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En sorgin
hverfur
aldrei...
– sjá frásögn
Stefáns Dan Óskarssonar, líkamsræktarfrömuðar á Ísafirði
Stórhýsi á Ísafirði á teikniborðinu

Vítamínsprauta
fyrir atvinnulífið
Ágúst og Flosi ehf. á Ísafirði hefur látið teikna stórhýsi sem rísa myndi við
Hafnarstræti á Ísafirði, á
svæðinu andspænis Hamraborg og Sjallanum. Þar eru
nú gömul hús sem þyrfti að
rífa, svo og bílastæði. Í húsinu er gert ráð fyrir stór-
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markaði, sérverslunum og aðsetri fyrir stofnanir og fyrirtæki.
Ef nauðsynleg leyfi fást og
engin önnur ljón verða í veginum ætti stórhýsi þetta að
geta verið fullklárað að öllu
leyti fyrir næstu áramót.
Sjá nánar á bls. 3.
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Tölvulíkan af hinu nýja stórhýsi.

19.4.2017, 09:20

Vestfirðir

Stálu
bifreið

Lögreglan á Ísafirði stöðvaði á mánudagskvöld, þrjá
menn á bifreið í Seyðisfirði í
Ísafjarðardjúpi. Mennirnir
höfðu tekið bifreiðina ófrjálsri
hendi aðfaranótt sunnudags í
Ísafjarðarbæ og ekið um víðan
völl. Voru þeir fluttir á lögreglustöðina á Ísafirði til yfirheyrslu og var þeim sleppt að
þeim loknum.
Ekki var tilkynnt um þjófnaðinn fyrr en á mánudagsmorgun og fór þá lögregla að
svipast um eftir bílnum. Meðal annars var leitað í Ísafjarðardjúpi auk þess sem spurst
var fyrir um bílinn hjá öðrum
lögregluembættum. Sést hafði
til hans í Húnavatnssýslu og
hafði lögreglan spurnir af því
að mennirnir væru á leið aftur
til Ísafjarðar. Brá lögreglan
þá á það ráð að aka á móti
mönnunum og voru þeir
stöðvaðir í Seyðisfirði.

Suðureyri

VILTU VAXA Í STARFI?
Félagsmiðstöðin á Ísafirði óskar eftir
að ráða starfsmann í fullt starf til þess
að hafa umsjón og eftirlit með unglingastarfi á Ísafirði. Jafnframt leysir
viðkomandi forstöðumann af í sumarleyfi.
Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar heyrir undir félagsmiðstöðina og sinnir starfsfólk
skólanum einnig. Yfir vetrarmánuðina
er um nokkra kvöldvinnu að ræða og
er á unnið á vöktum.
Kjörið starf fyrir þá sem vilja vaxa í
starfi. Æskilegt er að viðkomandi sé
eldri en 20 ára og athugið að félagsmiðstöðin er reyklaus vinnustaður.
Upplýsingar gefur forstöðumaður í
símum 456 3808 eða 863 3806.

Hljómsveitin ,,Sérsveitin“.

Samstarf Bolvíkinga og Ísfirðinga um skólahljómsveitir

Hljómsveitin „Sérsveitin“ stofnuð

Skólarnir á Ísafirði og í Bolungarvík hafa sammælst um
það að reka skólahljómsveitir
á svæðinu, bæði í grunnskólunum staðanna hvorum í sínu
lagi og sameiginlega skólahljómsveit í samstarfi við tónlistarskólana og Menntakólann á Ísafirði. Hefur sú hljómsveit hlotið nafnið Sérsveitin.
Verkefni Sérsveitarinnar á
næstu mánuðum verður að

spila við hefðbundin hátíðarhöld á Ísafirði og í Bolungarvík, svo sem á sumardaginn
fyrsta, 1. maí, sjómannadaginn og 17. júní.
Í ár fagnar Samband íslenskra skólalúðrasveita (SÍSL) 25 ára afmæli sínu. Af
því tilefni hefur verið blásið
til hátíðar Landsmóts skólasveitanna, sem fram fer helgina 1.-3. júní í Keflavík. Þar

Nýr bátur
í flotann

Nýr bátur hefur bæst við
flota Súgfirðinga. Mummi ÍS
535 kom til Suðureyrar á laugardag en þangað var honum
siglt frá Akranesi.
„Bátasmiðja Guðgeirs á
Akranesi smíðaði bátinn“,
segir eigandinn, Guðmundur
Karvel Pálsson. „Þetta er 5,9
tonna plastbátur af gerðinni
Perla 900 með 400 hestafla
Iveco-vél. Báturinn er hraðskreiður, gengur 22 sjómílur
og hannaður fyrir 660 lítra
kör.“ Reiknað er með að báturinn fari til veiða eftir viku.
„Nú er bara spurningin
hvað stjórnmálamennirnir
gera, hvort þeir felli veiðar
smábáta á ýsu og steinbít inn
í kvóta“, segir Guðmundur
Karvel.

koma fram skólahljómsveitir
af öllu landinu auk „Sérsveitar
Ísafjarðar og Bolungarvíkur“
og má þar gera ráð fyrir um
1000 börnum á öllum aldri.
Hápunktur hátíðarinnar
verða tónleikar Úrvalssveitar
æskunnar, sem samanstendur
af 70 hljóðfæraleikurum.
Undanfarna daga hefur unga
fólkið af öllu landinu þreytt
inntökupróf til þess að komast
í þennan úrvalshóp en þar eru
settar töluverðar hæfniskröfur. Tveir hljóðfæraleikarar úr
Sérsveit Ísafjarðar og Bolungarvíkur þreyttu prófin.

SUNDLAUGIN Á SUÐUREYRI
Starfsmann vantar (konu) til að hafa
umsjón með bað- og búningsklefa
kvenna ásamt sundlaugargæslu.
Upplýsingar gefur Jóhannes Aðalbjörnsson í símum 456 6121 og 456
6156 og Björn Helgason á bæjarskrifstofu eða í síma 456 3722.

Kostnaður vegna snjómoksturs í Ísafjarðarbæ

Fór 77% fram úr
áætlun á árinu 2000
– mörgum litlum hretum fyrri part árs um að kenna

Bókfærðar hafa verið rúmar
20 milljónir til snjómoksturs
á nýliðnu ári í Ísafjarðarbæ,
en áætlun hljóðaði upp á 11,3
milljónir. Fjárútlát vegna
þessa málaflokks fóru því
77% fram úr áætlun. Að sögn
Sigurðar Mar Óskarssonar hjá
tæknideild bæjarins, þurfti að
moka mun meira fyrri hluta

árs en búist var við. „Það
komu mörg lítil hret, svo oft
þurfti að moka“, segir Sigurður. „Tölurnar hefðu orðið enn
svakalegri hefði haustið ekki
verið jafn snjólétt og raun ber
vitni.“
Þó að skemmdir á götum
og kostnaður vegna þeirra sé
meiri þegar snjólétt er, segir

Sú mannsins afsökun, óvart!

Jafnvel þeir stjórnmálamenn sem harðast hafa gengið fram fyrir skjöldu til að
verja gjafakvótakerfið hafa viðurkennt opinberlega, að ekki hafi verið ætlun
þeirra að lögin um fiskveiðistjórnun gæfu einstaklingum tækifæri til að pranga
með veiðiheimildir, fara óverðskuldað með milljarða út úr atvinnugreininni og skilja hana eftir skuldugri en nokkru sinni fyrr. Þetta átti ekki að
vera svona. Þetta var óvart!
Lögin um Þróunarsjóð eru búin að hafa verulega fjármuni af blásnauðum sveitarfélögum. Ísafjarðarkaupstaður tapaði 10 milljónum í fasteignagjöldum.
Eftir harða og langa baráttu, þar sem stjórnvöld héldu fastar um sitt en skrattinn
sjálfur, vannst loks sigur og óréttlætinu var aflétt. Ríkisvaldið hélt illa fengnum
hagnaði liðinna ára. Leiðrétting kom ekki til greina. (Svoleiðis gera menn ekki.)
Þetta var óvart!
Nýverið barmaði framkvæmdastjóri stórs útgerðarfélags sér yfir ótæpilegri
veiði trillukarla og þeim mikla afla sem þeir færðu að landi. Mátti skilja að þetta
hefði verið tekið frá fyrirtæki framkvæmdastjórans og þar með skert tekjur þess
um verulegar fjárhæðir. Kveinstafir af þessu tagi bergmála óskir þeirra aðila í útgerðarstétt, sem telja sig þess eina umkomna að nýta auðlindina og telja farsælast
að þrjú til fjögur fyrirtæki sitji að allri veiði innan íslenskrar lögsögu.

Frá útgefendum:

Fiskvinnslufólkinu í Bolungarvík og í Vestmannaeyjum dugar ekki afsökunin
óvart! Við þetta fólk, sem er orðið eignalaust vegna stjórnvaldsaðgerða, er
móðgun að segja að stjórnvöld geti ekki bannað fólki að búa þar sem það vill!
(Þetta er hin opinbera skýring á fólksflóttanum frá landsbyggð-inni) Og
enn meiri móðgun við þetta fólk er þegar vatnsgreiddir verðbréfadrengir,
með árslaun þessa fólks á mánuði, koma fram fyrir alþjóð og segja að
þetta sama fólk verði bara að svara kalli tímans og fá sér eitt-hvað
annnað (og væntanlega þarfara) að gera, en að sullast í fiski.
Það var ekki ætlunin að braskað yrði með kvótann, né hlunnfara sveitarfélögin.
Það var bara óvart. Og þar við situr.
Fiskverkafólk í Bolungarvík og í Vestmannaeyjum rær nú lífróður á sömu
þóftu. Það berst fyrir tilverurétti sínum. Það vekur athygli á réttleysi sínu, sem
opinberast í þeirri fiskveiðistjórnun að fáeinum útvöldum hefur verið fenginn
yfirráðaréttur yfir lífsbjörginni sem fólkið í þessum byggðarlögum hefur byggt
afkomu sína á frá upphafi vega. Ætla stjórnvöld bara að segja að þetta sé allt
saman óvart? Og láta þar við sitja? Eða kannske bara að þeim komi þetta ekki
lengur við?
s.h.

LEIÐARI

Sigurður að krónurnar sem
sparist þegar ekki þarf að
moka séu miklu fleiri. „Snjómokstur vegur mun þyngra
en viðhald gatna. Margir vegir
í dreifbýli, heimreiðar og annað, þurfa ekkert viðhald. Þessa
vegi þarf þó að moka og töluverðir fjármunir sparast þegar
snjólétt er“, segir Sigurður.

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is
• Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is • Blaðamaður: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is
• Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is •Stafræn útgáfa: www.bb.is • Lausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • Áskriftarverð er kr. 170 eintakið
m. vsk. • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.
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Fyrirhugað stórhýsi við Hafnarstræti á Ísafirði

Líklega eru hagsmunir okkar minnstir
í þessu dæmi
– segir Ágúst Gíslason, framkvæmdastjóri Ágústar og
Flosa ehf. og húsasmíðameistari
Stórhýsið sem verktakafyrirtækið Ágúst og Flosi ehf. á
Ísafirði hefur látið teikna og
sækir um að fá að byggja við
Hafnarstræti á Ísafirði mun
kosta tæplega 300 milljónir
króna fullbúið og innréttað.
Að sögn Ágústs Gíslasonar
byggingameistara er ekkert að
vanbúnaði að afhenda húsnæðið fullklárað fyrir næstu
jól ef lóðin, sem er í eigu
Landsbanka Íslands, verður
byggingarhæf á vordögum.
Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar fagnar hugmyndum
Ágústs og Flosa og mælir með
því við bæjarstjórn að hún
veiti þeim brautargengi. Meðmæli nefndarinnar koma fyrir
bæjarstjórn á fundi hennar á
morgun.
Á um það bil helmingi
jarðhæðarinnar eða á um 800900 fermetra rými er gert ráð
fyrir stórmarkaði. Auk þess
verður á jarðhæðinni pláss fyrir nokkrar sérverslanir og
skrifstofur eða stofnanir eins
og á efri hæðunum. „Telja
verður að heppilegt pláss vanti
fyrir stórmarkað hér á Ísafirði“, segir Ágúst, en vill ekki
greina nánar frá þreifingum
eða samningum við einstaka

aðila sem fengju inni í húsinu.
Samkvæmt fyrirliggjandi
teikningum er húsið samtals
tæplega 9.000 rúmmetrar og
heildargólfpláss um það bil
2.100 fermetrar, þar af tæplega 1.600 fermetrar á jarðhæðinni. Ágúst Gíslason segir
að til þess að byggja og fullklára húsið muni þurfa liðlega
þrjátíu ársverk, fyrir utan innréttingasmíði. Ef um sjö til
átta mánuðir líða frá verkbyrjun og til verkloka má því gera
ráð fyrir að um það bil fjörutíu
manns verði að jafnaði að
störfum við bygginguna.
„Þessi mannskapur er nánast allur til hér. Þetta yrði stálgrindahús að mestu leyti og
einn tæknimaður kæmi með
því til þess að verkið gangi
smurt. Að öðru leyti koma að
verkinu iðnaðarmenn af ýmsu
tagi, svo sem rafvirkjar, píparar, gólflagningamenn og svo
framvegis. Innréttingasmíðin
er ekki inni í þessum mannaflatölum enda er hægt að
smíða innréttingarnar hvar
sem er á landinu. Ágúst bendir
á, að nýbyggingar komi næst
á eftir veiðum og vinnslu að
margfeldisáhrifum á aðra
starfsemi. Þær hafi mikil

Tölvumynd af hinu fyrirhugaða stórhýsi.
keðjuverkandi áhrif í samfélaginu enda fari margt á hreyfingu þegar fyrirtæki og stofnanir flytjist úr einu húsnæði í
annað eða nýir aðilar komi til
skjalanna.
Ágúst leggur áherslu á, að
þær tölvuteikningar af húsinu
sem nú liggja fyrir séu ekki
endanlegar, þó að þær gefi
glögga hugmynd um útlitið.
Þannig sé t.d. ekki ólíklegt að
gluggaskipan breytist. Hins
vegar liggur fyrir, að mestur
hluti hússins verður á einni
hæð en önnur og þriðja hæð
verða mjög inndregnar. Það
er skilyrði í byggingarskilmálum bæjarins að á þessari lóð
verði byggt upp á tvær og
hálfa til þrjár hæðir.
„Þetta hús svarar þeim kröfum þó að önnur hæðin sé mjög
inndregin og þriðja hæðin
ennþá meira. Bæjarsjóður vill
eðlilega láta byggja sem
stærst á lóð sem er á besta
stað í hjarta bæjarins og nýta
hana þannig sem best. Hins
vegar er vandinn sá að finna
notendur í húsið án þess að

Stórhýsið séð ofanfrá.
setja svo og svo marga sem
fyrir eru um koll. Þetta er
vandratað í litlu samfélagi.
Við höfum því kosið að fylla
byggingarreitinn á fyrstu hæðinni en draga inn efri hæðirnar
í takt við það sem við teljum
að markaðurinn hér hafi þörf
fyrir.“
Ágúst heldur því fram, að

hagsmunir fyrirtækis hans séu
ekki þeir mestu við byggingu
hússins. „Líklega eru þeir
hvað minnstir í þessu dæmi.
Samfélagið hér á Ísafirði sem
missti um það bil 200 störf úr
veiðum og vinnslu árið 1999
á eftir að súpa seyðið af þreföldun þeirrar tölu vegna
margfeldisáhrifa á næstu
misserum ef ekki kemur
annað í staðinn. Þess vegna
ríður á að koma framkvæmdum í gang sem fyrst og það
hljóta að vera hagsmunir bæj-

arfélagsins og fólksins sem
hér lifir og starfar. Við verðum
að ætla að hér vanti hentugra
húsnæði fyrir stórmarkað og
ýmsa aðra og telja verður að
það séu hagsmunir Landsbankans að koma lóðinni í
verð. Sennilega eru hagsmunirnir hjá Ágústi og Flosa
minnstir þó að ég hafi valist
til að draga vagninn.“
Teiknistofan ehf. Ármúla 6
teiknaði húsið en aðalhönnuður þess er Ásgeir Ásgeirsson.

Upphaf
vorannar 2001

Afstöðumynd af svæðinu.

Bikarmót SKÍ í göngu á Seljalandsdal

Bestu Ísfirðingarnir fjarri góðu gamni
Ísfirsku keppendurnir á
bikarmóti Skíðasambands
Íslands í göngu, sem fram
fór á Seljalandsdal um helgina, fengu alls ein gullverð-

laun, átta silfurverðlaun og
tvenn bronsverðlaun. Ólafsfirðingar voru hins vegar sigursælastir og fengu sjö gullverðlaun, tvenn silfurverðlaun

og þrenn bronsverðlaun.
Besta skíðagöngufólk Ísfirðinga var fjarri góðu gamni.
Ísfirðingurinn sem fékk
gullið var Markús Þór Björns-

son, sem sigraði í 7,5 km
göngu 15-16 ára. Silfurverðlaun fengu ma.a.þau Íris Pétursdóttir, Ásta Ásvaldsdóttir
og Magnús R. Sigurðsson.

Nemendur Menntaskólans á Ísafirði eru
beðnir að koma í bóknámshús skólans til að
hitta kennara miðvikudaginn 7. febrúar
2001. Dagskólanemendur á 2.-4. ári bóknáms, m.a. nemar á sjúkraliða- og hagfræðabrautum og eldri iðn- og vélstjóranemar,
komi kl. 09:00. Dagskólanemendur sem
hófu nám sitt síðastliðið haust komi kl.
10:30.
Nemendur í öldungadeild komi miðvikudaginn 7. febrúar kl. 18:00.
Nemendur í undirbúningshópi öldungardeildarnáms komi miðvikudaginn 7. febrúar
kl. 20:00.
Skólameistari.
MIÐVIKUDAGUR 31. JANÚAR 2001
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Fasteign vikunnar

Fasteignaviðskipti

Miðtún 45: 188,9 m² raðhús á tveimur hæðum ásamt
31,3 m² bílskúr. Tilboð óskast

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar: 456 3940 & 456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² ein býlishús á tveimur hæðum
ásamt innb. bílskúr. Áhv. ca.
3,8 m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hafraholt 8: 144,4 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fal legt útsýni. Séríbúð á neðstu
hæð. Verð 8,8 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar lóð Tilboð óskast
Lyngholt 2: 141,3 m² einbýlis hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, kjallara og
garði. Húsið er allt að mestu
endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni
eign koma til greina. Áhv. ca.
2 m.kr. Verð 12,7 m.kr.
Smiðjugata 1 og 1a: glæsilegt
145,2m² uppgert einbýlishús á
tveimur hæðum og kjallara
ásamt 33,6 m² viðbyggingu og
glæsilegum garði Verð á hús inu 10,3 m.kr. og á viðbygg ingunni 2,5 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² ein býlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara, risi og bíl geymslu. Skoðum öll tilboð.
Verð 6,8 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
2 hæðum ásamt bílskúr. Skipti
möguleg á íbúð á Eyrinni. Áhv.
ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Einstaklingsíbúð á
neðri hæð. Stór og vel gróinn
garður. Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svölum
og sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 29a: 90,7 m² 5
herb. íbúð á einni hæð ásamt
kjallara og risi í tvíbýlishúsi.
Góður garður, uppgert að hluta.
Verð 2,8 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Laus fljótlega.
Áhv. hagstæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í
þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra herbergja íbúð á efri hæð í þrí býlishúsi. Áhv. ca. 3,7 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.

3ja herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð á
tveimur hæðum í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur Áhv. ca. 1,8
m.kr. Verð 4,5 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi.Verð 3,9 m.kr.
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Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi
Áhv. ca. 3 m.kr.Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á
1. hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð
á 2. hæð í nýju fjölbýlishúsi
ásamt 31 m² bílgeymslu.
Verð 9,1 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m²
kjallaraíbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Verð 6,8 m.kr.
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Verð 6,1 m.kr.
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð
á 2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv.
ca. 555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð
á 2. hæð í Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca. 3,9 m.kr.
Verð 6,1 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs.
Áhv. ca.600 þ.kr.Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð á
jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 m.kr. Verð 5 m.kr.

