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– sjá spjall við Óla Reyni Ingimarsson
í Vélsmiðjunni Þristi á Ísafirði á bls. 10

Átján ára ungÁtján ára ungÁtján ára ungÁtján ára ungÁtján ára unglingur handtekinn um helginalingur handtekinn um helginalingur handtekinn um helginalingur handtekinn um helginalingur handtekinn um helgina

Talinn hafa átt þátt í fjórumTalinn hafa átt þátt í fjórumTalinn hafa átt þátt í fjórumTalinn hafa átt þátt í fjórumTalinn hafa átt þátt í fjórum
líkamsárásum sama kvöldiðlíkamsárásum sama kvöldiðlíkamsárásum sama kvöldiðlíkamsárásum sama kvöldiðlíkamsárásum sama kvöldið

Þrjár kærur hafa verið
lagðar fram á hendur tveim-
ur mönnum vegna meintra
líkamsárása á Ísafirði á
föstudagskvöldið. Átján ára
unglingur sat inni hjá lög-
reglunni á Ísafirði aðfaranótt
laugardagsins, sakaður um
að hafa ráðist á eða tekið
þátt í að ráðast á fjóra ein-
staklinga. Ekki mun þó hafa
verið ráðist á þá alla í hóp

heldur hvern í sínu lagi með
stuttu millibili og eru þetta
aðskilin mál.

Ekki munu meiðsli þeirra
sem fyrir árásunum urðu vera
alvarleg. Helst er að þeir séu
bláir og marðir en einn varð
þó að láta lækni sauma sár í
andliti. Sá áverki varð af hendi
annars manns sem átti þátt í
einni árásinni og telst upp-
hafsmaður hennar og hefur

einnig verið kærður.
Að öðru leyti var síðasta

helgi róleg hjá lögreglunni
á Ísafirði. Ekki var vitað
um nein slys eða alvarleg
óhöpp.

Íslensk miðlun VestfjörðumÍslensk miðlun VestfjörðumÍslensk miðlun VestfjörðumÍslensk miðlun VestfjörðumÍslensk miðlun Vestfjörðum

Þrjár stöðvarÞrjár stöðvarÞrjár stöðvarÞrjár stöðvarÞrjár stöðvar
þegar seldarþegar seldarþegar seldarþegar seldarþegar seldar
Búið er að selja þrjár af

fjórum starfsstöðvum þrota-
bús Íslenskrar miðlunar Vest-
fjörðum ehf. Í síðustu viku
keypti fyrirtækið Vestmark á
Ísafirði stöðina á Ísafirði og
Netver ehf. á Raufarhöfn stöð-
ina í Bolungarvík. Fyrr í vetur
var gengið frá sölu stöðvar-
innar á Suðureyri til nýstofn-

aðs fyrirtækis, Fjarvinnslunn-
ar Suðureyri ehf.

Að sögn Björns Jóhannes-
sonar, skiptastjóra þrotabús-
ins, fékkst viðunandi verð fyr-
ir stöðvarnar. Nú á einungis
eftir að selja fjórðu starfstöð-
ina sem er á Þingeyri. Að sögn
Björns hefur ekkert viðunandi
tilboð borist í hana.
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Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.
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Eina ferðina enn hafa andstæðingar flugvallarins í Vatnsmýrinni, í höfuðborg
allra Íslendinga, vonandi, krækt höndum saman til að hrinda í framkvæmd
þeim ásetningi að hola innanlandsfluginu niður á Keflavíkurflugvelli.

Að því leyti er umræðan nú frábrugðin fyrri atlögum, að loks sér
fyrir endann á þeirri fyrirætlan borgaryfirvalda að velta kvölinni yfir
á borgarbúa í atkvæðagreiðslu. Rétt er að hafa í huga orð borgarstjóra
um að höfuðborgin hafi ákveðnum skyldum að gegna í þjónustu við
landsbyggðina. Í því samhengi hljóta greiðar samgöngur að gegna lykilhlut-
verki, þar sem þangað er svo margvíslega þjónustu að sækja, sem ekki er til
staðar á landsbyggðinni. Hætt er þó við að yfirlýsing borgarstjóra sé haldlítil
ef afgerandi meirihluti Reykvíkinga vill flugvöllinn burt. Þá bjóðast nú fleiri
valkostir. Ævintýraleg uppfylling í Skerjafirði eða flugvöllur í hrauninu sunn-
an Hafnarfjarðar. Reyndar hafa bæjarstjórar Kópavogs og Hafnarfjarðar lagst
gegn báðum þessum hugmyndum með hagsmuni bæjarfélaganna eða hluta
íbúanna að leiðarljósi.

Umræðan í flugvallarmálinu sýnir að lengi lifir í gömlum glæðum. Enn bera
menn á borð þau rök með flutningi innanlandsflugs til Keflavíkur, að ekki

skipti máli hvort um hálftíma akstur frá höfuðborginni út á flugvöll sé að ræða
eða ekki. Það þyki engum tiltökumál erlendis. Sumir telja meira að segja að
landsbyggðafólk sé miklu betur sett með að fljúga beint til Keflavíkur, því þá

geti það farið beint í aðra vél – til útlanda! Rök af því tagi, að hálftíma
akstur til og frá flugvelli skipti ekki máli, benda til að viðkomandi
viti ekki um hvað málið snýst. Hafi ekki minnstu hugmynd um
hvernig flugsamgöngur að vetrarlagi milli Reykjavíkur og staða úti á

landi ganga iðulega fyrir sig, stundum svo dögum skiptir. Og þarf stundum
ekki vetur til. Þetta vita þeir hins vegar sem á samgöngunum þurfa að halda
vegna erinda til höfuðborgarinnar af ýmsum toga.

Samgönguráðherra skilur þýðingu Reykjavíkurflugvallar fyrir íbúa lands-
byggðarinnar. Afstaða hans ber vott um skilning hans á nauðsyn þeirra á
greiðum og góðum aðgangi að höfuðborginni.

Leiði atkvæðagreiðslan í Reykjavík til þess að innanlandsflugi verði beint
til Keflavíkurflugvallar, getum við pakkað saman í eitt skipti fyrir öll. Ef það
verður þá ekki búið að því áður með stöðugt þrengri kostum, fákeppni og
hærri fargjöldum. s.h.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

NámskeiðNámskeiðNámskeiðNámskeiðNámskeið
fyrir mat-fyrir mat-fyrir mat-fyrir mat-fyrir mat-

vælafyrirtækivælafyrirtækivælafyrirtækivælafyrirtækivælafyrirtæki
Rannsóknarþjónustan Sýni

ehf. hefur ákveðið að efna til
námskeiðahalds á Ísafirði
dagana 2. og 3. febrúar nk.
sem ætlað er starfsmönnum
matvælafyrirtækja.

Fyrri daginn, kl. 12:30 til
16:30 verður námskeið um ör-
yggi matvæla, hreinlæti og
þrif og síðari daginn frá kl.
08:30 til 15:30 verður fjallað
um uppsetningu HACCP/
GÁMES kerfisins.

Rannsóknarþjónustan Sýni
ehf. er fyrirtæki sem býður
ýmsa þjónustu við matvæla-
og fóðuriðna og rekur m.a.
prófunarstofu fyrir örveru- og
efnagreiningar. Fyrirtækið
hefur á undanförnum árum
staðið fyrir fræðslu fyrir mat-
vælafyrirtæki um uppsetningu
HACCP/GÁMES kerfis, ann-
ars vegar um öryggi matvæla
og hreinlæti og þrif hins vegar.
Ýmist hafa námskeiðin verið
sérsniðin fyrir hvert fyrirtæki
eða haldin námskeið fyrir
blandaða hópa úr ýmsum
greinum matvælaiðnaðar.

Nánari upplýsingar um
námskeiðin eru veittar í síma
fyrirtækisins 567 3040.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

TvímenningurTvímenningurTvímenningurTvímenningurTvímenningur
í badmintoní badmintoní badmintoní badmintoní badminton
Tennis- og badmintonfélag

Ísafjarðar heldur um helgina
mót í tvímenningi í badmint-
on. Keppt verður í tveimur
styrkleikaflokkum og ráða
keppendur sjálfir í hvorum
flokknum þeir keppa. Ekki
verður litið til aldurs eða kyns
keppenda við skráningu.

Mótsskattur er 1.000 krónur
en gjald verður fellt niður fyrir
nemendur í grunnskóla og
framhaldsskóla. Mótið hefst
kl.12 á laugardag. Keppendur
verða að hafa skráð sig í
íþróttahúsinu á Torfnesi fyrir
klukkan 20 á föstudag.

Tónlistarfélag ÍsafjarðarTónlistarfélag ÍsafjarðarTónlistarfélag ÍsafjarðarTónlistarfélag ÍsafjarðarTónlistarfélag Ísafjarðar

Píanótónleikar í HömrumPíanótónleikar í HömrumPíanótónleikar í HömrumPíanótónleikar í HömrumPíanótónleikar í Hömrum
Helga Bryndís Magnús-

dóttir píanóleikari flytur
verk eftir Haydn, Brahms,
Liszt og Ravel í Hömrum á
Ísafirði á fimmtudagskvöld,
en á morgun er sólardagur
Ísfirðinga. Helga Bryndís er
Vestfirðingur að uppruna,
systurdóttir Hermanns á
Pósthúsinu á Ísafirði og dótt-
urdóttir Ingveldar Her-

mannsdóttur og Björns
Björnssonar frá Sæbóli í
Aðalvík.

Á sínum tíma stundaði
Helga Bryndís nám hjá Jónasi
Ingimundarsyni og síðan í
Vínarborg og Helsinki. Hún
hefur látið æ meira að sér
kveða á síðustu árum og er
komin í hóp þekktustu píanó-
leikara landsins. Einkum

hefur hún leikið kammertón-
list, með söngvurum og í Cap-
ut-hópnum. Í fyrra lék hún
einleik með Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands og Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands við
frábærar undirtektir.

Tónleikarnir annað kvöld
eru þriðju áskriftartónleikar
Tónlistarfélags Ísafjarðar á
þessu starfsári. Helga B. Magnúsdóttir.

„Viðskiptin fara alfarið
fram á Netinu og í gegnum
síma svo það háir okkur ekkert
að vera hér á Ísafirði“, segir
Fylkir Ágústsson, eigandi
ferðaskrifstofunnar Fylkis og
ræðismaður Dana á Ísafirði.

„Fólk fer inn á heimasíðuna

okkar, velur sér hús eða bíl
við hæfi, pantar síðan strax
eða hefur samband við okkur
og við sjáum um að panta.
Við sendum líka verðlista og
myndalista um allt land ef
þess er óskað.“ Fylkir hefur
útvegað Íslendingum bíla-
leigubíla í Danmörku í sex ár
en í fyrra fékk hann ferðaskrif-
stofuleyfi og hefur nú umboð
fyrir sumarhús og íbúðir víðs
vegar um Danmörku.

„Sumarhúsin hafa verið
hvað vinsælust af barnafólki
enda ákjósanlegur kostur fyrir
þann hóp.“ Sumarhúsafyrir-
tækið sem Fylkir hefur umboð
fyrir heitir DanCenter og er
eitt hið stærsta sinnar tegundar
í Danmörku með yfir 7.000
hús. Fylkir segir viðskiptin
hafa margfaldast á síðasta ári
og þakkar hann það fyrst og
fremst stórfelldri lækkun á
verði flugfargjalda til Dan-
merkur.

Viðskiptin hafaViðskiptin hafaViðskiptin hafaViðskiptin hafaViðskiptin hafa
margfaldastmargfaldastmargfaldastmargfaldastmargfaldast

Ferðaskrifstofan Fylkir á ÍsafirðiFerðaskrifstofan Fylkir á ÍsafirðiFerðaskrifstofan Fylkir á ÍsafirðiFerðaskrifstofan Fylkir á ÍsafirðiFerðaskrifstofan Fylkir á Ísafirði

Ölgerðin – bílstjóriÖlgerðin – bílstjóriÖlgerðin – bílstjóriÖlgerðin – bílstjóriÖlgerðin – bílstjóri
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar

eftir að ráða metnaðarfullan, hugmynda-
ríkan starfsmann til starfa í útibú Ölgerðar-
innar á Ísafirði. Viðkomandi þarf að hafa
frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.

Áhugasamir sendi greinargóðar upplýsing-
ar um menntun, reynslu og fyrri störf til af-
greiðslu Ölgerðarinnar á Ísafirði, merktar
,,Ölgerðin – bílstjóri“ fyrir 5. febrúar nk.

Nánari upplýsingar gefur Daníel í síma
869 0082 og farið verður með allar umsókn-
ir sem trúnaðarmál.

Þjófnaður á tölvu og verkfærumÞjófnaður á tölvu og verkfærumÞjófnaður á tölvu og verkfærumÞjófnaður á tölvu og verkfærumÞjófnaður á tölvu og verkfærum

Dæmdur í skilorðsbundið fangelsiDæmdur í skilorðsbundið fangelsiDæmdur í skilorðsbundið fangelsiDæmdur í skilorðsbundið fangelsiDæmdur í skilorðsbundið fangelsi
Liðlega tvítugur maður í

Bolungarvík var í gær sak-
felldur fyrir þjófnaði í Hér-
aðsdómi Vestfjarða og
dæmdur í tveggja mánaða
fangelsi, skilorðsbundið í
tvö ár. Á laugardagsmorgni

í september 1999 fór hann um
borð í bát í höfninni í Bolung-
arvíkurhöfn og stal úr honum
fartölvu ásamt tilheyrandi.

Í febrúar á síðasta ári fór
hann um borð í annan bát þar
í höfninni og stal úr honum

straumbreyti. Sama dag fór
hann í heimildarleysi inn í
íbúð í fjölbýlishúsi í Bol-
ungarvík og stal þar verk-
færatöskum. Sakborningur-
inn gekkst við verkum sín-
um.

Innlausnaríbúðir hjá ÍsafjarðarbæInnlausnaríbúðir hjá ÍsafjarðarbæInnlausnaríbúðir hjá ÍsafjarðarbæInnlausnaríbúðir hjá ÍsafjarðarbæInnlausnaríbúðir hjá Ísafjarðarbæ

Lán úr ÍbúðalánasjóðiLán úr ÍbúðalánasjóðiLán úr ÍbúðalánasjóðiLán úr ÍbúðalánasjóðiLán úr Íbúðalánasjóði
Stjórn Íbúðalánasjóðs hefur

samþykkt að veita Ísafjarðar-
bæ fimm milljón króna lán
vegna innlausnaríbúða sem
breyta skal í leiguíbúðir. Lánið
er veitt á grundvelli bráða-

birgðaákvæðis í lögum frá
1998, þar sem sveitarfélögum
er heimilað að leigja út íbúðir
sem þau hafa leyst til sín
samkvæmt ákvæðum eldri
laga.

Áður skal sveitarstjórn
greiða upp áhvílandi lán sem
veitt hafa verið af Byggingar-
sjóði verkamanna. Við þær að-
stæður á sveitarfélagið rétt á
nýju láni úr Íbúðalánasjóði.

Hafrannsóknaskipið ÁrHafrannsóknaskipið ÁrHafrannsóknaskipið ÁrHafrannsóknaskipið ÁrHafrannsóknaskipið Árni Friðriksson til sýnis á Ísafirðini Friðriksson til sýnis á Ísafirðini Friðriksson til sýnis á Ísafirðini Friðriksson til sýnis á Ísafirðini Friðriksson til sýnis á Ísafirði

Á leið til loðnuleitarÁ leið til loðnuleitarÁ leið til loðnuleitarÁ leið til loðnuleitarÁ leið til loðnuleitar
Árni Friðriksson, rannsókn-

arskip Hafrannsóknarstofnun-
ar, kom til Ísafjarðar á mánu-
dag. Skipið var að ljúka veiða-
færarannsóknum og kom til
Ísafjarðar til áhafnaskipta.
Síðan átti að halda til loðnu-
leitar.

Að sögn Hjalta Karlssonar
hjá Hafrannsóknastofnun á
Ísafirði verður byrjað að leita

út af Vestfjörðum en síðan
verður sennilega farið austur
á bóginn.

Almenningi var boðið að
skoða skipið síðdegis í gær.
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Rafn Pálsson er aftur kominn heim til Ísafjarðar eftir margra ára útivistRafn Pálsson er aftur kominn heim til Ísafjarðar eftir margra ára útivistRafn Pálsson er aftur kominn heim til Ísafjarðar eftir margra ára útivistRafn Pálsson er aftur kominn heim til Ísafjarðar eftir margra ára útivistRafn Pálsson er aftur kominn heim til Ísafjarðar eftir margra ára útivist

Raflagnir í hjarta EvrópusambandsinsRaflagnir í hjarta EvrópusambandsinsRaflagnir í hjarta EvrópusambandsinsRaflagnir í hjarta EvrópusambandsinsRaflagnir í hjarta Evrópusambandsins
– og asnar, kindur, endur, hænur, gæsir, kalkúnar og hundur í garðinum

Rafn Pálsson rafvirki er ný-
kominn heim frá Belgíu en
þangað fór hann fyrir sjö árum
síðan með unnustu sinni og
núverandi eiginkonu, Marij
Colruyt. Hann býr nú í leigu-
íbúð í Miðtúninu á Ísafirði og
vinnur með pabba sínum, Páli
Sturlaugssyni í Straum. Ekki
kom Rafn tómhentur frá Belg-
íu heldur hafði hann með sér
auk eiginkonu sinnar tvo syni
þeirra, þá Gísla og Julo Thor.

