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VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Bíll hafn-Bíll hafn-Bíll hafn-Bíll hafn-Bíll hafn-
aði út í sjóaði út í sjóaði út í sjóaði út í sjóaði út í sjó

Bíll fór út af veginum í
Skötufirði í Ísafjarðar-
djúpi sl. föstudag og lenti
úti í flæðarmáli. Fimm
manns voru í bílnum,
tvennt fullorðið og þrjú
börn, og hlutu þau öll
skurði, skrámur og mar
en slösuðust ekki alvar-
lega.

Óljósar fregnir bárust af
slysinu í fyrstu og var talið
að tveir hefðu meiðst.
Einn sjúkrabíll  var sendur
af stað auk lögreglubíls
en síðan var tilkynnt að
fleiri væru meiddir og var
þá annar sjúkrabíll sendur.
til viðbótar. Fólkið var
flutt á sjúkrahúsið á Ísa-
firði og naut þar aðhlynn-
ingar.

Slysið varð nokkuð
innan við Hvítanes. Bíll-
inn er gerónýtur og fór í
kaf þegar flæddi. Marg-
víslegar eigur fólksins
voru fiskaðar upp úr sjón-
um og hafði sumt rekið
yfir fjörðinn.

Meira en hálf önnur milljón úr einMeira en hálf önnur milljón úr einMeira en hálf önnur milljón úr einMeira en hálf önnur milljón úr einMeira en hálf önnur milljón úr einum róðrium róðrium róðrium róðrium róðri

Íslandsmet?Íslandsmet?Íslandsmet?Íslandsmet?Íslandsmet?
Bryndís ÍS í Bolungarvík,

tæplega sex tonna bátur kom
á laugardag með afla að
verðmæti kr. 1.549.688. Tal-
ið er að þetta sé Íslandsmet
hjá báti af þessari stærð.

Tveir menn róa á Bryn-
dísi, þeir Albert Þór Jónsson
skipstjóri og Jóhann Hákon-
arson háseti.

Aflinn var 6.595 kg, að
langmestu leyti ýsa. Í vetur
hefur ýsuveiðin verið treg og
verð á henni er nú mjög hátt.

Róðurinn á laugardag tók
um 11 tíma og fékkst aflinn
úti í Álnum. Stímið út tekur
um klukkustund. Á myndinni
er Jóhann háseti við löndun í
höfninni í Bolungarvík.
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LEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARI

HeimsóknHeimsóknHeimsóknHeimsóknHeimsókn
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

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

Heimsókn forsætisráðherra og umhverfisráðherra og föruneytis þeirra til
Bolungarvíkur og Ísafjarðarkaupstaðar á mánudaginn var ánægjuleg og stað-
festir það sem vitað hefur verið öldum saman, þótt sagan hermi að lítt hafi því
heilræði verið fylgt, að kóngar jafnt sem ráðamenn landsstjórna
hefðu gott af því að kynnast þegnum sínum og kjörum þeirra í
heimahögum. Þótt vissulega sé nauðsynlegt að æðstu ráðamenn
þjóðfélagsins láti til sína taka þegar vandamál ofvaxin litlu samfélagi
koma upp mættu menn hafa hugfast, að heimsóknir valdamanna mættu að
ósekju tengjast öðru en vandamálum líðandi stundar. Sannarlega hefðu
ráðamenn gott af að deila öðru en efnahagsþjarki með íbúum strjálbýlisins.
Samskipti af öðrum toga myndu opna áður lokuð augu og sannfæra hin enn
frekar um að gott mannlíf og menning þrífst víðar í þessu landi en við nafla
Reykjavíkur, þótt vissulega sé margt gott þangað að sækja og ekki ástæða úr
að draga.

Án þess að dregið sé úr vægi heimsóknar ráðherranna til Bolungarvíkur og
viðræðna þeirra við heimamenn um aðkallandi lausn þess vanda sem gjaldþrot
Nasco kallaði yfir byggðarlagið, og sem hér skal lögð áhersla á að þar að

lútandi er skjótra úrræða þörf, er sérstök ánægja að nú skuli séð fyrir endan á
fimm ára gömlu þrætumáli þar sem nú hefur verið tekið af skarið um að
hartnær 60 milljónum króna, sem eftir lifðu af söfnunarfé Samhugar í verki,

skuli varið til uppbyggingar á Flateyri. Og ekki nóg með það heldur
komi Ofanflóðasjóður og ríkissjóður með ríflegar fjárhæðir á móti.
Þetta voru góð tíðindi. Þetta var ánægjulegur dagur fyrir Flateyringa.

Fáum er betur ljóst en landsbyggðafólki að samfélaginu í heild
er ekki til góðs að þjóðin safnist saman í borgríki á suðurhorni landsins.
Þriggja til fimm milljón króna kostnaði við að hola hverjum og einum íbúa
landsbyggðarinnar niður á Reykjavíkursvæðinu er hægt að verja betur, til
nytsamra og arðbærra verka.

,,Vilji er allt sem þarf“, sagði Einar Benediktsson í Íslandsljóði sínu. Til
þessara orða skáldsins vitna menn í hátíðaræðum og þegar þeir vilja hafa
mark á sér takandi. Umhverfisráðherra gladdi heimamenn með því að ríkis-
stjórnin hefði fullan vilja til að koma  til móts við landsbyggðina í málefnum
hennar.  Orð skáldsins voru tímabær hvatning.  Orð ráðherrans eru yfirlýsing.

s.h.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Kvensjúk-Kvensjúk-Kvensjúk-Kvensjúk-Kvensjúk-
dómalæknirdómalæknirdómalæknirdómalæknirdómalæknir
með móttökumeð móttökumeð móttökumeð móttökumeð móttöku

Kvensjúkadómalæknir
verður með móttöku hjá Heil-
brigðistofnuninni á Ísafirði
dagana 6.-15. mars nk.

Tímapantanir eru í síma
stofnunarinnar 450 4500 alla
virka daga frá kl. 8-16

Ísfirðingar unnu til sex
verðlauna á bikarmóti Skíða-
sambands Íslands í skíða-
göngu með frjálsri aðferð á
Ólafsfirði á laugardag.

Katrín Árnadóttir sigraði í
kvennaflokki en Magnús
Ringsted Sigurðsson fékk
silfurverðlaun í karlaflokki. Í
flokki 15-16 ára fengu Mark-
ús Þór Björnsson og Ásta
Ásvaldsdóttir silfurverðlaun.
Í flokki 13-14 ára fékk Íris
Pétursdóttir silfurverðlaun og
Sindri Gunnar Bjarnason
bronsverðlaun.

KatrínKatrínKatrínKatrínKatrín
fékk gullfékk gullfékk gullfékk gullfékk gull

SkíðagangaSkíðagangaSkíðagangaSkíðagangaSkíðaganga

Félagsslit Hf. Djúpbátsins taka marga mánuðiFélagsslit Hf. Djúpbátsins taka marga mánuðiFélagsslit Hf. Djúpbátsins taka marga mánuðiFélagsslit Hf. Djúpbátsins taka marga mánuðiFélagsslit Hf. Djúpbátsins taka marga mánuði

Þrír fundir haldnirÞrír fundir haldnirÞrír fundir haldnirÞrír fundir haldnirÞrír fundir haldnir
um síðustu helgium síðustu helgium síðustu helgium síðustu helgium síðustu helgi

– einn hluthafafundur eftir til að slíta félaginu
Félagsslit Hf. Djúpbátsins

á Ísafirði eru ferill sem tekur
marga mánuði og hefur staðið
lengi. Þrír fundir voru haldnir
hjá félaginu um síðustu helgi.
Fyrst var haldinn aðalfundur
þar sem kjörin var stjórn, síð-
an stjórnarfundur og loks hlut-
hafafundur sem ákvað að slíta

félaginu. „Það varð að vera
rétt kjörin stjórn til að hægt
væri að gera þetta löglega.
Það verður að fylgja öllum
reglum í þeim efnum“, sagði
Kristinn Jón Jónsson, formað-
ur stjórnar. „Nú tekur við
skilanefnd sem í þarf að sitja
lögfræðingur eða löggiltur

endurskoðandi, og þarf hún
að fá samþykki hlutabréfa-
sjóðs. Síðan verður auglýst
eftir kröfum.“

Að sögn Kristins Jóns „á
félagið fyrir útförinni“ og mun
vera rétt ofan við núllið. Þess
vegna sé hægt að fara þessa
leið en ekki í gjaldþrot. „Það

á eftir að halda einn hluthafa-
fund í viðbót. Þar verður sam-
þykkt enn einu sinni að slíta
félaginu. Þá verða komnar all-
ar kröfur og allt orðið löglegt
og þá verður félaginu form-

lega slitið. Í skilanefndinni
sitja þeir Guðmundur E. Kjart-
ansson, löggiltur endurskoð-
andi, Kristinn Jón Jónsson og
Halldór Antonsson.

Frá einum af fundunum þremur á Hótel Ísafirði um síðustu
helgi. Frá vinstri: Eiríkur Kristófersson, Halldór Antonsson,
Kristinn Jón Jónsson og Jónas Ólafsson.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

TónleikarTónleikarTónleikarTónleikarTónleikar
um helginaum helginaum helginaum helginaum helgina

Í tilefni af Degi tónlistar-
skólanna um síðustu helgi
efnir Tónlistarskóli Ísafjarðar
til miðsvetrartónleika á laug-
ardag og sunnudag. Haldnir
verða þrennir nemendatón-
leikar með afar fjölbreyttri
dagskrá, þar sem aðaláherslan
er lögð á samleik.

Tónleikarnir eru haldnir í
Hömrum og verða á laugar-
dag, 3. mars, kl. 15 og 17 og á
sunnudag, 4. mars, kl. 15. Að
venju á miðsvetrartónleikum
verða léttar veitingar seldar á
vegum styrktarsjóðs Tónlist-
arskólans.

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur fulltrúaráðs Fræðslumiðstöðv-

ar Vestfjarða verður haldinn miðvikudaginn
14. mars 2001 kl. 16:00 í Menntaskólanum
á Ísafirði, í sal á neðri hæð.

Dagskrá aðalfundarins er svohljóðandi:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Afgreiðsla reikninga.
3. Kosning stjórnar og endurskoðenda.
4. Starfsáætlun næsta árs.
5. Önnur mál.
Reikningar ársins 2000 liggja fyrir ár skrif-

stofu Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða viku fyrir
aðalfund til kynningar.

Sólrisuhátíð Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði hefst á föstudagSólrisuhátíð Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði hefst á föstudagSólrisuhátíð Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði hefst á föstudagSólrisuhátíð Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði hefst á föstudagSólrisuhátíð Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði hefst á föstudag

Sólrisuhátíð nemenda
Menntaskólans á Ísafirði hefst
á föstudag. Þá ganga mennt-
skælingar fylktu liði frá MÍ
og niður í gamla apótekshúsið
í Hafnarstræti. Þar yfirtaka
forráðamenn nemenda rekstur
kaffihússins og reka það undir
nafninu „Kaffi Sól“ næstu 10
daga. Einnig mun Útvarp apó-
tek hætta útsendingum og
Útvarp MÍflugan taka við.

Á laugardag ætlar Edda
Björgvinsdóttir leikkona að
horfa á myndina „Stella í or-
lofi“ á fyrirlestrarsal skólans.
Menn geta horft á myndina
með henni, en þurfa þá að
borga fyrir. Á sunnudagskvöld
verður frumsýnt leikritið
„Land míns föður“ eftir Kjart-
an Ragnarsson. Verkið er
söngleikur sem fjallar um Ís-
land í heimstyrjöldinni síðari.

Á mánudag verður haldið
alheimsmeistaramótið í Vík-
ingaskák. Þetta er í þriðja
skiptið sem mótið er haldið,
en núverandi alheimsmeistari
karla er Hrafn Jökulsson rit-
höfundur. Samkvæmt heim-
ildum blaðsins mun rík

svo sem kvikmyndasýningar,
kynningar á teiknimynda-
sögum og annað. Áhugasöm-

um er bent á að kynna sér
auglýsingar nemendafélags-
ins sem eiga að hanga víða.

áhersla vera lögð á að fá bik-
arinn aftur til Ísafjarðar. Um
kvöldið verður haldið bók-
menntakvöld á Hótel Ísafirði.
Þá munu rithöfundarnir Krist-
ín Marja Baldursdóttir og Arn-
aldur Indriðason lesa úr verk-
um sínum.