Guðfræð ingur
vill búa
í sveit!
– Fjölnir Ásbjörnsson á ætt að
rekja til Ísafjarðar og er orðinn
tengdasonur Ísafjarðar
Fjölnir Ásbjörnsson heitir
ungur guðfræðingur sem
flutti nýverið til Ísafjarðar.
Hann er frá Sauðárkróki en
hefur að undanförnu búið í
Reykjavík þar sem hann
hefur stundað nám við
Háskóla Íslands. Í Reykjavík kynntist hann Heiðrúnu
Tryggvadóttur sem hann
síðar kvæntist. Hún er borinn og barnfæddur Ísfirðingur en var í Reykjavík í námi

í íslensku og uppeldis- og
kennslufræðum. Hún kennir
nú í Menntaskólanum á Ísafirði en ekki er langt síðan
hún var þar hinum megin
við kennarapúltið. Sjálfur
vinnur Fjölnir við greiningu
sameiginlegra vandamála
jaðarbyggða við heimskautsbaug en starf hans er
liður í verkefninu Staðardagskrá 21.
„Ísafjarðarbær sér mér

fyrir aðstöðu en verkefnið er
á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar sem borgar
brúsann. Mér var úthlutað
skrifborði á tæknideild bæjarins og er ég ákaflega
ánægður með aðstöðuna og
ekki síður með starfsfélagana.
Auk þessarar vinnu er ég í
starfsþjálfun hjá Magnúsi
Erlingssyni, sóknarpresti á
Ísafirði. Þó ég sé ekki

Hefur mikinn áhuga
á umhverfismálum
Fjölnir stefnir að því að
verða prestur þegar fram
líða stundir. „Ég hef menntað mig til slíkra starfa en
verð að bíða rólegur þar til
það embætti býðst sem
hentar mér.
Ég gat alveg hugsað mér
að vinna við eitthvað annað,
því ekki situr maður auðum
höndum þó ekkert embætti
sé á lausu. Auglýst var eftir
starfsmanni við Staðardagskrá 21 á heimskautasvæðum. Ég sótti um og fékk
stöðuna.
Umhverfissiðfræði hefur
notið töluverðra vinsælda
innan guðfræðinnar að
undanförnu. Ég hef mikinn
áhuga á umhverfismálum og
hef meðal annrs þýtt greinar
þeim tengdar fyrir Orðið, rit
félags guðfræðinema.“

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

Leggið rækt við
dönskuna

Fasteignir í
þessari
auglýsingu
eru aðeins
sýnishorn af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar eru
veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

„Staðardagskrárverkefnið
á heimskautasvæðunum fór
í gang í haust og fór ég þá til
Oslóar þar sem fyrsti fundur
stýrihóps verkefnisins var
haldinn. Flestir meðlimir
hópsins eru Norðmenn, en
tungumálaörðugleikar voru
samt litlir. Ég talaði bara
mína menntaskóladönsku og
enginn kvartaði. Ég vil
gjarnan hvetja menntaskólanema til að leggja rækt við
dönskunámið, því það getur
komið sér vel að vera vel
talandi á dönsku. Í norrænu
samstarfi ættu Íslendingar
ekki að treysta eins mikið á
ensku og þeir gera nú.“
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vígður maður hef ég stjórnað guðsþjónustum. Óvígðir
mega gera það en ganga þá
ekki fyrir altari. Vegna forfalla stjórnaði ég aftansöng
á aðfangadagskvöldi og hátíðarmessu á jóladag núna
um jólin og gekk það allt
snurðulaust.“

19.4.2017, 09:20

Vestfirðir í
forystuhlutverki
„Fundurinn í Osló var
mjög gefandi. Ég fékk mikið
af lesefni um Staðardagskrána frá norska umhverfisráðuneytinu og á það eflaust
eftir að nýtast vel við framkvæmd verkefnisins. Fundarmenn voru meðal annars
frá Longyearbyen á Svalbarða 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 Staðardagskrárvinnunni 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 forystuhlutverki í þessu
samstarfi.“

Jeppaflotinn
vakti athygli
„Ég sýndi fundarmönnum
stutt myndband sem ég
hafði tekið upp á Ísafirði.
Þeim þótti bærinn snyrtilegur og frágangur á mannvirkjum 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 sjálfsögðu að þeir eyða meira
eldsneyti og menguðu
meira. Þetta væri sérstaklega
óheppilegt í ljósi þeirra
miklu verðhækkana á olíu
sem dunið hafa yfir okkur.“

Fíkniefnavandamál 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 fjarstýringu. 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 var
vinsæll maður
Fjölnir er uppalinn á
Sauðárkróki. Hann segist
illa geta hugsað sér að búa
annars staðar en á landsbyggðinni. „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 loftskeytamaður, var lengi stöðvarstjóri Pósts og síma á Ísafirði. Langafi minn, Jón
Grímsson, var málafærslumaður í bænum og skilst
mér að hann hafi verið
vinsæll maður.
Við erum mjög ánægð
með að vera flutt til Ísafjarðar. Hér er gott að ala
upp börn, en við eigum lítinn dreng sem heitir Tryggvi
Fjölnisson. Hann er eins árs
gamall og upprennandi
Bakkapúki. Framboð á
menningar- og afþreyingarefni 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.“

Gerist
áskrifendur
í síma
456 4560

smáar
Árgangur ´67. Hittumst
á veitingastaðnum Á Eyrinni mánudagskvöldið 5.
febrúar kl. 20:30. Rætt
verður um 20 ára fermingarafmæli í vor. Mætum öll.
Þrír kettlingar og læða
fást gefins. Upplýsingar í
síma 866 4860.

Höfuðstöðvar 3X-Stál á Ísafirði.

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

Þjónustufyrirtæki í St. John’s
Fyrirtækið 3X-Stál á Ísafirði 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 unnið 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 viðhaldsþjónustu við aðrar rækjuverksmiðjur í landinu.
Ef vel gengur má búast við
því að nýja fyrirtækið verði
opnað innan nokkurra vikna,
samkvæmt heimildum blaðsins.

Skipsbækur Guðmundar Einarssonar, vélstjóra

Einfalt form til að skrá
viðhald og hirðingu
Út eru komnar fjórar bækur 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 bátadagbók sem komnar eru út í
fyrsta sinn. Síðarnefnda
bókin eru ólík hinum einkum 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 strandveiðar 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 viðhald og hirðingu vélar og
vélbúnaðar. Einnig nýtist
hún vel sem siglingabók ef
skipið er undir 12 rúmlestum að stærð“, segir höfundurinn.
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 vélstjórnardeild skólans forstöðu.
Skipsbækur, fyrirtæki
Guðmundar og Ólafar
Veturliðadóttur konu hans,
selja bækur þessar um allt
land.

Slökkviliðið komið með SMS-boðunarkerfi

„Það besta og öruggasta sem í boði er“

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar hefur lagt eldri boðunarkerfum og tekið í notkun
SMS-boðun í GSM-kerfi
Símans. „Þetta er bylting“,
segir Hermann G. Hermannsson, varðstjóri. Nú er
komið SMS-boðum til um
fimmtíu manna samtímis á
svæðinu frá Þingeyri til Ísafjarðar en áður þurfti að
hringja í hvern og einn eða
nota brunalúðra. „Nýja kerfið er það besta og öruggasta
sem í boði er í dag. Við
erum búnir að þrælprófa
þetta á alla vegu og það hefur allt virkað alveg hundrað
prósent“, segir Hermann.
Neyðarlínan er beintengd

inn á SMS-kerfið og hefur forgang 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 Ísafjarðarbæ hafi verið með símboða.

„Við vorum illa búnir að
því leyti. Á Flateyri og Suðureyri 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 Bolungarvíkur var byrjað að prófa
SMS-kerfið eftir síðustu
helgi, að sögn Ólafs Benediktssonar, slökkviliðsstjóra. Síðan verður það tekið í fulla notkun alveg á
næstunni, „en við erum með
blástur til vara“, segir Ólafur.

Mig vantar ódýra PCtölvu, þarf að vera pentium
133 eða meira. Upplýsingar gefur Guðmundur Þór í
síma 894 9713.
Til sölu er Toyota Landcruiser 90 árg. 1997, ekinn 60 þús. km. Breyttur á
33". Uppl. í síma 898 3646.
Þorrablót Hnífsdælinga
verður laugardaginn 3.
febrúar kl. 20. Aðgangseyrir er kr. 2.000. Miðapantanir eru hjá Ásu Maríu
(456 4405), Ellu Boggu
(456 3013) og hjá Grétu
(456 4096).
Til sölu erbarnarúm í góðu
ástandi. Uppl. í símum 456
7120 eða 896 2856.
Óska eftir 15" vetrardekkjum. Uppl. í símum
867 0221 eða 456 7337.
Til leigu eða sölu er 2ja
herb. íbúð við Seljalandsveg. Íbúðin er öll nýstandsett. Uppl. í síma 894 8630.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Smiðjugötu 7, efri hæð.
Góð íbúð á góðum stað.
Íbúðin er laus. Uppl. í síma
564 6844 eftir kl. 19.
Til sölu er skrifborð. Uppl.
í síma 456 7561.
Til sölu er Sega Mega
tölva, tvær fjarstýringar og
níu leikir með. Upplýsingar í síma 456 4428.
Til sölu er Pfaff saumavél
í borði. Selst ódýrt. Uppl. í
síma 456 3884.
Til sölu erSubaru, station,
4x4, árg. 1989. Góður bíll.
Uppl. í síma 456 4208.
Til sölu er Nokia 5110
GSM sími með sem framhliðum og tösku. Upplýsingar í síma 867 0374.
Til sölu er 3ja herb. íbúð
að Engjavegi 17. Upplýsingar í síma 867 0397 og
456 5177.
Til sölu er svartborðstofuborð með sex stólum. Upplýsingar í símum 893 1689
eða 456 4289.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
á jarðhæð við Sundstræti.
Sér inngangur. Ísskápur
og þurrkari fylgja. Uppl. í
síma 898 0709.
Óska eftir vel með förnum
Hokus Pokus stól. Uppl. í
síma 456 7533.
Til sölu eru tveir Bimbo
plus barnabílstólar með
stillanlegu baki. Uppl. í
síma 456 3750.
Til sölu er brettaskór nr.
8 (41) og bindingar. Verðhugmynd kr. 5.000.- Uppl.
gefur Aðalbjörg í símum
456 3381 og 698 3645.
Til leigu er mjög góð 2ja
herb. íbúð að Urðarvegi 43,
neðri hæð. Laus strax.
Uppl. í símum 456 3100,
894 2426 eða 456 3525.
Til sölu er Sagem sími frá
Tal. Verðhugmynd kr.
4.000.- Uppl. gefur Aðalbjörg í símum 456 3381
eða 698 3645.
Til sölu er lítið notuð Rainbow ryksuga.Uppl. í síma
456 3637.
Óska eftir 30-50 ltr.fiskabúri. Uppl. í símum 456
4545 eða 864 4032.
Grunnvíkingar! Okkar árlega þorrablót verður
haldið í Félagsheimilinu í
Hnífsdal 10. febrúar nk.
Fylgist með götuauglýsingum. Nefndin.
Smáauglýsingar s. 456 4560
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Mörgum þykir
hákarl herramannsmatur en
öðrum finnst
hann vera hið
mesta ómeti.
Óskar Friðbjarnarson í
Hnífsdal hefur
verkað hákarl í
um tuttugu ár
og segir eftirspurn eftir vörunni hafa aukist
frekar en hitt að
undanförnu.
Hann fékkst til
að gefa upp
nokkur leyndarmál hákarlsverkunar þó að
eflaust haldi
hann einhverjum eftir.
„Annars er ég að mestu
hættur að vinna. Ég snýst
bara í kringum sjálfan mig,
svara í símann og svona, en
sonur minn sér um hákarlsverkunina. Hann hefur
verkað í um það bil fimm ár
og er farinn að kunna þetta
ágætlega. Það verður að
halda þessu áfram. Ég held
að einhverjir myndu bera
sig illa ef við myndum
hætta, því að þeir eru fáir á
landinu sem verka og selja
hákarl.“

Uppskriftirnar
jafnmargar
mönnunum
„Ég byrjaði að verka hákarl þegar 15 togarar voru á
svæðinu, fyrir um tuttugu
árum síðan. Þá fóru menn á
grálúðuveiðar í apríl og maí
og oft fylgdi hákarl með
grálúðunni. Hákarlinn var
aukaafli og honum var yfirleitt hent þegar á land var
komið. Mér fannst ótækt
að menn væru að henda
þessu fyrirtaks hráefni og
ákvað því að prufa að verka
hann.
Verkunin gekk brösuglega í fyrstu. Þá var enginn
að verka hákarl að einhverju
marki og erfitt var að fá
upplýsingar. Ég leitaði ráða
hjá eldri mönnum en komst
að því að uppskriftirnar
voru jafnmargar og mennirnir sem ég talaði við. Menn
höfðu mjög misjafnar skoðanir á því hvernig best væri
að gera hlutina.“

Mörg mistök
í fyrstu
„Ég hafði yfirdrifið nóg
6
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Ekki hægt að verka
hákarlinn í tjaldi
– segir hinn landsfrægi hákarlaverkandi Óskar Friðbjarnarson í Hnífsdal
af hráefni á þessum tíma og
var eitt sinn með 53 drjóla í
fjöruborðinu. Það var eins gott
því mistökin voru mörg. Þetta
mistókst meira og minna allt í
fyrstu og virtist vera hin mesta
tímasóun. Ég keypti hákarlinn, eyddi töluverðum tíma í
að verka hann og gat síðan
ekkert gert við vöruna. Það er
nefnilega þannig með hákarl,
að annað hvort er hann góður
eða vondur. Það er ekkert þar
á milli.
Það er engin leið að vita
hvort hákarlinn er skemmdur
eða ekki fyrr en búið er að
verka hann. Það gefur auga
leið, að þetta veldur þeim sem
verka hákarl miklum erfiðleikum, því oft þarf að eyða
miklum tíma og peningum í
að vinna ónýta vöru.“

Langur verkunartími
Þegar hákarlinn er kominn
á land er hann kæstur. „Síðan
er hann settur í kör og pressaður. Þetta er gert til að ná úr
honum vökvanum. Áður
gerðu menn það með því að
grafa hann í sand og létu þá
jarðveginn pressa úr honum
vökvann. Mínar aðferðir eru
örlítið nýtískulegri, þó þær séu
í aðalatriðum þær sömu.
Hákarlinn er í pressunni í
um þrjá mánuði. Hann er síðan þurrkaður í þrjá til fjóra
mánuði og loks látinn lagerast
í að minnsta kosti tvo til þrjá
mánuði. Verkunarferlið tekur
því um níu mánuði.“

Hákarlinn kemur
alls staðar að
„Það var afar óheppilegt að
fá ekki hráefni nema í tvo
mánuði á ári. Núna eru menn
á grálúðuveiðum allan ársins
hring og er því hráefnisframboð miklu stöðugra en var.
Grálúðuveiðarnar voru líka á
svo óheppilegum tíma. Varan
var alltaf tilbúin rétt eftir þorrann þegar mest selst af hákarli.
Reyndar geymist hákarl mjög
vel í kæli. Strandamenn borða
hann yfirleitt ekki fyrr en hann
er orðinn tveggja ára gamall.
Núna eru ekki nema tveir
vestfirskir togarar á grálúðuveiðum. Þess vegna þarf ég
að sanka að mér hákarli alls
staðar að af landinu. Ég fæ
hákarl frá Vestmannaeyjum,
Grenivík, Hafnarfirði, Akureyri og Ólafsfirði og svona
mætti lengi telja.“

Óskar Friðbjarnarson hákarlsverkandi í Hnífsdal.

Ekki hægt að
verka í tjaldi

Ekki ósvipað
ostagerð

Óskar segir útilokað að
verka hákarl nema góð aðstaða sé fyrir hendi. „Það er
ekki hægt að gera þetta í tjaldi,
það er alveg á hreinu. Húsakostur verður að vera góður,
kæliklefa þurfa menn að hafa,
hjall og aðstöðu til að skera
hákarlinn. Ég skar hákarlinn
eitt sinn á bryggjunni en var
fljótlega bannað að gera það.
Mönnum þótti svo mikil
mengun af þessu. Ég þurfti
því að byggja mér nýtt hús til
að geta skorið hákarlinn.“

Óskar segir hákarl seljast
best á þorranum. „Þetta er
samt að breytast og salan er
að verða jafnari. Þar að auki
hefur salan aukist ár frá ári.
Unga fólkið virðist hafa
smekk fyrir hákarli og er það
vel. Það er mín reynsla að
þeir sem byrja snemma að
borða hákarl verða alla ævi
sólgnir í hann.“
Óskar er ekki sammála
þeim sem segja að hákarl sé
skemmdur matur. „Hann getur náttúrlega verið skemmdur

eins og annar matur. Það eru
notaðar ævafornar geymsluaðferðir sem sumir myndu
eflaust kalla úreltar. Ég bendi
mönnum oft á að framleiðslan
sé ekkert ósvipuð ostagerð.
Evrópubúar selja ostinn aldrei
alveg nýjan, hann er látinn
lagast og þroskast rétt eins og
hákarlinn. Til mín hafa komið
Ítalir og Frakkar og menn af
fleiri þjóðernum og flestir hafa
þeir látið vel af hákarlinum.
Þeir segja hann svipaðan
sterkum ostum sem framleiddur er í þeirra heimalöndum.“
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Slæm nýting

Óskar segist kaupa
nokkur hundruð stykki af
hákörlum á ári hverju.
„Nýtingin er ekki góð. Fólk
virðist bara vilja skyrhákarl, vill bara borða bakið á honum. Það gengur
mikið af. Ég hef selt þeim
glerhákarl sem vilja og
lækka þá verðið töluvert.
Þessi slæma nýting verður að sjálfsögðu til þess að
verðið hækkar. Menn eru
oft hissa á því hversu dýr
hákarlinn er, en þetta er
ástæðan,“ sagði Óskar
Friðbjarnarson hákarlsverkandi í Hnífsdal í samtali við blaðið.

smáar

Náið samstarf leikskóla og grunnskóla í Súðavík allt frá 1995

Er í stöðugri þróun og hefur skapað
Súðavíkurskóla sérstöðu hér á landi
– út eru komin námskrá og námsvísir fyrir leikskólanemendur
Samkennslunni er þannig
háttað, að elstu nemendur
leikskólans eru með 1. bekk
grunnskólans í íslensku,
stærðfræði, tónmennt, listum
og íþróttum en eru sér í
heimilisfræði og tölvumennt.
Samkennsla þessara nemenda
er samtals 14 kennslustundir
á viku. Leikskólakennari fylgir 5 ára börnunum í kennslustundirnar. Þá nýta nemendur
leikskólans bókasafn hreppsins sem er í húsnæði grunnskólans.
Leitast er við að hafa sem
mesta samfellu í námi barnanna og reynt að tengja hverja
námsgrein annarri. List- og
verkgreinar fléttast hefðbundnum greinum, svo sem stærðfræði og íslensku. Lögð er
áhersla á samskipti barnanna

Óska eftir að kaupa notað
píanó. Upplýsingar í síma
456 4338.
Til sölu er eldhúsinnrétting fyrir lítinn pening.
Eldavél fylgir með. Upplýsingar í símum 456 4582
eða 895 7162.
Til sölu er harðfiskverkun
Sveinbjörns að Hafnargötu
70-72 í Bolungarvík. Húsið
er 70m² á neðri hæð og 20
m² á efri hæð ásamt geymslulofti. Á sama stað er til
sölu 20 feta frystigámur.
Uppl. í símum 456 7186
eða 861 7386.

Grunnskólinn í Súðavík.
og samkennd bekkjarins. Ekki
einungis leikskólabörnin
njóta góðs af þessu samstarfi.
Nemendur 1. bekkjar grunnskólans koma í heimsókn á

leikskólann einu sinni í viku
og taka þátt í náminu og fá
þar útrás fyrir leikgleði sína
og sköpunarþörf.
Þeir sem hafa áhuga á að

eignast námsskrár skólans og
kynna sér skólamál Súðavíkurhrepps eru hvattir til að hafa
samband við Önnu Thorlacius
á leikskólanum í Súðavík.

