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– sjá viðtal í miðopnu við Bolvíkinginn
Þröst Guðbjartsson, leikstjóra og leikara

Leikandi bakari úrLeikandi bakari úrLeikandi bakari úrLeikandi bakari úrLeikandi bakari úr
BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Jóhann Júlíusson veitir styrk til Minningarsjóðs Margrétar LeósJóhann Júlíusson veitir styrk til Minningarsjóðs Margrétar LeósJóhann Júlíusson veitir styrk til Minningarsjóðs Margrétar LeósJóhann Júlíusson veitir styrk til Minningarsjóðs Margrétar LeósJóhann Júlíusson veitir styrk til Minningarsjóðs Margrétar Leós

Jóhann Júlíusson, hinn
aldni athafnamaður á Ísafirði,
veitti á fimmtudag í síðustu
viku hálfrar milljónar króna
styrk til Minningarsjóðs Mar-
grétar Leós. Markmið sjóðs-
ins er að vinna að endur-
menntun starfandi hjúkrunar-
fræðinga og sjúkraliða við
Heilbrigðisstofnunina Ísa-
fjarðarbæ. Á fimmtudag voru
einnig í fyrsta skiptið veittir
styrkir úr sjóðnum og bauð

Jóhann öllu starfsfólki stofn-
unarinnar upp á kaffi og kökur
af því tilefni. Styrkirnir sem
veittir voru, eru tvíþættir. Ann-
ars vegar er um að ræða 300
þúsund króna styrk til nám-
skeiðshalds um umönnun
fólks með heilabilunarsjúk-
dóma.

Framlagið gerir hjúkrunar-
fræðingum og sjúkraliðum við
Heilbrigðisstofnunina Ísa-
fjarðarbæ kleift að sækja um-

rætt námskeið. Það verður
haldið í húsakynnum Fræð-
slumiðstöðvar Vestfjarða 17.
og 18. mars.

Í öðru lagi voru þremur
hjúkrunarfræðingum við
stofnunina sem eru í ljós-
mæðranámi veittir styrkir
vegna húsaleigukostnaður
auk flugfars, svo að nemarnir
geti heilsað upp á fjölskyldur
sínar.

Margrét Leós, eiginkona

Jóhanns, andaðist 11. ágúst
1998 og var minningarsjóð-
urinn stofnaður árið eftir. Í
stjórn sjóðsins eru Friðný
Jóhannesdóttir læknir, for-
maður, Auður Ólafsdóttir
hjúkrunarfræðingur og Inga
S. Ólafsdóttir, tengdadóttir
Jóhanns og Margrétar heit-
innar fyrir hönd ættingja.
Sjóðurinn hefur gefið út minn-
ingarspjöld og fást þau í versl-
un Olíufélagsins á Ísafirði.

Inga S. Ólafsdóttir, Auður Ólafsdóttir, Friðný Jóhannesdóttir, Jóhann Júlíusson og Kristján G. Jóhannsson, sonur
Jóhanns og Margrétar heitinnar.

Rausnarlegur stuðningur við end-Rausnarlegur stuðningur við end-Rausnarlegur stuðningur við end-Rausnarlegur stuðningur við end-Rausnarlegur stuðningur við end-
urmenntun heilbrigðisstarfsfólksurmenntun heilbrigðisstarfsfólksurmenntun heilbrigðisstarfsfólksurmenntun heilbrigðisstarfsfólksurmenntun heilbrigðisstarfsfólks

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Um hádegisbil á fimmtu-
dag fann lögreglan á Ísa-
firði 75 grömm af kanna-
bisefnum við húsleit sem
hún framkvæmdi í húsi á
Ísafirði.

Tveir karlmenn á þrí-
tugsaldri voru handteknir í
tengslum við húsleitina og
þennan fíkniefnafund. Auk
efnanna fundust áhöld sem
talin eru hafa verið notuð
til neyslu og annarar með-
höndlunar fíkniefna.

Aðgerðin var fram-
kvæmd eftir að grunur
vaknaði hjá lögreglunni um
að tvímenningarnir tengd-
ust fíkniefnaneyslu og
einnig dreifingu þessara
efna. Mennirnir hafa viður-
kennt að hafa átt efnið en
hafa sagt það til eigin
neyslu. Efnið allt var hins
vandlega skipt upp í
grammaeiningar, rétt eins
og um söluefni sé að ræða.

FíkniefniFíkniefniFíkniefniFíkniefniFíkniefni
fundustfundustfundustfundustfundust

við húsleitvið húsleitvið húsleitvið húsleitvið húsleit

– sjá frásögn og myndir á bls. 4

Starfsfólk FSÍ ogStarfsfólk FSÍ ogStarfsfólk FSÍ ogStarfsfólk FSÍ ogStarfsfólk FSÍ og
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Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

Ætla má að ákveðni Vestfirðinga í því að semja sína eigin byggðaáætlun,
eftir að fyrir lá að Ísafjörður var ekki inni í byggðaáætlun iðnaðarráðherra,
hafi átt sinn þátt í því að Alþingi samþykkti tillögu meirihluta iðnaðarnefndar
um að Ísafjörður yrði einn af þremur byggðakjörnum landsbyggðarinnar, eins
og reyndar hafði verið gert ráð fyrir í upphaflegum hugmyndum stjórnvalda.

Á þessum vettvangi hefur því ítrekað verið haldið fram, að góðar sam-
göngur, möguleikar til menntunar, heilbrigðisþjónusta að ákveðnu marki og
aðstaða til fjölbreytts æskulýðs-, íþrótta- og menningarstarfs séu forsenda
þess að unnt sé að efla byggðakjarna á landsbyggðinni. Um þessa stefnu virð-
ist sátt vera að eflast. Smám saman eru menn að sjá það betur og betur, að eigi
litlu þorpin að lifa, verða þau að vera innan seilingar stærri byggða. Ein og sér
eiga þau litla eða enga möguleika til að veita íbúunum þá þjónustu, sem
landsmenn allir eiga rétt á.

BB hefur ekki legið á þeirri skoðun að vanda íbúa sjávarþorpa hvað at-
vinnu varðar megi leysa að mestu leyti með því að gefa þeim tækifæri til að
nýta auðlindina við bæjardyrnar, eins og þeir hafa gert öldum saman og hafa

siðferðislegan rétt til. En jafnvel þótt svo færi, þá breytir það því ekki, að þessar litlu einingar
munu aldrei ná að uppfylla þær vonir og þarfir sem íbúarnir ala í brjósti og hafa tileinkað sér
samhliða þeim gífurlegu breytingum sem orðið hafa í þjóðfélaginu og sem eiga örugglega eftir
að verða enn meiri á næstu árum.

Atvinnurekendur fyrri tíma litu flestir hverjir á peninga sem afl þeirra hluta sem gera þurfti
í heimabyggð, íbúunum til aukinnar hagsældar. Í dag eru aðrir tímar. Fyrirtækjum er skákað
landshorna á milli á taflborði markaðarins. Arðsemi hlutabréfa er það sem blífur. Öryggið,
sem áður fólst í öflugum atvinnufyrirtækjum, er ekki lengur til staðar. Í þessu liggur hættan –
því meiri sem samfélögin eru smærri.

Ríkisvaldið hefur mótað þá stefnu að efla fáeina byggðakjarna á landinu. Afar ólíklegt er að
frá þeirri stefnu verði horfið, hver sem stjórnvöld framtíðarinnar verða. Við þetta verður að
horfast í augu, hvort sem okkur líkar betur eða verr. Ætlum við okkur að snúa vörn í sókn,
sækja fram á veginn en sætta okkur ekki við að búa við hnignandi aðstæður um ótiltekinn tíma,
þá verðum við að byrja í þeim reit sem vænlegastur er til að gefa af sér uppskeru.

Þá fyrst þegar eikin hefur náð góðum vexti eru líkur á að annar gróður fái þrifist í skjóli
hennar. s.h.

Dómur Héraðsdóms VestfjarðaDómur Héraðsdóms VestfjarðaDómur Héraðsdóms VestfjarðaDómur Héraðsdóms VestfjarðaDómur Héraðsdóms Vestfjarða

Sakfelldur fyrir nytjastuldSakfelldur fyrir nytjastuldSakfelldur fyrir nytjastuldSakfelldur fyrir nytjastuldSakfelldur fyrir nytjastuld
á bifreið og ölvunaraksturá bifreið og ölvunaraksturá bifreið og ölvunaraksturá bifreið og ölvunaraksturá bifreið og ölvunarakstur

Maður um fertugt var í
Héraðsdómi Vestfjarða á
mánudag dæmdur í eins
mánaðar skilorðsbundið
fangelsi og til greiðslu 100
þúsund króna sektar, auk
þess sem hann var sviptur
ökurétti í eitt ár. Maðurinn
var ákærður fyrir nytjastuld
og umferðarlagabrot með
því að hafa nótt eina á liðnu
hausti í heimildarleysi sest
inn í bifreið í Bolungarvík
og ekið henni þaðan undir
áhrifum áfengis eftir Aðal-
stræti og út úr bænum en
misst stjórn á henni á móts
við bæinn Ós þar sem hún
hafnaði á ljósastaur og kast-
aðist af honum út fyrir veg-
inn og skemmdi girðingu

áður en hún hafnaði á túni
neðan við veginn. Áfengis-
magn í blóði mannsins mæld-
ist 2,52‰.

Maðurinn gekkst greiðlega
við þeim brotum sem hann
var sakaður um. Annar maður
sem var farþegi í bílnum var
sýknaður af ákæru um hlut-
deild í framangreindum brot-
um. Hann kvaðst ekkert muna
um það hvernig hann komst
inn í bifreiðina. Hann kvaðst
muna að hafa verið staddur
fyrir utan veitingastað í Bol-
ungarvík en síðan ekki neitt
uns bifreiðin hafnaði utan
vegar. Hinn sakfelldi kvaðst
hafa sett meðákærða inn í
bifreiðina og hafi hann verið
sofandi er hinn sakfelldi ákvað

að aka henni af stað. Að
mati dómsins var með-
ákærði ekki meðvitaður um
heimildarlausa töku bifreið-
arinnar og var hann því
sýknaður. Fram kemur í
dómnum að hinn sakfelldi
hefði greitt eiganda bifreið-
arinnar ríflegar bætur fyrir
hana.

Hinn sakfelldi var dæmd-
ur til greiðslu alls máls-
kostnaðar. Rétt þótti að skil-
orðsbinda fangelsisdóminn
og fellur hann niður eftir
tvö ár haldi hinn sakfelldi
almennt skilorð. Maðurinn
var með hreinan sakaferil,
ef frá er talin sekt fyrir um-
ferðarlagabrot fyrir meira en
áratug.

Líður að útnefningu Frumkvöðuls ársins 2002 í ÍsafjarðarbæLíður að útnefningu Frumkvöðuls ársins 2002 í ÍsafjarðarbæLíður að útnefningu Frumkvöðuls ársins 2002 í ÍsafjarðarbæLíður að útnefningu Frumkvöðuls ársins 2002 í ÍsafjarðarbæLíður að útnefningu Frumkvöðuls ársins 2002 í Ísafjarðarbæ

Óskað eftir tilnefningumÓskað eftir tilnefningumÓskað eftir tilnefningumÓskað eftir tilnefningumÓskað eftir tilnefningum
Atvinnumálanefnd Ísa-

fjarðarbæjar ætlar um miðjan
þennan mánuð að útnefna
Frumkvöðul ársins 2002. Hér
er um að ræða nýja viður-
kenningu frá Ísafjarðarbæ,
sem ætluð er til hvatningar
þeim sem sýna frumkvæði í
málum er varða bæjarfélagið
og samborgarana. Stefnt er að

því að viðurkenningin verði
veitt árlega. Hún getur fallið í
skaut hvort heldur er einstakl-
ingi, fyrirtæki eða stofnun.

Við veitingu viðurkenning-
arinnar verður einkum litið til
framlags til eflingar atvinnu
eða menntun og til meiri fjöl-
breytni í atvinnu, menntun eða
afþreyingu. Einnig verður

hugað að auknum sýnileika
bæjarfélagsins á landsvísu
eða sérstökum árangri eða
framtaki á sviði þróunar á
vöru, þjónustu eða markaðs-
setningu.

Markmið viðurkenningar-
innar er að vekja athygli á
árangri fyrirtækja, stofnana
eða einstaklinga og á Ísafjarð-

arbæ sjálfum sem athafnabæ.
Í þeim bæjarfélögum þar sem
þessi háttur er hafður er gjarna
er leitað eftir tilnefningum frá
stofnunum og fyrirtækjum
sem tengjast atvinnulífinu. At-
vinnumálanefnd Ísafjarðar-
bæjar vill stækka þennan sjón-
deildarhring með því að leita
einnig eftir tilnefningum frá

almenningi.
Atvinnumálanefnd óskar

því hér með eftir rökstuddum
tilnefningum sem eiga að ber-
ast bréflega á skrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar, Hafnarstræti 1,
merkt Frumkvöðull ársins,
eða í tölvupósti til nefndar-
innar (atv@isafjordur.is).

Ráðstefna og umræður í kvöld um málefni ungmennaRáðstefna og umræður í kvöld um málefni ungmennaRáðstefna og umræður í kvöld um málefni ungmennaRáðstefna og umræður í kvöld um málefni ungmennaRáðstefna og umræður í kvöld um málefni ungmenna

„Heilbrigður menntaskóli fyrir vestan“„Heilbrigður menntaskóli fyrir vestan“„Heilbrigður menntaskóli fyrir vestan“„Heilbrigður menntaskóli fyrir vestan“„Heilbrigður menntaskóli fyrir vestan“
Í kvöld, miðvikudaginn 5.

mars kl. 20, býður foreldrafé-
lag Menntaskólans á Ísafirði,
í samvinnu við nemendur og
kennara skólans, til ráðstefnu
og umræðna um geðheilbrigði
ungmenna, fíkniþörf og ras-

isma, ásamt því að fjallað
verður um persónurnar á bak
við ímyndirnar í kvikmyndum
og tískublöðum. Fyrirlesarar
verða þau Anna Björg Ara-
dóttir, geðhjúkrunarfræðingur
frá landlæknisembættinu, og

Árni Einarsson, uppeldisfræð-
ingur og forvarnafulltrúi frá
menntamálaráðuneytinu.

Menntaskólinn á Ísafirði
tekur þátt í samstarfsverkefni
framhaldsskóla í mörgum
Evrópulöndum. MÍ er eini

menntaskólinn á Íslandi sem
hefur sett sér það markmið að
fylgja markmiðum Evrópu-
ráðsins og Evrópusambands-
ins um heilsueflandi fram-
haldsskóla.

Nemendum Menntaskól-
ans á Ísafirði hefur á síðustu
misserum verið boðið upp á
ýmsar valgreinar, svo sem
áfanga í kajakróðri, útivist og
fjallamennsku. Nú stendur
yfir áfangi í líkamsrækt og
heilsueflingu. Frá því að

heilsuátakið hófst 28. febrúar
2002 hafa fjölmargir gestir
komið í skólann og haldið fyr-
irlestra um heilbrigða lífshætti
og forvarnastarf.

Ráðstefnan í kvöld verður
á sal menntaskólans á Torfnesi
og er opin öllum sem áhuga
hafa á málefnum fundarins.
Sérstaklega eru foreldrar nem-
enda MÍ og nemenda í 8., 9.
og 10. bekk grunnskólanna
og ungt fólk hvatt til þess að
mæta.

Menntaskólinn á Ísafirði.
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Hafrannsóknastofnun hefur
lokið rannsóknarleiðöngrum
á rækjuslóðum í Ísafjarðar-
djúpi og í Arnarfirði. Eftir er
að vinna úr gögnum leiðang-
ursins og fjalla um þau hjá
Hafrannsóknastofnun.

Hjalti Karlsson, leiðangurs-
stjóri og útibússtjóri Hafrann-
sóknastofnunar á Ísafirði,
segir niðurstöður geta legið
fyrir í lok þessarar viku. Farið
var á Trausta ÍS-111 um Ísa-
fjarðardjúp og Brík BA-2 um

Arnarfjörð. Hjalti segir rann-
sóknirnar sem slíkar hafi
gengið vel en veður hafi sett
strik í reikninginn framan af.

Rækjukvóti í Ísafjarðar-
djúpi er 1000 tonn á yfirstand-
andi vertíð en var 1200 tonn.

Rannsóknarleiðangrar á rækjuslóðum í ÍsafjarðardjúpiRannsóknarleiðangrar á rækjuslóðum í ÍsafjarðardjúpiRannsóknarleiðangrar á rækjuslóðum í ÍsafjarðardjúpiRannsóknarleiðangrar á rækjuslóðum í ÍsafjarðardjúpiRannsóknarleiðangrar á rækjuslóðum í Ísafjarðardjúpi

Niðurstöðu að vænta í vikunniNiðurstöðu að vænta í vikunniNiðurstöðu að vænta í vikunniNiðurstöðu að vænta í vikunniNiðurstöðu að vænta í vikunni

Brátt sér fyrir endann á
skiptum í þrotabúum rækju-
vinnslu Nasco í Bolungarvík
og JM á Ísafirði sem rak mat-
vöruverslunina Björnsbúð
undir það síðasta. Tryggvi
Guðmundsson lögmaður á
Ísafirði fer með málin. JM var
úrskurðað gjaldþrota í mars
2001 og segir Tryggvi að
mesti tíminn fari í að fá kröfu-
lýsingar og ganga frá eignum.

Hins vegar sé það langt komið
og hann reikni með að geta
lokið skiptunum fyrir réttar-
hlé.

„Úr búi JM koma einhverjar
greiðslur upp í almennar kröf-
ur en það verður ekki stór
prósenta“, segir Tryggvi.
Hvað Nasco varðar segir
Tryggvi að hann reikni með
að ganga frá því máli fljótlega.

