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Milljarður króna aukalega til vegaframkvæmda á Vestfjörðum næstu 18 mánuði

Vestfirskar sveitarstjórnir fagna
átaki í vegamálum í fjórðungnum
Margar sveitarstjórnir á
Vestfjörðum hafa fagnað
ákvörðun ríkisstjórnarinnar
um að leggja fram milljarð
króna til vegaframkvæmda á
Vestfjörðum á næstu 18 mánuðum, umfram það sem gert
er ráð fyrir í samgönguáætlun.
Ekki er búið að ákveða til
hvaða verkefna í fjórðungnum
fénu verður varið og segir Einar K. Guðfinnsson, fyrsti þingmaður Vestfjarða, að þingmenn fjórðungsins muni fjalla
um það á næstunni.
„Þetta hefur verið mikil barátta hjá þingmönnum kjördæmisins að fá aukið fé til
vegaframkvæmda. Nú skapaðist svigrúm vegna slakans í
hagkerfinu sem sýnt þykir að
muni vara fram á árið 2005.
En það er ekki búið að taka
ákvörðun um einstakar framkvæmdir og má segja að það
sé ánægjulegt verkefni sem

Unnið að vegagerð í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi á síðastliðnu sumri.
bíði framundan“, segir Einar. Vestfirði en eftir væri að Einn milljarður myndi því
Gísli Eiríksson, umdæmis- ákveða þessar framkvæmdir hafa töluvert að segja fyrir
stjóri Vegagerðarinnar á Vest- nánar. Hann sagði áætlanir svæðið.
fjörðum, sagði brýnt að ráðast Vegagerðarinnar hafa miðað
Auk hinnar sérstöku fjárt.d. í vegabætur um Ísafjarðar- við fimm til sex milljarða veitingar til vegaframkvæmda
djúp og á leiðinni milli Ísa- króna kostnað við að koma ákvað ríkisstjórnin að verja
fjarðar og Patreksfjarðar. Þörf bundnu slitlagi á vegina til 700 milljónum króna til sérværi á nýju slitlagi víða um Ísafjarðar og Patreksfjarðar. staks atvinnuþróunarátaks á

vegum Byggðastofnunar um
land allt. Ekki liggur fyrir
hvernig stofnunin mun verja
fénu. Að sögn Aðalsteins Þorsteinssonar forstjóra er af
nægum verkefnum að taka.
Sjá nánar frétt um málið á
bls. 3.

Fóstbræðrasaga
úr Súðavík
– sjá viðtal við fóstbræðurna
Gunnar Jónsson og Þorstein
Jónínuson í miðopnu.
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Hauganesið á Ísafirði skoðað
sem framtíðarbyggingarsvæði
Formaður umhverfisnefndar og starfsmenn tæknideildar
Ísafjarðarbæjar sátu í síðustu
viku fund með bæjarráði þar
sem lóðamál í bæjarfélaginu
voru rædd. Var tæknideild falið að auglýsa lóðir sem eru
lausar undir íbúðar- og iðnaðarhúsnæði. Jafnframt verði
skoðað hverjar undirtektir
Hauganes framan við Holtahverfi á Ísafirði fái sem byggingarsvæði.

Sigurður Mar Óskarsson
bæjartæknifræðingur segir, að
ætlunin sé að fara yfir möguleikana á því að skipuleggja
Hauganesið sem íbúðarsvæði
þar sem kostnaður við að hefja
uppbyggingu þar kunni að
vera lægri en við að hefja uppbyggingu á Tunguskeiði eins
og áformað var.
„Eftirspurnin hefur ekki
verið nóg á Tunguskeiðinu.
Við höfum úthlutað þar lóðum

en það þurfa að liggja fyrir
byggingar á sex til átta húsum
til að það borgi sig að byrja á
hverfinu“, segir hann. Halldór
Halldórsson bæjarstjóri segir
að ætlunin sé að kanna áhuga
fólks á að byggja á Hauganesi.
„Það er búið að leggja í
heilmikinn kostnað við
Tunguskeiðið en það hefur
verið fullyrt við okkur að húsbyggjendur hafi meiri áhuga
á Hauganesinu þannig að við

ætlum að gera könnun á því.
Ekki byggjum við bæði hverfin í einu“, segir Halldór.
Sigurður Mar segir að inn á
milli á byggðum svæðum á
Ísafirði séu lausar lóðir og að
þær verði teknar saman og
auglýstar. Segir Sigurður það
t.d. vera á Hjallavegi, á Wardstúni þar sem Ágúst og Flosi
hafi fengið úthlutað svæði og
við norðanvert Fjarðarstræti,
en þar sé gert ráð fyrir stærri

timburhúsum í samræmi við
fyrri byggingar.
Nægar lóðir eru á Flateyri
og Þingeyri en nokkuð minna
er um lóðir á Suðureyri. Sérstaklega er ástandið í þessu
efni gott á Flateyri. „Þar var
gert deiliskipulag og allt er
klárt til að hefjast handa. Á
Þingeyri er gata sem er klár.
Það er helst að það sé þrengra
á Suðureyri en þar er þó hægt
að finna lóðir“, sagði Sigurður.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf. var rekið með 633 milljóna króna hagnaði árið 2002

Afkoma batnar mikið milli ára
Hraðfrystihúsið – Gunnvör
hf. var rekið með 633 milljóna
króna hagnaði á árinu 2002,
samanborið við 114 milljóna
króna hagnað árið á undan.
Hagnaður fyrir afskriftir og
fjármagnsliði (EBITDA) var
830 milljónir árið 2002 en 968
milljónir árið áður. Veltufé frá
rekstri nam 669 milljónum
króna á árinu og handbært fé
frá rekstri nam 679 milljónum
króna.
Einar Valur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri HG segist
reikna með að rekstri félagsins á yfirstandandi ári verði
hagað með svipuðum hætti
og verið hefur. Þó verður að
hafa í huga að breytingar á
gengi íslensku krónunnar svo
og þróun olíuverðs hafi mikil
áhrif á afkomu félagsins.
Rekstrartekjur félagsins að
frádregnum afla til eigin
vinnslu námu 3.276 milljónum króna samanborið við
2.912 milljónir króna árið áður og jukust um 12%. Rekstrargjöld félagsins námu 2.447
miljónum króna samanborið
við 1.944 milljónir árið áður.

Hagnaður félagsins fyrir afskriftir og fjármagnsliði var
því 830 milljónir króna eða
25,3% af rekstrartekjum samanborið við 968 milljónir
króna og 33% árið áður. Afskriftir námu 352 milljónum
króna, fjármagnsliðir voru jákvæðir um 300 milljónir en
voru neikvæðir um 499 milljónir árið áður. Nær allar langtímaskuldir félagsins eru í erlendum myntum og nam
gengishagnaður félagsins 426
milljónum króna samanborið
við 506 milljóna króna gengistap árið áður.
Heildareignir félagsins í
árslok 2002 námu 5.459 milljónum en skuldir og skuldbindingar 3.734 milljónum króna.
Bókfært eigið fé félagsins var
1.725 milljónir og jókst það
um 578 milljónir króna á árinu. Arðsemi eiginfjár var
57% á árinu. Í apríl var greiddur út 79 milljóna króna arður
til hluthafa félagsins vegna
ársins 2001. Á árinu keypti
félagið hlutabréf í Guðmundi
Runólfssyni hf. á Grundarfirði
fyrir 357 milljónir króna og

Höfuðstöðvar Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. í Hnífsdal.
var eignarhlutur HG í fyrir- ágætlega árinu, bolfiskskipin
Aðalfundur félagsins verðtækinu 38,9% um áramót.
Júlíus Geirmundsson og Páll ur haldinn á föstudag og legg„Rekstur félagsins gekk Pálsson skiluðu metaflaverð- ur stjórn félagsins til við aðalágætlega á árinu, en ljóst er mæti á land en þrátt fyrir auk- fund að greiddur verði 30%
að breytingar á gengi íslensku inn afla rækjuskipa félagsins arður af nafnverði hlutafjár til
krónunnar hafa talsverð áhrif er afkoma rækjuveiða og vinn- hluthafa. Einnig leggur stjórná rekstur félagsins. Framlegð slu óviðunandi. Afurðaverð á in við aðalfund að samþykkt
hefur lækkað talsvert þar sem rækju í erlendri mynt lækkað verði tillaga um heimild
nær allar tekjur félagsins eru í á árinu auk þess sem styrking stjórnar til kaupa á hlutabréferlendum myntum og að sama krónunnar hefur mikil áhrif,“ um í félaginu, allt að 10% af
skapi hafa skuldir lækkað. segir í tilkynningu frá félag- nafnvirði.
Veiðar skipa félagsins gengu inu.

RITSTJÓRNARGREIN

Horft til framtíðar
Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að veita 6,3 milljarða króna til eflingar atvinnulífsins mælist almennt vel fyrir, þótt sitt sýnist hverjum um eyrnamörkin. Um
slíkt má deila endalaust. Þó verður að segjast eins og er, að það er ekki vænlegt að
stilla landsbyggðinni og þéttbýlinu við Faxaflóa upp sem einhverjum andstæðum
með óbrúanlega gjá á milli. Sannleikurinn er auðvitað sá, sem bæði hér og annars
staðar hefur margoft verið bent á, að landsbyggðin getur ekki án höfuðborgarinnar
verið frekar en höfuðborgin án landsbyggðarinnar. Affærasælast er að líta á landið
sem eina heild og gildir hið sama um íbúana. Þeim verður að búa ámóta kjör og
aðstæður án tillits til búsetu eftir því sem frekast er kostur.
Sérstök ástæða er til að fagna því að meginhluti þessa fjár skuli fara til vegaframkvæmda. Vestfirðingar fagna því sérstaklega, að auk stóraukins átaks við veginn um Ísafjarðardjúp verði flýtt breikkun slitlags á Steingrímsfjarðarheiði. Allir
sem búa yfir reynslu í akstri vita hve mikilvægt það er til að auka öryggi vegfarenda, að einhver skelfilegustu mistök í vegagerð á Íslandi, einbreiða malbikið,
heyri sögunni til.

Vegurinn um Ísafjarðardjúp er lífæð íbúanna á norðanverðum Vestfjörðum við
aðra landshluta. Á þessu svæði býr mikill meirihluti íbúanna. Á þessu svæði er
byggðakjarninn sem ríkisvaldið mun beina sjónum sínum að á komandi árum hér
vestra, öðru fremur.
Það hefur aldrei verið mikilvægara en nú að hlutdeild Vestfirðinga í fjárveitingu
ríkisvaldsins til vegagerðar á Vestfjörðum verði vel og skynsamlega nýtt. Til að svo
megi verða þarf að beina fjármagninu í þau verkefni sem mest eru aðkallandi og
skila mestum arði. Hreint út sagt verður það ekki gert með því að útdeila peningunum til framkvæmda hist og her, eins og hverju öðru blandi í poka, líkt og tíðkaðist
á árum áður og leiddi til þess að óhemju miklir peningar fóru í súginn þar sem á öllu
var byrjað en engu lokið.
Þingmenn kjördæmisins munu hafa mikið um það að segja hvernig þessum
fjármunum verður varið. Nú reynir á samstöðu þeirra og framsýni. Nú er tækifærið
til skipa svo málum, að ekki þurfi að bíða á annan áratug eftir því langþráða takmarki að boðlegt vegasamband komist á við Vestfirði.
s.h.
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Milljarður aukalega til vegaframkvæmda á Vestfjörðum

Leiðin um Arnkötludal talin
hafa yfirburði yfir aðra valkosti
Margar sveitarstjórnir á
Vestfjörðum hafa fagnað
ákvörðun ríkisstjórnarinnar
um að veita milljarði króna til
vegaframkvæmda í fjórðungnum, umfram það sem þegar
er gert ráð fyrir í samgönguáætlun. Ekki hefur verið tekin
ákvörðun um hvar og hvað
unnið verður fyrir þetta fé.
Sveitarstjórnir Vesturbyggðar,

Tálknafjarðahrepps og Reykhólahrepps „treysta því að
þessu fjármagni verði varið í
samræmi við samgönguáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga, sem samþykkt var á
Fjórðungsþingi 1997 og ítrekuð á Fjórðungsþingi haustið
2002. Í þeirri samgönguáætlun er lögð áhersla á forgang
stórverkefnanna sem eru ann-

ars vegar Vestfjarðavegur milli
Bjarkalundar og Flókalundar
og hins vegar Djúpvegur í Ísafjarðardjúpi, sem lögð er
áhersla á að séu unnin samhliða og „ljúki á sama tíma“
eins og segir í samgönguáætlun frá 1997.“
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
leggur áherslu á veg um
Tröllatunguheiði (Arnkötlu-

Hópurinn við komuna til Ísafjarðar í gær ásamt Rúnari Óla Karlssyni, atvinnu- og ferðamálafulltrúa Ísafjarðarbæjar.

Ofurhugar í sjónvarpsþáttunum Global Extremes

Leysa ýmsar þrautir á
norðanverðum Vestfjörðum
Tæplega tuttugu manna
hópur tökuliðs og þátttakenda
í bandarísku sjónvarpsþáttaröðinni Global Extremes kom
til Ísafjarðar í gærmorgun. Erindið er að taka upp efni fyrir
þættina sem sýndir eru á sjónvarpsstöðinni Outdoor Life
Network. Fimmtíu manns
hófu keppni í þáttunum í haust
en níu ofurhugar standa nú
eftir og fengu það verkefni að
leysa ýmsar þrautir í vest-

firskri náttúru og samfélagi.
Fimm af þeim munu svo að
lokum reyna að ganga á tind
Everestfjalls.
Rúnar Óli Karlsson hjá Ísafjarðarbæ segir að ofurhugunum sé ætlað að takast á við
framandi aðstæður og reyna
að spara sig sem best. Meðal
annars fara garparnir í ýmiskonar útivistarleiðangra, en
hér var ætlunin að ganga á
Kaldbak og fara í kajakróður,

ísklifur og skíðagöngu, allt
eftir veðri og aðstæðum. Ofurhugunum níu átti síðan að
skipta í þrjá hópa sem tækju
þátt í daglegu atvinnulífi á
svæðinu, svo sem beitningu
og fiskverkun á Flateyri, línuvinnu hjá Orkubúi Vestfjarða
og bústörfum inni í Djúpi.
Rúnar segir ljóst að koma
sjónvarpsfólksins hafi mikið
landkynningargildi fyrir
svæðið.

dal og Gautsdal) milli Steingrímsfjarðar og Gilsfjarðar og
bendir á, að sá vegur „myndi
stytta heilsársleið til Reykjavíkur frá öllum þéttbýlisstöðunum á norðanverðum Vestfjörðum verulega, eða um 40
km, sem eru um það bil 9% af
vegalengdinni frá aðalþéttbýliskjarnanum á norðanverðum
Vestfjörðum til Reykjavíkur.
Samanburður á kostnaðaráætlun fyrir þessa tvo valkosti
sýnir að vegur um Tröllatunguheiði er einnig talsvert
ódýrari, eða á bilinu 700-750
milljónir í stað 900 milljóna í
veg um Strandir. Engum blöðum er um það að fletta að
stytting leiðarinnar til Reykjavíkur um 40 km er gríðarlegt
hagsmunamál fyrir íbúa þéttbýlisstaðanna á norðanverðum Vestfjörðum. Kostnaður
vegna flutninga á landi á milli
Reykjavíkur og norðanverðra
Vestfjarða, sem jafnan er beintengdur vegalengd, gæti þannig lækkað um allt að 10%“,
segir í ályktun bæjarstjórnar

Bolungarvíkur.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segist
gera ráð fyrir því að við skiptingu fjárins á verkefni muni
þingmenn Vestfirðinga og
samgönguráðherra taka mið
af þeirri áætlun sem unnið hefur verið eftir og byggir á samgönguáætlun vestfirskra sveitarfélaga frá Fjórðungsþingi
Vestfirðinga 1997. „Um þá
áætlun hefur verið ágæt samstaða en hún gerir ráð fyrir að
lokið verði heilsársvegi með
bundnu slitlagi um Ísafjarðardjúp annars vegar og um
Barðastrandarsýslu hins vegar
inn á þjóðveg nr. 1. Að því
loknu verði byggðir á norðanog sunnanverðum Vestfjörðum tengdar saman með göngum milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Sú tenging eykur
mikilvægi Ísafjarðar sem
byggða- og þjónustukjarna
fyrir Vestfirði.
Á leiðinni um Ísafjarðardjúp og Strandir er gert ráð að
fara um Arnkötludal sunnan

við Hólmavík yfir í Reykhólasveit. Þar með styttist leiðin
um 44 kílómetra til Reykjavíkur. Segir í áætluninni að
þessi leið sé talin hafa yfirburði yfir aðra valkosti. Hún
stytti leiðina fyrir íbúa norðanverðra Vestfjarða (Bolungarvíkur, Ísafjarðarbæjar og
Súðavíkurhrepps) auk íbúa
Hólmavíkurhrepps, alls um
6.000 manns, um 44 kílómetra
inn á þjóðveg nr. 1, og að auki
tengi hún saman Strandir og
Reykhólasveit.
Verði hægt að ljúka framkvæmdum við Arnkötludal á
næstu tveimur árum er ástæða
fyrir þingmenn og samgönguráðherra að gaumgæfa þennan
valkost í samgöngumálum nú
þegar svo mikið viðbótarfé
kemur til vegamála. Víða er
hægt að nota þetta viðbótarfé
en enginn valkostur getur stytt
leiðina jafnmikið og þessi fyrir jafnmarga vegfarendur fyrir
jafnlítið fjármagn“, segir Halldór Halldórsson bæjarstjóri.