„Við erum ekki búin að
koma okkur almennilega fyrir
ennþá. Til stendur að flytja
hingað að fullu í sumar. Þang-
að til leigjum við íbúðina hans
Smára Haraldssonar kennara
sem er við nám í Skotlandi.“

Fékk nóg afFékk nóg afFékk nóg afFékk nóg afFékk nóg af
fiskvinnslufiskvinnslufiskvinnslufiskvinnslufiskvinnslu

Marij kona Rafns kom til
Ísafjarðar sem skiptinemi fyrir
tæpum tólf árum. „Þannig
kynntumst við. Ég var þá að
læra til stúdentsprófs í
Menntaskólanum á Ísafirði og
við vorum saman í bekk vet-
urinn sem hún var skiptinemi.
Hún fór aftur út til Belgíu um
sumarið og fór í háskóla en ég
varð eftir á Ísafirði og kláraði
stúdentspróf. Þegar ég var orð-

inn stúdent fór ég að læra raf-
virkjun og tók fyrri hluta
námsins á Ísafirði. Ég þurfti
svo að fara norður á Akureyri
til að klára námið.

Mér tókst að fá Marij til
mín til Akureyrar og gekk sá
vetur stórslysalaust fyrir sig.
Reyndar fékk Marij nóg af
fiskvinnslu eftir að hafa unnið
hjá Útgerðarfélagi Akureyr-
inga.

Þegar tók að vora fór Marij
út til Belgíu en ég varð eftir
heima á Íslandi. Ætlunin var
að ég myndi klára sveinspróf-
ið en fara svo út til hennar.
Það gekk eftir og fór ég til
Belgíu þá um haustið þegar
ég hafði lokið sveinsprófi í
rafvirkjun.“

Íslendingur kaupaÍslendingur kaupaÍslendingur kaupaÍslendingur kaupaÍslendingur kaupa
ekki regnhlífekki regnhlífekki regnhlífekki regnhlífekki regnhlíf

„Mig langaði til að fara í
skóla þarna úti. Ég fór í
tækniskóla í Gent og byrjaði
að læra eitthvað sem myndi
sennilega kallast rafvélafræði
á íslensku. Ég komst fljótlega
að því að ég þurfti að læra
flæmsku almennilega áður en
ég gat farið að læra eitthvað
annað. Einkunnir mínar í
tækniskólanum voru þó alveg

í meðallagi. Það segir þó í
raun meira um ástundun hinna
en árangur minn. Ég hreinlega
skildi ekki hvað sumt af þessu
liði var að gera þarna. Margir
virtust vera í skólanum bara
til að skemmta sér og öðrum,
enda féllu meira en sextíu pró-
sent af nemendunum og þótti
mönnum ekkert óeðlilegt við
það. Sjálfur féll ég í fyrstu
tilraun en hafði nokkuð góða
afsökun þar sem ég talaði ekki
stakt orð í flæmsku og því
síður í frönsku.

Eftir áramót ákvað ég að
fara í málaskóla. Það nám
gekk öllu betur og mér gekk
ágætlega að lesa flæmskuna.
Vorið sem ég var í þessum
málaskóla var mjög vætusamt
og í mars var hellidemba alla
dagana. Í einhverju þrjósku-
kasti neitaði ég að kaupa mér
regnhlíf og sagði að slíkt
gerðu Íslendingar ekki. Því
kom ég alltaf holdvotur í skól-
ann þá um vorið.“

UppbyggingUppbyggingUppbyggingUppbyggingUppbygging
um allt landiðum allt landiðum allt landiðum allt landiðum allt landið

Rafn og Marij bjuggu fyrst
í bænum Halle, um tuttugu
kílómetra frá hjarta Evrópu-
sambandsins. „Það búa um
20.000 manns í bænum. Þó er
þjónustustigið lægra en á Ísa-
firði, engin sundlaug er í bæn-
um og íþróttamannvirki eru
af skornum skammti. Bærinn
er það stutt frá Brüssel að
mönnum hefur ekki fundist
taka því að hafa sérstaka sund-
laug þar. Þetta er annað en á
Íslandi þar sem byggð eru
íþróttamannvirki í hvaða smá-
þorpi sem er.

Þegar ég hafði verið í Belgíu
í einn vetur sótti ég um vinnu
sem rafvirki í verslunarkeðju.
Einhvern veginn tókst mér að
staulast í gegnum viðtalið og
fékk að byrja mánuði síðar.
Ég vann þarna í tvö ár og
líkaði mjög vel, lærði mikið
og fór að hugsa á annan hátt
en ég var vanur. Í vinnunni
eignaðist ég líka marga góða
vini og held ég enn sambandi
við nokkra þeirra.

Rafvirkjar í Evrópu eru
mjög misjafnt launaðir. Sá
sem vinnur í verslunum fær
mun minna greitt en sá sem
vinnur í byggingariðnaði þó
að þessir tveir vinni svo til
sömu vinnuna. Þetta átti ég
voðalega erfitt með að skilja
og skil ekki enn.“

GeislavirkniGeislavirkniGeislavirkniGeislavirkniGeislavirkni
og ólétta faraog ólétta faraog ólétta faraog ólétta faraog ólétta fara

ekki vel samanekki vel samanekki vel samanekki vel samanekki vel saman
Þau Rafn og Marij keyptu

sér hús í Belgíu. „Við festum
kaup á hálfuppgerðum sveita-
bæ og giftum okkur mánuði
seinna eða um sumarið 1996.
Í brúðkaupsveislunni voru um

tuttugu Íslendingar, fjöl-
skyldumeðlimir og vinir.
Mikið fjör var í veislunni og
er hún í raun efni í sérstakt
viðtal.

Marij lærði líftæknifræði á
þessum tíma og höfðum við
ákveðið að vera í Belgíu á
meðan hún væri að klára dokt-
orsnám í faginu. Eftir eins og
hálfs árs doktorsnám varð hún
ólétt. Í náminu þurfti hún að
vinna við rannsóknir á geisla-
menguðum efnum og þótti
okkur ekki sniðugt að hún
væri að því á meðan hún gekk
með barn. Nemendurnir áttu
það til að hita upp pizzur í
sama örbylgjuofni og þeir not-
uðu fyrir sýnin. Því var ákveð-
ið að hún myndi hætta námi,
okkur fannst það einfaldlega
ekki áhættunnar virði.

Háskólarnir þarna úti eru
þannig að hættir þú í doktors-
námi byrjar þú ekkert aftur.
Marij þarf því að láta sér mast-
erinn nægja, enda er það ekki
ónýt menntun. Samt er litið
allt öðruvísi á menntun þarna
úti. B.S. prófskírteini er verð-
laus pappír einn og sér og fer
menntunin ekki að telja fyrr
en menn eru komnir með
mastersgráðu.“

Verslað á daginn,Verslað á daginn,Verslað á daginn,Verslað á daginn,Verslað á daginn,
hanastélsboðhanastélsboðhanastélsboðhanastélsboðhanastélsboð

á kvöldiná kvöldiná kvöldiná kvöldiná kvöldin
„Þegar ég hafði unnið hjá

verslunarkeðjunni í tvö ár
ákvað ég að breyta til. Ég tók
mér því eins árs frí frá störfum
til að læra frönsku og dytta að
húsinu okkar. Þá fór ég í mála-
skóla þar sem var mikið af
fólki frá hinum Evrópusam-
bandslöndunum.

Með mér í skólanum voru
margar eiginkonur erlendra
manna sem unnu allan daginn.
Helsta viðfangsefni kvenn-
anna var að eyða peningum
og hlaupa úr einni búðinni í
aðra. Það mátti skilja á tali
þeirra nokkurra að þær gerðu
ekkert annað en að versla á
daginn og fara í hanastélsboð
á kvöldin.“

Vélsög á trénVélsög á trénVélsög á trénVélsög á trénVélsög á trén
Rafni gekk vel að gera upp

húsið á meðan hann lærði
frönsku. „Sveitabærinn okkar
er í smáþorpinu St. Pieters
kapelle rétt sunnan við Brüss-
el. Þar er einn slátrari, ein
skranbúð og einn leikskóli.
Fleira er ekki í þorpinu nema
300-500 manns og nokkrar
kýr.

Alltaf fjölgaði dýrunum í
garðinum okkar. Þegar upp
var staðið áttum við þrjá asna,
þrjátíu kindur, tuttugu kalk-
úna, eitthvað af hönum og
gæsum og hundinn Spark sem
ég keypti á markaðnum fyrir
7000 krónur. Það eru líklega
einhver þau bestu kaup sem

HAFNIR ÍSAFJARÐARBÆJAR
Laus er staða hafnarvarðar við hafnir
Ísafjarðarbæjar með starfsstöð á Ísa-
firði. Viðkomandi þarf að vera með
skipstjórnarréttindi, vélstjóraréttindi
og tölvukunnátta er æskileg.
Laun eru samkvæmt launakerfi FOS
Vest. Umsóknarfrestur er til 1. febrúar
2001. Upplýsingar gefur Hermann
Skúlason, hafnarstjóri í símum 456
5209 eða 892 4804.

Hafnarstjóri.
HEILSA OG HEILBRIGÐI 2001

Í tilefni af verkefninu ,,Heilsa og heil-
brigði 2001“ sem er átaksverkefni
skólasamfélagsins á Ísafirði munu
Anton Bjarnason lektor í íþróttum
við Kennaraháskóla Íslands og Anna
Sigríður Ólafsdóttir, næringarfræð-
ingur hjá Manneldisráði halda fund
með foreldrum grunnskólabarna,
sunnudaginn 28. janúar kl. 20:30 á
sal grunnskólans.
Þau munu m.a ræða um mikilvægi
hreyfingar og hollrar næringar fyrir
börn og unglinga.

Grunnskólinn og foreldrafélagið.

ég hef gert.
Garðurinn er heldur stór,

eitthvað um tveir hektarar. Ég
notaði hann mikið til að láta
tímann líða og gerðist mikill
áhugamaður um alls konar
trjáplöntur. Þó var sá áhugi
minn mest tengdur vélsög og
held ég að ég hafi fellt allt að
sextíu tré á fjórum árum.“

Verslunarmanna-Verslunarmanna-Verslunarmanna-Verslunarmanna-Verslunarmanna-
helgin eins oghelgin eins oghelgin eins oghelgin eins oghelgin eins og
templarahátíðtemplarahátíðtemplarahátíðtemplarahátíðtemplarahátíð

Rafn hefur engan sérstakan
áhuga á fótbolta. Samt komst
hann ekki hjá því að fylgjast
með Evrópumeistaramótinu í
knattspyrnu sem haldið var í
Hollandi og í Belgíu í sumar.
„Ég fékk heimsókn í sumar
þegar til mín komu gamlir fé-
lagar mínir frá Ísafirði, þeir
Ingvi Gunnarsson og Krist-
mann Kristmannsson. Þeir
hafa töluvert meiri áhuga á
fótbolta en ég og fóru á nokkra
leiki. Ég tók samt ekkert voða-
lega mikið eftir mótinu enda
er lítið um íþróttamannvirki í
bænum sem ég bjó í.

Fyrir tveimur árum fékk ég
líka heimsókn. Þá komu
nokkrir strákar á svokallað
„karnival“ sem stendur í viku
á ári. Ef mönnum finnst mikið
fyllirí á Íslendingum um versl-
unarmannahelgi ættu þeir að
bregða sér út til Belgíu þegar
þessi ósköp standa yfir. Við
fórum ekki út nema eitt kvöld
og vorum þá búin að fá nóg.
Það er svo ofsalega margt fólk
á götunum og kaupir þú tutt-
ugu bjóra á fati eru ekki nema
tíu eftir þegar þú ert kominn
út úr búðinni. Það þykir ekkert
tiltökumál þó teknir séu bjórar
héðan og þaðan.

Okkur hjónunum fannst

alltaf gaman að fá íslenska
vini í heimsókn og gerðum
okkar besta til að taka vel á
móti höfðingjum sem komu.“

Telst vera velTelst vera velTelst vera velTelst vera velTelst vera vel
kvænturkvænturkvænturkvænturkvæntur

Núna eru þau Rafn, Marij,
Gísli og Julo Thor komin til
Íslands. „Addi Kalli vinur
minn hringdi í mig í fyrra og
spurði hvort ég væri ekki til-
búinn að hjálpa honum við
skíðaþjálfun. Ég kom því með
fjölskylduna hingað síðasta
vetur og okkur líkaði svo vel
að við erum komin aftur núna.
Við stefnum svo að því að
flytja fyrir fullt og allt til Ís-
lands í sumar.

Núna er ég að vinna í raf-
magni með pabba. Ef það fer
einhvern tímann að snjóa fer
ég að þjálfa skíðakrakka, en
ég stundaði skíðaíþróttina
talsvert þangað til ég komst á
menntaskólaaldur. Eiginlega
má segja að ég hafi alist upp á
Seljalandsdal til 16 ára aldurs.

Marij verður með annan fót-
inn í Belgíu. Hún er að vinna
hjá belgísku fjárfestingarfyr-
irtæki og metur þar fjárfest-
ingarkosti í líftæknifyrirtækj-
um erlendis. Stefnan er að
flytja til Ísafjarðar í sumar en
til Reykjavíkur fer ég aldrei.
Við höfum ekkert að sækja
þangað enda getur Marij allt
eins stundað sína vinnu hér
eins og þar.

Við eigum eftir að hnýta
marga lausa enda áður en við
getum flutt endanlega til
landsins. Marij er þó mjög
jákvæð á að setjast að á Ísa-
firði og telst ég vel kvæntur
að eiga konu sem vill setjast
að á Vestfjörðum á þessum
síðustu og verstu tímum.“

Rafn Pálsson.
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Jón Steinar Ragnarsson (t.h.) ásamt Gísla Snæ Erlingssyni leikstjóra myndarinnar Ikíngút.

Handritshöfundur og leikmyndahönnuður IkíngutHandritshöfundur og leikmyndahönnuður IkíngutHandritshöfundur og leikmyndahönnuður IkíngutHandritshöfundur og leikmyndahönnuður IkíngutHandritshöfundur og leikmyndahönnuður Ikíngut

Hefur unnið viðHefur unnið viðHefur unnið viðHefur unnið viðHefur unnið við
kvikmyndir í tólf árkvikmyndir í tólf árkvikmyndir í tólf árkvikmyndir í tólf árkvikmyndir í tólf ár
–  en fæddist og ólst upp á Ísafirði, slasaðist í þorskastríði og starfaði sem barþjónn í Noregi

Um jólin var frumsýnd
myndin Ikíngut sem fjallar um
sérstaka vináttu ungs græn-
lensks drengs og íslensks
prestssonar. Handritshöfund-
ur og leikmyndahönnuður er
Jón Steinar Ragnarsson, sonur
Ragnars Áka Jónssonar fyrr-
verandi sjómanns á Ísafirði,
bróður Gríms Jónssonar sem
lengi var í flugturninum á Ísa-
firði. Afi Jón Steinars var Jón
Grímsson, málafærslumaður
á Ísafirði, en faðir hans og
föðurbræður voru hinir þekktu
Gilsbekkingar sem réðu að
heita má öllu á Ísafirði fyrir
einni öld. Jón Steinar er fædd-
ur og uppalinn á Ísafirði og
vann meðal annars við húsa-
smíðar. Segja má að Jón hafi
byrjað sinn feril sem leik-
myndahönnuður hjá Litla
leikklúbbnum en þar hann
sinnti ýmsum störfum, var
leikari, sviðsmaður og fleira.

Beðið eftir úthlutunBeðið eftir úthlutunBeðið eftir úthlutunBeðið eftir úthlutunBeðið eftir úthlutun

Um þessar mundir er Jón
Steinar aðallega að vinna við
gerð auglýsinga, innlendra
sem erlendra. „Þar að auki
hef ég verið að vinna fyrir
Stöð 2. Til stendur að fara af

stað með næsta skammt af
fóstbræðraþáttunum sem not-
ið hafa töluverðra vinsælda á
landinu. Þar hanna ég og
smíða leikmyndina.

Annars er ég að bíða eftir
úthlutun úr Kvikmyndasjóði.
Stjórn sjóðsins mun ákveða
sig 26. janúar en ég er með
handrit þar í umsókn. Sú saga
er gjörólík Ikíngut. Þetta er
tragikómísk „fullorðins“
mynd um fólk, sem hefur haft
endaskipti á lífsgildum sín-

Úr kvimyndinni Ikíngút.
um og gildismati.