„Þar voru það miklar launa-

kröfur að inneignir ganga
beint upp í greiðslur til ríkis-
ábyrgðasjóðs. Ég sé ekki fram
á að það komi neitt upp í al-
mennar kröfur eins og mál
standa í dag“, segir hann.

Algengt er að tvö til þrjú ár
taki að skipta meðalstórum
búum. Tryggvi Guðmundsson
segir ekki óalgengt að fimm
til sex ár taki að ganga frá
stærri málum.

Skipti í þrotabúum á lokastigiSkipti í þrotabúum á lokastigiSkipti í þrotabúum á lokastigiSkipti í þrotabúum á lokastigiSkipti í þrotabúum á lokastigi
Gjaldþrot Nasco í Bolungarvík og JM á ÍsafirðiGjaldþrot Nasco í Bolungarvík og JM á ÍsafirðiGjaldþrot Nasco í Bolungarvík og JM á ÍsafirðiGjaldþrot Nasco í Bolungarvík og JM á ÍsafirðiGjaldþrot Nasco í Bolungarvík og JM á Ísafirði

UngUngUngUngUnglingalandsmót UMFÍ 2003 á Ísafirðilingalandsmót UMFÍ 2003 á Ísafirðilingalandsmót UMFÍ 2003 á Ísafirðilingalandsmót UMFÍ 2003 á Ísafirðilingalandsmót UMFÍ 2003 á Ísafirði

FrjálsíþróttaaðstaðaFrjálsíþróttaaðstaðaFrjálsíþróttaaðstaðaFrjálsíþróttaaðstaðaFrjálsíþróttaaðstaða
sett upp á Torfnesi?sett upp á Torfnesi?sett upp á Torfnesi?sett upp á Torfnesi?sett upp á Torfnesi?
Undirbúningsnefnd Ungl-

ingalandsmóts UMFÍ sem
haldið verður á Ísafirði í sumar
hefur sent frá sér ályktun
vegna nauðsynlegrar aðstöðu
við mótshaldið, bæði hvað
varðar íþróttaaðstöðu og að-
stöðu fyrir mótsgesti. Óskar
nefndin eftir því við Ísafjarð-
arbæ að komið verði upp 100-
120 metra bráðabirgðahlaupa-
braut og að útbúnar verði full-
komnar atrennubrautir fyrir
stökk og köst sem lagðar yrðu
gerviefnum samkvæmt nú-

tímakröfum frjálsíþróttafólks.
Þá leggur nefndin til að

steyptur verði kasthringur
fyrir kúluvarp auk þess sem
nefndin beinir þeirri ósk til
bæjaryfirvalda að aðstaða fyr-
ir áhorfendur á Torfnesi verð
bætt og „gerð boðleg fyrir
gesti mótsins“, eins og segir í
ályktun.

Hugmyndin er að setja upp
landsmótsþorp á svæðinu
milli leikskólans Sólborgar og
Menntaskólans á Ísafirði. „Þar
á að búa til einskonar miðju

svæðisins sem fólk getur safn-
ast saman á. Þar á að vera allt
á einum stað, upplýsingamið-
stöð, veitingar, verslun og af-
þreyingaraðstaða. Hátíðar-
svæðið með sviði og tilheyr-
andi uppákomum verður á
Eyrartúni og þá verður þorpið
í miðjunni, þ.e. á milli Eyrar-
túns og íþróttavallana á Torf-
nesi“, segir Jón Pétur Róberts-
son framkvæmdastjóri móts-
ins. Nefndin hefur óskað eftir
leyfi frá Ísafjarðarbæ fyrir
tjaldbúðum á Suðurtanga.

Davíð Kjartansson, sjómaður í HnífsdalDavíð Kjartansson, sjómaður í HnífsdalDavíð Kjartansson, sjómaður í HnífsdalDavíð Kjartansson, sjómaður í HnífsdalDavíð Kjartansson, sjómaður í Hnífsdal

Sækir í tvö fiskveiðikerfiSækir í tvö fiskveiðikerfiSækir í tvö fiskveiðikerfiSækir í tvö fiskveiðikerfiSækir í tvö fiskveiðikerfi
á Bernskunni og Lúkasiá Bernskunni og Lúkasiá Bernskunni og Lúkasiá Bernskunni og Lúkasiá Bernskunni og Lúkasi
Davíð Kjartansson sjómað-

ur í Hnífsdal sjósetti á fimmtu-
dag í síðustu viku dagabátinn
Bernskuna ÍS 500 sem hann
keypti bátinn frá Súðavík.
Davíð á fyrir krókaflamarks-
bátinn Lúkas ÍS 71 sem hann
gerir út á línu. „Þetta passar
ágætlega saman. Ég hætti á
línunni í maí og fer á færi en
dagaleyfið gildir frá apríl til
nóvember. Ég reikna reyndar
með því að vera með línubát-
inn til taks og skjótast á línu í
sumar og ná í ýsur. Það er
ágætt ef brælukaflar koma“,
segir Davíð. Algengara er að
stunda línuveiðar á Vestfjörð-
um á veturna en á sumrin.

„Ég fór aðeins á línuna í
fyrrasumar og beitti síli. Það
gekk ágætlega en annars er

línan svo dýr útgerð að þú
þarft alltaf að afla vel ef þetta
á að ganga. Annars beiti ég

mikið sjálfur með stráknum
mínum og það munar um
það“, sagði Davíð.

Davíð Kjartansson, skipstjóri á Bernskunni.
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Árshátíð Heilbrigðisstofnunarinnar ÍsafjarðarbæÁrshátíð Heilbrigðisstofnunarinnar ÍsafjarðarbæÁrshátíð Heilbrigðisstofnunarinnar ÍsafjarðarbæÁrshátíð Heilbrigðisstofnunarinnar ÍsafjarðarbæÁrshátíð Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ

Hjúkkukórinn og Íslands-Hjúkkukórinn og Íslands-Hjúkkukórinn og Íslands-Hjúkkukórinn og Íslands-Hjúkkukórinn og Íslands-
kór sjúkrahússins tróðu uppkór sjúkrahússins tróðu uppkór sjúkrahússins tróðu uppkór sjúkrahússins tróðu uppkór sjúkrahússins tróðu upp

Árshátíð Heilbrigðis-
stofnunarinnar Ísafjarðar-
bæ fór fram með pompi og

prakt í Félagsheimilnu í
Hnífsdal á laugardags-
kvöld. Ríflega 150 heil-
brigðisstarfsmenn voru

mættir til leiks ásamt mök-

um. Kvöldið hófst með
setningu og fordrykk en

málsverðurinn var í hönd-
um SKG-veitinga á Ísa-

firði. Mikil söngmenning
er á stofnuninni en Ís-

landskór sjúkrahússins og
Hjúkkukórinn tróðu upp

við mikinn fögnuð. Við-
staddir létu ekki sitt eftir

liggja og þöndu raustina í
fjöldasöng. Aðalnúmer

kvöldsins var leikrit samið
af skemmtinefnd þar sem

tekið var á innri málum
stofnunarinnar og sumir

teknir meira fyrir en
aðrir. Einnig voru sýnd
myndbandsskot af fólk-

inu á bak við tjöldin á
Heilbrigðisstofnuninni

við mikinn fögnuð
viðstaddra. Fleiri myndir

birtast bb.is í vikunni.
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Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

Fiskflutning-Fiskflutning-Fiskflutning-Fiskflutning-Fiskflutning-
ar án leyfisar án leyfisar án leyfisar án leyfisar án leyfis
Í liðinni viku hafði lögregl-
an á Ísafirði afskipti af
ökumanni fiskflutninga-
bifreiðar sem reyndist
ekki hafa tilskilin rekstrar-
leyfi til flutnings á farmin-
um. Flestir sem stunda
þessa atvinnu hafa aflað
sér tilskilinna leyfa en
einn og einn hefur það
ekki. Lögreglan hvetur
menn til að koma slíkum
málum í rétt horf svo
komast megi hjá sektum
og öðrum tilheyrandi
óþægindum.

Ekið á kyrr-Ekið á kyrr-Ekið á kyrr-Ekið á kyrr-Ekið á kyrr-
stæðan bílstæðan bílstæðan bílstæðan bílstæðan bíl
Tvö umferðaróhöpp urðu
í umdæmi lögreglunnar á
Ísafirði í liðinni viku. Ann-
að varð um hádegisbilið
24. febrúar. Þá var ekið
á kyrrstæða bifreið sem
stóð á bifreiðastæði við
fiskvinnsluhús. Hitt
óhappið varð rétt eftir
miðnætti aðfaranótt 1.
mars, en þá varð árekst-
ur með tveimur bifreiðum
á Suðurgötu á Ísafirði.
Engin slys urðu á fólki í
þessum tveimur óhöpp-
um og eignatjón ekki
mikið.

StrandaganganStrandaganganStrandaganganStrandaganganStrandagangan

KristjánKristjánKristjánKristjánKristján
SigraðiSigraðiSigraðiSigraðiSigraði
Strandagangan var hald-

in í níunda sinn á Stein-
grímsfjarðarheiði á laug-
ardag. Alls tóku 47 manns
þátt í göngunni, þar af 20
manna hópur frá Skíðafé-
lagi Ísfirðinga. Það var
Önfirðingurinn Kristján
Óskar Ásvaldsson sem
kom fyrstur í mark í 20
km göngunni eftir harða
baráttu við félaga sinn úr
SFÍ, Einar Ágúst Yngva-
son. Aðeins þrjár sekúndur
skildu þá að í lokin.

Kristján, sem er aðeins
16 ára, hlaut að launum
glæsilegan farandbikar,
Sigfúsarbikarinn, sem
Heilsugæslustofnunin á
Hólmavík hefur gefið til
þessarar keppni og var nú
veittur í fyrsta sinn. Að
keppni lokinni var þátttak-
endum boðið til veglegs
kaffisamsætis og verð-
launaafhendingar í félags-
heimilinu á Hólmavík.

Hér koma nöfn þriggja
fyrstu í hverjum flokki, en
heildarúrslit er hægt að
skoða á heimasíðu Skíða-
félags Ísafjarðar.

Karlar 17-34 ára, 20
km: Kristján Óskar Ás-
valdsson, SFÍ, 53:09.
Heimir G. Hansson, SFÍ,
55:03. Ragnar Bragason,
Hólm, 57:17

Karlar 35-49 ára, 20
km: Einar Ágúst Yngva-
son, SFÍ, 53:12. Kristbjörn
R. Sigurjónsson, SFÍ,
57:11. Marzellíus Svein-
björnsson, SFÍ, 58:08

Karlar 50 ára og eldri,
20 km: Sigurður Gunnars-
son, SFÍ, 1:01:00. Halldór
Margeirsson, SFÍ, 1:06:47
Birgir Pétursson, Hólm,
1:16:42

Konur, 10 km: Jóhanna
Bárðardóttir, SFÍ, 35:28.
Marta Sigvaldadóttir,
Hólm, 38:52. Anna Guð-
laugsdóttir, Hólm, 52:34.

Karlar, 10 km: Guð-
brandur Grétar Jónsson,
SFÍ, 28:43. Ingvar Péturs-
son, Hólm, 31:59. Magnús
Ringsted, SFÍ, 33:10.

Konur, 5 km: Sólveig
Guðmundsdóttir, SFÍ,
19:19. Katrín Sif Krist-
björnsdóttir, SFÍ, 22:05.
Björk Ingvarsdóttir, Hólm,
24:41.

Karlar, 5 km: Sigurjón
Hallgrímsson, SFÍ, 20:34.
Þórhallur Másson, Hólm,
21:08. Örvar Dóri Rögn-
valdsson, SFÍ, 21:17

Milljarðinum varið í samræmi við stefnumótun sveitarfélagaMilljarðinum varið í samræmi við stefnumótun sveitarfélagaMilljarðinum varið í samræmi við stefnumótun sveitarfélagaMilljarðinum varið í samræmi við stefnumótun sveitarfélagaMilljarðinum varið í samræmi við stefnumótun sveitarfélaga

Áherslan lögð á að ljúka við DjúpvegÁherslan lögð á að ljúka við DjúpvegÁherslan lögð á að ljúka við DjúpvegÁherslan lögð á að ljúka við DjúpvegÁherslan lögð á að ljúka við Djúpveg
Þingmenn Vestfirðinga hafa

komið sér saman í megindrátt-
um um tillögur að skiptingu
milljarðsins sem veitt verður

aukalega til vegaframkvæmda
á Vestfjörðum. „Í meginatrið-
um fylgja menn þeirri stefnu-
mótun sem sveitarfélögin á
Vestfjörðum hafa samþykkt.
Áherslan á næstu árum er ann-
ars vegar að ljúka við Djúpveg
og hins vegar er tenging Vest-
ur-Barðastrandarsýslu við
Þjóðveg eitt. Þessi milljarður
breytir gríðarlega miklu og
það er ætlast til að hann verði
nýttur á næstu átján mánuð-
um“, segir Einar Kristinn
Guðfinnsson, fyrsti þingmað-
ur Vestfirðinga.

„Fyrir liggur að hægt verður
að bjóða út og ljúka á þessum
tíma veginum um Skötufjörð
og Hestfjörð að bundna slit-
lagskaflanum sem þar er. Eins
er ætlunin að endurnýja slit-
lagið á Sjötúnahlíð í Álftafirði.
Að þessum framkvæmdum
loknum verður komið bundið
slitlag frá Bolungarvík og inn

í miðjan Mjóafjörð“, segir
Einar Kristinn.

„Varðandi stóru spurning-
una um vegtengingu inn á að-
alþjóðvegakerfi landsins er af
tæknilegum ástæðum ekki
hægt að taka ákvörðun á þess-
ari stundu“, segir Einar.

„Vegagerðin taldi sig ekki
hafa nægar upplýsingar í
höndunum til að leggja þar til
grundvallar. Innan 12 mánaða
verður sú ákvörðun tekin og
þá í ljósi annarra ákvarðana
eins og varðandi jarðgöng
milli Arnarfjarðar og Dýra-
fjarðar.

Ákveðið er að ljúka upp-
byggingu á Hvalsárhöfða í
Kollafirði í Strandasýslu sem
er mjög dýr framkvæmd. Þá
verður haldið áfram inn Kolla-
fjörðinn og inn að svokölluð-
um Forvaða og tengjast þar
með bundna slitlaginu.

Í Austur-Barðastrandar-

sýslu standa yfir framkvæmd-
ir á Klettshálsi en ætlunin er
að ljúka þeim fyrr en ætlað
var eða á þessu ári í stað þess
næsta. Síðan verður lagður
vegur áleiðis út með Kolla-
firði. Ennfremur er ætlunin að
leggja veg í hina áttina um
Vattarfjörð og að eiðinu milli
Vattarfjarðar og Kerlingar-
fjarðar. Síðan verður farið í
veginn um Ódrjúgsháls sem
liggur ofan í Djúpafjörðinn
og er einn allra versti farar-
tálminn á þessari leið. Þar er
afar bratt og þarf þar oft að
setja keðjur á flutningabíla þó
ekki sé nema í vætutíð.“

Einar Kristinn segir að ekki
sé búið að taka frekari ákvarð-
anir um framkvæmdir. „Sjálf-
ur hef ég áhuga á að farið
verði í veginn um Skálanes
milli Kollafjarðar og Gufu-
fjarðar.“

Þingmaðurinn minnir á, að

milljarðurinn umræddi er
aðeins hluti af því fé sem fer
til uppbyggingar vega á Vest-
fjörðum.

„Að auki höfum við til ráð-
stöfunar fé af vegáætlun. Auk
þessa milljarðs á næstu átján
mánuðum fara þannig um 1,2
milljarðar til vegafram-
kvæmda á Vestfjörðum á
þessu ári. Þannig er gert ráð
fyrir framkvæmdum á Óshlíð
og Súðavíkurhlíð til að auka
öryggi vegfarenda, í framhaldi
af skýrslu Vegagerðarinnar
um öryggismál á þessum veg-
um. Verulegt átak verður gert
í veginum um Selströnd út að
Drangsnesi en þar vantar slit-
lag. Í svokallaða ferðamanna-
vegi er langmest lagt í veginn
frá Bjarnarfirði um Bala og
áleiðis norður í Kaldbaksvík.
Fyrir Ísfirðinga má þess geta
að vegurinn inn í Tunguskóg
verður kláraður“, sagði Einar.

Ólafur Th.Ólafur Th.Ólafur Th.Ólafur Th.Ólafur Th.
fljótasturfljótasturfljótasturfljótasturfljótastur
Ísfirski skíðakappinn
Ólafur Th. Árnason var
fljótastur tuttugu íslensk-
ra keppenda í Vasa-
göngunni í Svíþjóð á
sunnudag, en vegalengd-
in er 90 kílómetrar. Fjórir
Ísfirðingar tóku þátt í
göngunni og náðu þeir
allir góðum tímum, að
minnsta kosti ef miðað er
við aldur tveggja þeirra
elstu. Auk Ólafs gengu
ísfirsku feðgarnir Kristján
Rafn Guðmundsson og
Guðmundur Rafn Krist-
jánsson og göngukapp-
inn gamalreyndi Elías
Sveinsson.

Ólöf Guðný Valdimars-
dóttir, varaþingmaður
Framsóknarflokksins á
Vestfjörðum, hefur sagt
sig úr Framsóknarflokk-
num. Í tilkynningu frá
Ólöfu Guðnýju segir að
hún hafi sent Halldóri
Ásgrímssyni, formanni
Framsóknarflokksins,
bréf þar sem gerð sé
grein fyrir þeim megin-
atriðum sem séu ástæða
úrsagnarinnar. „Fram-
sóknarflokkurinn stendur
ekki lengur fyrir þeim
gildum sem ég vil styðja í
uppbyggingu íslensks
samfélags“, segir Ólöf
Guðný.