Fyrirlestur á Hótel Ísafirði 20. febrúar kl. 20:00

Horfur í efnahagsmálum þjóðarinnar
Rótarýklúbbur Ísafjarðar stendur fyrir almennum fyrirlestri um horfur í efnahagsmálum þjóðarinnar fimmtudaginn 20. febrúar kl. 20:00 á Hótel Ísafirði.
Fyrirlesari er Már Guðmundsson, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands.
Fjallað verður um peningamálastefnu Seðlabankans og
horfur í efnahgsmálum þjóðarinnar á komandi árum, sérstaklega með tilliti til byggingar álvers á Austurlandi og
virkjunarframkvæmda. Þá verður fjallað um áhrif þeirra
framkvæmda á vexti og verðbólgu og þau stýritæki sem
bankinn hefur til að hafa áhrif þar á.
Einnig verður rætt um gengisþróunina undanfarið, ástæður
hennar og áhrif á efnahagslífið.
Fyrirspurnir verða leyfðar að erindi loknu.
Allir þeir sem hafa áhuga á efnahagsmálum eru hvattir til
að mæta.
Aðgangur er ókeypis.

Fjórir af ofurhugunum ræðast við á Ísafjarðarflugvelli. Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.
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Þorrablót Grunnvíkinga í
Félagsheimilinu í Hnífsdal
Um hundrað og sjötíu manns sátu þorrablót stöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Á samGrunnvíkinga sem haldið var í Félagsheimilinu í
komunni var lögð áhersla á nauðsyn þess að koma
Hnífsdal á laugardagskvöld. Flest var þar með
á fót stóriðju í Grunnavík líkt og í öðrum landshefðbundum hætti eins og vera ber. Grunnvíkingar á hlutum. Allir höfðu með sér sinn mat að heiman en
norðanverðum Vestfjörðum hafa komið saman til
að loknu borðhaldi og gamanmálum lék Hjónaþorrablóts ár hvert svo lengi að menn muna ekki
bandið fyrir dansi fram eftir nóttu. Ljósmyndari
lengur hversu lengi. Skemmtiatriði voru heimatilbúin BB tók meðfylgjandi myndir á fagnaðinum en fleiri
og einkum fór þar á kostum Smári Haraldsson, formyndir verður að finna á Ljósmyndavef bb.is.
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Skýrsla nefndar samgönguráðuneytisins um flutningskostnað lögð fram

Stuttar af bb.is

Flutningskostnaður hjá fyrirtækjum á landsbyggðinni hefur hækkað

Þriðji flokkur
fékk silfrið

Nefnd um flutningskostnað
sem sett var á laggirnar af
samgönguráðuneytinu árið
2001 hefur skilað af sér
skýrslu sem kynnt var á ríkisstjórnarfundi í síðustu viku. Í
skýrslunni koma m.a. fram
þær upplýsingar frá framleiðslufyrirtæki á Vestfjörðum, að
nú þurfi fyrirtækið að borga
framhaldsfrakt innfluttra aðfanga frá Reykjavík sem áður
var innifalin í erlendu fraktinni. Flutningskostnaður fyrirtækisins hefur tvöfaldast
eða hækkað úr 1,5% í 3% af
veltu. „Þessi aðili fær verulegan afslátt af verðtaxta í
landflutningum sem gefur til

kynna að verðskrá landflutninga sé sveigjanleg eftir eðli
flutninga“, segir í skýrslunni.
Skýrsluhöfundar skoðuðu
þróun verðlags á flutningum
og kemur í ljós að verðskrá
landflutninga hafi hækkað
töluvert umfram hækkanir á
vísitölu neysluverðs. Tekjur
af þungaskatti hafa einnig
aukist á tímabilinu og telja
skýrsluhöfundar að það sé í
takt við aukið magn flutninga
á þjóðvegum. Samþjöppun
hefur orðið á ýmsum sviðum
atvinnulífsins og nefna skýrsluhöfundar sem mögulega
skýringu á almennum gjaldskrárhækkunum flutninga-

fyrirtækjanna, að þær vegi upp
á móti afsláttum til stærri fyrirtækja sem aukist hafa samhliða sterkari samningsstöðu.
„Samþjöppun aðila í landflutningum og þátttaka skipafélaga gerir það að verkum,
að tveir flutningsaðilar eru
með nær alla landflutninga á
Íslandi – fákeppni er því ráðandi í þessum flutningum.
Samfara þessu hafa gjaldskrár
flutningsaðila hækkað verulega umfram þróun neysluvöruvísitölu“, segir í niðurstöðum skýrslunnar.
Í tillögum að aðgerðum
nefna skýrsluhöfundar að
„mögulega mætti skoða þau

viðskipti sem ríkja milli þeirra
sem kaupa flutningsþjónustu
og flutningsaðila í anda þeirra
siðareglna sem Samkeppnisstofnun hefur sett um viðskipti
smásala og birgja“.
Telja skýrsluhöfundar að
óheppilegt sé að beita þungaskatti til jöfnunar á flutningskostnaði og ákjósanlegra sé
að taka upp beina flutningsstyrki. „Að veita mismunandi
afslátt af slíku gjaldi, eftir því
hvar á landinu er ekið, er
sennilega óframkvæmanleg
leið með núverandi tækni og
almennir afslættir eru líklegir
til að skekkja frekar samkeppnisstöðu sjóflutninga.“

Hin aukna áhersla á landflutninga hefur leitt til þess
að samgöngunetið er orðið
þéttriðnara og kemur fram í
skýrslunni að áfangastöðum
hefur fjölgað úr 67 fyrir tíu
árum í 90 í dag. Einnig er bent
á það í skýrslunni, að samræming flutningakerfisins
hafi skilað aukinni hagræðingu. Dæmi er tekið af því að
áður fyrr hafi það verið algengt að tómir frystigámar
hafi farið út á land og tómir
vöruflutningabílar komið utan
af landi. Nú sé það algengara
að frystigámar séu lestaðir
með neysluvörum út á land
og komi til baka með fisk.

Þingeyri

Klæðning
flettist af
Klæðning flettist af veginum í Breiðadal í Önundarfirði á um 10 fermetra kafla á sunnudag.
Starfsmenn Vegagerðarinnar treystu sér ekki til
að gera við veginn meðan veðrið var sem verst,
en hann var þó ekki
ófær.

Miðstöð
Gíslasöguverkefnis

Á vegum Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða í
samstarfi við fjölmarga
aðila er unnið að verkefni
um nýtingu Gísla sögu
Súrssonar í menningartengdri ferðaþjónustu á
Vestfjörðum. Gíslasöguhópurinn er angi af fjölþjóðlega samstarfsverkefninu „Destination Viking“ sem styrkt er af
Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins en Íslendingar hófu þátttöku í
henni fyrir rúmu ári. Samstarfið nær til söguslóða
víkinga að stærstum hluta,
allt frá Svíþjóð í austri til
Nýfundnalands í vestri.
Hinn íslenski hluti verkefnisins nefnist „Saga
Lands“ og fer fram á
nokkrum stöðum um landið.
Í Húnavatnssýslu er tekið á Grettissögu, víkingaskipið Íslendingur leikur
stórt hlutverk í Reykjanesbæ og Borgnesingar eru
að fara í gang með verkefni
tengt Agli Skallagrímssyni. Síðast en ekki síst er
að nefna Gíslasöguverkefnið sem mun hafa miðstöð sína á Þingeyri.
Dorothee Lubecki,
ferðamálafulltrúi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða,
er nýkomin af samráðsfundi „Saga Lands“ á Hótel Geysi í Haukadal. Hún
segir hvern hluta verkefnisins ekki fá stórar fjárhæðir í styrkjum en þau
fái verulega mikið út úr
samstarfinu.
„Við ætlum að fara í
gang núna í mars með því
að halda námskeið í fatagerð víkinga“, sagði Dorothee Lubecki.

Knattspyrnupiltar í þriðja,
fjórða og fimmta flokki
hjá Boltafélagi Ísafjarðar
tóku þátt í úrslitakeppni
Íslandsmótsins í knattspyrnu innanhúss um
síðustu helgi. Þriðji flokkurinn stóð sig frábærlega
og komst alla leið í úrslitaleikinn um Íslandsmeistaratitilinn. Andstæðingurinn var ÍA, sem
sigraði 3-1 en BÍ hlaut
silfurverðlaunin. Þessir
piltar í Boltafélagi Ísafjarðar eru þeir sömu og
urðu Íslandsmeistarar
innanhúss í 5. flokki árið
1998. Fjórði og fimmti
flokkur pilta í BÍ urðu
báðir í 7. sæti í úrslitunum á Íslandsmótinu.

Réðust á sjö
ára dreng

Höfnin í Bolungarvík.

Aðeins tveir innfjarðarrækjubátar eftir í Bolungarvík

Flestir að gefast upp á rækjuveiðum í Ísafjarðardjúpi?
„Þið hefðuð mátt vakna fyrr
til lífsins og segja frá því þegar
bátarnir byrjuðu að fara. Nú
vaknið þið þegar við aumingjarnir erum að drepast út af“,
sagði Tryggvi Guðmundsson
rækjusjómaður á Ísafirði,
aðspurður um ástæður þess
að hann var að selja bát sinn,
Gissur hvíta, ásamt kvóta.
Nokkrir aðrir rækjubátar á
norðanverðum Vestfjörðum
hafa verið seldir að undanförnu eða eru í þann veginn
að seljast. „Grundvöllurinn er
löngu farinn en kvótaleigan
hefur haldið mér á floti. En
eftir að þorskígildisstuðullinn
var færður niður í haust gengur þetta ekki lengur. Aðalorsökin er náttúrlega lágt verð
og samdráttur í rækjuveiðunum í Djúpinu og að auki niðurskurður í þorskveiðiheimildum“, segir Tryggvi.
„Maður dauðsér eftir því
að vera að selja þetta. Það

hafa verið andvökunætur hjá
manni að vera að gera þetta.
En það var annað hvort að
bæta við rækjukvótann eða
hætta og mér finnst rækjumálin ekki spennandi í dag.
Mér líst ekki á horfurnar. Það
var þorskígildisstuðullinn
sem kláraði þetta. Tekjurnar á
rækjunni eru ekki það miklar,
þannig að maður hefur stólað
á leiguna. Þróunin hefur verið
niður á við. Árið 1996 fiskaði
ég fyrir 13,9 milljónir. Þetta
hefur verið tröppungangur
niður á við allar götur síðan.
Á þessari vertíð mundi aflaverðmætið hafa orðið rétt
rúmar 4 milljónir króna hefði
ég fiskað allan kvótann, ég
átti reyndar eftir 10 til 12 tonn
af honum þegar ég ákvað að
selja. Ég fékk tilboð og ég tók
því.
Ég var með 5,4% af rækjukvótanum í Djúpinu og var
búinn að bæta við mig kvóta í

tvígang. En ég ætla að fara í
hitt kerfið, sem er hampað hér.
Það er víst lausnin hérna að
gera út trillubáta frá Vestfjörðum. En þetta er ekki auðvelt.
Ég ætlaði að enda mína starfsævi í þessu“, sagði Tryggvi
Guðmundsson.
Friðberg Emanúelsson,
skipstjóri í Bolungarvík seldi
bát sinn, Hafrún II fyrir áramót. „Ég seldi þetta með öllu
saman, einföldu rækjuleyfi og
45 tonnum af þorski. Þegar
kvótinn kom upphaflega voru
94 tonn af þorski á skipinu.
Það var ekki grundvöllur fyrir
því að gera hann út lengur,
það er mikill kostnaður við að
eiga þetta. Það er svo magur á
þessu kvótinn og afkoman
engin. Þetta lá bundið við
bryggju meiripartinn úr árinu.
Maður gat haldið þessu úti 4
til 5 mánuði á ári. Þetta er að
leggjast niður hérna fyrir vestan. Það eru fjórir bátar farnir

eða við það að fara hérna í
Bolungarvík að mínum meðtöldum“, segir Friðberg.
Þarna mun vera um að ræða
bátana Neista, Hafrúnu, Þjóðólf og Sædísi. Þá munu aðeins
verða eftir tveir rækjubátar í
Bolungarvík, Páll Helgi og
Sæbjörn. „Það vantar veiðiheimildir. Rækjan hefur lækkað í verði og það er enginn
kvóti. Nú veiðum við þúsund
tonn úr Djúpinu en það voru
þrjú þúsund tonn fyrir nokkrum árum. Fyrir 12 til 15 árum
voru 13 bátar hérna í Víkinni
en á morgun verða þeir tveir“,
segir Friðberg.
„Það er bara almennt skilningsleysi fyrir þessari bátastærð, bæði hjá bæjaryfirvöldum og ráðamönnum þjóðarinnar og hefur verið í mörg
ár“, sagði rækjuútgerðarmaður á svæðinu sem vildi ekki
láta nafns síns getið,“ í samtali við blaðið.

Árás fjögurra 13 ára
drengja á einn 7 ára
dreng var kærð til lögreglunnar á Ísafirði á
föstudag. Þótt meiðsli
hafi ekki verið alvarleg er
árásin engu að síður litin
alvarlegum augum. Málið
þetta var falið Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar og foreldrum drengjanna til meðferðar. Óháð þessu máli
hefur lögreglan á Ísafirði
verið með átak í gangi
varðandi unglinga, bæði
hvað varðar útivistartíma
og við áfengisverslunina
á Ísafirði. Verður því
átaki haldið áfram, að
sögn lögreglu.

Flaggstangir
brotnuðu
Enda þótt veðurhamur
hafi ekki orðið alveg eins
mikill á norðanverðum
Vestfjörðum á sunnudag
og veðurfræðingar töldu
ástæðu til að óttast fór
ýmislegt lauslegt af stað.
Þar var einkum fiskikör
að ræða eins og venjulega þegar hvessir. Ein
bifreið skemmdist og
tvær flaggstangir brotnuðu á Ísafirði í rokinu. Þá
losnuðu landfestar nokkurra báta í höfninni en
hægt var að koma í veg
fyrir skemmdir með því
að binda þá aftur áður
en verr fór.
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Sælkerar vikunnar
eru Gróa Stefánsdóttir og
Önundur Jónsson á Ísafirði

Svínalundir
í hnetusósu
Þar sem svínalundir fást nú á góðu verði í verslunum
Bónus fannst okkur tilvalið að bjóða upp á þessa uppskrift.
Verði ykkur að góðu.
450-500 g svínalundir
1 peli rjómi
1 stk ostarúlla m/koníaki og hnetum
1 kjötkraftsteningur
salt
pipar
annað krydd að vild
Svínalundir skornar í bita og steiktar á pönnu. Rjómi og
ostur látið malla á pönnu ásamt teningi uppleystum í smávegis vatni þar til ostur er bráðnaður.

Borið fram með kryddhrísgrjónum og góðu brauði. Það
er ekki verra að drekka gott rauðvín með þessum rétti.
Við ætlum að senda boltann á vini okkar, sambýlisfólkið
Halldór Jónsson og Dagrúnu Dagbjartsdóttur, Miðtúni
16. Það er alltaf mikið fjör í eldhúsinu þar og þau eru bæði
tvö frábærir kokkar.