Á þriðjudag verða haldnir
sólrisutónleikar. Þá um kvöld-
ið munu Blásarakvintett
Reykjavíkur og Philip Jenkins
leika í Hömrum. Um hádegi
sama dag leika fyrrnefndir
listamenn á sal Menntaskól-
ans. Á miðvikudag sýnir Felix
Bergsson leikari brot úr verki
sínu „Hinn fullkomni jafn-
ingi“. Einnig mun Egill
Helgason stýra umræðum á
Hótel Ísafirði meðal fulltrúa
hinna pólitísku vefrita um
stjórnmálaviðhorf Íslendinga.

Víkingur Ólafsson leikur á
píanó á sal MÍ á hádegi á
fimmtudag. Hann endurtekur
síðan leikinn í Hömrum þá
um kvöldið. Degi síðar verður
haldin söngkeppni MÍ og
verður keppt í Alþýðuhúsinu
á Ísafirði. Á laugardag verður
keppt í Einskíðungi. Snjó-

brettaiðkendur munu leiða
saman hesta sína klukkan 11
og verður keppt í brettabruni
og stórstökki. Þetta mót var
síðast haldið fyrir þremur ár-
um. Um kvöldið verða haldnir
tónleikar í Alþýðuhúsinu.
Hljómsveitirnar Mínus og
200.000 naglbítar spila, en
síðarnefnda sveitin mun einn-
ig leika fyrir dansi menntskæl-
inga síðar um kvöldið. Sunnu-
dagur er síðasti dagur hátíðar-
innar. Þá verða haldnir tón-
leikar með Magnúsi Eiríks-
syni og Kristjáni Kristjáns-
syni, en einnig verður loka-
sýning á leikritinu „Land míns
föður“.

Auk ofantaldra dagskrár-
liða verður margt annað í boði,

Fjölbreytt dagskrá að venjuFjölbreytt dagskrá að venjuFjölbreytt dagskrá að venjuFjölbreytt dagskrá að venjuFjölbreytt dagskrá að venju
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Styrkir til at-Styrkir til at-Styrkir til at-Styrkir til at-Styrkir til at-
vinnumála kvennavinnumála kvennavinnumála kvennavinnumála kvennavinnumála kvenna
Félagsmálaráðuneytið hefur á þessu ári

heimild til að úthluta í styrki 20 milljónum
króna til atvinnumála kvenna.

Áhersla er lögð á að greinargóð lýsing á
verkefni fylgi með umsókn, sundurliðið kostn-
aðaráætlun svo og að fram komi hvort leitað
hafi verið til annarra um fjárstyrk.

Tilgangur styrkveitinga er einkum að auka
fjölbreytni í atvinnulífi, viðhalda byggð um
landið og efla atvinnutækifæri á landsbyggð-
inni, auðvelda aðgang kvenna að fjármagni
og draga úr atvinnuleysi meðal kvenna.

Skilyrði fyrir umsókn:
· Allar konur hvaðanæva af landinu geta

sótt um styrk.
· Forgang njóta nýsköpunarverkefni sem

þykja líkleg til að fjölga atvinnutækifærum
kvenna. Svæði þar sem hlutfall atvinnulausra
kvenna er hátt og fábreytni í atvinnulífi eru
þar með talin.

· Styrkir eru ekki veittir til verkefna
sem eru í samkeppni við aðila í hliðstæð-
um atvinnurekstri á landsvísu.

· Til að verkefni sé styrkhæft í 2. eða 3.
sinn þarf að liggja fyrir greinargerð vegna
fyrri styrkveitinga.

· Ekki eru veittir rekstrarstyrkir.
· Ekki eru veittir styrkir til listiðnaðar en tek-

ið er tillit til nytjalistar.
· Stofnstyrki er heimilt að veita að hámarki

25% af stofnkostnaði til véla og tækjakaupa
og einnig vegna húsnæðis til hópa.

· Ekki eru veittir styrkir til afmarkaðra verk-
efna sem ekki eru atvinnuskapandi.

· Ekki eru veittir styrkir til verkefna sem
njóta greiðslna úr almannatryggingakerfinu.

· Að öðru jöfnu nemur framlag af hálfu rík-
isins ekki meir en 50% af heildarkostnaði við
verkefnið.

· Hámarksstyrkur á verkefni er 2,5 milljónir.
· Þeim aðilum sem hyggjast sækja um

styrk til námskeiða/menntasmiðju verkefna
er bent á að hafa samband við Vinnumála-
stofnun.

Umsóknareyðublöð fást hjá Vinnumála-
stofnun, Hafnarhúsi v/ Tryggvagötu, Reykja-
vík, sími 515 4800 og á heimasíðu stofnun-
arinnar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknareyðublöð er einnig hægt að nálg-
ast hjá Impru, Iðntæknistofnun og hjá at-
vinnu- og iðnráðgjöfum á landsbyggðinni.

Umsóknarfrestur er til 21. mars 2001.

Eftirstöðvum sjóðsinsEftirstöðvum sjóðsinsEftirstöðvum sjóðsinsEftirstöðvum sjóðsinsEftirstöðvum sjóðsins
Samhugar í verki ráðstafaðSamhugar í verki ráðstafaðSamhugar í verki ráðstafaðSamhugar í verki ráðstafaðSamhugar í verki ráðstafað

– og 100 milljónir lagðar fram úr ríkissjóði og Ofanflóðasjóði

Forsætisráðherra, Davíð
Oddsson, og umhverfisráð-
herra, Siv Friðleifsdóttir,
komu til Flateyrar á mánudag,
þar sem endanlega var gengið
frá þeim eftirmálum snjó-
flóðsins mikla haustið 1995,
sem snúa að uppgjöri fjár-
mála. Úr ríkissjóði verður
veitt 50 milljónum króna og
úr Ofanflóðasjóði 50 milljón-
um til ýmissa verkefna á Flat-
eyri. Jafnframt var greint frá
því, að eftirstöðvum söfnunar-
sjóðsins Samhugar í verki, 58
milljónum króna, verði ráð-
stafað til verkefna á Flateyri.

Ráðherrarnir notuðu ferð-
ina vestur til þess að hitta ráða-
menn bæjarfélaga og heim-
sækja fyrirtæki. Um morgun-
inn fóru þeir til Bolungarvíkur
og kynntu sér atvinnuástandið
og fyrirhugaðar snjóflóða-
varnir. Hádegisverð snæddu
þeir á Hótel Ísafirði með bæj-

arstjórn Ísafjarðarbæjar.
Eftir hádegi heimsóttu ráð-

herrarnir fyrirtækið 3XStál á
Ísafirði og Þróunarsetur Vest-
fjarða, þar sem þeir kynntu
sér viðfangsefnin þar. Í Þróun-
arsetrinu var Sindraberg ehf.

einnig með sushi-kynningu og
framkvæmdastjórinn skýrði
frá starfseminni.

Megintilgangur fararinnar
var hins vegar fundur á Flat-
eyri síðdegis á mánudag, eins
og áður greinir. Fjöldi fólks

var í íþróttahúsinu á Flateyri,
þar sem endanlega var gengið
frá uppgjöri vegna snjóflóðs-
ins mikla. Með í ferðum ráð-
herranna á svæðinu voru þrír
af þingmönnum Vestfirðinga
en tveir gátu ekki komið.

Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra, Davíðs Oddsson, forsætisráðherra og Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar undirrita samkomulagið.

Ráðherrarnir heimsóttu meðal annars Sindraberg ehf. á
Ísafirði og fengu þar að bragða á Sushi-réttum. Á mndinni
eru Gunnar Þórðarson, framleiðslustjóri, Birna Lárusdóttir,
bæjarfulltrúi, Karl Matthíasson, alþingismaður, Siv Frið-
leifsdóttir og Davíðs Oddson sem fyrstur bragðaði réttina.

Í heimsókn sinni til 3X-Stál hf. á Ísafirði fengu ráðherrarar-
nir fallega laxarotara að gjöf frá Jóhanni Jónassyni, fram-
kvæmdastjóra. Koma þeir eflaust vel að notum þar sem
báðir ráðherrarnir eru miklir áhugamenn um laxveiði og
veiðimenn góðir.

Til sölu verk-Til sölu verk-Til sölu verk-Til sölu verk-Til sölu verk-
stæðisbyggingstæðisbyggingstæðisbyggingstæðisbyggingstæðisbygging

Til sölu er austurendi verkstæðisbygginar
á Skeiði (áður húsnæði Jóns og Magnúsar
ehf.) ásamt öllu því er eigninni fylgir og fyglja
ber. Húsnæðið er tilbúið til afhendingar
með skömmum fyrirvara. Óskað er eftir
tilboðum í eignina og skal tilboðum skilað til
Björns Jóhannessonar hdl., eigi síðar en
10. mars nk.

Allar nánari upplýsingar um eignina gefur
Björn Jóhannesson hdl., Aðalstræti 24, Ísa-
firði í síma 456 4577.

Davíð Oddsson forsætisráðherra á spjalli við þá Halldór
Halldórsson bæjarstjóra og Einar Kristinn Guðfinnsson,
alþingismann.

Forsætisráðherra fékk vestfirskan harðfisk að gjöf frá Flat-
eyringum og var ánægður með.

ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

Nýja húsið að Vallargötu
7 á Þingeyri, sem þjóna skal
ýmsum hlutverkum í þágu
heilsugæslu og búsetu fyrir
aldraða, verður formlega
nefnt Tjörn samkvæmt

Nafnið Tjörn staðfestNafnið Tjörn staðfestNafnið Tjörn staðfestNafnið Tjörn staðfestNafnið Tjörn staðfest
ákvörðun bæjaryfirvalda í
Ísafjarðarbæ.

Efnt var til hugmynda-
samkeppni í vetur og fékk
nafnið Tjörn flestar til-
nefningar.

09.PM5 19.4.2017, 09:233
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Samtal við Óðin Gestsson, framkvæmdastjóra ÍslandssöguSamtal við Óðin Gestsson, framkvæmdastjóra ÍslandssöguSamtal við Óðin Gestsson, framkvæmdastjóra ÍslandssöguSamtal við Óðin Gestsson, framkvæmdastjóra ÍslandssöguSamtal við Óðin Gestsson, framkvæmdastjóra Íslandssögu

Með mjög gott fyrir-Með mjög gott fyrir-Með mjög gott fyrir-Með mjög gott fyrir-Með mjög gott fyrir-
tæki í höndunumtæki í höndunumtæki í höndunumtæki í höndunumtæki í höndunum

Fiskiðjan Freyja á Suður-
eyri var lengi helsti vinnu-
veitandinn í bænum. Fyrir-

tækið lenti í nokkrum rekstr-
arerfiðleikum seint á nýlið-
inni öld og endaði það með

því að gengið var til sam-
einingar við Básafell á Ísa-
firði. Ekki gekk sú samein-
ing öllu lengur en eitt ár og

var stofnað sérstakt fyrirtæki
utan um eignir félagsins á

Suðureyri. Það fyrirtæki
heitir Íslandssaga og er nú,
rétt eins og Freyja á sínum
tíma, helsti atvinnurekand-

inn á Suðureyri. Óðinn
Gestsson hefur verið við

stjórnvölinn á þessum
fyrirtækjum síðan 1994 en

þar áður var hann um nokk-
urn tíma útgerðarstjóri.

„Það var upp úr 1990 þeg-
ar Fiskiðjan Freyja átti tog-
ara. Sá togari hvarf í erfið-

leikum sem fyrirtækið gekk
í gegnum og varð því um

tíma erfitt með hráefnisöfl-
un. Menn geta alltaf kennt

kvótakerfinu um þegar bátar
hverfa úr byggðarlögum en

það ætla ég ekki að gera. Ég
held að þetta kerfi sé komið

til að vera, í hvaða formi
það verður svo sem. Þess

vegna held ég að það þýði
lítið að vera að kvarta.

Það sem hefur hleypt nýj-
um stoðum undir rekstur

fiskvinnslu á Suðureyri eru
þeir fjölmörgu smábátaút-
gerðarmenn sem hér búa.
Þeir róa þegar fært er og

skaffa fyrirtækinu hráefni.
Eins og gefur að skilja kem-
ur stundum mikið upp úr sjó

og stundum lítið. Komið
hefur fyrir að bræla meini
trillukörlum að sækja sjó
svo vikum skiptir og við

höfum oft brugðið á það ráð
að kaupa afla annars staðar

að. Þann afla fáum við aðal-
lega frá fiskmörkuðum í

nágrannabæjunum en einnig
höfum við keypt fisk frá til
dæmis Hólmavík og Ólafs-

vík. Fiskinn er alveg eins
hægt að flytja vestur á firði
eins og til Reykjavíkur. Ég

hef gert umfangsmiklar
mælingar og komist að því

að það er í raun jafnlangt frá
Reykjavík til okkar eins og
frá okkur til Reykjavíkur.“

Taka menn í starfs-Taka menn í starfs-Taka menn í starfs-Taka menn í starfs-Taka menn í starfs-
þjálfun við ferminguþjálfun við ferminguþjálfun við ferminguþjálfun við ferminguþjálfun við fermingu

„Menn kynnu að halda að
vinna dytti niður í fisk-

vinnslunni þegar veður er
vont og ekki er hægt að róa
frá Suðureyri. Þetta er ekki

með öllu rétt. Að sjálfsögðu
veldur það okkur nokkrum

erfiðleikum. Við höfum hins
vegar mikinn sveigjanleika

og getum bæði unnið mikið
á skömmum tíma og lítið á

löngum tíma.
Mest er að gera á sumrin.

