja að væta þau
vel í sjó. Slíkt er ekki hægt að
gera lengur vegna mengunar.

Í hjallinum fá flökin að
hanga í mánaðartíma eða svo
en þurfa síðan tvær vikur í
meiri hita til að jafna sig.
Þegar fiskurinn hefur gengið
í gegnum þetta ferli kallast
hann harðfiskur og á þá bara
eftir að berja hann og selja.“

Verkendur þurfaVerkendur þurfaVerkendur þurfaVerkendur þurfaVerkendur þurfa
að vera nægjusamirað vera nægjusamirað vera nægjusamirað vera nægjusamirað vera nægjusamir

Það gefur auga leið að fisk-
urinn rýrnar mikið við þurrkun
og segir Finnbogi að einungis
standi rúm 8% eftir af þyngd
ýsunnar að verkun lokinni.
„Ég tek til vinnslu á hverju ári
um 70 tonn af óslægðum fiski.
Úr því fæ ég ekki nema tæp
sex tonn af söluvöru þegar
fiskurinn hefur gengið í gegn-
um afvötnun.

Sé miðað við þetta sjá allir
að harðfiskur er ódýr matur
þó kílóverðið sé hátt í 3.000
krónur. Líkja má því við að
kílóið kosti 250 krónur áður
þurrkun fer fram.

Kunningi minn og kollega í
harðfiskverkuninni sagði eitt
sinn að maður þyrfti að vera
ansi nægjusamur ætli maður
sér að vinna harðfisk og held
ég að það sé rétt hjá honum.“

Síðustu daga desember-
mánaðar var kalt í veðri og
jók blástur á áhrif kuldans.
Flestir undu þessu illa en einn
var þó sá sem hoppaði hæð
sína í loft upp af hrifningu.
Finnbogi J. Jónasson harð-
fiskverkandi á Ísafirði er sjald-
an eins ánægður og þegar vel
frystir, enda byggir hann sína
lífsafkomu á þurrkun fisks.
Slík vinnsla þarfnast frosts ef
vel á að takast.

„Það hefur verið alveg sér-
staklega gott veður í desem-
ber. Ég er einn af þeim sem
vilja hafa kalt á veturna en
hlýtt á sumrin. Þó er ég ekki
hrifinn af miklum snjóþyngsl-
um enda flýtir svoleiðis tíðar-
far síst fyrir harðfiskverkun-
inni.“

Góð tíð í haustGóð tíð í haustGóð tíð í haustGóð tíð í haustGóð tíð í haust
Finnbogi kaupir sitt hráefni

af fiskmörkuðum, auk þess
sem hann og synir hans gera
út bát til veiða. „Ég tek til
vinnslu meðalstóra ýsu og
steinbít. Undirmálsfisk læt ég
vera sem og ýsu í stærri kant-
inum þar sem hún er heldur
gróf til harðfiskverkunar. Þar
að auki er verð stórrar ýsu
það hátt á mörkuðum að hún
er með öllu ókaupandi í harð-
fisk.

Ég byrja alltaf að kaupa fisk
1. september. Í haust hefur
tíðarfarið verið mjög gott og
þægilegt að þurrka fiskinn. Ég
er með hjall í Arnardal en þar
er alltaf gola og snjólétt. Þar
er mjög gott að eiga við verk-
unina þar sem kjöraðstæður
eru fyrir hendi.“

Hangir í mánuðHangir í mánuðHangir í mánuðHangir í mánuðHangir í mánuð

Ómögulegt aðÓmögulegt aðÓmögulegt aðÓmögulegt aðÓmögulegt að
þurrka á sumrinþurrka á sumrinþurrka á sumrinþurrka á sumrinþurrka á sumrin

Á sumrin er rólegt hjá Finn-
boga. „Þá geri ég mest lítið
annað en að selja eitthvert
smáræði af harðfisk. Ég kaupi
engan fisk frá 1. maí til 1.
september, enda ómögulegt
að verka hann á sumrin svo
vel sé. Einn harðfiskverkandi
í Breiðadal reyndi að þurrka
fisk í sumar. Það virðist ekki
hafa tekist betur en svo að nú
tekur fólk það sérstaklega
fram við mig að það vilji ekki
sumarþurrkaðan fisk. Þessi
verkandi hefur hingað til gert
ágætis harðfisk, en virðist hafa
stigið út af beinu brautinni
þarna.“

Veita þarfVeita þarfVeita þarfVeita þarfVeita þarf
Alþingi aðhaldAlþingi aðhaldAlþingi aðhaldAlþingi aðhaldAlþingi aðhald

Svo til allur sá fiskur sem
fer til verkunar hjá Finnboga
kemur af smábátum. Hann
segir að verði ýsu- og stein-
bítsveiði smábáta sett inn í
kvótakerfið verði afleiðingar-
nar hræðilegar. „Þá munu 90%
allra vetrarveiða smábáta
leggjast af. Verði þetta að lög-
um á hinu háa Alþingi má
hífa flaggið í hálfa stöng hér
fyrir vestan. Þá er baráttan
búin að mínu mati. Í það
minnsta sé ég ekki fram á að
nokkur maður muni verka
harðfisk eftir það.