„StranDalavegur“ – ný leið
Heldur betur hljóp á snærið
hjá Vestfirðingum þegar ríkisstjórnin ákvað á dögunum að
veita aukalega 1.000 mkr. til
vegagerðar á Vestfjörðum á
næstu 18 mánuðum. Sá hluti
langtímaáætlunar í samgöngumálum sem fjallar um
vegi fjórðungsins og nú er til
umfjöllunar á Alþingi hafði
vart verið íbúum fjórðungsins
mikið gleðiefni og því mikil
bót að þessu framlagi – hvernig sem því nú verður varið.
Af nógu er að taka enda var
í fyrirliggjandi drögum hvorki
gert ráð fyrir að ljúka lagningu
vega með bundnu slitlagi um
Ísafjarðardjúp né milli Bjarkalundar og Flókalundar fyrr en
á árinu 2014. Sama var um
veg milli Hólmavíkur og
hringvegarins. Þar var aðeins
gert ráð fyrir vegi um Strandir
og skyldi honum ekki lokið
fyrr en árið 2014. Vegi milli
Strandasýslu og Dalasýslu um
Arnkötludal og Gautsdal
(leyfi mér hér til gamans að
kalla hann StranDalaveg =
Strandir / Dalir), sem þó var
tilgreindur sem annar möguleiki af tveimur í langtímaáætlun frá 1998, var hins vegar
ýtt út af borðinu í þessum
sömu drögum.
Þetta er þó leið sem Fjórðungsþing Vestfjarða, allar
sveitarstjórnir á norðanverð-

um Vestfjörðum og meirihluti
íbúa vill að farin verði sem
fyrst.
Grófar áætlanir gera ráð
fyrir að heildarkostnaður við
góðan veg þessa leið, sem er
um 25 km, sé um eða yfir 700
mkr. Því kann að vera nokkuð
snúið að leggja fjármuni til
hans, sem ekki nýttust vegfarendum að neinu leyti fyrr
en vegurinn er fullbúinn. Ég
ætla því að leyfa mér að minna
á þá leið sem Leið ehf., félag
um einkafjármögnun samgöngumannvirkja, hefur unnið að að farin verði.
Hún felur í sér að án tafar
verði hafist handa við vinnu
að undirbúningi og í framhaldinu að útboði og lagningu
alls vegarins. Til greiðslu
kostnaðar yrði fengið lán,
helst með ríkisábyrgð, og vegtollar innheimtir til greiðslu
þess. Hæpið er þó að vegtollar
dugi einir og sér til greiðslu
alls kostnaðar við veginn. Ef
ríkið legði hins vegar til hans
200 til 300 mkr. er næsta víst
að dæmið gengi vel upp. Á
einhverjum tímapunkti, t.d.
árið 2014, leysti ríkið síðan
veginn til sín og greiddi eftirstöðvar lána (ef einhverjar
yrðu). Ekki verður annað séð
en að bæði vegfarendur og
ríkissjóður gætu hagnast vel
á þessu.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, vináttu
og hlýhug við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu

Bjarneyjar Ingibjargar Ólafsdóttur
Hlíf II, Ísafirði

Magni Ö. Guðmundsson Svanhildur Þórðardóttir
Anna Lóa Guðmundsdóttir Gunnlaugur Einarsson
Þórdís Guðmundsdóttir Halldór Guðmundsson
Sveinn Guðmundsson Bergljót Ása Haraldsdóttir
barnabörn og langömmubörn.
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,,Ef ríkið legði fram 200 til
300 m.kr. er næsta víst að
dæmið gengur vel upp“
Jónas Guðmundsson
í Bolungarvík skrifar
Á árinu 2002 óku 52.600
ökutæki um teljara Vegagerðarinnar við Ennisháls á
Ströndum og var það aukning
um 9.000 ökutæki frá árinu
áður. Líklegt verður að teljast
að stór hluti ökutækja sem
þar fara um nýttu sér þessa
leið, auk umferðar sem bættist
við. Þykir vel mega miða við
að allt að 63.000 bifreiðar,
þar af um 3.000 stórar flutningabifreiðar, nýttu sé veginn
á ári hverju. Ef þrír fjórðu
hlutar
fólksbifreiðanna
greiddu 600 kr. (afsláttarkjör)
fyrir hverja ferð, einn fjórði
fólksbifreiðanna greiddi
1.000 kr. og þau 3.000 stóru
ökutæki sem um veginn færu
greiddu 3.500 kr. næmu heildartekjur tæpum 50 mkr. á ári.
Af þeirri fjárhæð bæri að
greiða 14 % virðisaukaskatt
(undanþága hlyti að fást fyrir
lægra skattþrepi eins og hjá
Speli hf. sem rekur Hvalfjarðargöng) og einhver kostnaður
hlytist af innheimtu og umsýslu en um ómannaða gjaldtöku yrði að ræða. Að því
tilskildu að Vegagerðin annaðist viðhald vegarins og snjómokstur má gera ráð fyrir að
skattar og árlegur kostnaður
yrðu aldrei meiri en 10 til 15
mkr. Eftir stæðu því allt að 35
til 40 m.kr. til greiðslu lána og
kostnaðar.
Því bendi ég þeim þingmönnum Vestfjarða, sem eru

að hugleiða hvernig milljarðinum verði best skipt, á að
leggja til þessarar leiðar einhverja fjárhæð svo a.m.k megi
ljúka hönnum vegarins og að
hann verði tilbúinn í útboð
sem fyrst sem síðan mætti viðhafa með fyrirvara um fjármögnun þegar þar að kæmi.
Það eru nefnilega gömul sannindi og ný, að Guð hjálpar
þeim sem hjálpa sér sjálfir. Ef
framlag fengist frá ríkinu en
að öðru leyti mætti notast við
leið einkafjármögnunar, þannig að Vestfirðingar og aðrir
sem nýttu sér veginn legðu
sjálfir sitt af mörkum með
greiðslu veggjalds, er nokkuð
öruggt að vegurinn yrði lagður
og við hann lokið, líklega mun
fyrr en ella, meirihluta vegfarenda og íbúa fjórðungsins til
hagsbóta.
Hitt er aftur annað mál, að
sú leið sem hlýtur að verða
framtíðarleið úr fjórðungnum
fyrir íbúa norðursvæðis Vestfjarða er Vesturleiðin svonefnda, þ.e. leiðin frá Ísafirði
suður í Vatnsfjörð og þaðan
austur í Gilsfjörð. Full ástæða
sýnist til að fara að huga meira
að henni en verið hefur.
„StranDalavegur“ mun hins
vegar nýtast íbúum Hólmavíkur og svæðanna þar í kring
um ókomna tíð.
Höfundur er sýslumaður í
Bolungarvík og stjórnarformaður í Leið ehf.
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maður vikunnar
Skemmtilegast að
eiga góða
stund með
vinum
Nafn: Jónatan Einarsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: 19. apríl 1975 í Bolungarvík.
Atvinna: Sjálfstæður atvinnurekandi í tölvubransanum.
Fjölskylda: Eiginmaður Foreldrar mínir heita Einar
Jónatansson og Guðrún B. Magnúsdóttir. Bræðurnir eru Magnús Már og Kristinn Gauti.
Helstu áhugamál: Tölvur, tónlist, matur og heilsa.
Bifreið: Engin.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Í augnablikinu
bara einhvern sem kemst áfram.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Þetta venjulega held ég, leynilögga eða flugmaður.
Uppáhalds matur? Úff... Það er svo margt að ég
gæti skrifað heila bók.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Blandað
sjávarrétta... eitthvað, sem ég fékk á litlu sveitahóteli
á Ítalíu.
Uppáhalds drykkur? Íslenskt vatn.
Uppáhalds tónlist? Er alæta á tónlist.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Tinna Björk
körfuboltasnillingur hjá KR.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Það eru nokkrir þættir
sem ég fylgist alltaf með s.s. 24, Boomtown, Friends,
Enterprise, Alias og fleiri.
Uppáhalds vefsíðan? Að sjálfsgöðu bb.is. Síðan
finnst mér skemmtilegt að fara annað slagið inn á
www.howstuffworks.com, enda upplýsingafíkill.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? The Shawshank redemtion.
Fallegasti staður hérlendis? Sennilega Ásbyrgi,
hef samt ekki skoðað landið nógu vel.
Fallegasti staður erlendis? Norðurhluti Ítalíu. Gardavatnið, Dólómítarnir, Flórens og Feneyjar.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Sjónvarpið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Eiga
góða stund með vinum.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Þröngsýni og Gróa á Leiti. Hef þurft að kljást við
hvoru tveggja.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Það er milli
mín og kærustunnar.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, já, marga. Maður á aldrei að hætta að láta
sig dreyma. Sumir hafa ræst og ég veit að aðrir eiga
eftir að rætast.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar ég var á fyrsta ári í MÍ og hallaði mér upp við
bókahillu á bókasafninu með þeim afleiðingum að
það hrundu þrjár eða fjórar stæður eins og domino
kubbar. Restin af deginum fór í að raða bókum.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Bæjarstjóri gerir ekki mikið á einum
degi. Ég myndi samt beita mér fyrir því að auka
aðgengi og þjónustu á netinu.
Lífsmottó? Að vera opinn fyrir öllu nýju.

Minnisvarði sjómanna á Ísafirði

Mjög illa farinn
Minnisvarði sjómanna á
Eyrartúni á Ísafirði er mjög
illa farinn af veðrun og liggur undir frekari skemmdum
ef ekkert verður að gert mjög
bráðlega. Nauðsynlegt er að
gera afsteypu af verkinu úr
öðru og varanlegra efni en
það mun vera mjög kostnaðarsamt. Ekki er hægt að
gera við núverandi styttu
vegna þess að efnið í henni,
sem er epoxý, stenst alls
ekki tímans tönn eins og
menn ætluðu þegar það var
notað. Vegna þessa máls
hefur verið haft samband

við ættingja myndhöggvarans, Ragnars heitins
Kjartanssonar.
Á síðasta fundi menningarmálanefndar Ísafjarðarbæjar var rætt um útilistaverk í
bæjarfélaginu og kom þar
fram, að ástand þeirra er afar
misjafnt. Ákveðið var að
taka þetta mál upp á ný á
næsta fundi og boða bæjartæknifræðing Ísafjarðarbæjar á þann fund.
Minnisvarðinn um Ragnar H. Ragnar eftir Jón Sigurpálsson þarfnast líka viðgerða.

Tónlistarveisla í Ísafjarðarkirkju

Diddú og Bergþór Pálsson
ásamt Tríói Reykjavíkur
Sannkölluð tónlistarveisla
verður í Ísafjarðarkirkju
þriðjudagskvöldið 25. febrúar
nk., en þá munu stórsöngvararnir Diddú (Sigrún Hjálmtýsdóttir) og Bergþór Pálsson
skemmta ásamt Tríói Reykjavíkur sem er skipað þeim
Guðnýju Guðmundsdóttur á

fiðlu, Gunnari Kvaran á selló
og Peter Maté á píanó.
Dagskrá tónleikanna er öll
af léttara taginu. Boðið verður
upp á Vínartónlist, sígaunalög
og tónlist úr þekktum söngleikjum, bæði evrópskum og
amerískum og má þar nefna
lagasyrpu úr West Side Story

eftir Leonard Bernstein, en
einnig lög eftir Scott Joplin,
R. Rodgers, Gershwin og
fleiri. Þá verða þeir Mozart,
Lehár og Strauss með í för, en
síðan mun tríóið bregða á leik
og flytja nokkrar vel valdar
perlur eftir m.a. Brahms, Fauré, Dvorák, Kreisler og Sara-

sate.
Vænta má afar fjölsóttra
tónleika enda flytjendurnir í
forystusveit íslenskra tónlistarmanna. Öll hafa þau sungið
og leikið á Ísafirði áður og
eru því tónleikagestum góðkunn.

Faktorshúsið í Hæstakaupstað á Ísafirði

Fólk utan átthagafélaga
blótar þorra líkt og aðrir
Þorrablót þeirra sem ekki
tilheyra átthagafélögum eru
orðin fastur liður í þorrablótaflórunni á norðanverðum Vestfjörðum. Velflest blót á svæðinu taka mið af ættarslóðum
fólks, svo sem þorrablót
Sléttuhreppinga, Grunnvíkinga, Strandamanna og Hnífsdælinga, svo að dæmi séu tekin.

Þeir sem ekki telja sig passa
inn í það mynstur eiga nú orðið sitt eigið þorrablót og fór
það fram í Faktorshúsinu í
Hæstakaupstað á Ísafirði á
laugardag. Áslaug Jóhanna
Jensdóttir, skipuleggjandi
blótsins segir að vel hafi tekist
til og fólk hafi skemmt sér hið
besta. Blót þetta er með óhefðbundnu sniði að því leyti að

dagskráin er leikin af fingrum
fram og gestum því skylt að
mæta með sitt skemmtilegasta
skap.
Húsið sá gestum fyrir trogum og segir Áslaug að matur-

Félagar í Tríói Reykjavíkur ásamt Diddú og Bergþóri.

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
Í ÍSAFJARÐARBÆ
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina að Silfurtorgi 2,
Ísafirði.
Breytingin felst í því að byggingarreitur er stækkaður um þrjá metra í átt að
Silfurtorgi.
Breytingartillagan verður til sýnis á
tæknideild Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, frá fimmtudeginum 20. febrúar nk. til fimmtudagsins
20. mars 2003.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til að
skila inn skriflegum athugasemdum
til undirritaðs er til 3. apríl 2003.
Ísafirði, 17. febrúar 2003,
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

inn hafi hlotið góðar undirtektir. Allir hefðbundnir þorraréttir voru á boðstólnum og
meðal annars bæði súr hvalur
og kæstur hákarl.

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Íbúð óskast
Embætti Sýslumannsins á Ísafirði óskar
eftir að taka á leigu 4ra herb. íbúð eða hús
á Ísafirði fyrir fulltrúa embættisins.
Vinsamlega hafið samband við Óla eða
Eyjólf í síma 450 3700 eða í símum 860
1126 og 897 3733.

ÚTBOÐ

Frá þorrablótinu í Faktorshúsinu.

30 ára afmælis Páls Pálssonar ÍS minnst á Hótel Ísafirði á laugardag

Efnt til áhafnarhátíðar

Á laugardag verður haldin
á Ísafirði áhafnarhátíð ísfisktogarans Páls Pálssonar ÍS
102, í tilefni þess að þrjátíu ár
eru liðin frá því að skipið kom
nýsmíðað til Ísafjarðar í fyrsta
sinn. Skipið hefur alla tíð aflað
hráefnis til vinnslu í Hraðfrystihúsinu í Hnífsdal.
„Mér finnst það nokkuð
merkilegt að sama atvinnutækið skuli hafa gegnt sínu
hlutverki fyrir Vestfirðinga í
þrjátíu ár“, segir Guðjón Arnar
Kristjánsson alþingismaður,
fyrrum skipstjóri á Páli og
einn þeirra sem kveðja menn
saman til hátíðarinnar. „Páll
er sennilega eina skipið hérlendis sem eftir allan þennan
tíma er ennþá í nákvæmlega
sama hlutverkinu og það var
keypt til, það er að afla sama
frystihúsinu hráefnis til vinn-

slu í landi“, segir Guðjón Arnar.
Það var 21. febrúar árið
1973 sem Páll Pálsson kom
til Ísafjarðar í fyrsta sinn. Guðjón Arnar sótti skipið til Japans og var skipstjóri á Páli í
tæp tuttugu ár eða fram til
1992. Hann segir að send hafi
verið út um 150 bréf til fyrrverandi áhafnarmeðlima en
ekki hafi verið til skrá yfir
áhöfnina nema frá árinu 1977.
Hann biður því þá sem voru á
skipinu fyrir þann tíma og
hafa ekki fengið bréf að hafa
samband við sig eða Friðbjörn
Óskarsson eða Guðmund Óla
Lyngmo, en þeir þremenningarnir vinna saman að undirbúningi hátíðarinnar.
Ætlunin er að halda fagnaðinn á Hótel Ísafirði laugardaginn 22. febrúar. „Nema ef

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
útboðsverkið Skógarbraut á Ísafirði.
Helstu magntölur: Fyllingar 7.800m³,
nýir skurðir 150 m, dýpkun skurða
500 m, stálræsi 140 m, burðarlag
2.600 m³.
Útboðsgögn verða afhent frá og með
fimmtudeginum 20. febrúar nk. og
tilboð verða opnuð 28. febrúar 2003
kl. 11:00. Verð útboðsgagna er kr.
5.000.Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