Þá viðrar betur, róðrardagar
smábátanna eru miklu fleiri

og þar að auki landa fjöl-
margir aðkomubátar á

markað á Suðureyri. Þess
vegna hef ég bæði í gríni og
í alvöru lagt það til við mitt

starfsfólk, að það taki frekar
langt og gott jólafrí, en

sleppi því að fara í sumar-
leyfi. Skólakrakkarnir hafa

bjargað okkur á sumrin.
Mikil og sterk hefð er fyrir
vinnu ungmenna á Suður-

eyri og við höfum oft tekið
menn í hlutastarf strax við
fermingu. Ákveðin lög eru

til um vinnu barna og ungl-
inga og við förum að sjálf-
sögðu eftir þeim. Við erum
ekkert að þræla börnunum

út og látum þau vinna mjög
stuttan vinnudag þó að mörg

þeirra vildu eflaust fá að
vinna meira. Við lítum frek-

ar á þetta sem eins konar
starfskynningu eða þjálfun.

Þá fáum við vel þjálfað ungt
fólk til starfa síðar meir.“

Hann var sjómaður,Hann var sjómaður,Hann var sjómaður,Hann var sjómaður,Hann var sjómaður,
dáðadrengurdáðadrengurdáðadrengurdáðadrengurdáðadrengur

Óðinn er fæddur og upp-
alinn á Suðureyri við Súg-

andafjörð. „Ég er fæddur
árið 1959, sonur Gests

Kristinssonar og Sólveigar
Kristjánsdóttur. Pabbi kom
úr Dýrafirði en mamma er

sjálf uppalinn Súgfirðingur.
Ég átti mjög eðlilega æsku
og lék mér mest í fjörunni

eins og gengur og gerist
með börn sem alast upp í

sjávarplássum.
Ég var á Suðureyri þangað

til ég var sautján ára gamall.
Þá ákvað ég að mennta mig

og fór í Stýrimannaskólann í
Reykjavík. Að námi loknu
bjó ég í Reykjavík en sótti
sjó frá Þorlákshöfn og var

þar stýrimaður á togara.
Síðan fór ég að vinna í

Keflavík. Þá var ég stýri-
maður og skipstjóri á togara
sem Hraðfrystihús Keflavík-
ur gerði út. Þar var ég næstu

tíu árin eða svo en endaði

svo ferilinn á frystitogara
sem gerður var út af Út-

gerðarfélagi Akureyringa.“

ReksturinnReksturinnReksturinnReksturinnReksturinn
 var ekki góður var ekki góður var ekki góður var ekki góður var ekki góður

„Um 1990 átti ég tvo
kosti. Ég gat flutt til Akur-

eyrar og haldið áfram að
sækja sjóinn eða flutt til
Suðureyrar og tekið við

útgerðarstjórnun hjá Fisk-
iðjunni Freyju. Ég valdi

síðari kostinn.
Þá átti Freyja togarann

Elínu Þorbjarnardóttur. Ég
stjórnaði útgerðinni í nokkur

ár en tók svo við fram-
kvæmdastjórn fyrirtækisins.
Það gekk fremur brösulega,

þó ekki hafi fyrirtækið
beinlínis verið að tapa pen-

ingum þegar ég stjórnaði
því. Reksturinn var þó

engan veginn nógu góður og
endaði það þannig að fyrir-
tækið fór í nauðasamninga
árið 1998. Þá sameinaðist

Fiskiðjan Freyja Básafelli á
Ísafirði.“

FyrirtækiðFyrirtækiðFyrirtækiðFyrirtækiðFyrirtækið
komið til að vera.komið til að vera.komið til að vera.komið til að vera.komið til að vera.

„Fyrirtækið var rekið

undir merkjum Básafells í
eitt ár. Þann 6. desember

1999 fór félagið aftur út úr
sameiningunni og til varð
Fiskvinnslan Íslandssaga.

Forsendur fyrir rekstri voru
orðnar allt aðrar eftir að

fyrirtækið gekk út úr
Básafelli. Nú er svo komið
að við erum með mjög gott
fyrirtæki í höndunum. Við

erum í sæmilega góðu hús-
næði og höfum gott starfs-
fólk. Skuldastaða er ekkert

til að hafa áhyggjur af og ef
rekstrarumhverfi breytist

ekki mjög hratt, þá held ég
að þetta fyrirtæki sé komið

til að vera.
Þessir útgerðarmenn sem

búa hér í bænum hafa rennt
nýjum stoðum undir rekstur

fyrirtækisins. Þessir menn
eru í góðum tengslum við

umhverfi sitt og vita upp á
hár hvað þeir eru að gera.

Þetta eru mjög duglegir og
úrræðagóðir menn. Það er

mikil hefð fyrir smábátaút-
gerð á Suðureyri og hefur

það eflaust hjálpað okkur.“

Engar dómsdagsspárEngar dómsdagsspárEngar dómsdagsspárEngar dómsdagsspárEngar dómsdagsspár

„Nú er nokkur uppgangur
á Suðureyri. Það er án nokk-

urs efa aukinni smábátaút-
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í

þessari

auglýsingu eru

aðeins sýnishorn

af söluskránni.

Allar  frekari

upplýsingar

eru veittar á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

Bakkavegur 39: 201 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
innb. bílskúr. Áhv. ca. 3,8 m.kr.
Verð 12,2 m.kr.
Hafraholt 8: 144,4 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Verð 8,8 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Lyngholt 2: 141,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð 8,5 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði. Húsið
er allt að mestu endurnýjað.
Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign koma
til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
Smiðjugata 1 og 1a: glæsilegt
145,2m² uppg. einbýlishús á
tveimur hæðum og kjallara ásamt
33,6 m² viðbyggingu og glæsil.
garði. Verð á húsinu 10,3 m.kr.
og á viðbyggingunni 2,5 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Skoðum öll tilb. Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sundstræti 22: ca. 140m² 4-5
herb. íbúð á miðhæð í tvíb.húsi
ásamt 28 m² bílskúr og 3ja herb.
sér íbúð í kjallara ca. 60 m². Getur
selst saman eða í sitt hvoru lagi.
Áhv. ca. 5 m.kr. Verð  á hæð og
bílskúr 10,5 m.kr. og á kjall-
araíbúð 3,7 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einb.hús á tveimur hæðum ásamt
innb. tvöf. bílskúr. Einstaklings-
íbúð á neðri hæð. Stór og vel
gróinn garður. Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt bíl-
skúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

Aðalstræti 21-23: 488m² versl-
unarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast

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

 3ja herb. íbúðir

Bolungarvík

Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíb.-
húsi. Laus fljótl. Áhv. hagstæð
lán ca. 2.8 m.kr. Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herb.
íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra herb.
íbúð á efri hæð í þríb.húsi. Laus
strax Áhv. ca. 3,7 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.

Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð á
tveimur hæðum í fjórbýlishúsi.
Sér inng. Áhv. ca. 1,8 m.kr.
Verð 4,5 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngang-
ur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju

 4-6 herb. íbúðir

hæð í fjölb.húsi. Verð 3,9 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi
Áhv. ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31m²  bílgeymslu. Verð 9,1 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjall-
araíbúð á neðri hæð í  tvíbýlis-
húsi. Tilboð óskast
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er Toyota D-Cap,
dísel, árg. 1991, ekinn 180
þús. km. á 35" dekkjum og
með húsi. Vel með farinn
bíll, en þarfnast viðgerðar
á lakki. Uppl. í síma 456
7109 á kvöldin.

Ódýr vélsleði til sölu, Skii
Doo MX árg. 1990, 470 cc.
Nýupptekin vél, ekin 900
km., nýlegt belti með 25
mm spyrnum. Sleðinn er
vel með farinn og í góðu
standi. Uppl. í síma 456
4448 á kvöldin.

Til sölu er 230 m² einbýl-
ishús með innbyggðum
bílskúr að Bakkavegi 39.
Húsið er laust. Tilboð ósk-
ast. Uppl. í símum 565
4397 eða 540 0517.

Viltu vinna milljón? Til
sölu er M. Benz 2644 vöru-
bíll, 6x6, árg. 1997, ekinn
156 þús. km. Mjög vel bú-
inn bíll. Einnig er til sölu
40 feta vagn með gámalos-
un. Uppl. í síma 892 1755.

Til sölu er barnarúm,
70x140. Upplýsingar í
síma 456 4445.

Til leigu er húseignin að
Hnífsdalsvegi 10. Laus nú
þegar. Upplýsingar í síma
456 3541.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti, frá 15. mars.
Uppl. í símum 861 6778
og 898 3834.

Ungt par utan af landi
óskar eftir 2ja-3ja herb.
íbúð á Ísafirði sem fyrst.
Uppl. gefur María í síma
848 2500 eftir kl. 17.

Vegna flutnings afhend-
ist gamalt eldhúsborð og
smáborð. Á sama stað er til
sölu ný rúllupylsupressa.
Uppl. í síma 456 3484.

Til sölu er Galloper árg.
98, ekinn 49 þús. km.
Uppl. í síma 456 7251.

Til sölu eru mjög lítið not-
aðir Rossignol göngu-
skíðaskór nr. 37/38. Upp-
lýsingar gefur Ása í síma
456 3381.

Halló! Árgangur 1957.
Hittumst á Hótel Ísafirði,
fimmtudaginn 1. mars nk.
kl. 20:00. Nefndin.

Til sölu er Sega Mega Drive
II leikjatölva með 21 leik
og tveimur fjarstýringum.
Verð kr. 15 þúsund. Uppl.
í síma 456 4634.

Til leigu er íbúð, tvö herb.
og eldhús. Íbúðin er að
Urðarvegi 37 og er í góðu
standi. Henni geta fylgt
innanstokksmunir og
áhöld. Upplýsingar í síma
456 3678.

Gullfallegur og vel vaninn
kettlingur fæst gefins.
Uppl. í síma 895 7119.

Hver getur útvegað gler-
skál af gamalli Kitchen Aid
hrærivél? Hringið í síma
692 5763.

Lyklakippa fannst í Sól-
götu á sunnudag. Eigandi
getur vitjað hennar í Sund-
höll Ísafjarðar.

Frá foreldri til foreldris!
Fundur verður haldinn
fimmtudaginn 1. mars kl.
20:30 í gamla skólanum í
Hnífsdal.

Síðasta kvöldið í þriggja
kvölda keppni í félagsvist
verður í Sigurðarbúð á
föstudagskvöld kl. 20:30.
Allir velkomnir.

Óska eftir innbúi fyrir
stúlku sem er að fara að
leigja sér húsnæði, ókeypis
eða ódýrt. Upplýsingar í
síma 867 2931.

Til sölu er Suzuki TSX-50.
Uppl. í síma 868 6616.

Til sölu er Ericson T28S
sími. Uppl. í símum 867
2944 eða 456 7484.

Til sölu er hornsófi og tvö
sófaborð. Upplýsingar í
síma 456 3165.

gerð að þakka. Ef fiskveiði-
kerfið helst nokkurn veginn
óbreytt þurfum við litlu að

kvíða. Atvinnulífið hefur
tekið mikinn kipp. Þar

skiptir mestu að vinna er
stöðugri og fólk er farið að

geta gengið að því sem vísu
að hér sé alltaf eitthvað við

að vera. Nú eru menn að
endurskoða lög um stjórn
fiskveiða. Ef niðurstaðan

verður sú að kerfinu verður
breytt, til dæmis með þeim

hætti að ýsa og steinbítur
verða felld inn í kvóta, mun

það þýða einhverja erfið-
leika fyrir okkur hér á Suð-
ureyri. Nú ætla ég ekki að

vera með neinar dómsdags-
spár og segja að allt fari til

helvítis ef hreyft verður við
kerfinu. Menn hafa hingað

til getað aðlagast. Það er þó
ljóst að mörgu þyrfti að

breyta ef umhverfið verður
öðruvísi.“

VeiðarnarVeiðarnarVeiðarnarVeiðarnarVeiðarnar
þrefölduðustþrefölduðustþrefölduðustþrefölduðustþrefölduðust

Ekki lætur Óðinn sér
nægja útgerð á Íslandi. Í

félagi við fleiri aðila á hann
tvo báta í Brasilíu. „Fyrst

gerðum við út fjóra báta en
höfum núna selt tvo. Þetta

eru gamlir rækjubátar, svip-
aðir þeim sem voru í mynd-

inni Forrest Gump. Við
erum búnir að breyta þeim á

íslenska vísu, komnir með
skuttog, tromlu, almennilega

dýptarmæla, radara og
fleira.