Ráðamenn þjóðarinnar hafa
gert hverja atlöguna á fætur
annarri að Vestfirðingum. Mér
finnst flestir fulltrúar sveitar-
félaga á Vestfjörðum og þing-
menn kjördæmisins engan
veginn hafa verið nógu bar-

áttuglaðir. Það þarf að veita
Alþingi aðhald og koma þing-
mönnum í skilning um að það
eru þeir en ekki almættið sem
setja þessi lög. Það er ekkert
náttúrulögmál að svona séu
hlutirnir gerðir.“

Enginn er að biðjaEnginn er að biðjaEnginn er að biðjaEnginn er að biðjaEnginn er að biðja
um ölmusuum ölmusuum ölmusuum ölmusuum ölmusu

„Verði þessi ólög að veru-
leika má reikna með því að

vestfiskir sjómenn muni vera
á skaki á sumrin en atvinnu-
leysisbótum á veturna. Þá hafa
þeir lítið annað að gera en að
sitja á pöllum Alþingis og
munu þeir sennilega gera það
einhverjir. Ég myndi hiklaust
taka þátt í slíkum mótmælum,
því ljóst er að ég hefði lítið
annað að gera legðust vetrar-
veiðar smábáta af.

Ég fæ illa skilið þá sem
vilja flytja suður. Um jólin
hafa borist fréttir af annríki

hjá Mæðrastyrksnefnd, Vetr-
arhjálp og fleiri slíkum stofn-
unum. Ég skil ekki hvers
vegna mönnum liggur svona
á að fara suður í biðröð eftir
að fá að borða.

Vestfirðingar hafa ekki
verið að biðja um neinar öl-
musur. Við viljum bara fá að
vera í friði fyrir ólögum hins
háa Alþingis sem hafa hingað
til fátt gott gert fyrir byggðir
svæðisins.“

Loks eru þau tímamót að baki er marka skil tveggja alda. Hin 20. er að baki
og 21. öldin eftir Krists burð hefur byrjað sína löngu göngu. Liðin öld færði
mannkyninu ótrúlegar framfarir, þótt ekki hafi þær skipst jafnt meðal jarðarinnar
barna. Svo miklar, að væri nútímamanninum svipt aftur um heila öld er fyllsta
ástæða til að ætla hann ófæran um daglegt líf þess tíma. Frumþarfirnar tækju
allan hans tíma. Barátta við kulda, sjúkdóma og alls kyns skort myndi gera
daglegt líf óbærilegt þeim sem byrjar nú 21. öldina á Vesturlöndum.

Framþróun á Íslandi er lyginni líkust. Velferðin sem Íslend-ingar búa nú við
líkist helst lýsingum sagna af álfum og tröll-um, en þær
fylgdu þjóðinni inn í síðustu öld. Þá var því trúað að hvergi á
Íslandi væru álfar voldugri en á Vestfjörðum, einkum á
Hornströndum, en þar yljaði fólk sér við ævintýrasagnir
þegar vetur-inn var dimmastur og ferðalög mannfólksins og aðföng harðdræg
vegna veð-urs og samgönguleysis. Nær hálf öld er liðin frá því byggð á
Hornströndum lagðist af. Ef til vill hefði byggð þar ekki átt sér framtíð, jafnvel
við þá tækni sem ríkir nú. En hvað um Ísland, og þá ekki síður, hver er framtíð
Vestfjarða og íbúa þar?

Við næstu aldamót á undan þeim sem nú er fersk í minni lesenda vissu engir
hvað komandi öld bæri í skauti sér. Í kvæðinu Aldamótin komst Hannes Haf-
stein sýslumaður Ísfirðinga nokkuð nærri lagi um meginþætti sem skiptu Ís-
lendinga öllu. Hann spáði fyrir um raforkuframleiðslu og notkun, afl fossanna,

sjálfstæði þjóðarinnar, heimsstyrjaldirnar, Hel og Hildi og síðast en ekki síst
að landið og íbúarnir nytu blessunar Guðs. Nú kann einhver að segja: Er ekki
ofmælt? Svo er ekki. Fyrir einni öld þurfti mikla hugsun til þess að sjá fyrir
þróunina, sem fært hefur Íslendingum velsæld og sjálfræði eigin búða. Raf-
magnið, vélarnar, bílarnir, tæknin, stór og mikilhæf fiskiskip eru forsendur
þess sem varð. Er atlæti okkar of gott?