það verður rosalegt fjölmenni
sem ætlar að mæta, þá getur
verið að við þurfum að fara í
stærra húsnæði og þá yrði það
degi seinna eða sunnudaginn
23. febrúar“, segir Guðjón
Arnar. Hann segir að á dagskránni verði „Pálssögur“,
glens og grín og vissulega
muni menn taka lagið. „Jafnframt munum við ýmsir úr
áhöfninni, bæði fyrrverandi
og núverandi, fara yfir sögu
skipsins í þessi þrjátíu ár.“
Miðfell hf., dótturfélag
Hraðfrystihússins hf. í Hnífsdal, lét smíða Pál Pálsson og
urðu þá straumhvörf í starfseminni. Hráefnisöflunin jókst
og varð jafnari en áður. Eftir
samruna sjávarútvegsfyrirtækja við Djúp er það nú
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf.
í Hnífsdal sem gerir skipið út.
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Fóstbræðrasaga úr S
Við erum stödd í póstnúmeri 420. Nánar
tiltekið í eldhúsinu á Holtagötu 1 í Súðavík.
Póstnúmer 220 er í Hafnarfirði og ef 200 er
bætt þar við, þá er maður kominn með 420
Súðavík. Hefur þetta einhverja þýðingu?
Viðmælendurnir eru Gunnar Jónsson og
Þorsteinn Jónínuson. Þeir eru sestir niður
við eldhúsborðið með kaffi og eplasnafs enda
á leiðinni á þorrablót. Í gegnum tíðina hefur
það verið grundvöllur góðra sagnamanna að
kunna færa í stílinn. Þessi list er að nálgast
fullkomnun í smágerðu háði samtímans. Er
nú er svo komið fyrir heilli kynslóð karla og
kvenna, að aldrei er hægt að greina með
nokkurri vissu hvenær þetta fólk er að grínast og hvenær ekki. Mörkum gríns og alvöru
hefur verið sleppt og öllum öruggu hláturstöðunum kippt í burtu. Þetta minnir dálítið
á fræðimennina sem berja á manni með
vangaveltum um póstmódernismann. Það er
ómögulegt að átta sig á því hvort póstmódernismi þýðir eitthvað eða hvort þessir
uppskrúfuðu spekúlantar eru bara að hæðast að sauðsvörtum almúganum sem veit
ekki betur, reynir að setja sig inn í málið, og
gera sig gildandi í sprokinu um þennan
tísku-isma áratugarins sem leið. Að sama
skapi er ekki að undra að til sé önnur kynslóð fólks sem finnst uppistand Jóns Gnarr
vera með öllu tilgangslaust og umvefur sig í
staðinn í öruggu gríni Spaugstofunnar á
hverju laugardagskvöldi.
Þeir Gunnar og Steini eru
fóstbræður en Gunnar tilheyrir líka skemmtigenginu Fóstbræðrum. Hann segir það vera
synd að hafa ekki getað tekið
Steina með í það fóstbræðralag. Hann hafi bara verið of
upptekinn af kvennamálunum
á þeim tíma. Steini heldur því
hins vegar fram að hann hafi
verið of grannur til að fá hlutverk.
Gunnar: „Það má segja að
þú hafir skotið þig í fótinn
með þessari megrun.“
Steini: „En ég verð samt
alltaf feitur í hjarta mér.“
Gunnar: „Skrýtið með hann
Steina. Hann er eins og maður
sem hefur misst útlim, þreifar
stundum eftir bumbunni sem
hann var með einu sinni og
finnur fyrir tilfinningum í
henni 20 sentimetrum fyrir utan núverandi maga.“
Steini: „Þegar ég var sem
feitastur, þá var ég á ákveðinn
hátt mjög hamingjusamur
maður. Margir setja þessa fitu
fyrir sig en ég tel mig hafa
búið yfir ákveðnu dýrslegu aðdráttarafli og gert mér bara
fyllilega grein fyrir því hvurslags ástandi ég var í og var
ekkert að sýta það neitt. Ég
bara notfærði mér það ef eitthvað var.“
– Það má segja að ykkar
fóstbræðralag hafi átt sína
gullöld hérna í Súðavík.
Steini, þú ert Súðvíkingur, og
Gunnar er gjarnan kenndur
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við Súðavík. En þú ert samt
frá einhverjum allt öðrum
stað?
Gunnar: „Jú, ég er það sem
kallað er Gaflari, fæddur og
uppalinn í Hafnarfirði, sem
hefur gefið mér ákveðið forskot í grínheiminum. Allir
grínarar sem eitthvað hefur
kveðið að eru úr Hafnarfirði.“
Steini: „Það eru Halli og
Laddi, Siggi Sigurjóns, Steinn
og Davíð. Bjössi bolla er líka
úr Hafnarfirði.“
Gunnar: „Og Stefán Karl
náttúrlega.“
– Ert þú þá svona innvígður
maður? Er þetta eins og að
vera Sikileyingur í mafíunni
eða Gyðingur í fjármálaheiminum?
Gunnar: „Já, ef þú hefur
pótensíal, þá er þetta óumflýjanlegt.“
Steini: „Ég er hins vegar af
landsbyggðinni og hef ekki
þetta forskot.“
Gunnar: „Sko, þetta er eins
og með Keflavík. Þeir eru með
rokkið, Hafnarfjörður er með
grínið.“
Steini: „Súðavík er þá með
hvað?“
Gunnar: „Nú, okkur.“

Slúðursagnagerð
– En hvernig komu ykkar
kynni til?
Steini: „Gunnar kom hingað 1987 þegar ég var 12 ára
og ég var skíthræddur við

hann. Hann var mjög ógnvekjandi, ók um á ljósbláum
Volkswagen. Ein æskuminningin er frá því að það voru
tónleikar með Bítlavinafélaginu í tilefni af því að ungmennafélagið var 10 ára. Þá
var Gunni búinn að vera hérna
í tvö ár og ég hafði séð hann
útundan mér og verið hræddur
við hann. En eftir þessa tónleika hafði Gunnar fengið sér
eitthvað neðan í því. Að rokkara sið ákvað hann að rústa
bílnum sínum, af því að hann
átti ekki gítar, og fór að hoppa
ofan á þakinu á Fólksvagninum. Þú hefur
verið svona 110 eða
120 kíló þá.“
Gunnar: „Nei, ég
var 147 kíló þegar ég
kom til Súðavíkur.“
Steini: „Við það að sjá þetta
atvik, þá magnaðist ótti minn
við hann. En svo leið og beið
og ég fór að vinna í Frosta og
þá jukust kynni okkar. Þá var
ég maður sem fílaði Sálina
hans Jóns míns og AC-DC
flokkinn og ekkert annað. En
einu sinni á afmælinu hans
Gunnars kom ég í partí inni í
Afturenda [sem er verbúðin á
Langeyri innan af þorpinu],
þá fórum við í bumbuslag,
berir að ofan, og Gunnar sá
eitthvað í mér.“
– En hvað dró Gunnar til
Súðavíkur?
Gunnar: „Ég kom hingað á
vertíð – og ég hefði farið aftur
hefði ég átt fyrir flugfarinu til
baka. Það fór bara um mig
kuldahrollur þegar ég keyrði
hérna inn í bæinn.“
Steini: „Þú hélst nú að þú
værir að koma í Súðavík þegar
þú sást Arnardalinn.“
Gunnar: „Já fyrst, þá vissi
ég ekkert við hverju ég átti að
búast og hélt að þorpið sem
ég átti að fara að búa í væri
Arnardalurinn. En það var
búið að segja mér að ég þyrfti
að fara í gegnum göng til að
komast til Súðavíkur. Þannig
áttaði ég mig á því að sennilega væri ég ekki kominn á
rétta staðinn og þyrfti að halda
eitthvað lengra áfram.“
Steini: „Byrjaðirðu strax að
búa á Afturenda?“
Gunnar: „Nei, þegar ég kom
fyrst flutti ég inn á Framenda“
– (einnig húsakostur farandverkamanna á Langeyri).
Steini: „Alveg rétt – þar sem
þú smalaðir inn gæsunum og
hélst gæsapartíið og keyrðir á
mótorhjólinu á stofugólfinu.“
Gunnar: „Upp um alla
veggi. Þetta var held ég bara
2. febrúar.“
Steini: „Þannig að það eru
komin 16 ár síðan þú komst
fyrst til Súðavíkur.“
– Þið hafið sáð mörgum
grínfræjum saman í Súðavík,
ekki satt?
Steini: „Jú, félagi okkar
Bjarki Hreinsson kom hérna í

bæinn fljótlega á eftir Gunnari, sem var búinn að kynnast
bæjarlífinu það vel, að hann
sá að sögur um náungann
gengu hér fjöllum hærra. En
hann heimtaði að þeir létu sem
þeir væru samkynhneigðir og
að Bjarki leiddi hann í gegnum bæinn og léti vel að honum. En Bjarki var ekki alveg
til í tuskið svo að þráðurinn
var upptekinn þegar ég var
farinn að hanga inn á gafli hjá
Gunnari. Þá vorum við að
vinna í Frosta og ég var eitthvað að þukla á Gunnari og
hræra í hárinu á honum og
gera vel við hann á alla lund.
Þá kemur þarna ein-

hverjir gátu ekki umgengist
brennívín almennilega en
komust svo að því að félagslífið á smástöðum gengur
voða mikið út á drykkju. Fólk
bara vann myrkrana á milli
og datt svo í það á
helgum. Fljótlega sogaðist
þetta fólk
með og hafði
bara gott af því.
Þetta var furðulegasta lið allt
og auðvitað nutu
menn góðs af því.
Þetta var hin besta
skemmtan.“
Gunnar: „Það
var mikið fyllirí

hver
stúlka og
segir í fremur túrlegum
tóni: Af hverju
byrjarðu ekki bara með honum? Ég svaraði að bragði að
ég hefði það fyrir stefnu að
sofa ekki hjá neinum karlmanni sem svæfi hjá mömmu
minni.
Þannig var það komið út
um allt þorp að Gunnar væri
að gilja Jónínu Guðmundsdóttur og son hennar. Það var
náttúrlega ekkert hægt að
bakka með þetta, svo að við
Gunnar fórum að kyssast þegar við mættum í vinnuna á
morgnana og þakka hvor öðrum fyrir nóttina. En einhvern
tímann brást ég ókvæða við
þegar Gunnar mætti of seint
í vinnuna og innti hann eftir
því hvar hann hefði verið. Ég
hefði verið heima hjá honum
um nóttina en hann einhvers
staðar annars staðar. Þá sagði
hann að mér kæmi það ekkert
við og ég var alveg brjálaður
og sakaði hann um að halda
fram hjá mér með mömmu.
Um þetta spunnust að sjálfsögðu alveg gríðarlegar sögur.
En svo fór fólk að fatta þetta.
Einhvern tímann var ég heima
hjá ömmu og sagði: Jæja
amma, ég er farinn til Gunnars. Og þá sagði gamla konan:
Hvað ertu alltaf að hanga í
rassgatinu á honum Gunnari?
Okkur þótti þetta alveg gríðarlega fyndið.“

Skrýtnar skrúfur í Súðavík
Steini: „Á þessum tíma sópuðust hingað alls konar eftirtektarverðir karakterar. Það
var atvinnuleysi fyrir sunnan
og útlendingar ekki leyfðir.
Þetta var alls konar fólk. Mikið til hjónafólk sem ætlaði að
redda einhverju. Fjárhagurinn
illa leikinn og sambúðin í
kröggum þannig að fólk ætlaði að koma á vertíð og redda
þessu öllu saman. Margir
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í gangi og þó að menn væru
birgðir upp fyrir fjögurra daga
helgi, þá var brennivínið oftast
búið eftir föstudagskvöldið,
þannig að það voru menn sem
höfðu hreinlega þann starfa
að lána flöskur.“
Steini: „Svo
var bruggað í öðru
hverju húsi hérna
og svo voru
menn hérna í
samböndum
við fraktskip
og fengu fljótlega viðurnefni
af því. Ja,
Maggi Sprútt
til dæmis

a úr Súðavík
og fleiri menn.“
Gunnar: „Blessuð sé minning hans Magga heitins
Sprútt.“

Fyrirliði körfuboltaliðsins
Steini: „Einhvern tímann
tókum við Gunni alveg ferlegt
fyllirí. Við vorum að drekka
Tekíla blandað í gini, settum
upp vegartálma og kveiktum
bál. Ætluðum síðan að stela
bíl sem til allrar mildi reyndist
óökuhæfur. Eftir þetta fyllirí
var eiginlega brotið blað í
gleðskap okkar Gunnars. Við
fórum að taka upp á furðulegustu hlutum okkur til afþreyingar, meðal annars að spila
körfubolta þegar streetballæðið gekk sem hæst. Við spiluðum einmitt fyrir framan
Bókhlöðuna á Ísafirði og töpuðum skelfilega sökum þynnku og úthaldsleysis.“
Gunnar: „Aðallega úthaldsleysis. En við urðum nú í
þriðja sæti á Súðavíkurmótinu.“
Steini: „Og ollum allavega
einum manni varanlegu
hnjaski.“
Gunnar: „Já, helsta trikkið
okkar Steina var að hoppa
báðir upp á móti boltanum,
sem mótherjinn gerði að sjálfsögðu líka og kramdist þá oft
á milli okkar.“
Steini: „Við náðum mörgum þannig.“
– Hvor ykkar var fyrirliði
liðsins?
Gunnar: „Ég var fyrirliðinn
enda bæði stærri og feitari.
Hann var reyndar nálægt því
að ná mér á tímabili enda átum
við gríðarlega mikið á þessum
árum.“
Steini: „Já, það var oft unnið
bara til þrjú á sumrin. Sumarið
er tíminn og þá fengum við
okkur kannski pítsu um sexleytið. Svo fengum við okkur
kvöldmat og síðan kannski
aftur pítsu. Enda má segja að
það hafi verið stöðugir pítsuflutningar hérna á hlíðinni. Ég
tútnaði líkaði út. Þegar ég
byrjaði í Menntaskólanum var
ég 123 kíló en var orðinn 147
um jólin, á þremur mánuðum.
Guttormur nær þessu ekki
einu sinni í Húsdýragarðinum.“
Gunnar: „Við reiknuðum
þetta einhvern tímann út eftir
forskrift. Umreiknuðum fjölgun kílóanna yfir í hitaeiningar
og ég held að við höfum verið
komnir í ellefu þúsund á dag.“

Riddarinn
Talið berst að vináttunni en
Gunnar segir þá félaga vera
bundna saman af bæði líkama
og sál.
Steini: „Já, ég held að við
höfum nú einhvern tímann
blandað blóði og bundist fóst-

bræðralagi.“
Gunnar: „Það var ekki nóg
að fara í riddarann heldur urðum við að gera þetta almennilega.“
Steini: „Riddarinn er nú líka
ákveðin gerð af fóstbræðralagi. Ég held að ég hafi aldrei
farið í riddarann með neinum
öðrum en Gunnari.“
– Hvað er að fara í riddarann?
Gunnar: „Riddarinn felst
náttúrlega í því að vippa út
folanum, grípa um hann og
hefja gandreið.“
Steini: „Halda um hreðjar
sér og hoppa.“
Gunnar: „Fara á brokkið.“
Steini. „Og með baðhandklæði á milli rasskinnanna.“
Gunnar: „Helst. Viskustykki að lágmarki. Eftir því
hvernig menn eru vaxnir en
slíkar eru kinnarnar að það
hefði mátt halda á planka.“
Steini: „Það varð vitni að
þessu, saklaus maður sem bjó
fyrir neðan okkur. Hann var
að fá sér næturverð og varð
litið út í albjarta sumarnóttina
– ja, hann sá tungl, tvö full
tungl. Hann hefur ekki borið
þess bætur og fór fljótlega upp
úr þessu að missa hárið.“
– Gunnar, sækir þú mikið í
þessa súðvísku fugla og þessu
súðvísku tilveru í þínu gríni?
Gunnar: „Já, þetta gaf mér
ótrúlega mikið að fá að vera
hérna og fíflast, skilurðu. Fólk
tók mér svona misjafnlega en
flestir höfðu nú gaman af
þessum fíflalátum. Þó oft hafi
maður nú hneykslað fínustu
konur hér í bæ.“
Steini: „Og gerðir í því
líka.“
Gunnar: „Já, til þess var
leikurinn gerður.“

Fimm vídeóleigur
og þrettán lesbíur
– Var kvikmyndaferill þinn
hafinn áður en þú komst til
Súðavíkur?
Gunnar: „Já, hann var það,
hafði verið að taka við sér
hægt og rólega, eins og allir
góðir hlutir gerast. Ferillinn
byrjaði 1983. Þá var fyrsta
myndin, það var sjónvarpsmynd. Laddi lék aðalhlutverkið og ég lék einhvern
skólastrák. Svo bara smám
saman vatt þetta upp á sig. Ég
hugsa jafnvel að hefði ég ekki
verið hér, þá hefði þetta gerst
hraðar. Menn höfðu ekki fyrir
því að ná í mig nema Hrafn
Gunnlaugsson sem ég starfaði
með í fjöldamörg ár. Það eru
orðin tuttugu ár sem að leiðir
okkar hafa legið saman.“
– Þú hefur þá verið í nær
öllum myndunum hans?
Gunnar: „Það má segja að
ég hafi verið í öllu sem
Krummi hefur gert síðan 1983
nema þeirri mynd sem hann
gerði í Svíþjóð og heitir