Áform um kvíaeldi í Dýrafirði til athugunar

eldi laxaseiða. Sölvi hefur sótt
um staðsetningarleyfi til bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ, en
ætlun hans er að eldið fari
fram á svæðinu frá Þingeyrarhöfn og inn undir Dýrafjarðarbrú.
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur óskað eftir frekari

gögnum varðandi fyrirhugaða
starfsemi, svo sem varðandi
aðstöðu í landi. Atvinnumálanefnd bæjarins telur hugmyndir Sölva jákvætt innlegg
til atvinnumála á svæðinu.
Nefndin bendir jafnframt á,
að aðkallandi sé að mótaðar
verði reglur um úthlutanir

leyfa varðandi staðsetningu
og uppbyggingu fiskeldisstöðva í Ísafjarðarbæ. Ef svör
bæjaryfirvalda við umleitun
Sölva verða jákvæð mun
Skipulagsstofnun í framhaldi
af því væntanlega ákveða
hvort mat á umhverfisáhrifum
þurfi að fara fram.

Til sölu er MMC L 200
double Cab árg. 1991. Góður bíll og gott verð ef samið
er strax. Uppl. í símum
456 3391 og 892 1407.

Sölvi Pálsson, skipstjóri.

Leysir Blika af hólmi í farþega- og
vöruflutningum um Djúp og Strandir
skrokk nýja bátsins tilbúinn
en yfirbyggingin og aðstaðan
verður sérhönnuð að öllu leyti
fyrir eigendurna. „Hann verður miklu skemmtilegri fyrir
farþegana og líka mun hentugri fyrir vöruflutningana og
ber meira“, segir Kiddý. „Í
útliti kemur hann til með að
minna verulega á stóra bátinn
okkar, þannig að segja má að
hann verði eins konar kynblendingur af bátunum okkar
tveimur sem við erum með
núna.“ Nýi Bliki mun taka 19
farþega eins og sá gamli.
Fullbúinn mun báturinn
kosta á bilinu 18-19 milljónir
króna. „Dæmið ætti að ganga
upp ef við fáum eins marga
farþega og í fyrra. Þetta verður
eflaust erfitt fjárhagslega en
ég vonast þó til að við fáum
gott verð fyrir gamla Blika“,
segir Hafsteinn Ingólfsson. Í
bátnum verður Cummins
Marine 450 vél. „Þetta er

Níu vikna brúnbröndótt,
kassavönlæða fæast gefins
á gott heimili. Upplýsingar
í símum 456 4552 eða 863
3868.

Sléttuhreppingar athugið!
Þorrablótið verður 17.
febrúar nk. í Félagsheimilinu í Hnífsdal.

Sjóferðir Hafsteins og Kiddýar á Ísafirði fá nýjan bát í vor

Sjóferðir Hafsteins og
Kiddýjar ehf. á Ísafirði eiga
von á nýjum Blika á vordögum. Þau eru búin að semja
við Trefjar í Hafnarfirði um
smíði á nýjum báti til fólksog vöruflutninga, sem leysir
gamla Blika ÍS af hólmi eftir
tíu ára þjónustu. Þetta verður
sjötti báturinn í eigu Hafsteins
og Kiddýjar frá upphafi. Auk
gamla Blika reka þau farþegabátinn Guðrúnu Kristjáns ÍS,
sem þau fengu nýjan á síðasta
vori og getur tekið allt að 50
farþega.
Nýi Bliki verður 10 metra
langur eða jafnlangur og sá
gamli. Hann verður hins vegar
3,60 m á breidd eða rúmum
hálfum metra breiðari. „Það
munar ótrúlega miklu hvað
nýi báturinn verður burðarmeiri þó að ekki muni meiru á
breiddinni“, segir Guðrún
(Kiddý) Kristjánsdóttir, annar
eigendanna. Trefjar eiga

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á efri hæð að Smiðjugötu 7
á Ísafirði. Góð íbúð á góðum stað. Íbúðin er laus.
Uppl. gefur Guðrún í síma
564 6844 eftir kl. 19.

Óska eftir 3ja til 4ra herb.
íbúð að einbýlishúsi til
leigu á Ísafirði. Upplýsingar í síma 456 3860.

Slátra á 500-1000 tonnum á ári
Sölvi Pálsson, skipstjóri á
Þingeyri, fyrirhugar að stunda
kvíaeldi á laxi í sjó í Dýrafirði,
ef tilskilin leyfi fást. Áformin
taka til starfsemi sem gætu
leitt til slátrunar á 500-1000
tonnum af laxi á ári. Fyrirhugað er samstarf við Eyrar
hf. - fiskeldi í Tálknafirði um

Hestamenn! Aðalfundur
Hestamannafélagsins
Hendingar verður haldinn
6. febrúar kl. 20:30 í
íþróttavallarhúsinu á Torfnesi. Venjuleg aðalfundarstörf. Stjórnin.

Vantar barnapíu frá kl.
18:30 til 20:00 tvo daga í
viku. Er inni í firði. Upplýsingar gefur Ingibjörg í
síma 456 4681.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Túngötu á Ísafirði. Upplýsingar í síma 456 3590
eða 863 3591.
Yrki tækifærisvísur, kvæði
og dægurlagatexta fyrir
brúðkaup, þorrablót, afmæli og fleira. Upplýsingar
gefur Elín í símum 438
1426 eða 851 1426.
Óska eftir að kaupa rúm
fyrir 3ja ára barn. Á sama
stað óskast bókahilla. Upplýsingar í síma 456 3286.
Spilavist í Sigurðarbúð á
föstudag, 2. febr. kl. 20:30.
Tveir kassavanir kettlingar fást gefins. Uppl.í símum 456 4284 eða 895 7119.
Til sölu er næturkíkir,
hljómflutningstæki, magnari og fimm hátalar. Uppl.
í síma 864 5956.
Til sölu er lítil, notuð,
Emmeniaþvottavél. Verð
kr. 20 þús. Uppl. í síma
456 4378 eftir kl. 17.
Óska eftir notaðri tölvu,
góðri fyrir lítinn pening,
sem hægt er að nota fyrir
internetið. Uppl. gefur
Gulli sendill í símum 866
8276 eða 450 5110.

Nýi báturinn verður ekki ólíkur Guðrúnu Kristjáns ÍS í útliti.
fyrsta vél sinnar tegundar á
Sjóferðir Hafsteins og mjólk, olíukálfar, fóðurbætir,
Íslandi. Það má segja að ég sé Kiddýjar annast reglulegar áburður og aðrar vörur, svo
áskrifandi að Cummins en ég ferðir út í eyjarnar á Ísafjarð- og skólabörn og aðrir farþegar.
hef hingað til átt fimm slíkar ardjúpi samkvæmt samningi „Við erum þannig í hlutverki
vélar“, segir Hafsteinn. Nýi við Vegagerðina. Þar er um að gamla Fagranessins“, sagði
báturinn mun geta gengið um ræða þrjár fastar ferðir í viku Guðrún Kristjánsdóttir, einn
25 mílur í sléttu.
og flutningurinn er póstur, eigenda í samtali við blaðið.

www.bb.is

Gefin hefur verið út sérstök
námskrá fyrir leikskólann í
Súðavík. Hún hefur að geyma
allar helstu upplýsingar um
starfsemi og skipulag leikskólans og hugsuð sem handbók fyrir foreldra, kennara,
yfirvöld og aðra sem láta sig
málefni leikskólans varða.
Einnig var í fyrsta sinn gefinn
út námsvísir fyrir elstu nemendur leikskólans (5 ára) en
þeir stunda að hluta nám með
nemendum í 1. bekk grunnskóla. Þetta fyrirkomulag hefur verið við lýði síðan 1995
og skapað skólanum ákveðna
sérstöðu hérlendis. Á þessum
tíma hefur þessi tilhögun verið
í stöðugri þróun enda er mikill
áhugi og metnaður í sveitarfélaginu að skólinn sé í fremstu röð.

Til sölu er falleg 2ja herb.
íbúð að Túngötu 20 á Ísafirði. Nýtt gólefni, sólpallur. Áhvílandi ca. tvær
milljónir. Söluverð kr. 4,2
milljónir. Upplýsingar gefur Kristinn í símum 456
4558 eða 891 7747.

Fréttir
Fróðleikur
Greinar
Slúður
Tenglar
og margt fleira
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Bandarísk kona á miðjum aldri tók sig upp og fluttist til Íslands

Komin til Ísafjarðar til
að setjast í helgan stein
Það er ekki á hverjum degi
sem fólk úr Vesturheimi
ákveður að setjast að á Ísafirði. Það gerði þó hún Micaela Kristin-Kali frá St. Louis í
Missourifylki í Bandaríkjunum. Hún kom fyrst til landsins
árið 1989 og hefur síðan komið á hverju ári og jafnvel oftar.
Alls eru heimsóknir hennar
til Íslands orðnar 15 en hún
segist nú vera komin til að
vera.
„Búslóðin mín er öll komin
til landsins. Kassarnir eru það
þungir að ég lofaði sjálfri mér
því að ég myndi ekki hreyfa
við þeim aftur fyrr en í fyrsta
lagi eftir 10 ár. Annars býst ég
ekki við að flytja nokkurn tímann aftur. Ég er komin til að
vera.“

Flutt fyrir
fullt og allt
Micaela hefur lengi haft
brennandi áhuga á Íslandi.
„Þegar ég var sjö ára gömul
vann ég verkefni um Ísland í
skólanum. Á meðan ég var að
því fræddist ég mikið um
landið og komst meðal annars
að því, að landið stendur á
tveimur meginlandsflekum.
Lengi var það draumur minn
að standa með sinn fótinn á
hvorum flekanna tveggja.
Ég lét loksins verða af því
árið 1989 að koma til landsins.
Um leið og ég var lent vissi
ég að hér vildi ég búa. Á þeim
tíma voru börn mín ekki flutt
að heiman svo ég gat ekki
með góðu móti flutt til landsins. Um leið og yngsti sonur
minn fór í háskóla ákvað ég
að flytja fyrir fullt og allt.“

Hjálpsamir
Ísfirðingar
„Ég seldi hús mitt og bíl og
yfirgaf syni mína, hund, kött
og fugl og flutti til Ísafjarðar
fyrir um tveimur vikum. Síðan
hef ég verið að koma mér fyrir
en búslóðin er loksins komin
á áfangastað. Það gleymdist
víst að merkja kassana sem
hún var í og þeir lágu óhreyfðir
í Reykjavík í nokkurn tíma.
Eimskipsmenn voru þó mjög
hjálpsamir og gátu fundið eigur mínar og komið þeim á
áfangastað.
Mér hefur verið tekið mjög
vel á Ísafirði. Starfsfólkið á
bæjarskrifstofunum hefur
hjálpað mér mikið og svarað
alls kyns spurningum sem ég
8
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átti ekki von á að hægt væri
að svara. Einnig hefur starfsfólk Landsbankans verið
mjög hjálpsamt. Mér var
kennt að skrifa ávísanir á íslensku, nokkuð sem ég hafði
aldrei getað áður.
Eitt það skemmtilegasta
sem ég geri á Ísafirði er að
skoða byggðasafnið í Neðstakaupstað. Ég vil meina að
safnið sé það besta á landinu
og hef ég skoðað þau nokkur.“

Góðar móttökur
Menn kynnu að spyrja
hvers vegna Micaela valdi Ísafjörð til búsetu. „Ég kom fyrst
til staðarins árið 1994. Ég
hafði frétt að Vestfirðir væru
mjög fallegir og mig langaði
þess vegna að heimsækja þá.
Ég varð ekki fyrir vonbrigðum
með landslagið og fór víða,
gekk frá Bolungarvík til
Skálavíkur, heimsótti Patreksfjörð og svo framvegis.
Ísfirðingar eru mjög vingjarnlegir. Reyndar eru Íslendingar allir mjög vingjarnlegir en Ísfirðingar eru þó
fremstir meðal jafningja. Ég
held að það hafi verið ein aðalástæða þess að ég valdi Ísafjörð en ekki einhvern annan
bæ til búsetu. Móttökurnar
sem ég hef fengið hafa verið
framar mínum björtustu vonum. Fólk hefur verið alveg
ótrúlega hjálpsamt og hefur
látið mér líða eins og innfæddum.“

Mikil syngjandi
í íslensku
„Íslenskukunnátta mín er
ekki eitthvað til að hrópa húrra
fyrir. Ég er þó byrjuð að læra
og geri mér fulla grein fyrir
því hversu mikilvægt það er
að tala tungumálið. Enn sem
komið er get ég rétt svo kynnt
mig á íslensku. En það líður
vonandi ekki langur tími þar
til ég get tjáð mig almennilega.
Ég er orðin nokkuð slyng í
að lesa tungumálið. Það veldur mér hins vegar erfiðleikum
hversu talandinn er ólíkur
þeim sem ég er vön. Þaðan
sem ég kem er talandinn fremur flatur en hérna er hann
miklu meira syngjandi. Eyru
mín nema vart sum hljóðin
sem Íslendingar láta frá sér.“

Sest í helgan stein
Þegar Micaela er spurð

hvað hún hyggist gera á Ísafirði verður fátt um svör. „Ég
veit að það er erfitt fyrir Íslendinga að skilja það, en ég
ætla að gera mest lítið og taka
lífinu með ró. Ég ætla að einbeita mér að íhugun, bænum
og slíku.
Íslendingar hafa sterkt
vinnusiðferði og eru vanir því
að allir vinni fulla vinnu til
sjötugs, en ég er sest í helgan
stein þó ég sé ekki nema
fimmtug. Það var mjög erfitt
fyrir útlendingaeftirlitið að
skilja þetta, enda er það ekki
algengt að fólk hætti störfum
svona snemma á Íslandi.“

Doktor í sögulegri
guðfræði
Micaela vann við viðhald
og tækniaðstoð við stór tölvukerfi. „Ég hef unnið við það í
mjög langan tíma. Ég er ekkert
menntuð í þessum fræðum en
hef alltaf átt gott með að leysa
vandamál og því féll mér þessi

vinna vel.
Ég er með doktorsgráðu í
sögulegri guðfræði en hef aldrei unnið við það að neinu
marki. Reyndar hef ég unnið
eitthvað við kennslu en lítið
annað tengt faginu.“

Mikið álit á íslenskum flugmönnum
Micaelu brá heldur í brún
þegar hún flaug fyrst til Ísafjarðar. „Ég hafði ekki hugmynd um að flugvélin tæki
U-beygju í botni fjarðarins.
Ég var að lesa tímarit í mestu
makindum þegar flugvélin allt
í einu tók krappa beygju. Ég
hrópaði upp yfir mig í skelfingu, en aðrir farþegar vélarinnar tóku þessu með ró og
glottu að taugaveiklun minni.
Eftir þetta hef ég alltaf haft
mikið álit á íslenskum flugmönnum. Ég get treyst því að
þeir komi mér á leiðarenda
hvað sem gerist. Ef þeir geta
tekið þessa beygju, þá geta

þeir allt.“

Hrifin af
gönguskíðum
Ekki er hægt að segja að
veðurguðirnir hafi sýnt Micaelu mikla mildi frá því hún
flutti til Íslands fyrir um
tveimur vikum. „Veðrið hefur
þó ekki haft mikil áhrif á mig.
Það getur orðið mun kaldara
en þetta á veturna í Missouri
og þessi vetur hefur verið
sérstaklega kaldur. Snjór hefur
verið mjög mikill og miklu
meiri en hérna. Mér skilst þó
að ég hafi ekki enn kynnst
alvöru íslenskum snjó, en ég
bíð bara og vona.“
Micaela segist aðspurð ekki
stunda svigskíði af miklum
móð. „Það ku vera alger
brandari að horfa á mig á svigskíðum. Ég er í raun miklu
hrifnari af gönguskíðum, sem
er heppilegt, því mér skilst að
aðstaða til skíðagöngu sé frábær á Ísafirði.“
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Micaela Kristin-Kali.

Reiknar ekki
með því að fara
Synir Micaelu ætla að
heimsækja móður sína til Íslands. „Þeir eru allir þrír mjög
hrifnir af landinu, reyndar ekki
jafn hrifnir og ég en hrifnir
samt. Ég býst fastlega við því
að þeir verði duglegir við að
heimsækja mig. Yngsti sonur
minn kemur líklega og býr
hjá mér í mánuð eða svo þegar
önnum lýkur í háskólanum.
Ég sakna ekki starfsins og
hlakka til þess að taka lífinu
með ró á Íslandi. Landið hefur
alltaf átt sérstakan stað í hjarta
mínu. Ég hef stefnt að því
síðan ég kom fyrst til landsins
fyrir 12 árum að flytja hingað.
Ég gat það ekki í fyrstu vegna
þess hversu ungir synir mínir
voru, en um leið og tækifæri
gafst flutti ég. Núna finnst mér
ekki koma til greina að fara
nokkurn tímann.“

Tvær hressar! Gróa Stefánsdóttir og Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, bæjarstjórafrú.

Guðný Sigríður Þórðardóttir og María Hagalínsdóttir skemmtu sér vel á ballinu.

Sunnukórsballið 2001

Rúmlega sextíu ára hefð

Helga Guðný Kristjánsdóttir, formaður skemmtinefndar.

Hinn árlegi dansleikur Sunnukórsins á Ísafirði var haldinn í Félagsheimilinu í Hnífsdal á laugardag. Hátt í 200
manns sóttu ballið sem þótti fara hið besta fram. „Þetta er
sennilega eina ballið í veröldinni þar sem boðið er upp á
pönnukökur“, segir Helga Guðný Kristjánsdóttir, nefndarmaður í skemmtinefnd og annar tveggja veislustjóra á
ballinu. „Það er rúmlega 60 ára hefð að halda sólarkaffi á
þessum tíma. Í áranna rás hefur kaffið þróast í ball þar
sem meðal annars er boðið upp á pönnukökur.“
Meðan borðhald fór fram voru flutt skemmtiatriði.
„Eins og venjulega var sungið Rís heil þú sól, en þetta árið
held ég að sólin hafi frekar risið í hjörtum manna en á
himni“, segir Helga Guðný.
Þegar menn höfðu matast var borðum rutt út í horn og
dansað við undirleik Hjónabandsins fram á nótt.

Kristján Haraldsson, orkubússtjóri fær sér næringu.

Eitthvað voru þeir feimnir við myndasmiðinn, þeir Torfi
Einarsson og Sigurður Friðrik Lúðvíksson.

Pétur Ásvaldsson og Sigurður Mar Óskarsson, bæjartæknifræðingur höfðu um margt að spjalla.

Björn Jóhannesson, lögfræðingur og Anna Guðrún Sigurðardóttir, annar eigenda verslunarinnar Jón og Gunnu.

Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði og Jón Reynir
Sigurvinsson, aðstoðarskólameistari Menntaskólans á Ísafirði á spjalli.

Hlynur Snorrason, lögreglufulltrúi á Ísafirði og Örn Torfason,sjóntækjafræðingur hjá
Gullauga.
MIÐVIKUDAGUR 31. JANÚAR 2001
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Brot úr sögu Ísfirðings
Ég fæddist árið 1947 á dagheimilinu hér á Ísafirði, sem
nú er búið að rífa. Svo fluttist
ég niður í Aðalstræti 42 og
átti þar heima meðan ég var í
föðurhúsum eða þangað til ég
var átján eða nítján ára. Við
vorum sex systkinin og þetta
var ein helsta félagsmiðstöð
bæjarins. Það var mikið af
krökkum í kringum okkur og
yfirleitt alltaf fullt hús. Eftir
að ég var orðinn fullorðinn
var sama sagan. Það var alltaf
mikið af krökkum sem kom
heim til okkar.

Ekki munaði
um einn krakka
Svo voru þeir sem ílentust
hjá okkur, eins og Spessi (Sigurþór Hallbjörnsson ljósmyndari), sem ólst upp meira
og minna heima hjá mér. Hann
átti heima hjá afa sínum og
ömmu í næsta húsi en ég held
að hann hafi alltaf verið meira
hjá okkur. Þannig var um fleiri
krakka. Húsakynnin voru það
stór að naumast tók nokkur
eftir því þó að eitt og eitt aukabarn væri í hópnum. Þetta er
eitt af því sem er sterkast í
minningunni að heiman í
æsku minni.
Faðir minn vann hjá rafveitunni á Ísafirði. Hann var
töluvert í skákinni hér á Ísafirði og í Sálarrannsóknafélaginu. Hann var eitthvað í
leiklist líka. Ég minnist þess
vel hvað hann vann mikið,
allan daginn og öll kvöld sex
daga vikunnar, tólf tíma
vinnudag, að mig minnir. Á
jólum og fleiri stórhátíðum
var rafmagnsnotkunin í bænum svo mikið að sífellt brann
eitthvað yfir. Ég man ekki eftir
því að hann hafi nokkurn tímann borðað með okkur jólamatinn á venjulegum tíma.
Hann var alltaf kallaður út.
Þá var álagið svo mikið á kerfinu því að allir voru að elda
og steikja á sama tíma.