Erfitt er að líta fram á veginn næstu 100 ár. Búast má við því að aukin tækni
færi aukinn frítíma og tómstundaiðja hvers konar verði umfangsmeiri. Menntun

verður samfella, ekki einstakur kafli í ævi manns, ætlaður til
undirbúnings, heldur takmark í sjálfu sér, sem aldrei hverfur
og verður ævistarf. Tæknin ætti að færa okkur alla möguleika
til að styrkja framhald búsetu á Íslandi. En mörg teikn eru á

lofti um það, að enn aukist samþjöppun byggðar og þangað sogast störfin og
menntaða fólkið, ef ekkert breytist. Hins vegar verður að ætla að rafmagnið,
tæknin og nýjar hugsjónir muni færa nýja sýn. Við höfum nú tækifæri til að
láta rætast lýsingar á því lífi sem báru uppi álfasögur frá síðustu öld og ekki
síður hinni nítjándu. Eru draumarnir glataðir?

Í raun snýst framtíðin eins og ævinlega um hugsjónir, drauma og þrautseigju
þeirra sem gerast raunverulegir forgöngumenn. Tæknin er næg til að láta
draumana rætast. Það skyldu forystumenn Íslendinga og ekki síður Vestfirðinga
muna.
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Útsalan hófst í dag
30-70% afsláttur!

Útsala!
Útsala!

Útsala!
Útsala!

Hafnarstræti 9 – Ísafirði
Sími 456 4905 – Fax 456 7905

Útsalan hófst í dag
30-70% afsláttur!

Signdi yfir bátinn áðurSigndi yfir bátinn áðurSigndi yfir bátinn áðurSigndi yfir bátinn áðurSigndi yfir bátinn áður
en hann var brennduren hann var brennduren hann var brennduren hann var brennduren hann var brenndur

Aldamótabrenna við SkutulsfjörðAldamótabrenna við SkutulsfjörðAldamótabrenna við SkutulsfjörðAldamótabrenna við SkutulsfjörðAldamótabrenna við Skutulsfjörð
Finnbjörn ÍS 37 í ljósum logum á bálkestinum.

Áramótabrenna (aldamóta-
brenna) Ísfirðinga var eins og
endranær á Hauganesi við
Skutulsfjörð á gamlárskvöld.
Óli M. Lúðvíksson stjórnaði
fjöldasöng að venju en harmo-
nikumenn léku undir. Veður
var gott og fjöldi fólks við
brennuna þar sem báturinn
Finnbjörn ÍS 37 kvaddi þenn-
an heim á bálkestinum.

Finnbjörn var rúm 11 tonn
og var byggður í Bátalóni í
Hafnarfirði árið 1971. „Þetta
var virðuleg útför. Ég signdi
yfir bátinn áður en hann var
brenndur“, sagði eigandi báts-
ins, Elías Ingimarsson skip-
stjóri í Hnífsdal. „Báturinn
hefði þurft töluverða viðgerð.
Sjálfsagt hefði verið hægt að

gera við hann en ég vildi koma
mér út úr útgerðinni. Þetta eru
ganglitlir bátar og úreltir en
þóttu góðir á sínum tíma.“

Báturinn var svo til allan
tímann í eigu Elíasar. Hann

segir að báturinn hafi mest
verið á rækju, færum og línu.
Hins vegar var hann búinn að
liggja rúmt ár í höfninni á
Ísafirði áður en hann var tek-
inn á land rétt fyrir jólin.

Brennumenn með fötur að auka eldinum kraft.

Um 90 manns sóttu Vínar-
dansleik og nýársfagnað
Zontaklúbbsins Fjörgynjar í
Félagsheimilinu í Hnífsdal að
kvöldi nýársdags. Að sögn
Jósefínu Gísladóttur, einnar
þeirra sem undirbjuggu fagn-
aðinn, gekk allt eins og í sögu.
„Ólafur Helgi Kjartansson
sýslumaður var gestur kvölds-

ins og flutti aldamótaljóð
Hannesar Hafstein. SKG-
veitingar sáu til þess að enginn
stigi dansinn á fastandi maga
og Elísabet Gunnarsdóttir
arkitekt hannaði glæsilegar
skreytingar“, sagði Jósefína.

Tónlistina fluttu söngkonan
Sigrún Pálmadóttir, Vínar-
bandið og BG og Margrét.

Notuð voru danskort og Vínar-
tónlist voru gerð góð skil.
Þetta var í þriðja skiptið sem
Zontaklúbburinn Fjörgyn
heldur dansleik af þessu tagi.
Klúbburinn, sem er atvinnu-
greinaklúbbur kvenna, var
stofnaður fyrir um fjórum
árum. Formaður Fjörgynjar er
Guðfinna Hreiðarsdóttir.