Gunnar og Steini með móður Steina, Jónínu M. Guðmundsdóttur.
Böðullinn og skækjan. Svo Þetta átti að vera Hamlet á 5
var líka mynd sem hann gerði mínútum og Rómeó og Júlía.
eftir
handriti
Davíðs Þetta var staðfært yfir í ísOddssonar, sem heitir Allt lenskan raunveruleika. Hamlgott. En núna síðast lék ég í et var orðinn verkamaður,
Opinberun Hannesar, sem er vann við gatnagerð, studdi sig
einmitt líka gerð eftir handriti við skóflu og fór með stutta
Davíðs. Mér skilst að hún útgáfu af þessum fræga mónóverði frumsýnd núna í mars, lóg, að vera eða vera ekki.
apríl. Þar lék hinn týpíska Einhvern veginn komst það
íslenska smáglæpamann sem aldrei lengra sökum peningaer að reyna að fóta sig í hinum skorts. Svo var þessari hugíslenska mafíuheimi.“
mynd náttúrlega stolið og hún
– Má jafnvel segja að þú sett upp á svið, þ.e. Shakehafir komið frá Súðavík sem speare tútal á 97 mínútum.“
fullmótaður grínari?
Steini: „Það er nú eitt sem
Gunnar: „Já, það má eigin- hefur hlotist af þessu bralli
lega segja það. Hérna hafði okkar, slugsi í vinnunni og
ég sko aðgang að ákveðnum kjaftagangi. Það er að þetta
hópi sem gaf mér nokkra hefur allt verið sagt aftur af
mynd af því hvernig það yrði einhverjum öðrum. Það þykir
að vera frægur.“
mér svolítið blóðugt.“
Steini: „Svo voru náttúrlega
Gunnar: „Já, en ég er með
gerðar myndir hér.“
kenningu um þetta.“
Gunnar: „Já, það voru ýmsSteini: „En ég held hins
ar heimamyndir sem við vor- vegar að þessu hafi verið
um að vinna að hérna, sem stolið.“
svo kannski urðu aldrei fullGunnar: „Nei ég held það
mótuð verk úr. Menn voru ekki. Því að maður fær ákveðstórhuga og stofnuðu kvik- na hugmynd sem kemur í
myndafélög – Kofrimount, gegn, sem kemur einhvers
Holdleysu og Trolli Bros.“
staðar frá, hvort sem það er
Steini: „Þeir framleiddu guð eða einhver listagyðja
einmitt Jón Bónda þar sem sem er að senda þér þessa
Gunnar lék Dr. Nei. En þegar hugmynd. Ef þú framkvæmir Gunnar bakaði þessa þriggja laga súkkulaðitertu í tilefni
best lét voru þrjú kvikmynda- ekki þessa hugmynd, þá er árþúsundamótanna. Hann segir tertuna minna á brauðið
félög hér í bænum, fimm hún bara send eitthvað ann- og fiskana í Biblíunni en kakan metti fjölda manns og
þurfti ekki nema örþunna sneið til að fylla mestu matgogga.
vídeóleigur og þrettán lesbíur. að.“
Já, og tuttugu og einn alkóSteini: „Já, þú meinar það.“ gefur manni ákveðna orku.“ inn mættur í Frosta sem hafði
hólisti, virkur eða óvirkur.
Gunnar: „Já. Okkur hefur
Steini: „Það eru stórkostleg aðgang að síma þannig að við
Lesbíurnar voru þá 5% af verið gefinn fjöldinn allur af þessi augnablik þegar maður fórum yfir götuna í símaklefhöfðatölu. Við ætluðum að tækifærum til að gera góða þurfti kannski að mæta ann og hringdum þaðan.“
fara með þetta í blöðin.“
hluti sem við svo aldrei gerð- snemma í vinnuna og sá sólina
Steini: „Tróðum okkur báðGunnar: „Já, Súðavík hafði um neitt úr og komum aldrei í koma upp yfir Snæfjalla- ir inn í hann við illan leik og
mjög margt fram að færa mið- verk, af því að við vorum of ströndinni og bara andaði komumst svo ekki út aftur.“
að við höfðatölu.“
bissí við að éta, eyddum öllum þessu öllu að sér. Nýjum
– Hvað voruð þið þungir
Steini: „En ég held nú að okkar pening í mat og áfengi í degi.“
þá?
strákarnir í Trolli Bros. hafi staðinn fyrir að búa til eittGunnar: „Það var nú á einu
Steini: „Ég hef verið svona
verið langduglegastir við að hvað.“
svona augnabliki snemma 160, kannski 165 kíló.“
koma sínum hugmyndum í
Steini: „Það er þetta að morguns sem við sáum geimGunnar: „Já ætli við höfum
verk.“
skapa eitthvað í staðinn fyrir skipið yfir Kofranum.“
bara ekki verið svipaðir þá.
að eyða.“
Steini: „Þetta var eins og Ég var þarna á tímabili nálægt
Gunnar: „Við sköpuðum stjarna sem skipti litum og því að vera einn og níutíu sinnHugverkastuldur?
okkur sjálfa náttúrlega.“
stækkaði og minnkaði. Svo um einn og níutíu.“
Gunnar: „Það voru uppi
Steini: „Inspírasjónin er bara hvarf hún.“
Steini: „Það var gríðarleg
háar hugmyndir hjá Hold- náttúrlega gríðarleg hérna,
– Létuð þið yfirvöld vita af vömb á þér.“
leysu. Við þróuðum nútíma bara krafturinn í fjöllunum.“ þessu?
Enginn biturleiki
útgáfur, svona styttar versjónGunnar: „Já, það er alveg
Gunnar: „Já, við létum Alir, af verkum Shakespeare. magnað hér. Þetta umhverfi mannavarnir vita. Það var eng– Svo gerist það eftir langt
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og frjósamt tímabil í Súðavík
að þú meikar það, Gunnar.
Hvernig kom það til og af
hverju meikar þú það en ekki
Steini?
Gunnar: „Vegna þess að
þetta átti alltaf fyrir mér að
liggja. Enginn fær sín örlög
flúið. Þannig að ég varð bara
að bíta í það súra epli og fara
suður og gera það sem ég
þurfti að gera. Örlögin sögðu
allt um það.“
Steini: „Ég hins vegar hef
ekki fundið minn örlagakost
ennþá, fyrir utan að eignast
konu og barn. En það er enginn biturleiki í mér.“
– Var þetta bara símtal einn
morguninn?
Gunnar: „Já. Ég var bara
beðinn um að mæta í prufu,
sem ég og gerði. Af einhverjum ástæðum var ég valinn
frekar en einhver fjöldi lærðra
leikara. Síðan varð bara ekkert
aftur snúið. Enda hef ég verið
sáttur við örlögin og ákvað að
fylgja örlagabrautinni í stað
þess að flýja af henni eins og
kannski vera mín hérna byggðist á.“
– Flýja Hafnarfjarðarörlögin?
Gunnar: „Já, til dæmis.
Halda mér frá þeim allavega
eins og kostur var.“
Steini: „Örlög þín eru að
vera leikari, það er ekki spurning.“
– Óskar Jónasson leikstýrði
Fóstbræðrum en þekktust þið
eitthvað fyrir það?
Gunnar: „Við höfðum
svona heyrt hvor af öðrum.“
Steini: „Ekki gleyma Trolli
Bros.“
Gunnar: „Já, hann klippti
til dæmis Jón Bónda.“
Steini: „Það er sú kvikmynd
sem gerð hefur verið í Súðavík
sem hefur hlotið hvað mestar
vinsældir og verið hvað mest
sýnd. Ég veit um eintök á
Austurlandi.“
Gunnar: „Og í Evrópu.“

Steini: „Þessi mynd hefur
farið víða, alla leið í Norðaustur-Evrópu. Og sennilega
vestur um haf. Það er ein
frænka í Bandaríkjunum sem
gæti átt eintak af henni.“
Gunnar: „Og þetta gerist allt
án skipulegar dreifingar.“
– Hverjir eru þessir merkilegu Trolli Bros.?
Steini: „Það eru Davíð
Steinsson og Snorri Steinsson,
synir Steins Kjartanssonar og
Helenu Hjaltadóttur. Þetta eru
mennn úr galsahópi óháðra
listamanna.“
Gunnar: „Sem höfðu eiginlega mestan áhuga á að láta
eitthvað verða úr hlutunum
og höfðu til þess nennu.“
Steini. „Já, metnað og
nennu.“
– Aðgang að fjármagni?
Steini: „Pabbi þeirra er náttúrlega sparisjóðsstjóri.“
Gunnar: „Þeir höfðu ótæpilegan aðgang að fjármagni.“
– Hvað ertu búinn að gera
margar Fóstbræðraseríur?
Gunnar: „Ég var í þremur
seríum með mismunandi leikstjórum. Óskari, Sigurjóni
Kjartans og Ragga Braga í
fimmtu seríu.“
Steini: „Sem er nú einmitt
verið að endursýna á Stöð 2.“

Á valdi örlaganna
– Hvernig er líf fræga fólksins?
Gunnar: „Það er bara – það
er ekkert ólíkt öðru lífi. Ég bý
að því að vera ógnvænlegur,
þannig að ég verð ekki mikið
var við þetta. Ekki fyrr en að
fólk er búið að fá sér í glas og
manar sig upp.“
Steini: „Ég hef farið nokkrum sinnum með Gunnari út á
lífið eftir að hann varð frægur.
Annars vegar eru þetta einhverjir strákar sem kalla á
hann Hei, handklæða þarna,
hei, og Gunnar bara segir hæ
og veifar bara.

Gunnar og Steini á bryggjunni á Langeyri en þar stunduðu þeir verbúðarlíf á árunum.
En svo eru það konurnar. stokkið á þau tækifæri sem verða vill, þá hugsa ég að eftir
Ég hef orðið vitni af því oftar mér hafa boðist og kannski svona þrjú til fimm ár þá verði
en einu sinni og oftar en tvis- svona undir niðri ekki fundið þetta komið í 100%. Ég þarf
var þegar við höfum setið á mig tilbúinn til þess. En það bara að gefa mér þennan tíma
knæpum, að það liggur við að kemur að þessu, skilurðu. í það. Svo er það bara örlagþað sé röð. Þær bara forma Þannig að ég ætla bara að anna að skera úr um hversu
röð eins og þær séu að fara vera kominn í mitt besta form mikið frægur ég verð.“
upp í strætó og svo bara Já hæ þegar þar að kemur.“
Ljóst virðist að spennandi
hvað þú bara obboslega fræg– Hvernig er staðan á þér í tímar eru framundan. Það
ur og eru bara veifandi framan dag, ertu í 100% starfi við að verður gaman að fylgjast með
í hann brjóstunum liggur við. vera frægur?
frægðarsól Gunnars rísa í
Og Gunnar bara ha, ferlega
Gunnar: „Nei ég reyni nú Hollywood og forvitnilegt að
kurteis og almennilegur gaur. að halda þessu sem hlutastarfi sjá hver örlagakostur Steina
Svo bara fara þær og Gunnar enn sem komið er. Hvað sem verður. Við kveðjum fjölfattar ekki þetta dýrslega aðdráttarafl sem hann býr yfir.
Sem náttúrlega leynist í fitunni
í rauninni. Því meiri massi,
því meira aðdráttarafl. Bara
samkvæmt eðlisfræðinni.“
Gunnar: „Ég hef alltaf sagt
sko að ég hafi farið þetta miklu
meira á fegurðinni en hæfileikunum.“
Steini: „Ekki einungis ertu
Hjá menningarmálanefnd
fallegur, heldur ertu allur fallÍsafjarðarbæjar er stefnt að
egur og það er mikið af þér.
því að minnast þess með
Ég meina, ég er 110 kíló en
einhverjum hætti, að um
þú ert 160. Þarna munar bara
þessar mundir er öld liðin
50 kílóum af fegurð. Það er
frá fæðingu Hannibals
bara þessi hógværð í honum
Valdimarssonar, sem var
Gunnari. Hann tekur ekki eftir
lengi kennari og skólastjóri
því þegar konur fara á fjörurá Ísafirði. Meðal annars hefnar við hann. Hann er bara
ur verið rætt um að minnast
eitthvað svo hógvær og skynjaldarafmælisins við skólaar þetta ekki. Ég held nefnislit Grunnskólans á Ísafirði
lega að þetta sé lykillinn að
í vor. Hannibal lauk kennþví að hann er ekki kominn til
araprófi í Danmörku árið
Hollywood. Það hafa margir
1927 og hélt smábarnaskóla
útlendir menn labbað upp að
Hannibal Valdimarsson á
á Ísafirði veturinn á eftir.
honum, til dæmis Damon AlHann var skólastjóri yngri árum.
barn og fleiri. Hann vissi fyrir
barnaskólans í Súðavík Ísafirði 1931-1938 og síðan
það fyrsta ekki hver Damon
1929-1931, stundakennari skólastjóri hans 1938-1954 og
Albarn var þegar hann kom.
við Gagnfræðaskólann á aftur árið 1975, þegar hann
Damon sagði við hann Yes,
yes, I´m Damon og I want
you in a video. Og Gunnar
bara jess, jess kollmí. Bullaði
eitthvað og fór bara að tala út
úr rassgatinu á sér. Hann bara
fattaði þetta ekki, hann fattaði
ekki að manninum var alSkipt var um spurningu en slíkt hefur mjög sjaldan
vara.“
vikunnar á bb.is á öðrum komið fyrir svo nokkru nemi.
– Er þetta málið, hefur
tíma en venjulegt er eða sl.
Þetta gerðist einnig 4. júlí í
heimsfrægðin verið send til
föstudag. Ástæðan er sú, að hitteðfyrra en þá dældi sami
þín en þú ekki tekið við henni?
alvarleg spjöll voru unnin á maðurinn um 150 atkvæðum
Gunnar: „Já, ég skal alveg
þessum leik að þessu sinni, inn í eitt svaranna. Á föstudag
játa það fúslega að ég hef ekki

skylduna í kanadíska einingahúsinu í Súðavík, sem illar
tungur halda fram að sé
norskt, og bindum það fastmælum að endurtaka leikinn
að fimm árum liðnum. Þá er
stefnt að því að hittast í glæsivillu Gunnars í Beverly Hills.
En þar, í póstnúmeri 90210,
hefur hann í hyggju að reisa
stækkaða mynd af félagsheimilinu í Súðavík.
– Viðtal:
Kristinn Hermannsson.

Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar

Hyggst minnast þess að öld
er frá fæðingu Hannibals
var kominn á áttræðisaldur.
Þá var sonur hans, Jón Baldvin Hannibalsson, skólameistari Menntaskólans á
Ísafirði.
Hannibal var sem kunnugt er þingmaður í fjölda
ára og tvívegis ráðherra,
fyrst 1956-58 og aftur 197173. Meðal fjölmargra trúnaðarstarfa hans má nefna,
að hann var bæjarfulltrúi á
Ísafirði í sextán ár, formaður
Verkalýðsfélagsins Baldurs
á Ísafirði í sjö ár, forseti
Alþýðusambands Vestfjarða 1934-53 og síðan forseti Alþýðusambands Íslands 1954-71. Hannibal
andaðist 1. september 1991.

Spur
ning vikunnar á bb.is
Spurning

Þrír aðilar uppvísir að misnotkun

Gunnar og Steini láta reyna á velsæmismörkin í sprellinu.
Þess má geta að móðir Steina tekur myndina og telst því vitorðsmaður.
10

07.PM5

MIÐVIKUDAGUR 19. FEBRÚAR 2003

10

18.4.2017, 10:27

var einmitt sami maðurinn
og þá að verki en tveir aðrir
að auki og skekktu þeir
atkvæðagreiðsluna samtals
um mörg hundruð atkvæði.

Hjálmar ásamt Ragnheiði Karitas dóttur sinni.

Þú gerir allt
sem þú getur
Frásögnin hér í blaðinu fyrir hálfum mánuði af veikindum
og hægri en öruggri batagöngu Hjálmars Sigurðssonar
stýrimanns á Flateyri vakti verðskuldaða athygli. Í framhaldi af henni leyfir blaðið sér að birta hér lítið ljóð, sem
dóttir Hjálmars og Guðbjargar eiginkonu hans, Ragnheiður
Karitas Hjálmardóttir, fimmtán ára gömul, orti til föður
síns.

Pabbi
Sigrún Gerða Gísladóttir (fyrir miðju) fylgist með ungum knattspyrnumönnum leika listir sínar.

Í þessum þolinmóða huga,
þjáning og sorg voru í senn.
En þá varð vonin að duga,
og hún er varðveitt í hjartanu enn.

Heilsubæjarhátíð á 3ja ára afmæli Heilsubæjarins í Bolungarvík

Hreyfilist og gospelsöngur
Þétt var setið í íþróttamiðstöðinni Árbæ í Bolungarvík
á laugardag þar sem fram fór
Heilsubæjarhátíð á 3ja ára afmæli Heilsubæjarins Bolungarvíkur. Hátíðin hófst kl. 11og
stóð fram eftir degi.

Dagskráin var viðamikil og
gafst áhorfendum kost á að
kynna sér heilsrækt á breiðum
grunni, allt frá hefðbundnum
íþróttagreinum til hreyfilistar
og gospelsöngs. Keppnisglaðir fengu mikið fyrir sinn snúð

en heimamenn tóku á móti
nágrönnum sínum frá Ísafirði
í handbolta og körfubolta.
Sigrún Gerða Gísladóttir,
einn af skipuleggjendum
dagsins, segir mikla ánægju
hafa verið með hátíðina sem

Tárin streymdu svo lengi
og söknuðurinn fylgdi mér.
Ef tímann aftur ég fengi,
þá myndi ég eyða honum öllum með þér.

tókst vel í alla staði. „Dagskráin rann vel og allir nutu
þess að vera saman“, sagði
Sigrún Gerða. Hátíðinni lauk
í sundlauginni kl. 16 þar sem
gestir kynntu sér flestar hliðar
sundiðkunar.