Sagði sig úrSagði sig úrSagði sig úrSagði sig úrSagði sig úr
flokknumflokknumflokknumflokknumflokknum

Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra opnaði nýja heilsu-
gæslustöð á Suðureyri á föstudag að viðstöddu fjölmenni. Að
formlegri athöfn lokinni var viðstöddum boðið upp á léttar
veitingar „að hætti stofnunarinnar“.

Mikil ánægja er á Suðureyri með tilkomu hinnar nýju
heilsugæslustöðvar og er það mál manna að vel hafi tekist til
með breytingar á húsnæðinu við Aðalgötu 2, þar sem póstaf-
greiðslan var áður til húsa. Í nýju stöðinni verður aðstaða fyrir
heilsugæslulækni, hjúkrunarfræðing og tannlækna, auk af-
greiðslu apóteks. Heilsugæslustöðin hefur fram til þessa verið
í húsi sem á sínum tíma var byggt sem sjúkraskýli og er
viðbygging við gamlan læknisbústað á Suðureyri.

Í læknisbústaðnum gamla hefur undanfarin ár verið rekin
dagvistun fyrir aldraða á vegum Ísafjarðarbæjar. Sá hluti
byggingarinnar sem heilsugæslan hefur haft er orðinn afskap-
lega lélegt húsnæði, að sögn Þrastar Óskarssonar, fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ, hljóð-
bært og heldur illa vatni og vindum.

Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra lýsti mikilli ánægju
með nýja húsnæðið og sagði að með því væri staða heilsu-
gæslunnar á Suðureyri tryggð. Hann fór nokkrum orðum um
sögu heilsugæslunnar á staðnum og minntist sérstaklega á
þátt Lovísu Ibsen hjúkrunarfræðings,  en Súgfirðingar áttu því
láni að fagna að njóta starfskrafta hennar í áratugi.

Aðstaða verður fyrir tann-Aðstaða verður fyrir tann-Aðstaða verður fyrir tann-Aðstaða verður fyrir tann-Aðstaða verður fyrir tann-
lækni auk afgreiðslu apótekslækni auk afgreiðslu apótekslækni auk afgreiðslu apótekslækni auk afgreiðslu apótekslækni auk afgreiðslu apóteks

Heilbrigðisráðherra opnaði nýja heilsugæslustöð á SuðureyriHeilbrigðisráðherra opnaði nýja heilsugæslustöð á SuðureyriHeilbrigðisráðherra opnaði nýja heilsugæslustöð á SuðureyriHeilbrigðisráðherra opnaði nýja heilsugæslustöð á SuðureyriHeilbrigðisráðherra opnaði nýja heilsugæslustöð á Suðureyri
Þröstur Óskarsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ, og Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra.
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maður vikunnar

Nafn: Eiríkur Finnur Greipsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Flateyri 20.10.1953.
Atvinna: Aðstoðarsparisjóðsstjóri SPVF.
Fjölskylda: Eiginkonan er Guðlaug Auðunsdóttir,
gjaldkeri og synirnir eru þrír, Auðunn Gunnar (76),
Grétar Örn (81) og Smári Snær (88). Ég bíð enn eftir
barnabörnunum.
Helstu áhugamál: Félagsmál og pólitík, ferða lög
og góður matur.
Bifreið: Subaru Legacy og Toyota Corolla.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Subaruinn minn er
dásamlegur.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Smiður.
Uppáhalds matur? Þessi er erfið en fiskur er mitt
uppáhald, siginn, soðinn og brasaður. Lóðskata og
skarkoli í rjómasveppasósu eða grænpiparsósu –
það er fátt betra, þó e.t.v. humar eða...
Versti matur sem þú hefur smakkað? Ég get varla
svarað þessu á annan hátt en þann að súrsaðir sels-
hreyfar eru ógeðslegir!
Uppáhalds drykkur? Vatn, te og gin og tónik.
Uppáhalds tónlist? Alæta á tónlist, en Hjónabandið,
Uriah Heep, Deep Purple, The Beatles, Rollingarnir,
Ingibjörg Guðm., Þórunn Snorra og Margrét Geirs –
koma mér alltaf á gólfið og jafnvel lengra. Diddú,
Bergþór og Tríó Reykjavíkur komu mér í sæluvímu
þriðjudaginn 25. febrúar í Ísafjarðarkirkju – fullkomin
tónlistarveisla það.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Grettir var og
er mitt félag, en Manchester United og FC Barcelona
á erlendri grund.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is án alls vafa.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? „Flatkökumorð-
inginn“ sem leikstýrð var af Lýð Árnasyni lækni og
sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Önundarfjarðar lék aðal-
hlutverkið í.
Fallegasti staður hérlendis? Fyrir utan minn fæð-
ingarfjörð eru það: Hornbjarg tilkomumest, Mývatn
án flugna fallegast.
Fallegasti staður erlendis? Nágrenni Genfarvatns
og Alparnir.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Hver er það ekki? Auðvitað er
ég það.
Uppáhalds heimilistækið? Eldavélin.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
skemmta mér með fjölskyldunni.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Fals og óheilindi – það skýrir sig sjálft.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Hjúfra mig
upp að Gullu minni og fæ mér gin og tónic, eða eitt-
hvað léttara. Hún hrekur allar erfiðar kenndir og líð-
an til óbyggða með því einu að snerta mig.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já, reyndar hef ég alltaf átt mér slíka drauma og
allir hafa ræst hingað til nema sá yngsti.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Að fá höfnun á debetkortinu mínu í Bónus.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Þessu starfi treysti ég mér ekki til að taka
við í einn dag. Ég myndi því örugglega ekkert gera
þennan eina dag.
Lífsmottó? Þeir fiska sem róa.

NeyðarlegastNeyðarlegastNeyðarlegastNeyðarlegastNeyðarlegast
þegar debet-þegar debet-þegar debet-þegar debet-þegar debet-
kortinu varkortinu varkortinu varkortinu varkortinu var

hafnað íhafnað íhafnað íhafnað íhafnað í
BónusBónusBónusBónusBónus

Sælkerar Sælkerar Sælkerar Sælkerar Sælkerar vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
eru Margrét Jónsdóttir ogeru Margrét Jónsdóttir ogeru Margrét Jónsdóttir ogeru Margrét Jónsdóttir ogeru Margrét Jónsdóttir og
Sævar Óskarsson á ÍsafirðiSævar Óskarsson á ÍsafirðiSævar Óskarsson á ÍsafirðiSævar Óskarsson á ÍsafirðiSævar Óskarsson á Ísafirði

BeikonvafinBeikonvafinBeikonvafinBeikonvafinBeikonvafin
BreiðadalsvilligæsBreiðadalsvilligæsBreiðadalsvilligæsBreiðadalsvilligæsBreiðadalsvilligæs

Kvensjúkdóma-Kvensjúkdóma-Kvensjúkdóma-Kvensjúkdóma-Kvensjúkdóma-
læknir á Ísafirðilæknir á Ísafirðilæknir á Ísafirðilæknir á Ísafirðilæknir á Ísafirði

Jens Guðmundsson, kvensjúkdómalækn-
ir verður með móttöku og aðgerðir á Ísafirði
dagana 10.-14. mars nk.

Tímapantanir í síma 450 4500, á milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Það er stórt áhugamál hjá mörgum að sækja út í náttúruna
og veiða sér til matar og skemmtunar. Villibráð er í miklu
uppáhaldi hjá okkur og tilfellið er að maturinn fær þennan
sérstaka keim, þegar maður meðhöndlar bráðina sjálfur frá
því að hún er felld. Verði ykkur að góðu!

2 stk gæsabringur
10 stk langar beikonsneiðar
1 tsk mulinn svartur pipar

Kryddið bringurnar með pipar og vefjð þær með beikon-
inu. Hitið stóra pönnu og setjið bringurnar á þurra pönnuna,
brúnið þær fyrst á samskeytunum. Leggið þær í eldfast mót
og steikið í 130°C heitum ofni í 25 mínútur eða eftir því
hvað bringurnar eiga að vera mikið steiktar.

Tilvalið er að laga sósuna á meðan rétturinn er steiktur.

Koníakssveppasósa

2-3 beikonsneiðar
10 stk meðalstórir sveppir
3 dl koníak
250 ml villibráðarsoð
2,5 dl rjómi
hálf tsk koríander
salt og pipar eftir smekk
sósujafnari

Beikon og sveppir sett í pott, látið krauma þar til beikonið
hefur skroppið saman og sveppirnir brúnast. Hellið koníak-
inu í pottinn og hrærið í, bætið síðan soðinu, rjómanum og
koríander saman við. Bragðbætið með salti og pipar eftir
smekk. Þetta er borið fram með góðu salati, sykurbrúnuðum
kartöflum og rifsbsberjasultu.

Salat sem er gott með gæsinni

hálft höfuð icebergsalat
2 stönglar sellerí
2-3 rauð epli
nokkur vínber skorin til helminga

Rífið kálhausinn niður, afhýðið eplin, kjarnhreinsið og
brytjið. Vínberjabitunum blandað í og dressingunni hrært
saman við.

Dressing

2,5 dl rjómi
1 msk sætt sinnep
örlítill sykur
safi úr hálfri sítrónu

Rjóminn þeyttur og öllu blandað saman.

Til að fanga rétta stemmningu er nauðsynlegt að hafa
kertaljós og gott rauðvín.

Til að nýta villibráðina sem best látum við fylgja með
uppskrift af villibráðarsoði (þrír lítrar) sem er notað í sós-
una og má líka geyma frosið.

Villibráðarsoð

1 kg bein, höggvin í bita
2 stk meðalstórar kartöflur
1 stk stór laukur, grófsaxaður
1 stk epli, afhýtt og skorið í bita
1 msk rifsberjasulta
1 msk sellerísalt
1 msk hvít piparkorn
10 stk einiber
1 stk lárviðarlauf
1 tsk timian
1 tsk rósmarín

Hitið ofninn í 250°C , bein, grænmeti og epli sett í ofn-
skúffu í 45 mínútur. Síðan sett í pott ásamt þremur lítrum af
vatni. Öllu öðru bætt í, soðið í 3 klukkustundir.

Í næstu götu búa þau Anna Kristín Ásgeirsdóttir og Gísli
Jón Hjaltason. Þau eru snilldarkokkar og sérstaklega góð
heim að sækja. Við sendum þeim þráðinn til frekari spuna.

Námskeið fyrirNámskeið fyrirNámskeið fyrirNámskeið fyrirNámskeið fyrir
30 tonna skip-30 tonna skip-30 tonna skip-30 tonna skip-30 tonna skip-
stjórnarréttindistjórnarréttindistjórnarréttindistjórnarréttindistjórnarréttindi

Námskeið fyrir 30 tonna skipstjórnarrétt-
indi (pungapróf) hefst á Ísafirði innan
skamms. Skráningu lýkur föstudaginn 7.
mars.

Á Patreksfirði er námskeið hafið en enn
er möguleiki að taka inn nemendur. Mikil-
vægt er að skrá sig sem fyrst.

Skráning er hjá Fræðslumiðstöð Vest-
fjarða í síma 456 5025, www.frmst.is -
tölvupóstur: frmst@frmst.is

GARÐLEIGJENDUR Í TUNGUSKÓGI
Í vor stendur til að gera nýjan veg inn
í sumarbústaðabyggðina í Tungu-
skógi. Vegurinn kemur til með að
liggja þvert í gegnum garðlöndin í
skóginum. Því vil ég biðja þá garðleigj-
endur sem hafa áhuga á að hafa áfram
garð á leigu í skóginum að hafa sam-
band við undirritaða sem fyrst. Reynt
verður að gefa öllum sem vilja, kost á
garði á svæðinu.
Vinsamlegast hafið samband við garð-
yrkjustjóra í áhaldahúsinu, sími 456
3443, milli kl. 10-12.

Ásthildur Cesil Þórðardóttir,
garðyrkjustjóri
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Landssöfnun Zontakvenna til stuðnings StígamótumLandssöfnun Zontakvenna til stuðnings StígamótumLandssöfnun Zontakvenna til stuðnings StígamótumLandssöfnun Zontakvenna til stuðnings StígamótumLandssöfnun Zontakvenna til stuðnings Stígamótum

ZontaklúbburinnZontaklúbburinnZontaklúbburinnZontaklúbburinnZontaklúbburinn
Fjörgyn safnar féFjörgyn safnar féFjörgyn safnar féFjörgyn safnar féFjörgyn safnar fé

Zontakonur standa fyrir
fjársöfnun um land allt á
föstudag og laugardag, 7.
og 8. mars. Tilgangurinn er
að að styrkja forvarnastarf
samtakanna Stígamóta. Á
Ísafirði og í grannbyggðum
munu konur í Zontaklúbbn-
um Fjörgyn selja nælu til
styrktar þessu verkefni.
Meginmarkmið Zontasam-
takanna er styrkja stöðu
kvenna og bæta hag þeirra
og vinna gegn hvers konar
ofbeldi og misrétti gagnvart
konum og börnum um allan
heim. Samtökin eru í sam-
vinnu á mörgum sviðum við

Kvennahjálp Sameinuðu
þjóðanna (UNIFEM) og
Barnahjálp Sameinuðu þjóð-
anna (UNICEF).

Eitt af alþjóðaverkefnum
Zonta um þessar mundir er
unnið í Bosníu-Herzegóvínu
til að stemma stigu við man-
sali á konum og börnum til
kynlífsiðnaðar. Margir Zonta-
klúbbar vinna að svipuðum
málum heima fyrir, einkum í
Evrópu. Nýlegar rannsóknir
hafa sýnt að vændi er vaxandi
vandamál hérlendis og tengist
gjarna vímuefnaheiminum.
Þetta er viðkvæmt samfélags-
vandamál sem verður þó að

takast á við, að mati Zonta-
kvenna.

Zontasamtökin eru al-
þjóðleg samtök kvenna og
eru 32 þúsund konur félagar
í Zontaklúbbum í 68 þjóð-
löndum. Nafnið Zonta er
tekið úr táknmáli Sioux-
indíána og þýðir „heiðar-
leiki, trúmennska“. Á Ís-
landi eru starfandi 7 klúbb-
ar. Zontaklúbburinn Fjörg-
yn á Ísafirði var stofnaður
2.desenber1996. Í honum
eru 38 konur, sem vonast
eftir góðum viðbrögðum al-
mennings og annarra sem
þær munu leita til.

GrímudansleikurGrímudansleikurGrímudansleikurGrímudansleikurGrímudansleikur
KFÍ og ÍsfólksinsKFÍ og ÍsfólksinsKFÍ og ÍsfólksinsKFÍ og ÍsfólksinsKFÍ og Ísfólksins

Körfuknattleiksfélag
Ísafjarðar (KFÍ) og

stuðningsfélag þess, Ís-
fólkið, héldu grímudans-

leik í Sjallanum á Ísafirði
á laugardagskvöld.

Hljómsveitin Eidís (=
eighties) þreytti frum-
raun sína á ballinu og

þótti „alveg mergjuð“.
Sveitin er skipuð þeim
Þórunni Snorradóttur,

Jónatan Einarssyni, Jóni
Hallfreð Engilbertssyni,

Karli Jónssyni og
Magnúsi Hávarðarsyni
og sérhæfir sig í tónlist

og andblæ níunda
áratugarins. Aðdáendur

KFÍ og Eidísar létu sig
ekki vanta og mættu á

ballið í fjölbreyttum og
frumlegum búningum,

allt frá hetjum nýróman-
tíkurinnar til Mjallhvít-

ar. Enginn var „á bömm-
er“ svo vitað sé og allir
„fíluðu sig svo mikið að

þeir meikuðu ekki sens“.
Meðfylgjandi myndir

tók ljósmyndari blaðsins
á grímuballinu. Fleiri

koma inn á Ljósmynda-
vef bb.is í vikunni.

Kristalkórinn söng undir stjórn Rúnu Esradóttur. Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Tónlistarhátíð æskunnar á Ísafirði um síðustu helgiTónlistarhátíð æskunnar á Ísafirði um síðustu helgiTónlistarhátíð æskunnar á Ísafirði um síðustu helgiTónlistarhátíð æskunnar á Ísafirði um síðustu helgiTónlistarhátíð æskunnar á Ísafirði um síðustu helgi

Um fimm hundruð gest-Um fimm hundruð gest-Um fimm hundruð gest-Um fimm hundruð gest-Um fimm hundruð gest-
ir á þrennum tónleikumir á þrennum tónleikumir á þrennum tónleikumir á þrennum tónleikumir á þrennum tónleikum

Tónlistarhátíð æskunnar fór
fram um síðustu helgi í Hömr-
um, sal Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar, en miðsvetrartónleik-
ar hafa verið haldnir í skólan-
um svo lengi sem elstu menn
muna. Að þessu sinni voru
haldnir þrennir tónleikar með
afar fjölbreyttri dagskrá og
mátti heyra popp, djass og
klassík auk frumsaminna laga
eftir nemendur skólans.

Langt á annað hundrað
nemendur tróðu upp í ýmsum
hljóðfærahópum og var boðið
upp á dúó, tríó, kvartetta og

stærri hópa, meðal þeirra
djassveit skólans og strengja-
sveit. Perlukórinn og Kristals-
kórinn sungu en auk þeirra
komu fram blásarahópar
Grunnskóla Ísafjarðar, þrír að
tölu. Harmonikuveitin
Skemmtihnapparnir lék og
áfram mætti telja.