Við veiðum mikið af
skötusel og síðan alls kyns

tegundir sem ég bara
hreinlega kann ekki að

nefna. Eftir að við breyttum
bátunum hafa veiðarnar

þrefaldast. Það er því alveg
ljóst að við getum komið

með ýmsar jákvæðar
breytingar inn í brasilískan

sjávarútveg.“

KomnirKomnirKomnirKomnirKomnir
af Portúgölumaf Portúgölumaf Portúgölumaf Portúgölumaf Portúgölum

Töluvert fjármagn þurfti
til að koma útgerðinni í

Brasilíu af stað. „Kannski
var það ekki svo mikið sé
miðað við íslenska kvóta-

kerfið. Það er töluvert
þægilegra að komast inn í

útgerð í Brasilíu en hér.
Menn þurfa ekki að byrja á

því að kaupa kvóta fyrir
fleiri milljónir.

Samt eru önnur vandamál
sem menn þurfa að glíma

við. Menn líta öðrum augum
á hlutina þarna úti. Þar

tíðkast hlutir sem mönnum
myndu ekki detta í hug á

Íslandi og öfugt.
Reksturinn hefur gengið

mjög vel í þessa sextán eða
sautján mánuði. Við erum
með brasilískar áhafnir á
skipunum og erum með

mjög duglega menn í vinnu.
Þeir eru vanir sjómenn enda

komnir af Portúgölum.“

Skýrsla hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2000Skýrsla hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2000Skýrsla hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2000Skýrsla hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2000Skýrsla hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2000

Skráðar skipakomur í hafnir
Ísafjarðarbæjar fækkuðu um
nær helming milli áranna
1999 og 2000, en aðeins eru
skráðar komur 50 bt. skipa og
stærri. Á síðasta ári voru
skráðar skipakomur 456, sam-
tals 1.084.283 bt., á móti 837
skipakomum árið 1999 eða
samtals 1.269.963 bt. Árið
1998 voru skráðar skipakom-
ur hins vegar 1.148 eða sam-
tals 1.400.448 bt. Þetta kemur
fram í skýrslu hafnarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar fyrir síðasta ár.

Þar kemur einnig fram að afla-
brögð á árinu 2000 voru svip-
uð og á árinu á undan.

Alls komu 33.334 tonn að
landi í höfnum Ísafjarðarbæjar
á síðasta ári á móti 35.933
tonnum árið 1999. Árið 1998
var hins vegar landað 46.114
tonnum í höfnum sveitarfé-
lagsins. Afli dregst mest sam-
an á Flateyri og munar þar
mest um að ekkert veiddist af
kúskel á árinu. „Veruleg fjölg-
un hefur átt sér stað í útgerð
smábáta sem stunda línuveið-

ar allt árið, stærri fiskiskipum
hefur fækkað en þó var keypt-
ur einn stór togbátur og tveir
farþegabátar,“ segir í skýrsl-
unni.

Fimmtán skemmtiferðaskip
komu til hafnar á Ísafirði á
síðasta ári með alls 7.520 far-
þega sem er fjölgun um fimm
skip frá árinu á undan. Á síð-
asta ári komu fimmtán segl-
skútur að landi á Ísafirði en
þeim hefur farið fjölgandi.
Helstu framkvæmdir við
hafnirnar voru að lokið var

við að steypa kant ofan á stál-
þil á Flateyri en þar var einnig
settur upp nýr löndunarkrani.
Nýr löndunarkrani var einnig
settur upp á Þingeyri sem og á
Ísafirði en þar var einnig gerð-
ar breytingar á ferjubryggj-
unni til notkunar fyrir minni
ferjur og farþegabáta. Þá var
hafnsögubáturinn Þytur end-
urbyggður og framkvæmd á
honum 30 ára flokkunarvið-
gerð. Við hafnirnar störfuðu
að meðaltali sjö manns á síð-
asta ári í 5,5 stöðugildum.

Komum skemmtiferða-Komum skemmtiferða-Komum skemmtiferða-Komum skemmtiferða-Komum skemmtiferða-
skipa fjölgar milli áraskipa fjölgar milli áraskipa fjölgar milli áraskipa fjölgar milli áraskipa fjölgar milli ára

Halldóri Halldórssyni, bæj-
arstjóra Ísafjarðarbæjar, voru
fyrir stuttu afhentar hug-
myndir nokkurra stúlkna úr
4. bekk Grunnskóla Ísafjarðar
þess efnis hvernig bæta mætti
aðstöðu fyrir íþróttir í bænum.
Stúlkurnar afhentu bæjar-
stjóranum m.a. teikningar af
sundlaugum og umhverfinu
þeirra.

„Sumar þessara hugmynda
voru mjög frumlegar. Ég ætla
að leggja þessar teikningar
fram til kynningar hjá bæjar-
ráði, en nú þegar hafa nokkrir
bæjarstjórnarmenn séð þær.
Sumir þeirra urðu nokkuð
smeykir þegar þeir sáu að
stúlkurnar höfðu gert ráð fyrir
ljónum og öpum við sund-
laugina, en að öðru leyti held
ég að þeim hafi litist vel á
hugmyndirnar“, sagði Hall-

dór.
Stúlkurnar höfðu heyrt af um-

ræðunni um fyrirhugað
Landsmót 2004 á norðan-

verðum Vestfjörðum og vildu
koma með sitt innlegg í hana.

Stúlkurnar ásamt Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra.

Níu ára stúlkur úr Grunnskóla Ísafjarðar gengu á fund bæjarstjóraNíu ára stúlkur úr Grunnskóla Ísafjarðar gengu á fund bæjarstjóraNíu ára stúlkur úr Grunnskóla Ísafjarðar gengu á fund bæjarstjóraNíu ára stúlkur úr Grunnskóla Ísafjarðar gengu á fund bæjarstjóraNíu ára stúlkur úr Grunnskóla Ísafjarðar gengu á fund bæjarstjóra

Frumlegar hugmyndir og um bættaFrumlegar hugmyndir og um bættaFrumlegar hugmyndir og um bættaFrumlegar hugmyndir og um bættaFrumlegar hugmyndir og um bætta
aðstöðu fyrir íþróttir í bænumaðstöðu fyrir íþróttir í bænumaðstöðu fyrir íþróttir í bænumaðstöðu fyrir íþróttir í bænumaðstöðu fyrir íþróttir í bænum

Vatnsskortur hefur háð Bolvíkingum undanfarin misseriVatnsskortur hefur háð Bolvíkingum undanfarin misseriVatnsskortur hefur háð Bolvíkingum undanfarin misseriVatnsskortur hefur háð Bolvíkingum undanfarin misseriVatnsskortur hefur háð Bolvíkingum undanfarin misseri

Ný og fullkomin vatnsveita bíðurNý og fullkomin vatnsveita bíðurNý og fullkomin vatnsveita bíðurNý og fullkomin vatnsveita bíðurNý og fullkomin vatnsveita bíður
þess að rækjuvinnsla hefjist að nýjuþess að rækjuvinnsla hefjist að nýjuþess að rækjuvinnsla hefjist að nýjuþess að rækjuvinnsla hefjist að nýjuþess að rækjuvinnsla hefjist að nýju

Frá því rækjuverksmiðja
Nasco í Bolungarvík, sem
varð gjaldþrota í desember sl.,
hóf starfsemi, hefur vatns-
skortur háð íbúum sveitarfé-
lagsins, enda rækjuvinnsla
mjög vatnsfrek starfsemi. Síð-
astliðið sumar ákváðu bæjar-
yfirvöld í Bolungarvík að ráða
bót á þessu ástandi og var
samið við verkfræðistofuna
Línuhönnun um að hanna nýja
vatnsveitu sem sérstaklega
yrði sett upp til að anna
vatnsþörf rækjuverksmiðj-
unnar og létta þannig á þeirri
veitu sem fyrir var. Nú er hin
nýja vatnsveita tilbúin til notk-
unar og bíður því þess að
rekstur rækjuverksmiðjunnar

hefjist að nýju.
Vatnið í veituna er tekið úr

Hólsá og í hreinsistöðinni fer
það í gegnum grófsíu og það-
an í sandsíu. Að því loknu er
vatnið geislað með útfjólublá-
um geislum áður en það fer til
neytenda. Lögnin sem tengd
er rækjuverksmiðjunni er tæp-
lega 1,5 km að lengd og er
flutningsgeta hennar um 225
rúmmetrar á klst. Kostnaður
við framkvæmdirnar er áætl-
aður um 36 milljónir króna.
Það var Tækniþjónusta Vest-
fjarða sem hafði alla umsjón
og eftirlit með framkvæmd-
unum.

Bolungarvík.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
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Meira en tvegMeira en tvegMeira en tvegMeira en tvegMeira en tveggja mánaða vinnu við frystitogarann Olgu að ljúka í Bolungarvíkgja mánaða vinnu við frystitogarann Olgu að ljúka í Bolungarvíkgja mánaða vinnu við frystitogarann Olgu að ljúka í Bolungarvíkgja mánaða vinnu við frystitogarann Olgu að ljúka í Bolungarvíkgja mánaða vinnu við frystitogarann Olgu að ljúka í Bolungarvík

„Heppilegra að vinna„Heppilegra að vinna„Heppilegra að vinna„Heppilegra að vinna„Heppilegra að vinna
verk af þessu tagi hérverk af þessu tagi hérverk af þessu tagi hérverk af þessu tagi hérverk af þessu tagi hér

en í Reykjavík“en í Reykjavík“en í Reykjavík“en í Reykjavík“en í Reykjavík“
– segir Finnbogi Bernódusson, fram-
kvæmdastjóri vélsmiðjunnar Mjölnis

Olga frá Kaliningrad við Grundargarð í Bolungarvík.

Viðgerðir á frystiskipinu Olgu eru nú á loka-
stigi í Bolungarvík. Stefnt er að því að vinnu
ljúki í þessari viku eða þeirri næstu og skipið
fari þá á grálúðuveiðar fram eftir vori. Skipið
kom um miðjan desember til Ísafjarðar og
landaði þar um 300 tonnum af rækju, sem fór
öll til vinnslu á Vestfjörðum. Síðan fór skipið til
Bolungarvíkur og hefur verið þar síðan.

Útgerðarfélagið Eystrasalt ehf. gerir skipið
út og á helminginn í því en Vélsmiðjan Mjölnir
ehf. í Bolungarvík er meðal eigenda Eystrasalts.
Á þessum tíma hafa allt upp í sjö til átta menn
hjá Mjölni unnið við skipið, auk tveggja og
þriggja rafvirkja frá Rafverki ehf. í Bolungarvík
síðustu vikurnar. Einnig hafa þrír Rússar úr
áhöfninni búið um borð allan tímann og unnið
við margs konar þrif og málningarvinnu.

HagurHagurHagurHagurHagur
VestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðinga

Finnbogi Bernódusson,
framkvæmdastjóri Mjöln-
is, leggur áherslu á mikil-
vægi þess að fá skip til Vest-
fjarða með þessum hætti,
bæði til að landa hér og fá
þjónustu. Mjölnir hefur á
undanförnum árum sótt
mjög eftir verkefnum utan
heimasvæðisins, bæði með
því að senda menn í verk-
efni hérlendis og erlendis
og með því að fá skip til
viðgerðar og viðhalds í Bol-
ungarvík. Aðild Mjölnis að
útgerðarfélaginu Eystra-
salti er liður í þeirri stefnu.
Utan á Olgunni í Bolungar-
víkurhöfn liggja tveir bátar
sem Mjölnismenn eru að
gera upp. Í haust var í frétt-
um að fjórir vélsmiðir frá
Mjölni væru í Kanada að
skipta um vél í togara.