En núna munt þú næstu ár,
nýta til að láta þér líða betur.
Því ég veit að þú ert svo klár,
og gerir þess vegna allt sem þú getur.

Auknar framkvæmdir á réttum tíma
Ríkisstjórnin hefur ákveðið
að setja 6,3 milljarða króna til
að sporna gegn atvinnuleysi
og taka á þeim slaka sem tímabundið verður í efnahagslífinu.
Það er vissulega ástæða til
að fagna þessari ákvörðun því
hún mun hafa jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir
atvinnulífið, bæði tímabundið
og til lengri tíma litið, vegna
bættra samgangna sem alltaf
koma að góðum notum. Sökum sterkrar stöðu ríkissjóðs
og skynsamlegrar stefnu í sölu
ríkiseigna er hægt að bæta
þessum miklu fjármunum inn
í efnahagskerfið án þess að
það hafi neikvæð áhrif á ríkissjóð eða efnahagslífið, heldur þveröfugt.

Verulegar samgöngubætur á Vestfjörðum
Fyrir þann milljarð sem fer
aukalega til Vestfjarða er hægt
að bæta verulega samgöngur
í landshlutanum. Þetta er hrein
viðbót við það fjármagn sem
er í þingsályktunartillögu að
samgönguáætlun. Þegar þessi
grein er skrifuð hafa þingmenn og samgönguráðherra

ekki tekið ákvörðun um skiptingu fjármagnsins innan Vestfjarða. Undirritaður gerir ráð
fyrir að þeir taki mið af þeirri
áætlun sem unnið hefur verið
eftir og byggir á samgönguáætlun vestfirskra sveitarfélaga frá Fjórðungsþingi Vestfirðinga 1997. Um þá áætlun
hefur verið ágæt samstaða en
hún gerir ráð fyrir að lokið
verði heilsársvegi með bundnu slitlagi um Ísafjarðardjúp
annars vegar og um Barðastrandasýslu hins vegar inn á
þjóðveg nr. 1. Að því loknu
verði byggðir á norðan- og
sunnanverðum Vestfjörðum
tengdar saman með göngum
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Sú tenging eykur mikilvægi Ísafjarðar sem byggðaog þjónustukjarna fyrir Vestfirði.
Á leiðinni um Ísafjarðardjúp og Strandir er gert ráð að
fara um Arnkötludal sunnan
við Hólmavík yfir í Reykhólasveit. Þar með styttist leiðin
um 44 kílómetra til Reykjavíkur. Segir í áætluninni að
þessi leið sé talin hafa yfirburði yfir aðra valkosti. Hún
stytti leiðina fyrir íbúa norðanverðra Vestfjarða (Bolungarvíkur, Ísafjarðarbæjar og

Súðavíkurhrepps) auk íbúa
Hólmavíkurhrepps, alls um
6.000 manns, um 44 kílómetra
inn á þjóðveg nr. 1, og að auki
tengi hún saman Strandir og
Reykhólasveit.
Verði hægt að ljúka framkvæmdum við Arnkötludal á
næstu tveimur árum er ástæða
fyrir þingmenn og samgönguráðherra að gaumgæfa þennan
valkost í samgöngumálum nú
þegar svo mikið viðbótarfé
kemur til vegamála. Víða er
hægt að nota þetta viðbótarfé
en enginn valkostur getur stytt
leiðina jafnmikið og þessi fyrir jafnmarga vegfarendur fyrir
jafnlítið fjármagn.

Atvinnuþróunarátak
og menningarhús
Töluverð hugmynda- og
stefnumótunarvinna hefur
verið unnin á Vestfjörðum til
að hægt sé að átta sig á hvaða
tækifæri við höfum til þróunar
nýrra atvinnutækifæra sem
byggi ofan á og sé til viðbótar
við atvinnulífið á svæðinu.
Ísafjarðarbær og fleiri sveitarfélög hafa unnið atvinnustefnu og öll sveitarfélög á
Vestfjörðum hafa unnið sam-

eiginlega byggðaáætlun fyrir
Vestfirði. Þess vegna er til
góður hugmyndabanki sem
mun nýtast við ákvörðun um
útdeilingu þeirra 700 milljóna
sem ríkisstjórnin setur til atvinnuþróunarátaks. Þar eigum
við Vestfirðingar mörg tækifæri og munum kynna hugmyndir sem skapa munu verðmæti og auka atvinnu á svæðinu.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
kynnti menntamálaráðherra
sínar hugmyndir að menningarhúsum strax á árinu
1999. Ákvörðun ríkisstjórnar
um fjármagn til menningarhúsa á Akureyri og í Vestmannaeyjum er til viðbótar
menningarhúsum á Ísafirði og
breytir engu um stöðu mála
þar. Viðræður Ísafjarðarbæjar
við menntamálaráðherra eru í
gangi og er greinarhöfundur
bjartsýnn um samning um
menningarhús á Ísafirði fljótlega.

Togstreita
milli svæða
Eitthvað hefur heyrst um
að of lítið komi til höfuðborgarsvæðisins af þessu fjár-

Leiðin um Arnkötludal
talin hafa yfirburði yfir
aðra valkosti
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri skrifar
magni og er þá miðað við
íbúafjölda. Vegagerð, hvar
sem er á landinu, nýtist landsmönnum öllum. Þá fer vart á
milli mála að höfuðborgarsvæðið er sterkara en önnur
landsvæði og hefur miklu
meiri möguleika til að bæta
tímabundna erfiðleika vegna
atvinnuleysis en aðrir staðir.
Svo má líka nefna að þar sem
langflestar þjónustustofnanir
samfélagsins eru á höfuðborgarsvæðinu mun mestallt fjármagn sem fer til vegaframkvæmda, menningarhúsa eða
atvinnuþróunarátaks renna í
gegnum stofnanir og fyrirtæki
á höfuðborgarsvæðinu og
skapa þar atvinnu áður en það
fer út á land.
Undirritaður telur það neikvætt að stilla upp landsbyggð

annars vegar og höfuðborgarsvæði hins vegar þegar mál
sem þessi eru rædd. Þess
vegna er leitt að verða vitni
að málflutningi sumra þingmanna Reykjavíkur í stjórnarandstöðu, sem telja höfuðborgarsvæðið verða útundan.
Það getur ekki staðist, að höfuðborgin og aðliggjandi bæir
séu útundan þegar það er nánast eina svæði landsins sem
vex stöðugt og bætir við sig
íbúum. Samt tala fyrrgreindir
þingmenn eins og höfuðborgarsvæðið sé í vörn gagnvart
landsbyggðinni. Það er undarlegur málflutningur og varla
til annars hugsaður en að kasta
rýrð á ákvörðun ríkisstjórnarinnar.
– Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ.
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Bogga Venna fékk Fljótavíkurferð
í febrúar í afmælisgjöf

Þrír vaskir menn fóru á
fimmtudag í síðustu viku
frá Ísafirði á bátnum Patton norður í Fljótavík að
sækja þangað tvær manneskjur og einn hund sem
höfðu dvalist þar frá því
um helgi. Þetta voru þau
Herborg Vernharðsdóttir
(Bogga Venna) úr Fljótavík, Vernharð Guðnason,
systursonur hennar, og
tíkin Tinna. Slæmt var í
sjóinn og gríðarlegur
barningur. Herborgu, sem
varð sjötug í vetur, finnst
ekki tiltökumál að
skreppa „heim“ í Fljótavíkina og dveljast þar þótt
um hávetur sé en þar er
hún jafnan langdvölum á
sumrum. „Það er einhver
furðuleg firra hjá fólki að

láta eins og maður sé að fara
á Suðurpólinn eða Norðurpólinn. Hér áður fyrr var
verið að spyrja mig hvort að
ég ætlaði virkilega að fara
með ung börn með mér
norður, rétt eins og maður sé
að fara út í opinn dauðann.
En fólk bjó þarna og börnin
ólust þar upp. Ég held að
þau hafi ekkert skilað sér
verr á legg þarna en annars
staðar.“ Bogga segir að
ferðin norður og dvölin þar
hafi verið yndisleg. „Það var
haldin heilmikil veisla út af
sjötugsafmælinu mínu í vetur og ég fékk fullt af gjöfum, sem ég var búin að
banna. En Venni frændi
minn gaf mér þessa ferð og
þetta er nú eiginlega það
besta sem hægt er að gefa

Sævar Hjörvarsson við stjórnina á tuðrunni á leið með
Boggu Venna út í Patton.

Vernharður Guðnason og tíkin Tinna um borð í Patton.
kellingu eins og mér“, sagði
Herborg. Jörð var nær auð í
Fljótavík og snjó leysti
mikið þessa daga sem þau
voru fyrir norðan. „Það eina
sem skyggði á var að það
var svo mikil vestanátt og
hún ruglar talstöðina þannig
að sambandið var ekki upp á
sitt besta. Við frestuðum
heimkomu um einn dag
vegna veðurs. Það var
skvettugangur á leiðinni til
baka en það gekk vel enda
vorum við með góðan stjóra.
Þetta gekk hægt og lætin
voru frekar mikil. Það var
fínt í sjó við Fljótavíkina og

ekkert að finna yfir Röstina.
En lætin byrjuðu við Aðalvíkina og stóðu fyrir alla
Jökulfirðina og yfir Djúpið.
Hann gat ekkert byrjað að
keyra fyrr en út af Bolungarvík og við vorum þrjá tíma á
leiðinni.“ Meðal þess sem
fyrir augu bar í þessari
Fljótavíkurdvöl var refur.
„Það er eins og það sé búið
að snúa öllum náttúrulögmálunum við. Rebbi var
ennþá brúnn en ætti að vera
hvítur. Hitinn fyrir norðan í
fór upp í sex til sjö stig
þannig að þú sérð það er
ekki mikið kaldara í Fljóta-

Herborg Vernharðsdóttir komin út í Patton eftir góða
daga í Fljótavík.
víkinni en á Ísafirði. Það var
örsjaldan frost meðan við
vorum þar. Það var mikið
logn og grænt grasið farið
að sjást á sumum stöðum“,
sagði Bogga Venna.
Þeir sem fóru á Patton
norður í Fljótavík voru þeir
Einar Már Gunnarsson

STAKKUR SKRIFAR

SPURNINGIN

Nýir vegir
Kosningabaráttan er hafin. Væntanlega rætast spár um að hún verði harðvítug,
illskeytt og óvönduðum meðulum beitt. Atvinnuleysi hefur verið með meira
móti upp á síðkastið. Núverandi ríkisstjórn hefur ákveðið að grípa til aðgerða
í framhaldi af sölu ríkisbankanna. Sú sala hefur verið lengi í undirbúningi og
er nú lokið. Þar með gerist tvennt. Ríkisvaldið er ekki lengur ráðandi um
bankaviðskipti og er það vel, þótt vissulega séu margir annarrar skoðunar. Þó
er flestum ljóst að það geti ekki verið hlutverk stjórnmálamanna að lána út
peninga. Hitt er að talsverðir fjármunir streyma í ríkiskassann.
Nú hefur verið ákveðið að verja 6,3 milljörðum króna til þess að örva
atvinnulífið. Því fylgir að til vegagerðar á Vestfjörðum rennur einn milljarður.
Einar K. Guðfinnsson, fyrsti þingmaður Vestfirðinga, hefur tjáð sig um það
verði skemmtilegt verkefni að ráðstafa þessum fjármunum. Víst er að við
Vestfirðingar bíðum spenntir. Ef vel tekst til mun hilla undir verklok við að
undirbyggja og leggja slitlag á Djúpveginn númer 61 frá Ísafirði að þjóðvegi
númer eitt. Ljóst er einnig að íbúar Suðurfjarðanna æskja þess að geta einnig
ekið um Barðastrandarsýslur um Dali á þjóðveg 1. Í öðrum landshlutum eru
vart aðrar eins vegalengdir að hringveginum og frá Vestfjörðum. Verkefni
þingmanna er spennandi en kann að reynast snúið, eigi að gera öllum Vestfirðingum til hæfis.
Það fer ekki framhjá neinum að Reykvíkingar telja að þeir fái ekki nóg í sinn
hlut af þeim 4,6 milljörðum króna er renna skulu til vegagerðar. Hlutfalls-

Spurt var:

reikningur miðað við fjölda íbúa rennir stoðum undir að sú fullyrðing reynist
rétt. En þá er ekki allt skoðað. Í Reykjavík hefur hagvöxturinn verið örastur
og þangað hefur krafturinn dregist, bæði fjármunir og fólk. Að auki hefur
mannfjöldinn í sér fólgin tækifæri til atvinnusköpunar sem ekki reynist
möguleg á landsbyggðinni. Syðra hefur að vísu dregist saman, en vöxturinn
mun snarlega koma fram í þjónustunni þar um leið og hagur landsbyggðarinnar
vænkar. Þessu gleyma talsmenn Reykjavíkur, en meirihluti borgarstjórnar
hefur reyndar staðið í atvinnurekstri eins og stofnun og rekstri LínuNets, sem
safnað hefur skuldum, er velt hefur verið yfir á Orkuveitu Reykjavíkur.
Um það deila menn innan borgarstjórnar, en staðreyndir tala þó sínu máli
um tap þessa fyrirtækis. Orkuveita Reykjavíkur er nú að byggja eitt mesta
stórhýsi um langt skeið í Reykjavík. Borgarstjórn mun nú að líkindum örva
atvinnulífið í höfuðborginni enn frekar með flýtingu framkvæmda. Kostir
landsbyggðarinnar eru snöggtum fátæklegri. En nú hillir einnig undir lok
framkvæmda við „Safnahúsið“ á Sjúkrahústúninu á Ísafirði, ekki í tengslum
við menningarhúsaátak ríkisstjórnarinnar, heldur munu vera í gangi sérstakar
viðræður um húsin á Ísafirði. Akureyri og Vestmannaeyjar munu fá 700 milljónir í því skyni úr stóra framlaginu. Einhverjir kunna að halda því fram að hér
sjái stað kosningaskjálftans. Hinu má ekki gleyma að fyrir lá að sölufé bankanna átti að ganga til þjóðarinnar. Þingmenn Vestfjarða eiga spennandi tíma
síðustu vikurnar í því hlutverki, því væntingar kjósenda eru miklar.

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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skipstjóri, Sævar Hjörvarsson og Þorsteinn J. Tómasson, sem tók meðfylgjandi myndir. Þeir lögðu af
stað frá Ísafirði upp úr
klukkan tvö um daginn en
klukkan var langt gengin í
níu þegar aftur var komið í
heimahöfn.
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Hvar viltu að framtíðarleiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkur
verði?
Alls svöruðu 783.
Um Djúp og Strandir sögðu
151 eða 19,28%
Um Djúp og Arnkötludal
sögðu 356 eða 45,47%
Um suðursvæði Vestfjarða
sögðu 276 eða 35,25%
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.

bb.is

Þar sem púlsinn slær...

Eiríkur Kristófersson, framkvæmdastjóri Eiríks og Einars
Vals ehf. við tvær af þeim styttum sem geymdar eru í safnahúsinu.

Safnahúsið á Eyrartúni á Ísafirði

Stefnt að verklokum
um mánaðamótin
Hóp iðnaðarmanna er nú
að finna í Safnahúsinu á Ísafirði eða Gamla sjúkrahúsinu
eins og það er oftast kallað.
Stefnt er að lokum núverandi
verkáfanga um næstu mánaðamót, að sögn Sigurðar Mar
Óskarssonar, bæjartæknifræðings hjá Ísafjarðarbæ.
Menningarnefnd Ísafjarðarbæjar skoðaði húsnæðið í síðustu viku ásamt Sigurði Mar,
Jóhanni Hinrikssyni, forstöðumanni hússins, og Pétri
Ó. Björnssyni arkitekt, og

ræddi framhald framkvæmda.
Leggur nefndin til við bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að núverandi verktökum verði falið
að klára þá vinnu sem eftir er
til að húsið verði fullinnréttað,
þ.e. frágangur á risi og í kjallara. Telur nefndin það spara
bæði tíma og peninga að klára
verkið alveg meðan iðnaðarmenn eru á svæðinu.
Það er verktakafyrirtækið
Eiríkur og Einar Valur á Ísafirði sem annast endurbyggingu hússins.

Þingeyringar skemmtu sér
konunglega á þorrablóti
Þingeyringar blótuðu þorra í Félagsheimilinu á
staðnum á Laugardagskvöld. Yfir 100 manns mættu
til blótsins og skemmtu sér hið besta enda fjölbreytt
dagskrá heimatilbúinna skemmtiatriða. Að þessu sinni
var dagsskráin brotin upp með sýningu danshópsins
„Komið og dansið“ frá Reykjavík og kunnu gestir vel
að meta rokk og swing tilburði þeirra. Að borðhaldi
loknu var dansað fram á rauða nótt við undirleik
þeirra Þórunnar Snorradóttur og Jóns Hallfreðs
Engilbertssonar. Þótti dansleikurinn takast vel og
munu Þingeyringar hafa nýtt sér rokk innblásturinn
frá því fyrr um kvöldið í snilldartöktum á gólfinu.
Fleiri myndir munu birtast á svipmyndum á bb.is í
vikunni.