Ég vona náttúrlega það
besta en kannski er ekki hægt
að ætlast til þess að maður fái
úthlutað í hvert skipti sem
maður sendir inn handrit.“

Hefur alltaf dundaðHefur alltaf dundaðHefur alltaf dundaðHefur alltaf dundaðHefur alltaf dundað
sér við að skrifasér við að skrifasér við að skrifasér við að skrifasér við að skrifa

Jón hefur unnið sem svo-
kallaður „art director“ við
fjölda mynda. Hann hefur
hannað og smíðað leikmyndir
fyrir myndir eins og Engla
alheimsins og Fíaskó en Ikín-
gut mun vera fyrsta myndin
sem hann skrifar handrit fyrir.

„Ég hef alltaf dundað mér
við að skrifa handrit og vann
eitt sinn samkeppni ungra
handritahöfunda sem Ríkis-

sjónvarpið stóð fyrir. Sjón-
varpsmenn hafa reyndar ekki
enn staðið við að gera mynd
eftir þeirri sögu frekar en flest-
um sem unnið hafa keppnina.

Á undanförnum árum hef
ég reynt að færa mig meira og
meira yfir í handritaskrif. Ikín-
gut er afrakstur samkeppni á
vegum Kvikmyndasjóðs Ís-
lands og Norræna kvik-
myndasjóðsins. Keppnin fór
þannig fram að menn áttu að
skila inn handritum að barna-
og fjölskyldumyndum og
hlaut hugmynd mín að Ikíngut
náð fyrir sjóðunum.“

Gerði allt það semGerði allt það semGerði allt það semGerði allt það semGerði allt það sem
ekki mátti geraekki mátti geraekki mátti geraekki mátti geraekki mátti gera

„Mér finnst eiginlega frekar
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Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 6: 179 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Húsið er mikið
uppg. Áhv. 3,6 m.kr. Skipti á
stærri eign möguleg.
Verð 9,9 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Fallegt útsýni.
Skipti á minni eign möguleg.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 14: 170,8 m²  ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt risi. Húsið er mikið
endurnýjað, ekkert áhvílandi.
Verð 10,5 m.kr.
Hlíðarvegur 25: 152,6 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Húsið er mikið uppgert. Áhv.
ca. 6,4 m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar-
lóð. Tilboð óskast
Smiðjugata 1 og 1a: glæsilegt
145,2m² uppgert einbýlishús á
tveimur hæðum og kjallara
ásamt 33,6 m² viðbyggingu og
glæsil. garði Tilboð óskast
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyr-
inni. Áhv .ca. 3,5m.kr.
Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m²
raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og kjall-
ari. Skoðum öll tilboð en verð
er aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr. Tilboð óskast

 4-6 herb. íbúðir

Fjarðarstræti 29: 78 m² sér-
íbúð í tvíbýlishúsi ásamt nýleg-
um geymsluskúr. Verð 3 m.kr.
Grundargata 4: 55,3 m² íbúð
á 1. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Verð 3,6 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 86,3 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílskúr og sér geymslu.
Verð aðeins 3,9 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Skoða öll
tilboð. Mögul. að taka bíl uppí.
Áhv. ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð
á 2. hæð til hægri í fjölbýlis-
húsi. Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð á
jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
jarðhæð í nýlega uppgerðu
fjölb.húsi ásamt sér geymslu.
Verð 3,8 m.kr
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjöl-
býlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.

Bolungarvík
Vitastígur 25b: 101 m² fjög-
urra herbergja íbúð í fjölbýlis-
húsi. Sér inngangur.
Tilboð óskast

Suðureyri
Eyrargata 6: nýendurbyggt,
glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt kjallara.
Verð 9,8 m.kr.

Atvinnuhúsnæði
Sindragata 12: Nýlegt 426
ferm. atvinnuhúsnæði á góðum
stað. Stór lóð með bundnu
slitlagi og góðu aðgengi fyrir
stóra flutningabíla.
Verð 22 m.kr.

Aðalstræti 27: 143,7 m²
skemmtileg 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í hjarta bæjarins (fyrir ofan
Hárgr.stofu Siggu Þrastar)
Íbúðin er opin, björt og vel
innréttuð. Hornbaðkar m/
nuddi, sérsmíðuð eldhúsinn-
rétting, öll tæki fylgja.
Verð 9,5 m.kr.
Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 163 m²
falleg 4ra herbergja íbúð á n.h.
í tvíbýlishúsi ásamt geymslu-
skúr og hluta kjallara. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 6,2 m.kr.
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herb.
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

Fasteignir
í þessari

auglýsingu
eru aðeins

sýnishorn  af
söluskránni.
Allar  frekari
upplýsingar
eru veittar  á
skrifstofunni

að
Hafnarstræti 1
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Vestfirðir íVestfirðir íVestfirðir íVestfirðir íVestfirðir í
forystuhlutverkiforystuhlutverkiforystuhlutverkiforystuhlutverkiforystuhlutverki

„Fundurinn í Osló var
mjög gefandi. Ég fékk mikið

af lesefni um Staðardag-
skrána frá norska umhverfis-
ráðuneytinu og á það eflaust
eftir að nýtast vel við fram-
kvæmd verkefnisins. Fund-
armenn voru meðal annars
frá Longyearbyen á Sval-

barða og frá Sisimiut á
Grænlandi. Það var afar

fróðlegt að heyra um ólíkar
aðstæður á þessum fjarlægu

stöðum.
Ísafjörður er lengst á veg
kominn í Staðardagskrár-

vinnunni og verður eflaust
fyrirmynd annarra bæja sem

þátt taka í verkefninu.
Formaður verkefnisins á
heimskautasvæðunum er

Íslendingur, Stefán Gíslason
fyrrverandi sveitarstjóri á

Hólmavík. Það er því ljóst
að Ísland, og kannski ekki

síst Vestfirðir, gegna for-
ystuhlutverki í þessu

samstarfi.“

JeppaflotinnJeppaflotinnJeppaflotinnJeppaflotinnJeppaflotinn
vakti athyglivakti athyglivakti athyglivakti athyglivakti athygli

„Ég sýndi fundarmönnum
stutt myndband sem ég

hafði tekið upp á Ísafirði.
Þeim þótti bærinn snyrti-

legur og frágangur á mann-
virkjum yfirleitt góður.

Voldugur bílafloti bæjarbúa
vakti mikla athygli. Stórir

jeppar sáust oft aka framhjá
myndavélinni. Ég sagði

þeim að mikið öryggi væri í
því fólgið að eiga vel búinn

bíl á þessum slóðum, en
ókostirnir væru að sjálf-

sögðu að þeir eyða meira
eldsneyti og menguðu

meira. Þetta væri sérstaklega
óheppilegt í ljósi þeirra

miklu verðhækkana á olíu
sem dunið hafa yfir okkur.“

Fíkniefna-Fíkniefna-Fíkniefna-Fíkniefna-Fíkniefna-
vandamál í Oslóvandamál í Oslóvandamál í Oslóvandamál í Oslóvandamál í Osló

Fundurinn var haldinn í
stjórnsýsluhverfinu í Osló.

„Fundað var í voldugum
steinkumbalda sem áður

hafði verið fangelsi. Okkur
var sagt að nú væri erfitt að

komast inn, öfugt við það
sem áður var. Það var líka
raunin, í móttökunni voru

stæðilegir verðir sem
hleyptu manni með semingi
í gegnum hlið sem opnaðist

og lokaðist með fjarstýr-
ingu. Þegar frí gafst frá
fundarhöldum fékk ég

tækifæri til að skoða Osló á
eigin vegum. Borgin er

falleg og velmegun mikil en
skuggahliðarnar leyna sér

ekki. Fíkniefnaneysla er
mikið vandamál í borginni.

Eitt sinn þegar ég var á
göngu um Vor frelsers

gravlund gekk ég fram á

ungt par sem var að sprauta
sig í handlegginn nálægt

gröf skáldsins Henriks
Ibsens. Á Karl Johan

götunni var mikið um fólk í
annarlegu ástandi að biðja

um smápeninga. Það kemur
manni á óvart að í ríkasta
landi í heimi þurfi fólk að

betla. Osló er mjög dýr borg
og sjálfsagt eru miklar

kröfur gerðar til fólks um að
það þéni vel og standa sig.
Það er greinilega ekki allt

fengið þó velmegunin í
þjóðfélaginu sé mikil.“

Langafi varLangafi varLangafi varLangafi varLangafi var
vinsæll maðurvinsæll maðurvinsæll maðurvinsæll maðurvinsæll maður

Fjölnir er uppalinn á
Sauðárkróki. Hann segist

illa geta hugsað sér að búa
annars staðar en á lands-
byggðinni. „Við Heiðrún

kona mín erum sammála um
það. Að sjálfsögðu vill hún
helst búa í sínum heimabæ

og hafði ég síður en svo
eitthvað á móti því að flytja

hingað. Við höfðum fyrir
nokkuð löngu síðan ákveðið
að flytja burtu frá Reykjavík

við gott tækifæri.
Ég á ættir að rekja til

Ísafjarðar. Móðurafi minn,
Hjörtur Jónsson loftskeyta-

maður, var lengi stöðvar-
stjóri Pósts og síma á Ísa-

firði. Langafi minn, Jón
Grímsson, var málafærslu-

maður í bænum og skilst
mér að hann hafi verið

vinsæll maður.
Við erum mjög ánægð

með að vera flutt til Ísa-
fjarðar. Hér er gott að ala

upp börn, en við eigum lít-
inn dreng sem heitir Tryggvi
Fjölnisson. Hann er eins árs

gamall og upprennandi
Bakkapúki. Framboð á

menningar- og afþreyingar-
efni er mjög mikið hér í

bænum. Ég veit að til að svo
megi vera þarf góða þátttöku

bæjarbúa. Því hef ég reynt
eftir fremsta megni að taka

þátt í því sem mér hefur þótt
áhugaverðast.

Ég vona að einhvern
tímann fái ég prestsstöðu á

svæðinu en hvað gerist í
framtíðinni verður tíminn að
leiða í ljós. Ég vil frekar búa

úti á landi en í Reykjavík,
svo mikið er víst. Skarkali

höfuðborgarinnar hentar
eflaust sumum, en ekki

mér.“

Slökkviliðið komið með SMS-boðunarkerfiSlökkviliðið komið með SMS-boðunarkerfiSlökkviliðið komið með SMS-boðunarkerfiSlökkviliðið komið með SMS-boðunarkerfiSlökkviliðið komið með SMS-boðunarkerfi

„Það besta og örugg-„Það besta og örugg-„Það besta og örugg-„Það besta og örugg-„Það besta og örugg-
asta sem í boði er“asta sem í boði er“asta sem í boði er“asta sem í boði er“asta sem í boði er“

Slökkvilið Ísafjarðarbæj-
ar hefur lagt eldri boðunar-
kerfum og tekið í notkun
SMS-boðun í GSM-kerfi
Símans. „Þetta er bylting“,
segir Hermann G. Her-
mannsson, varðstjóri. Nú er
komið SMS-boðum til um
fimmtíu manna samtímis á
svæðinu frá Þingeyri til Ísa-
fjarðar en áður þurfti að
hringja í hvern og einn eða
nota brunalúðra. „Nýja kerf-
ið er það besta og öruggasta
sem í boði er í dag. Við
erum búnir að þrælprófa
þetta á alla vegu og það hef-
ur allt virkað alveg hundrað
prósent“, segir Hermann.

Neyðarlínan er beintengd

inn á SMS-kerfið og hefur for-
gang á skólakrakkana og aðra
sem nota það venjulega. Þó
að GSM-símakerfið sjálft
detti út eiga SMS-boðin að
komast til skila. Á það fékkst
reynsla um áramótin þegar
álagið á GSM-kerfið varð svo
mikið að allir símar virkuðu á
tali og samband náðist ekki.
SMS-boð bárust hins vegar
með eðlilegum hætti.

Á síðasta ári var ákveðið að
leggja niður símboðakerfið
sem starfrækt hefur verið hér
á landi um nokkurt árabil.
Hermann segir að tiltölulega
fáir slökkviliðsmenn í Ísa-
fjarðarbæ hafi verið með sím-
boða.

„Við vorum illa búnir að
því leyti. Á Flateyri og Suð-
ureyri voru engir en nokkrir
á Þingeyri og á Ísafirði, helst
aukasjúkraflutningsmenn
og nokkrir aðrir. Fyrir einu
eða tveimur árum stóð til að
kaupa miklu fleiri símboða
en sem betur fer varð ekkert
úr því.“

Hjá Slökkviliði Bolung-
arvíkur var byrjað að prófa
SMS-kerfið eftir síðustu
helgi, að sögn Ólafs Bene-
diktssonar, slökkviliðs-
stjóra. Síðan verður það tek-
ið í fulla notkun alveg á
næstunni, „en við erum með
blástur til vara“, segir Ólaf-
ur.

Skipsbækur Guðmundar Einarssonar, vélstjóraSkipsbækur Guðmundar Einarssonar, vélstjóraSkipsbækur Guðmundar Einarssonar, vélstjóraSkipsbækur Guðmundar Einarssonar, vélstjóraSkipsbækur Guðmundar Einarssonar, vélstjóra

Einfalt form til að skráEinfalt form til að skráEinfalt form til að skráEinfalt form til að skráEinfalt form til að skrá
viðhald og hirðinguviðhald og hirðinguviðhald og hirðinguviðhald og hirðinguviðhald og hirðingu

Út eru komnar fjórar bæk-
ur eftir Guðmund Einarsson,
kennara við Menntaskólann

á Ísafirði. Um er að ræða
véladagbók og leiðarbók–

skipsdagbók sem komið
hafa út árlega að undanförnu

og skipsdagbók og báta-
dagbók sem komnar eru út í

fyrsta sinn. Síðarnefnda
bókin eru ólík hinum eink-
um að því leyti, að ekki er

skylda að hafa hana um borð
þó að vissulega sé það

æskilegt.
Véladagbókin hefur

komið út árlega síðan 1986
en hún er ætluð til notkunar

í skipum sem eru yfir 24
metrar að lengd. Leiðarbók–

skipsdagbók kom fyrst út

Guðmundur Einarsson.
árið 1995. Hún er ætluð

bæði til notkunar við strand-
veiðar og úthafsveiðar.

Bátadagbók er eingöngu
ætluð bátum sem ekki ná 24
metrum í lengd. „Í bátadag-

bókinni er mjög einfalt form
til þess að skrá niður við-
hald og hirðingu vélar og
vélbúnaðar. Einnig nýtist

hún vel sem siglingabók ef
skipið er undir 12 rúmlest-

um að stærð“, segir höfund-
urinn.

Guðmundur Einarsson var
lengi yfirvélstjóri á bátum

og togurum en fór í land árið
1989 og hefur síðan kennt

vélstjórnarfræði við
Menntaskólann á Ísafirði.
Hann veitir nú vélstjórn-
ardeild skólans forstöðu.

Skipsbækur, fyrirtæki
Guðmundar og Ólafar

Veturliðadóttur konu hans,
selja bækur þessar um allt

land.

3X-Stál ehf. á með stöðugt aukin umsvif í Kanada3X-Stál ehf. á með stöðugt aukin umsvif í Kanada3X-Stál ehf. á með stöðugt aukin umsvif í Kanada3X-Stál ehf. á með stöðugt aukin umsvif í Kanada3X-Stál ehf. á með stöðugt aukin umsvif í Kanada

Fyrirtækið 3X-Stál á Ísa-
firði vinnur nú að því að koma
á laggirnar dótturfyrirtæki í
St. John’s á Nýfundnalandi,
sem ætlað verður að annast
þjónustu við rækjuiðnaðinn
þar í landi. Jóhann Jónasson
framkvæmdastjóri hefur unn-
ið að undirbúningi þar vestra

um nokkurra vikna skeið og
fyrir skömmu er Sigurður
Jónsson skipatæknifræðingur
einnig farinn vestur um haf.

Þeim rækjuverksmiðjum
fjölgar stöðugt í Kanada sem
eru með vinnslulínur og annan
búnað frá 3X-Stáli. Hinu nýja
fyrirtæki er ætlað að annast

þjónustu við þær verksmiðjur,
svo og viðgerðar- og viðhalds-
þjónustu við aðrar rækjuverk-
smiðjur í landinu.

Ef vel gengur má búast við
því að nýja fyrirtækið verði
opnað innan nokkurra vikna,
samkvæmt heimildum blaðs-
ins.