Ætla má að tónleikahald
skólans sé einstakt á lands-
vísu. Á hverju ári um jól, miðj-
an vetur og að vori eru haldnir
tónleikar þar sem öllum nem-
endum skólans gefst kostur á
að koma fram. Sigríður Ragn-

arsdóttir skólastjóri Tónlistar-
skóla Ísafjarðar segir kennar-
ana sýna tónleikahaldinu mik-
inn áhuga. „Þetta útheimtir
mikla skipulagningu og natni
af þeirra hálfu en þeir eru ótrú-
lega hugmyndaríkir að setja
saman atriði“, segir hún.

Fjölmenni lagði leið sína í
Hamra um helgina og má ætla
að um 500 gestir hafa hlýtt á
tónleikana á laugardag og
sunnudag. Styktarsjóður Tón-
listarskólans seldi kaffiveit-
ingar í hléi og voru þeim gerð
góð skil.

Frá tónleikunum á laugardag.
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Þröstur Guðbjartsson er leikstjóri á Sólrisu Menntaskólans á ÍsafirðiÞröstur Guðbjartsson er leikstjóri á Sólrisu Menntaskólans á ÍsafirðiÞröstur Guðbjartsson er leikstjóri á Sólrisu Menntaskólans á ÍsafirðiÞröstur Guðbjartsson er leikstjóri á Sólrisu Menntaskólans á ÍsafirðiÞröstur Guðbjartsson er leikstjóri á Sólrisu Menntaskólans á Ísafirði

Leikandi bakari úr BolungaLeikandi bakari úr BolungaLeikandi bakari úr BolungaLeikandi bakari úr BolungaLeikandi bakari úr Bolunga

„Ég fæddist í Bolungarvík
1952 og átti heima þar til 1961
en þá flutti fjölskyldan til
Reykjavíkur. Maður hefur
náttúrlega aldrei slitið sam-
bandi við heimahagana.
Amma og afi bjuggu í Bol-
ungarvík en afi dó 1974 og
amma 1989. Þar er líka fjöld-
inn allur af systkinum móður
minnar en hún er frá Tröð og
er komin af þessari stóru
tvíburafjölskyldu. Amma mín
var María Rögnvaldsdóttir og
afi minn Ólafur Hálfdánsson.
Þau bjuggu í Tröð og í Meiri-
hlíð og síðan niðri í bæ að
Hafnargötu 7. Þau áttu sex
sinnum tvíbura og þrisvar
sinnum einbura, alls fimmtán
börn, og mamma er ein af
þessum tvíburum, Kristín Ól-
afsdóttir. Faðir minn var mál-

ari en er kominn á eftirlaun
núna og er þekktur sem Bjart-
ur málari í Bolungarvík.“

– Er það ekki frekar ríkt í
Bolvíkingum að halda tengsl-
in sín á milli og við heima-
hagana?

„Jú, ég held það. Það hafa
orðið heilmiklar breytingarnar
á bænum í gegnum tíðina.
Mikið af nýjum húsum og
gömlu húsin niðri í bænum
hafa horfið, eins og gamla
símstöðin og gamla kaupfé-
lagið. Þetta breytir svolítið
myndinni á miðbænum, það
er komið mikið af nýjum hús-
um eins og niðri á Kambinum.
En þó að mikið hafi breyst, þá
er það alltaf þannig þegar
maður kemur inn Óshlíðina
og sér Traðarhyrnuna, þá fer
fiðringur um mann. Það er

alltaf þessi fiðringur að nú sé
maður kominn heim.“

LeiklistarbakteríanLeiklistarbakteríanLeiklistarbakteríanLeiklistarbakteríanLeiklistarbakterían
– Þú fórst ekki beint í leik-

listina ...
„Nei, ég fer í Iðnskólann

og vinn í bakaríi. Tek sveins-
próf í bakaraiðn árið 1973. Ég
vann lítið við baksturinn því
að ári seinna kemst ég inn í
Leiklistarskóla Íslands.

Reyndar var ég fyrsta vet-
urinn í Leiklistarskóla SÁL.
Það var einkaskóli sem var
rekinn af nemendunum til að
þrýsta á ríkið að stofna sinn
eigin skóla. Hann var stofn-
aður 1975 og þá kemst ég þar
inn á annað árið. Ég útskrifast
svo úr leiklistarskólanum árið
1978 og hef unnið alveg við
leikhús og leiklistarstörf síð-
an.“

– Hvaða hreyfing setti á
stofn þennan skóla?

„Þetta var fólk sem að hafði
mikinn áhuga á leiklistarskóla
vegna þess að bæði Leikfélag
Reykjavíkur og Þjóðleikhúsið
höfðu rekið skóla til fjölda
ára en voru búin að loka þeim.
Þá myndaðist þarna tómarúm
og það var enginn leiklistar-
skóli á Íslandi í mörg ár. Það
varð til þess að stofnuð voru

Samtök áhugafólks um leik-
listarnám (SÁL). Þau síðan
stofna sinn skóla haustið 1972
og reka hann í þrjá vetur, þ.e.
nemendurnir, og fá til liðs við
sig menntaða leikara og leik-
húsfræðinga til að kenna.“

– Þetta hefur sem sagt verið
frumkvöðlastarf ...

„Já. Þetta varð til þess að
þrýsta á ríkið. Frumvarp um
að stofna leiklistarskóla hafði
verið í undirbúningi í nokkur
ár en hafði legið niðri í nokk-
urn tíma. Þarna þrýstu þessi
samtök á ásamt Þjóðleikhús-
inu og Leikfélagi Reykjavík-
ur. Þetta varð til þess að Leik-
listarskóli Íslands var stofn-
aður með lögum árið 1975.
En við sem höfðum verið á
fyrsta ári í SÁL-skólanum
vorum það mörg að við þurft-
um að fara í gegnum síu og
komust 12 af 20 inn á 2. ár í
Leiklistarskóla Íslands.“

– Hvernig er það með leik-
ara – kemur leiklistarbakterí-
an strax fram í fólki?

„Ég veit það ekki, ég held
að það sé nú kannski þannig
að fólk hafi þetta kraumandi
einhvers staðar undir niðri. Ég
t.d. steig mín fyrstu spor í
félagsheimilinu í Bolungarvík
þegar ég var sjö ára, held ég.

Þröstur Guðbjartsson er nú staddur
á Ísafirði og leikstýrir hinu árlega

Sólrisuleikriti Menntaskólans á Ísa-
firði. Hann lærði til bakara en leik-

listarhæfileikarnir komu fljótlega í ljós
og hann hefur ekki bakað eina einustu

kringlu síðan. Þrötur er Bolvíkingur
að uppruna og á þar stóran

frændgarð.

Þá lék ég á skemmtun, senni-
lega hjá Slysavarnafélaginu
eða einhverri af þessum
skemmtunum sem allir í Bol-
ungarvík komu og horfðu á.
Þar lék ég lítinn dreng. Þetta
var kveikjan og ég held að
það hafi alltaf blundað í mér
síðan að fara í leiklist. En lét
svo ekki verða að því fyrr en
ég var orðin rúmlega tvítug-
ur.“

Erfiður bransiErfiður bransiErfiður bransiErfiður bransiErfiður bransi

– Þarf fólk ekki að vera
heltekið af bakteríunni til að
komast áfram í samkeppn-
inni?

„Ætli það megi ekki segja
það. Inn í Leiklistarskólann
er bara tekið brot af þeim sem
sækja um, þetta eru ansi mikl-
ar síur sem er farið í gegnum.
Vandamálið er kannski að við
erum svo fá hérna, það eru fá
starfandi atvinnuleikhús. Þar
af leiðandi eru fáar rullur um
að bítast þannig alltaf eru
margir sem detta út eftir leik-
listarnám.

Í mínu tilfelli vorum við 12
sem útskrifuðumst saman.
Tvær leikkonur hafa verið á
föstum samningi allan tím-
ann, önnur hjá Þjóðleikhúsinu
og hin hjá Leikfélagi Reykja-

víkur. Svo erum við tveir sem
höfum verið að hasla okkur
frekar völl sem leikstjórar og
erum ennþá að af þessum tólf.
Hin eru meira og minna hætt.
Fólk þarf að hafa fasta vinnu
og þá er ekki hægt að hlaupa
til þegar kallið kemur úr leik-
húsinu eða bíóinu þannig að
meira og minna hefur fólk
dottið út.“

– Er þetta hark?
„Ofsalegt hark. Nú stend

ég á fimmtugu og ég finn það
núna að það er eiginlega voða-
lega lítil þörf fyrir mig í leik-
húsinu vegna þess að stóru
leikhúsin eru í vandræðum
með að nýta sína föstu starfs-
krafta á þessum aldri. Aftur á
móti þegar maður var yngri,
þá var maður meira lausráðinn
inn í leikhúsin. Það eru ein-
faldlega fleiri rullur í gangi
fyrir yngra fólk. Það sama má
segja með kynjahlutföllin í
þessu, það virðist vera minna
af góðum kvenhlutverkum í
leikhúsbókmenntunum en
karlhlutverkum. Hvernig sem
á því stendur, þá hefur þetta
alltaf verið svona.“

– Eru hetjurnar alltaf karl-
menn á þrítugsaldri?

„Ja, það er allavega mikið
um það. Strákar sem fara í

09.PM5 18.4.2017, 10:318



MIÐVIKUDAGUR 5. MARS 2003      9

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

gegnum skólann og komast
fljótt inn í góð hlutverk í stóru
leikhúsunum, þeir verða þar
áfram. Hinir sem eru með
fyrstu árin eftir að þeir koma
út úr skóla en komast ekki
inn, þeir detta út þegar þeir
eru orðnir þetta þrjátíu og
fimm til fjörutíu ára. Þetta hef-
ur allavega verið reyndin með
minn bekk og mína kynslóð.
Ég ákvað það að hanga inni
meðan einhver vildi nýta mig
og ég dett svona inn í leikhúsin
annað slagið og leikstýri þess
á milli. Svo hefur maður verið
í bíómyndum og í útvarpi og
sjónvarpi.“

Elli Glussi íElli Glussi íElli Glussi íElli Glussi íElli Glussi í
 Mafíu Íslands Mafíu Íslands Mafíu Íslands Mafíu Íslands Mafíu Íslands

Á meðan á samtali stendur
koma tveir ungir piltar til
Þrastar til að votta Ella Glussa
virðingu sína Þeir segjast
endilega vilja að fá að taka í
höndina á honum, þeir hafi
séð hann í Sódómu Reykjavík.

„Þetta er sennilega stærsta
hlutverkið mitt í bíómyndum,
Elli Glussi í Mafíu Íslands.
Við vorum þarna þrír saman,
Eggert Þorleifs, Stefán Sturla
og ég. Lékum þessa hörku-
töffara í Mafíu Íslands. Mynd-
in er orðin sígild og hvar sem
ég kem, sérstaklega þegar ég
kem út á land að leikstýra, þá
kallar fólk á eftir mér Elli
Glussi! Á Höfn í Hornafirði
eða í Stykkishólmi eða hvar
sem ég er. Hún virðist ein-
hvern veginn hafa náð í gegn,
þessi mynd, er bæði mikið

tekin á vídeóleigum og svo
veit ég að mikið af fólki á
hana heima hjá sér og horfir á
hana aftur og aftur og aftur.
Ég var að leikstýra á Seyðis-
firði og þar var piltur um tví-
tugt sem að lék fyrir mig heilu
senurnar úr myndinni. Hann
bara kunni þær, var búinn að
sjá myndina tuttugu sinnum.“

– Hefurðu eitthvað komið
hingað vestur til að leika?

„Já, fyrsta verkefnið sem
ég fékk þegar ég kom út úr
skóla var í Vatnsberunum,
barnaleikriti eftir Herdísi
Egilsdóttur. Við sýndum tölu-
vert á annað hundruð sýning-
ar, fórum í alla barnaskóla á
höfuðborgarsvæðinu og suð-
vestursvæðinu – fórum svo
rúntinn nema við náðum ekki
Austfjörðunum. Við vorum í
viku hérna á Ísafirði og fórum
á staðina í kring, sýndum í
Bolungarvík, Hnífsdal, á Flat-
eyri, Suðureyri, Þingeyri og
hérna á Ísafirði. Þá gistum við
einmitt hérna á heimavistinni
í Menntaskólanum. Það var
geysilega gaman að leika í
Bolungarvík: Þar flykktust
náttúrlega ættmennin á sýn-
inguna. Amma var þá lifandi
og mamma og systur mínar
sem bjuggu þá í Bolungarvík.

Þetta var veturinn 1979 og
það er eina skiptið sem ég hef
leikið hér, en ég hef leikstýrt
tveim sýningum í Bolungar-
vík. Núna er ég að leikstýra í
fyrsta skiptið á Ísafirði.“

Að eilífuAð eilífuAð eilífuAð eilífuAð eilífu
– Þetta er heilmikil sýning

sem þið eruð að setja upp, Að
eilífu ...

„Jú, jú, þetta er mjög krefj-
andi og skemmtilegt leikrit
eftir Árna Ibsen. Hann skrifar
þetta fyrir Nemendaleikhúsið
og það voru átta nemendur
sem tóku þátt í þeirri sýningu
ásamt leikurum úr Hafnar-
fjarðarleikhúsinu. Ísfirðingur-
inn Baldur Trausti Hreinsson
fór einmitt með hlutverk í
þeirri sýningu, þetta er út-
skriftarverkið hans.“

– Nú ertu með náfrænda
hans hérna í sýningunni.

„Já, ég er með frænda hans
hérna í leikhúsinu.“

– Á hverju tekur þetta leik-
rit?

„Ég held að ég hafi það
bara beint eftir höfundinum:
Að eilífu, svipmyndir úr brúð-
kaupi Guðrúnar Birnu Klöru-
dóttur og Jóns Péturs Guð-
mundssonar, aðdraganda
þess, undirbúningi og eftir-
köstum. Þetta er það sem leik-
ritið fjallar um og þarf varla
að segja meira. Þarna er nátt-
úrlega ástin að leika stórt hlut-
verk. Samskipti vinanna við
brúðhjónin og fjölskyldur
þeirra er stór þráður í verkinu
og svo átökin þar á milli.“

– Þetta virðist við fyrstu

sýn vera vænlegt til vinsælda,
það hafa allir svo gaman af
brúðkaupum ...

„Þetta leikrit er mjög
skemmtilega skrifað. Hann
skrifar þetta í samhengi en
klippir það svo niður þannig
að það er farið til baka í tíma
og rúmi. Það er ekki endilega
byrjað á byrjuninni. Það er
byrjað inni í miðju leikritinu
og svo er farið fram og til
baka. Þetta er eins og saga
sem er skipt niður og raðað
upp á nýtt. Svona svipað og í
Tarantino-myndunum. Það er
svolítið erfið glíma fyrir
leikstjórann að fást við þetta
form, að púsla þessu öllu sam-
an til að fá flæði í leikritið.“

Gefandi starfGefandi starfGefandi starfGefandi starfGefandi starf
– Er skemmtilegt að vinna

með áhugaleikurum?
„Já, það er skemmtilegt og

mjög gefandi. Þetta er náttúr-
lega eins og gengur þegar
maður kemur inn í nýjan leik-
hóp, þá þarf talsverðan tíma
til að kynnast fólki og til að
sjá hver passar best í hvaða
hlutverk. En einhvern veginn
var ég mjög fljótur að ná til
þessara krakka hérna. Þau eru
einhvern veginn svo opin. Við
gerðum alls konar æfinga-

spuna strax á þriðju æfingu,
að skapa persónur og svona.
Á fjórða degi gat ég þannig
látið þau beint í hlutverk. Svo
er það nú happa glappa hvort
ég hef hitt á rétt hlutverk eða

ekki. Það voru svo margir sem
gátu passað í aðalhlutverkin.
Þetta var bara spurning hverjir
pössuðu best.“

Það borgar sig ekki að trufla
önnum kafinn leikstjórann

öllu lengur, það styttist óð-
fluga í frumsýningu með til-
heyrandi spenningi. Auðvelt
hefði verið að draga þetta eftir-
miðdagsspjall langt fram á
kvöld enda hefur margt á daga

Þrastar drifið og frá nógu að
segja úr ævintýraheimi leik-
hússins. Við þökkum Þresti
Guðbjartssyni leikara og leik-
stjóra frá Bolungarvík kær-
lega fyrir.
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Sjötíu og fimm ár eru liðin
síðan Skátafélagið Einherjar
á Ísafirði var stofnað. Það
var gert á hlaupársdaginn
29. febrúar árið 1928 og
voru stofnendur 14 talsins.
Frumkvöðull að stofnun
Einherja var Gunnar J. And-
rew íþrótta- og fimleika-
kennari, sem jafnframt var
kjörinn fyrsti félagsforing-
inn. Heimildir herma, að
ákvörðun um stofnun skáta-
félags hafi verið tekin í
fimleikafélaginu Magna á
Ísafirði, en það félag spratt
árið 1925 upp úr fimleika-
kennslu Gunnars Andrew.
Kvenskátafélagið Valkyrjan
á Ísafirði var stofnað um
tveimur og hálfum mánuði
seinna en Skátafélagið Ein-
herjar eða 17. maí 1928.
Ekki eru mjög mörg ár síðan
félögin tvö voru sameinuð
undir nafninu Skátafélagið
Einherjar-Valkyrjan.

Kjartan Gunnarsson í
Reykjavík, sonur Gunnars
J. Andrew, sagði í samtali
við blaðið, að skátastarfið í
æsku hans á Ísafirði sé hon-
um mjög minnisstætt. Hann
var reyndar aðeins tæplega
fjögurra ára þegar Skátafé-
lagið Einherjar var stofnað
en gerðist ylfingur í fyllingu
tímans og síðan skáti. Hann
tók mikinn þátt í félagsstarf-
inu allt þar til hann fór til
Reykjavíkur í skóla árið
1940, þegar hann var sextán
ára.