Áhyggjur af
rafmagninu
Segja má að það hafi verið
einna ríkast í huganum hjá
okkur hvenær en ekki hvort
pabbi yrði kallaður út. Þetta
hafði sín áhrif, vegna þess að
við fengum aldrei að taka upp
jólagjafirnar fyrr en pabbi
væri kominn aftur. Það dróst
því oft fram eftir kvöldi að
við fengjum að taka upp gjafirnar. Sennilega höfum við
systkinin haft meiri áhyggjur
af rafmagninu hér í bænum
um jólin en nokkur annar.
Pabbi var alþekktur í bænum fyrir það hvað hann var
duglegur að grafa. Ég man
eftir því þegar fyrstu gröfurnar
10
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voru að koma hingað til Ísafjarðar. Einu sinni sem oftar
þurfti að grafa upp kapal og
þeir voru settir í verkið, pabbi
og Magnús Guðmundsson,
báðir kjarnamenn. Mikið lá
við að fljótt gengi að skipta
um kapalinn og til þess að
vera fljótari, þá grófu þeir
hann upp með handskóflum í
stað þess að nota gröfuna.
Enda var stöðug keppni milli
þessara manna í vinnunni.
Þetta var ríkt í mér á uppvaxtarárunum. Ég mátti ekki slá
af og vera minni maður í afköstum en pabbi. Ég byrjaði
mjög snemma að vinna fyrir
mér.

Snap eftir vinnu
Frá því að ég man eftir mér
hafa verið sveiflur í atvinnulífinu hér í bænum. Ísafjarðarlægðin, eins og hægt er að
kalla það, hefur komið tvisvar
eða þrisvar á þessum tíma og
fólkið að flytja suður, rétt eins
og núna. Ætli það hafi ekki
verið nálægt 1960 – ég er
slæmur í ártölum og nákvæmum tímasetningum á lífsferlinum – þá var mikið atvinnuleysi hér og margir fluttu suður, ekki síst til Keflavíkur á
þeim tíma. Þá eins og í dag
var talað um að allt væri að
fara til fjandans. Eins man ég
að þegar ég var krakki, kannski um níu eða tíu ára aldurinn,
þá var mikið atvinnuleysi. Þá
var maður að reyna að fá vinnu
í togurunum, Ísborginni og
Sólborginni. Á þessum aldri
vaknaði maður stundum um
fjögur-fimm á morgnana til
að fá löndun, til að fá að gogga
fram í stíurnar fyrir löndunargengið sem var þá.
Stundum fékkst vinna og
stundum ekki. Ég minnist eins
tilviks þegar ég rétt komst
heim í ganginn. Ég var svo
gjörsamlega búinn að vera,
að ég gat hvorki komist úr
stígvélunum né borðað né
háttað mig og ég man að
mamma bar mig um öxl inn í
rúm en ég svaf þangað til daginn eftir.
Svona var þetta þá. Ef maður stóð sig ekki, þá fékk maður
ekki vinnu aftur. Líka var
stundum hægt að fá vinnu í
rækjunni. Þá var handpillað
hérna. Maður beið jafnvel í
fleiri tíma til að geta fengið
að pilla þó ekki væri nema
eitt eða tvö kíló á dag. Ef
einhver kona í rækjunni veiktist, þá var það okkar happ.
Það var hin fróma ósk drengsins að núna væri einhver veik
svo að hann fengi vinnu! Þetta
var með skólanum.

Breyttir tímar í
almenningssundinu
Að öðru leyti er minningin

Stefán Dan Óskarsson segir frá
Enda þótt hér sé um viðtal að ræða, þá frásögn Stefáns Dan Óskarssoar látin halda sér í
beinni ræðu og öllum spurningum og innskotum spyrjandans er sleppt úr textanum. Hér er
einfaldlega um brot úr ævisögu miðaldra Ísfirðings að ræða, sögð af honum sjálfum á
hefðbundinn íslenskan hátt. Hann greinir frá
upprunanum og rekur æviferilinn, þar sem
stundum hefur gustað óþyrmilega af ýmsum
áttum. Fjölskyldan kemur mjög við sögu.
Þarna er stelpan sem hann hafði fyrir augunum
allan veturinn á hverju ári frá sjö ára aldri og
varð svo konan hans í fyllingu tímans. Og
börnin fjögur – eða öllu heldur fimm. Sonurinn
sem dó rétt um tvítugsaldur. Og sonurinn sem
er núna bæði ársgamall og þrjátíu og þriggja
ára. Bruninn í Studio Dan og taugaáfallið.
Hrakningar á sjó á unglingsaldri. Síldarárin.
Svallið og svínaríið. Verslunarreksturinn og
skuldahalarnir...
Stefán Dan (Ísfirðingar þekkja hann varla
nema einfaldlega Stebba Dan) er vel máli farinn enda af vissum ástæðum afar vanur að
tala. En hann er oft óviss um ártöl og þvíumlíkt.
En ártöl skipta nú heldur ekki svo miklu máli
þegar líður á ævina. Það eru viðburðirnir og
kannski miklu frekar það sem eftir situr þegar
frá líður – tilfinningin, minningin – viðburðirnir sem öðlast sjálfstætt líf í vitundinni og
verða partur af persónunni.
helst þannig, að það var gott
að vera hér á Ísafirði. Félagslífið var mikið og ég þekkti
naumast annað en að það væri
gaman að lifa. Sundlaugin var
komin hér um það leyti sem
ég fæddist og mig minnir að
ég hafi verið orðinn syndur
sex ára gamall. Pabbi fór mikið með okkur í sund. Á þeim
árum var aðsóknin svo mikil
á meðan laugin var opin að
það var rekið upp úr eftir 45
mínútur og mjög strangt tekið
á tímanum. Það voru hörkumenn sem voru baðverðir.
Nú finnast mér nokkuð aðrir
tímar þegar fáir sækja laugarnar hérna á svæðinu og sérstaklega laugina hér á Ísafirði.
Hún er reyndar komin til ára
sinna og æskilegt væri að gera
einhverjar úrbætur því að við
eigum gott sundlið. Við þyrftum að fá 25 metra útilaug og
ekki væri verra að geta sett
yfir hana skýli yfir háveturinn.

Sumir jafnari
en aðrir
Fimmtán ára gamall hætti
ég í skóla. Eitthvað var ég
ósáttur við skólastjórann og
kennarana. Við áttum að fara
annað hvort í verknámsdeild
eða bóknámsdeild en ég fékk

ekki að fara í bóknámið þrátt
fyrir mjög gott próf upp úr
barnaskóla. Þá hét ég því að
klára bara skylduna og hætta
svo. Ég ætlaði ekki að vera í
þessum skóla sem meinaði
manni að fara í bóknám. Einhver pólitík og klíka var í þessum málum, er ég hræddur um.
Sumir sem voru með lægri
einkunnir fengu að ráða því í
hvora deildina þeir fóru, ef
faðirinn var réttu megin í pólitíkinni og í réttri stöðu í samfélaginu. Það var töluvert um
það hér á Ísafirði að pólitíkin
réði ýmsum hlutum.
Faðir minn var sósíalisti og
starfaði mikið að þeim málum
og síðan Alþýðubandalagsmaður og var líka mjög virkur
þar. Bræður mínir sumir fóru
líka þá leið en ég hef aldrei
blandað mér í pólitík. Ég lét
hana alveg eiga sig. Ekki að
ég hafi ekki skoðanir á hlutunum, heldur hefur mér alltaf
fundist að þetta flokkakjaftæði væri nokkuð sem við
hefðum ekkert að gera með
hér vestur á fjörðum. Ég tala
nú ekki um í bæjarmálunum.
Það hreinlega gengur ekki.

Að sunnan
og norðan
Faðir minn hét Óskar Bryn-

jólfsson og var ættaður úr
Landeyjunum. Móðir mín
heitir Björg Rögnvaldsdóttir,
ættuð úr Húnavatnssýslu. Hún
er núna á sjúkrahúsinu hérna
á Ísafirði. Þau fluttust hingað
til Ísafjarðar eftir að þau giftu
sig. Þá fór pabbi að vinna hjá
rafveitunni, gott ef hann
þekkti ekki rafveitustjórann
sem var að flytja til Ísafjarðar
og fylgdi honum hingað. Síðan starfaði hann hjá rafveitunni hér allt til loka. Hann dó
úr krabbameini.
Ég held að pólitíkin hafi
verið miklu sterkara afl hér á
þessum árum en við þekkjum
núna. Alþýðuflokkurinn var
stærsti flokkurinn hér á Ísafirði og stéttaskipting var talsverð. Ég hef minningar um
það frá þeim árum þegar ég
hafði aldur til að hafa nasasjón
af slíku.

Systkinin
Margrét systir mín er elst
af okkur systkinunum en ég
er elstur af bræðrunum. Margrét er kennari á Flúðum. Hún
var mikið í leiklistinni og er
enn, hygg ég. Hún hefur sett
upp fjölda leikrita um allt land
enda búin að kenna víða og
flakka á milli. Næstur á eftir
mér í aldursröðinni kemur
Brynjólfur sem býr í Reykjavík. Þar býr einnig Arnar sem
er yngstur. Hann er verktaki
og málarameistari. Þess má
geta, að hann málaði Pósthúsið í Reykjavík rautt þegar það
fékk sinn upprunalega lit fyrir
nokkrum árum og mikið var
umtalað. Brynjólfur er undirverktaki hjá Arnari og tekur
að sér smíðar og múrverk og
fleira sem til þarf. Bræðurnir
Már og Rögnvaldur sem búa
hér á Ísafirði koma þarna á
milli. Og svo er það Spessi.
Ennþá er mikið samband á
milli okkar og hann er ennþá
eins og einn af bræðrunum.

Æskuvinir
sem fóru snemma
Besta vin minn í æsku,
Gísla Þórólfsson, missti ég
ungan. Hann var þá eitthvað
um átta ára gamall og dó úr
hvítblæði. Við vorum sessunautar í barnaskólanum. Ég
lagði ekki í að vera við jarðarförina á sama hátt og annað
fólk, heldur stóð ég fyrir utan
kirkjugarðinn og fylgdist með
þegar hann var borinn til grafarinnar. Ég grét mikið.
Seinna missti ég aftur mjög
góðan vin og það var líka mikið áfall. Þetta var Sigurður
Magnússon, bróðir Finns í
Bókhlöðunni. Sigurður fórst í
Hornbjargi, eitthvað liðlega
tvítugur að aldri. Við vorum
miklir félagar og vinir alveg
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frá því um sjö ára aldur. Við
vorum nágrannar í Neðribænum en síðan fluttist hann að
heiman um fimmtán ára aldur
og bjó í Félagsbakaríinu.
Þangað fórum við að heimsækja hann eftir skóla og þar
byrjuðum við að drekka saman og djamma og gerðum það
duglega eins og allt sem við
gerðum, alveg fram til þess
að við fórum báðir að búa rétt
um tvítugt.
Sigurður fór í egg í bjarginu
á hverju vori og þá kom hann
við í búðinni sem ég var með
í Túngötunni og fékk vistir og
annað til ferðarinnar. Síðan
seldi ég fyrir hann egg. Þessar
ferðir voru misjafnlega fengsælar eftir tíðinni hverju sinni.
Sum árin var mjög mikið að
hafa og önnur lítið. Menn voru
óhemju duglegir við þetta. Eitt
árið dró hann Brynjólf bróður
minn með sér og þeir voru í
bjarginu í marga daga. Báturinn sem átti að sækja þá bilaði
og maturinn kláraðist en þá
átu þeir bara egg. Ekki mun
það hafa haft heillavænleg
áhrif á meltingarstarfsemina.

Ýmsar krossgötur í lífinu
Þegar ég var tuttugu og eins
árs gekk ég í hjónaband. Þá
fannst mér einhvern veginn
að minn tími væri kominn. Þá
var lenskan sú, að þeir sem
drukku og svölluðu mest ættu
að hætta öllu þegar þeir fengju
sér konu og gengju í hjónaband. Þetta hélt ég að væri
uppskriftin að þessu.
Einhvern veginn gekk þetta
samt ekki alveg upp hjá mér.
Eftir nokkur ár í hjónabandi
var ég aftur farinn að misnota
áfengi og gerði það töluvert
lengi. En fyrir tuttugu og einu
ári, eða árið 1980, þegar ég
var kominn nokkuð yfir þrítugt, þá fór ég í meðferð. Ég
hef ekki smakkað vín síðan.
Árið eftir eða fyrir tuttugu árum hætti ég að reykja og ég
hef ekki heldur reykt síðan.
Þetta lýsir mér svolítið. Ég
er dálítill öfgamaður og stekk
á milli. En þetta hefur gengið
vel og mér líður vel með það
sem ég hef verið að gera. Mér
finnst ég vera vel sáttur við
lífið og tilveruna. Ég er í fínu
líkamlegu formi og hef stundað mikið líkamsræktina hjá
sjálfum mér. Bæði er ég að
kenna þar og svo hef ég stundað þetta fyrir sjálfan mig eins
og ég hef getað. Mér finnst
það skemmtilegt og líka finnst
mér gott að vera í góðu formi.
Líka hef ég farið mikið á skíði,
bæði gönguskíði og svigskíði,
og notið útiverunnar á fleiri
vegu. Ég hef gengið á Strandirnar í tólf-fimmtán ár og farið
þar í langar gönguferðir á

ið og hélt heyrninni sem var
alveg merkilegt, því að
sprengingin var svo mikil að
blossinn kom upp úr lúkarnum. Það bjóst enginn við því
að hann væri í heilu lagi þarna
niðri. Pabba hans brá rosalega
og það var sett fullt stím í
land en sem betur fer var þetta
minna en það leit út fyrir.

rðings

Eftirminnilegt
heimstím

hverju ári og haft ómælda
ánægju af því. Síðan var það
Halldór Sveinbjarnar hér á
Ísafirði sem plataði mig á kajak fyrir fáum árum og þar
hefur ekki orðið aftur snúið.

Mér er það minnisstætt þegar við vorum á leiðinni í land
í aftakaveðri og frosti í miklu
páskahreti. Það bætti alltaf í
sjóinn og við vorum að reyna
að berjast inn til Reykjavíkur.
Þeir voru þá tveir í brúnni,
Sturla og Óli bróðir hans, en
við hinir vorum niðri. Við
fundum á hreyfingum bátsins
að hann væri orðinn það ísaður að hann myndi sennilega
ekki hafa það af í land. Svo
drapst í kabyssunni hjá okkur
og rafmagnið fór. Við vorum
þarna tveir eða þrír um sextán
ára gamlir, Ómar Ellertsson
og Frímann minnir mig, og
þarna voru líka Friðrik Sigurðsson og Óli Njáll heitinn.
Við vorum að reyna að segja
brandara í svartamyrkri við
þessar ískyggilegu aðstæður
og vissum að við vorum síðasti bátur í land og myndum
enga aðstoð fá. Veðrið var á
hliðina og báturinn var farinn
að leggjast mjög mikið og við
ætluðum að fara upp. En þá
komumst við ekki upp því að
það var komin klakahella yfir
allt og við vorum lokaðir
þarna niðri í lúkarnum í nokkra klukkutíma.
Ástandið var í rauninni
skelfilegt. Við vorum farnir
að spá í hvort báturinn myndi
rétta sig við eftir næstu öldu
og vorum farnir að telja hann
upp í hvert skipti. Við vorum
vissulega mjög hræddir en við
héldum alveg haus og reyndar
held ég að við höfum ekki
alveg gert okkur grein fyrir
því hvað við vorum í rauninni
hætt komnir. En við fundum á
sjólaginu að ekki mátti tæpara
standa. Það var eins og hann
ætlaði aldrei að geta rétt sig
við. En við komumst inn og
það tók langan tíma að brjóta
okkur upp úr lúkarnum með
aðstoð slökkviliðsins eftir að
við komum til Reykjavíkur.
Það var ekki hægt að binda
bátinn því að það var allt eitt
klakastykki.

Vinátta
Ég er búinn að fara í nokkurra daga ferð á kajak með
Magnúsi Guðmundssyni vini
mínum frá Ísafirði sem nú býr
í Reykjavík. Við djömmuðum
mikið saman í gamla daga,
alveg fram að hjónabandsári.
Við fórum á kajökum um Jökulfirðina en áður höfðum við
gengið saman um Strandir í
tíu-fimmtán ár. Líka löbbuðum við saman Laugaveginn,
sem kallaður er, upp úr Þórsmörk og bak við jökla. Við
erum miklir vinir og samheldnir og höfum líka farið í utanlandsferðir saman. Við hættum að drekka á svipuðum
tíma. Honum gekk ekki allt
of vel fyrstu árin en núna er
hann komin með um fimmtán
ár. Að því leytinu er ég nokkrum árum eldri en hann.
Við höfum haft samband
nánast í hverri einustu viku
síðustu tvo áratugina. Það er
gott fyrir alkóhólista eins og
mig, og hann líka, að vera í
svona sambandi. Við getum
rætt saman um mál líðandi
stundar og deilt með okkur
áhyggjum og því sem við erum að fást við. Þetta hefur
verið ótrúlega létt hjá okkur.
Kannski er það út af þessu
stöðuga sambandi og samtölum. Kannski höfum við einfaldlega verið búnir að fá nóg.
Ég hef líka starfað mikið að
þessum málum og er búinn
að gera það í tuttugu ár. Ég er
trúnaðarmaður SÁÁ á Vestfjörðum og þeir skipta áreiðanlega hundruðum sem ég hef
reynt að liðsinna með einum
eða öðrum hætti, þar á meðal
til þess að komast í meðferð.

Að deila áhyggjunum
Líka er mikið starf þegar
fólk kemur úr meðferðinni.
Oft eru það erfiðustu sporin
þegar fólk kemur úr meðferð
og þarf jafnvel að byrja á öllu
frá grunni, svo sem varðandi
atvinnuna, hjónabandið eða
sambúðina og yfirleitt að þora
að horfa framan í fólk. Það er
oft mjög erfitt. Ég skil þetta
vel enda búinn að ganga í
gegnum það sjálfur. Þá er gott
að deila þessum áhyggjum
með einhverjum sem hefur
farið þennan hring áður.
Þetta starf hefur gengið
nokkuð vel. Ég er trúnaðarmaður fólks sem býr bæði hér
á Ísafirði og líka fyrir sunnan.
Þannig má segja að ég sé stöðugt að vinna í þessum málum.
Ég er sannarlega ekki að gera

Alversti túrinn
þetta bara fyrir aðra, því að
það hjálpar mér sjálfum
óskaplega mikið að vera meðvitaður um mína veikleika og
mína veiki, því að alkóhólismi
er ekkert annað en sjúkdómur.
Ég lít á þetta þannig og ég
verð að vera stöðugt í prógrammi með öðrum til þess
að vera sjálfur í góðu lagi.

Fyrirmyndirnar
Já, ég var töluvert slæmur á
sínum tíma. Það held ég að
fari ekki á milli mála. Ég var
svo heppinn, að fyrstu árin

sem ég fór út á vinnumarkaðinn fyrir alvöru, þá var ég á
Gylfanum með Sturlu Halldórssyni, fyrst hér í Djúpinu
og síðan í Faxaflóanum á snurvoð. Ég var ekki nema fimmtán ára gamall þegar ég byrjaði
á sjónum. Á þessum árum vorum við strákarnir með fullar
hendur fjár og við litum á þá
sem voru dálítið eldri og voru
mikið í djamminu sem fyrirmyndir okkar.
Við héldum bara að þetta
ætti að vera svona, að við ættum að drekka alltaf þegar við
gætum og alltaf þegar við

værum í landi, og það gerðum
við svikalaust. Við vorum orðnir vel þekktir fyrir þetta hér á
Ísafirði og reyndar ekkert síður fyrir sunnan. Þá stunduðum
við Þórskaffi og Breiðfirðingabúð og alla þessa staði
og þar var haft gott eftirlit
með okkur. Við vorum sífellt
að reyna að smygla víni inn á
staðina og hreinir sérfræðingar í því.