Þjónustufyrirtæki í St. John’sÞjónustufyrirtæki í St. John’sÞjónustufyrirtæki í St. John’sÞjónustufyrirtæki í St. John’sÞjónustufyrirtæki í St. John’s

Höfuðstöðvar 3X-Stál á Ísafirði.
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Ákvörðun Norðmanna um að leyfa útflutning á hvalafurðum ryður brautina fyrir ÍslendingaÁkvörðun Norðmanna um að leyfa útflutning á hvalafurðum ryður brautina fyrir ÍslendingaÁkvörðun Norðmanna um að leyfa útflutning á hvalafurðum ryður brautina fyrir ÍslendingaÁkvörðun Norðmanna um að leyfa útflutning á hvalafurðum ryður brautina fyrir ÍslendingaÁkvörðun Norðmanna um að leyfa útflutning á hvalafurðum ryður brautina fyrir Íslendinga

„Tel að í hæsta lagi geti menn látið„Tel að í hæsta lagi geti menn látið„Tel að í hæsta lagi geti menn látið„Tel að í hæsta lagi geti menn látið„Tel að í hæsta lagi geti menn látið
þetta ár líða án þess að hefja veiðar“þetta ár líða án þess að hefja veiðar“þetta ár líða án þess að hefja veiðar“þetta ár líða án þess að hefja veiðar“þetta ár líða án þess að hefja veiðar“

– segir Einar K. Guðfinnsson, formaður sjávarútvegsnefndar

Einar K. Guðfinnsson, for-
maður sjávarútvegsnefndar
Alþingis, fagnar þeirri
ákvörðun norskra stjórnvalda,
sem tekin var í síðustu viku,
að leyfa útflutning á hvalaf-
urðum þrátt fyrir andstöðu
ýmissa ríkja. Norðmenn telja
sig geta flutt út hvalafurðir til
þriggja landa, Japans, Íslands
og Perú, án þess að brjóta
reglur CITES (Alþjóðasam-
taka til verndar stofnum í út-
rýmingarhættu). „Þetta er
mikið fagnaðarefni“, segir
Einar K. Guðfinnsson, „vegna
þess að menn hafa haft efa-
semdir um að hægt yrði að
stunda alþjóðleg viðskipti
með hvalaafurðir. Menn hafa
bent á að forsenda fyrir því að
hægt væri að hefja veiðar hér
við land væri að afurðirnar
yrðu seldar úr landi. Að mínu
mati er með þessari ákvörðun
Norðmanna verið að ryðja úr
vegi þeim helstu mótrökum
sem eftir stóðu varðandi hval-
veiðarnar“, sagði Einar Krist-
inn í samtali við blaðið.

„Fyrst var því haldið fram

því skyni að hefja veiðar en
ekki til að halda uppi snakki
við lið sem allir vita að tekur
engum rökum. Alþjóða hval-
veiðiráðið á samkvæmt sínum
eigin lögum og reglum að
stjórna hvalveiðum og á slík-
um forsendum er allt í lagi að
starfa þar.“

Þegar Einar er spurður hve-
nær vænta megi þess að Ís-
lendingar geti byrjað að veiða
hval og hvenær þeir geti al-
mennt farið að eta hvalkjöt og
fá súran hval á þorranum, þá
segir hann:

„Varðandi fyrra atriðið, þá
veit ég það satt að segja ekki.
Alþingi hefur ályktað um
þetta, allar heimildir eru til
staðar og það eru engin þjóð-
réttarleg vandkvæði. Það vant-
ar aðeins hina pólitísku
ákvörðun. Ég tel að í hæsta
lagi geti menn látið þetta ár
líða án þess að hefja veiðarnar.
En varðandi hitt, hvenær við
getum farið að smakka hval-
kjöt, þá held ég að ákvörðun
Norðmanna um að fara að
flytja út hvalafurðir ætti að

greiða fyrir því að við getum
farið að fá okkur súran hval.

Hins vegar væri það hlálegt
fyrir okkur, gamla hvalveiði-

þjóð, að þurfa að flytja rengið
inn frá Norðmönnum.“

Einar Kr. Guðfinnsson.
að ekki væri óhætt að veiða
vegna stöðu hvalastofna en
nú dettur það engum í hug.
Síðan var talað um að hval-
veiðar gætu haft skaðleg áhrif
á útflutningstekjur okkar. Allir
þekkja reynslu Norðmanna í
þeim efnum. Ef eitthvað er
hafa þær aukist. Síðast bentu
menn á að erfitt væri að koma
afurðunum úr landi en nú hafa
Norðmenn rutt þeirri hindrun
úr vegi. Ef þarf að ganga í
Alþjóða hvalveiðiráðið til að
geta hafið hvalveiðar er rétt
að gera það, en þá eingöngu í

Einar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á ÍsafirðiEinar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á ÍsafirðiEinar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á ÍsafirðiEinar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á ÍsafirðiEinar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á Ísafirði

Flokka þarf fiskinn á meðanFlokka þarf fiskinn á meðanFlokka þarf fiskinn á meðanFlokka þarf fiskinn á meðanFlokka þarf fiskinn á meðan
hann er ennþá niðri í sjónumhann er ennþá niðri í sjónumhann er ennþá niðri í sjónumhann er ennþá niðri í sjónumhann er ennþá niðri í sjónum

Einar Hreinsson, sjávarút-
vegsfræðingur hjá Netagerð
Vestfjarða, vill flokka fiskinn
á meðan hann er ennþá niðri í
sjónum en ekki þegar hann er
kominn upp með veiðarfær-
um. „Í mínum huga er megin-
atriðið þetta vandamál að velja
án þess að drepa en ég vil
takast á við það niðri í og við
veiðarfærin. Það er að velja
meðan hægt er að flokka lif-
andi óæskilega fiska frá. Of
seint er að gera það uppi enda
er vandamálið niðri, þó stöð-
ugt sé reynt að leysa það á
yfirborðinu.“

Þetta kom fram í ítarlegu
og afar athyglisverðu viðtali
við Einar í Morgunblaðinu í

síðustu viku. Mörg ár eru síð-
an Einar Hreinsson og Neta-
gerð Vestfjarða byrjuðu að
nota neðansjávarmyndavélar
til þess að fylgjast með virkni
og hegðun veiðarfæra. Einar
segir að velja verði tegundir
og stærðir með markvissum
hætti með því að „fara niður,
ná valdi á fiskinum þar, meta
hann og flokka.“

„Við höfum ekki fundið upp
neinar nýjar veiðiaðferðir í
100 ár eða svo“, segir Einar,
„en við höfum þróað sumar
þeirra. Þróunin hefur verið til
að létta vinnuna – auka afköst-
in með ýmiss konar tækja-
búnaði – og í formi upplýs-
ingaöflunar. Það er að segja

að vita dýpið, finna fisk með
hljóði, rata um hafið með stað-
setningartækni auk ýmissa
upplýsinga úr sjónum frá
veiðarfærum eins og hitastig,
hraði og opnun. Settar hafa
verið skiljur í vörpur og
straumurinn í þeim er þekktur
sem og halli þeirra. Vísbend-
ingar eru um hvað eigi sér
stað en litlir möguleikar á að
grípa inn í. Þrátt fyrir þessa
bættu tækni og auknu upplýs-
ingar veit veiðimaðurinn ekki
neitt með vissu meðan á veiði
stendur. Hann byrjar með von-
ina og það eina sem hann veit
með vissu er það sem kemur
á dekkið,“ segir Einar Hreins-
son, sjávarútvegsfræðingur.

Aðalfundir KÍB og KnattspyrAðalfundir KÍB og KnattspyrAðalfundir KÍB og KnattspyrAðalfundir KÍB og KnattspyrAðalfundir KÍB og Knattspyrnuráðs UMFBnuráðs UMFBnuráðs UMFBnuráðs UMFBnuráðs UMFB

Engir fengust til aðEngir fengust til aðEngir fengust til aðEngir fengust til aðEngir fengust til að
taka sæti í stjórnumtaka sæti í stjórnumtaka sæti í stjórnumtaka sæti í stjórnumtaka sæti í stjórnum

Ekki gekk sem skyldi að
kjósa nýjar stjórnir fyrir
Knattspyrnubandalag Ísa-
fjarðarbæjar og Bolungarvík-
ur (KÍB) og fyrir Knattspyrnu-
ráð Ungmennafélags Bolung-
arvíkur (UMFB) á aðalfund-
um sem haldnir voru hvor á
eftir öðrum í Bolungarvík í
síðustu viku. Fráfarandi
stjórnarmenn höfðu lýst því
yfir að þeir gæfu ekki kost á
sér til endurkjörs enda eiga
ýmsir þeirra langt og gott starf
að baki. Hins vegar gáfu held-

ur engir aðrir kost á sér þannig
að ekki var unnt að kjósa nýjar
stjórnir.

Hjá KÍB var því skipuð
þriggja manna nefnd, sem í
sitja Garðar Sigurgeirsson í
Súðavík, Haukur Benedikts-
son á Ísafirði og Svavar Geir
Ævarsson í Bolungarvík, til
þess að útvega menn í stjórn.
Hins vegar tekur aðalstjórn
UMFB við verkefnum knatt-
spyrnuráðs félagsins, annað
hvort til frambúðar eða þang-
að til menn fást til stjórnar-

starfa.
Á aðalfundunum voru lagð-

ir fram og samþykktir reikn-
ingar KÍB og Knattspyrnuráðs
UMFB. Þeir sem taka munu
við stjórnartaumunum í KÍB
koma að hreinu borði þar sem
niðurstöður reikninganna
voru við núllið. Hins vegar
eru nokkrar skuldir hjá knatt-
spyrnuráðinu, að mestu leyti
annars vegar vegna reksturs
KÍB og hins vegar vegna
þökulagningar á hið nýja æf-
ingasvæði í Bolungarvík.
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Bátur til söluBátur til söluBátur til söluBátur til söluBátur til sölu
Til sölu er Knörr, árg. 1998. Vél 290 ha

Yanmar. Veiðileyfi í þorskaflahámarki. Afla-
heimildir geta fylgt. Útbúinn á línu- og færa-
veiðar. Skipti koma til greina.

Skipasalan ehf.
Sími 581 3900 · GSM 698 8004 · Fax 581 3901.

IðnaðarhúsnæðiIðnaðarhúsnæðiIðnaðarhúsnæðiIðnaðarhúsnæðiIðnaðarhúsnæði
Til sölu er iðnaðarhúsnæði að Sindragötu

14 á Ísafirði.
Upplýsingar gefa Páll eða Albert í síma

456 5079.

Haustannarpróf í Mennta-
skólanum á Ísafirði hófust á
mánudag eftir tveggja vikna
kennslu að loknu verkfalli.
Skólahaldið hefur farið vel af
stað eftir verkfallið og brottfall
nemenda virðist minna en
ýmsir bjuggust við eða eitt-

hvað um tíu manns. Þó skýrist
það nánar núna í prófunum.
Prófsýning verður 30. janúar
og síðan verða endurtektar-
próf. Hlé verður dagana 5. og
6. febrúar en kennsla á vorönn
hefst miðvikudaginn 7. febr-
úar.

Ekki verður kennt í dymb-
ilviku fremur en venjulega.
Hins vegar var ákveðið í
skólaráði í samræmi við til-
lögu kennarafundar að kennt
verði á dögum þegar venju-
lega er frí í framhaldsskólum,
þ.e. þriðja dag páska, sumar-

daginn fyrsta og 1. maí. Enda
þótt samþykkt hafi verið á
kennarafundi að leggja þetta
til voru skoðanir skiptar en að
öðrum kosti hefði verið kennt
í dymbilviku. Síðasti kennslu-
dagur í vor verður 18. maí og
skólaslit laugardaginn 9. júní.

Lítið brottfall úr Menntaskólanum á Ísafirði í kennaraverkfallinuLítið brottfall úr Menntaskólanum á Ísafirði í kennaraverkfallinuLítið brottfall úr Menntaskólanum á Ísafirði í kennaraverkfallinuLítið brottfall úr Menntaskólanum á Ísafirði í kennaraverkfallinuLítið brottfall úr Menntaskólanum á Ísafirði í kennaraverkfallinu

Haustannarpróf standa yfirHaustannarpróf standa yfirHaustannarpróf standa yfirHaustannarpróf standa yfirHaustannarpróf standa yfir

Sighvatur Björgvinsson lætur af þingmennskuSighvatur Björgvinsson lætur af þingmennskuSighvatur Björgvinsson lætur af þingmennskuSighvatur Björgvinsson lætur af þingmennskuSighvatur Björgvinsson lætur af þingmennsku

Sr. Karl  verður þingmaðurSr. Karl  verður þingmaðurSr. Karl  verður þingmaðurSr. Karl  verður þingmaðurSr. Karl  verður þingmaður
Samfylkingar á VestfjörðumSamfylkingar á VestfjörðumSamfylkingar á VestfjörðumSamfylkingar á VestfjörðumSamfylkingar á Vestfjörðum

Sighvatur Björgvinsson,
annar þingmaður Vestfirð-
inga, hlaut stöðu fram-
kvæmdastjóra Þróunarsam-
vinnustofnunar Íslands, en
hann var einn 26 umsækj-
enda. Þessi ákvörðun var
tilkynnt í síðustu viku og
tekur hann við stöðunni um
miðjan næsta mánuð. Sig-
hvatur mun jafnframt láta
af þingmennsku en séra
Karl Valgarður Matthías-
son, sóknarprestur í Grund-

arfirði, tekur sæti hans. Í sam-
tali við blaðið sagði sr. Karl
að sér litist vel á að taka sæti
á þingi sem aðalmaður: „Ég
hefði annars ekki verið að gefa
kost á mér á listanum á sínum
tíma.“

Séra Karl hefur tvisvar tekið
sæti Sighvats á kjörtímabilinu
sem varamaður og lætur vel
af þeirri reynslu sinni. „Mér
fannst það gott tækifæri fyrir
mig. Ég gat komið með tillög-
ur og lagt fram minn skerf til

umræðna um byggðamál. Ég
tel þau brýnustu málefni ís-
lenska samfélagsins í dag og
nauðsynlegt að þau verði tekin
fastari tökum en nú er.“

Karl kveðst gera ráð fyrir
því að koma fljótlega í yfirreið
um Vestfirði, nú þegar mál
hafa skipast með þessum
hætti. „Ég hlakka til að koma
vestur á firði. Þeir eiga stóran
hlut í mér, en hann var prestur
á Vestfjörðum í samtals um
níu ár, þar af fjögur og hálft á

norðursvæðinu og annað
eins á Tálknafirði. Hann
vígðist til Suðureyrar í Súg-
andafirði og þjónaði þá
einnig Bolungarvík í auka-
þjónustu í nokkra mánuði.
Síðan varð hann prestur á
Ísafirði. Eftir það var sr.
Karl prestur á Tálknafirði
og þjónaði þá auk þess
Bíldudal í þrjú ár og Pat-
reksfirði í eitt ár. Síðustu
árin hefur hann verið sókn-
arprestur í Grundarfirði.

Á síðasta ári fækkaði
fólki á Vestfjörðum um
220, samkvæmt skýrslum
Hagstofunnar um búferla-
flutninga sem birtar voru
sl. föstudag. Þetta er mun
meiri fækkun en fram kom
í bráðabirgðatölum sem
miðaðar voru við 1. des-
ember síðastliðinn. Sam-
kvæmt þeim hafði fólki á
Vestfjörðum um 168
manns frá 1. desember
1999 til 1. desember 2000.

Samkvæmt hinum nýju
tölum um almanaksárið
2000 fækkaði í Ísafjarðar-
bæ um 95, í Vesturbyggð
um 75, í Súðavíkurhreppi
um 27, í Kaldrananes-
hreppi um 13, í Árnes-
hreppi um 5, Í Hólmavík-
urhreppi um 4, í Tálkna-
fjarðarhreppi og Brodda-
neshreppi um 3 og í Bol-
ungarvíkurkaupstað um 2.
Mannfjöldi í Bæjarhreppi
stóð í stað en í Kirkjubóls-
hreppi fjölgaði um 2 og í
Reykhólahreppi um 5.

Fólki fækk-Fólki fækk-Fólki fækk-Fólki fækk-Fólki fækk-
aði um 220aði um 220aði um 220aði um 220aði um 220

á árinu 2000á árinu 2000á árinu 2000á árinu 2000á árinu 2000

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Íbúum Ísafjarðarbæjar
fækkaði um 95 á síðasta
ári.

Viltu stunda námViltu stunda námViltu stunda námViltu stunda námViltu stunda nám
í öldungadeild?í öldungadeild?í öldungadeild?í öldungadeild?í öldungadeild?

Á vorönn 2001, frá 7. febrúar, verða
kenndir í öldungadeild Menntaskólans á
Ísafirði, áfangarnir enda 402, íslenska 2033,
stærðfræði 122, stærðfræði 323, þjóðhag-
fræði 103 og þýska 103, svo og undirbún-
ingsnám (fornám) fyrir öldungadeildarnám í
ensku og dönsku, ef þátttaka verður næg.

Innritun fer fram til 2. febrúar í síma 456
3599 á skrifstofutíma.

Skólameistari.

Syrt hefur í álinn á ný hjá
liði KFÍ í Epson-deildinni í
körfubolta eftir tvo sigra á
heimavelli í röð. Á fimmtu-
dagskvöld tapaðist útileikur
fyrir Þór á Akureyri, 83-68,
eftir að Þór hafði leitt allan
leikinn.

Á sunnudag tók KFÍ síðan
á móti Skallagrími en þeim
leik hafði verið frestað. Úrslit-
in í  þeim leik verða að teljast
verulegt áfall fyrir Ísfirðinga
en gestirnir sigruðu með fjög-
urra stiga mun, 86-90. Skalla-
grímur hafði undirtökin í

leiknum lengst af en í hálfleik
var fimmtán stiga munur, 38-
53. KFÍ og Valur eru nú saman
á botni Epson-deildarinnar
eftir 14 umferðir með 4 stig
en næst fyrir ofan eru Þór og
ÍR með 10 stig.