„Þessi ár eru mér afar eft-
irminnileg og starfið í félag-
inu var mikið og fjölbreytt.
Þannig var farið á skíði inn í
Tungudal á vetrum og í fjall-
göngur á sumrum og útileg-
ur og margt fleira til gamans
gert. Þarna eignaðist ég
marga góða vini sem eru nú
víst flestir horfnir núna. Ég

minnist þar sérstaklega sona
Jónasar Tómassonar tón-
skálds sem allir voru skátar.
Ég kem alltaf við í Bók-
hlöðunni þegar ég kem til
Ísafjarðar að heilsa upp á
Gulla.“ Því má skjóta hér
inn, að Gunnlaugur Jónas-
son bóksali á einmitt afmæli
í dag en hann er réttum
tveimur árum yngri en
Skátafélagið Einherjar.

„Faðir minn hafði geysi-
mikinn áhuga á þessu
starfi“, segir Kjartan Gunn-
arsson og bætir því við að
Gunnar Andrew hafi líka
gengist fyrir stofnun skáta-
félaga í ýmsum öðrum
byggðarlögum á norðan-
verðum Vestfjörðum. „Hann
hafði mjög gott lag á því að
virkja unga fólkið með sér“,
segir Kjartan.

Skátaskálinn Valhöll á
bakka Tunguár framarlega í
Tungudal er Kjartani mjög
hjartfólginn og vill hann að
þessu merkilega húsi verði
sómi sýndur. Skálinn var
byggður árið 1929 og verður
því 75 ára á næsta ári. „Við
eigum svo góðar minningar
úr Valhöll. Ég kem aldrei
svo til Ísafjarðar að ég fari
ekki inn í Tungudal. Þá er
maður kominn heim!“

Gunnar J. Andrew fluttist
frá Ísafirði árið 1941. Þá
gerðu Einherjar hann að
heiðursfélaga sínum en
Hafsteinn O. Hannesson tók
við starfi félagsforingja og
gegndi því í þrettán ár. Í
Sögu Ísafjarðar eftir Jón Þ.
Þór, sem hér er stuðst við,
segir að öllum heimildum
beri saman um að Gunnar
Andrew hafi, að öllum öðr-
um ólöstuðum, átt mestan
þátt í því að skátastarfið á
Ísafirði varð svo þróttmikið
sem raun bar vitni.

Stjórn Einherja árið 1944. Fremri röð: Gunnar Jónsson,
Hafsteinn O. Hannesson og Jón Páll Halldórsson. Aftari
röð: Haukur Þ. Benediktsson, Magnús Konráðsson og
Magnús Baldvinsson. Ljósm. Martinus Simson.

Skátafélagið Einherjar á ÍsafirðiSkátafélagið Einherjar á ÍsafirðiSkátafélagið Einherjar á ÍsafirðiSkátafélagið Einherjar á ÍsafirðiSkátafélagið Einherjar á Ísafirði

Sjötíu og fimm árSjötíu og fimm árSjötíu og fimm árSjötíu og fimm árSjötíu og fimm ár
frá stofnun félagsinsfrá stofnun félagsinsfrá stofnun félagsinsfrá stofnun félagsinsfrá stofnun félagsins

Mjög gömul mynd af skátaskálanum Valhöll. Ljósm.
Haraldur Ólafsson.

Ingibjörg Sólrún og Össur á fundinum í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Sr. Karl V. Matthíasson alþingismaður Vestfirðinga
í ræðustóli.

Opinn stjórOpinn stjórOpinn stjórOpinn stjórOpinn stjórnmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirðinmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirðinmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirðinmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirðinmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirði

Ingibjörg Sólrún og ÖssurIngibjörg Sólrún og ÖssurIngibjörg Sólrún og ÖssurIngibjörg Sólrún og ÖssurIngibjörg Sólrún og Össur
boðuðu afnám kvótakerfisinsboðuðu afnám kvótakerfisinsboðuðu afnám kvótakerfisinsboðuðu afnám kvótakerfisinsboðuðu afnám kvótakerfisins

Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir, forsætisráðherraefni Sam-
fylkingarinnar, og Össur
Skarphéðinsson, formaður
flokksins, lögðu áherslu á
nauðsyn samvinnu höfuð-
borgar og landsbyggðar á opn-
um stjórmálafundi Samfylk-
ingarinnar á Ísafirði á fimmtu-
dagskvöld í síðustu viku. Þau
gagnrýndu harðlega stjórn-
kerfi fiskveiða og boðuðu af-
nám kvótakerfisins.

Um 75 manns sátu fundinn
sem haldinn var í Stjórnsýslu-
húsinu og segir Sturla Páll
Sturluson, formaður Samfylk-
ingarinnar í Ísafjarðarbæ, að
góður andi og baráttugleði
hafi einkennt hann. Þau Ingi-
björg Sólrún og Össur voru
meðal annars spurð um flutn-
ing starfa á vegum ríkisins út
á land og töldu þau erfitt að
taka gróin fyrirtæki og flytja
þau. Slíkt hefði verið reynt og
hefði kostað illdeilur milli
landsbyggðar og höfuðborgar
og það væri ekki það sem
menn þyrftu.

Reynslan af flutningi em-
bættis veiðistjóra til Akureyrar
og Landmælinga Íslands upp
á Akranes væri sú, að slíkt
hefði kostað allt of mikil átök.
Hugmyndir um flutning Land-
helgisgæslunnar til Ísafjarðar
fékk þannig ekki hljómgrunn
hjá forsvarsmönnum Sam-
fylkingarinnar. Aftur á móti
yrði að leggja þunga áherslu
á að flytja verkefni út á land
þegar ný störf sköpuðust.

Össur sagði að enginn
ábyrgur stjórnmálamaður
segðist ætla að slá núverandi
fiskveiðikerfi niður í einu
höggi. Hins vegar yrði að beita
svokallaðri fyrningarreglu þar
sem ákveðinn hluti er tekinn
af þeim sem nú hafa veiði-

heimildir og úthlutað yrði upp
á nýtt þar sem allir stæðu jafn-
fætis. Hann sagði að úthluta
ætti veiðiheimildunum með
miklu réttlátari hætti en verið
hefur. Á umskiptatímanum
yrði að úthluta ríflegum
byggðakvóta. Kvótakerfið
væri ekki einungis ranglátt
gagnvart dreifðari byggðum
landsins heldur öllum lands-
mönnum.

Samfylkingin hefur tekið
saman gögn sem Össur sagði
að sýndu að 96 einstaklingar
hafi fjármagnstekjur sem svari
300 þúsund krónum á hverj-
um degi. „Þetta er kvótagróð-
inn og það er búið að flytja út
úr landinu tugi milljarða, lík-
lega í kringum 40 milljarða, í
sérstaka sjóði á Caymaneyj-
um og í Lúxemborg“, sagði
Össur. Sagði hann mikla leynd

yfir þessum gróða, sem horf-
inn væri úr landi.

„Það er ekki sanngjarnt eða
réttlátt að eignamenn eigi lög-
varinn rétt til þess að selja
hlutabréf sín í íslenskum fyr-
irtækjum, fresta skattlagningu
söluhagnaðar vegna nýrra
fjárfestinga, flytja fjárfesting-
una og kaupa hlutabréf í er-
lendum eignarhaldsfélögum
sem eru í íslenskri eigu“, sagði
Ingibjörg Sólrún.

„Svo þegar kemur að því
að innleysa þau hlutabréf í
erlendum eignarhaldsfélög-
um eru þau innleyst í löndum
þar sem menn njóta verulegs
skattahagræðis. Það er aldrei
greiddur skattur af þessu á
Íslandi. Hann kemur aldrei inn
í landið“, sagði Ingibjörg Sól-
rún og bætti við að þetta hefðu
hundruð einstaklinga gert á

undanförnum árum.
Ingibjörg Sólrún sagði að

slagurinn í vor stæði á milli
Samfylkingarinnar og Sjálf-
stæðisflokksins. Í vor gæfist
tækifæri til að breyta til og
losa þjóðina undan hrokafull-
um stjórnarháttum og geð-
þóttaákvörðunum. Sagðist
hún vilja nýja framtíðarsýn
sem byggðist á umræðustjórn-
málum.

Fundurinn á Ísafirði var sá
fyrsti í sameiginlegri funda-
ferð Ingibjargar Sólrúnar og
Össurar um landið undir yfir-
skriftinni „Vorið framundan
– fundir um pólitísk aðalatr-
iði“. Á næstu vikum heim-
sækja þau þéttbýlisstaði um
allt land. Með þeim í för eru
frambjóðendur Samfylkingar-
innar.

Guðmundur Þór Kristjánsson, Jónas Sigurðsson og Magnús Arnórsson á tali við Ingibjörgu
Sólrúnu Gísladóttur.
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Framboðslisti Frjálslynda flokksins í NorðvesturkjördæmiFramboðslisti Frjálslynda flokksins í NorðvesturkjördæmiFramboðslisti Frjálslynda flokksins í NorðvesturkjördæmiFramboðslisti Frjálslynda flokksins í NorðvesturkjördæmiFramboðslisti Frjálslynda flokksins í Norðvesturkjördæmi

Guðjón Arnar leiðir listannGuðjón Arnar leiðir listannGuðjón Arnar leiðir listannGuðjón Arnar leiðir listannGuðjón Arnar leiðir listann
Kjördæmisráð Frjáls-

lynda flokksins í Norðvest-
urkjördæmi hefur gert til-
lögu að skipan tíu efstu sæta
á lista flokksins við komandi
þingkosningar. Miðstjórn
flokksins á eftir að sam-
þykkja tillöguna formlega í
þessari viku. Samkvæmt til-
lögunni skipar Guðjón Arn-
ar Kristjánsson alþingis-
maður efsta sætið, en hann
var efstur á lista flokksins í

Vestfjarðakjördæmi við síð-
ustu kosningar. Hann náði þá
kjördæmakjöri og fleytti
Sverri Hermannssyni með sér
inn á þing sem uppbótarmanni
í Reykjavík.

Tillaga kjördæmisráðsins er
þannig:1. Guðjón A. Krist-
jánsson, alþingismaður, Ísa-
firði. 2. Sigurjón Þórðarson,
heilbrigðisfulltrúi, Sauðár-
króki. 3. Steinunn Pétursdótt-
ir, fulltrúi svæðisvinnumiðl-

unar, Akranesi. 4. Pétur
Bjarnason, framkvæmda-
stjóri og varaþingmaður,
Reykjavík. 5. Kristín Þóris-
dóttir, skrifstofumaður, Ísa-
firði. 6. Páll Jens Reynisson,
nemi, Hólmavík. 7. Sigfús
Jónsson, bóndi, Hvamms-
tanga. 8. Hálfdán Kristjáns-
son, skipstjóri, Flateyri. 9.
Marteinn Karlsson, útgerð-
armaður, Ólafsvík. 10.
Bryndís Einarsdóttir.

Tökum stefnuna á jarðgöng og brúTökum stefnuna á jarðgöng og brúTökum stefnuna á jarðgöng og brúTökum stefnuna á jarðgöng og brúTökum stefnuna á jarðgöng og brú

Jón F. Þórðarson á Ísafirði skrifar

,,Í guðanna bænum látið
ekki sömu vitleysina
gerast á Súðavíkurhlíð“

Vinnuhópur um öryggismál
Djúpvegar milli Súðavíkur og
Bolungarvíkur hefur skilað
skýrslu sinni. Ég ætla ekki að
ræða skýrsluna í heild en geri
alvarlegar athugasemdir við
einn þátt hennar en það varðar
endurbætur á veginum um
Súðavíkurhlíð. Orðrétt segir í
skýrslunni: „Hópurinn mælir
með að ráðist verði í aðgerðir
á Súðavíkurhlíð sem feli í sér
að grafnir verði skápar í tutt-
ugu gil á leiðinni frá Arnarnesi
inn að Arnarneshamri en síðan
verði reistir vegskálar undir
Fjárgil og Djúpagil.“ Þetta er
kölluð skápaleiðin. Hin leiðin
eru jarðgöng frá Naustum yfir
í Álftafjörð. Nefndin telur
þann kost áhugaverðan en að
því er virðist ekki raunhæfan.

Síðastliðið haust skrifaði ég
grein í BB og vakti athygli á
nauðsyn þess að fá jarðgöng
yfir í Álftafjörð. Talsverður
skriður virðist kominn á það
mál og framar mínum björt-

ustu vonum. Í grein minni
benti ég á að Bolvíkingar
höfnuðu jarðgöngum á sínum
tíma og báðu um vegskála í
staðinn. Nú hefur verið lagt
það mikið fé í Óshlíðina að
óhætt er að afskrifa jarðgöng
til Bolungarvíkur. Þarna réð
þröngsýnin ríkjum eins og oft
vill verða. Menn sjá ekki nógu
langt fram á veginn og það
kemur þeim í koll síðar.

Nú er mælt með að það
sama verði upp á teningnum
hvað Súðavíkurhlíð varðar en
nú nefnist þetta fyrirbrigði
skápaleiðin. Nú til dags koma
menn út úr skápunum en loka
sig ekki inni í þeim. Þetta ætti
skýrsluhöfundum og hrepps-
nefnd Súðavíkurhrepps að
vera ljóst ef þeir fylgjast með
tímanum. Hreppsnefnd Súða-
víkurhrepps beinir þeim til-
mælum til yfirstjórnar sam-
göngumála að nú þegar verði
ráðist í hina svokölluðu skápa-
leið á Súðsvíkurhlíð. Ég vildi

gjarnan heyra álit bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar á þessu
máli. Ísafjarðarbær er lang
stærsta sveitarfélagið og hefur
mestra hagsmuna að gæta.

Ástæðan fyrir því að ég
skrifa þessa grein er sú, að ég
vil vara við því að það sama
hendi  hvað Súðavíkurhlíð og
Kirkjubólshlíð varðar og gerð-
ist á Óshlíðinni þegar meiri-
hluti bæjarstjórnar hafnaði
jarðgöngum en kaus vegskála
í staðinn.Við þessu vil ég ein-
dregið vara. Við verðum að
setja stefnuna beint á jarðgöng
og ekkert annað. Annars gæti
svo farið, að það sama gerðist
og gerðist á Óshlíðinni, að
við sætum uppi með einhverja
skápa og vegskála en enginn
jarðgöng. Eðlilegt viðhald á
Súðavíkurhlíð þar til jarðgöng
koma er svo allt annað mál.
Með jarðgöngum yfir í Álfta-
fjörð vinnst margt. Ekki bara
það að vegurinn styttist til
muna og við losnum við tvær

stórhættulegar snjóflóðahlíð-
ar þar sem oft hafa orðið slys
og mannskaðar af völdum
sviptivinda.

Hér er alvörumál á ferðinni
sem ekki verður leyst með
einhverjum skápum. Þá má
geta þess að með jarðgöngum
opnast góður möguleiki á því
að Súðavíkurhreppur samein-
ist Ísafjarðarbæ þar sem ekki
verður nema 5 mínútna akstur
milli sveitarfélaganna. Þótt
ýmsir hafi verið andvígir sam-
einingu sveitarfélaganna sem
mynda Ísafjarðarbæ fer þeim
fækkandi. Menn sjá að sam-
einaðir stöndum vér. Hér er
að skapast öflugur byggða-
kjarni sem ekki verður gengið
fram hjá og á sér ótvíræða
vaxtarmöguleika ef menn hafa
trú á sínu byggðalagi og hætta
öllu svartagaldursrausi en líta
björtum og jákvæðum augum
til framtíðar. Hér eru ótal já-
kvæðir hlutir að gerast.

Spakmæli eitt hljóðar svo:

„Þú nærð ekki lengra en hugur
þinn nær.“ Þetta  skulum við
hafa í huga og setja markið
hátt og hvika hvergi en taka
stefnuna á jarðgöng yfir í
Álftafjörð og brú yfir Hest-
fjörð í fyrsta áfanga. Um aðrar
brýr og jarðgöng skal ég ræða
um síðar. Samgöngur er sá
þáttur sem mestu ræður hvað
búsetu varðar og er nánast lyk-
ilatriði fyrir því að fólk setjist
hér að. Krafan er því sú að allt
kapp verð lagt á að stytta vega-
lengdir eins og kostur er. Ann-

að kemur ekki til mála. Þetta
er vel hægt, og að þessu skul-
um við stefna.

Tækninni í jarðganga- og
brúargerð fleygir hratt fram,
svo að innan ekki alltof marg-
ra ára gæti þetta orðið að veru-
leika ef ekki verður gerð ein-
hver vitleysan af heimamönn-
um. Að endingu þetta: Í guð-
anna bænum látið ekki sömu
vitleysuna gerast á Súðavíkur-
hlíð og gerðist hvað varðar
Óshlíðina.

Jón F. Þórðarson.

Smalar í hlíðum hóaSmalar í hlíðum hóaSmalar í hlíðum hóaSmalar í hlíðum hóaSmalar í hlíðum hóa
Ásthildur Cesil Þórðardóttir skrifar

,,Fagurgali án
ábyrgðar er ekki
trúverðugur“

Hafa menn ekki verið í rétt-
um, eða smalamennsku, og
upplifað æsinginn sem grípur
búfénað, þegar menn hóa og
kalla allt í kring, og féð hleyp-
ur frá einum stað til annars
gjörsamlega kolruglað og
hrætt og löngu hætt að gera
sér grein fyrir hvert það á að
fara? Kosningabrellumeistar-
arnir hóa og kalla og láta öll-
um illum látum til að rugla
okkur í ríminu. Þeir ásaka hver
annan um óheilindi og lygar
og hafa nógu hátt, svo fólk
átti sig ekki á lyginni.

Þetta fólk er sérþjálfað í
tækninni og kann að selja
sýndarmennskuna fullu verði.
Það er að leika sér að fólki til
að rugla það í ríminu. Svo er
vaðið af stað með allskonar
loforðaflaum. Allt í einu er
hægt að gera alla hluti. Lækka
skatta, hækka barnabætur,
laga vegi, byggja upp lands-
byggðina.