Sprenging í
kabyssunni
Árin á Gylfanum voru

vissulega skemmtileg og viðburðarík og við lentum í ýmsu.
Eitt sinn varð sprenging í bátnum og eldur kom upp. Þá hafði
kabyssan sprungið. Ég stökk
niður og þá var þar Frímann
sonur Sturlu skipstjóra allur
logandi, bæði hárið á honum
og fötin. Ég náði að slökkva í
honum og dreif hann upp. Svo
náði ég að slökkva eldinn sem
var þarna niðri og komst svo
upp aftur hálfkafnaður af reyk.
Sjálfsagt hef ég fengið reykeitrun því að ég hóstaði í fleiri
vikur á eftir.
Frímann slasaðist ekki mik-

En ég hugsa að þó að við
hefðum ekki farið niður, þá
hefðum við kafnað í bátnum
eftir nokkurn tíma. Það var
orðið algjörlega loftlaust því
að það var frosið fyrir sótrörið
og allt. Ég var held ég tvö ár á
Gylfanum en ég man alltaf
eftir þessum túr. Hann var sá
alversti.
Þegar búið var að ná okkur
upp litum við á Sturlu skipstjóra. Hann var í gömlu
Hekluúlpunni og svo klakaður
að það var eins og hann væri
með hjálm á höfðinu og Óli
bróðir hans var svipaður. Ég
man ekki hvort þá kól eitthvað
í andliti en þeir voru með höf-
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uðið út um gluggann á leiðinni. Og sennilega hefðum við
aldrei bjargast til lands nema
af því hvað þeir voru klárir
skipstjórnarmenn og þekktu
bátinn vel og vissu nákvæmlega hvað þeir voru að gera.
Þessir tveir atburðir á sjónum,
sprengingin í kabyssunni og
landstímið í páskahretinu,
sitja nokkuð vel í mér.

Djammað fyrir
norðan, austan og
vestan
Svo fór ég á Guðmund Péturs með Jóa Sím. Við vorum
þá á síld og þetta voru alveg
rosaleg þrjú ár. Ég hef líklega
verið sautján, átján og nítján
ára þá og þetta voru væntanlega mestu djammárin mín.
Við áttum sand af seðlum.
Guðmundur Péturs var gerður
út frá Bolungarvík af Einari
Guðfinnssyni.
Við veiddum alveg óhemju
af síld og vorum með þeim
hæstu héðan frá Vestfjörðum,
ef ekki hæstir. Þá var djammað
fyrir norðan og austan og hér
fyrir vestan en á milli þess
sem við vorum á síldinni vorum við á netum í Breiðafirðinum. Þá voru einmitt einhver
mestu uppgrip við landið sem
þá komu í Breiðafjörðinn.
Fiskiríið var óhemjulegt af
þorski og allt bolafiskur.

Hvernig ég
náði í konuna?
Hvernig ég náði í konuna
mína? Það var nú kannski
fremur einfalt. Ransý sat fyrir
framan mig öll árin í barnaskólanum og þar horfði ég á
hana öll þessi ár. Ég er held
að ég hafi orðið skotinn í henni
fljótlega eftir að ég byrjaði í
barnaskóla.
En það var nú ekki fyrr en
maður fór að hafa sérstakan
áhuga á hinu kyninu sem við
byrjuðum eitthvað saman en
það var allt voðalega saklaust.
Svo held ég að henni hafi þótt
nóg um vesenið á mér og
djammið. Á þeim árum vorum
við auðvitað hvorugt tilbúið
að binda okkur. Hún fór til
Noregs og var þar í rúmt ár
hjá systur sinni en ég var mest
á sjónum.

Sumarbústaðurinn
hans Dóra Hermanns
Svo má segja að við höfum
kynnst á ný hérna inni í
Tunguskógi eftir einhver misheppnuð ævintýri hjá mér.
Þarna blossaði ástin upp. Við
vorum þrír strákar með sumarbústaðinn hans Halldórs Hermannssonar til umráða. Hinir
tveir voru Hákon, bróðir Ransýjar, sem nú býr úti í Noregi,
og Guðmundur Guðmundsson, eða Gvendur þari, sem
kallaður er. Það var svo merkilegt að Halldór lánaði okkur
bústaðinn í byrjun maí, ég
man nú ekki hvaða ár, og við
vorum með bústaðinn í mánuð
og héldum mikið af partíum.
Þarna var alltaf fullt af fólki
hjá okkur. Ætli það hafi ekki
oft verið hjá okkur fimmtán
12
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til tuttugu strákar og annað
eins af stelpum. Það voru bæði
stelpur úr húsmæðraskólanum og vinkonur héðan af Ísafirði.
Þetta var mikil gleði og
skemmtilegur tími. Við máluðum bústaðinn og girðinguna og löguðum allt og stungum upp kartöflugarðinn og
svo máttum við vera þarna
eins og við vildum. Ég man
vel að það var glaðasólskin
allan þennan mánuð og hiti
þó að það væri maí og við
vorum alveg kolsvartir. Það
var ekkert annað fólk komið
inn í Skóg svo snemma vors.
Það var á þessum tíma sem
ég kynntist upp á nýtt stelpunni sem ég hafði alltaf verið
skotinn í og að þessu sinni
kynntist ég henni fyrir alvöru.
Bræður hennar tóku mig nú á
beinið, bæði Sverrir Hestnes
og Hákon. Þeir sögðu að
mætti ekki fara illa með stelpuna og minntu á að ég hefði
nú ekki gott orð á mér. Ég
reyndi að standa við það eins
og ég gat en það gekk víst
upp og niður.

Börnin
Við eignuðumst síðan fjögur börn. Harpa er elst og býr
hér á Ísafirði og á lítinn dreng.
Selma er þremur árum yngri
og býr í Keflavík. Síðan misstum við strák sem væri nú 25
ára hefði hann lifað. Hann hét
Sverrir Karl og átti við veikindi að stríða alla sína ævi og
dó af völdum þeirra. Hann
fékk krampaköst sem líklega
má rekja til læknamistaka á
sínum tíma. Drengurinn fékk
heilahimnubólgu þegar hann
var rétt rúmlega eins árs og
fékk ranga meðhöndlun fyrst
á eftir. Hann var mjög hætt
kominn og það var vakað yfir
honum sólarhringum saman.
Það var erfiður tími.
Upp úr þessu fór hann að fá
þessi krampaköst. Fyrstu árin
komu þau mjög ört. Þau háðu
honum nokkuð í leik en ekki
svo mikið í skólanum. Mjög
lengi fram eftir var verið að
skipta um lyf og prófa á honum ný lyf og skammtastærðir
og kennararnir voru beðnir að
fylgjast með því hvernig gengi
með lyfin, hvort hann yrði
agressífur eða rólegur og syfjaður. Þegar hann var orðinn
eldri og farinn að læra í Póls
hérna á Ísafirði, þá var svo
komið að lyfin verkuðu yfirleitt vel og hann fékk þessi
köst kannski ekki nema þrisvar á ári. En þau urðu alltaf
verri og verri. Ef hann lenti í
mikilli spennu eða geðshræringu, þá urðu köstin verri eftir
það.

Það eru komin
fimm ár síðan
Rétt áður en hann dó var
óvenjulega slæmur tími. Þá
var snjóflóðið í Súðavík og
ég fór þangað inn eftir. Þetta
fékk mikið á hann og þá urðu
köstin erfiðari á eftir. Svipað
var þegar snjóflóðið var á Flateyri, nema hvað þar var allt
nánara. Þar missti ég einn
besta vin minn, Sigurð Þorsteinsson. Hann fórst og Þor-

Stebbi iðkar sjálfur af kappi það sem hann er að kenna öðrum. Hér stendur hann á haus.
steinn sonur hans líka. Sig- sorgin hverfur aldrei heldur tæki og húsnæði hvert í sínu
urður var skipsfélagi minn öll lifir með okkur.
lagi og var með skuldahala.
átta árin sem ég var á Gylli og
Þá fór ég aftur á sjóinn.
eftir það var hann mikið í
Fimmta barnið
verkalýðsmálum og gisti oft
Aftur á sjóinn
Ég sagði að við Ransý hefðhjá mér hérna á Ísafirði.
Ég
byrjaði á Bessanum í
um
eignast
fjögur
börn.
LengKrakkarnir okkar voru líka
vinir og félagar. Þetta fékk st af hef ég reyndar verið talinn Súðavík og var nokkra túra á
mikið á okkur öll og ekki síst eiga fjögur börn. En þau eru honum með mínum gamla
á strákinn og þá fékk hann fimm. Þetta er mál sem var skipstjóra, Jóa Sím, sem ég
búið að vera að þróast í 33 ár hafði verið með á Guðmundi
miklu erfiðari köst.
Péturs. Ég fór þarna á nýju
eða þriðjung aldar.
Svo dó hann í svefni.
Núna er það loksins komið skipin þegar togarbyltingin
Það eru komin fimm ár
á hreint að ég eigi drenginn. varð. Bessi var tiltölulega nýsíðan.
Hann heitir Ingi Þór og er kominn þegar ég fór á hann
búsettur í Kaupmannahöfn. en eftir stuttan tíma á BessanSverrir Karl
Þetta er mál sem hefur snert um var mér boðið pláss á alveg
hann meira en nokkurn annan. nýjum togara, Gylli á Flateyri,
Stefánsson
Sverrir Karl var mikill lista- Hann vildi alltaf vita hver væri þegar hann kom til landsins.
maður í sér. Hann var að læra faðir hans. Það var eitthvað Skipstjóri á honum var Grétar
í Póls eins og ég sagði og bjó óljóst dæmi á sínum tíma. Svo Kristjánsson, sem var áður
til mikið af hálsmenum úr skýrðist það ekki fyrr en með stýrimaður á Bessanum og ég
rústfríu stáli sem hann litaði DNA-rannsókn í desember fór með honum á nýja skipið
með hita. Líka málaði hann fyrir rúmu ári. Að því leyti er og var þar í átta ár, fyrst bátsmyndir og stundaði ljósmynd- þessi sonur minn rétt rúmlega maður og síðar annar stýrimaður. En við bjuggum á Ísaun. Svo orti hann mikið af eins árs.
firði og það var oft erfitt að
ljóðum og við gáfum út ljóðin
komast á milli. Við vorum
Stebbabúð
hans í nokkrum eintökum þegar hann dó.
Ég var um tvítugt þegar ég hálft ár á Flateyri á hálfgerðHann átti fjölda vina. Oft fór að vinna hjá Úlfari í um hrakhólum enda var þar
voru tíu-tólf krakkar í einu Hamraborg, fyrst sem sendill mikil húsnæðisekla á þeim
heima hjá honum á kvöldin og síðan sem verslunarstjóri tíma og við hröktumst þar á
og um helgar. Hann hafði sér- hjá honum í Túngötu 21, þar milli híbýla einn vetur með
herbergi í kjallaranum og sem hann setti upp útibú. Síð- krakkana. Við fluttum þess
kjallarinn var fullur af krökk- an keypti ég bæði húsnæðið vegna til baka til Ísafjarðar.
um. Enn í dag, fimm árum og reksturinn og rak þar En að öðru leyti líkaði okkur
seinna, koma þessir krakkar, Stebbabúð í ein sex ár. Þetta vel á Flateyri, við hjónin
vinir hans, að heimsækja okk- þótti fulldjarft því að ég var kynntumst þar mörgu fólki og
ur. Þau hafa skírt börnin sín ekki nema tuttugu og eins árs eigum þaðan góðar minningeftir honum og sýna okkur þegar ég byrjaði og var kom- ar.
Eftir öll þessi ár á Gylli fór
bæði í orði og verki hvað þeim inn út í verslunarrekstur sem
þótti vænt um hann og sýna var mjög erfiður á þeim tíma. ég á Júlíus Geirmundsson á
minningu hans mikla virðingu Þá var við kaupfélögin að Ísafirði. Það var reyndar ekki
og ræktarsemi. Þetta er okkur glíma. Við máttum ekki selja sá Júlíus sem nú er, heldur sá
ómetanlegt.
kjöt eða mjólk nema með alls sem var á undan honum. Það
Dauði piltsins hafði óskap- konar veseni. Þannig urðum var ágætt að vera á Júlíusi og
lega mikil áhrif á okkur og við að kaupa mjólkina í smá- auðveldara að komast heim
margt breyttist. Við erum mis- sölu til að selja hana aftur í þegar hann kom í heimahöfn.
jafnlega í stakk búin til að smásölu og lögðum ekkert á En alltaf hefur mér fundist ég
vinna úr sorginni. Þetta fékk hana. Þetta var stríð öll árin eiga mest í Gylli og hann í
afar mikið á móður hans og sem ég rak verslunina, sem mér enda byrjaði ég á honum
systkinin og okkur öll og ekki leiddi til þess að þetta gekk nýjum.
síst á litla bróðurinn, hann ekki upp.
Helga Dan, sem núna er bráðAuðvitað lærði ég ýmislegt
Nuddnám
um sextán ára. Lífið hefur ver- á þessu, sérstaklega hvernig
ið annað síðustu fimm árin en maður á ekki að reka fyrirtæki.
Þegar ég var á Flateyri fór
það var áður. En við eigum Það er auðvelt að vera vitur ég að hafa áhuga á andlegum
góðar minningar og förum eftir á. Þetta var geysileg vinna málefnum og ætlaði mér að
mikið inn í kirkjugarð. Sonur og fór illa með mann. Það var reyna að grúska eitthvað í féokkar á ennþá sitt herbergi í endalaus vinna alla daga vik- lagsfræði eða þó ennþá frekar
kjallaranum, þar sem hlutirnir unnar. Ég var með laugardags- sálfræði. Ég sá að það yrði
hans eru og verkin hans, mál- og sunnudagsopnun sem var erfitt enda vorum við að klára
verkin og ljósmyndirnar og alger nýjung hér á Ísafirði. En að byggja hérna uppi á Urðarsmíðisgripirnir. Þetta er góð þegar ég hætti, þá gat ég ekki vegi og ég myndi ekki komast
minning og okkur líður vel að selt verslunarreksturinn held- í skóla að sinni og mennta
vita hvar hann er núna. En ur varð ég að selja lager og mig eins og hugurinn stóð til.
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En ég lét þó verða af því þegar
ég var á Júlíusi, að fara suður
í nokkra mánuði og læra nudd
og kláraði námið. Ég hugsaði
mér að hafa þetta með sjónum
en þá var ég ekkert farinn að
huga að því að fara í land
strax. Ég ætlaði fyrst að klára
að borga skuldirnar á húsinu
en ég var búinn að klára upp
skuldahalann frá verslunarrekstrinum fyrir löngu. Ég sá
fram á að ég myndi ekki geta
lifað af nuddinu einu saman.
En ég byrjaði að leika mér að
því að nudda heima hjá mér
uppi á Urðarveginum á níunda
áratugnum.
Svo virtist sem mikil þörf
hefði verið fyrir þetta hérna á
Ísafirði, því að alltaf var fullt
hjá mér og varla að ég kæmist
á sjóinn. Þá datt mér í hug að
setja upp nuddstofu og sjá
hvort ég gæti ekki lifað af
þessu. Ég fór suður öðru
hverju og lærði meira, bæði
nálastungur og síðan rafmagnsnuddið. Ég tók öll þau
stig sem hægt er að taka í því.
Það er gott við ýmsum meiðslum og bólgum.

Ræktun sálar
og líkama
Á svipuðum tíma tók ég
við formennsku í Sálarrannsóknafélagi Vestfjarða og var
formaður þess í fjögur eða
fimm ár og reif það upp úr
ládeyðunni. Það átti að leggja
það niður en ég fékk fullt af
góðu fólki með mér og þegar
ég hætti sem formaður, þá
voru félagsmenn orðnir um
350 um alla Vestfirði. Líklega
eitt af stærstu félögunum á
kjálkanum.
En þetta var tímafrekt og
ég sá að ég gæti ekki bæði
staðið í þessu og rekið nuddstofu svo vel væri. Þá var ég
líka að byrja í líkamsræktinni
og þetta tvinnaðist allt saman.
Þegar ég keypti af Guðrúnu
Vigfúsdóttur húsið við Hafnarstræti þar sem Studio Dan
er núna, þá vildi hún endilega
selja mér bakhúsið líka. Ég
keypti það líka og leigði það
út um tíma. Þar var Hildur
Hilmarsdóttir með dansskóla
í eitt ár en því miður gekk það
ekki nógu vel og ég tók aftur
við húsnæðinu.

Það varð úr að ég keypti
notuð líkamsræktartæki og
leigði út aðstöðuna. Þar var
rekin líkamsræktarstöð hátt í
ár, minnir mig, en það gekk
ekki heldur nógu vel. Þetta
var nýtt hér á Ísafirði og aðeins
opið í fjóra tíma á kvöldin.
Það voru afskaplega fáir að
æfa þarna en þeim fjölgaði
eitthvað frá mánuði til mánaðar. En þau sem ráku þetta
hættu og þá tók ég við.

komnir í lag á Ísafirði og þá er
líkamsræktarstöðin einna
næst í röðinni af því sem nauðsynlegt er talið að hafa. Að
þessu leyti er talsvert í húfi
fyrir bæjarfélagið að þetta
gangi. Mér finnst stundum að
það mætti vera meiri stuðningur við þessa starfsemi frá
bæjaryfirvöldum og kannski
meiri skilningur á þörfinni.

Bruninn

Það er bráðnauðsynlegt að
koma stöðinni í stærra húsnæði. Við erum búin að sprengja allt utan af okkur þar sem
við erum núna. Ég var kominn með hentugt hús í hendurnar niðri við Sundahöfn og
búinn að gera kaupsamning
en svo var húsið selt öðrum.
Ég var ekki alveg sáttur við
þau vinnubrögð. Það tók langan tíma að fá svör frá nefndum
bæjarfélagsins og bæjaryfirvöldum um að reksturinn
mætti fara þarna niður eftir.
Niðurstaðan varð sú að ég
mætti það en þetta tók allt
sinn tíma þannig að seljandinn
var orðinn eitthvað órólegur.
Ég hefði kannski getað staðið
á kaupsamningnum sem ég
var búinn að gera en ég nenni
ekki að fara út í málaferli. Ég
sótti um lán hjá Byggðastofnun en þar var allt í upplausn
og starfsmennirnir að hætta
vegna flutnings á stofnuninni,
þannig að umsóknin var ekki
tekin fyrir fyrr en eftir nokkra
mánuði. Ég þurfti endalaust
að vera að senda ný gögn. Og
þegar ég fékk svarið, þá fannst
mér það ekki fullnægjandi og
ekki nægilega skýrt orðað. Ég
vildi hafa betri gögn í höndunum því að meiningin var að
stofna hlutafélag um Studio
Dan og koma þarna upp allsherjar líkamsrækt með öllu
og fá inn fleiri aðila. Með gott
plagg frá Byggðastofnun
hefði það orðið auðveldara.

Þegar ég var búinn að reka
þetta í tæpt ár og búinn að
taka allt í gegn og gera fínt, þá
brann hjá mér. Það brann allt
þarna inni, tæki og tól og
ljósabekkir og húsnæðið og
þetta var allt illa tryggt. Þetta
var mikið sjokk og ég lenti á
spítala út af þessu með einhvers konar taugaáfall og var
dálítinn tíma þar. Þetta var
allt mikið leiðindamál, en sem
betur fer, þá leystist úr hlutunum.
Ég hélt áfram og byggði
þetta upp eins og það var, auk
þess sem ég byggði húsin tvö
saman. Það var ákaflega dýrt
og erfitt því að ég var svo illa
tryggður fyrir brunann. Ég
kom mér upp skuldahala enn
á ný og reksturinn var stopp í
eitt ár. Ég hef síðan verið að
nudda þessu áfram og segja
má að það hafi verið stöðug
aukning í tíu ár.