Árlegur nýársfagnaður Zontaklúbbsins FjörgynjarÁrlegur nýársfagnaður Zontaklúbbsins FjörgynjarÁrlegur nýársfagnaður Zontaklúbbsins FjörgynjarÁrlegur nýársfagnaður Zontaklúbbsins FjörgynjarÁrlegur nýársfagnaður Zontaklúbbsins Fjörgynjar

Ekta Vínardansleik-Ekta Vínardansleik-Ekta Vínardansleik-Ekta Vínardansleik-Ekta Vínardansleik-
ur með danskortumur með danskortumur með danskortumur með danskortumur með danskortum
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 6. janúar kl. 16:00

Vináttuleikur í handknattleik: Ísland – Frakkland

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 6. janúar kl. 14:45

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn

Fimmtudagur 4. janúar kl. 19:40
Epson-deildin: Njarðvík – Tindastóll

Dóttir hershöfðingjans eða General´s Daughter, er toppspennumynd með
John Travolta, Madeleine Stowe og Timothy Hutton í aðalhlutverkum sem
Stöð 2 sýnir á laugardagskvöld kl. 22:20. Liðsforinginn Paul Brenner verður
að taka á honum stóra sínum þegar hann fær hrottalegt morðmál til úrlausnar.
Dóttir mikilsvirts hershöfðingja finnst látin og leiðir rannsókn í ljós að henni
hefur verið nauðgað. Við nánari eftirgrennslan koma Paul og Sara aðstoðarkona
hans víða að lokuðum dyrum. Svo virðist sem háttsettir menn í hernum teng-
ist málinu.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir

www.yle.fi/fbc/latini/
Fréttavefurinn Nuntii
Latini er væntalega sá
eini sem er á latínu. Hon-
um hefur verið haldið úti
um árabil og þar er greint
frá heimsviðburðum á
skilmerkilegan hátt. Þetta
er skemmtilegur vefur fyrir
gamla latínugrána og líka
fyrir þá sem hafa gaman
af tungumálum. Þeir sem
eru þokkalegir í ensku, að
ekki sé talað um rómönsk
mál að auki, ættu að
þekkja fjölmarga orð-
stofna í latnesku fréttun-
um og geta áttað sig á því
sem fjallað er um.

General´s Daughter

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á föstudag:
Norðaustan 8-13 m/s og
éljagangur austanlands,
en annars hægari og
skýjað með köflum.
Frost 0-5 stig.
Horfur á laugardag:
Norðaustan 8-13 m/s og
éljagangur austanlands,
en annars hægari og
skýjað með köflum.
Frost 0-5 stig.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt, 5-8 m/s og él
víða um land. Vægt frost.
Horfur á mánudag:
Breytileg átt og él eða
snjókoma um land allt.
Fremur kalt í veðri.
Horfur á þriðjudag:
Breytileg átt og él eða
snjókoma um land allt.
Fremur kalt í veðri.