En skyldi þetta vera eitthvað
nýtt? Nei, því miður. Ef fólk
væri ekki rekið svona áfram
eins og fé í smalamennsku

þannig að það getur ekki hugs-
að heila hugsun, þá gæti það
munað að svona var það ein-
mitt fyrir síðustu kosningar,
og þar áður, og svo framvegis.
Það er líka alveg öruggt ráð,
ef maður sjálfur er ekki með
nógu góðan málstað, að út-
hrópa hina sem mest þannig
að fólk gleymi því sem ég var
að gera.

Að siga hundunumAð siga hundunumAð siga hundunumAð siga hundunumAð siga hundunum

Varðhundum er svo sigað í
alla fjölmiðla og vefi, sumir
nafnlausir og þykjast vera
hlutlausir aðilar, og skrifast
jafnvel á við sjálfa sig til að
koma málefninu að. Hvaða
málefni? Jú, að passa upp á
að kjötkatlarnir verði á réttum
stað eftir kosningar.

Gegn þessari vá er voða lítið
hægt að gera. Það ríkir nú
málfrelsi og tjáningarfrelsi,
sem má ekki skerða, það við-
urkennum við öll. En er enda-
laust hægt að plata okkur upp
úr skónum? Kannski, ef menn
hugsa ekki málið.

Stöðugleiki? Hvar?Stöðugleiki? Hvar?Stöðugleiki? Hvar?Stöðugleiki? Hvar?Stöðugleiki? Hvar?
Það er til dæmis ótrúlegt að

fólk á landsbyggðinni kjósi
Sjálfstæðisflokkinn og Fram-
sóknarflokkinn aftur, æ ofan í
æ, þótt ljóst sé að með stefnu
sinni í sjávarútvegsmálum eru
þeir að eyða hinum dreifðu
byggðum landsins. Fólk segir
bara að það taki ekkert betra
við. En af hverju dettur því
fólki ekki í hug að láta á það
reyna? Ef til vill vegna þess
sífellda hræðsluáróðurs sem
alltaf kemur um stöðugleik-
ann sem stjórnarflokkarnir
passi svo vel.

Hvaða stöðugleiki er í sjáv-
arútvegsplássum á landinu?
Það má segja að eini stöðug-
leikinn sé í því að þær eyðast
smátt og smátt, það fækkar
atvinnumöguleikum og fólk
flosnar upp og flytur á höfuð-
borgarsvæðið. Er þetta sá
stöðugleiki sem við viljum?
Ekki ég.

Milljarður ogMilljarður ogMilljarður ogMilljarður ogMilljarður og
brostnar vonirbrostnar vonirbrostnar vonirbrostnar vonirbrostnar vonir

Ein ómerkilegasta kosn-
ingabrella sem ég veit um er
loforð Framsóknarflokksins
fyrir síðustu kosningar um
milljarð í vímuefnavarnir.
Þessu var hampað mjög og
átti að skila heim í hús at-
kvæðum þess brotna fólks
sem eru aðstandendur fíkni-
efnaneytenda. Eins og þeir
þurfi á brostnum vonum frá
hinu opinbera að halda!

Ég vil spyrja það ágæta
fólk: Hvar er þessi milljarður
í dag? Aldrei hafa fleiri ánetj-
ast þessum vágesti, og ofan á
allt er frekar verið að loka
meðferðarheimilum en hitt.
Og önnur hanga á brúninni.
Ég er ein af þessum aðstand-
endum og ég hef ekki orðið
vör við neinar aðgerðir til úr-
bóta, því miður. Það er eigin-
lega sama hvar á er tekið, með
aldraða, sjúka og fátæka. Þetta
fólk hefur ekki talist með, en
núna korteri fyrir kosningar
er allt í einu munað eftir því.
Og nú á að gera allt, bara ef
þau kjósa Sjálfstæðisflokk
eða Framsóknarflokk. Fulln-
ustan á nefnilega að fram-
kvæmast eftir kosningar.

Metum þáMetum þáMetum þáMetum þáMetum þá
af verkunumaf verkunumaf verkunumaf verkunumaf verkunum

Ég er alin upp í því að horfa
frekar á gjörðir en orð. Fagur-
gali án ábyrgðar er ekki trú-
verðugur í mínum augum. Orð
skulu standa. Ef menn verða
uppvísir að því að lofa og
svíkja, þá er ekki hægt að
treysta þeim. Hversu miklu
sem þeir lofa. Það hefur verið
sagt að þessi kosningabarátta
verð hörð og óvægin. Senni-
lega verður hún það, því mið-
ur, því það er nú svo að þegar
menn hafa ekki góðan málstað

að verja, þá er farið út í skít-
kast.

Eitt af því sem Framsóknar-
menn tala mikið um núna er
að fólk eigi að meta þá af
verkum sínum. Það skulum
við endilega gera. Við skulum
setja þá á þá vogarskál og
ekki gleyma loforðum fyrri
kosninga.

Nú hillir undir, meðal ann-
ars með góðum árangri Sam-
fylkingar, að hægt verði að
mynda öðruvísi stjórn. Ég sé
fyrir mér stjórnarmynstur með
Samfylkingu, Vinstri grænum
og Frjálslynda flokknum. Já,
ég segi Frjálslynda flokknum.

Þó sumir hafi afskrifað hann
og reynt sé að þegja hann í
hel, þá munu frjálslyndir
áfram verða með menn á þingi
og þeir munu áfram berjast
fyrir málefnum sínum.

Gefum núverandi stjórnar-
flokkum frí og höfum kjark
til að skipta um skoðun. Það
er kominn tími til að hið
mannlega og náttúruvæna fái
að komast að. Tími kærleik-
ans þarf að renna upp – ekki
seinna en núna.

Með kveðju.
– Ásthildur Cesil Þórðar-

dóttir, Frjálslynda flokknum í
Norðvesturkjördæmi.

Ebenesers Þórarinssonar
Hafraholti 50, Ísafirði

Þökkum innilega auðsýnda vináttu, samúð og
hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns,

föður, tengdaföður, afa og langafa

Guð blessi ykkur öll

Ólafía Elísabet Agnarsdóttir
Agnar Ebenesersson Margrét Pétursdóttir

Halldór Ebenesersson Ásgerður Kristjánsdóttir
Kristinn Ebenesersson Margrét Jensdóttir

Guðrún Ebenesersdóttir Þorgeir Guðbjörnsson
Þuríður Ebenesersdóttir Magnús Snorrason

Auður Ebenesersdóttir Einar Þór Karlsson
Ósk Ebenesersdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ertu orðin(n) áskrifandi?
Síminn er 456 4560
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StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

SPURNINGIN

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

STAKKUR SKRIFAR

Áður fyrri var því haldið fram, að menningin ætti sér ekki lögheimili á
landsbyggðinni. Nægir að minna á kvikmynd Ólafs Hauks Símonarsonar um
Grindavík, sem bar nafnið „Fiskur undir steini“. Þótti Grindvíkingum fremur
á sig hallað með þeirri sýn er brugðið var upp af sjávarþorpi úti á landi. Þar var
lífið vinna í fiski en menningunni lítið sinnt. Allir unnu í frystihúsinu og máttu
svo ekki vera að sinna ástundun æðri lista. Drógu margir þá ályktun að um
væri að ræða menningarsnautt fólk og laust við áhuga á því sem hina æðri listir
gáfu anda mannsins.

Þessi svipmynd af þorpinu var mjög einfölduð og vafalaust vakti fyrir
höfundum að draga fram tilbreytingarsnautt líf íbúanna og vekja umræður.
Það tókst. Viðbrögðin voru sterk. En jafnvel þau voru einföldun á því er kann
að hafa vakað fyrir höfundum. Allt sem snertir mannlega tilvist er menning.
Margir leyfa sér á hinn bóginn að telja eitt afbrigði menningar öðru betra og
tala þá gjarnan um hámenningu og lágmenningu. Það er ekki einasta mikill
misskilningur, heldur hroki, að flokka menningu með þeim hætti. Smekkur
manna er misjafn og er það vel. Þar af leiðandi er fjölbreytnin meiri og kost-
irnir til að njóta betri.

Hvort það er af þeim rótum runnið, að hámenningu skorti, að hugmyndin
um sérstök menningarhús utan Reykjavíkur kviknaði skal ósagt látið. Nú ætlar
ríkisstjórnin að verja einum milljarði til menningarhúsa á landsbyggðinni, á
Akureyri og í Vestmannaeyjum. Aðrir staðir njóta ekki þessarar náðar nú, með

sérstöku átaki ríkisstjórnar og Alþingis. En Ísfirðingar láta ekki deigan síga
og sækja ótrauðir fram til þess að ljúka því verki að gera Gamla sjúkrahúsið
að safnahúsi, klára endurgerð Edinborgarhússins og afla fjár til nýbyggingar
Tónlistarskólans. Metnaðurinn er mikill, sem og verkefnið. Unnið er að því
að útvega fé með sérstöku átaki. Vonandi tekst það fljótt og vel. En íbúarnir
sem standa að baki þessum metnaðarfullu áformum eru fáir. Þess vegna er að
óbreyttu illa gerlegt að komast hjá því að leita til ríkisins um fjármagn.

Hitt er hollt að rifja upp, að hugmyndin um menningarhús á landsbyggðinni
er fjarri því að vera ný. Félagsheimilin voru menningarhús síns tíma um og
upp úr miðri síðustu öld. Fall þeirra varð hins vegar skjótt er dansleikjahald
lagðist af í þeim að mestu er leið að aldarlokum. Hugmyndin um þau var barn
síns tíma. Ef til vill er hugmyndin um menningarhús á landsbyggðinni það
einnig. Tíminn sker úr um það. Húsin þrjú á Ísafirði eru það hins vegar ekki.
Þau eru til staðar og þeim þarf að ljúka, bæði gerð og fjármögnun, enda undir-
strika þau langa sögu ástundunar tónlistar, leiklistar og eru að auki verðugur
minnisvarði um byggingarlist. Menningarhús í Vestmannaeyjum og á Akureyri
minna, meðan hugmyndin að baki er ekki ljósari, á félagsheimilin sem bjarga
skyldu sveitum landsins á sinni tíð.
 Menningin á lögheimili á Ísafirði og hún þarf verðugt heimili með stuðn-
ingi allra landsmanna með framlögum úr ríkissjóði. Stefnan er hér fullmótuð
en lengra er í land á Akureyri og í Vestmannaeyjum.

Hlífarsamsætið gamal-
fræga var haldið í Frí-

múrarasalnum á Ísafirði
um miðjan dag á laugar-

dag. Kvenfélagið Hlíf

stendur fyrir samsætinu
sem haldið hefur verið frá
því að félagið var stofnað

árið 1910. Nú síðustu árin
hefur það verið haldið í

Félagsheimilinu í Hnífsdal
en þar áður í Alþýðuhús-

inu á Ísafirði og má því
segja að það sé komið

aftur inn á Ísafjörð.
Um 140 manns drukku
súkkulaði og kaffi með

smurðu brauði, tertum,
pönnukökum og kleinum.

Boðið var upp á marghátt-
uð skemmtiatriði en Hlíf-
arkórinn söng, nemendur
Tónlistarskóla Ísafjarðar

léku og fluttur var leik-
þáttur. Að borðhaldi og

skemmtiatriðum loknum
var dansað við dynjandi

harmonikutóna. Ljós-
myndari blaðsins tók

meðfylgjandi myndir en
fleiri verða settar inn á

Ljósmyndavef bb.is í
vikunni

Hlífarsamsæt-Hlífarsamsæt-Hlífarsamsæt-Hlífarsamsæt-Hlífarsamsæt-
ið flutt inn áið flutt inn áið flutt inn áið flutt inn áið flutt inn á
Ísafjörð á nýÍsafjörð á nýÍsafjörð á nýÍsafjörð á nýÍsafjörð á ný
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NINGIN

Hálf öld frá því að barHálf öld frá því að barHálf öld frá því að barHálf öld frá því að barHálf öld frá því að barnaskólinn í Hnífsdal fauknaskólinn í Hnífsdal fauknaskólinn í Hnífsdal fauknaskólinn í Hnífsdal fauknaskólinn í Hnífsdal fauk

„Foksystkinin“ komu sam-„Foksystkinin“ komu sam-„Foksystkinin“ komu sam-„Foksystkinin“ komu sam-„Foksystkinin“ komu sam-
an og minntust atburðarinsan og minntust atburðarinsan og minntust atburðarinsan og minntust atburðarinsan og minntust atburðarins

Nemendur í barnaskólan-
um í Hnífsdal fyrir hálfri
öld og makar þeirra komu
saman á Hótel Ísafirði á
föstudag. Tilefnið var að
minnast þess að 50 ár voru
liðin frá því að skólinn
þeirra fauk á haf út í gríðar-
legum vindsveip. Inni í hús-
inu voru 35 börn auk tveggja
kennara en til mikillar mildi
varð þessi einstaki viðburð-
ur engum að fjörtjóni þótt
nokkrir hafi slasast og sumir
mikið. Bókasafn Eyrar-
hrepps var í skólahúsinu og

„Foksystkinin“ sem samankomin voru föstudagskvöld, talið frá vinstri: Guðrún
Skúladóttir, Elínóra Ásgeirsdóttir, Hansína Einarsdóttir, Anna Ingólfsdóttir, Jónína
Högnadóttir, Kristjana Sóley Sigurðardóttir, Jóhanna Jóakimsdóttir, Halldór Ásgeirsson,
Ósk Hannesdóttir, Sigrún Vernharðsdóttir, Kristján Friðbjörnsson, Karl Geirmundsson,
Elísabet Kristjánsdóttir, Grétar Þórðarson, Kristján Kristjánsson, Sigríður Þórðardóttir
og Jósef Vernharðsson.

glötuðust allar 2.000 bækur
safnsins. Eins og að líkum
lætur var annað eignatjón
mjög mikið.

Á samkomunni á föstudag
var boðið upp á þriggja rétta
máltíð frá SKG-veitingum og
atburðanna minnst. Jósef
Vernharðsson í Hnífsdal, einn
foksystkinanna, tók viðtöl við
þau þegar komið var saman
fyrir 10 árum og var horft á
þau af myndbandi. Glatt var á
hjalla á samkomunni enda
væntanlega farið að fenna yfir
hina alvarlegustu þætti þessa

viðburðar. Sungið var undir
borðum við undirleik Samúels
Einarssonar og þar á meðal
var kyrjaður söngur Hnífsdæl-
inga. Meðfylgjandi myndir
tók Þorsteinn J. Tómasson.Hansína Einarsdóttir og Jósef Vernharðsson.
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Glæpamynd með Stallone

helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
skskskskskemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

Sylvester Stallone, Miranda Richardson og Rachel Leigh Cook leikaSylvester Stallone, Miranda Richardson og Rachel Leigh Cook leikaSylvester Stallone, Miranda Richardson og Rachel Leigh Cook leikaSylvester Stallone, Miranda Richardson og Rachel Leigh Cook leikaSylvester Stallone, Miranda Richardson og Rachel Leigh Cook leika
aðalhlutverkin í glæpamyndinni Get Carter sem Stöð 2 sýnir kl. 20:55aðalhlutverkin í glæpamyndinni Get Carter sem Stöð 2 sýnir kl. 20:55aðalhlutverkin í glæpamyndinni Get Carter sem Stöð 2 sýnir kl. 20:55aðalhlutverkin í glæpamyndinni Get Carter sem Stöð 2 sýnir kl. 20:55aðalhlutverkin í glæpamyndinni Get Carter sem Stöð 2 sýnir kl. 20:55
á laugardagskvöld. Myndin segir frá Jack Carter sem er kunnur fyrirá laugardagskvöld. Myndin segir frá Jack Carter sem er kunnur fyrirá laugardagskvöld. Myndin segir frá Jack Carter sem er kunnur fyrirá laugardagskvöld. Myndin segir frá Jack Carter sem er kunnur fyrirá laugardagskvöld. Myndin segir frá Jack Carter sem er kunnur fyrir
störf sín í glæpaheimi Las Vegas. Hann er nú kominn heim á fornarstörf sín í glæpaheimi Las Vegas. Hann er nú kominn heim á fornarstörf sín í glæpaheimi Las Vegas. Hann er nú kominn heim á fornarstörf sín í glæpaheimi Las Vegas. Hann er nú kominn heim á fornarstörf sín í glæpaheimi Las Vegas. Hann er nú kominn heim á fornar
slóðir í Seattle til að fylgja bróður sínum til grafar. Bróðirinn er sagðurslóðir í Seattle til að fylgja bróður sínum til grafar. Bróðirinn er sagðurslóðir í Seattle til að fylgja bróður sínum til grafar. Bróðirinn er sagðurslóðir í Seattle til að fylgja bróður sínum til grafar. Bróðirinn er sagðurslóðir í Seattle til að fylgja bróður sínum til grafar. Bróðirinn er sagður
hafa látist af slysförum en Carter kemst að öðru og er staðráðinn í aðhafa látist af slysförum en Carter kemst að öðru og er staðráðinn í aðhafa látist af slysförum en Carter kemst að öðru og er staðráðinn í aðhafa látist af slysförum en Carter kemst að öðru og er staðráðinn í aðhafa látist af slysförum en Carter kemst að öðru og er staðráðinn í að
koma fram hefndum.koma fram hefndum.koma fram hefndum.koma fram hefndum.koma fram hefndum.