Dapurt útlit hjá karlaliði KFÍDapurt útlit hjá karlaliði KFÍDapurt útlit hjá karlaliði KFÍDapurt útlit hjá karlaliði KFÍDapurt útlit hjá karlaliði KFÍ

Tveir ósigrar ennTveir ósigrar ennTveir ósigrar ennTveir ósigrar ennTveir ósigrar enn

AthygAthygAthygAthygAthyglisverð úrslit í leikjum KFÍ við toppliðiðlisverð úrslit í leikjum KFÍ við toppliðiðlisverð úrslit í leikjum KFÍ við toppliðiðlisverð úrslit í leikjum KFÍ við toppliðiðlisverð úrslit í leikjum KFÍ við toppliðið

Jafntefli hjá KR og KFÍ, 225-225Jafntefli hjá KR og KFÍ, 225-225Jafntefli hjá KR og KFÍ, 225-225Jafntefli hjá KR og KFÍ, 225-225Jafntefli hjá KR og KFÍ, 225-225
KFÍ-stúlkur í efstu deild

kvenna fengu topplið KR í
heimsókn um helgina og léku
þau tvo leiki. Þeir voru hörku-
spennandi og unnust með
aðeins tveimur stigum hvor.
KR-stúlkur sigruðu á föstu-
dagskvöld, 68-70 (sumir segja
að þær hafi stolið sigrinum)
en KFÍ-stelpurnar hefndu fyrir
á laugardaginn og unnu 64-
62. Þetta eru athyglisverð úr-
slit í ljósi þess, að þegar KFÍ-
stelpurnar fóru suður fyrr í
vetur og kepptu við KR, þá
unnu liðin líka sinn leikinn
hvort og þá með aðeins eins
stigs mun hvorn.

Enda þótt jafntefli sé ekki í
dæminu í körfuboltaleikjum,
þá er staðan jöfn hjá KR og
KFÍ í leikjum þeirra fjórum í
deildinni, tveir sigrar og tvö
töp hjá hvoru, og þar af sigur
og tap á bæði heimavelli og
útivelli. Að sjálfsögðu er stiga-
skorunin líka jöfn eða 225-

225. En þróunin í skoruninni
er líka athyglisverð. Í fyrsta
leik liðanna voru skoruð sam-
tals 83 stig, öðrum leiknum
103 stig, þriðja leiknum 126
stig og í fjórða leiknum 138
stig.

Staðan efstu deild kvenna

er nú þannig, að KR er með
16 stig eftir 11 leiki, Keflavík
14 stig eftir 10 leiki og KFÍ
með 12 stig eftir 10 leiki. ÍS
er með 8 stig eftir 10 leiki en
Grindavík er án stiga eftir 9
leiki.

Frá leik kvennaliða KFÍ og KR á laugardag.

Auðunn Einarsson kylfingurAuðunn Einarsson kylfingurAuðunn Einarsson kylfingurAuðunn Einarsson kylfingurAuðunn Einarsson kylfingur

Orðinn golfkenn-Orðinn golfkenn-Orðinn golfkenn-Orðinn golfkenn-Orðinn golfkenn-
ari í Thailandiari í Thailandiari í Thailandiari í Thailandiari í Thailandi

Auðunn Einarsson golf-
leikari frá Ísafirði hefur
skilað inn áhugamannaskír-
teini sínu og gerst golfkenn-
ari í Thailandi. Undanfarin
ár hefur hann dvalist í Thai-
landi nokkra mánuði á ári
við golfæfingar. Nú hefur
hlutverkum verið snúið við
og hann er farinn að kenna
kylfingum þar í landi. Auð-
unn er besti golfleikari Ís-
firðinga og varð m.a. í þriðja
sæti á fyrsta stigamóti síð-
asta sumars sem haldið var
í Vestmannaeyjum.

Auðunn er sonur eins af
fjölhæfustu íþróttamönnum

Ísfirðinga, sem m.a. var einn
af bestu golfleikurum hér
vestra, Einars Vals Krist-
jánssonar heitins yfirkenn-
ara. Annar sonur Einars Vals
er knattspyrnumaðurinn
sprettharði Atli Einarsson,
sem varð Íslandsmeistari
með Víkingi árið 1991.

Auðunn Einarsson.
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Vélsmiður ogVélsmiður ogVélsmiður ogVélsmiður ogVélsmiður og
boltamaðurboltamaðurboltamaðurboltamaðurboltamaður

– spjallað við Óla Reyni Ingimarsson í Vélsmiðjunni Þristi á Ísafirði

Óli Reynir Ingimarsson hefur rekið Vél-
smiðjuna Þrist á Ísafirði frá stofnun eða
bráðum fimmtán ár. Á þeim tíma hefur

margt breyst í sjávarútvegi og þar af leið-
andi einnig í rekstri vélsmiðjunnar sem

byggir afkomu sína á þjónustu við þessa
helstu útflutningsgrein Íslendinga. Óli er

bæjarpúki eins og kallað er og hefur stund-
að boltaíþróttir frá unga aldri. Lengi var

hann í knattspyrnuliði meistaraflokks ÍBÍ
þar sem hann lék í vörninni. Einnig hélt
hann ásamt fleirum lengi utan um starf
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar og er af

sumum nefndur langafi körfuboltans hér
vestra. Hann tók nýverið ástfóstri við golf-
íþróttina og hefur einbeitt sér að ástundun

við hana undanfarin ár. Þannig eru boltarnir
sem hann leikur sér helst með orðnir heldur

minni en fyrrum. Hann hefur og hlaupið
undir bagga með KFÍ þegar þess hefur

þurft.
„Ég hef að mestu leyti dreg-

ið mig út úr starfi KFÍ. Nýir
menn sitja þar við stjórnvölinn
og hef ég ekkert út á þeirra
starf að setja. Þvert á móti
finnst mér það aðdáunarvert
hvernig þeim hefur tekist að
byggja upp liðið og auka
ástundun þeirra sem yngri eru.
Það er ánægjulegt að hér skuli
vera íþróttafélag sem er tekið
alvarlega af öðrum félögum á
landinu. Við höfum fengið
gott fólk í bæinn sem hefur
unnið óeigingjarnt starf fyrir
Körfuboltafélagið.“

Saknar HarðarSaknar HarðarSaknar HarðarSaknar HarðarSaknar Harðar
og Vestraog Vestraog Vestraog Vestraog Vestra

Óli er fæddur á Ísafirði um
miðbik síðustu aldar. „Faðir
minn hét Ingimar Ólason og
var bifreiðarstjóri í bænum.
Móðir mín hét Aðalheiður
Guðmundsdóttir, en þau eru
bæði látin. Ég ólst upp í Skóla-
götunni á Eyrinni. Ég er því
bæjarpúki og við lékum okkur
aðallega í fjörunni og á skóla-
vellinum. Við stunduðum
boltaíþróttir en létum efribæ-
ingana um skíðaíþróttina. Ég
fór ekki á skíði fyrr en ég var
kominn á fullorðinsár. Það var
gert aðallega til að þóknast
fjölskyldunni.

Ég hef verið í svo til öllum
boltaíþróttum enda bjó ég við
hliðina á íþróttasalnum gamla
þegar ég var yngri. Þá voru
tvö íþróttafélög í bænum,
Hörður og Vestri. Ég sakna
þeirra félaga mikið enda var
mikil stemmning í bænum

þegar meistaraflokkar liðanna
í knattspyrnu áttust við. Menn
voru annað hvort heitir Harð-
armenn eða heitir Vestra-
menn.“

Ferðuðust meðFerðuðust meðFerðuðust meðFerðuðust meðFerðuðust með
varðskipivarðskipivarðskipivarðskipivarðskipi

Óli lék í meistaraflokki frá
sautján ára aldri. „Ég lék fyrst
með meistaraflokki hjá Herði
og svo hjá ÍBÍ. Það gerði ég í
nokkur ár og lék í vörninni
eins og hafði gert frá því ég
byrjaði í knattspyrnunni.

Líka hafði ég mikinn áhuga
á körfubolta. Því miður vorum
við í litlum tengslum við önn-
ur íþróttafélög á landinu.
Reyndar myndaðist gott sam-
band milli Ísafjarðar og Patr-
eksfjarðar á þessum árum og
voru reglulega farnar keppnis-
ferðir á milli bæjanna. Þá var
siglt að vetri með varðskipum
á milli og tók siglingin að
mig minnir um 5-6 tíma.
Menn þurftu að hafa fyrir því
að komast á milli.

Síðar komu Hólmarar inn í
þessar keppnisferðir. Þá voru
haldin skemmtileg þriggja
liða mót með öllum flokkum
frá Ísafirði, Patreksfirði og
Stykkishólmi.“

HeimaleikirHeimaleikirHeimaleikirHeimaleikirHeimaleikir
í Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavík

Félagið bjó við fremur
þröngan kost þegar Óli hélt
ásamt fleirum um stjórnar-
taumana. „Þá var íþróttahúsið
á Torfnesi ekki til og allir

heimaleikir félagsins voru
leiknir í Reykjavík. Það gefur
auga leið að þessu fylgdi mik-
ill ferðakostnaður, auk þess
sem stuðningsmenn okkar
voru frekar fáir á leikjum.

Við komu nýja íþróttahúss-
ins varð alger bylting í allri
aðstöðu fyrir íþróttafélög í
bænum. Þá var loksins komin
almennileg aðstaða til æfinga
og hægt var að leika heima-
leiki á Ísafirði. Þetta, ásamt
styrkri stjórn nýrra manna,
hefur lyft félaginu upp í úr-
valsdeild.“

Ók vörubíl í sex árÓk vörubíl í sex árÓk vörubíl í sex árÓk vörubíl í sex árÓk vörubíl í sex ár
Óli lærði járnsmíði á sínum

tíma og hefur starfað við þá
iðn nokkuð óslitið síðan. „Ég
fór að læra um 1970 hjá Sig-
urleifi Jóhannessyni sem var
með vélsmiðju í Fjarðarstræt-
inu. Ég fór á samning hjá
honum og kláraði námið um
miðjan áratuginn. Ég vann hjá
Sigurleifi til ársins 1979 en
ákvað þá að breyta til. Faðir
minn, sem vann við að aka
vörubíl, var orðinn frekar
heilsutæpur og vildi ég létta
undir með honum. Ætlunin
var að ég keyrði þá um sumar-
ið en sneri svo aftur til fyrri
starfa að hausti. Af einhverj-
um ástæðum hætti ég ekki þá
og keyrði vörubíl í sex ár. Þó
var ég alltaf með annan fótinn
í vélsmiðjunni, sérstaklega á
veturna þegar lítið var að gera
í akstrinum.“

Hvattur til að kaupaHvattur til að kaupaHvattur til að kaupaHvattur til að kaupaHvattur til að kaupa
Eftir sex ára setu í vörubíl

sneri Óli sér alfarið að vél-
smíðinni. „Þá veiktist Sigur-
leifur alvarlega. Hraðfrysti-
húsið Norðurtanginn og Ís-
húsfélagið hvöttu mig til að
kaupa reksturinn. Þessi fyrir-
tæki voru tilbúin að leggja
fjármagn í kaupin og að lokum
fór svo að ég keypti smiðjuna
og stofnaði Þrist.

Ég vann sem fyrr aðallega
við að þjónusta sjávarútvegs-
fyrirtæki á norðanverðum
Vestfjörðum. Við hjónin áttum
yfir 50% í Þristi en frystihúsin
tvö afganginn. Að lokum
keypti ég hlut frystihúsanna
og hefur fyrirtækið verið í eigu
okkar hjóna síðan.“

MargfeldisáhrifinMargfeldisáhrifinMargfeldisáhrifinMargfeldisáhrifinMargfeldisáhrifin
eru mikileru mikileru mikileru mikileru mikil

Þrátt fyrir samdrátt í sjávar-
útvegi á Vestfjörðum að und-
anförnu hefur vélsmiðjan
Þristur haft næg verkefni.
„Rekstur vélsmiðjunnar hefur
gengið vel að undanförnu. Það

er algert grundvallaratriði fyrir
Vestfirðinga að við fáum að
vinna sjávarfang. Það eru ekki

bara þeir sem vinna við veiðar
og vinnslu á sjávarafla sem
þurfa á því að halda, heldur

líka fyrirtæki eins og mitt.
Margfeldisáhrifin eru svo
mikil.“
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Barnsfæðingar í vatni eru ekki nýjar af nálinni en hafa
þó verið afar fátíðar á Ísafirði. Svo fátíðar, að þegar þetta

er ritað hefur einungis ein slík átt sér stað á Fjórðungs-
sjúkrahúsinu á Ísafirði. Þeim á þó líklega eftir að fjölga,
taki konur mark á Kristínu Álfhildi Bjarnadóttur, móð-

urinni sem þar átti í hlut. Áður hafði hún fætt tvö börn á
hefðbundnari máta og hefur því góðan samanburð. Hún

mælir eindregið með vatnsfæðingum.
„Þetta var rosalega þægilegt. Ég náði að slaka alveg á

milli verkja. Þar að auki var þetta allt miklu eðlilegra því
engin verkjalyf voru notuð. Heitt vatn hefur svo róandi

og deyfandi áhrif á mann að það var ekki nauðsynlegt að
dópa mig upp.“

Fyrsta vatnsfæðingin á ÍsafirðiFyrsta vatnsfæðingin á ÍsafirðiFyrsta vatnsfæðingin á ÍsafirðiFyrsta vatnsfæðingin á ÍsafirðiFyrsta vatnsfæðingin á Ísafirði

Nýr liðsmaður Manchester United? Áslaug Hauksdóttir
ljósmóðir leggur nýfædda stúlkuna á brjóst móður sinnar,
Kristínar Álfhildar Bjarnadóttur. Faðirinn, Björn Jóhanns-
son horfir stoltur á.

EnginEnginEnginEnginEngin
verkjalyf notuðverkjalyf notuðverkjalyf notuðverkjalyf notuðverkjalyf notuð

Áslaug Hauksdóttir ljós-
móðir var á Ísafirði í tvær
vikur að leysa af Sigríði Ólöfu
Ingvarsdóttur, starfandi ljós-
móður á Fjórðungssjúkrahús-
inu. Áslaug, sem hefur verið
ljósmóðir í meira en þrjátíu
ár, hefur haft brennandi áhuga
á barnsfæðingum í vatni allt
frá því hún kynntist þeim fyrst
fyrir fimm árum í Danmörku.

„Ég varð strax alveg heilluð
því ég sá að þetta hjálpar kon-
um alveg heilmikið. Þær slaka
miklu betur á, finna skemur
fyrir hríðunum og losa mikið
endorfín, en það er eins konar
deyfilyf sem líkaminn fram-
leiðir. Yfirleitt þarf ekki að
gefa þessum konum verkjalyf
sem er mjög gott því allt sem
móðirin fær, fær barnið einn-
ig.“

„Fyrir og eftir bað“„Fyrir og eftir bað“„Fyrir og eftir bað“„Fyrir og eftir bað“„Fyrir og eftir bað“
„Mig langaði mikið að inn-

leiða þessa siði á Íslandi. Á
Selfossi var fyrsta baðkarið á
fæðingastofu og því réð ég
mig þangað. Þar fórum við af
stað með barnsfæðingar í
vatni og var sjúkrahúsið á Sel-
fossi brautryðjandi að því
leyti.

Eftir það fór ég tvö sumur
til Danmerkur til að kynna
mér þetta betur. Þar á eftir fór
ég til Keflavíkur og kom
vatnsfæðingunum af stað þar.
Nú tala ég um mína ljósmóð-
urtíð sem fyrir og eftir bað.“

Inngrip fátíðariInngrip fátíðariInngrip fátíðariInngrip fátíðariInngrip fátíðari
„Rannsóknir sýna, að sé rétt

að málum staðið eru barns-
fæðingar í vatni ekki áhættu-
meiri en fæðingar „á landi“.
Inngrip eins og notkun sog-
klukkna og tanga og keisara-
skurðir eru fátíðari, noti konur
vatn á fyrsta stigi fæðingar.

Einn helsti kosturinn er
samt sá, að konurnar fá að
stjórna fæðingu sinni sjálfar.
Þær finna sjálfar í hvaða stell-
ingu best er að vera. Ljós-
mæður stjórna ekki stelling-
um konunnar því hún hlustar
á líkama sinn og hagar sér
eftir því hvað hann segir

henni.
Þegar barnið er fætt getur

konan sjálf tekið það upp úr
vatninu. Það finnst konunum
alveg dásamlegt. Þess má geta
að barninu er strax lyft upp úr
vatninu og það fer ekki að
anda fyrr en það kemur upp
úr.“

Feður hafaFeður hafaFeður hafaFeður hafaFeður hafa
farið með ofan ífarið með ofan ífarið með ofan ífarið með ofan ífarið með ofan í

Þegar Áslaug er spurð hvort
engir ókostir fylgi því að fæða
í vatni er svarið auðsótt. „Nei,
í raun ekki. Það eina sem mér
dettur í hug er að fari konur of
snemma í vatnið geta hríðir
minnkað. Efasemdamönnum
hefur fundist það galli að ekki
sé hægt að hafa konurnar í
sírita, en mér finnst það líka
vera kostur. Þá er ekki verið
að binda konuna eins mikið í
sömu stellingu og fæðingin
verður eðlilegri.