NINGIN
Frá fundinum í Edinborg á Ísafirði.

Hundrað manns mótmæltu stríði

Íslendingar beiti
sér gegn hernaði
Nær hundrað manns komu
saman í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði á laugardag til að
mótmæla yfirvofandi stríði í
Írak og var þar flutt einföld
menningardagskrá. Meðal
annars flutti Sigurður Pétursson sagnfræðingur ávarp,
Skúli Þórðarson trúbador lék
fyrir viðstadda og flutt voru
ljóð. Að lokum var gerð samþykkt gegn stríði í Írak.
Fundurinn sendi frá sér
ályktun, þar sem ríkisstjórn
Íslands er hvött til að hlusta á
raddir almennings í landinu
og skipa sér í hóp með þeim
ríkjum í Evrópu sem hafa lýst
því yfir að þau muni ekki

styðja stríð Bandaríkjamanna
gegn Írak, stríð þar sem efnahagshagsmunir stórveldanna
ráða ríkjum. Einnig hvatti
fundurinn ríkisstjórnina til að
beita sér af alefli á alþjóðavettvangi gegn hernaði í öllum
heimshlutum.
Friðarsinnar nýttu helgina
til fundahalda um allan heim
og hérlendis voru samkomur
á Akureyri og í Reykjavík,
auk Ísafjarðar. Kirkjan lét ekki
sitt eftir liggja og beindi biskup Íslands þeim tilmælum til
presta og safnaða þjóðkirkjunnar, að dagurinn í gær yrði
nýttur til að biðja fyrir friði.
MIÐVIKUDAGUR 19. FEBRÚAR 2003

07.PM5

13

18.4.2017, 10:27

13

helgardagbókin

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

smáar

Til sölu er skíði, 170 cm, starfir
og skór nr. 7 (39), einnig 190
cm skíði. Upplýsingar í síma
862 9503.
Til leigu er 60m² íbúð á jarðhæð á eyrinni á Ísafirði. Uppl.
í síma 896 3387. (Jón).
Spilavist í Sigurðarbúð föstudagskvöld kl. 20:00. Allir eru
velkomnir!
Slysavarnakonur og aðrir velunnarar! Minnum á föndrið í
Guðmundarbúð á þriðjudagskvöldum.
Tölvuskjár óskast. Upplýsingar
í síma 849 5315.
Sá sem tók gyllt vasaúr af Einari
Ásgeirssyni 6. eða 7. febrúar
sl. er vinsamlegast beðinn um
að hafa samband í símum 456
4814 og skila úrinu strax.
Óska eftir sófaborði sem lítur
þokkalega út. Uppl. í síma 847
9197.
Björgunarsveitin Blakkur á Patreksfirði auglýsir Yamaha 600
cc snjósleða, árg. 2000 til sölu.
Sleðinn er í toppstandi. Uppl.
í símum 846 4404 og 456
1380 eftir kl. 20:00.
Til sölu eru tveir leðurstólar
með skammel, svartir að lit,
sem henta vel í sjónvarpsholið.
Seljast á kr. 18 þúsund saman.
Uppl. í síma 456 4372.
Til sölu er vel með farinn barnabílstóll fyrir ca. 5-6 mánaða
gömul börn. Verð kr. 7.000.
Uppl. í síma 456 3503.
Til sölu er Silver Cross barnavagn ásamt plasti. Selst mjög
ódýrt. Uppl. í síma 456 3503.
Til sölu er 1x2 m rúmdýna, vel
með farin. Selst á góðu verði.
Uppl. í síma 456 3884.
Til sölu er 3ja herb. 80 ferm.
íbúð að Mjallargötu 1. Frábært
útsýni. Góð lán áhvílandi. Uppl.
í síma 456 5050.
Til sölu er 200m² endaraðhús
að Urðarvegi 70. Upplýsingar
í síma 865 6461.

Góður
auglýsingavefur!
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Föstudagur 21. febrúar
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (6:26)
18.30 Falin myndavél (58:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ístfötin yndislegu.(The Wonderful Ice Cream Suit) Ævintýramynd frá
1999 byggð á sögu eftir Ray Bradbury.
Gomez er miðaldra maður sem dreymir
um að kaupa sér glæsileg hvít jakkaföt
en á ekki fyrir þeim. Aðalhlutverk: Joe
Mantegna, Esai Morales og Edward
James Olmos.
21.30 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í þættinum í kvöld er Ómar Ragnarsson.
22.15 Ljúfa lífið. (Splendor) Bandarísk
gamanmynd frá 1999. Veronica, sem er
á þrítugsaldri, hressir upp á ástalífið hjá
sér og fer að vera með tveimur mönnum,
tónlistargagnrýnanda og trommuleikara.
Svo fá Þeir að vita hvor af öðrum og þá
flækjast málin. Aðalhlutverk: Kathleen
Robertson, Johnathon Schaech og Matt
Keeslar.
23.45 Örlagavefur. (Dead Again)
Bandarísk spennumynd frá 1991. Spæjari í Los Angeles er ráðinn til að grennslast fyrir um konu sem hefur misst minnið.
Hann leitar til dávalds sem telur að konan
sé endurfædd og að í fyrra lífi hennar
hafi spæjarinn komið við sögu. Hvað
sem því líður er ljóst að einhver vill þau
bæði feig. Aðalhlutverk: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Andy Garcia,
Derek Jacobi og Hanna Schygulla. e.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 22. febrúar
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (8:65)
09.07 Andarteppa (8:26)
09.19 Bingur (8:13)
09.26 Malla mús (47:54)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.43 Albertína ballerína (4:26)
10.00 Babar (63:63)
10.50 Viltu læra íslensku? (7:22)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise (16:26)
12.50 Bikarkeppnin í handbolta.Bein
útsending frá úrslitaleiknum í kvennaflokki.
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í þýsku úrvalsdeildinni.
16.20 Bikarkeppnin í handbolta.Bein
útsending frá úrslitaleiknum í karlaflokki.
17.05 Táknmálsfréttir
17.15 Bikarkeppnin í handbolta.Bein
útsending frá seinni hálfleik úrslitaleiksins í karlaflokki.
18.00 Smart spæjari (23:30)
18.25 Flugvöllurinn (6:16)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.50 Risinn minn. (My Giant) Bandarísk gamanmynd frá 1998. Umboðsmaður frá Hollywood rekst á risavaxinn mann
í Rúmeníu og reynir að koma honum að
í kvikmyndum. Aðalhlutverk: Billy
Crystal, Kathleen Quinlan, Gheorghe
Muresan og Joanna Pacula.
22.35 Browning-þýðingin.(The Browning Version) Bíómynd frá 1994. Strangur kennari í klassískum fræðum neyðist
til að hætta störfum vegna heilsubrests,
en eitthvað verður hann að gera til að
halda sjálfsvirðingunni. Aðalhlutverk:
Albert Finney og Greta Scacchi.
00.10 Löggan í Beverly Hills III.(Beverly Hills Cop III) Hasarmynd frá 1994
þar sem löggan Axel Foley kemst á
snoðir um glæpastarfsemi í skemmtigarði í Kaliforníu. Aðalhlutverk: Eddie
Murphy, Judge Reinhold, Hector Elizondo og Theresa Randle.
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 23. febrúar
09.00
09.01
09.35
09.55
10.12
10.25
10.50
11.05
11.15
11.40
12.25
13.00
14.00
14.55

Morgunstundin okkar
Disneystundin
Guffagrín (3:19)
Bubbi byggir (18:26)
Snuðra og Tuðra (3:4)
Franklín (55:66)
Nýjasta tækni og vísindi
Vísindi fyrir alla (7:48)
Spaugstofan
Laugardagskvöld með Gísla
Mósaík
List fiðlunnar (1:2) eru sýndar
Af fingrum fram
Aeros verður til

15.50 Aeros. Aeros er nýstárleg dansfimleikasýning sem hefur verið sett upp
víða í Bandaríkjunum við frábærar undirtektir.
17.05 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Eva og Adam (3:8)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Halló - þetta er Vigdís. Viðtalsþáttur við Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta Íslands.
20.45 Vagg og velta (2:4)
21.30 Helgarsportið
21.55 „Á meðan land byggist”
23.45 Kastljósið
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 21. febrúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma & Greg (18:24)
13.00 The Education of Max
13.45 Fugitive (8:22)
14.25 Jag (8:24)
15.15 60 mínútur II
16.00 Smallville (3:21)
16.45 Alvöruskrímsli
17.10 Tracey McBean
17.20 Neighbours
17.45 Buffy, the Vampire Slayer
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Friends (7:24)
20.00 Friends (8:24)
20.25 Off Centre (14:22)
20.50 The Osbournes (14:30)
21.15 Fóstbræður 5 (5:7)
21.45 The Forsaken. (Yfirgefin) Vampírumynd af bestu gerð. Sean er á leið í
brúðkaup systur sinnar þegar hann tekur
puttaferðalang upp í bílinn. Sá ætlar að
jafna um vampírur og Sean flækist í
málið með alvarlegum afleiðingum.
Aðalhlutverk: Kerr Smith, Brendan Fehr,
Isabella Miko.
23.10 The Patriot. (Frelsishetjan)
Þriggja stjörnu meistaraverk sem gerist
árið 1776. Stríðshetjan Benjamin Martin
hefur fengið nóg af átökum og helgar
sig nú plantekru sinni í Suður-Karólínu.
Ófriður ríkir í landinu og breskir harðstjórar vilja ná völdum. Átök eru óumflýjanleg og þegar Martin verður fyrir
missi er ekki aftur snúið. Hann gengur í
herinn og fer fljótt að leggja á ráðin um
hvernig best sé að sækja fram. Aðalhlutverk: Mel Gibson, Heath Ledger, Joely
Richardson, Jason Isaacs.
01.50 Crimson Tide.(Ógnir í undirdjúpum) Varasamur rússneskur þjóðernissinni og uppreisnarmenn úr gamla
Sovéthernum ná kjarnaflaugum á sitt
vald. Við blasir mesta ógnarástand sem
upp hefur komið síðan Kúbudeilan skók
heimsbyggðina. Bandarískur kjarnorkukafbátur er sendur á vettvang en ósamlyndi yfirmanna um borð gerir ástandið
enn ískyggilegra. Aðalhlutverk: Denzel
Washington, Gene Hackman, Matt Craven.
03.40 Friends (7:24)
04.00 Friends (8:24)
04.20 Ísland í dag, íþróttir og veður
04.45 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 22. febrúar
08.00 Í Erilborg
08.25 Lína langsokkur
08.50 Tiddi
09.00 Með Afa
09.55 The First Movie
11.25 Yu Gi Oh (6:48)
11.50 Bold and the Beautiful
13.30 Viltu vinna milljón?
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Get Real. (Í alvöru) Heillandi
kvikmynd um unga menn sem verða að
horfast í augu við tilfinningar sínar. Steven er hæglátur en John er uppfullur af
fjöri. Báðir eru samkynhneigðir en eiga
erfitt með að stíga skrefið til fulls. Aðalhlutverk: Ben Silverstone, Brad Gorton,
Charlotte Brittain.
21.20 Planet of the Apes.(Apaplánetan)
Stórbrotin ævintýra- og hasarmynd.
Velkomin til ársins 2029. Geimfarinn
Leo Davidson er í hefðbundinni vettvangskönnun þegar hann lendir skyndilega á óþekktri plánetu. Þar ráða ríkjum
talandi apar en mannfólkið hefur verið

Járnkarlinn
Tyson í beinni
Tyson
Járnkarlinn Mike T
yson er
einhver umtalaðasti hnefaleikakappi allra tíma. Hann
er yngsti heimsmeistari
sögunnar í þungavigt og
flestir spáðu honum glæstum ferli. Hæfileikarnir voru
sannarlega til staðar en í
Tyson
einkalífinu varð T
yson illilega á í messunni. Hann var
dæmdur til fanglesisvistar
og er enn að súpa seyðið af
því. Sjálfur segist hann ætla
að komast aftur á toppinn
og liður í þeirri áætlun hans
er að mæta Clifford Etienne
í Memphis í Bandaríkjunum
kl. 01:05 á laugardagskvöld. Bardaginn verður
sýndur í beinni á Sýn.

hneppt í þrældóm. Mennirnir una hag
sínum illa og ljóst að uppreisn verður
ekki umflúin. Aðalhlutverk: Mark
Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham
Carter, Michael Clarke Duncan.
23.20 61. (Hafnaboltahetjur) Sumarið
1961 voru Roger Maris og Mickey Mantle á góðri leið með að skrá nöfn sín í
metabækur hafnaboltaíþróttarinnar í
Bandaríkjunum. Babe Ruth hafði áður
náð 60 heimahlaupum á einni leiktíð en
Maris og Mantle virtust ætla að bæta
metið. Fjölmiðlar fylgdust með frammistöðu þeirra af miklum áhuga, en standast
félagarnir álagið? Aðalhlutverk: Joe
Buck, Dane Northcutt, Charles Esten,
Scott Connell.
01.25 Bless the Child. (Blessað barnið)
Spennumynd um konu sem tekur að sér
uppeldi systurdóttur sinnar þegar systir
hennar hverfur. Síðar kemur í ljós að
stúlkan býr yfir sérstökum kröftum sem
hún notar eingöngu til góðra verka. Sértrúarhópur kemst á snoðir um hæfileika
stúlkunnar og reynir að handsama hana
til að kalla fram hið illa. Frænkurnar
komast undan og hefst þá sígild barátta
góðs og ills. Aðalhlutverk: Kim Basinger,
Jimmy Smits, Christina Ricci.
03.10 The Chippendale´s Murder.
(Chippendale morðið) Þessi átakanlega
saga um völd, peninga og græðgi fjallar
um uppgang og endalok Chippendaleveldisins. Steve Banerjee stofnar ásamt
félaga sínum, Nick Denoia, klúbb þar
sem karlaflokkur dansar erótískan dans
fyrir konur. Þeir komast í verulegar álnir
en tortryggni og græðgi Steves á eftir að
valda bruna, morðtilraunum, morði og
falli veldisins. Aðalhlutverk: Naveen
Andrews, Paul Hipp.
04.40 Tónlistarmyndbönd

gera sér vel grein fyrir þjófnuðum sem
oft fylgja aðstæðum sem þessum og
reyna því eftir bestu getu að koma í veg
fyrir slíkt þrátt fyrir bann fógetans. Það
sem færri vita er að hópur manna hyggst
ræna brynvarðan bíl sem í eru þrjár
milljónir dala frá bönkum á svæðinu.
Aðalhlutverk: Christian Slater, Morgan
Freeman, Randy Quaid.
00.40 Dead Men Don´t Wear Plaid.
(Dauðir menn ganga ekki í kórónafötum)
Juliet Forrest er sannfærð um að faðir
sinn hafi verið myrtur og ræður einkaspæjarann Rigby Reardon til að komast
til botns í málinu. Reardon leitar ráða hjá
mörgum sem eru einungis til á hvíta
tjaldinu. Skemmtileg mynd byggð á hugmyndaríku handriti. Aðalhlutverk:
Rachel Ward, Steve Martin, Carl Reiner.
02.05 Silent Witness (7:8) (Þögult vitni)
Leo er sem milli steins og sleggju þessa
dagana þar sem hann á að vera í fríi með
fjölskyldunni sinni en er kallaður aftur
vegna morðmáls sem svipar til annars
máls sem hann hafði áður annast. Sam
mætir einnig á vettvang og grunur leikur
á að um raðmorðingja sé að ræða.
02.55 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 23. febrúar
08.00 Addi Paddi
08.05 Lísa
08.10 Leirkarlarnir
08.15 Vaskir Vagnar
08.20 Litlir hnettir
08.25 Snjóbörnin
08.40 Tröllasögur
09.05 Svampur
09.55 Hjólagengið
10.20 Batman
10.45 Galidor
11.10 Lizzie McGuire
11.35 Veröldin okkar
12.00 Neighbours
13.55 60 mínútur
14.40 The Parent Trap
16.45 Naked Chef 2 (2:9)
17.15 Einn, tveir og elda
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Twenty Four (5:24)
21.35 Boomtown (5:22)
22.20 60 mínútur
23.05 Hard Rain. (Allt á floti) Í versta
óveðri í manna minnum stendur aðeins
einn vörður á milli fimm manna og
þriggja milljóna dala. Íbúar smábæjarins
Huntingburg neyðast til að yfirgefa
heimili sín vegna gífurlegra flóða. Þeir
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Föstudagur 21. febrúar
18.00 Sportið með Olís
18.30 Football Week UK
19.00 Trans World Sport
20.00 4-4-2
21.00 Route 9. (Illur fengur) Löggurnar
Booth og Swayne koma á vettvang þar
sem viðskipti með eiturlyf hafa endað
með skelfingu. Líkin af glæpamönnunum
liggja eins og hráviði um allt en peningataskan er á sínum stað. Freistingin er of
mikil og löggurnar óheiðarlegu yfirgefa
staðinn með á aðra milljón dala í fórum
sínum. Þær telja sig hafa falið slóð sína
vandlega en fljótlega kemur annað á daginn. Aðalhlutverk: Kyle Maclachlan,
Peter Coyote.
23.00 4-4-2
23.55 Hidden Agenda. (Undirferli)
Mögnuð spennumynd. Ekkert er hættulegra en sannleikurinn. Bandaríkjamaður