Föstudagur 5. janúar
16.30  Fréttayfirlit
16.35  Leiðarljós
17.15  Sjónvarpskringlan
17.30  Táknmálsfréttir
17.40  Stubbarnir (21:90)
18.05  Nýja Addams-fjölskyldan
18.30  Fjórmenningarnir (13:13)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Úlfur, úlfur. (Never Cry Wolf)
Bandarísk fjölskyldumynd frá 1983 um
líffræðing sem býr á meðal úlfa í Yukon
og rannsakar lífshætti þeirra. Aðalhlut-
verk: Charles Martin Smith og Brian
Dennehy.
21.50  Stuttmyndadagar í Reykjavík.
Í þættinum eru sýndar þær þrjár stutt-
myndir sem unnu til verðlauna á Stutt-
myndadögum í Reykjavík 2000, ásamt
viðtölum við höfunda þeirra.
22.50  Tollverðir hennar hátignar. (The
Knock) Bresk sakamálamynd um baráttu
sérsveitar Bresku tollgæslunnar við
smyglara.
00.30  Sex dagar og sjö nætur. (Six
Days and Seven Nights) Bandarísk
ævintýramynd frá 1998 um ævintýri
flugmanns og ritstýru eftir að þau nauð-
lenda flugvél sinni á eyju í Suðurhöfum.
e. Aðalhlutverk: Harrison Ford, Anne
Heche, David Schwimmer .
02.10  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 6. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (6:90)
09.30  Mummi bumba (12:65)
09.35  Bubbi byggir (14:26)
09.48  Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50  Ungur uppfinningamaður
14.30  Evrópumót landsliða
16.00  Landsleikur í handbolta. Bein
útsending frá vináttulandsleik Íslend-
inga og Frakka á Ásvöllum í Hafnar-
firði.
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Búrabyggð (87:96)
18.30  Versta nornin (9:13)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Egill. Egill Ólafsson flytur nokkur
ný lög og brugðið verður upp myndum
frá ferli hans sem leikara og tónlistar-
manns.
21.00  Hvað um Bob? (What About
Bob) Bandarísk gamanmynd frá 1991
um elskulegan taugasjúkling sem þrengir
sér upp á fjölskyldu geðlæknis í sumar-
fríi. Aðalhlutverk: Bill Murray, Richard
Dreyfuss og Julie Hagerty.
22.35  Móðurmissir. (Orphans) Bresk
bíómynd frá 1999. Fjögur systkini koma
saman í Glasgow til að undirbúa jarðarför
móður sinnar og lenda í undarlegri at-
burðarás. Aðalhlutverk: Douglas Hens-
hall, Gary Lewis, Stephen McCole, Rose-
marie Stevenson og Frank Gallagher.
00.15  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 7. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (22:107)
10.22  Róbert bangsi (14:26)
10.46  Sunnudagaskólinn
11.00  Skjáleikurinn
14.50  Sjónvarpskringlan
15.05  Komið og dansið
15.40  Mósaík
16.20  Vísindi í verki - Lífs úr jörð
16.50  Mahler
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.25  Eva og Adam (4:8)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Bílasalan Bjallan (1:2) Sjón-
varpsleikrit eftir Ólaf Hauk Símonarson
um eina af síðustu sjálfstæðu bílasölun-
um, Bjölluna, sem er fjölskyldufyrirtæki
óháð stóru bílaumboðunum. Leikendur:
Pétur Einarsson, Steinunn Ólína Þor-
steinsdóttir, Margrét Vilhjálmsdóttir,
Helgi Björnsson, Björn Jörundur Frið-
björnsson, Jóhann Sigurðarson og Sig-
urður Skúlason.
20.55  Fréttir aldarinnar
21.00  Hestabúgarðurinn (1:4)
21.50  Helgarsportið
22.15  Guðir og ófreskjur (Gods and
Monsters) Margverðlaunuð mynd frá
1999 um ævi kvikmyndaleikstjórans
James Whale sem hneykslaði fólk með
kvikmyndum á borð við Frankenstein
en þó ekki síður með einkalífi sínu. Aðal-
hlutverk: Ian McKellen, Brendan Fraser
og Lynn Redgrave.
23.55  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 5. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.25 Í fínu formi
09.40 Siggi Hall í Boston
10.10 Lífið sjálft (1:11) (e)
10.55 Jag
11.45 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Hér er ég (4:25) (e)
13.00 Sólsetursstræti
14.45 Oprah Winfrey
15.30 Ein á báti (20:25) (e)
16.15 Hrollaugsstaðarskóli
16.40 Í Vinaskógi
17.05 Leo og Popi
17.10 Strumparnir
17.35 Gutti gaur
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (4:24)
18.30 Nágrannar
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.58 *Sjáðu
20.15 Hinir fræknu. (The Mighty) Ein-
stök saga um vináttu tveggja drengja
sem hafa orðið utanveltu í lífinu vegna
útlits síns. Max er stór og klunnalegur en
Kevin er haldinn sjúkdómi sem veldur
því að bein hans eru hætt að vaxa. Það
stendur hins vegar ekkert í vegi fyrir
þeim þegar þeir taka höndum saman og
ævintýrin gerast.  Aðalhlutverk: Gena
Rowlands, Sharon Stone, Harry Dean
Stanton, Kieran Culkin, Gillian Ander-
son.
22.00 Ó,ráðhús (1:26)
22.30 Í minnisleit. (Unforgettable) Eig-
inkona dr. Crane er myrt og liggur lækn-
irinn sjálfur undir sterkum grun. Hann
leitar allra leiða til að sanna sakleysi sitt
og í örvæntingu sinni prófar hann nýja
tækni sem gerir honum kleift að lesa
hugsanir konu sinnar daginn sem hún
var myrt. Brátt missir hann tökin á at-
burðarásinni og lendir sjálfur í lífshættu.
Aðalhlutverk: Linda Fiorentino, Peter
Coyote, Ray Liotta.
00.25 Vörðurinn. (The Crossing Guard)
Freddy Gale missti sex ára dóttur sína
þegar drukkinn maður keyrði á hana.
Freddy hefur ekki litið glaðan dag síðan
og núna er morðinginn laus úr fangelsi.
Freddy finnst að bílstjórinn eigi að gjalda
fyrir verknaðinn með lífi sínu.  Aðalhlut-
verk: Jack Nicholson, David Morse,
Anjelica Huston.
02.15 Draumsýnir. (Dream Man) Kris
er í morðdeild lögreglunnar og rannsakar
dauðsfall vellauðugrar konu sem átti
mun yngri eiginmann. Talsverðar líkur
eru á að hann eigi þátt í dauða konunnar.
Kris leyfir sér hins vegar að verða hrifin
af hinum grunaða og leikur hættulegan
leik sem gæti kostað hana lífið.  Aðalhlut-
verk: Andrew McCarthy, Bruce Green-
wood, Patsy Kensit.
03.50 Dagskrárlok