Konur fæða ekki í vatni
nema allt sé í lagi. Það fer
engin í vatn nema hraust kona
sem átt hefur eðlilega með-
göngu. Þess vegna er notkun
sírita ekki eins mikilvæg og
hjá konum sem eitthvað er að
hjá. Auðvelt er að fylgjast með

hjartslætti fósturs konu sem
er í vatni, en til eru vatnsheld
lítil tæki til hlustunar.

Ég man ekki eftir neinni
móður sem hefur verið annað
en hæstánægð með vatnsfæð-
ingar, hafi hún á annað borð
prófað þær. Allar hafa þær
sagst ætla að gera þetta aftur
og mæla með þessu.

Ekki má gleyma feðrunum,
en þeir hafa ekki síður en kon-
urnar verið hrifnir af vatns-
fæðingum. Þeim hefur fundist
þeirra þáttur verða stærri en
við hefðbundnar fæðingar.
Þeir hafa líka farið ofan í með
konunum í heimafæðingum,
en ég er með stóran ferðapott
sem ég fer með í heimahús.“

Stór og góð baðkörStór og góð baðkörStór og góð baðkörStór og góð baðkörStór og góð baðkör
Áslaug segir baðkerið sem

fætt er í ekki vera mikið frá-
brugðið venjulegum baðkör-
um. „Það þarf helst að vera
breiðara og dýpra en enginn
sérstakur búnaður er í því. Það
var því miður ekkert baðker á
fæðingardeildinni á Ísafirði
svo að Kristín þurfti að eiga á
legudeild.

Ég vona að vatnsfæðingum
eigi eftir að fjölga á Ísafirði

og fæðingardeildin fái baðker.
Sigríður Ólöf ljósmóðir má
alveg taka á móti börnum í
vatni, enga sérstaka viðbótar-
menntun þarf til. Það er þó
góð venja að ljósmæður séu
búnar að fylgjast með og taka
þátt í nokkrum vatnsfæðing-
um svo þær öðlist öryggi áður
en þær taka einar á móti börn-
um á þennan hátt. Ljósmæður
verða að vera búnar að lesa
mikið og kynna sér vatnsfæð-
ingar vel áður en þær hefjast
handa. Ég er alveg tilbúin að
koma hingað aftur því vatns-
fæðingar eru mitt áhugamál.“

Ekki nýtt af nálinniEkki nýtt af nálinniEkki nýtt af nálinniEkki nýtt af nálinniEkki nýtt af nálinni
Áslaug segir fyrstu skráðu

fæðinguna í vatni hafa átt sér
stað árið 1803 í Frakklandi.
„Þar var kona sem legið hafði
kvalin í tvo sólarhringa í er-
fiðri fæðingu. Það vissi enginn
hvað átti að gera en um leið
og hún var sett í vatn fæddi
hún. Vatnsfæðingar hófust að
einhverju marki í Evrópu fyrir
um 30-40 árum. Nú á dögum
tíðkast vatnsfæðingar í flest-
um löndum Evrópu og einnig
víðast hvar í Ameríku.

Þó að fyrsta skráða vatns-
fæðingin hafi verið fyrir 200
árum er talið að konur í
Karíbahafinu hafi löngu áður
sótt í vatn til að fæða. Þessar
fæðingar eru því ekkert nýjar
af nálinni þó þær eigi sér ekki
langa sögu á Íslandi.“

Stenst samanburðStenst samanburðStenst samanburðStenst samanburðStenst samanburð
ágætlegaágætlegaágætlegaágætlegaágætlega

Kristín Álfhildur Bjarna-
dóttir, sú fyrsta sem fæðir í
vatni á Ísafirði, segist hafa
ákveðið með stuttum fyrirvara
að fæða á þennan máta. „Ég
fór upp á sjúkrahús að morgni
tíunda janúar. Þá spurði Ás-
laug ljósmóðir hvort ég vildi
ekki nota vatn við fæðinguna
og leist mér og eiginmanni
mínum, Birni Jóhannssyni,
vel á það. Eftir að hafa rætt
við og heyrt álit Áslaugar á
þessum fæðingum var ég al-
veg viss um að vilja fæða á
þennan hátt. Hríðirnar minnk-
uðu og ég var send heim en
kom svo aftur seinna um dag-
inn og fæddi stúlkubarn.Áslaug Hauksdóttir ljósmóðir með nýfædda stúlkuna.

Það var alveg frábært að
fæða í vatni. Það gekk fljótt
og vel að fæða og samanborið
við mínar fyrri fæðingar var
þetta mjög þægilegt. Ég hafði
áður verið lurkum lamin eftir
að hafa fætt en í þetta sinn
leið mér eins og nýslegnum
túskildingi.“

Mælir meðMælir meðMælir meðMælir meðMælir með
vatnsfæðingumvatnsfæðingumvatnsfæðingumvatnsfæðingumvatnsfæðingum

„Ég vissi að Sigríður Ólöf
væri að fara í leyfi og var ég
að vona að ég næði að eiga

áður en hún færi. Sigríður
hafði reynst mér svo vel við
síðustu fæðingu mína og mér
líkaði vel við hana. Þessari
nýju reynslu hefði ég samt
alls ekki viljað fara á mis við
og er ég mjög þakklát Áslaugu
fyrir.

Mér fannst þetta allt miklu
eðlilegra. Vegna þess að engin
verkjalyf voru notuð fann ég
miklu betur fyrir barninu og
vissi hvernig fæðingin gekk.
Ég get hiklaust mælt með
þessu við allar verðandi mæð-
ur.“

Áslaug Hauksdóttir ljósmóðir.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Flóttinn óstöðvandiFlóttinn óstöðvandiFlóttinn óstöðvandiFlóttinn óstöðvandiFlóttinn óstöðvandi 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:
Kemur nokkur
almennilegur
vetur á Ísafirði
í ár?
Alls svöruðu 435.
Örugglega sögðu 86 eða 19,77%
Vonandi sögðu 114 eða 26,21%
Vonandi ekki sögðu
136 eða 31,26%
Örugglega ekki sögðu
61 eða 14,02%
Mér er sama sögðu
38 eða 8,74%

Níu af þeim tíu íþróttamönnum sem tilnefndir voru til heiðurstitilsins Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar árið 2000 og viðurkenningar hlutu. Frá vinstri: Katrín Árnadóttir, Heiðar Ingi
Marinósson, Tinna Björk Sigmundsdóttir, Árný Herbertsdóttir, Óskar Hálfdánarson, Anna Elín Hjálmarsdóttir, Þór Líní Sævarsson, Magnús Gíslason og Jens Magnússon. Á myndina
vantar Svölu Björk  Einarsdóttur.

Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar árið 2000 var kjörin Katrín
Árnadóttir skíðakona í Skíðafélagi Ísfirðinga.

Nýjustu tilkynningar frá Hagstofunni sýna, að síðasta áratug liðinnar aldar
reyndust brottfluttir umfram aðflutta á Vestfjörðum hálft þriðja þúsund. Það
munar um minna.

Hverjar eru ástæðurnar? Þær eru margar og engin gefur einhlíta skýringu.
Tíminn vinnur með þeirri skoðun að kvótakerfið sé sú sem hefur mesta vægið.
En margt fleira kemur til. Byggðastefna ríkisstjórnarinnar hefur ráfað um villt
í þoku eins tröll á fjöllum að forðast dagrenningu. Alþingismennirnir hafa
verið svo uppteknir við ýmis önnur mál að umræðan um
þróun byggðar og hvort og þá hvernig skuli gripið inn í ferlið
hefur hörfað inn í skápa og grafizt undir öðrum og mikilvægari
málsskjölum augnabliksins.

Byggðahjalið hefur öðlast algerlega nýjan hljóm með umræðunni um
framtíð Reykjavíkurflugvallar og kosningu um staðsetningu hans, hvort hann
skuli fara eða vera. Sú umræða hefur í raun skerpt svo línurnar í öllu tali um
byggðastefnu, að enginn stjórnmálamannanna, nema ef vera skyldi Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra, hefur glitt í kjarnann. Þótt ekki sé kannski
pent að orða þá hugsun verður ekki undan því vikist, að benda á rauða þráðinn
í málflutningi borgarstjórans í Reykjavík og annarra sveitarstjórnarmanna í
Reykjavík og á Reykjanesi. Hann er sá, að Reykjavík sé til fyrir Reykvíkinga
og aðrir geti farið lengri leiðina, vilji þeir á annað borð komast í höfuðborgina.

En víðast hvar í heiminum þjóna höfuðborgir öllu ríkinu, ekki bara nánasta
umhverfi.

Hvers vegna ættu blessaðir borgarfulltrúarnir að hugsa á annan veg? Við
þeim blasir sá veruleiki einn, að allir hljóti að vilja komast til Reykjavíkur, nú
eða í næsta nágrenni, og búa þar. Alveg gleymist að enn hafa þúsundir Reyk-
víkinga atvinnu af því að þjónusta landsbyggðina, meðal annars vegna innan-
landsflugs. Heimskulegust allra hugmynda sem litið hafa dagsins ljós er sú,

að flytja flugvöllinn suður fyrir Hafnarfjörð. Valkosturinn er
aðeins einn, Keflavíkurflugvöllur. Því fylgja margir ókostir
fyrir landsbyggðarfólk, sem háð er innanlandsfluginu. En þó
má greina einn kost. Það verður einfaldara fyrir okkur að

komast úr landi, hvort heldur er í frí eða til endanlegrar dvalar. Flóttinn hvorki
stöðvast né tefst í Reykjavík.

Merkilegast er að hvorki skuli hafa heyrst hósti né stuna frá vestfirskum
sveitarstjórnarmönnum. Þeir virðast sætta sig prýðilega við að umræðan sé í
þeim farvegi sem verið hefur. Kannski vita þeir meira en fram hefur komið. Þó
breytir slík falin vitneskja ekki því, að afar gagnlegt og fræðandi væri að heyra
skoðanir þeirra í þessari fyrirferðarmestu umræðu sem fram hefur farið um
byggðastefnu á Íslandi og kristallast í valinu Reykjavík eða Reykjavík og
nágrenni. Allt annað geti átt sig.

Heiðurstitillinn gengur frá bróður til systurHeiðurstitillinn gengur frá bróður til systurHeiðurstitillinn gengur frá bróður til systurHeiðurstitillinn gengur frá bróður til systurHeiðurstitillinn gengur frá bróður til systur

Katrín Árnadóttir skíðakona kjör-Katrín Árnadóttir skíðakona kjör-Katrín Árnadóttir skíðakona kjör-Katrín Árnadóttir skíðakona kjör-Katrín Árnadóttir skíðakona kjör-
in Íþróttamaður Ísafjarðarbæjarin Íþróttamaður Ísafjarðarbæjarin Íþróttamaður Ísafjarðarbæjarin Íþróttamaður Ísafjarðarbæjarin Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar

Skíðagöngukonan unga,
Katrín Árnadóttir, hlaut titil-
inn Íþróttamaður Ísafjarðar-
bæjar árið 2000. Úrslitin voru
tilkynnt við hátíðlega athöfn
sem haldin var í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði á sunnudag.
Tíu íþróttamenn voru tilnefnd-
ir og hlutu þeir viðurkenningar
í hófinu sem íþróttafólkinu og
gestum var haldið. Titillinn
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar
helst í fjölskyldunni þrátt fyrir
nýtt kjör vegna þess að Katrín
tekur við honum af bróður
sínum.

Katrín Árnadóttir er tæpra
átján ára að aldri, fædd 11.
maí 1983, dóttir hjónanna
Kristínar Gísladóttur og Árna
Traustasonar. Sonur þeirra og
bróðir Katrínar, skíðagöngu-
maðurinn og langhlauparinn

Ólafur Thorlacius Árnason,
hlaut titilinn Íþróttamaður Ísa-
fjarðarbæjar í fyrra. Hann er
rúmum tveimur árum eldri en
Katrín og verður tvítugur í
næsta mánuði. Þau systkinin
eru því á þeim aldri að eiga
mikið inni í íþrótt sinni á kom-
andi árum en eru samt komin
í allra fremstu röð.

Einstök íþróttafélög til-
nefna hvert um sig einn úr
sínum hópi sem skarað hefur
fram úr á liðnu ári.

Einar Ólafsson skíðamaður
er sá einstaklingur sem oftast
hefur hlotið nafnbótina
„Íþróttamaður Ísafjarðar/Ísa-
fjarðarbæjar“ á þeim liðlega
tuttugu árum sem liðin eru frá
því valið fór fram í fyrsta
skipti, eða fimm sinnum.
Helga Sigurðardóttir sund-

kona hefur fjórum sinnum
orðið fyrir valinu og Ásta S.
Halldórsdóttir skíðakona hef-
ur tvívegis hlotið nafnbótina.

Guðmundur Jóhannsson
skíðamaður var fyrstur manna
kjörinn Íþróttamaður Ísafjarð-
ar árið 1980. Árið 1981 var
Einar Ólafsson skíðamaður
fyrir valinu, árið 1982 var
Stella Hjaltadóttir skíðakona
valin, árið 1983 var Einar
Ólafsson skíðamaður kjörinn
í annað sinn, árið 1984 var
Ingólfur Arnarson sundmaður
valinn og árið 1985 var Einar
Ólafsson skíðamaður kjörinn
í þriðja sinn.

Árið 1986 var Helga Sig-
urðardóttir sundkona valin,
árin 1987 og 1988 var Einar
Ólafsson skíðamaður aftur
fyrir valinu. Árin 1989 til 1991

var Helga Sigurðardóttir sund-
kona fyrir valinu, árið 1992
var komið að Ástu S. Hall-
dórsdóttur skíðakonu, árið
1993 var Daníel Jakobsson
skíðamaður valinn, árið 1994
var Pétur Þór Grétarsson
golfari kjörinn og árið 1995
var Ásta S. Halldórsdóttir
skíðakona kjörin í annað sinn.

Árið 1996 var Arnór Þ.
Gunnarsson skíðamaður fyrir
valinu, árið 1997 var Friðrik
E. Stefánsson körfuboltamað-
ur kjörinn, Sigríður B. Þor-
láksdóttir skíðakona var kjör-
in árið 1998 og Ólafur Th.
Árnason skíðamaður var fyrir
valinu sem Íþróttamaður Ísa-
fjarðarbæjar fyrir árið 1999.
Samtals hafa því tólf íþrótta-
menn hlotið þennan titil frá
upphafi.
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Þorrablótið í Bolungarvík á rætur að rekja til lýðveldisársins 1944Þorrablótið í Bolungarvík á rætur að rekja til lýðveldisársins 1944Þorrablótið í Bolungarvík á rætur að rekja til lýðveldisársins 1944Þorrablótið í Bolungarvík á rætur að rekja til lýðveldisársins 1944Þorrablótið í Bolungarvík á rætur að rekja til lýðveldisársins 1944

Konur bjóða körlumKonur bjóða körlumKonur bjóða körlumKonur bjóða körlumKonur bjóða körlum
og halda fast í hefðirnarog halda fast í hefðirnarog halda fast í hefðirnarog halda fast í hefðirnarog halda fast í hefðirnar

Þorrablót Bolvíkinga var
haldið í Víkurbæ á laugar-
dagskvöld, annan dag þorra.
Blótinu fylgja grónar hefðir
og sérstæðar að ýmsu. Konur
einar annast undirbúning og
bjóða körlum sínum til fagn-
aðarins. Þetta hefur gefist vel.
Fyrst var blót með þessum
hætti haldið í Bolungarvík á
þorranum árið 1944 á meðan
Íslendingar höfðu ennþá
kóng. Einu sinni fyrir langa-
löngu féll blótið niður þegar
konurnar höfðu falið körlum
sínum að annast framkvæmd-
ina. Slíkt hefur ekki verið
reynt síðan og verður ekki
reynt.

Stundum hefur sú tilhögun
verið átalin, að eingöngu fólk
í sambúð og með lögheimili í
Bolungarvík skuli fá að koma
á þetta blót. En húsrúm setur
skorður og því formi skal ekki
gleyma, að hér býður kona
karli sínum út. Der skal to til,
eins og sagt var á meðan Ís-
lendingar höfðu ennþá kóng.

Í gleði þessari klæðast kon-
ur ævinlega íslenskum bún-
ingum. Með hverju ári fjölgar
þeim körlum sem kaupa sér
og klæðast hinum nýja ís-
lenska hátíðarbúningi karl-
manna. Væntanlega kemur
frumkvæðið oft frá konum
þeirra í þessu efni sem öðrum.
Ef til vill verður slíkur klæða-
burður orðinn formleg skylda
innan fárra ára.

Ellefu kvenna nefnd undir-
býr blótið hverju sinni. Að
sögn Kristínar Gunnarsdóttur,
sem var formaður nefndarinn-
ar að þessu sinni, hefur reynsl-
an sýnt að þetta er hæfilegur
fjöldi enda eru verkin mörg.
Auk þess er gott að standi á
stöku þegar greiða þarf at-

kvæði um álitamál. Konurnar
annast öll skemmtiatriði, sem
eru heimatilbúin fyrir þetta
tilefni eins og vera ber. Þær
semja og flytja leikþætti og
gamanmál og aðra skemmtan.
Alltaf er fluttur nýr Bolungar-
víkurbragur um lífið í bænum
og undir lokin eru sungnar
vísur um konurnar sjálfar í
nefndinni. Þegar borð eru tek-
in upp leikur Hjónabandið fyr-
ir dansi. Nafnið á hljómsveit-
inni getur ekki talist með öllu
óviðeigandi við þessar að-
stæður.