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið

Föstudagur 7. mars kl. 02:40
Formúla 1: Tímataka í Melbourne í Ástralíu

Laugardagur 8. mars kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn

Laugardagur 8. mars kl. 16:20
Essó-deildin í handbolta karla: Leikur óákveðinn

Laugardagur 8. mars kl. 02:35
Formúla 1: Bein útsending frá Ástralíu

SýnSýnSýnSýnSýn

Laugardagur 8. mars kl. 12:15
Skoski boltinn: Glasgow Celtic – Glasgow Rangers

Laugardagur 8. mars kl. 17:00
Enski boltinn: Arsenal – Chelsea

Sunnudagur 9. mars kl. 11:15
Enska bikarkeppnin: Sheffield United – Leeds

Sunnudagur 9. mars kl. 13:40
Enska bikarkeppnin: Watford – Burnley

Sunnudagur 9. mars kl. 15:55
Enska bikarkeppnin: Southampton – Wolves

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 7. mars

16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (8:26)
18.30 Falin myndavél (60:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Langt að heiman. (A Far Off
Place) Bandarísk ævintýramynd frá
1993 um tvo krakka sem eru á flótta
undan veiðiþjófum og verða að fara um
Kalahari-eyðimörkina. Aðalhlutverk:
Reese Witherspoon, Ethan Embry, Jack
Thompson, Sarel Bok, Robert John Burke
og Patricia Kalember.
21.55 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í þættinum í kvöld er Richard Scobie
söngvari.
22.40 Samningamaðurinn. (The
Negotiator) Spennumynd frá 1998. Lög-
reglumaður er sakaður um morð og fjár-
drátt. Eina von hans til þess að sanna
sakleysi sitt er að taka gísla og freista
þess þannig að koma upp um samsæris-
mennina. Aðalhlutverk: Samuel L.
Jackson, Kevin Spacey, David Morse,
Ron Rifkin, John Spencer og J.T. Walsh.
00.55 Ævintýri í Marokkó. (Hideous
Kinky) Bresk bíómynd frá 1998 byggð á
skáldsögu eftir Esther Freud um unga
enska konu sem heldur með dætur sínar
tvær til Marokkó. Aðalhlutverk: Kate
Winslet, Saïd Taghmaoui, Bella Riza og
Carrie Mullan. e.
02.30 Útvarpsfréttir
02.40 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir fyrsta kappaksturinn á
nýju keppnistímabili, í Melbourne í
Ástralíu.

Laugardagur 8. mars
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (10:65)
09.07 Andarteppa (10:26)
09.19 Bingur (10:13)
09.26 Malla mús (50:52)
09.35 Engilbert (3:26)
09.43 Albertína ballerína (6:26)
10.00 Babar (65:65)
10.24 Harry og hrukkudýrin (3:8)
10.50 Viltu læra íslensku? (9:22)
11.10 Kastljósið
11.35 Geimskipið Enterprise
12.25 Formúla 1. Upptaka frá tímatöku
fyrir fyrsta kappaksturinn á nýju keppn-
istímabili, í Melbourne í Ástralíu.
13.55 Snjókross (2:10)
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í þýsku úrvalsdeildinni.
16.20 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í Essódeild karla.
17.05 Táknmálsfréttir
17.15 Íslandsmótið í handbolta. Síðari
hálfleikur.
18.00 Smart spæjari (24:30)
18.25 Flugvöllurinn (8:16)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.50 Vonir vakna. (Hope Floats)
Bandarísk bíómynd frá 1998 um konu
sem snýr heim á æskuslóðirnar með dótt-
ur sína eftir erfiðan skilnað og þarf að
takast á við heimafólkið. Aðalhlutverk:
Sandra Bullock, Harry Connick og Gena
Rowlands.
22.50 Horfin á 60 sekúndum. (Gone
in 60 Seconds) Hasarmynd frá 2000 um
bílaþjófa sem lenda í æsispennandi ævin-
týri. Aðalhlutverk: Nicolas Cage, Gio-
vanni Ribisi og Angelina Jolie.
00.45 Brautarstöðin. (Central do Bras-
il) Brasilísk bíómynd frá 1998. Fyrrver-
andi kennari, sem skrifar bréf fyrir ólæst
fólk, og drengur, sem hefur nýlega misst
móður sína, leggja upp í mikla leit að
föður drengsins. Aðalhlutverk: Fern-
anda Montenegro, Olivia Pera og Viní-
cius de Olivera. e.
02.35 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Melbourne í Ástralíu.
05.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 9. mars
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.35 Guffagrín (6:19)
09.55 Bubbi byggir (52:52)
10.07 Fagriskógur (1:10)
10.25 Franklín (57:65)
10.50 Nýjasta tækni og vísindi
11.05 Vísindi fyrir alla (9:48)
11.15 Spaugstofan
11.40 Laugardagskvöld með Gísla
12.25 Formúla 1 - Upphitun. Í þættin-
um verður sagt frá ýmsum breytingum á
Formúlu 1 kappakstrinum sem hafa átt
sér stað síðan í fyrra.

12.55 Formúla 1. Upptaka frá kapp-
akstrinum í Melbourne í Ástralíu sem
fram fór í nótt.
15.15 Mósaík
15.50 Af fingrum fram
16.30 Maður er nefndur
17.05 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Eva og Adam (5:8)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Maðurinn með gítarinn. Einn
frægasti götulistamaður Íslendinga í
seinni tíð er vafalaust trúbadúrinn og
tónlistarmaðurinn Jojo. Eftir samspil
hans og Bruce Springsteen á Strikinu í
Kaupmannahöfn um árið var nafn hans
á allra vörum. Hann varð heimsfrægur á
Íslandi. “Maðurinn með gítarinn” fjallar
um feril hans, uppákomur í Kolaporti, á
krám og víðar, og saman við er fléttað
frásögnum hans sjálfs af ferlinum og
vangaveltum um lífið og tilveruna.
20.35 Vagg og velta (4:4)
21.25 Helgarsportið
21.50 Faðir brúðarinnar. (The Father
of the Bride) Bandarísk gamanmyndn
frá 1950 um mann sem hryllir við kostn-
aðinum og brjálæðinu sem fylgir brúð-
kaupi dóttur hans. Aðalhlutverk: Spencer
Tracy, Elizabeth Taylor, Joan Bennett
og Don Taylor.
23.30 Kastljósið
23.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 7. mars
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 Just Shoot Me (2:22)
13.00 The Education of Max
13.45 Fugitive (9:22)
14.25 Jag (10:24)
15.15 60 Minutes II
16.00 Smallville (5:21)
16.45 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Buffy, the Vampire Slayer
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends (9:24)
20.00 Friends (10:24)
20.25 Off Centre (16:21)
20.50 The Osbournes (16:30). Sara vin-
kona Kelly er rekin úr hljómsveitinni,
kötturinn Gus og hundurinn Arthur eru
nöppuð í óviðeigandi stellingu og Jason
Dill, vinur Jack heimsækir fjölskylduna.
21.15 American Idol. (Súperstjarna)
Hér spreyta sig ungir og upprennandi
söngvarar sem allir eiga sér þann draum
að slá í gegn. Hinna útvöldu bíður frægð,
frami og spennandi útgáfusamningar. Í
dómnefnd sitja Paula Abdul, Randy
Jackson og Simon Cowell.
22.30 Ed Gein. (Voðaverk Ed Gein)
Hrollvekjandi kvikmynd, byggð á sann-
sögulegum atburðum. Árið 1957 var
Edward Gein, íbúi í Plainfield í Wiscons-
in, handtekinn fyrir vopnað rán. Gein
reyndist hafa ýmislegt fleira ógeðfellt á
samviskunni en framferði hans varð síðar
kveikjan að á myndum eins og Psycho,
The Texas Chainsaw Massacre og The
Silence of the Lambs. Aðalhlutverk:
Steve Railsback, Carrie Snodgress, Carol
Mansell.
23.55 Mission: Impossible 2. (Sérsveitin
2) Hasar og spenna af allra bestu gerð.
Sérsveitarmaðurinn Ethan Hunt er kom-
inn aftur á stjá og fær nú sitt erfiðasta
verkefni til þessa. Spurnir hafa borist af
lífshættulegu efni og yfirvöld mega ekki
til þess hugsa að það komist í rangar
hendur. Hunt á að leysa málið en verður
að hafa hraðan á því alþjóðlegir hryðju-
verkamenn vilja færa sér það í nyt.  Aðal-
hlutverk: Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton, Ving Rhames.
01.55 Touch. (Snerting) Allir vilja eigna
sér hlut í kraftaverkamanninum Juvenal.
Hinn valdamikli Bill Hill sér mikla
gróðravon í þessum sérstaka manni og
ætlar aðstoðarkonu sinni, Lynn, að kom-
ast í mjúkinn hjá honum. Hún lætur til
leiðast en verður svo ástfangin af Juve-
nal! Fleiri blandast í málið í þessari hressi-
legu gamanmynd sem kemur skemmti-
lega á óvart.  Aðalhlutverk: Skeet Ulrich,
Christopher Walken, Bridget Fonda,
Tom Arnold.
03.30 Friends (9:24)
03.50 Friends (10:24) Chandler þarf að
eyða jólunum í Tulsa útaf vinnunni og
Monicu líst ekkert á það sérstaklega þar
sem hin gullfallega Wendy sem vinnur
með honum verður þar líka. Wendy er
leikin af Selmu Blair.

04.10 Ísland í dag, íþróttir, veður
04.35 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 8. mars
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Pokémon 3: The Movie
11.25 Yu Gi Oh (8:48)
11.50 Bold and the Beautiful
13.30 Viltu vinna milljón?
14.20 Tónlist
14.45 Enski boltinn - 1. deild. Bein út-
sending frá leik Ipswich Town og Stoke
City.
17.10 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 The Animal. (Dýri) Bráðskemmti-
leg kvikmynd. Marvin Manga er sein-
heppinn náungi en gæðablóð inn við
beinið. Hann lendir í alvarlegu slysi en
það verður honum til happs að læknir er
nærstaddur. Bjargvætturinn græðir ný
líffæri í Marvin sem er nú betri en nokkru
sinni fyrr. Síðar kemur á daginn að
líffærin er úr dýrum og þá koma ýmsar
aukaverkanir í ljós.  Aðalhlutverk: Rob
Schneider, Colleen Haskell, John C.
McGinley.
20.55 Get Carter. (Gómum Carter) Al-
vöru glæpamynd. Jack Carter er kunnur
fyrir störf sín í glæpaheimi Las Vegas.
Hann er nú kominn heim á fornar slóðir
í Seattle til að fylgja bróður sínum til
grafar. Bróðirinn er sagður hafa látist af
slysförum en Carter kemst að öðru og er
staðráðinn í að koma fram hefndum.
Aðalhlutverk: Sylvester Stallone, Mir-
anda Richardson, Rachael Leigh Cook.
22.35 Held Up. (Negldur) Gamanmynd.
Lífið blasir við Michael og Rae sem ætla
að eyða ævinni saman. Þau halda í frí til
Miklagljúfurs en þar uppgötvar Rae að
Michael er búinn að sólunda stórfé í nýj-
an bíl, fé sem var ætlað til húsnæðiskaupa.
Hún bregst ókvæða við og skundar út á
næsta flugvöll. Michael veit ekki sitt
rjúkandi ráð og ekki batnar ástandið þeg-
ar nýja, fína bílnum hans er stolið.  Aðal-
hlutverk: Jamie Foxx, Nia Long, Barry
Corbin.
00.00 Blow. (Í nös) Sannsöguleg kvik-
mynd um George Jung, kókaínbaróninn
sem réð ferðinni á eiturlyfjamarkaðnum
í Bandaríkjunum. Hann flutti til Kali-
forníu og ætlaði sér stóra hluti en lenti í
fangelsi. Þar kynntist George mönnum
sem komu honum í eiturlyfjasölu fyrir
alvöru. Hann efnaðist gríðarlega og lífið
blasti svo sannarlega við honum.  Aðal-
hlutverk: Johnny Depp, Penélope Cruz,
Franka Potente.
02.00 Desert Blue. (Innilokuð) Í smá-
bænum Baxter í Kaliforníu gerist fátt
markvert.  En þegar óhapp verður við
bæinn og dularfullt efni kemst út í and-
rúmsloftið fer líf íbúanna eilítið úr skorð-
um. Baxter er settur í sóttkví og farbann
ríkir. Ung og efnileg sjónvarpsstjarna,
Skye, er svo óheppin að vera stranda-
glópur í bænum en dvölin á eftir að
verða henni eftirminnileg.  Aðalhlutverk:
Brendan Sexton, Kate Hudson, Ethan
Suplee, Casey Affleck.
03.25 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 9. mars
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 Normal, Ohio (8:12)
15.00 Back to the Minors
16.40 Naked Chef 2 (4:9)
17.10 Að hætti Sigga Hall (1:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Twenty Four (7:24) Jack flýgur
með Ninu til Visalia, starfsfólk Palmer á
erfitt með að taka Sherry, Kim og Miguel
leggja af stað til Norður Kaliforniu og
Mason skipar Tony að yfirheyra Reza
og Bob.
21.35 Boomtown (7:22)
22.20 60 mínútur
23.05 28 days. (28 dagar) Blaðakonan
Gwen Cummings er búin að missa tökin
á drykkjunni. Hún var tekin ölvuð undir
stýri og henni settir tveir afarkostir; fang-
elsisdvöl eða áfengismeðferð. Gwen

samþykkir að fara í meðferð en er haldin
þeirri sjálfsblekkingu að hún þurfi ekki
á því að halda. Brátt fer þó að renna upp
fyrir henni að í óefni var komið.  Aðal-
hlutverk: Sandra Bullock, Viggo Morten-
sen, Dominic West, Elizabeth Perkins.

00.45 The Wire (3:13)
01.40 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 7. mars
18.00 Sportið með Olís
18.30 Football Week UK. Nýjustu frétt-
irnar úr enska boltanum.
19.00 Trans World Sport
20.00 4-4-2
21.00 Executive Target. (Forseti í sigti)
Nick James gerðist sekur um minni háttar
afbrot og sér nú fram á fangelsisvist.
Glæpaforinginn Lamar Quentin þarf hins
vegar á Nick að halda og rænir honum
áður en afplánunin er að baki. Lamar

Glæpamynd með Stallone

Óska eftir bryta plássi á sjó, á
togara eða frystiskipi. Er lærður
bryti frá Hótel- og matvælaskól-
anum. Allar nánari uppl. í síma
616 2615, Brynja.

Aðalfundur Skátafélagsins Ein-
herja - Valkyrjunnar verður
haldinn í skátaheimilinu mánu-
daginn 10. mars kl. 20:30.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Til sölu er Royal rúm, 90x200
með lyftibotni, rafknúið og með
mjög góðri dýnu. Ársgamalt.
Upplýsingar gefur Magni í síma
456 3212.

Spilavist í Guðmundarbúð á
morgun, fimmtudag kl. 20:00.

Til sölu er Peugeot 405 árg.
1989, ek. 102 þús. km. Góður
bíll. Uppl. í síma 699 3068.

Til sölu er hjónarúm í góðu
standi með innbyggðu útvarpi í
höfðagafli + tvö náttborð með
ljósum í. Einnig hillusamstæða,
31 mm einingar. Upplýsingar í
síma 847 1921.

Til leigu er 60m² íbúð á jarð-
hæð á eyrinni á Ísafirði. Uppl.
gefur Jón í síma 896 3387.

Óska eftir ódýrri íbúð eða her-
bergi til leigu. Uppl. gefur Fann-
ar í síma 846 7496.

Til sölu eða leigu er 2ja herb.,
55m² íbúð á 2. hæð að Strand-
götu 5 í Hnífsdal. Verð kr. 1.5
millj. eða kr. 20 í leigu á mán.
Uppl. í síma 896 0524.

Árgangur 72! Hittumst í Sjall-
anum fimmtudaginn 6. mars
kl. 20:30 vegna nemendamóts
sem haldið verður í vor.

Til sölu er Toyota Corolla árg.
94, ekin 120 þús. km. Verð
kr. 350 þús. Uppl. í síma 847
8414 eftir kl. 19.

Til sölu er Ford Econoline, F-
150, árg. 1982, 351W ben-
sínvél, sjálfskiptur, 4X4, upp-
hækkaður f. 35" en er á 33"
dekkjum. Í bílnum er u-bekkur
og borð. Verð ca. 200 þús.
Uppl. í símum 846 6397 eða
456 8439.

Til sölu eru tvöfalldir Rossignol
brettaskór, ónotaðir á 50% af-
slætti. Stærð 42,5. Verð kr.
12 þús. Uppl. í síma 895 5509.

Óska eftir 14-20" sjónvarpi
og myndbandstæki. Einnig
vantar mig gashellu. Upplýsing-
ar í síma 848 0944.

Óska eftir 22 cal. riffli. Uppl. í
síma 853 7979 og 892 3883.

Til sölu er rúmgóð 3ja herb.
íbúð á jarðhæð í Stórholti á Ísa-
firði. Verð kr. 3 millj. Uppl. í
síma 551 4998 og 846 0230.

Til leigu er góð einstaklingsíbúð
á besta stað í bænum. Sanngjörn
leiga fyrir góðan leigjanda. Laus
um miðjan mars. Uppl. í síma
456 3085 og 846 7490.

Óska eftir íbúð til leigu, 90m²
eða stærri, fyrir 1. maí. Uppl.
gefur Heiða í síma 692 1105.
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Norðaustan 10-15 m/s um
landið norðvestanvert, en

annars 5-10 m/s. Skúrir
eða él, en skýjað með
köflum og úrkomulítið

suðvestantil. Hiti við
frostmark.

Horfur á föstudag:
Norðaustan og austan

5-10 m/s. Éljagangur
norðvestantil, en annars
slydda eða rigning. Hiti í

kringum frostmark.
Horfur á laugardag:

Austlæg átt og úrkomu-
lítið, en vaxandi vindur
með rigningu síðdegis.