Er þar einhver
líkamsræktarstöð?
Þetta gengur orðið bara
þokkalega og ég hugsa að fáir
Ísfirðingar vilji þessa starfsemi í burtu. Líklega vilja
fleiri hafa þetta hér. Sumir
setja það hreinlega að skilyrði
fyrir veru sinni á ákveðnum
stað, að þar sé líkamsræktarstöð. Þetta er orðið liður í lífsmynstrinu að rækta líkamann.
Þegar ég var að byrja í þessu,
þá sagði fólk að til þess að
hægt væri að búa úti á landi
þyrfti að vera til staðar góður
skóli og góður leikskóli og
nauðsynjavörur helst á svipuðu verði og í Reykjavík.
Nú eru þessir liðir allir

Vantar húsnæði

Hugmyndir
um framtíðina
En af þessu gat ekki orðið
þar sem annar aðili var búinn
að kaupa húsið. En hlutirnir
eru ennþá í skoðun, hvort við

förum út í að byggja nýtt hús
fyrir starfsemina eða hvort það
er möguleiki að fara í einhvers
konar samstarf við bæjarfélagið og hafa þetta þá kannski
ennþá stærra og með útisundlaug af löglegri lengd. Ég
hugsa þá ekki síst til landsmóts UMFÍ árið 2004, ef
ákveðið verður að það verði
haldið hér.
Í undirbúningsnefndinni
hér vestra eru mjög sterkir
aðilar og þeir hafa aðeins
imprað á þessu við mig, hvort
ég sé til í að ganga í þetta
samstarf. En þessu á öllu eftir
að púsla saman ef af þessu
gæti orðið. Þetta er mjög
spennandi, ef af yrði, en ég
veit ekkert hvort ég myndi þá
byggja húsið eða hvort um
yrði að ræða samstarfsbyggingu af einhverju tagi eða þá
að bærinn ætti allt batteríið.

Heilsusetur
inni í firði
Hér væri hægt að koma upp
allsherjar heilsusetri með
íþróttamannvirkjum. Mér
virðist kjörið að velja slíkri
miðstöð stað inni í Tungudal
eða á svæðinu innan við
Ljónið. Þar væri stutt á golfvöllinn og á skíðin. Bærinn á
landið og heita vatnið og hefur
afgangsorku frá Funa. En
þetta er allt í athugun og ekkert
hægt að gera fyrr en svar kemur frá stjórn UMFÍ um það,
hvort landsmótið verður haldið hér vestra. Landsmótið
verður haldið á Egilsstöðum í
sumar og þar er þess vegna
geysileg uppbygging í gangi.
Hér er aftur á móti ekkert á
hreinu um neitt í þessum efnum, hvorki hvort mótið verður
hér eða hvernig uppbyggingu
og undirbúningi yrði þá háttað.

Aldrei að gefast upp
En einhvern veginn er ég
þannig gerður, að þó að móti
blási og einstakir hlutir hafi
ekki gengið upp, þá hef ég
aldrei gefist upp og er ekkert
á leiðinni að gera það. Eins
og nú stendur höldum við bara
okkar striki í Studio Dan eins
og við höfum gert.

Nefnd vegna Landsmóts UMFÍ 2004

Leggur til að Landsmót
verði haldið á Vestfjörðum
– stjórn UMFÍ ákveður staðarvalið eftir tíu daga
Nefnd um uppbyggingu
íþróttamannvirkja
og
Landsmót UMFÍ 2004, eins
og hún heitir fullu nafni,
leggur til við sveitarstjórnir
á norðanverðum Vestfjörðum, að Landsmót UMFÍ
2004 verði haldið hér fyrir
vestan. Þetta var samþykkt
á fundi nefndarinnar í síðustu viku. Í nefndinni eiga
sæti fulltrúar Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkur og Súðavíkurhrepps og íþróttasamtaka innan þessara sveitarfélaga.
Endanleg ákvörðun um
staðarval fyrir landsmótsins
árið 2004 verður tekin á
stjórnarfundi Ungmennafélags Íslands laugardaginn
10. febrúar. Fyrir þann tíma
þarf formleg afstaða sveitarfélaganna að liggja fyrir. Í
ljósi þess hvernig nefndin
er skipuð leikur naumast
vafi á því hver sú afstaða
verður.
Nefnd um uppbyggingu
íþróttamannvirkja
og

Landsmót UMFÍ 2004 hefur
verið starfandi á norðanverðum Vestfjörðum í liðlega fjóra
mánuði og haldið fimm fundi.
Nefndin kom saman til fyrsta
fundar 18. september en
fimmti fundur hennar var
haldinn í síðustu viku.
Í upphafi sátu í nefndinni
fulltrúar Ísafjarðarbæjar, þau
Guðni Geir Jóhannesson, formaður, Birna Lárusdóttir og
Lárus Valdimarsson, og fulltrúar Héraðssambands Vestfirðinga, þeir Kristinn Jón
Jónsson og Bjarni Einarsson.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, hefur
setið alla fundi nefndarinnar
og ritað fundargerðir.
Á fyrsta fundinum var samþykkt að óska eftir fulltrúum
frá Bolungarvík og Súðavíkurhreppi, bæði frá sveitarfélögunum sjálfum og íþróttasamtökum innan þeirra, inn á
næsta fund til að ræða möguleika á samstarfi sveitarfélaganna þriggja um að halda
Landsmót UMFÍ 2004.

Þetta gekk eftir og fljótlega bættust í nefndina Bolvíkingarnir Örn Jóhannsson
frá Bolungarvíkurkaupstað
og Helga Jónsdóttir frá Ungmennafélagi Bolungarvíkur
og síðan Súðvíkingarnir
Ágúst Kr. Björnsson frá
Súðavíkurhreppi og Óskar
Elíasson frá Ungmennafélaginu Geisla.
Mikið starf hefur verið
unnið milli formlegra funda
í nefndinni. Fjölmörg atriði
hafa verið tekin til athugunar og umræðu og ýmsir sem
upplýsingar hafa veitt eða
málið varðar hafa verið
kvaddir á fund hennar. Ítarlega hefur verið fjallað um
nauðsynlega eða æskilega
mannvirkjagerð og kostnað
við hana. Ekki síst hafa
komið fram ólíkar og mjög
misdýrar hugmyndir um
lausn á sundlaugarmálum,
hvort heldur væri til frambúðar eða til bráðabirgða
meðan á mótinu stæði.

Fraktskip koma við á Ísafirði aðeins einu sinni í viku

Engin skipsferð frá Ísafirði suður til Reykjavíkur
– þeir sem vilja setja ferskfisk í gáma verða að flytja með bílum
Nú orðið hafa fraktskip
viðkomu á Ísafirði aðeins
einu sinni viku. Það er á
laugardögum þegar skip
kemur við á leiðinni norður
og austur um land og þaðan
suður til Reykjavíkur. Hins
vegar er engin ferð frá Ísa-

firði suður um til Reykjavíkur.
Þetta er mjög bagalegt að
ýmsu leyti, ekki síst fyrir útflutning á ferskum fiski. Þeir
sem vilja landa ferskum afla í
gáma á Ísafirði þurfa að borga
aukalega fyrir flutning landleiðina til Reykjavíkur ef þeir

eiga að vera samkeppnisfærir við aðra útflytjendur á
ferskfiskmörkuðum.
Tekjur Ísafjarðarhafnar
minnka einnig verulega
vegna minni umskipunar á
vörum annars staðar frá og
minni notkunar mannvirkja.

Landanir í höfnum Ísafjarðarbæjar

Aflinn í tonnum árið 2000 aðeins 72% af því sem var 1998
– verulegur samdráttur á Flateyri eftir að kúfiskveiðum var hætt

Markmiðið er: Heilbrigð sál í hraustum líkama.

Afli sem landað var í
höfnum Ísafjarðarbæjar í
tonnum talið árið 2000 var
aðeins 72% af því sem landað var árið 1998. Árið 1998
var landað samtals 46.114
tonnum í höfnunum fjórum
í bæjarfélaginu, árið 1999
var landað 35.933 tonnum
og árið 2000 var landað
33.334 tonnum. Mest munar
um samdráttinn á Flateyri
sem varð þegar veiðum á
kúskel var hætt.
Á Ísafirði var landað
23.479 tonnum árið 1998,
19.996 tonnum árið 1999
og 19.630 tonnum árið

2000. Á Flateyri var landað
12.813 tonnum árið 1998,
8.128 tonnum árið 1999 og
4.144 tonnum árið 2000. Á
Suðureyri var landað 5.612
tonnum árið 1998, 5.444

tonnum árið 1999 og 5.382
tonnum árið 2000. Á Þingeyri var landað 4.210 tonnum árið 1998, 2.400 tonnum
árið 1999 og 4.178 tonnum
árið 2000.
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Friðgerður Guðmundsdóttir, Rafn Jónsson og Guðríður
Guðmundsdóttir.

Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins 2001 á Hótel Íslandi
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins var haldið á
Hótel Íslandi í Reykjavík á föstudagskvöld.
Þar var allt með hefðbundnum hætti eins og
vera ber og byrjað að vanda á rjúkandi
kaffi og pönnukökum. Veislustjóri var
Ólafur Vignir Sigurðsson en ræðumaður
kvöldsins var Haukur Ingason.
Tónlist, söngur, grín og gaman voru í

höndum Þórarins Gíslasonar, Geirs Ólafssonar, þjóðlagasveitarinnar Tamöru og leikaranna Arnar Árnasonar og Karls Ágústs Úlfssonar. Hljómsveit Stefáns P. lék síðan fyrir
dansi langt fram á nótt.
Myndirnar frá þessari rótgrónu og árvissu
samkomu brottfluttra Ísfirðinga tala sínu
máli.

Eyþór Einarsson, Bjarni Hákonarson og XX Gísladóttir.

Konráð Eyjólfsson, Helga Óladóttir, Kolbrún Svavars og
Ernudóttir og Gunnar M. Úlfsson.

Áróra Gústafsdóttir, Brynjólfur Óskarsson, Sigurður Sigurðsson og Arnar Óskarsson.

Sveinn Elíasson, Sveinbjörg Zophaníasdóttir, Brynja Guðmundsdóttir og Guðlaug B. Guðjónsdóttir.

Jóna Halldórsdóttir, Sóley Gestsdóttir og Kristjana Halldórsdóttir.

Steinunn Ólafsdóttir og Rannveig Höskuldsdóttir.

Einar Hjaltason, læknir og frú.
Bjössi Gísellu (Björn Kristjánsson) og Pimmi Úlfs (Gunnar
M. Úlfsson).

Ásdís Kristjándóttir, Önrólfur Oddsson, Gunnar Oddsson, Svandís Kristjánsdóttir og Sigurlaug Hilmarsdóttir.
14

05.PM5

Bæjarstjórahjónin í Bolungarvík, Lillý og Óli Kitt.
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Um sjálfbæra þróun
og Staðardagskrá 21

Anna Hreinsdóttir, Áslaug Jóhannsdóttir, Selma Olsen og Sigurþór Hallbjörnsson.

Sæunn Sigríður Sigurjónsdóttir, Birna Valdimarsdóttir, Marís M. Gilsfjörð, Þórný
María Heiðarsdóttir, Sigurða Sigurðardóttir og Sigurður J. Jóhannsson.

Pétur Bjarnason, Viktor Guðbjörnsson, Guðríður Pálsdóttir, Sigrún Árnadóttir, Eiríkur
Sigurðsson og Gréta Jónsdóttir.

Erlingur Jónasson, Marta Svavarsdóttir, Hella Svarsdóttir og Davíðs S. Ólafsson.

Karen Mellk, Bragi Einarsson, Svala Sóleyg og Einar S. Einarsson.

Á 20. öldinni urðu miklar
framfarir í iðnaði og framleiðslu, að sama skapi jókst
álag á umhverfi og náttúruauðlindir, mengun er víða orðin svo mikil að ástand mála er
orðið óviðunandi með öllu.
Bilið milli ríkra landa og fátækra breikkaði einnig mikið
á 20. öldinni. Ríkustu löndin
urðu stöðugt ríkari og hin fátæku urðu enn fátækari. Árstekjur í Mozambique drógust
til dæmis saman um rúm 15%
á síðari helming tuttugustu
aldarinnar en árstekjur í
Bandaríkjunum fóru upp um
150% á sama tíma. Reyndar
má geta þess að lífskjör í Mózambique nú eru skárri en sumstaðar í Evrópu árið 1870.
Mikilvægasta spurningin
varðandi efnahagsmál á 21.
öldinni er sú hvort hinn sífelldi
vöxtur síðustu 100 ára geti
haldið áfram um ókomna tíð.
Svarið er áreiðanlega NEI,
vegna þess að hann byggir
ekki á endurnýjanlegum orkulindum, vöxturinn er ekki
sjálfbær. Áframhaldandi hagvöxtur í sama mæli og við
höfum séð undanfarið byggir
á því að við nýtum náttúrulegar auðlindir svo sem olíu og
jarðgas í auknum mæli en
þessar auðlindir eru endanlegar, þ.e.a.s. þær munu ganga
til þurrðar fyrr eða síðar. Til
þess að forðast algjört hrun
efnahagskerfa framtíðarinnar
er mikilvægt að snúa sér í
auknum mæli að sjálfbærri
þróun. Sjálfbær þróun felst
einkum í því að heiminum er
skilað áfram til komandi kynslóða í betra ástandi en við
honum var tekið, meira er ekki
tekið en þörf er á og ekki er
unnið tjón á umhverfi og
lífverum. Sjálfbær þróun felst
í því að draga úr eyðslunni og
taka upp einfaldari lifnaðarhætti.
Á síðustu áratugum hefur
fólk í velferðarþjóðfélögum
samtímans farið að velta því
fyrir sér í auknum mæli, hvort
hægt sé að skapa heilbrigt
þjóðfélag með heilbrigðan
efnahag þegar svo mikið er
um eymd og eyðileggingu í
heiminum. Efnahagslega
framþróun er ekki hægt að
stöðva og ekki getum við horfið aftur í tímann en hægt er að
draga úr óæskilegum áhrifum
á umhverfið. Víða um heim er
vilji fyrir því að skapa sjálfbærar þróunarbrautir og lífsvenjur sem ekki valda álagi á
náttúru eða eyðingu á náttúruauðlindum. Ljóst er að miklar
breytingar eru á næstu grösum, vonandi til hins betra.
Til er áætlun sem miðar að
því að heimafólk og sveitarfélög taki höndum saman um
að skapa nýja lífshætti sem
eru sjálfbærir svo að komandi
kynslóðir muni ekki njóta lakari lífskjara en við í dag. Okkur ber skylda til að skila jörðinni áfram til erfingjanna,

,,Heiminum skilað
til komandi kynslóða
í betra ástandi“
Fjölnir Ásbjörnsson, cand. theol.
á Ísafirði skrifar
fæddra sem ófæddra, í sama
ásigkomulagi og við tókum
við henni eða betra. Ríóráðstefnan árið 1992 markar upphaf þessarar vinnu en sú ráðstefna var stærsta mót stjórnmálaleiðtoga sem nokkru
sinni hefur verið haldið. Þar
var samþykkt áætlun um
hnattræna átaksvinnu til aukinna lífsgæða fyrir alla jarðarbúa. Þessi áætlun hlaut
nafnið Agenda 21 og er það
nafn notað á flestum stöðum í
heiminum utan Íslands þar
sem hún er kölluð Staðardagskrá 21.
Markmið Staðardagskrár
21 er að samþætta samfélagsmál, umhverfismál og hagkerfi til þess að gera alla þróun
sjálfbæra en til þess þarf samvinnu allra hópa samfélagsins. Áhrifin munu verða mikil,
á efnahag sveitarfélagsins,
umhverfi þess og samfélagið
sem heild en með því að taka
upp sjálfbæra lifnaðarhætti er
hægt að ná raunverulegum
stöðugleika á öllum sviðum
mannlífsins. Staðardagskráin
fjallar fyrst og fremst um sönn
lífsgæði, hún er andstæða lífsgæðakapphlaupsins sem er að
ganga af okkur dauðum. Hún
er hjálpartæki gegn neysluæðinu sem flestir vita í hjarta
sínu að færir okkur ekki hamingju þrátt fyrir þrálátar fullyrðingar um hið gagnstæða.
Ekki er liðinn langur tími
síðan Staðardagskráin var
samþykkt og enn styttra síðan
farið var að vinna að því að
gera íslensk sveitarfélög sjálfbær. Satt að segja er vinnan
víðast hvar enn í startholunum
en við getum þrátt fyrir það
ímyndað okkur það samfélag
sem við viljum. Til þess að
sjálfbært samfélag geti orðið
að veruleika verðum við að
geta séð það fyrir okkur, án
draumsýnar getur ekkert orðið
að veruleika.
Sjálfbært samfélag er það
sem stefnt er að í framtíðinni
og hvernig það mun líta út
veit enginn, ekki heldur hvernig við komum því í kring. En
við vitum að þetta verður að
gerast ef komandi kynslóðir
eiga að fá lifað mannsæmandi
lífi.
Í sjálfbæru samfélagi verða
náttúruauðlindir nýttar af
skynsemi, úrgangur verður lítill og áhersla lögð á endurvinnslu. Mengun verður svo
lítil að hún skaðar ekki umhverfið. Fjölbreytileiki náttúr-

unnar verður verndaður. Laun
fyrir vinnu verða sanngjörn
og dreifing þeirra réttlát.
Ólaunuð vinna verður metin
að verðleikum. Allir íbúar hafa
tækifæri á að hafa áhrif á
ákvarðanatöku sem þá varðar.
Allir hafa tækifæri til að njóta
menningar, skemmtana og afslöppunar. Byggingar og almenningar sameina fegurð og
notagildi. Áhersla verður lögð
á það sérstaka sem einkennir
hvert sveitarfélag. Við munum
verða stolt af því sem gerir
okkur öðruvísi en einnig
leggja áherslu á það að fólk,
náttúra, menning og samfélag
eru ein heild. Þannig verður
hið sjálfbæra sveitarfélag
framtíðarinnar.
Talan 21 í Staðardagskrá
21 stendur fyrir 21. öldina sem
nú er í frumbernsku, við skulum vona að þeirra aldar verði
minnst í mannkynssögunni
fyrir það að þá var hafist handa
við að bæta skaðann sem
taumlaus neysluhyggja hefur
valdið. Í Ísafjarðarbæ er nú
verið að leggja drögin að sjálfbæru samfélagi framtíðarinnar. Þar er einnig unnið að verkefni sem kallast Staðardagskrá 21 á heimskautasvæðunum sem er samstarfsverkefni Íslands, Grænlandi og
Svalbarða. Í því verkefni er
Ísafjörður lengst kominn í
Staðardagskrárvinnunni og
verður því nokkurs konar
fyrirmynd hinna. Ísafjarðarbær verður ekki gerður að
sjálfbæru samfélagi af einum
manni á einu eftirmiðdegi en
það getur tekist með tímanum
og með samvinnu. Mikilvægt
er að hið nýja árþúsund verði
nýtt af skynsemi til þess að
skapa nýja gerð af þjóðfélagi,
sjálfbært þjóðfélag, fyrir okkur sjálf og ókomnar kynslóðir.
Það er í anda Staðardagskrárinnar að hugsa um hina hnattrænu heild en hefja endurbæturnar heima fyrir. Framtíðin er komin, gangi okkur
vel.
Fjölnir Ásbjörnsson,
cand. theol., verkefnisritari
Staðardagskrár 21 á
heimskautasvæðunum.
Frekari upplýsingar um
Staðardagskrá 21 er að
finna á vefsíðum Sambands
íslenskra sveitarfélaga:
http://www.samband.is/
dagskra21/

www.bb.is
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Samgönguráðherra beitir sér fyrir flutningi starfa út á land

Flutningur verkefna til Ísafjarðar ætti að
skapa möguleika á enn fleiri verkefnum
Stefnt er að því að hluti
þjónustudeildar Vegagerðarinnar flytjist frá Reykjavík til
Ísafjarðar á þessu ári, eins og
hér hefur verið greint frá. „Tilgangurinn með þessum flutningi til Ísafjarðar er beinlínis
sá að færa störf út á land“,
segir Sturla Böðvarsson samgönguráðherra í samtali við
blaðið. „Ekki alls fyrir löngu

óskaði ég eftir því að allar
stofnanir sem starfa á vegum
samgönguráðuneytisins
myndu leitast við að færa
verkefni út á land. Segja má
að þetta sé afrakstur þeirra
tilmæla. Innan tíðar mun ég
gera grein fyrir frekari fyrirætlunum okkar í þessum efnum“, segir ráðherrann.
„Þetta er mikilvægt spor hjá

Vegagerðinni“, segir Sturla.
„Með þessu nýtist ágætis
starfsaðstaða hjá Vegagerðinni á Ísafirði. Þetta ætti að
stækka þann vinnustað og
skapa möguleika á því að færa
enn frekari verkefni þangað.“
Nú þegar hefur Flugmálastjórn brugðist við með því
að allt sem viðkemur þjálfun
slökkviliðsmanna á flugvöll-

um er komið til Akureyrar. Af
öðrum stofnunum sem heyra
undir samgönguráðuneytið
má nefna Siglingastofnun, svo
og Landssímann, Íslandspóst
og Ferðamálaráð. Ráðherrann
segir að enn sem komið er sé
ekkert fleira á borðinu varðandi flutning verkefna til Vestfjarða hjá stofnunum undir
samgönguráðuneytinu.