Matur er etinn úr trogum
sem komið er með að heiman.
Um borð í trogunum ríkir
sama ræktarsemin við gamlar
hefðir – áhöfnina skipa hákarl
og harðfiskur, hangikjöt og
svið og brauð og smér og ann-
að sem við á að éta. Konur
sitja öðrum megin borðaraða
en karlar andspænis og sam-
neyta þeim úr trogunum.

Þegar áti og gamanmálum
lýkur eru borð tekin upp svo
dansa megi. Körlum er gert
að hjálpa til við nýskipan
borða og stóla. Það er eina
viðvikið sem þeim er treyst
fyrir í allri framkvæmdinni
enda reynir þar eingöngu á
vöðvastyrk.

Kristín Gunnarsdóttir verð-
ur aldrei aftur valin til for-
mennsku í undirbúnings-
nefndinni. Ástæðan er þó ekki
sú, að hún hafi reynst svo
vondur formaður, að henni sé
ekki treyst framar. Það er aftur
á móti ein hefðanna, að kona
verður aðeins einu sinni á lífs-
leiðinni formaður í þessari
nefnd. Á hverju ári er líka
endurnýjað hæfilega í nefnd-
inni, þannig að ferskleiki
blandist reynslu.

Annað er ekki vitað en körl-
um líki mætavel forsjá og for-
staða kvenna í þessum efnum.
Þorrablótið í Bolungarvík er
„besta þorrablót í heimi“ eins
og kunnur Bolvíkingur komst
að orði á laugardag og gat
naumast hamið sig fyrir til-

hlökkun. Jafnvel er ekki hægt
að fullyrða nema einhverjir
einhleypingar eigi sér leyndan
draum um bolvískan kvenkost
– þó ekki væri til annars en að
komast á þorrablótið. Með-
fylgjandi myndir voru teknar
á þorrablótinu.
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RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 27. janúar kl. 16:45

HM í handbolta í Frakklandi: Ísland – Egyptaland
Sunnudagur 28. janúar kl. 14:45

HM í handbolta í Frakklandi: Ísland – Tékkland

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 27. janúar kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 24. janúar kl. 17:50

EM í körfubolta: Ísland – Makedónía

Það er óhætt að segja að  þessi spennandi spurningaleikur hafi farið eins og
eldur í sinu um heimsbyggðina og ekki hafa móttökurnar verið síðri hér á
landi. Þátturinn er sýndur í 56 löndum en það er Þorsteinn J. sem stjórnar ís-
lensku útgáfu þáttarins. Hæsta fjárhæðin sem keppandi hefur unnið til þessa
er kr. 400 þúsund og nú er að sjá hvort einhver vinni milljón á Stöð 2 sunnu-
dagskvöldið 28. janúar kl. 20:00.

helginhelginhelginhelginhelgin

www.snerpa.is/~nemi2/
 Þetta er alveg nýr vefur
um páfagauka og skylda
fugla. Auk almenns fróð-
leiks um fugla þessa eru
ævisögur tveggja, sem
heita Kíkí og Gutti og
búa á Ísafirði. Gutti er sex
mánaða gamall grápáfi.
Þeir fuglar munu vera
orðnæmastir allra og geta
lært allt að 600 orð eða
sem nemur heilu kvæði
eftir Grím Thomsen. Kíkí
mun vera um þrjátíu
sinnum eldri en Gutti. Hún
varð fræg þegar hún bjó í
gæludýrabúð í Reykjavík
ásamt karli sínum og
kostuðu þau milljón. Svo
varð hún ennþá frægari
þegar þeim hjónum var
rænt eins og í Ævintýra-
bókunum og fundust þau í
ruslageymslu...

Viltu vinna milljón?

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustan 10-15 m/s, en
hægari austast. Rign-ing
á Austurlandi og él Norð-
anlands, en skýjað og
úrkomulítið suðvestantil.
Hiti 0-5 stig.
Horfur á föstudag:
Norðaustan 8-13 m/s og
víða skúrir eða slydduél,
en þurrt að kalla suðvest-
antil. Hiti 1-5 stig.
Á laugardag:
Norðaustan 8-13 m/s og
víða skúrir eða slydduél,
en þurrt að kalla suðvest-
antil. Hiti 1-5 stig.
Á sunnudag:
Breytileg átt og stöku skúr
eða él. Fremur svalt.
Á mánudag:
Breytileg átt og stöku skúr
eða él. Fremur svalt.

Föstudagur 26. janúar
16.30 Fréttayfirlit
16.35 Leiðarljós
17.15 Sjónvarpskringlan
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Stubbarnir (24:90)
18.05 Disney-stundin
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Kjarkmikill knapi. (Wild Hearts
Can´t Be Broken) Fjölskyldumynd frá
árinu 1991 um unga stúlku sem er ráðin
til að koma fram í áhættuatriði á hestbaki
en mætir miklu andstreymi. Aðalhlut-
verk: Gabrielle Anwar, Michael Schoeff-
ling og Cliff Robertson.
21.30 Lísa og Símon. (Lisa et Simon:
Une dette mortelle) Frönsk sakamála-
mynd frá 1999 um löggurnar Lísu og
Símon sem gera glæpamönnum og hvort
öðru lífið leitt. Aðalhlutverk: Bernard
Yerles, Zabou, Julien Courbey, Eric Des-
marestz og Marine Hélie.
23.15 Ed Wood. (Ed Wood) Bandarísk
bíómynd frá 1994 um kvikmyndaleikar-
ann og leikstjórann Ed Wood sem þótti
gera sérkennilega vondar bíómyndir en
elja hans og bjartsýni voru með eindæm-
um. Aðalhlutverk: Johnny Depp, Martin
Landau, Sarah Jessica Parker.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 27. janúar
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (25:90)
09.30 Mummi bumba (15:65)
09.35 Bubbi byggir (17:26)
09.48 Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (3:22)
10.45 Skjáleikurinn
16.30 Táknmálsfréttir
16.45 HM í handbolta. Bein útsending
frá leik Íslendinga og Egypta á heims-
meistaramótinu í Frakklandi.
18.30 Versta nornin (12:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
21.00 Leyndarmál lafði Audley.
(Lady Audley´s Secret) Bresk mynd
byggð á skáldsögu eftir Mary Elizabeth
Braddon um unga stúlku sem giftist sér
30 árum eldri manni. Frændi hans girnist
hana líka en grunar að hún sé ekki öll þar
sem hún er séð. Aðalhlutverk: Neve Mc-
Intosh, Kenneth Cranham.
22.40 Þannig vil ég hafa það. (I Like It
Like That) Bandarísk kvikmynd frá 1994
um þroskasögu ungrar konu sem fær sér
vinnu hjá útgáfufyrirtæki eftir að mað-
urinn hennar er handtekinn. Aðalhlut-
verk: Lauren Vélez, Jon Seda, Rita Mor-
eno og Griffin Dunne.
00.30 Vetrareyjan. (Isola d´Inverno)
Ítölsk bíómynd frá 1999. Maður er myrt-
ur á eynni Stromboli og lögga frá Norð-
ur-Ítalíu kemur til að rannsaka málið
sem er allt hið dularfyllsta. e. Aðalhlut-
verk: Romina Mondello, Franco Castell-
ano og Andrea Prodan.
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 28. janúar
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (80:107)
10.22 Róbert bangsi (17:26)
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Vísindi í verki (4:9)
11.45 Skjáleikurinn
14.30 Sjónvarpskringlan
14.45 HM í handbolta. Bein útsending
frá leik Íslendinga og Tékka á heims-
meistaramótinu í Frakklandi.
16.25 Mósaík
17.00 Kvikmyndir um víða veröld.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Eva og Adam (7:8)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Bókaást - Í máli og myndum
20.30 Eitur. Ný íslensk sjónvarpsmynd
um ungan rithöfund í Reykjavík sem er
nýskilinn við unnustu sína en kemst að
því að hann ber ennþá heitar tilfinningar
til stúlkunnar og reynir þá að ná henni til
sín aftur.  Aðalhlutverk: Ólafur Jóhann-
esson, María Rut Reynisdóttir og Ómar
Ragnarsson.
21.10 Fréttir aldarinnar
21.15 Hestabúgarðurinn (4:4)
22.05 Helgarsportið
22.25 Muriel giftir sig. (Muriel´s
Wedding) Áströlsk bíómynd frá 1994
um stúlku í smábæ sem er orðin lang-
þreytt á að bíða eftir að draumaprinsinn
birtist. Aðalhlutverk: Toni Collette.
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 26. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Að hætti Sigga Hall
10.05 Jag
10.55 Lífið sjálft (4:11) (e)
11.40 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Hér er ég (19:25) (e)
13.00 Áhöfn Defiants
14.35 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (23:25) (e)
16.00 Hrollaugsstaðarskóli
16.25 Í Vinaskógi
16.50 Kalli kanína
17.00 Úr bókaskápnum
17.10 Tommi og Jenni
17.20 Leo og Popi
17.25 Strumparnir
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (19:24)
18.30 Nágrannar
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.58 *Sjáðu
20.15 Orkuboltar. (Turbo Power Rang-
ers) Orkuboltarnir takast á við geimsjó-
ræningjann Divatox sem rænir hinum
vitra Lerigot. Heimurinn er í hættu og
Orkugengið kemur til að bjarga málun-
um!  Aðalhlutverk: Johnny Yong Bosch,
Jason David Frank, Catherine Suther-
land, Nakia Burrise, Blake Forster.
22.00 Ó,ráðhús (4:26)
22.30 Hefndin er sæt. (The Revengers´
Comedies) Örlögin leiða Henry Bell og
Karen Knightly saman. Hvorugt þeirra
sér lengur tilgang með lífinu þegar þau
hittast á Tower-brúnni. Eftir að hafa bor-
ið saman bækur sínar ákveða þau að í
staðinn fyrir að gefast upp skuli þau
uppræta rót vanlíðunar sinnar. Hefndin
getur verið sæt. Aðalhlutverk: Helena
Bonham Carter, Sam Neill, Kristin Scott
Thomas.
00.00 Visnaðu. (Thinner) Lögfræðing-
urinn Billy Halleck á ekki sjö dagana
sæla. Kæruleysi hans í umferðinni kostar
sígaunakonu lífið og sjálfur er hann hætt
kominn vegna ofáts. En skyndilega fara
kílóin að hrynja af Billy og þá léttist
brúnin á honum. En öllu má ofgera og
brátt breytist líf hans í martröð. Myndin
er byggð á sögu Stephens Kings.  Aðal-
hlutverk: Robert John Burke, Joe Mant-
egna, Lucinda Jenney, Joy Lenz.
01.30 Dauðaklefinn. (The Chamber)
Mögnuð mynd með úrvalsleikurum sem
gerð er eftir metsölubók Johns Grishams.
Ungur lögfræðingur fer til Mississippi
til að taka að sér mál dæmds kynþáttahat-
ara sem á að taka af lífi fyrir að hafa myrt
tvö gyðingabörn þremur áratugum áður.
Hinn dæmdi er afi unga lögfræðingsins
og málið hreyfir við viðkvæmum fjöl-
skyldumálum úr fortíðinni.  Aðalhlut-
verk: Chris O´Donnell, Gene Hackman,
Faye Dunaway.
03.20 Dagskrárlok

Laugardagur 27. janúar
07.00 Grallararnir
07.20 Össi og Ylfa
07.45 Maja býfluga
08.10 Villingarnir
08.30 Doddi í leikfangalandi
09.00 Með Afa
09.50 Kastali Melkorku
10.20 Skuggi gengur laus
12.00 Best í bítið
13.00 60 mínútur II (e)
13.50 Simpson-fjölskyldan (7:23) (e)
14.15 NBA-tilþrif
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 (5:24)
20.30 Ástsýki. (Addicted to Love) Magg-
ie og Sam komast að því að þeirra
heittelskuðu eru að slá sér upp saman og
ákveða í sameiningu að rústa sambandi
þeirra. Sam vill fá kærustuna sína aftur
en Maggie er ákveðin í að hefna sín ær-
lega á kallinum. Aðalhlutverk: Matthew
Broderick, Kelly Preston, Meg Ryan.
22.15 Joe Black. (Meet Joe Black) Fjöl-
miðlakóngurinn Bill Parrish finnur að
dauðinn nálgast og býr sig undir síðustu
stundir sínar með fjölskyldunni. Dóttir
hans kynnist ungum manni á förnum
vegi sem hún hrífst af en leiðir þeirra
skilur. Henni kemur því á óvart að sjá
þennan sama unga mann við kvöldverð-
arborð föður síns sama dag. Hann er
kynntur sem Joe Black en virðist ekki
kannast við stúlkuna sem vekur hjá henni

enn meiri furðu. Hver er Joe Black í raun
og veru? Aðalhlutverk: Anthony Hop-
kins, Brad Pitt, Claire Forlani.
01.10 Nótt í Manhattan. (Night Falls
on Manhattan) Dópsali er ákærður fyrir
morð og saksóknari sýnir mikla hörku í
málflutningi sínum. Það reynist honum
þó þrautin þyngri að sakfella manninn.
Glæpamaðurinn hefur víða ítök og gífur-
leg spilling reynist ríkja innan veggja
réttarins. Aðalhlutverk: Andy Garcia, Ian
Holm, Richard Dreyfuss, Lena Olin.
03.00 Tvíeykið. (Double Team) Jack
Quinn er sérfræðingur í baráttunni gegn
hryðjuverkamönnum. Hann hefur hins
vegar fengið nóg af þessu hættulega starfi
og ætlar að draga sig í hlé. Síðasta verk-
efni hans er að klófesta hinn stórhættu-
lega Stavros. Það fer hins vegar allt úr-
skeiðis og í kjölfarið setur Stavros sér
það markmið að koma þungaðri eigin-
konu Jacks fyrir kattarnef í hefndarskyni.
Aðalhlutverk: Jean-Claude Van Damme,
Dennis Rodman, Paul Freeman, Mickey
Rourke.
04.30 Dagskrárlok

Sunnudagur 28. janúar
07.00 Tao Tao
07.25 Búálfarnir
07.30 Maja býfluga
07.55 Dagbókin hans Dúa
08.20 Sagan endalausa
08.45 Skriðdýrin
09.05 Donkí Kong
09.30 Gluggi Allegru
09.55 Grallararnir
10.15 Nútímalíf Rikka
10.40 Fagri Blakkur
11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Týnda þjóðin. (Last of the
Dogmen) Veiðimaður er sendur út í
óbyggðir til að hafa uppi á þremur flótta-
mönnum. Í staðinn finnur hann brotna
ör sem veldur honum miklum heilabrot-
um. Hann fær sérfræðing í sögu indíána
í för með sér og þau reyna að komast því
hvort ættbálkur Cheyenne-indíána haldi
til í fjallendinu sem hinn siðmenntaði
heimur hefur hingað til ekki uppgvötvað.
Aðalhlutverk: Barbara Hershey, Tom
Berenger, Kurtwood Smith.
15.35 Oprah Winfrey
16.20 Nágrannar
18.25 Fornbókabúðin (4:8) (e)
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.45 60 mínútur
21.35 Ástir og átök (22:23)
22.00 Ungur maður í basli. (Romanzo
di un giovane povero) Lífið leikur ekki
við félagana Vincenzo og Bartoloni.
Annar er atvinnulaus en hinn er í ömur-
legri sambúð. Lausnin á vandamálum
þeirra beggja er hins vegar í sjónmáli.
Bartoloni er tilbúinn að útvega Vincenzo
verkefni og í leiðinni tryggja sér betra
líf. Og verkefnið? Jú, Vincenzo á að
koma frú Bartoloni fyrir kattarnef!  Aðal-
hlutverk: Alberto Sordi, Rolando Rav-
ello, André Dussolier, Isabella Ferrari.