„Það er gott að hægt skuli
hafa verið að selja alla

Magnús Ólafs Hansson markaðsstjóri hjá Mjölni í setu-
stofu áhafnar við mynd af Englandsdrottningu, sem lík-
lega hefur fylgt skipinu frá öndverðu.

rækjuna til vinnslu á Vest-
fjörðum“, segir Finnbogi, „og
líka að hægt skuli vera að
koma með aflann á skipinu
sjálfu í staðinn fyrir að flytja
hann með flutningaskipum
með öllu því umstangi og
kostnaði sem af því hlýst. Þeg-
ar skip kemur með afla hefur
það ýmislegt í för með sér,
svo sem hafnargjöld og vinnu
við losun og allt sem því fylg-
ir.“

Viðhaldsvinnan við Olguna
hefur einkum falist í ótalmörg-
um smáverkum, svo sem í vél-
um og vélbúnaði hvers konar,
á vinnsludekki og við raf-
magn. „Þetta er orðið roskið
skip“, segir Finnbogi, „og allt-
af kemur upp eitthvað sem
þarf að laga. Þetta hafa verið
talsverðar breytingar. Reyndar
er skipið búið að vera hérna
lengur en til stóð. Rafallinn
við aðalvélina brann yfir og
ætlunin var að gera við hann
en það var ekki hægt. Það var
búið að útvega annan rafal
erlendis en hann reyndist ekki

Hér er verið að láta nýja rafalinn síga niður í vélarrúm.
Finnbogi Bernódusson við vírinn.
af réttri gerð og við þetta tap-
aðist tími. Út af fyrir sig var
það heilmikið fyrirtæki að
skipta um rafalinn sem vegur
um sex tonn. Við þurftum að
skera okkur í gegnum efra
dekk og millidekk og skera úr
niðri í vélarhúsi og við tanka
til að ná þessu bákni upp. Svo
reyndist hann ónýtur og við
þurftum að breyta undirstöð-
um fyrir nýja rafalinn. Núna í
lokin erum við að ganga frá
verksmiðjunni á millidekk-
inu.“

Smíðuð í EnglandiSmíðuð í EnglandiSmíðuð í EnglandiSmíðuð í EnglandiSmíðuð í Englandi

Olga er 1.535 brúttótonn að
stærð, 68,9 m á lengd og 12,7
m á breidd. Frystilestar skips-
ins taka um 650 tonn af fryst-
um afurðum. Tuttugu og einn
eru í áhöfn. Yfirmenn eru ís-
lenskir en undirmennirnir
flestir með lettneskt vegabréf
og upprunnir í lýðveldum
Sovétríkjanna gömlu. Skipið
er skráð í Kaliningrad (Kön-
igsberg), sem er eins konar
borgríki á milli Póllands og
Lettlands.

Skipið var smíðað í Eng-
landi árið 1973 og var í eigu
C. Marr. Að sögn Finnboga
var hönnunin hjá Bretunum
nokkuð gamaldags á þeim
tíma. Lengi var skipið gert út
til fiskveiða en seinni árin
hafði það verið notað við haf-
rannsóknir og eftirlit, meðal

annars við Falklandseyjar.

Þessir andskotansÞessir andskotansÞessir andskotansÞessir andskotansÞessir andskotans
ÍslendingarÍslendingarÍslendingarÍslendingarÍslendingar

Ástæðan fyrir því að skipið
er skráð í Kaliningrad er fyrst
og fremst út af veiðiheimild-
um, segir Finnbogi. „Þetta er
þáttur í útrás Íslendinga í fisk-
veiðum og þá verður að flagga
skipunum út til viðkomandi
landa. Þetta er viðurkennd að-
ferð í þessari grein enda veiða
Íslendingar nú á öllum heims-
höfum. Íslendingar eiga frekar
auðvelt með að hasla sér völl
annars staðar, því að þeir hafa
getið sér orð fyrir mjög góðan
árangur og góðar afurðir. Ég
var úti á Nýfundnalandi í
sumar og þar sögðu menn:

Þessir andskotans Íslend-
ingar eru svo fljótir að öllu,
margfalt fljótari að taka trollið
og koma því út og nýta veiði-
tímann miklu betur. Þeir eru
harðir og snöggir og allt svo
vel útbúið hjá þeim, góð veið-
arfæri og annar búnaður og
þeir vita nákvæmlega hvernig
á að gera hlutina og skila
miklu betri árangri en flestir
aðrir. Þetta var einfaldlega við-
horfið sem maður fann þar.“

Eystrasalt ehf.Eystrasalt ehf.Eystrasalt ehf.Eystrasalt ehf.Eystrasalt ehf.

Eystrasalt ehf. er ekki gam-
alt fyrirtæki. „Það vorum við

nokkrir bjartsýnismenn sem
stofnuðum Eystrasalt fyrir um
tveimur árum og byrjuðum á
því að kaupa rækjutogarann
Ottó, sem áður hét Dalborg
og var gerður út frá Dalvík.
Hann hafði verið síðustu árin
í Færeyjum og mjög illa hirtur
og það var mikið verk að koma
honum í stand. Við breyttum
honum og settum í hann full-
vinnslulínur með suðupottum
og Japanslínu og öllu tilheyr-
andi og síðan var mikil vinna
í vélarrúmi.

Endurbæturnar á Ottó voru

unnar í Reykjavík en menn
frá Mjölni voru fyrir sunnan
og unnu mikið að því verki.
„Hins vegar komu ýmis fyr-
irtæki að þeim breytingum
og ég held því fram að
óheppilegra sé að ýmsu
leyti að vinna slíkt í Reykja-
vík, þó ekki sé nema vegna
vegalengdanna þar“, segir
Finnbogi. „Staðir eins og
hér vestra eru heppilegri
enda er öll kunnátta fyrir
hendi hér og góð fyrirtæki í
öllum greinum.“

Tveir rafvirkjar frá Rafverki ehf. í Bolungarvík að verki
í brúnni.
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,,Alþingi tók þá
ákvörðun að gefa
atvinnuréttinn“

Vestfirðingar – seljumVestfirðingar – seljumVestfirðingar – seljumVestfirðingar – seljumVestfirðingar – seljum
við allt sem við eigum?við allt sem við eigum?við allt sem við eigum?við allt sem við eigum?við allt sem við eigum?

Við höfum horft upp á
það að atvinnuréttur fólks
er seldur burt. Fiskveiðar
og fiskvinnsla og þjónusta
sem staðið hafa traustum
fótum í mörgum byggðum
eru nú aðeins svipur hjá
sjón borið saman við það
sem var fyrir aðeins einum
áratug. Þessi lýsing á við
víða um land og hefur af
þeim sem þessar línur skrif-
ar verið gefið nafnið „eyði-
byggðastefnan“.

Ég er á þeirri skoðun að
þessar afleiðingar hafi fylgt
því að árið 1990 var með
nýjum lögum nr. 38 um
stjórn fiskveiða gefið al-
frjálst að ráðstafa aflakvót-
um. Kvótabraskið var sem
sagt gefið alfrjálst og þeim
sem veiðiréttinn hafði, út-
gerðinni, gefið sjálfdæmi
um hvenær, hvert og hvort
þeir vildu selja óveiddan
fiskinn í sjónum sem synti
úti fyrir ströndum sjávar-
byggðanna. Við getum bent

á hver fékk úthlutað veiðirétt-
inum og hver seldi réttinn burt,
en það breytir ekki þeirri
vondu stöðu sem upp er komin
í mörgum kvótalitlum sjávar-
byggðum.

Löggjöf eyði-Löggjöf eyði-Löggjöf eyði-Löggjöf eyði-Löggjöf eyði-
byggðastefnunnarbyggðastefnunnarbyggðastefnunnarbyggðastefnunnarbyggðastefnunnar

Orsök þess að þetta gerðist,
sem vissulega mátti sjá fyrir
og sá sem hér heldur á penna
varaði mjög við áður en lögin
voru sett snemma árs 1990, er
sú, að réttarstaða fólks í
byggðunum var sett algjörlega
til hliðar og með lögum frá
Alþingi var kvótaréttarhafan-
um gefið frelsi til þess kvóta-
brasks sem honum hentaði á
hverjum tíma. Alþingi tók þá
ákvörðun að gefa atvinnurétt-
inn. Það voru síðan gjafþeg-
arnir sem tóku þá ákvörðun
að selja veiði- og vinnuréttindi
burt og njóta ávaxtanna.

Mistökin voru og eru Al-

þingis og þingmönnum mátti
vel vera ljóst, að þegar mönn-
um er gefið kvótabraskfrelsi
og afnumin með öllu höft sem
gátu viðhaldið atvinnuréttin-
um hjá byggðunum og því
fólki sem þar býr, þá fóru
kvótarétthafarnir að selja og
síðan er kvótabraskkerfið rétt-
nefnd eyðibyggðastefna. Við
getum sent þeim tóninn sem
seldu gjafirnar (kvótann) sem
Alþingi gaf, en það eru aðeins
alþingismenn sem geta bætt
fólkinu þetta misrétti með
breyttum og betri lögum sem
virða atvinnu- og byggðarétt
fólks. Þau lög verða að ganga
á einkahagsmuni kvótaerf-
ingjanna og það ber að gera.

Seljum ekkiSeljum ekkiSeljum ekkiSeljum ekkiSeljum ekki
OrkubúiðOrkubúiðOrkubúiðOrkubúiðOrkubúið

Á Vestfjörðum stendur hins
vegar til að selja burt annan
rétt íbúanna og það eru enn
sem komið er ekki alþingis-

menn sem standa fyrir þeim
áformum. Það eru sveitar-
stjórnarmenn á Vestfjörðum
sem virðast stefna til þess að
selja burt næstu réttindi íbú-
anna, Orkubú Vestfjarða, sem
sér íbúum fyrir orku og á að
ég best veit svo til allan vatns-
fallsrétt á Vestfjörðum og
einnig hitaréttindi í jörðu, sem
og fjarvarmaveitur og dísilraf-
stöðvar.

Erfiðasta spurning sem ég
hef fengið á ferðum mínum
um landið að undanförnu er
eitthvað á þessa leið: Hvernig
stendur á því að svo virðist
sem sveitarstjórnarmenn og
jafnvel talsverður hluti íbú-
anna til viðbótar er nú að lýsa
vilja til þess að selja frá sér
orkuréttinn? Er ekki nóg að
ykkur vegið þó að þið reynið
sjálf að verja það sem þið eig-
ið? Hver á að hlusta á rök
ykkar í atvinnu- og byggða-
málum þegar þið sjálf viljið
selja ykkar framtíð? Önnur
landsvæði eru frekar að reyna

að eignast orkufyrirtæki og
nýta þau til atvinnuuppbygg-
ingar. Eru Vestfirðingar svo
illa farnir að eignasala orku-
veitunnar sé það eina sem
bjargi málum um stundarsak-
ir? Já, hverju svarar þingmað-
ur fólki í öðrum landshlutum
svona spurningum?

AldagamallAldagamallAldagamallAldagamallAldagamall
hefðarrétturhefðarrétturhefðarrétturhefðarrétturhefðarréttur

Ég hef vissulega reynt að
skýra það út að við eigum allt
okkar undir því að fá áfram
að stunda botnfiskveiðar í
friði. Það er mörg hundruð
ára hefðarréttur vestfirskra
byggða að lífsbjörgin sé fisk-
veiðar. Það liggur líka á borð-
inu að þorskveiði var uppi-
staðan í tekjuöflun Vestfirð-
inga áratugum saman og í 15
ár, fram að kvótabraskfrelsinu
1990, var þorskaflinn á Vest-
fjörðum um 55 þúsund tonn á

Guðjón Arnar Kristjánsson,
alþingismaður skrifar

hverju ári. Auðvitað snar-
minnka tekjur og umsvif í
sjávarbyggðum vestra við
brotthvarf botnfiskkvótans
og engan eiga Vestfirðir
loðnu- eða síldarkvóta til
bjargar.

En nú snýr orkubússal-
an, ef af verður, að okkur
sjálfum, fólkinu og sveitar-
stjórnarmönnum. Er ekki
rétt að berjast fyrir því að
halda því sem við höfum
og krefjast þess réttar okkar
að fá að veiða fiskinn á
miðunum? Sala Orkubús-
ins vermir um sinn í tómum
sveitarsjóðum. Við björg-
um engu til framtíðar með
þeirri sölu. Notum Orku-
búið til að hefja fram-
kvæmdir við nýjar virkj-
anir og skapa betra mannlíf
og framtíð fyrir Vestfirði.

Guðjón Arnar Krist-
jánsson,  alþingismaður.

Bolvíkingar ath!Bolvíkingar ath!Bolvíkingar ath!Bolvíkingar ath!Bolvíkingar ath!
Til að auka þjónustu við Bolvíkinga hafa

Landflutningar – Samskip ákveðið að frá og
með 1. mars nk. taki Finnbogi Bjarnason
við sem tengiliður og sinni alfarið þjónustu
við bæjarbúa. Sími Finnboga er 899 0768
og er vinnutími hans frá kl. 8-17 alla virka
daga.

Hingað til hefur Vélsmiðjan Bolungarvík
ehf. verið umboðsmaður okkar og viljum
við þakka þeim samstarfið á liðnum árum.