Sportið í beinni...
Sjónvarpið
Laugardagur 22. febrúar kl. 12:50
Handbolti: Úrslitaleikurinn í bikarkeppni kvenna
Laugardagur 22. febrúar kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 22. febrúar kl. 16:20
Handbolti: Úrslitaleikurinn í bikarkeppni karla

Sýn
Miðvikudagur 19. febrúar kl. 19:30
Meistaradeild Evrópu: Manchester United – Juventus
Miðvikudagur 19. febrúar kl. 21:40
Meistaradeild Evrópu: Real Madrid – Dortmund
Laugardagur 22. febrúar kl. 11:45
Enski boltinn: Bolton – Manchester United
Laugardagur 22. febrúar kl. 02:00
Hnefaleikar: Mike Tyson gegn Clifford Etienne
Sunnudagur 23. febrúar kl. 13:45
Enski boltinn: West Bromwich – West Ham
Sunnudagur 23. febrúar kl. 15:55
Enski boltinn: Birmingham – Liverpool
Mánudagur 24. febrúar kl. 19:50
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Fulham

Stöð 2
Laugardagur 22. febrúar kl. 14:45
Enski boltinn: Manchester City – Arsenal

Illur fengur
Kyle MacLachlen leikur eitt aðalhlutverkanna í spennumyndinni Illur fengur eða Route 9
sem sýnd er á Sýn kl. 21:00 á föstudagskvöld. Löggurnar Booth og Swayne koma á
vettvang þar sem viðskipti með eiturlyf hafa endað með skelfingu. Líkin af glæpamönnunum liggja eins og hráviði um allt en peningataskan er á sínum stað. Freistingin er of
mikil og löggurnar óheiðarlegu yfirgefa staðinn með á aðra milljón dala í fórum sínum.
Þeir telja sig hafa falið slóð sína vandlega en fljótlega kemur annað á daginn. Myndin er
stranglega bönnuð börnum.

kemur til Berlínar og fer að grafast fyrir
um örlög bróður síns. Aðalhlutverk:
Christopher Plummer, Kevin Dillon,
Michael Wincott.
01.35 Alien Nation: Udara Legacy.
(Tifandi tímasprengjur) Lögreglumaðurinn Matt Sikes og aðkomni félagi hans
George Francisco rannsaka glæpaöldu
sem hinir aðkomnu hafa hrundið af stað.
Þetta fólk sem kom á sínum tíma utan úr
geimnum virðist hafa stofnað eins konar
andspyrnuhóp en grunur leikur á að
einhverjir með mikil völd standi á bak
við ódæðisverkin. Aðalhlutverk: Gary
Graham, Eric Pierpoint, Michele Scarabelli.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 22. febrúar
11.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Everton og Southampton.
14.00 4-4-2
15.00 Football Week UK. Nýjustu fréttirnar úr enska boltanum.
15.30 Trans World Sport
16.30 Fastrax 2002
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (22:22)
20.00 MAD TV
21.00 Raging Bull. Sannsöguleg, fjögurra stjarna mynd um millivigtarboxarann Jake LaMotta. Hann þótti illviðráðanlegur í hringnum og fékk viðurnefnið
Nautið frá Bronx. Í myndinni er jafnframt
fylgst með Jake í einkalífinu en þar þótti
frammistaða hans ekki alltaf til fyrirmyndar. Aðalhlutverk: Robert De Niro,
Cathy Moriarty, Joe Pesci.
23.05 Hnefaleikar. Útsending frá
hnefaleikakeppni í Melbourne í Ástralíu.
01.05 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í Memphis í Bandaríkjunum. Á meðal þeirra sem mætast eru
Mike Tyson, fyrrverandi heimsmeistari
í þungavigt, og Clifford Etienne.
04.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 23. febrúar
10.45 Hnefaleikar - Mike Tyson
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik WBA og West Ham.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Birmingham City og Liverpool.
18.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spilin fyrir þá næstu.
19.00 US PGA Tour 2003
20.00 NBA. Bein útsending frá leik New
Jersey Nets og Orlando Magic.
22.30 Bittersweet. (Súrt og sætt)
Spennumynd sem kemur verulega á
óvart. Í heimi sem er fullur af ást, blekkingum og svikum getur sannleikurinn
verið bitur. Aðalhlutverk: Angie Everhart, James Russo, Eric Roberts.
00.00 European PGA Tour 2003
01.00 Football Week UK
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

23:00 Everybody Loves Raymond
23:30 The Dead Zone (e). Johnny
Smith vaknar úr dái og uppgötvar sér
til mikillar skelfingar að allar minningar
um fyrra líf hans eru horfnar honum úr
minni. En þótt hann viti ekki hver hann
er, hvar hann er eða af hverju, getur
hann sagt fyrir um ótrúlegustu hluti
aðra. Spennuþættir gerðir eftir sögu
Stephen King.
00:20 Jay Leno
01:40 Dagskrárlok

Laugardagur 22. febrúar
12:15
13:00
14:00
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:30

Listin að lifa (e)
Dateline (e)
Jay Leno (e)
Ladies Man (e)
Everybody Loves Raymond
Djúpa laugin (e)
Survivor Amazon (e)
Fólk með Sirrý
Dateline (e)
Leap Years
Perlur og svín
Philly (e)

Sunnudagur 23. febrúar
12:30 Silfur Egils
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 The Bachelor 2 (e)
19:00 Popp og Kók - Nýtt(e)
19:30 Cybernet
20:00 Dateline
21:00 Practice. Margverðlaunað lagadrama framleitt af David E. Kelley sem
fjallar um líf og störf verjendanna á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen Gamble sem er jafn umfram um að
koma skjólstæðingum verjendanna í
fangelsi og þeim er að hindra það
21:50 Silfur Egils (e)
23:20 Listin að lifa (e)
0:10 Dagskrárlok

Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt 10-15 m/s,
en suðaustlægari austantil. Víða snjókoma eða
slydda, en rigning við
austurströndina.
Horfur á föstudag:
Gengur í suðaustan
18-23 m/s með slyddu
eða rigningu.
Horfur á laugardag:
Suðvestlæg átt og skúrir
eða él vestanlands.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir sunnan- og
suðaustanátt með vætu.
Horfur á mánudag:
tlit fyrir sunnan- og
suðaustanátt með vætu.

Hestur til sölu!
Til sölu er
sjö vetra
hestur (piltsonur).
Ættartala
fylgir.
Nánari upplýsingar gefa
Guðni í síma
893 5314 og
Halli í síma
892 4137.

kirkja
Ísafjarðarkirkja:
Kirkjuskóli barnanna verður laugardaginn 22. febrúar kl. 11:00. Fjölskylduguðsþjónusta á sunnudag
kl. 11:00. Barnakór Tónlistarskólans syngur.
Sr. Stína Gísladóttir.
Hólskirkja:
Sunnudagaskóli kl. 11:00
á sunnudag. Guðsþjónusta kl. 14:00.
Flateyrarkirkja:
Bænastund kl. 17.15 á
fimmtudag. Kirkjuskóli
barnanna kl. 12:45 á
laugardag.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

Föstudagur 21. febrúar
18:00
18:30
19:30
20:30
20:55
21:00
22:00

veðrið

23:20 Law & Order SVU (e)
00:10 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01:40 Dagskrárlok

Cybernet (e)
Guinness World Records (e)
Dateline
Popp & Kók - Nýtt
Haukur í horni
Charmed
Djúpa laugin

afmæli

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Þórir Sveinsson, fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar,
Urðarvegi 56, verður
fimmtugur föstudaginn
21. febrúar nk. Hann
heldur upp á afmælisdaginn með því að bjóða
samstarfsfólki, vinum og
vandamönnum í þorrablót
á 4. hæð í Stjórnsýsluhúsinu frá kl. 20:00 á afmælisdaginn.
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Greinargerð um öryg
gismál Djúpvegar milli Súðavíkur og Bolungarvíkur
öryggismál

Stuttar af bb.is

Súðvíkingar vilja jarðgöng milli
Skutulsfjarðar og Álftafjarðar

Margir vildu
nýja starfið

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps fagnar útkominni
greinargerð vinnuhóps um
öryggismál Djúpvegar milli
Súðavíkur og Bolungarvíkur
og tekur undir niðurstöður
hans um öryggismál á Súðavíkurhlíð.
Nefndin beinir þeim tilmælum til Vegagerðarinnar og yfirstjórnar samgöngumála, að
ráðast nú þegar í framkvæmdir samkvæmt leið nr. 6 í skýrsl-

unni (skápaleið) sem mundi
flokkast frekar sem viðhald
heldur en stórar aðgerðir. Sé
litið til lengri tíma, þá telur
hreppsnefnd Súðavíkurhrepps
að kostur nr. 1 í skýrslunni sé
vænlegastur, en þar er um að
ræða jarðgöng frá Naustum í
Skutulsfirði yfir í Sauradal í
Álftafirði. Sá kostur hafi styttingu leiðar í för með sér og
mundi stuðla að auknu samstarfi sveitarfélaganna.

Sýslumannsembættið á Ísafirði

Árangurslausum
fjárnámum fjölgar
Árangurslausum fjárnámum hefur fjölgað nokkuð að undanförnu að sögn
Óla M. Lúðvíkssonar, skrifstofustjóra hjá sýslumannsembættinu á Ísafirði.
„Það virðist vera þrengra
undir fæti hjá fólki en við
sjáum ekki þessar stóru
sveiflur hérna eins og á höfuðborgarsvæðinu. Það er
ekki á leiðinni nein stór
hrina“, segir hann. Mest er
aukningin í árangurslausum
fjárnámum hjá einstaklingum og segir Óli að því miður

séu oft ekki ýkja háar upphæðir í spilinu og jafnvel
um áætlanir að ræða.
Gjaldþrotum hefur fækkað hjá embættinu á sama
tíma og má því ætla að fyrirtæki á svæðinu lendi
minna í vanskilum en áður.
„Yfir höfuð þá erum við
með öflug og góð fyrirtæki
hérna sem geta staðið við
sínar
skuldbindingar.
Ástandið er svona svipað
og verið hefur, en það má
alltaf bæta það“, sagði Óli
M. Lúðvíksson.

Frá Súðavík.

Reykingar grunnskólanema á aldrinum 12-16 ára

Fátíðastar á Vestfjörðum
Allsherjarathugun héraðslækna og Krabbameinsfélagsins 2002 leiðir í ljós að meðal
grunnskólanema á aldrinum
12 til 16 ára er minnst reykt á
Vestfjörðum. Reykingar
grunnskólanema eru á undanhaldi og minnkuðu á landsvísu um meira en þriðjung á
fjórum árum. Einungis 3,6%
grunnskólanema á Vestfjörðum reykja.
Næst á eftir kemur Vestur-

land en þar er hlutfallið 4,5%.
Reykjavík kom verst út úr
könnuninni en 7,7% grunnskólanema þar reykja. Af einstökum kaupstöðum koma
Seltjarnarnes, Ísafjörður og
Vestmannaeyjar best út en þar
reykja innan við 2% nemenda
á aldrinum 12-16 ára.
Á landsvísu reykja um
6,8% grunnskólanema á aldrinum 12-16 ára. Þessi tala var
11,4% árið 1998 og hefur því

lækkað mikið. Kannanirnar
hafa tíðkast lengst í Reykjavík
og var hlutfallið þar 7,7% árið
2002 en var 32,0% árið 1974.
Könnunin, sem gerð var í apríl
2002, náði til rúmlega 20
þúsund nemenda á aldrinum
10-16 ára um land allt og var
sambærileg við kannanir sem
gerðar hafa verið á fjögurra
ára fresti, á landsvísu síðan
1990 og í Reykjavík síðan
1974.

Fiskvinnslan Kambur á Flateyri
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um verið að kaupa fisk af
trillunum sem er hið besta
mál en þegar tíðin er svona
stirð, þá er það ekki nógu
tryggt, við þurfum öflugra
tæki. Við höfum líka verið
að kaupa af fiskmörkuðum
en framboðið þar er alltaf
að dragast saman“, segir
Hinrik.
Báturinn verður gerður út
á línu en Hinrik segir hann
koma nánast albúinn í það
með beitningarvél og lóðum. „Við erum búnir að
stíga fyrsta skrefið sem er
að kaupa bátinn, svo förum
við að huga að framhaldinu“, sagði Hinrik.
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Bannað að
tala í síma!
Lögreglan á Ísafirði er
hætt að áminna ökumenn vegna notkunar
farsíma án handfrjáls
búnaðar í akstri og farin
að beita sektum. Grannt
er fylgst með símanotkun ökumanna á svæði
Ísafjarðarlögreglu og
hafa margir hafa fengið
sektir að undanförnu, en
sektin fyrir slíkt brot er
fimm þúsund krónur. Önundur Jónsson yfirlögregluþjónn á Ísafirði segir, að norrænar rannsóknir sýni glöggt að
farsímanotkun í akstri án
tilskilins búnaðar sé
algengur slysavaldur.

KFÍ semur
við bæinn

Kaupir 200 tonna
línubát frá Grindavík
Fiskvinnslan Kambur á
Flateyri hefur gengið frá
kaupum á Sólrúnu EA, 200
tonna kvótalausum línubáti,
af fyrirtæki í Grindavík.
Hinrik Kristjánsson útgerðarmaður segir næsta verk á
dagskrá vera að koma bátnum heim og að ráða mannskap sem og að koma inn á
hann kvóta.
„Við ætlum að kaupa inn
á hann varanlegan kvóta eftir því sem efni og aðstæður
leyfa en svo verðum við í
leigukvóta. Markmiðið með
kaupunum á bátnum er að
tryggja stöðugri hráefnisöflun fyrir vinnsluna. Við höf-

Nýverið var Gísli Jón
Hjaltason viðskiptafræðingur á Ísafirði ráðinn
framkvæmdastjóri Fasteigna Ísafjarðarbæjar
ehf. Þorleifur Pálsson
bæjarritari segir óvanalegt hversu margir utan
svæðisins sóttu um
starfið en flestir hinna
tæplega 20 umsækjenda
voru vel frambærilegir í
starfið og valið því erfitt.
Nöfn umsækjenda verða
ekki gerð opinber og
segir Þorleifur ekki skylt
að birta þau þar sem um
einkahlutafélag er að
ræða en margir umsækjenda óskuðu nafnleyndar.

Svanhildur Þórðardóttir og Hulda Guðmundsdóttir í nýja húsnæðinu.

Fagna tímamótum í nýju húsnæði
Barnafataverslunin Leggur
og skel opnaði á föstudag eftir
flutninga í nýtt húsnæði í miðbæ Ísafjarðar. „Fjöldi fólks
hefur komið og óskað okkur
til hamingju með nýju búðina.
Ég er mjög ánægð með útlitið
á versluninni sem og staðsetn-

inguna“, segir Svanhildur
Þórðardóttir hjá Legg og skel.
Hönnun og smíði á innréttingum og útliti verslunarinnar
var í höndum hjónanna Huldu
Guðmundsdóttur og Sveins
Inga Guðbjörnssonar. „Þetta
hefur heppnast mjög vel hjá

þeim og þau eiga mikinn heiður skilinn“, segir Svanhildur.
Leggur og skel heldur upp
á 20 ára starfsafmæli á árinu.
„Ég held að búðin hafi sýnt
sig og sannað á þessum árum,“ sagði Svanhildur í samtali við blaðið.
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Körfuboltafélag Ísafjarðar (KFÍ) og Ísafjarðarbær
hafa gert með sér samstarfsamning til fimm
ára. Í honum felst m.a.
að KFÍ mun sinna ýmsum verkefnum fyrir Ísafjarðarbæ gegn framlögum frá sveitarfélaginu.
Verkefni KFÍ munu meðal annars lúta að umsjón
með körfuboltavöllum,
aðstoð við hátíðarhöld
eins og 17. júní og útvegun á körfuboltum fyrir
íþróttahúsið á Torfnesi.
Forsvarsmenn KFÍ segja
samninginn vera afar
þýðingarmikinn og er
mikil ánægja með hann
innan félagsins. Skrifað
var undir samninginn í
síðustu viku.