Þegar ráðherrann er spurður
hvort hann hefði orðið var neikvæðra viðbragða hjá viðkomandi stofnunum og starfsmönnum þeirra gagnvart tilmælum hans, segir hann: „Það
hefur ekkert komið fram svo
ég viti til. Stjórnendur hafa
verið mjög jákvæðir og málefnalegir. Þeir eru tilbúnir að
vinna að þessu í samræmi við

ákvarðanir mínar varðandi ný
störf sem verða til og verkefni
sem hægt er að færa til starfsstöðva út um land. Leitast
verður við að fjölga störfum
úti á landi með tilfærslu
ákveðinna verkefna. Það fer
ekkert á milli mála að forstöðumenn eru reiðubúnir að
vinna eftir þessu“, segir Sturla
Böðvarsson.

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.
Seljalandsvegur 22: Rúmlega 130 m² einbýlishús, nýstandsett að utan og
innan. Verð tilboð.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð. Laus.
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Verð kr. 6.900.000,Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.800.000.- Laus.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja

herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og
kjallari ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 11: 3ja herb. íbúð á 3. h.
fyrir miðju. Laus. Verð: 3.900.000,Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000

Hlíðarvegur 14: Einbýlishús - kjallari, hæð og óinnréttað ris. Grunnflötur
ca. 90m². Húsið er nýuppgert að mestu. Verð: 10.400.000,-

Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,-

BOLUNGARVÍK:
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herb. íbúð á
3. hæð. Laus. Verð kr. 1.300.000,Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Höfðastígur 6, Bolungarvík:
Rúmlega 170m² íbúð á efri hæð og
séríbúð í kjallara. Getur selst sitt í
hvoru lagi.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 8: 100m² einbýlishús . Illa
farið. Laust. Verð kr. 600.000,-.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Þuríðarbraut 9: Rúmlega 120m²
einbýlishús úr timbri ásamt mjög
stórum bílskúr (hátt til lofts). Húsið
getur verið laust fljótlega. Hagstæð
greiðslukjör - engin útborgun. Skipti
á ódýrari eign koma til greina.

FLATEYRI:
Hjallavegur 18: Efri hæð, 77,4m².
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.500.000,Hjallavegur 20: Neðri hæð 77,4m².
Íbúðin er laus.
Verð kr. 1.500.000,Hafnarstræti 13: 211,7m² steinsteypt einbýlishús byggt 1912. Húsið
er laust. Verð kr. 1.000.000,-

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 11: Einbýlishús, 160170m², illa farið. Verð kr. 2 millj., allt
áhvílandi.
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 34a, rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000.

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12, 113m² einbýlishús.
Laust.

PATREKSFJÖRÐUR:
Túngata 15: Efri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð kr. 2.200.000. Laus.

Ekki benda á mig!
Dómur Hæstaréttar í málinu nr. 125/2000 frá 19. desember á liðnu ári hefur
dregið dilk á eftir sér. Fyrir utan harkalegar pólitískar deilur, stóryrði og illmæli
á köflum, ganga nú á víxl frásagnir af því hvað þessi eða hinn sagði í síma.
Hæstaréttardómari einn kannast við að hafa talað við starfsmann öryrkjahóps
forsætisráðherra, sem segir dómarann hafa hrósað skilningi hópsins á dóminum
enda hafi hann aðeins verið viðurkenningardómur. Sami skilningur mun hafa
komið fram í símtali ónefnds hæstaréttardómara við ríkislögmann þegar forstjóri
Tryggingastofnunar vildi drífa í að greiða út peninga eftir dóm-inum. Viðmið
forstjórans var að tekjutenging hefði verið afnumin að fullu
með dóminum fræga.
Miðað við þessa sögu af símtölum, sem bersýnilega hafa
farið fram, en hæstaréttardómarinn taldi hafa verið í trúnaði en hópstarfsmaðurinn
ekki, verða bréfaskipti forseta Alþingis og forseta Hæstaréttar þægileg til að
henda reiður á því sem hvor um sig sagði. En líkt og varðandi dóminn sjálfan
telja stjórnmálamenn sig eina geta skýrt efnið samkvæmt sínum skilningi. Dóm
Hæstaréttar geta allir lesið sem á annað borð eru læsir og hafa hug á því að verja
til þess tíma sínum og kröftum. En símtölin eru háð þeim annmarka að þau
heyrðu og töluðu ekki aðrir en tveir menn hverju sinni. Ósvarað er áleitinni
spurningu þess er annað borð nennir að velta fyrir sér málinu – hvað var
hæstaréttardómarinn að hringja til starfsmannsins? Eru þeir vinir? Hafði
Hæstiréttur ekki lokið skyldu sinni með dómsorðinu? Vissulega voru skoðanir

Einstefnan áréttuð
Einstefna er í gildi á Silfurgötu á Ísafirði en margir hafa
ekið á móti henni frá Aðalstræti við Björnsbúð og út á
Silfurtorg, ýmist viljandi eða vegna þess að þeir hafa
ekki áttað sig á því að þar er einstefna. Nú hefur verið
sett upp skilti þar á horninu til að taka af öll tvímæli.

Netspurningin

skiptar. Ráðandi meirihluti réttarins, skipaður þremur dómurum, hafði aðra
skoðun en hinir tveir í minnihlutanum. Vilji maður trúnað um frásögn sína hlýtur
sá hinn sami að gera viðmælanda sínum það ljóst með afgerandi hætti.
Stjórnarandstaðan hóf skriftaferlið með bréfi til forseta þingsins og lýsti því að
ríkisstjórnin ætlaði og myndi brjóta stjórnarskrá lýðveldisins, næði lagafrumvarpið
samþykki. Alþingi setur lög, ekki ríkisstjórn. Stjórnarandstaðan áttar sig illa á
því, að líkt og í pólitík ræður máttur atkvæðanna fjölskipuðum dómi. Hvað
megum við aumur almúginn halda meðan hver lögspekingurinn á fætur öðrum
tjáir sig í dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi um hinn rétta
skilning á þessu öllu saman? Deila má um hversu heppilegt sé
að forseti Hæstaréttar tjái sig um niðurstöðu ein-staks dóms
réttarins. En um efni bréfsins verður ekki deilt, sem eins og önnur liggur frammi
og þar með er dókumenterað hið litla sem sagt var. Símtölin eru verri að því
leytinu að þar stendur orð gegn orði séu menn ósammála um innihald og efni
samtalsins. Þá er þjóðinni og þinginu veitt tækifæri til þess að halda áfram karpi
um aukaatriði.
Allt leiddi þetta þó til þess að greiðslur til öryrkja hækkuðu umtalsvert fjögur
ár aftur í tímann, en náðu bara til tiltölulega lítils hóps. Dómstólar og Alþingi fá
næg viðfangsefni næstu árin. Einn dómari Hæstaréttar hefur nú lýst því að hann
hafi ekki hringt í neinn. Ekki benda á mig. En hvert verður framhaldið? Á að loka
símunum í Hæstarétti?

Stakkur skrifar

Spurt var:
Eiga Íslendingar að hefja
hvalveiðar á
þessu ári?
Alls svöruðu 650.
Já sögðu 603 eða 92,77%
Nei sögðu 47 eða 7,23%

Netspurningin er birt vikulega 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.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins 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 á meðan hann notar dulnefni sitt.
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helgardagbókin

sk
emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Vestan og suðvestanátt,
5-10 m/s víðst hvar. Skúrir
um sunnan- og vestanvert
landið, en úrkomulítið á
Norðausturlandi. Hiti 1-6
stig.
Horfur á föstudag:
Sunnan- og suðaustanátt,
15-20 m/s um vestanvert
landið, en 13-18 m/s um
landið austanvert. Rigning
eða skúrir víða um land.
Hiti 2-6 stig.
Á laugardag:
Suðaustanátt, 8-13 m/s
vestanlands en 5-8 m/s
austanæands. Skúrir eða
slydduél suðvestanlands,
en annars úrkomulítið.
Hiti 0-3 stig.
Á sunnudag:
Fremur hæg suðlæg átt.
Skúrir eða slydduél sunnan- og vestanlands og á
Austfjörðum. Hiti 0-3 stig.
Á mánudag:
Austan 13-18 m/s. Rigning eða slydda, einkum
sunnanlands og austan.

netið

www.snerpa.is/frmst/
Vefur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hefur nýlega tekið verulegum
stakkaskiptum, bæði að
útliti og efni, en hann var
lengi heldur ófróðlegur og
ófýsilegur á að líta. Þar er
nú að finna nýjustu upplýsingar um námskeiðin
sem eru í boði um alla
Vestfirði, um fjarnám og
annað nám, enda er undirheiti skrifstofunnar Miðstöð háskólanáms og
símenntunar á Vestfjörðum. Þess má geta,
að í næstu viku byrjar leshringur um Fóstbræðra
sögu undir leiðsögn
Björns Teitssonar.
Sagan er skemmtileg og
„ekta vestfirsk“ og Björn
er skemmtilegur sögumaður og launfyndinn í
skarplegum athugasemdum sínum.

læknir

Heilbrigðisstofnunin:
Háls-, nef- og eyrnalæknir
verður staddur á Ísafirði
dagana 1.-3. febr. með
móttöku og aðgerðir.
Tímapantanir eru í síma
450 4500 frá kl. 8-16.
18
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Föstudagur 2. febrúar

17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (25:90)
18.30 Búrabyggð (91:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Aftur í aldir. (Knight in Camelot)
Fjölskyldumynd frá 1998 byggð á sögu
eftir Mark Twain um vísindamann sem
fer á tímaflakk fyrir tilviljun. Hann dúkkar upp við hirð Arthúrs konungs og
ákveður að gera umbætur á Englandi
miðaldanna. Aðalhlutverk: Whoopi
Goldberg, Michael York, Ian Richardson, Amanda Donohoe og Simon Fenton.
21.30 Leiktu það aftur, Sam. (Play it
Again, Sam) Bandarísk bíómynd frá
1972. Forfallinn kvikmyndaáhugamaður sér á bak eiginkonu sinni sem
þolir ekki lengur draumóralíf hans. Leikritið Panódíl fyrir tvo, sem sýnt hefur
verið í Reykjavík, er gert eftir sömu
sögu. Aðalhlutverk: Woody Allen, Diane
Keaton, Tony Roberts og Susan Anspach.
23.05 Óvinur ríkisins. (Enemy of the
State) Bandarísk spennumynd frá 1998.
Leyniþjónustumaður reynir að koma
fyrir kattarnef saklausum manni sem býr
yfir upplýsingum sem gætu bendlað hann
við lát bandarísks þingmanns. e. Aðalhlutverk: Will Smith, Gene Hackman,
John Voight og Gabriel Byrne.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Jag
10.25 Lífið sjálft (5:11) (e)
11.10 Hér er ég (24:25) (e)
11.35 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Sút og sæla
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (1:26) (e)
16.00 Hrollaugsstaðarskóli
16.25 Strumparnir
16.50 Orri og Ólafía
17.15 Úr bókaskápnum
17.20 Leo og Popi
17.25 Sögustund með Janosch
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (24:24)
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Stórfótur: Ótrúleg saga. (Bigfoot: The Unforgettable Encounter)
Menn hafa komið auga á hinn þjóðsagnakennda Stórfót í Norður-Kaliforníu og
er honum kennt um það þegar nokkrir
ferðalangar hverfa sporlaust. Þegar auðkýfingur frá Chicago heitir hverjum þeim
sem nær að fanga skepnuna milljón dölum upphefst mikið fjölmiðlafár og kapphlaup veiðimanna og vísindamanna.
Aðalhlutverk: David Rasche, Matt Mc
Coy, Crystal Chappell.
21.35 Ó,ráðhús (5:26)
22.00 Spor í myrkri. (Spar i mörket
(Beck 8) Fjöldamorðingi sem limlestir
fórnarlömb sín gengur laus í neðanjarðarlestum í Stokkhólmi. Martin Beck og
samstarfsfélagar hans reyna allt hvað
þeir geta til að klófesta morðingjann en
óttinn grípur íbúa Stokkhólms. Aðalhlutverk: Peter Haber.
23.30 Raun er að vera hvítur. (White
Man´s Burden) Myndin gerist í ímynduðum heimi Bandaríkjanna þar sem
svartir eru þeir ríku og valdamiklu en
hvítir hinir lægra settu. Við kynnumst
Louis Pinnock sem vinnur í súkkulaðiverksmiðju og er hamingjusamur fjölskyldufaðir. Fyrir misskilning lendir
hann í óvæntum aðstæðum og þarf að
taka á honum stóra sínum til að bjarga
fjölskyldunni. Aðalhlutverk: John Travolta, Kelly Lynch, Harry Belafonte.
01.00 Dirty Harry.Hættuleg leyniskytta
ógnar öryggi íbúa San Francisco en þegar
hún hittir fyrir lögreglumanninn Dirty
Harry og besta vin hans Magnum .44 er
spilið búið. Clint Eastwood í essinu sínu!
Aðalhlutverk: Clint Eastwood, Harry
Guardino, Reni Santoni.
02.40 Dagskrárlok

Laugardagur 3. febrúar
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (27:90)
09.30 Mummi bumba (17:65)
09.35 Bubbi byggir (18:26)
09.48 Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (6:22)
10.45 Kastljósið
11.05 Skjáleikurinn
15.45 HM í handbolta. Sýndur verður
leikur í undanúrslitum heimsmeistaramóts karla í Frakklandi.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (17:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
21.00 Morse allur. (The Last Morse)
Bresk heimildarmynd um Morse lögreglufulltrúa í Oxford en síðasta sakamálamyndin um hann er sýnd í kvöld.
21.55 Síðasta mál Morse. (The Remorseful Day) Bresk sakamálamynd, sú
síðasta í röðinni um Morse lögreglufulltrúa í Oxford. Aðalhlutverk: John
Thaw og Kevin Whateley.
23.35 Það allra heilagasta. (Private
Parts) Bandarísk bíómynd þar sem ævi
útvarpsmannsins Howards Sterns er
rakin frá erfiðum æskuárum til þess tíma
er hann er orðinn frægur og umdeildur
fjölmiðlamaður. Aðalhlutverk: Howard
Stern, Robin Quivers og Mary McCormack.
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 4. febrúar
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (81:107)
10.22 Róbert bangsi (18:26)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Vísindi í verki (5:9)
11.45 Lífið á Vestfjörðum
12.05 Mósaík
12.40 Maður er nefndur
13.15 HM í handbolta. Bein útsending
frá leiknum um þriðja sætið.
15.30 Sjónvarpskringlan
15.45 HM í handbolta. Bein útsending
frá úrslitaleiknum.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Eva og Adam (8:8)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Varði fer á vertíð. Heimildarmynd um ungan tónlistarmannHallvarð
Ásgeirsson, sem fer á sumarvertíð með
sveitaballahljómsveit.
20.45 Fréttir aldarinnar
20.50 Anna Karenína (1:4)
22.10 Helgarsportið
22.35 Maðurinn sem skaut Liberty
Valance. Sígildur vestri frá 1962 um
lögfræðing sem reynir að siða villimennina í vestrinu en þarf að fá harðjaxl
í lið með sér svo að það megi takast. Aðalhlutverk: John Wayne, James Stewart,
Vera Miles, Lee Marvin.
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 3. febrúar
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 Leikfangaverksmiðjan
11.05 Kastali Melkorku
11.35 Skippý
12.00 Best í bítið
12.50 60 mínútur II (e)
13.35 NBA-tilþrif
14.00 Gerð myndarinnar Vertical Limit
14.25 Alltaf í boltanum
14.50 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (6:24)
20.30 Sporlaust. (Without a Trace)
Átakanleg kvikmynd um lífsreynslu einstæðrar móður. Það var ósköp venjulegur
dagur þegar háskólaprófessorinn Susan
Selky kvaddi son sinn Alex, 6 ára. Hann
var á leiðinni í skólann og hún í vinnuna.
Susan kom heim síðdegis og beið eftir
Alex. Tíminn leið en ekkert bólaði á
drengnum. Lögreglumanninum Al
Menetti var falið málið en á litlu var að
byggja. Móðirin neitaði að gefast upp
og var öðrum hvatning með einstöku
baráttuþreki sínu. Aðalhlutverk: Kate
Nelligan, Judd Hirsch, David Dukes,
Stockard Channing.
22.35 Geimskipið (Event Horizon)
Hörkuspennandi vísindatryllir. Árið
2046 er sendur út leiðangur til að kanna
örlög geimskips sem hvarf með dularfullum hætti sjö árum áður. Fregnir hafa
borist af geimskipinu á Neptúnusi en afdrif áhafnarmeðlima eru ókunn. Björg-

Harður bardagi í beinni
Heimsmeistararnir í léttvigt mætast í Las Vegas kl. 02:00 aðfaranótt laugardagsins 3. febrúar og verður bardaginn að sjálfsögðu í beinni útsendingu á
Sýn. Kostya Tszyu er meistari WBC-sambandsins en Sharmba Mitchell er
handhafi titilsins hjá WBA. Samanlagt hafa þeir rotað 50 andstæðinga og í
ljósi þessi eigum við von á forvitnilegri viðureign. Myndin hér að ofan er af
Kostya Tszyu er hann barðist við Rafael Ruelas 15. ágúst 1998.
unarmenn finna geimskipið vandræðalaust en áhöfnin er hvergi sjáanleg. Við
frekari skoðun á geimskipinu renna tvær
grímur á leiðangursmenn sem sjálfir eru
komnir í bráða hættu. Aðalhlutverk:
Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan, Joely Richardson.
00.10 Rólegan æsing. (Don´t Be a Menace to South Centr) Í þessari gamanmynd
er gert stólpagrín að öllum svertingjamyndum síðari ára sem eiga það einna
helst sammerkt að draga upp dökka
mynd af fátækrahverfum bandarískra
stórborga þar sem blökkumenn vaða
uppi með byssur og dóp. Aðalhlutverk:
Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans,
Shawn Wayans.
01.40 Ógnir að handan. (Twists of Terror) Þrjár ógnvekjandi sögur eru sagðar í
þessari spennandi sjónvarpsmynd.
03.15 Dagskrárlok