23.55 Allt að engu. (Sweet Nothing)
Angel Gazetta er í góðu starfi, á fallega
fjölskyldu og allt virðist í lukkunnar
velstandi. En Angel leiðist út í eiturlyfja-
neyslu og þá liggur leiðin hratt niður á
við. Áhrifamikil kvikmynd sem er byggð
á dagbókum krakkfíkils í New York og
hefur víða hlotið lof gagnrýnenda.  Aðal-
hlutverk: Mira Sorvino, Michael Imperi-
oli, Paul Calderon.
01.25 Dagskrárlok

Tim um að gæta pakka fyrir sig. Tim á
ekki um annað að velja en leysa málið
sjálfur. Hann hefur fáar vísbendingar að
styðjast við en þá kemur litli bróðir til
hjálpar. Aðalhlutverk: Dursley McLind-
en, Colin Dale, Susannah York, Peter
Eyre, Nickolas Grace.
01.05 Í Skuggasundum. (Mean Streets)
Fjögurra stjörnu mynd um skrautlegt lið
í Litlu-Ítalíu í New York. Félagarnir
Tony og Michael hafa komið sér ágæt-
lega fyrir í lífinu. Þeir reka bar í hverfinu
og standa sig vel í samkeppninni. Kunn-
ingi þeirra, Charlie, er öllu ístöðulausari
og fæst við vafasamari verkefni. En bar-
áttan er hörð hjá öllum og aðeins þeir
hæfustu komast af. Lífið í hverfinu er
stundum harðneskjulegt og þá getur
vináttan reynst dýrmæt. Aðalhlutverk:
Robert De Niro, Harvey Keitel, David
Proval, Amy Robinson, Robert Carra-
dine, David Carradine.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 27. janúar
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Geimfarar (21:21)
19.20 Í ljósaskiptunum (22:36)
19.50 Lottó
20.00 Naðran (10:22)
21.00 Rómeó og Júlía. Sígilt leikrit
Shakespeares er fært til nútímans í hreint
magnaðri útfærslu. Orðræðan er hin sama
og söguþráðurinn en umgjörðin er
grámyglulegur nútíminn þar sem stoltir
menn láta byssurnar tala og knýja fram

Föstudagur 26. 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 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Diamond klikkar ekki. (Just Ask
for Diamond) Gamansöm kvikmynd um
rannsóknarlögguna Tim Diamond og
raunir hans. Tim er í þeirri óvenjulegu
stöðu að allir bófar bæjarins vilja ná í
skottið á honum. Þeir, og margir fleiri,
halda að rannsóknarlöggan tengist morði
á ónefndum manni en hinn látni bað

Félagasamtök og aðrir
sem standa fyrir fundum
af ýmsu tagi eða almenn-
um fagnaði, sem er ekki
haldinn í atvinnuskyni,
geta fengið birtingar í
þessum dálki. Blaðið fer
þess á leit, að slíkar til-
kynningar berist eins
snemma og hægt er og
helst ekki síðar en fyrir
hádegi á mánudögum.
Bæði er hægt að hringja í
456 4560 eða senda póst
á netfangið bb@bb.is
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fjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlar

Leikur helgarinnar í
enska boltanum fer fram

á Old Trafford í Man-
chester en þá tekur Man-
chester Utd. á móti West

Ham United. Leikurinn er
á Sýn og hefst kl. 13:45.

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

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Holtsskóli: Kirkjuskóli

barnanna í Önundarfirði
verður laugardaginn

27. janúar kl. 13:00-15:00.
Kaffi og föndur. Flateyrar-

kirkja: Fjölskylduguðs-
þjónusta sunnudaginn

28. janúar  kl. 14:00. Börn
fædd 1995 og 1996 fá bók
frá kirkju sinni. Ísafjarðar-

kirkja: Messa sunnu-
daginn  28. janúar kl.

11:00. Hnífsdalskapella:
Messa sunnudaginn
28. janúar kl. 14:00.
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Sprengjutilboð!
16" pizza með þremur

áleggstegundum á aðeins kr. 999.-
Ath! Einungis ef sótt er eða borðað í sal

Sprengjutilboð í sal!
Hróa borgari á aðeins kr. 199.-

Ath! Einungis í sal

Pöntunarsími
456 5525

Gildir út janúar!

Mánagötu 1 – Ísafirði

Pöbbakvöld alla helgina!
Mikið fjör – Mikið gaman!

Geri aðrir betur –
Látið okkur þá vita!

Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

blóðuga hefnd. Aðalhlutverk: Claire
Danes, Leonardo DiCaprio, Brian
Dennehy, John Leguizamo.
23.00 Hnefaleikar - Michael Grant
01.05 Kynlífsiðnaðurinn í Japan
01.35 Pamela í lit. Ljósblá kvikmynd.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 28. janúar
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
fjórðu umferð bikarkeppninnar.
18.00 David Beckham
19.00 Sjónvarpskringlan
19.30 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá leik New York Knicks og
Los Angeles Lakers.
22.20 Lögregluforinginn Nash
23.10 Ameríski fótboltinn. Bein út-
sending frá úrslitaleiknum.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 26. janúar
16.30 Bakvið tjöldin
17.00 Jay Leno (e)
18.00 Pétur og Páll (e)
18.30 Sílikon (e)

19.30 Myndastyttur. Rætt við unga
kvikmyndagerðamenn og verk þeirra
sýnd.
20.00 Get Real
21.00 Providence. Einn vinsælasti
þáttur SkjásEins og ekki furða því Sid
Hanson og fjölskylda eru með geðþekk-
ari sjónvarpshetjum samtímans.
22.00 Fréttir
22.15 Málið. Málefni dagsins rætt.
22.20 Allt annað. Menningarmálin í
nýju ljósi
22.30 Djúpa Laugin. Dóra og Mariko
sjá um að koma ungum Íslendingum á
stefnumót. Einnig kíkja þær á djammið
og taka púlsinn á skemmtanalífinu og
fylgjast að sjálfsögðu með því hvernig
stefnumótið gekk hjá pari síðasta þáttar.
Þátturinn er í beinni útsendingu.
23.30 Everybody Loves Raymond
01:00 Conan O´Brien (e)
02.00 Dagskrárlok

Laugardagur 27. janúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt (e) Vandaður barna-
þáttur í umsjón Bergljótar Arnalds.
12.00  World´s most amazing videos
13.00  Brooklyn South (e)
14.00 Adrenalín (e) Eini íslenski jaðar-
sportþátturinn. Steingrímur Dúi og
Matti fjalla um allt frá köfun til klifurs
og áhorfandinn getur verið fullviss um
að hefðbundnar íþróttir eru víðs fjarri.
14.30 Mótor (e) Þáttur um flest allt það
sem gengur fyrir mótor.
15.00 Jay Leno (e)
16.00 Djúpa Laugin (e)

17.00 Sílikon (e) Dægur- og menningar-
málaþáttur unga fólksins.
18.00 Judging Amy (e) Amy Brenneman
úr lögregluþáttunum NYPD Blue leikur
lögfræðing og einstæða móður sem flytur
frá New York heim í smábæ móður sinnar
og gerist dómari.
19.00 Get Real (e)
20.00 Two guys and a girl. Pete og Berg
lenda í endalausum óhöppum, hanga
sífellt á vinnustað sínum, pizzastaðnum
og framtíðin er ekki björt!
20.30 Will & Grace
21.00 Everybody loves Raymond
21.30 City of Angels
22.30 Profiler. Sam Waters vinnur með
sérsveit lögreglunnar og er sjaldan óhult
fyrir Jack og fleiri glæpamönnum sem
hún eltir.
23.30 Conan O´Brien
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Dagskrárlok

Sunnudagur 28. janúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Vandaður barnaþáttur í
umsjón Bergljótar Arnalds.
12.00  Skotsilfur. Farið yfir það helsta úr
viðskipalífinu. Umsjón Helgi Eysteinsson
og Björgvin Ingi Ólafsson.
12.30 Silfur Egils. Í umræðuþætti Egils
Helgasonar fær Egill góða gesti í heim-
sókn og fjallað um þjóðmál og pólitík á
opinskáan hátt – allt látið flakka!
14.00  City of Angels (e)
15.00  Will & Grace
15.30 Providence (e)
16.30 Fólk – með Sigríði Arnardóttur.
Lifandi þáttur um líflegt fólk og flest það
sem viðkemur manneskjunni. Þátturinn
er í beinni útsendingu.
17.30 Innlit-Útlit. Vala og Fjalar fjalla
um allt sem tengist hönnun og arkeitektúr
í eina þætti sinnar tegundar í íslensku
sjónvarpi. Innlit á áhugaverð heimili, nýj-
ungar í hönnun og húsgögnum auk viðtala
við fagmenn og fagurkera af öllum stærð-
um og gerðum
18.30 Björn og félagar (e) Björn Jör-
undur er stjórnandi þáttarins og nýtur
dyggs stuðnings hljómsveitarinnar Buffs.
19.30 Tvípunktur. Menningarþáttur
helgaður bókmenntum. Umsjón Vilborg
Halldórsdóttir og Sjón.
20.00  The Practice
21.00  20/20. Fréttaskýringarþáttur með
Barböru Walters og félögum
22.00  Skotsilfur.
22.30 Silfur Egils (e)
00.00  Jay Leno (e)
01:00 Dagskrárlok

netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Margrét Jónsdóttir,
Sunnuholti 6, Ísafirði verð-
ur fimmtug fimmtudaginn
25. janúar nk. Af því tilefni

taka hún og eiginmaður
hennar, Guðni Geir Jó-

hannesson á móti ættingj-
um og vinum á Hótel Ísa-

firði föstudaginn 26. janúar
frá kl. 19:30.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðar-

bæjar svarar:

,,Auðvitað eru
til margar

áhugaverðar
vefsíður sem

maður skoðar
oft en þessar

nota ég oft-
ast: bb.is Ástæðan er
augljós. mbl.is Góður

fréttavefur, að mínu mati
betri en visir.is sem ég

nota þó stundum.
althingi.is Hér þarf maður
oft að fara inn á lagasafn-
ið, skoða umræður, þing-

skjöl, fara þarna í gegn inn
á ráðuneytin o.fl. Mjög fínn

vefur. samband.is Vefur
Sambands íslenskra

sveitarfélaga og þá nota
ég töluvert vefsíðu heima-

bankans míns.

Miðvikudagur 24. janúar kl. 19:40
Enski boltinn: Liverpool – Crystal Palace

Laugardagur 27. janúar kl. 11:30
Enski boltinn: Leeds United – Liverpool

Laugardagur 27. janúar kl. 19:25
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 28. janúar kl. 13:45
Enski boltinn: Manchester United – West Ham United

Sunnudagur 28. janúar kl. 15:55
Enski boltinn: Gillingham – Chelsea

Sunnudagur 28. janúar kl. 19:30
NBA: New York Knicks – Los Angeles Lakers

Sunnudagur 28. janúar kl. 23:10
Ameríski fótboltinn: New York Giants – Baltimore Ravens

Miðvikudagur 31. janúar kl. 19:40
Enski boltinn: Sunderland – Manchester United

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560

Fyrir þá semFyrir þá semFyrir þá semFyrir þá semFyrir þá sem
vilja lítinn bíl...vilja lítinn bíl...vilja lítinn bíl...vilja lítinn bíl...vilja lítinn bíl...

Ameríkanar hafa löngum verið hrifnir af
eyðslufrekum köggum. Bílaframleiðandinn
Corbin Motors í Kaliforníu er að reyna að breyta
því. Margir hafa hrifist af Spörfuglinum (Corbin
Sparrow) eins og þessi þriggja hjóla rafmagns-
bíll heitir. Reyndar minnir hann kannski frekar
á Andrés önd í útliti. Um tvö þúsund bílar af
þessari gerð hafa selst og um þúsund manns
eru á biðlista.

Fyrir þá semFyrir þá semFyrir þá semFyrir þá semFyrir þá sem
vilja stóran bíl...vilja stóran bíl...vilja stóran bíl...vilja stóran bíl...vilja stóran bíl...

Þeim sem þykir þriggja hjóla andarnefjan
Corbin Sparrow of veimiltítuleg má benda
á hinn nýja Freightliner Conorado. Þessi
verklegi bíll sem kynntur var fyrir skömmu
er smíðaður af dótturfyrirtæki Daimler-
Chrysler í Portland í Oregon. Þetta er drátt-
arbíll fyrir tengivagna og fær þá dóma, að
hann sé Benzinn á meðal trukkanna. Útlitið
er í gömlum stíl, eins og nú er tíska, en
tæknin, krafturinn og þægindin fyrir öku-
manninn eru af þýskum ættum.
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Rakir vorvindar blása á golfaraRakir vorvindar blása á golfaraRakir vorvindar blása á golfaraRakir vorvindar blása á golfaraRakir vorvindar blása á golfara

Þorramót haldið efÞorramót haldið efÞorramót haldið efÞorramót haldið efÞorramót haldið ef
svo heldur sem horfirsvo heldur sem horfirsvo heldur sem horfirsvo heldur sem horfirsvo heldur sem horfir

Meðan skíðamenn gráta
snjóleysið kætast golfarar.
Þeir hafa undanfarið getað
leikið íþrótt sína á golfvelli
Golfklúbbs Ísfirðinga í
Tungudal en slíkt er sjaldgæft
á þessum tíma árs. Reyndar
hefur eitthvað verið spilað á
vellinum í hverri viku í allan
vetur, að sögn Finns Magnús-
sonar golfara. Hann segir
menn grínast með það hvort
hægt verði að hafa orðið „ár-
legur“ framan við „aðventu-
mót“ eða „þorramót“ í fram-
tíðinni.

„Við höfum oft áður getað
leikið á vellinum á Þingeyri á
þessum tíma en sjaldan í

Tungudal“, sagði Óli Reynir
Ingimarsson. „Þetta hefur ver-
ið alveg yndisleg tíð fyrir okk-
ur og þá sérstaklega á laugar-
daginn. Þá var vorblíða og
yfir 20 manns léku á vellin-
um.“

Haldi sumarvindar áfram að
blása hér vestra er vissulega
ætlunin að halda þorramót í
golfi. „Slíkt hefur aldrei verið
gert“, segir Óli. „Miðað við
hvernig veðrið er núna eigum
við að geta spilað í Tungudal
eða á Þingeyri allar helgar.
Dagurinn er reyndar heldur
stuttur, en ef vel viðrar þegar
dagur lengist verður líklega
haldið mót.“

Þessir kappar voru ásamt mörgum öðrum á golfvellinum í Tungudal á laugardaginn. Frá
vinstri: Finnur Magnússon, Sigurður Dagbjartsson, Jón H. Jóhannesson, Gunnar Pétur
Ólason og Sigurjón Guðmundsson.

helgistundarinnar á Ísafirði á
sunnudag en að henni komu
flest trúfélög hér vestra og
einstaklingar úr ólíkum áttum.
Sérstakur gestur var Toshiki

Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytniRætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytniRætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytniRætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytniRætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni

Frá helgistundinni í Ísafjarðarkirkju. Sr. Magnús Erlingsson og Bryndís Friðgeirsdóttir
flytja tónlist en til hægri er táknrænn veggur, sem merkti þann múr sem oft er milli ein-
staklinga, þjóða og trúarbragða. Einn þáttur helgistundarinnar var að taka vegginn niður.

Fjölþjóðleg helgistundFjölþjóðleg helgistundFjölþjóðleg helgistundFjölþjóðleg helgistundFjölþjóðleg helgistund
Fjölþjóðleg helgistund var

haldin í Ísafjarðarkirkju á
sunnudaginn í tilefni af al-
þjóðatrúarbragðadeginum.
Það eru Rætur, hið nýstofnaða
félag áhugafólks um menn-
ingarfjölbreytni, sem höfðu
frumkvæði að því að haldið
yrði upp á daginn að þessu
sinni. Samkoma af þessu tagi
í Ísafjarðarkirkju árið 1992 er
talin marka upphafið að fjöl-
þjóðlegu menningarlegu starfi
á Vestfjörðum.

Séra Magnús Erlingsson
sóknarprestur var gestgjafi

Toma, prestur innflytjenda hjá
Þjóðkirkjunni. Farið var með
bænir, lesið upp, sungið og
tónlist leikin og léttar veitingar
voru á borðum.

Þessar nunnur, önnur frá Filippseyjum og hin frá Póllandi,
ganga frá kössum sem notaðir voru í vegginn milli fólks.

Sveit skipuð þeim Bryn-
jólfi Óla Árnasyni, Ástu Ás-
valdsdóttur og Heimi Hans-
syni sigraði á fyrsta skíða-
göngumóti vetrarins á Ísa-
firði, sem fram fór á Selja-
landsdal á laugardag. Keppt
var í boðgöngu í flokkum 9
ára og eldri en allir aldurs-
hópar og bæði kyn kepptu
saman. Í hverri sveit var
eitt barn, einn unglingur og
einn fullorðinn. Vegna ald-
ursdreifingar í hópi þátttak-
enda þurfti þó að gera tvær
eða þrjár undantekningar
frá þeirri reglu. Alls tóku
níu sveitir þátt í mótinu.

Í öðru sæti urðu Konráð

Eggertsson, Sindri Gunnar
Bjarnason og Sigurður
Gunnarsson. Í þriðja sæti
urðu Borgar Björgvinsson,
Halldór Margeirsson og
Guðmundur Rafn Krist-
jánsson.

Skíðafæri var ágætt á
Seljalandsdalnum. Starfs-
menn skíðasvæðisins hafa
verið staðið sig einkar vel í
„ótíðinni“ sem dunið hefur
á skíðafólki í vetur og hafa
þeir troðið göngubrautir
nánast daglega. Ástæða er
til að hvetja áhugafólk um
hreyfingu og útivist til að
nýta sér brautirnar og lýs-
inguna sem komin er upp.

Ágætt skíðafæriÁgætt skíðafæriÁgætt skíðafæriÁgætt skíðafæriÁgætt skíðafæri
þrátt fyrir rigninguþrátt fyrir rigninguþrátt fyrir rigninguþrátt fyrir rigninguþrátt fyrir rigningu
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