Laugardagur 6. janúar
07.00 Grallararnir
07.20 Össi og Ylfa
07.45 Villingarnir
08.05 Doddi í leikfangalandi
08.35 Leo og Popi
08.40 Orri og Ólafía
09.00 Með Afa
09.50 Hvell-Geiri
11.35 Kastali Melkorku
12.00 Best í bítið
12.55 60 mínútur II (e)
13.45 NBA-tilþrif
14.15 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (2:24)
20.30 Hetjudáðir. (McHale´s Navy)
Stórskemmtileg gamanmynd um yfirfor-
ingjann Quinton McHale sem er kallaður
aftur til starfa hjá hernum eftir að annar
versti hryðjuverkamaður heims hefur
hertekið eyjuna San Moreno og hafið
framleiðslu á kjarnorkuvopnum. McHale
ætlar með hjálp sinnar gömlu áhafnar að
bjarga heiminum frá hryðjuverkamann-
inum illa.  Aðalhlutverk: Ernest Borg-
nine, Dean Stockwell, Tom Arnold.
22.20 Dóttir hershöfðingjans. (The
General´s Daughter) Spennumynd.
Liðsforinginn Paul Brenner verður að
taka á honum stóra sínum þegar hann
fær hrottalegt morðmál til úrlausnar.
Dóttir mikilsvirts hershöfðingja finnst
látin en rannsókn leiðir í ljós að henni
hefur verið nauðgað. Við nánari eftir-

grennslan koma Paul og Sara aðstoðar-
kona hans víða að lokuðum dyrum. Svo
virðist sem hásettir menn í hernum tengist
málinu.  Aðalhlutverk: John Travolta,
Madeleine Stowe, James Cromwell,
Timothy Hutton, Leslie Stefanson.
00.20 Boðorðabrjótur. (Command-
ments) Hvað á að gera þegar maður
missir allt sem gefur lífinu tilgang? Seth
Warner er góðhjartaður og hamingju-
samur maður sem verður fyrir því að
missa allt sem gefur lífi hans gildi. Hann
fer að halda að Guð sé að láta reiði sína
bitna á sér af einhverri ástæðu. En hvernig
hefnir maður sín á Guði?  Aðalhlutverk:
Aidan Quinn, Anthony Lapaglia, Courte-
ney Cox.
01.45 Svartnætti. (In the Bleak Mid-
winter) Atvinnulaus og heldur ráðvilltur
leikari ákveður að setja upp leikverkið
Hamlet í afskekktum enskum smábæ og
fær til liðs við sig sundurleitan og skraut-
legan hóp heimamanna. Ljúf gaman-
mynd að hætti Breta.  Aðalhlutverk: Ric-
hard Briers, Michael Maloney, Mark
Hadfield, Nicholas Farrell.
03.20 Dagskrárlok

Sunnudagur 7. janúar
07.00 Tao Tao
07.25 Búálfarnir
07.30 Maja býfluga
07.55 Dagbókin hans Dúa
08.20 Tinna trausta
08.45 Skriðdýrin
09.05 Gluggi Allegru
09.30 Grallararnir
09.50 Hrollaugsstaðarskóli
10.15 Sagan endalausa
10.40 Töfravagninn
11.05 Donkí Kong
11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.45 Innrásin frá Mars
15.30 Oprah Winfrey
16.15 Francis Ford Coppola kynnir
16.40 Nágrannar
18.20 Fornbókabúðin (1:8) (e)
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.30 Svik (1:2). (Deceit) Hörkuspenn-
andi framhaldsmynd. Hvarf viðskipta-
jöfursins Harrys Richmonds vekur mikla
athygli. Fjölskyldan hans, eiginkonan
Ellen og börnin Kate og John bíða á
milli vonar og ótta. Richmond og snekkj-
an hans virðast hafa gufað upp og leit
strandgæslunnar ber engan árangur. Eig-
inkonan er sannfærð um að leitarmenn
geti gert betur og hún reynist sannspá.
Snekkjan finnst en er Harry Richmond
enn á lífi? Aðalhlutverk: Francesca Ann-
is, Peter O´Brien, Christopher Fulford,
James Hazeldine.
21.45 Einfarinn J.D. Salinger. J.D.
Salinger er einn af athyglisverðustu rit-
höfundum síðustu aldar. Bók hans Bjarg-
vætturinn í grasinu, The Catcher in the
Rye, vakti heimsathygli en í kjölfar
frægðarinnar dró rithöfundurinn sig í
hlé. Morðið á John Lennon og tilræðið
við Ronald Reagan endurvöktu að hluta

áhugann á J.D. Salinger en báðir ódæð-
ismennirnir voru með bók hans í fórum
sínum.
22.35 Ástfangnar. (Two Girls In Love)
Randy og Evie eiga fátt sameiginlegt
nema ástina og standa saman þrátt fyrir
andúð fjölskyldu og vina á ástarsam-
bandi þeirra. Aðalhlutverk: Laurel
Holloman, Nicole Ari Parker.
00.10 Dagskrárlok