Landflutningar – Samskip
Sími 456 4000 – 456 4006

Fax 456 4009

Athugasemd vegna níðgreinarAthugasemd vegna níðgreinarAthugasemd vegna níðgreinarAthugasemd vegna níðgreinarAthugasemd vegna níðgreinar

Sr. Valdimar Hreiðarsson, sóknar-
prestur á Suðureyri skrifar

,,Þar stendur því
lygin á grunni
ósannsöglinnar“

Sannleikselskandi lesara
heilsan!

Í Bæjarins besta, héraðs-
fréttablaði á Ísafirði, birtist sl.
miðvikudag níðgrein þar sem
er veist að æru og starfsheiðri
sr. Valdimars Hreiðarssonar,
sóknarprests í Staðarpresta-
kalli, með óvenju rætnum
hætti. Ekki verður hjá því
komast að greina frá eftirfar-
andi atriðum til að sannleikur
málsins nái að komast fyrir
augu sannleikselskandi les-
enda:

Fólki hefur því miður fækk-
að mjög í byggðunum í Ísa-
fjarðarsýslum undanfarna ára-
tugi. Langt er síðan að byrjað
var að leita leiða til að hag-
ræða í skipulagi prestsþjón-
ustu á svæðinu. Einn liður í
þessu starfi var að sameina
Vatnsfjarðarprestakall og
Staðarprestakall og leggja
Súðavíkursókn til hins nýja
prestakalls. Eðlilegt þótti að
sá prestur er þjónaði nýju
prestakalli, hver sem hann eða
hún væri á hverjum tíma, nyti
hlunninda þeirra er fylgdu
Vatnsfjarðarprestakalli og
hefur öldum saman verið ætl-
að að standa undir hluta
kostnaðar við prestsþjónustu
í prestakallinu. Var einnig talið
að hirðingu nytjanna fylgdi
nokkur yndisarður er gerði
prestsþjónustu í stóru og fá-
mennu prestakalli meira að-
laðandi en ella.

Engar þessara hugmynda
verða raktar til sr. Valdimars
Hreiðarssonar, núverandi

sóknarprests í Staðarpresta-
kalli, þó svo að hann hafi,
eftir að þær komu fram, unnið
að framgangi þeirra á vett-
vangi kirkjunnar í samvinnu
við aðra presta og kirkjufólk,
fyrst og fremst með hagsmuni
safnaðanna í huga. Þess skal
getið, að þó svo að sóknar-
börnum hafi fjölgað um meira
en helming í nýju prestakalli
og kirkjur orðið átta talsins í
stað tveggja, þá breytast laun
prests ekki.

Á annan dag páska á síðast-
liðnu ári var messað í Ögur-
kirkju. Sóknarnefnd Vatns-
fjarðarsóknar auglýsti guðs-
þjónustuna í Vatnsfjarðar-
sókn, enda litið á hana sem
sameiginlega guðsþjónustu
safnaðanna í sóknunum
tveimur. Enginn hreyfði and-
mælum við því fyrirkomulagi
að sóknirnar tvær sameinuð-
ust um guðsþjónustur og yrði
skiptst á um að messa í kirkj-
unum í Ögri og Vatnsfirði.
Fjölmenni var við guðsþjón-
ustuna og var þetta eftirminni-
leg og góð stund. Að þessari
guðsþjónustu lokinni var
haldið sjóveg til Melgraseyrar
og messað þar, einnig við hús-
fylli.

Sr. Baldur messaði í Mel-
graseyrarkirkju í lok ágúst. Til
hafði staðið að sr. Valdimar
og sr. Baldur þjónuðu þar báð-
ir, skv. sérstakri beiðni sam-
eiginlegs vinafólks beggja. Sr.
Valdimar lagðist hins vegar
inn á sjúkrahús á Ísafirði í
vikunni fyrir guðsþjónustu

vegna bakveiki og gat ekki
tekið þátt í guðsþjónustunni.
Þessi veikindi höfðu háð sr.
Valdimar allt sumarið árið
2000, og urðu þar að auki til
þess að skipuleg prestsþjón-
usta í Súðavík hófst ekki fyrr
en í október sl.

Til stóð að messa í Vatns-
fjarðarkirkju á annan dag jóla.
Kom þá í ljós, að organistinn
komst ekki til Vatnsfjarðar, en
átti auðveldar með að komast
til Ögurkirkju. Var þá haft
samband við formann sóknar-
nefndar í Vatnsfjarðarsókn og
leist honum vel á þá tilhögun
mála að hafa sameiginlega
guðsþjónustu í Ögurkirkju og
gerði aldrei neinar athuga-
semdir við þá skipan mála.

Tók formaður sóknarnefndar
í Vatnsfjarðarsókn að sér að
auglýsa guðsþjónustuna í Ög-
urkirkju.

Á Langadalsströnd er sú
hefð löngu komin á, að mess-
að er á víxl í kirkjunum á
Melgraseyri og Nauteyri. Sl.
jól var komið að messu á
Nauteyri. Sr. Valdimar bauðst
til að messa á jóladag í Naut-
eyrarkirkju, einnig á þriðja
dag jóla og alla daga allt fram
að gamlársdegi að honum
undanteknum, auk þess sem
hann bauðst til að messa á
nýársdag. Enginn þessara
dagsetninga hentaði því sókn-
arnefndarfólki í Melgraseyrar-
og Nauteyrarsóknum, er sr.
Valdimar ræddi við. Hefðin

er sú á Langadalsströnd, að
messað hefur verið þar á öðr-
um degi jóla, og reyndist ekki
hægt að breyta því. Var einnig
um það að ræða, að á svæðinu
voru gestir, sem höfðu hugsað
sér að halda á brott að kveldi
annars dags jóla eða morgni
þriðja dags jóla. Leitaði sókn-
arnefndarfólkið því til sr.
Baldurs, sem lét tilleiðast að
messa í Nauteyrarkirkju á öðr-
um degi jóla.

Í DV fyrir skömmu birtist
viðtal við sr. Valdimar Hreið-
arsson í kjölfar fréttar sem
byggðist á viðtali við sr. Bald-
ur Vilhelmsson. Er viðtalið við

sr. Valdimar ónákvæmt í
veigamiklum atriðum og ekki
síst þeim er helst er byggt á í
fyrrnefndri níðgrein. Þar
stendur því lygin á grunni
ósannsöglinnar. Ekki verða
eltar ólar við það frekar á
þessum vettvangi.

Ekki rekur neinn minni til
þess að til hafi staðið að reka
sr. Baldur af heimili hans í
Vatnsfirði gegn vilja hans. Er
þessi afstaða hlutaðeigandi
ljós og margítrekuð.
Suðureyri, 26. febrúar 2001

Valdimar Hreiðarsson,
sóknarprestur

 Staðarprestakalli

Auglýsingar
og áskrift

sími 456 4560
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TvíbráðinnTvíbráðinnTvíbráðinnTvíbráðinnTvíbráðinn
Ísfirðingur í AusturríkiÍsfirðingur í AusturríkiÍsfirðingur í AusturríkiÍsfirðingur í AusturríkiÍsfirðingur í Austurríki
– Erika og Leo Johannsson (Leó sonur Jóa Júl á Ísafirði) hafa búið í átta ár „þar sem Balkanskaginn byrjar“
og nú eru þau nýbúin að byggja sér fremur óvenjulegt hús sem lítur út eins og það sé gamalt þó að það sé nýtt

Suður í hinu skógsæla Austurríki, í suðausturhluta
landsins þar sem Alparnir eru víðsfjarri en mjúkir ásar
Pannóníusléttunnar teknir við, býr Leó Jóhannsson frá
Ísafirði ásamt Eriku eiginkonu sinni. Leó er maðurinn

frá hinum kalda Ísafirði sem hefur tvívegis bráðnað í
Austurríki þótt hitinn í þeim tilvikum hafi verið af ólíku

tagi. Í annað skiptið var það sálin sem bráðnaði, í hinu
tilvikinu var nokkuð heitt á skrokkinn!

Það virðist svo stutt síðan, en þó er liðinn fullur
áratugur frá því að Leó fór í gönguferðir á Ísafirði með

hundinn sinn risastóra sem margir muna eftir. Þó að Leó
sé stór og sterklegur, þá fannst manni álitamál hvor væri
að fara með hinn út að ganga, Leó eða hundurinn. Og þó

að Leó þýði ljón, þá fannst manni hundurinn vera öllu
líkari ljóni ásýndum en eigandinn.

Það virðist svo stutt síðan Leó var með ljósmynda-
stofuna sína að Hafnarstræti 7 á Ísafirði, í húsi fjöl-

skyldunnar þar sem verslunin Hamraborg er mest
áberandi á jarðhæðinni. Leó er sonur Margrétar heitinn-
ar Leósdóttur og Jóhanns Júlíussonar (sem í daglegu tali

er aldrei kallaður annað en Jói Júl) og bróðir Kristjáns
G. Jóhannssonar. Hann er því meiður af einni af þekkt-

ustu ættunum hér vestra en afi hans var Júlíus Geir-
mundsson frá Atlastöðum í Fljótavík.

Það virðist svo stutt síðan Leó var að dunda við
flugmódelsmíði og fleira smálegt heima á Ísafirði. Leó

var (og er eflaust ennþá) hæglátur maður, hlýlegur og
hjálpsamur en virtist fremur einrænn og dulur á yfir-

borðinu og ekki alltaf mjög margmáll við ókunnuga. En
yfirborðið villir oft sýn og líklega er óhætt að fullyrða
að undir því yfirborði sem einhverjum fannst kannski

allt að því sérvitringslegt (fyrirgefðu mér, Leó!) býr
glaðvær og léttur og gamansamur maður.

Það kom ýmsum heima á
Ísafirði á óvart á sínum tíma,
þegar Leó Jóhannsson var allt
í einu búinn að staðfesta ráð
sitt með austurrískri konu og
sestur að í Austurríki. Þau Er-
ika hafa nú verið búsett þar í
nær átta ár. Fyrri helming þess
tíma starfaði Leó í mynd-
vinnslu hjá stórfyrirtæki í
Graz en hefur verið sinn eig-
inn herra síðan. Og núna í
byrjun mars er hann að koma
í gang nýju einkafyrirtæki í
ljósmyndun í nýbyggðu húsi
þeirra hjóna í bænum Stainzl.

Gekk fljótt fyrir sigGekk fljótt fyrir sigGekk fljótt fyrir sigGekk fljótt fyrir sigGekk fljótt fyrir sig
„Þetta byrjaði allt með því

að piparsveinninn Leó“, eins
og hann kemst sjálfur að orði,
„fékk tilboð um að fara til
Austurríkis á námskeið í stað
Jóns Sveinssonar listmálara
frá Hnífsdal, sem hafði veikst
snögglega. Ég varð að segja
já eða nei í hvelli og svo fór
að ég var kominn til Graz eftir
nokkra daga. Þetta var 18. júlí
1991 og þar kynntumst við
Erika sem var þar einnig „fyrir
algjöra tilviljun“, því að hún
hafði verið staðráðin í því að
fara aldrei á þannig námskeið
fyrir listmálara. Hún var viss
um að það væri ekkert varið í

svoleiðis námskeið“, segir
Leó.

„En það endaði þannig að
við trúlofuðum okkur í Aust-
urríki þann 7. september 1991.
[Þetta var fyrra tilvikið þegar
Íslendingurinn bráðnaði í
Austurríki]. Erika kom svo á
eftir mér til Íslands þann 1.
október og við giftum okkur
7. desember 1991 á Ísafirði.
Frændi minn, Ólafur Helgi
Kjartansson sýslumaður, gaf
okkur saman í sal bæjar-
fógetaembættisins á Ísafirði.“
Og Leó tekur fram að það sé
ekki villa í ártalinu 1991 á
öðrum hvorum staðnum:
„Þetta gekk bara svona fljótt
fyrir sig!“

Myndir mældarMyndir mældarMyndir mældarMyndir mældarMyndir mældar
í fermetrumí fermetrumí fermetrumí fermetrumí fermetrum

„Við bjuggum svo á Ísafirði
um tíma en ákváðum síðan að
flytja til Austurríkis og alfarin
vorum við svo í júní 1993. Ég
hóf störf þá í nóvember sem
ljósmyndari hjá belgísku fyr-
irtæki hér í Graz. Þar var um
að ræða stærsta fyrirtæki í
framköllunarþjónustu í Aust-
urríki, Bilderland/Spector. Ég
var þar ábyrgur fyrir stór-
stækkunum á myndum, þ.e.
öllum myndum sem voru yfir

einum fermetra að stærð. Þær
stærstu voru um átta fermetrar
og settar saman úr 189 cm
breiðum ræmum.