Horfur á sunnudag:
Suðaustlæg eða austlæg
átt og vætusamt. Fremur

milt í veðri.
Horfur á mánudag:

Útlit fyrir norðlæga átt
með éljum og kólnandi

veður.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

hefur skipulagt rán á sjálfum forseta
Bandaríkjanna og ætlar Nick að aka und-
ankomubíl ræningjanna. Nick líst illa á
ráðagerðina en á um fátt að velja því
Lamar heldur eiginkonu hans í gíslingu.
Aðalhlutverk: Michael Madsen, Roy
Scheider, Keith David, Angie Everhart,
Dayton Callie.
22.35 South Park (16:17)
23.00 4-4-2
23.55 Where Eagles Dare. (Arnarborg-
in) Undir lok síðari heimsstyrjaldar hand-
sama þýskir nasistar bandarískan herfor-
ingja sem veit hér um bil allt um fyrirhug-
aða innrás í Normandí. Bretar ákveða að
leggja allt undir til að frelsa fangann úr
klóm óvinarins og senda sérsveit af stað
til fjalla í Bæjaralandi þar sem hann er í
haldi. Maltin gefur þrjár og hálfa stjörnu.
Myndin er gerð eftir metsölubók Alistairs
MacLeans sem skrifaði einnig handritið.
Aðalhlutverk: Richard Burton, Clint
Eastwood, Mary Ure, Michael Hordern,
Patrick Wymark.
02.25 Stag. (Steggjapartí) Victor Mal-
lick er um það bil að fara að giftast
draumadísinni. Hann heldur steggjapartí
að góðum og gömlum sið en þegar gam-
anið er að ná hámarki ríður ógæfan yfir.
Önnur fatafellan lætur lífið en Victor og
félagar hans þora ekki að láta vita af
dauðsfallinu. Fyrst þurfa þeir að losa sig
við líkið og svo er spurningin hvað eigi
að gera við hina fatafelluna sem er eina
vitnið. Aðalhlutverk: Mario Van Peebles,
Andrew McCarthy, Kevin Dillon, Taylor
Dayne.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 8. mars
12.15 Skoski boltinn. Bein útsending
frá leik erkifjendanna Celtic og Rangers.
14.30 4-4-2
15.30 Football Week UK. Nýjustu frétt-
irnar úr enska boltanum.
16.00 Trans World Sport
17.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Chelsea í 6. umferð bik-
arkeppninnar.
19.10 Lottó
19.15 Nash Bridges IV (5:24)
20.00 W. Klitschko - Sanders. Bein út-
sending frá hnefaleikakeppni í Hannover
í Þýskalandi. Á meðal þeirra sem mætast
eru þungavigtarkapparnir Wladimir Klit-
schko frá Úkraínu og Corrie Sanders
frá Suður-Afríku.
22.00 John Ruiz - Roy Jones Jr. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Las Vegas
um síðustu helgi.
00.00 Music From Another Room. (Ást
mín var ætluð þér) Rómantísk gaman-
mynd um ungan mann að nafni Danny
sem er þess fullviss að honum hafi verið
ætlað að giftast Önnu en hann aðstoðaði
við fæðingu hennar þegar hann var fimm
ára gamall. Danny vill sanna, þrátt fyrir
ótal hindranir, að örlögin ráði lífi okkar.
Aðalhlutverk: Jennifer Tilly, Martha
Plimpton, Jude Law, Gretchen Mol.
01.45 Chatterbox. Erótísk kvikmynd.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 9. mars
11.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Sheffield United og Leeds í 6. um-
ferð bikarkeppninnar.
13.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Watford og Burnley í 6. umferð
bikarkeppninnar.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Southampton og Wolverhampton
Wanderers í 6. umferð bikarkeppninnar.
18.00 NBA. Bein útsending frá leik New
York Knicks og Washington Wizards.
20.30 NBA. Bein útsending frá leik Los
Angeles Lakers og Philadelphia 76ers.

23.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
00.00 Football Week UK. Nýjustu
fréttirnar úr enska boltanum.
00.30 US PGA Tour 2003
01.30 European PGA Tour 2003
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 8. mars
12:30 Mótor (e)
13:00 Dateline (e)
14:00 Jay Leno (e)
15:00 Yes, Dear (e)
15:30 Everybody Loves Raymond (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor Amazon
19:00 Fólk með Sirrý (e)
20:00 Leap Years
21:00 Box  - í beinni útsendingu.
23:00 Law & Order SVU (e)
23:50 Philly (e) Kim Delaney fer með
hlutverk háspennulögfræðings sem berst
fyrir tilveru sinni í hörðum heimi laga,
réttar og fjölskyldulífs. Magnað laga-
drama um konu á framabraut sem reynir
að veita dóttur sinni sæmilegt uppeldi og
heilbrigt fjölskyldulíf þrátt fyrir annir.
00:40 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01:40 Dagskrárlok

Sunnudagur 9. mars
12:30 Silfur Egils
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Boston Public (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 The Bachelor 2 (e)
19:00 Popp og Kók - Nýtt(e)
19:30 According to Jim (e)
20:00 Yes Dear  – Nýtt. Það er svo
sannarlega ekki tekið út með sældinni að
vera foreldri, hvað þá fullkomið foreldri.
Nýir og sprenghlægilegir þættir um syst-
urnar Kim og Christine sem hafa vægast
sagt ólíkar hugmyndir um foreldrahlut-
verkið. Kim er ekki taugaveikluð móðir
eins og Greg heldur fram. Henni finnst
bara betra að vakna á klukkutímafresti til
að athuga hvort barnið andar ekki. Og til
hvers að fara í fótbolta með krökkunum
ef þau skemmta sér ekkert síður í spila-
vítinu? Sprenghlægilegir þættir um fjöl-
skyldulíf og sérlega skiptar skoðanir.
20:30 Will & Grace – Nýtt
21:00 Practice
21:50 Silfur Egils  (e)
23:20 Listin að lifa (e)
0:10 Dagskrárlok

Föstudagur 7. mars
18:30 Cybernet (e)
19:00 Guinness World Records (e)
20:00 Grounded for life. Finnerty
fjölskyldan er langt frá því að vera
venjuleg en hjónin Sean og Claudia
gera sitt besta til að gera börnin sín þrjú
að heiðvirðum borgurum með aðstoð
misjafnlega óhæfra ættingja sinna…
20:30 Popp & Kók. Farið verður í
heimsóknir til tónlistarunnenda og
skoðað hjá þeim plötusafnið, einnig
verður fylgst með gerð nýrra tónlistar-
myndbanda, spjallað verður við nýjar
og upprennandi hljómsveitir en einnig
verður leitað í reynsluheim hjá þeim
eldri. Að sjálfsögðu verður fylgst með
tónlistartengdum uppákomum.
21:00 Law &  Order SVU.  Banda-
rískir sakamálaþættir með New York
sem sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í
fyrri hlutanum er fylgst með lögreglu-
mönnum við rannsókn mála og er þar
hinn gamalreyndi Lennie Briscoe
fremstur í flokki en seinni hlutinn er
lagður undir réttarhöld þar sem hinir
meintu sakamenn eru sóttir til saka af
einvalaliði saksóknara en oft gengur
jafn brösuglega að koma hinum grun-
uðu í fangelsi og að handsama þá.

22:00 Djúpa laugin
23:00 Everybody Loves Raymond
23:30 The Dead Zone (e) Spennuþætt-
ir gerðir eftir sögu Stephen King.
00:20 Jay Leno
01:40 Dagskrárlok kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja

Flateyrarkirkja:
 Bænastund á morgun,

fimmtudag kl. 17:15.
Holtsprestakall:

Kirkjuskóli barnanna
í Holtsskóla kl. 13:30

á laugardag.
Holtskirkja:

Fjölskylduguðsþjónusta
kl. 14:00 á sunnudag.

Hnífsdalskapella:
Guðsþjónusta kl. 11:00 á

sunnudag. Kirkjuskóli á
sunnudag kl. 13:00.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir

 Hið árlega Kúttmagakvöld
Lionsklúbbs Ísafjarðar

verður haldið á Hótel Ísa-
firði á föstudagskvöld. Líkt
og áður verður í boði stór-
glæsilegt sjávarréttahlað-
borð og ýmis skemmtan,

auk hins ómissandi pakka-
uppboðs. Herlegheitin

hefjast kl. 19:00 með því
að menn koma saman og

ræða reynsluheim karl-
mannsins en sest verður

að snæðingi kl. 20:00.
Veislustjóri verður Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri.

Skemmtunin er opin öllum
fullveðja karlmönnum en
aðeins á meðan húsrúm

leyfir.

Kúttmaga-Kúttmaga-Kúttmaga-Kúttmaga-Kúttmaga-
kvöld Lionskvöld Lionskvöld Lionskvöld Lionskvöld Lions
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Fékk nafniðFékk nafniðFékk nafniðFékk nafniðFékk nafnið
Halli EggertsHalli EggertsHalli EggertsHalli EggertsHalli Eggerts
Búið er að ákveða nafnið
á línubátinn sem Kambur
á Flateyri keypti fyrir
skömmu. Báturinn sem
er um 200 tonn, hefur nú
hlotið nafnið Halli Egg-
erts ÍS eftir Haraldi Egg-
ertssyni skipstjóra á Flat-
eyri, sem fórst ásamt
fjölskyldu sinni í snjóflóð-
inu mikla árið 1995. Halli
var farsæll og duglegur
skipstjóri, sonur hjón-
anna Eggerts Jónssonar
skipstjóra og Laufeyjar
Guðbjartsdóttur á
Flateyri.

Intersport tilIntersport tilIntersport tilIntersport tilIntersport til
Ísafjarðar?Ísafjarðar?Ísafjarðar?Ísafjarðar?Ísafjarðar?
Líkur eru á því að Inter-
sport verslun verði opnuð
á Ísafirði með vorinu.
Friðbert Friðbertsson,
framkvæmdastjóri sér-
vörusviðs hjá Kaupási
sem rekur Intersport
verslanirnar á Íslandi,
segir að viðræður séu í
gangi við aðila á Ísafirði
um opnun verslunar. „Við
erum áhugasamir um
málið og líst vel á sam-
starfsaðilann. Ef af
þessu verður þá munum
við vinna málið hratt og
stendur hugur okkar til
þess að opna með vor-
inu“, sagði Friðbert. Þrjár
Intersport verslanir eru
nú reknar á Íslandi, á
Bíldshöfða í Reykjavík, í
Smáralind og á Selfossi.

Ekkert spurtEkkert spurtEkkert spurtEkkert spurtEkkert spurt
um húsnæðium húsnæðium húsnæðium húsnæðium húsnæði
Sérverslunum í verslun-
armiðstöðinni Ljóninu á
Ísafirði hefur fækkað og
þær verið fluttar niður í
miðbæ eins og hér hefur
komið fram. Þróunar-
sjóður sjávarútvegsins á
húsið og segir Hinrik
Greipsson, fram-
kvæmdastjóri sjóðsins,
að ekkert hafi verið
spurst fyrir vegna útleigu
á húsnæðinu. „Það er
ekki búið að auglýsa
þetta ennþá en við
höfum verið að velta fyrir
okkur ýmsum möguleik-
um án þess að við
höfum neitt fast í hendi“,
segir Hinrik. Hann segir
greinilegt að framboð á
verslunarhúsnæði sé
nokkuð mikið á Ísafirði
um þessar mundir og því
erfitt leigja húsnæðið.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Bíll lentiBíll lentiBíll lentiBíll lentiBíll lenti
í Hólsáí Hólsáí Hólsáí Hólsáí Hólsá

Lítill fólksbíll lenti út í
Hólsá í Bolungarvík um
fjögurleytið aðfaranótt
sunnudags. Ungur öku-
maður var í bílnum ásamt
farþega en þeir voru í bíl-
beltum og komust klakk-
laust frá óhappinu.

Að sögn lögreglunnar í
Bolungarvík liggur enginn
grunur á því að ökumaður
hafi verið ölvaður en talið
er hugsanlegt að hann hafi
dottað undir stýri. Atvikið
átti sér stað hjá hafnar-
svæðinu í Bolungarvík,
rétt neðan við hús Vélvirkj-
ans, en vegurinn endar þar.
Bíllinn sökk að nokkru
leyti og skemmdist talsvert
en hann var hífður upp úr
ánni með kranabíl.

Ísafjarðarbær var í síðustu
viku sýknaður í Hæstarétti af
kröfu eiganda húss á snjó-
flóðahættusvæði í Teigahverfi
í Hnífsdal um að við uppkaup
á húsi hans skyldi kaupverðið
miðað við brunabótamatsverð
en ekki svokallað staðgreið-
slumarkaðsverð. Hæstiréttur
staðfesti þar með dóm Hér-
aðsdóms Vestfjarða sem kveð-
inn var upp í maí á síðasta ári.
Lög heimiluðu að miðað væri

við brunabótamat ef húseig-
andi ætti ekki kost á sambæri-
legri eign í sveitarfélaginu til
kaups. Húseigandinn hafði
gert fyrirvara um kaupverð
hússins, sem hann taldi brjóta
gegn stjórnarskrá, og krafði
Ísafjarðarbæ um mismuninn
á brunabótamatsverði og
kaupverði.

Húseigandinn krafðist þess
að Ísafjarðarbær greiddi hon-
um liðlega 6 milljónir króna,

til vara tæpar 4 milljónir króna
og til þrautavara rúmlega 2,3
milljónir króna með dráttar-
vöxtum frá 22. desember 1996
til greiðsludags. Hann hélt því
fram, að honum hefði ekki
staðið til boða sambærileg
húseign til kaups innan sveit-
arfélagsins.

Dómurinn leit svo á, að hús-
eigandanum hefði borið að
sýna fram á að sambærileg
eign hefði ekki staðið honum

til boða en það hefði hann
ekki gert. Þá var talið að jafn-
vel þótt kaupum Ísafjarðar-
bæjar á eigninni yrði jafnað
við eignarnám yrði að fallast
á með sveitarfélaginu, að
markaðsverð eignar teldist
vera fullt verð nema sérstak-
lega stæði á. Þar sem húseig-
andinn hefði ekki sýnt fram á
að sú hefði verið raunin var
niðurstaða héraðsdóms um
sýknu Ísafjarðarbæjar staðfest.

Húseigandinn krafðistHúseigandinn krafðistHúseigandinn krafðistHúseigandinn krafðistHúseigandinn krafðist
liðlega sex milljóna krónaliðlega sex milljóna krónaliðlega sex milljóna krónaliðlega sex milljóna krónaliðlega sex milljóna króna

Ísafjarðarbær sýknaður af kröfu vegna uppkaupahúss í HnífsdalÍsafjarðarbær sýknaður af kröfu vegna uppkaupahúss í HnífsdalÍsafjarðarbær sýknaður af kröfu vegna uppkaupahúss í HnífsdalÍsafjarðarbær sýknaður af kröfu vegna uppkaupahúss í HnífsdalÍsafjarðarbær sýknaður af kröfu vegna uppkaupahúss í Hnífsdal

Veðurfarið í vetur hef-
ur verið með eindæmum

og síst virðist ætla að
verða þar lát á. Fyrr á

tímum var einhver
mesta raun Íslendinga
„að þreyja þorrann og

góuna“ en nú er þorrinn
að baki og komið fram-
undir miðgóu. Sjómenn
í Bolungarvík segja að
önnur eins sumarblíða
og var á laugardaginn
sé einsdæmi á þessum

árstíma. Oft er lagnað-
arís til vandræða í innri
höfninni í Bolungarvík

en núna er hún eins og á
vordegi. Ungir piltar

brugðu sér í fjallgöngu í
Víkinni um helgina og

litu yfir spegilsléttan
sjóinn jafnt innan sem

utan hafnar og íþrótta-
völlinn sem er farinn að

grænka fyrir komandi
leiktíð. Ljósmynd: Sölvi

R. Sólbergsson.
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völlinn grænkavöllinn grænkavöllinn grænkavöllinn grænkavöllinn grænka

Flugfélagið Jórvík missti flugrekstrarleyfiðFlugfélagið Jórvík missti flugrekstrarleyfiðFlugfélagið Jórvík missti flugrekstrarleyfiðFlugfélagið Jórvík missti flugrekstrarleyfiðFlugfélagið Jórvík missti flugrekstrarleyfið

Mýflug tekur við sjúkrafluginuMýflug tekur við sjúkrafluginuMýflug tekur við sjúkrafluginuMýflug tekur við sjúkrafluginuMýflug tekur við sjúkrafluginu
Flugfélagið Jórvík, sem

hefur í vetur í umboði Íslands-
flugs annast sjúkraflug á Vest-
fjörðum og haft vél í þeim
tilgangi til reiðu á Ísafjarðar-
flugvelli, missti flugrekstrar-
leyfi sitt á miðnætti á föstu-
dagskvöld og fór vél félagsins
fór frá Ísafirði síðdegis sama
dag. Ómar Benediktsson,
framkvæmdastjóri Íslands-
flugs, segir að snarlega hafi

verið samið við Mýflug um
að taka við þessari þjónustu
og kom vél frá félaginu til
Ísafjarðar á laugardag.

Ómar segir að þetta hafi
allt borið brátt að og það hafi
ekki verið fyrr en rétt um kl.
fjögur á föstudag sem staðfest
hafi verið að Jórvík missti
leyfið. Hins vegar hafi legið
fyrir að svo kynni að fara.
Samningur heilbrigðisráðu-
neytisins við Íslandsflug um
sjúkraflug á Vestfjörðum gild-
ir til 1. maí og segir Ómar að
Mýflug muni annast það í um-
boði Íslandsflugs. Friðrik Ómarsson flugmaður við flugvél Jórvíkur sem flogið var til Reykjavíkur á föstudag.
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