Föstudagur 5. janúar
17.15 David Letterman
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Trufluð tilvera (4:17)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
00.00 NBA-leikur vikunnar. Bein
útsending frá leik Philadelphia 76ers
og Seattle SuperSonics.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 6. janúar
16.20 Íþróttir um allan heim
17.15 Jerry Springer

18.00 Ameríski fótboltinn Bein útsend-
ing frá úrslitakeppninni.
21.00 Austin Powers. Gamanmynd.
Austin Powers var fremsti njósnari Breta
á sjöunda áratugnum. Þegar krafta hans
þurfti ekki lengur við var hann frystur
og settur í geymslu. Nokkrum áratugum
síðar er aftur þörf fyrir mann eins og
Powers og hann tekur til starfa á ný.
Powers er hins vegar óbreyttur og
aðferðir hans og viðhorf eru engan
veginn í takt við nýja tíma. Maltin gefur
tvær stjörnur. Aðalhlutverk: Mike Myers,
Elizabeth Hurley, Michael York, Mimi
Rogers, Robert Wagner.
22.35 Kynlífsiðnaðurinn í Japan (4:12)
(Another Japan) Nýr myndaflokkur um
klámmyndaiðnaðinn í Japan. Rætt er við
leikara og framleiðendur í þessum vax-
andi geira sem veltir milljörðum.
23.05 Hnefaleikar - M.A. Barrera. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Las Veg-
as. Á meðal þeirra sem mætast eru Marco
Antonio Barrera og Jesus Salud.
01.05 Emmanuelle. Ljósblá kvikmynd.
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 7. janúar
12.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Fulham og Manchester United í
þriðju umferð bikarkeppninnar.
15.00 David Beckham. Glænýr þáttur
um knattspyrnukappann David Beck-
ham, leikmann Manchester United.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Newcastle United og Aston Villa í
þriðju umferð bikarkeppninnar.

Dregið hefur verið úr
„verkfærakaupendapotti“
hjá versluninni Metró-Ár-
al á Ísafirði. Iðnaðarmenn
og aðrir sem keypt hafa
DeWalt-verkfæri á síðustu
mánuðum hafa fengið
nöfn sín í pott og vinning-
urinn var reiðhjól að verð-
mæti yfir sjötíu þúsund
krónur. Sá heppni reyndist
vera Esra Esrason hjá
Plastorku á Ísafirði. Hann
er hér með hjólið ásamt
Haraldi Júlíussyni og Al-
freð Erlingssyni verslun-
areiganda.
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Sprengjutilboð!
16" pizza með þremur

áleggstegundum á aðeins kr. 990.-
Ath! Einungis ef sótt er eða borðað í sal

Sprengjutilboð í sal!
Hróa borgari á aðeins kr. 249.-

Ath! Einungis í sal

Pöntunarsími
456 5525

Gildir út janúar!

Mánagötu 1 – Ísafirði

Þór – KFÍ á 100" tjaldi
hjá okkur á laugardaginn!
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Jónas Tómasson tónskáld er bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar árið 2000Jónas Tómasson tónskáld er bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar árið 2000Jónas Tómasson tónskáld er bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar árið 2000Jónas Tómasson tónskáld er bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar árið 2000Jónas Tómasson tónskáld er bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar árið 2000

Viðurkenning fyrir framlag tilViðurkenning fyrir framlag tilViðurkenning fyrir framlag tilViðurkenning fyrir framlag tilViðurkenning fyrir framlag til
 menningarstarfs um langt árabil menningarstarfs um langt árabil menningarstarfs um langt árabil menningarstarfs um langt árabil menningarstarfs um langt árabil

Jónas Tómasson tónskáld
var sæmdur nafnbótinni bæj-
arlistamaður Ísafjarðarbæjar
árið 2000 í hófi sem menn-
ingarmálanefnd og bæjar-
stjórn héldu honum og fjöl-
skyldu hans í Stjórnsýsluhús-
inu fimmtudaginn 28. desem-
ber. Þessari heiðursnafnbót til
staðfestingar fékk Jónas fagr-
an grip sem Dýrfinna Torfa-
dóttir gullsmiður á Ísafirði
gerði af þessu tilefni. Einnig
fékk hann nokkra fjárupphæð.
Hér er um að ræða viðurkenn-
ingu til Jónasar fyrir framlag
hans til menningarstarfs á Ísa-
firði um langt árabil og fylgja

henni engar skyldur.
Birna Lárusdóttir, forseti

bæjarstjórnar, flutti ávarp í
hófinu en tónskáldið þakkaði
fyrir sig. Þetta er í fyrsta sinn
sem listamaður hlýtur þessa
viðurkenningu úr hendi Ísa-
fjarðarbæjar en stefnt er að
því að veita þessa nafnbót
framvegis eftir því sem ástæð-
ur leyfa. Svo vildi til, að þenn-
an dag var 28 ára brúðkaups-
afmæli þeirra Jónasar Tóm-
assonar og Sigríðar Ragnars-
dóttur skólastjóra, eiginkonu
hans. Af því tilefni fengu þau
aukalega fagran blómvönd frá
bæjaryfirvöldum.