Í árslok 1997 hætti svo fyrir-
tækið að vinna þessar stækk-
anir og lætur gera þær í Þýska-
landi í dag. Þar kemur meira
saman af þessum stækkunum
og kemur væntanlega ódýrar
út. Þegar ég tók við þessari
vinnslu hjá þeim var mynd-
gerð hjá þeim af þessu tagi
mjög lítil en með meiri gæð-
um í vinnslunni tókst mér að
rífa þetta upp. Síðasta stór-
verkefnið áður en þessari
vinnslu var hætt í Graz var
þegar ég gerði á níu dögum
445 fermetra af myndum. Það
voru mest 6 og 8 fermetra
myndir sem gáfu afar vel af
sér. En það var búið að taka
ákvörðun og við hana var stað-
ið. Ég ákvað því að hætta hjá
fyrirtækinu og gerast sjálf-
stæður ljósmyndari.“

Setur allar tölvurSetur allar tölvurSetur allar tölvurSetur allar tölvurSetur allar tölvur
saman sjálfursaman sjálfursaman sjálfursaman sjálfursaman sjálfur

„Frá þeim tíma hef ég unnið
að þessu markmiði, sett allar
mínar tölvur saman sjálfur,
keypt hluti í heilsölum og
skrúfað saman sjálfur“, segir
Leó, og hugurinn hverfur til

flugmódelanna smágerðu sem
Leó fór létt með á sínum tíma.

„Ég er með þrjá netþjóna
og tvær vinnustöðvar með
180GB geymsluminni sam-
tals og nettengingu að sjálf-
sögðu. Ástæðan er sú að hjá
mér er eiginlega allt stafrænt
hvað myndatökur varðar í
stúdíói. En fyrir aðrar og sér-
stakar aðstæður verður maður
að notast við filmur að sinni.“

Lóð með ávaxtatrjámLóð með ávaxtatrjámLóð með ávaxtatrjámLóð með ávaxtatrjámLóð með ávaxtatrjám
„Við ákváðum að byggja

okkur hús og við höfðum eitt
alveg ákveðið hús í huga. Hins
vegar passar það ekki alveg
inn í stílinn á þessu svæði svo
að það voru töluverðir erfið-
leikar að fá að byggja hús af
þessu tagi. Við vorum orðin
svolítið vonlaus á vordögum
1999 þegar við vorum búin
að kemba svæðið frá landa-

mærum Ungverjalands og
vestur til Graz. Þá segir Erika
upp úr þurru: Við förum til
Stainz á bæjarskrifstofuna og
spyrjumst fyrir þar.

Og þar var okkur tekið með
kostum og kynjum og bent á
lóð sem væri til sölu. Þessi
lóð er svo að segja í miðbæn-
um, um 250 metra eða naum-
ast þriggja mínútna gang frá
aðaltorgi bæjarins. Þar var
matjurtagarður, ávaxtatré

Hús Eriku og Leós í Austurríki.
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(þrjátíu stykki, mest eplatré,
perutré, hnetutré og kirsu-
berjatré) og tvö stór grenitré
(40 ára gömul). Þetta var 19.
mars 1999 og þann 26. mars
keyptum við lóðina. Þá byrj-
aði Íslendingurinn, sem hafði
sjaldan í lífinu haft eitthvað
með tré að gera – a.m.k. lifandi
tré – að saga tré.“

KeðjusagarmaðurinnKeðjusagarmaðurinnKeðjusagarmaðurinnKeðjusagarmaðurinnKeðjusagarmaðurinn

„Nú varð hann að fara að
saga og keypti sér keðjusög.
Ég hringdi í pabba og sagði
honum að ég hefði keypt mér
keðjusög og mundi byrja á
morgun að saga niður tuttugu
og fjögur ávaxtatré sem væru
mér í vegi. Pabbi spurði hvort
ég væri orðinn vitlaus: Þú get-
ur ekki farið að saga niður
lifandi tré eins og einhver
keðjusagarmorðingi!

Ég reyndi að hugga hann
með því að hér um slóðir þarf
ekki að bíða eftir því í manns-
aldra að tré vaxi og við gætum
þrátt fyrir það fengið tvö tonn
af eplum að hausti af þeim
trjám sem eftir stæðu. En er
ekki samt leiðinlegt að saga
niður blessuð trén? spurði
pabbi, og var ekki alveg á því
að ekki væri hægt að komast
einhvern veginn hjá því að
ónáða þau.“

Helvíti gott!Helvíti gott!Helvíti gott!Helvíti gott!Helvíti gott!

„Þau koma okkur að gagni
í ofninum þegar kalt og rakt
er í lofti, blessuð trén. Epla-
viður brennur vel. Pabbi er
orðinn sáttur við málið: Hel-
víti gott, segir hann. Pabbi
var hjá okkur á 88. afmælis-
degi sínum í fyrra. Hann gat
þá fylgst með niðursetningu
trjáa hjá okkur og nú höfum
við – næsta haust allavega –
epli, ferskjur, sveskjur, stikils-
ber og rifsber í garðinum hjá
okkur. Og að sjálfsögðu vín-
við, en hér er frægt vínræktar-
hérað.“

En áfram með byggingu
hússins. „Byggingarleyfi
fengum við 20. maí 1999 og
byrjuðum á kjallara 4. júní og
húsið sjálft kom svo 4. sept-
ember. Það var síðan að fullu
uppsett 23. september og þá
hófst okkar byggingavinna
fyrir alvöru. Við fluttum svo
inn í húsið 22. desember 1999,
sváfum á dýnum á gólfinu og
unnum og unnum eins og vit-
leysingar! Erika flísalagði og
málaði allt húsið að innan.“

Bráðnun nr. 2Bráðnun nr. 2Bráðnun nr. 2Bráðnun nr. 2Bráðnun nr. 2

„Sameiginlega tókst okkur
að leysa ótrúlegustu vanda-
mál. Ég var rafvirki, pípulagn-
ingamaður og smiður. Saman
steyptum við í kringum húsið,
Erika hrærði í steypuhrærivél
og ég múraði. Þessi útivinna
var að mestu unnin í 25-35
stiga hita. Þar bráðnaði Íslend-
ingurinn öðru sinni!

Við ákváðum í byrjun að
við mundum klára allt að fullu
utan og innan, áður en ég opn-
aði ljósmyndastofu og Erika
byrjaði að nota myndlistar-
vinnustofu sína sem er á jarð-
hæð hússins. Við stóðum við
það og lukum byggingarvinnu

þann sjöunda janúar síðast-
liðinn.“

Í Graz byrjarÍ Graz byrjarÍ Graz byrjarÍ Graz byrjarÍ Graz byrjar
BalkanskaginnBalkanskaginnBalkanskaginnBalkanskaginnBalkanskaginn

„Stainz, bæjarfélagið sem
við erum búsett í, er um stund-
arfjórðungs akstur fyrir sunn-
an borgina Graz, sem er 250
þúsund manna borg og önnur
stærsta borg í Austurríki. Það
er oft sagt í gríni og ósvífni,
að í Graz byrji Balkanskaginn.

Það er kannski að mörgu
leyti rétt og þá aðallega vegna
veðráttunnar sem er hér tölu-
vert ólík því sem annars gerist
hér í landi. Hérna er mikill
loftraki eiginlega allt árið og
þá er oft hrollkalt á vori og
hausti með kannski tíu stiga
hita og 95% loftraka. Á sumr-
in er hitinn að meðallagi 30-
33 stig og rakinn 80-100%.
Það getur orðið mjög kalt á
veturna, um 20 stiga frost
þegar verst lætur.

Munurinn á Íslandi og hér
er sá, að veturinn hjá okkur er
frá byrjun desember til janúar-
loka og svo búið. Ekki mis-
munandi mikill vetur allt árið
eins og sums staðar annar-
staðar – hvar var það nú aft-
ur?“ Og Leó þykist vera búinn
að gleyma því og brosir út í
annað!

SöknuðurSöknuðurSöknuðurSöknuðurSöknuður
eftir hverju?eftir hverju?eftir hverju?eftir hverju?eftir hverju?

Þegar Leó er spurður ekki
búi innra með honum sökn-
uður eftir Ísafirði, þá svarar
hann: „Söknuður eftir hverju?
Grenjandi stórhríð, hífandi
roki og rigningu, skítakulda?
Nei, ekki hjá mér! En hjá
minni elskulegu eiginkonu er
söknuður eftir þessum and-
skota! Ég segi að fjarlægðin
geri fjöllin blá. Hún skoðar á
hverjum degi myndirnar hjá
Snerpu. Þá kallar hún á mig
og segir að ég ætti að sjá hvaða
veður er þarna hjá ykkur. En
ég segi bara að ég vilji ekki
láta hrella mig og skoða ekkert
ótilneyddur! Búrrrrrr....!!!!!“

Og haldið er áfram að
spyrja: Ertu orðinn mjög aust-
urrískur í háttum, hefurðu
lagað þig að öllu þarna úti
eða heldurðu einhverjum sið-
um eða sérvisku að heiman?
Eru daglegir lífshættir fólks-
ins þarna áberandi ólíkir því
sem er hér heima? Er daglegur
matur hjá ykkur mjög frá-
brugðinn því sem þú vandist
heima á Ísafirði?

Ég er fæddurÉg er fæddurÉg er fæddurÉg er fæddurÉg er fæddur
sérvitur...sérvitur...sérvitur...sérvitur...sérvitur...

„Ég er fæddur sérvitur og
það breytist ekki, sama hvort
ég er norðan eða sunnan Alpa-
fjalla! Ég er alltaf jafn sérvitur
og mér líður vel í minni sér-
visku! Ef við berum saman
Ísland og Steiermark (og taktu
eftir að Steiermark er ekki
endilega sama og Austurríki),
þá eru íbúar hér ennþá sérvit-
urri en Íslendingar.

Meira að segja gengur þessi
sérviska fram af mér – þá er
mikið sagt og nú verða víst
einhverjir heima hissa – sér-
viturri en Leó! Þess vegna

segja menn hér að blóðið í
þeim sé ekki nein hindberja-
saft – kannski bara vínberja-
saft? Eitt er víst: Hér eru
óvenju margir þverhausar
samankomnir á litlum bletti í
veröldinni! Þverhausar allra
landa standa saman!“

Með framtennurMeð framtennurMeð framtennurMeð framtennurMeð framtennur
eins og kanínaeins og kanínaeins og kanínaeins og kanínaeins og kanína

„Hvað mat varðar, þá líkar
mér hann betur en á Íslandi,
nema fiskur er hér óætur. Hér
blandast saman ungversk,
tékknesk og ítölsk matargerð.
Ég er kominn með stórar fram-
tennur eins og kanína af að
éta grænmeti!  Mikið af hvít-
lauk, ummm..... Ég hef alltaf
verið vitlaus í hvítlauk! Erika
eldar alveg einstaklega góðan
mat. Amma hennar sem var
tékknesk kenndi henni mikið
en hún var lærð sem veitinga-
kokkur og meira að segja
„Haubenköchin“ á sínum
tíma.

Myndlistin á annars allan

hug minnar elskulegu eigin-
konu, eins og gefur að skilja.
Við förum reglulega á mynd-
listarsýningar, aðallega í Vín-
arborg. Einnig höldum við
sambandi við listafólk hér um
slóðir og erum ágætlega
kynnt, held ég!

Leó tekur skýrt fram, að
þegar hann lýsir því sem fyrir
augu ber og önnur skilningar-
vit, þegar hann lýsir því hvern-
ig Austurríki kemur honum
fyrir sjónir, þá tali hann vissu-
lega frá sjónarhóli Íslendings
í Austurríki. „Sennilega sé ég
hlutina með öðrum augum en
Austurríkismenn yfirleitt.“

Ávextir og vínÁvextir og vínÁvextir og vínÁvextir og vínÁvextir og vín
„Uppskerutíminn í Steier-

mark er í október. „Hér er
ræktað vín, maís, korn, ávext-
ir, grænmeti, sólblóm (olíu-
vinnsla), raps (einnig olíu-
vinnsla, meðal annars elds-
neyti fyrir bíla – ökodiesel)
og kürbis, melónutegund sem
notuð er í matarolíu. Hvað
varðar vínræktina, þá er rækt-

að hér rauðvín, hvítvín og sér-
stakt rósavín sem heitir Schil-
cher. Rósavín er rauðvín sem
látið er liggja lengur í hratinu
heldur en venjulegt rauðvín
og er ljósara eftir því sem það
liggur lengur.