Sunnudagur 4. febrúar
07.00 Tao Tao
07.25 Búálfarnir
07.30 Maja býfluga
07.55 Dagbókin hans Dúa
08.20 Grallararnir
08.40 Skriðdýrin
09.00 Sagan endalausa
09.25 Donkí Kong
09.50 Gluggi Allegru
10.15 Nútímalíf Rikka
10.40 Pochahontas
11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.45 Ævi Antoniu
15.30 Oprah Winfrey
16.20 Nágrannar
18.20 Fornbókabúðin (5:8) (e)
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 60 mínútur
21.40 Ástir og átök (23:23)
22.05 Í leit að morðingja (1:2) (The
Hunt for the Unicorn Killer) Hörkuspennandi framhaldsmynd. Ira Einhorn
er leiðtogi nýaldarsinna í Fíladelfíu.
Hann er mikið upp á kvenhöndina og
svo fer að unnusta hans, Holly Maddux,
fær nóg. Hún segir skilið við Ira en
hverfur sporlaust skömmu síðar. Átján
mánuðir líða og þá finnst lík Hollyar.
Grunurinn beinist að Ira sem er handtekinn en síðar látinn laus gegn tryggingu.
Leiðtoginn flýr úr landi en foreldrar
Hollyar eru staðráðnir í að gefast ekki
upp. Aðalhlutverk: Tom Skerritt, Kevin
Anderson, Naomi Watts.
23.30 Eldfjallið. (Volcano) Þriggja
stjarna stórslysamynd sem gerist í stórborginni Los Angeles. Yfirmaður almannavarna þar á bæ kemst að því, sér
til mikillar skelfingar, að undir borginni
kraumar mikill hraunmassi sem er við
það að brjótast fram og eldgos er yfirvofandi. Borgin fer öll á annan endann
og íbúarnir reyna að bjarga sér með
öllum tiltækum ráðum. Aðalhlutverk:
Tommy Lee Jones, Anne Heche, Gaby
Hoffman.
01.10 Dagskrárlok
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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 Út að aka. (Joyride) Það er eftir
því tekið þegar glæsilegri bifreið er ekið
að gistihúsinu í litla bænum. Hér gerist
venjulega fátt markvert og koma ungfrú
Smith á staðinn lífgar upp á tilveruna.
Sonur gistihússeigandans tekur bíl gestsins traustataki og býður vinum sínum
með sér í bíltúr. Í skotti bílsins leynist lík
og það verður upplit á vinunum. Ungfrú
Smith er enginn venjulegur ferðamaður
heldur kaldrifjaður leigumorðingi. Aðalhlutverk: Tobey Maguire, Amy Hathaway, Wilson Cruz, Christina Naify.
01.15 Myrkraverk. (Heart of Darkness)
Spennumynd sem byggð er á þekktri
sögu eftir Joseph Conrad. Skipstjórinn
Charles Marlow flytur vistir og búnað
inn í frumskóga Afríku. Hann fer með
bátinn sinn um eitt stærsta fljót heimsálfunnar, Kongó, en á leiðinni leynast margar hættur. Ein þeirra tengist dularfullum
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náunga að nafni Kurtz sem innfæddir
virðast hræðast ógurlega. Og fyrr en
varir stendur skipstjórinn andspænis
þessum umtalaða manni. Aðalhlutverk:
John Malkovich, James Fox, Tim Roth,
Iman.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:20
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17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Babylon 5 (1:22) (e)
19.20 Í ljósaskiptunum (22:36)
19.50 Lottó
20.00 Naðran (10:22)
21.00 Lagaklækir. (Class Action)
Spennandi mynd um feðgin í lögfræðingastétt sem berjast hvort gegn öðru í
dómsalnum. Dóttirin er verjandi hinna
ákærðu en faðirinn sækir málið fyrir
fórnarlömb þeirra. Baráttan gæti fært
þau nær hvort öðru eða stíað þeim í
sundur fyrir fullt og allt. Aðalhlutverk:
Gene Hackman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Colin Friels, Joanna Merlin,
Larry Fishburne.
22.50 Kynlífsiðnaðurinn í Japan (8:12)
(Another Japan) Nýr myndaflokkur um
klámmyndaiðnaðinn í Japan. Rætt er við
leikara og framleiðendur í þessum
vaxandi geira sem veltir milljörðum.
23.20 Trufluð tilvera (8:17)
00.00 Hnefaleikar - Floyd Mayweather
Útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mættust voru
Floyd Mayweather og Diego Corrales.
02.00 Hnefaleikar - Kostya Tszyu.Bein

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 3. febrúar kl. 15:45
HM í handbolta: Undanúrslitaleikurinn
Sunnudagur 4. febrúar kl. 13:15
HM í handbolta: Leikurinn um 3ja sætið á mótinu
Sunnudagur 4. febrúar kl. 15:45
HM í handbolta: Úrslitaleikurinn

Stöð 2
Laugardagur 3. febrúar kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Þú sækir...

16" pizza með þremur
áleggstegundum á aðeins
kr. 1.299.- og 12" pizza með tveimur
áleggstegundum á kr. 890.-

Pöntunarsími
456 5525

Sprengjutilboð í sal!
Hróa borgari á aðeins kr. 199.Geri aðrir betur –
Látið okkur þá vita!

Ath! Einungis í sal

Mánagötu 1 – Ísafirði

Frábær tilboð!
Við sendum...
16" pizza með tveimur
áleggstegundum , stór skammtur af
brauðstöngum, sósa og 2 ltr. kók
kr. 1.950.12" pizza með tveimur
áleggstegundum, stór skammtur af
brauðstöngum, sósa og 1 ltr. af kók
kr. 1.599.-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bill Gates illa settur
Illa er komið fyrir Bill Gates hjá
Microsoft. Fáir hafa tapað eins miklu
fé og hann á einu ári en tímaritið
Forbes telur eignir hans hafa rýrnað
um 22 milljarða dollara. Það gerir um
það bil 1.870.000.000.000 krónur. Að
mati sérfræðinga tímaritsins voru
eignir Gates um áramótin einungis
um 63 milljarðar dollara eða kr.
5.355.000.000.000 en voru ári fyrr um
85 milljarðar. Lækkun á hlutabréfum
veldur hér mestu.

útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mætast eru
Kostya Tszyu, heimsmeistari WBC-sambandsins í léttvigt (super) og Sharmba
Mitchell, heimsmeistari WBA-sambandsins í léttvigt (super).
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Newcastle United og Southampton.
18.00 Sjónvarpskringlan
18.15 Lán í óláni. (Lucky Break) Rómantísk gamanmynd um skötuhjúin Sophie og Eddie. Hún er rithöfundur og
hann verslar með stolinn varning. Þau
hittast á bókasafninu einn daginn en ekki
er það ást við fyrstu sýn. Sophie tekur
málaleitan hans um frekari kynni illa og
Eddie heldur vonsvikinn á brott. Þau
hittast hins vegar aftur og þá lítur út fyrir
að betur gangi. En Eddie er þegar lofaður
annarri og því víst að Sophie fari vonsvikin heim. Aðalhlutverk: Anthony
Lapaglia, Gia Garides, Rebecca Gibney
19.45 Spæjarinn (18:21)
20.30 NBA-leikur vikunnar. Bein útsending frá leik Los Angeles Lakers og
Sacramento Kings.
23.10 Lögregluforinginn Nash
23.55 Lestarránið. (Robbery) Þriggja
stjörnu bíómynd um lestarránið mikla
og hvernig það var undirbúið í þaula.
Aðalhlutverk: Stanley Baker, James
Booth, Michael David, Glynn Edwards.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Umræða
Greinar
Tenglar
Veður

Ísafjarðarkirkja:
Guðsþjónusta sunnudaginn 4. febrúar kl. 11:00.
Flateyrarkirkja:
Kirkjuskóli barnanna
verður laugardaginn
3. febrúar kl. 13:00.
Hólskirkja:
Sunnudagsskóli verður
sunnudaginn 4. febrúar
kl. 11:00. Þriðjudaginn
6. febrúar verður kyrrðarstund kl. 12:10 í Safnaðarheimilinu

Klónun manna
að hefjast

Sunnudagur 4. febrúar

Fréttir

kirkja

fjölmiðlar
Þegar vísindamenn sköpuðu Dolly
með klónun árið 1997 var fullyrt að aldrei yrði reynt að klóna manneskju. Nú
ætlar þó hópur vísindamanna ætlar að
hefjast handa á næsta ári, með vísan
til þess, að það séu „mannréttindi að
verða faðir eða móðir“, eins og ítalski
læknirinn Severino Antinori kemst að
orði. Ætlunin er að
hjálpa pörum sem geta
ekki eignast börn og
hafa tíu pör þegar verið
valin. Frumu úr karlinum verður komið fyrir
í eggfrumu konunnar
eftir að erfðavísum
hennar hefur verið
eytt. Við frumuskiptingu verður til fóstur með öllum
erfðaupplýsingum karlsins og verður
því komið fyrir í legi konunnar.

www.bb.is

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

afmæli

01.00 Conan O´Brien (2s)
02.00 Dagskrárlok

Laugardagur 3. febrúar

Föstudagur 2. febrúar
15.00 Óstöðvandi Topp 20. Sérstök
lengri útgáfa með vinsælustu lögunum
sem valin eru á mbl.is.
17.00 Jay Leno (2s)
18.00 Topp 20 (2s)
19.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvikmyndagerðamenn og stuttmyndir þeirra
sýndar.
19.30 Entertainment Tonight. Hver
var hvar og hver var með hverjum?
Ekki missa af slúðurfréttum frá stórstirnunum vestanhafs.
20.00 Get Real
21.00 Björn og félagar. Spjallþáttakóngur Íslands, Björn Jörundur stjórnar
þættinum.
22.00 Fréttir
22.15 Allt Annað. Menningarmálin í
nýju ljósi.
22.20 Málið
22.30 Djúpa Laugin. Dóra og Mariko
koma Íslendingum á stefnumót. Við
fylgjumst með því hvað gerðist hjá
síðasta stefnumótapari og komum nýju
pari á stefnumót. Þátturinn er í beinni
útsendingu.
23.30 Everybody Loves Raymond
00.00 Conan O´Brien (2s)

Leikur helgarinnar í
enska boltanum fer fram
á St. James Park í
Newcastle kl. 15:50 á
sunnudag en þá taka
heimamenn á móti liði
Southampton.

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt (2s). Barnaþáttur í umsjón Bergljótar Arnalds.
12.00 World´s most amazing videos
13.00 20/20 (2s)
14.00 Brooklyn South (2s)
15.00 Mótor (2s) Í þættinum er fjallað
um flest það sem gengur fyrir mótor.
15.30 Adrenalín (2s). Í Adrenalíni er
fylgst með jaðarsporti og hefðbundnar
íþróttir eru víðs fjarri.
16.00 Djúpa laugin (2s). Dóra og Mariko koma Íslendingum á stefnumót.
17.00 Sílikon (2s). Finnur Þór og Anna
Rakel fylgjast með því helsta í dægur- og
menningarlífinu.
18.00 Will & Grace (2s)
18.30 Two guys and a girl (2s)
19.00 Get Real (2s)
20.00 Two guys and a girl. Peter, Berg
og Sharon er alltaf saman. Þau eru nágrannar, vinna saman og skemmta sér
saman – fá þau aldrei leið á hver öðru?
20.30 Everybody Loves Raymond.
Fjallar um Ray og fjölskyldu hans sem
samanstendur af eiginkonu hans, Debru
og börnunum þeirra þremur.
21.00 Á sama tíma að ári
21.30 Konfekt. Konfekt er menningarog listaþáttur. Í þættinum er fjallað um
listviðburði og tekið á þeim málum sem
eru í gangi í þjóðfélaginu.
22.00 Saturday Night Live. Skemmtiþáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár.
23.00 Profiler
00.00 Jay Leno (2s)
01.00 Jay Leno (2s)
02.00 Dagskárlok

Sunnudagur 4. febrúar

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 31. janúar kl. 19:40
Enski boltinn: Sunderland – Manchester United
Fimmtudagur 1. febrúar kl. 19:40
Epson-deildin: Hamar – Njarðvík
Laugardagur 3. febrúar kl. 02:00
Hnefaleikar: Kostya Tszyu – Sharmba Mitchell
Sunnudagur 4. febrúar kl. 13:45
Ítalski boltinn: Parma – Roma
Sunnudagur 4. febrúar kl. 15:50
Enski boltinn: Newcastle United – Southampton
Sunnudagur 4. febrúar kl. 20:30
NBA: Los Angeles Lakers – Sacramento Kings

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í viðskipum liðinnar viku.
12.30 Silfur Egils.Egill Helgason stjórnar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Á sama tíma (2s)
14.30 Konfekt (2s)
15.00 Björn og félagar (2s)
16.00 Fólk – með Sigríði Arnardóttur (2s)
17.00 Innlit-Útlit (2s) Fjallað um hönnun og arkitektúr. Umsjón Valgerður
Matthíasdóttir og Fjalar Sigurðarson.
18.00 Brooklyn South (2s)
19.00 Pensúm. Háskólaþátturinn Pensúm er í umsjón Þóru og Jóns Geirs.
19.30 Tvípunktur. Menningarþáttur
helgaður bókmenntum.
20.00 20/20
21.00 Mótor. Í Mótor er fjallað um bíla,
byssur, jeppa, snjósleða, fjórhjól, flugvélar og flest það sem gengur fyrir mótor.
21.30 Skotsilfur
22.00 Silfur Egils
23.30 Dateline. Fréttaskýringaþáttur þar
sem farið er í saumana á málum og talað
við fólkið á bak við fréttirnar.
00.30 Málið (2s)
01.30 Dagskrárlok.

Á morgun, fimmtudaginn
1. febrúar verður Finnbogi
S. Jakobsson, Holtastíg
20 í Bolungarvík, sextugur. Hann og eiginkona
hans, Erna Hávarðardóttir,
verða með opið hús og
taka á móti gestum í
Víkurbæ í Bolungarvík,
föstudaginn 2. febrúar kl.
19-22.

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Kristinn Breiðfjörð
Guðmundsson, skólastjóri á Ísafirði svarar:

Tvær konur teknar fyrir þjófnaði

Á leið út með
fulla kerru

Tvær konur á ólíkum aldri
voru fyrir skömmu staðnar
að þjófnuðum úr matvöruverslunum á Ísafirði. Í öðru
tilfellinu var ung stúlka staðin að verki og tókust hún og
starfsmaður verslunarinnar
eilítið á meðan beðið var
eftir lögreglu. Í hinu tilfellinu var kona stöðvuð er hún

hugðist aka kjaftfullri
kerru af vörum sem hún
hafði ekki greitt fyrir út
um aðalinngang matvörubúðar í bænum.
Að sögn lögreglunnar á
Ísafirði hafa báðar verslanirnar kært þjófnaðina, en
venja er hjá verslunum að
gera slíkt.

,,Skólatorgið
(www.skolatorg.is)
en þar eru
upplýsingar
um marga
skóla og
vefsíðan okkar.
Á vef Menntamálaráðuneytisins eru lög og
reglugerðir um skólamál
o.fl. Upphafssíðan hjá mér
er www.leit.is þar sem ég
hef snaran aðgang að
leitarvélum, heimabanka
o.fl. Rannsóknastofnun
uppeldis- og menntamála
(www.rum.is) er með
upplýsingar um samræmd
próf.
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Nefnd um endurskoðun laga um stjór
n fiskveiða kemur í kynnisferð til Vestfjarða
stjórn

Situr fund með smábátasjómönnum,
bæjaryfirvöldum og verkalýðshreyfingu
Nefnd um endurskoðun
laga um stjórn fiskveiða, sem
skipuð var sl. haust, átti að
koma til Ísafjarðar síðdegis í
dag til viðræðna við heimamenn á norðanverðum Vestfjörðum. Stjórn Smábátafélagsins Eldingar hafði frumkvæði að því að þessi fundur
er haldinn. Hún fékk samþykki forsvarsmanna Ísafjarð-

arbæjar og Bolungarvíkurkaupstaðar og Alþýðusambands Vestfjarða til að þessir
aðilar stæðu í sameiningu að
fundinum með nefndinni og
tækju þátt í henni.
Að sögn Guðmundar Halldórssonar í Bolungarvík, formanns Eldingar, væri það
reiðarslag fyrir vestfirskar
byggðir ef lagasetningin um

kvóta á steinbít og ýsu verður
ekki dregin til baka og lögum
breytt í fyrra horf eins og samkomulag hafi verið um við
ríkisvaldið á sínum tíma.
Hann segir að verði lögunum
ekki breytt muni yfir 7.000
tonn af aflaheimildum á þessum fisktegundum hverfa burt
af svæðinu í viðbót við það
sem áður er farið.

Fundurinn á að hefjast á
Hótel Ísafirði kl. 17 í dag og
verður lokaður. Í fyrramálið
er ætlunin að bjóða nefndarmönnum í kynnisferð á þéttbýlisstaði á norðanverðum
Vestfjörðum og sýna þeim
ástandið í atvinnumálum í
sjávarbyggðum á landsbyggðinni.
Formaður Nefndar um end-

urskoðun laga um stjórn fiskveiða er Friðrik Már Baldursson, en auk hans eiga sæti í
henni Kristján Skarphéðinsson og alþingismennirnir Árni
Steinar Jóhannsson, Kristinn
H. Gunnarsson, Sighvatur
Björgvinsson, Tómas Ingi Olrich og Vilhjálmur Egilsson.
Nefndarmenn fara suður
aftur um hádegi á morgun.

Hrönn, bátur Íslandssögu ehf.

Sjósett eftir
endurbyggingu
Fiskibáturinn Hrönn, sem
er í eigu Fiskvinnslunnar Íslandssögu á Suðureyri, var
sjósettur á Ísafirði á mánudag
eftir endurbyggingu. „Fram
fór alger endurbygging á bátnum. Í hann er komin ný vél,
ný brú og ný tæki og svo framvegis“, segir Óðinn Gestsson,
framkvæmdastjóri Íslandssögu. Fyrirtækið Plastorka á
Ísafirði hefur að undanförnu
verið að vinna í bátnum en
Rafskaut og Vélsmiðjan

Þrymur voru undirverktakar.
Hrönn er 5,9 tonna þorskaflahámarksbátur. „Við erum
mjög ánægðir með viðskipti
okkar við Plastorku. Við eigum reyndar eftir að prófa græjuna en allt lítur þetta vel út.
Samskiptin milli fyrirtækjanna voru eins og best verður
á kosið“, segir Óðinn.
Áætlaður kostnaður er 1012 millj. Hrönn á að fara til
veiða á laugardag. Skipstjóri
verður Ólafur Gústafsson.

Áhöfn, verktakar og eigendur við Hrönnina: Jens Magnússon, Vilhjálmur B. Kristinsson,
Ólafur Jón Gústafsson, Kristian Dale, Esra Esrason, Guðni Einarsson og Óðinn Gestsson.

Orðrómur um að Júlíus Geirmundsson ÍS hætti að landa á Ísafirði
„Ég hef líka heyrt þennan
orðróm að Júlíus eigi að fara
að landa fyrir sunnan, í
Reykjavík eða Hafnarfirði.
Þessi orðrómur er rangur.
Þetta er algerlega úr lausu lofti
gripið og engan veginn komið
frá okkur“, sagði Einar Valur
Kristjánsson, framkvæmdastjóri HraðfrystihússinsGunnvarar hf. í Hnífsdal í
samtali við blaðið þegar þetta
var borið undir hann. Þrálátur
orðasveimur hefur verið á
kreiki í vetur um að frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS
verði látinn hætta að landa á
Ísafirði og látinn landa syðra í
staðinn.
– En er það rétt að Eimskip
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„Úr lausu lofti gripið“
– segir Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri
Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf. í Hnífsdal
gangi á eftir ykkur með grasið
í skónum að fá ykkur til að
láta Júlíus landa syðra, svo
sem með því að bjóða fríar
ferðir á milli fyrir áhöfnina
o.s.frv....
„Þetta hef ég hins vegar aldrei heyrt“, sagði Einar Valur.
„Þetta stendur engan veginn
til. Hitt er allt annað mál, að
þegar Júlíus hefur verið á út-

20

hafskarfanum hefur komið
fyrir að hann hefur landað í
Reykjavík. Slíkt er eingöngu
í tengslum við úthafskarfaveiðarnar.“
Annars staðar hér í blaðinu
er greint frá áhyggjum hafnarstjórnar Ísafjarðarbæjar vegna
þess, að fraktskip hefur viðkomu á Ísafirði aðeins einu
sinni í viku og þá á leið norður

fyrir land.
Á fréttavefnum InterSeafood.com á mánudag er greint
frá heimsókn til fiskvinnslufyrirtækisins Ísfirðings ehf. á
Ísafirði og rætt við eigendur
þess. Þar er m.a. haft eftir Eggert Jónssyni:
„Við erum ánægðir með
landflutningana en hið sama
verður ekki sagt um sjóflutn-

ingana. Samskip siglir ekki
lengur hingað til Ísafjarðar og
Eimskip kemur hingað aðeins
einu sinni í viku. Ég fæ ekki
annað séð en að það sé stefnt
leynt og ljóst að því að þvinga
allar frystitogaraútgerðir til
þess að landa aflanum í Hafnarfirði. Þar hefur útgerðunum
verið boðin ókeypis löndun“,
segir Eggert Jónsson.
Ísfirðingar minnast þess
vel, þegar Hafnfirðingar gerðu
allt sem í þeirra valdi stóð til
þess að fá grænlenska togara,
sem lönduðu á Ísafirði, til að
skipta um og landa í Hafnarfirði. Þeir buðu Grænlendingunum ýmisleg fríðindi og
náðu viðskiptunum til sín.
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