Hjónin Jónas Tómasson með heiðursgripinn og Sigríður Ragnarsdóttir með blómvöndinn
ásamt börnum sínum, þeim Herdísi Önnu og Tómasi Árna.

SólseturSólseturSólseturSólseturSólsetur
við aldarlokvið aldarlokvið aldarlokvið aldarlokvið aldarlok
Þegar sólargangur er
skemmstur við Skutuls-
fjörð er dagsbirtan
ósjaldan áhrifamest þegar
hún er á förum. Á þessari
mynd sér frá Pollgötu til
fjallahringsins í suðvestri
og geislar hnígandi sólar
leika sér á himni og sjó.
Þó að blæbrigði náttúr-
unnar séu ný á hverri
stund, þá má vænta þess
að Ljósvíking-urinn hafi
séð fegurð himinsins með
svipuðum hætti fyrir
hundrað árum og við
gerðum nú við aldamót.

Ingibjörg Pálmadóttir, heil-
brigðis-og tryggingamálaráð-
herra, hefur skipað Guðjón
Brjánsson, framkvæmda-
stjóra FSÍ, framkvæmdastjóra
Heilbrigðisstofnunarinnar á
Akranesi til næstu fimm ára.
Níu sóttu um starfið.

Sérstök nefnd, sem metur
hæfni umsækjenda komst að
þeirri niðurstöðu að fimm um-
sækjenda um framkvæmda-
stjórastarfið uppfylltu skilyrði
um menntun og reynslu í
rekstri og stjórnun. Að mati
nefndarinnar var Guðjón hæf-
astur þeirra, sem sóttu um
starfið.

Guðjón ráð-Guðjón ráð-Guðjón ráð-Guðjón ráð-Guðjón ráð-
inn til HSAinn til HSAinn til HSAinn til HSAinn til HSA

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
Guðjón S. Brjánsson.

Kyrrð og friður fyrir listamenn við GaltarvitaKyrrð og friður fyrir listamenn við GaltarvitaKyrrð og friður fyrir listamenn við GaltarvitaKyrrð og friður fyrir listamenn við GaltarvitaKyrrð og friður fyrir listamenn við Galtarvita

Keflavík undir Gelti komin í einkaeiguKeflavík undir Gelti komin í einkaeiguKeflavík undir Gelti komin í einkaeiguKeflavík undir Gelti komin í einkaeiguKeflavík undir Gelti komin í einkaeigu
Ólafur Jónasson kvik-

myndagerðarmaður frá Ísa-
firði hefur keypt jörðina og
byggingarnar í Keflavík, litlu
víkinni sem horfir móti opnu
úthafi milli hamraborganna
Galtar og Öskubaks. Í seinni
tíð er staðurinn þekktastur fyr-
ir Galtarvita sem þar er. Þarna
er um að ræða gamla vita-
varðarhúsið, fjárhús og raf-
stöð en sjálfur vitinn verður

áfram í eigu ríkisins. Hann
gengur fyrir sólarorku og
mannshöndin þarf ekki að
koma þar nærri. Ólafur hefur
í hyggju að eiga þarna sumar-
dvalarstað fyrir sjálfan sig en
auk þess ætlar hann að bjóða
húsið og aðstöðuna á leigu í
skamman tíma í senn.

„Ég hef þegar fengið fyrir-
spurn frá myndlistarmönnum
sem vilja vera þarna í viku í

sumar. Helst vil ég leigja fólki
sem vinnur að einhverri sköp-
un“, segir Ólafur. Litlar líkur
eru til þess að listafólk sem
leitar sér kyrrðar verði fyrir
ónæði svo heitið geti á þessum
sérkennilega stað nema helst
frá fuglum himinsins.

Galtarviti er afar afskekktur
og verður helst farið þangað á
báti. Þar er ekkert vegasam-
band og um torfærar göngu-

leiðir að fara með sjó undir
bröttum hlíðum, hvort heldur
er suður til Súgandafjarðar eða
norður til Skálavíkur. Þó mun
fært á vélsleðum og jafnvel
jeppum á fönn á vetrum. Síð-
ast þegar Ólafur kom að Galt-
arvita var hann fluttur þangað
á bát. Hins vegar fór hann
þaðan aftur gangandi undir
Öskubak og yfir í Skálavík og
það tók hann fjóra tíma.

Það er bæði ódýrara og
öruggara að vera áskrifandi!

Áskriftarsíminn er 456 4560
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