Þá er einnig unninn mikill
snafs (Schnaps) sem brenndur
er úr perum sem vaxa hér í
óskaplegu magni. Þær eru of
harðar til átu en gefa vel af sér
í snafsbrennslu. Ávextir eru
epli, perur, sveskjur, plómur
(nei, ekki sama og sveskjur,
heldur stærri og mýkri),
ferskjur, nektarínur, kirsuber
og marroni-hnetur, heslihnet-
ur og valhnetur. Þá er hér mik-
ið skógarhögg enda er hér í
Steiermark um sjötíu prósent
skóglendisins í Austurríki.“

Leó segir að vínviðurinn í
garðinum sé bara ræktun til
átu og ekkert meira. Þegar
hann er spurður hvort hann
bruggi sjálfur í kjallaranum
segir hann að það borgi sig
ekki. „Við getum labbað til
næsta vínbónda og keypt
tveggja lítra flösku af rauð-
vínu eða hvítvíni fyrir sem
svarar 250 íslenskar krónur
eða 125 krónur lítrann.“

ToskanaToskanaToskanaToskanaToskana
SteiermerkurSteiermerkurSteiermerkurSteiermerkurSteiermerkur

„Steiermark hét áður Pann-
ónía hjá Rómverjum til forna.
Landslag er hér mjög svipað
og í Toskana á Ítalíu og oft er
talað um Steirische Toskana
hér hjá okkur. Svona mikill
skógur og „sanfte Hügelland“
eða mjúklátt hæðalandslag
gerir það að verkum að hér er
alltaf logn. Pabbi var alveg
steinhissa eftir tveggja mán-
aða dvöl í fyrravor, að aldrei
hreyfði vind þann tíma.

Dæmi: Ég hef borið út ösk-
una úr ofninum (viðarösku) á
hverjum degi undanfarið og
það hefur aldrei komið fyrir
að aska fjúki úr opnum bakk-
anum þegar ég fer með hana í
öskutunnuna. Það er meira
logn hér en á Ísó!

Stainz er samsett úr mörg-
um bæjarfélögum og aðeins

fyrir kunnuga að segja til um
hvar hvaða bæjarhluti byrjar
og endar. Hér búa eitthvað
milli fjögur og fimm þúsund
manns. Hér er stór kjötiðnað-
arstöð og ávaxtaverksmiðja
sem pressar þúsundir tonna á
ári og hér eru líka allavega
smá iðnfyrirtæki. Staðurinn er
frægur fyrir að hér eru a.m.k.
fimm skraddarar sem sauma
þjóðbúninga (Dirndl und Led-
erhosen).“

ÆttrakningarÆttrakningarÆttrakningarÆttrakningarÆttrakningar

„Í brekkunni fyrir ofan okk-
ur er stór kastali. Þar býr son-
arsonarsonarsonur Jóhanns
erkihertoga af Austurríki
(Habsborgaraætt). Þetta er
greifinn af Meran en hann og
fjölskylda hans eiga mikla
skóga hér um slóðir. Samt sem
áður eru skóglendur hér að
stærstum hluta í eigu Lie-
chtenstein-ættarinnar, þeirrar
sömu og ríkir í samnefndu
furstadæmi á landamærum
Austurríkis og Sviss.

Þegar maður er á annað
borð farinn að rekja ættir, þá
er rétt að gera grein fyrir minni
elskulegu eiginkonu. Hún er
af austurrísk-tékknesku bergi
brotin og fædd hér í Steier-
mark í nágrenni landamær-
anna að Slóveníu, í bæ sem
heitir Schwanberg.“

EiturslöngurEiturslöngurEiturslöngurEiturslöngurEiturslöngur
og moskítóog moskítóog moskítóog moskítóog moskító

„Þar bjuggum við þar til
við fluttum inn í eigið hús.
Við bjuggum í tíu mínútna
akstursfjarlægð frá landamær-
unum. Þar er ennþá meiri loft-
raki að meðaltali en hér og
óhemja af moskítóflugum svo
að maður varð að sofa undir
neti allt sumarið. Nóg var af
eiturslöngum þar. Við höfum
einnig eiturslöngur hér í garð-
inum hjá okkur en miklu
minna en í Schwanberg og
þar í nágrenni.

Þessi kvikindi fylgja náttúr-
lega í svona loftslagi. En
maður venst þessu fljótt, t.d.
að vakna með stokkbólginn

Feðgarnir Leó og Jói Júl í vínviðarlaufskála.

Erika við flísalagningu í nýja húsinu.

09.PM5 19.4.2017, 09:239
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fót vegna þess að kónguló
þurfti á blóði manns að halda
til að geta komið sér upp fjöl-
skyldu og til að næra hana.

Þegar við vorum að ljúka
við að leggja steinana á bíla-
planið, þá sáum við fjögur
útunguð slönguegg undir pall-
ettunum sem höfðu staðið þar
í rúmt hálft ár. Í eldiviðar-
stöflunum eru nokkrar og að
sumri sér maður af og til
slönguham liggja í grasinu.

Hún Erika er núna að setja
niður vorblóm í garðinum.
Fyrir helgina fórst heil fjöl-
skylda í snjóflóði í Tíról og
hér fyrir norðan okkur uppi í
Ölpunum er allt að fara á kaf
í snjó. Þetta sýnir held ég best
muninn á milli landshluta.“

MyndlistinMyndlistinMyndlistinMyndlistinMyndlistin
aftur í gangaftur í gangaftur í gangaftur í gangaftur í gang

Fyrir síðustu helgi var Leó
að tilkynna hjá bæjarfógeta í
Stainz að hann ætlaði að opna
núna í marsbyrjun einkafyrir-
tæki sem ljósmyndari.

„Meistararéttindi mín eru
viðurkennd hér eftir reglum
Evrópska efnahagssvæðisins.
Við munum einnig halda
myndlistarsýningar hér í hús-
næði okkar, aðallega okkar
verk að sjálfsögðu.

Síðasta sýning okkar var í
fyrravor í Graz. Þar sýndi
Erika málverk og grafík og ég
sýndi ljósmyndir. Nú ætti
myndlistarsköpun að geta
byrjað aftur á fullu eftir að
hafa legið í „byggingarsalti“.

Erika er núna að mála fyrir
mig bakgrunna fyrir mynda-
stofuna. Þegar fólk talar um
Austurríki, þá hugsar það um
skíði, snjó og fjöll. Hér höfum
við eiginlega  ekkert af þessu.
Þeir sem vilja fara á skíði hér
verða að aka í allt að því tvo
tíma að minnsta kosti til að
komast upp í Alpana og skíða-
löndin í Schladmig, eiginlega
hálfa leiðina til Salzburg.“

Þrír kettirÞrír kettirÞrír kettirÞrír kettirÞrír kettir

Það er liðin tíð að Leó eigi
stóran hund. Nú eiga þau Er-
ika þrjá ketti. Einn þeirra er
svört og skuggaleg læða sem
heitir Skugga. „Ég varð að
finna íslenskt nafn á hana sem
jafnframt væri hægt að bera
fram á þýsku án þess að furðu-
lega hljómaði. Og þar sem
þetta er læða varð ég að hafa
nafnið kvenkyns. Þetta er sem
sagt millivegur sem þræddur
er milli menningarheima!

Skugga er norður-ítölsk að
kyni, fjögurra ára fiskiköttur
frá Trieste. Síðan er Muschka,
16 ára gömul maddama, en
unglingurinn er Sherlock
Holmes, tveggja ára gamall
og upprunalega köttur ná-
granna okkar. Hann vildi frá
upphafi komast inn í þetta
glæsihús, svaf á tröppunum
eða á gluggakistu og gerði
vart við sig að morgni þegar
við vöknuðum og vildi inn til
okkar. Það hjálpaði ekkert til
að „eigendur“ kæmu og tækju
hann með heim. Hann var í
mesta lagi tvo tíma í burtu og
kom þá og bankaði óþolin-
móður á glugga. Við ákváðum
að láta hann koma inn og sjá
til hvort honum væri alvara.
Hann er síðan hér inni hjá
okkur og líkar vel!“

AusturríkiAusturríkiAusturríkiAusturríkiAusturríki
Austurríki er dálitlu minna

að flatarmáli en Ísland en íbú-
arnir losa átta milljónir. Þegar
til þess er litið að landið er
ekki mjög stórt, þá verður fjöl-
breytni landslagsins og lofts-
lagsins að teljast afar mikil. Í
vestanverðu landinu er austur-
hluti Alpanna og hæsti tind-
urinn (Grossglockner) nærri
því tvöfalt hærri en Öræfa-
jökull. Í norðausturhlutanum
er Vínarlægðin, sem Dóná svo
blá rennur um á 350 kílómetra
kafla, en í suðausturhlutanum
byrjar Pannónía, en svo hét á
dögum Rómverja hinna fornu
sléttlendið mikla sem teygir
sig austur um Ungverjaland.

Og það er einmitt þarna

vestast í Pannóníu, í suðaust-
urhorninu á Austurríki, sem
þau Leo og Erika búa. Þau
eiga heima í sambandsríkinu
Steiermark, en Austurríki er
saman sett af níu slíkum ríkj-
um. Höfuðborgin í Steiermark
er Graz, sem er næststærsta
borg Austurríkis, næst á eftir
Vínarborg. Bærinn eða sveit-
arfélagið þar sem þau Leo og
Erika búa heitir Stainzl, um
stundarfjórðungs akstur fyrir
sunnan Graz. Ef nefna skyldi
tvær þekktar borgir enn í
Austurríki, þá væri það annars
vegar Innsbruck í vesturhlut-
anum, skíðaborgin og Alpa-
borgin, sem heita má að sé í
öðrum heimi en Graz. Og svo
Salzburg, borg frímúrarans og
tónskáldsins Wolfgangs Ama-
deusar Mozarts.

Veiðar á þorski og stembít
og rækju eru væntanlega öllu
minni í Austurríki en tíðkast
hefur heima á Ísafirði og Ís-
landi. Helsta ástæðan er sú,
að Austurríki er landlukt þar
sem Ísland er sælukt. Austur-
ríki á landamæri að átta öðrum
löndum: Þýskalandi, Tékk-
landi, Slóvakíu, Ungverja-
landi, Slóveníu, Ítalíu, Sviss
og Liechtenstein. Tunga Aust-
urríkismanna er þýska og frá
sögulegu sjónarmiði þætti
varla neitt undarlegt þótt
Austurríki væri eitt af sam-
bandslýðveldum Þýskalands.

Í vestur- og norðvesturhluta
Austurríkis gætir nokkuð hins
tempraða loftslags frá Atlants-
hafinu en einkum í Steiermark
í suðausturhlutanum má heita
meginlandsloftslag eins og
mest getur orðið í Vestur-Evr-
ópu. Þar er gróðursældin ótrú-
lega mikil og reyndar er Aust-
urríki eitt skógríkasta land
Evrópu og hátt í helmingur
þess er skógi vaxinn. Dýralífið
er líka fjölskrúðugt og líkleg-
ast þætti mörgum gömlum Ís-
firðingum frekar ónotalegt að
mega búast við slöngum við
fætur sér í garðinum.

ÆvintýrahúsÆvintýrahúsÆvintýrahúsÆvintýrahúsÆvintýrahús

Nýja húsið þeirra Eriku og
Leós vekur stöðuga forvitni.
Hvers vegna einmitt svona
hús? Hér heima væri þetta
kallað ævintýrahús ef ein-
hverjum dytti í hug (og fengi
samkvæmt einhverjum reglu-
gerðum) að byggja hús með
svona gluggum og skrauti
þannig að helst minnir á glæsi-
villur fyrri tíma.

Leó sagði að húsið hefði
komið – er þetta einingahús?
Hvert er byggingarefnið?
Hvernig er kyndingin í hús-
inu? Varla er þarna hitaveita.
Er olíumiðstöð eða er ein-
hverju öðru brennt? Eða raf-
magnskynding? Það hlýtur að
þurfa góða kyndingu á vetrum
þarna í meginlandsloftslaginu
í vesturjaðri hinnar fornfrægu
Pannóníu.

JúgendstíllJúgendstíllJúgendstíllJúgendstíllJúgendstíll
„Við vorum með ákveðið

einingahús í huga frá byrjun,
með breytingum þó. Hvað
varðar gluggana, þá létum við
setja stærri (hærri) glugga í
allt húsið og það gerir húsið
svo einstakt. Þetta hús völdum
við vegna þess að vildum hafa
það í Jugendstil-líkri útgáfu –
rómantík púr!

Hér var heldur ekki létt verk
að fá að byggja svona hús. Í
nágrenni Vínarborgar hafa
verið byggð nokkur hús af
þessari gerð (með minni
gluggum þó). Okkar hús er
það eina hér í Steiermark af
þessari gerð og annars staðar
hér í landi veit ég ekki til að
hús af þessari gerð hafi verið
byggð enn sem komið er. Í
Vínarborg og nágrenni er mik-
ið um gömul Jugendstil-hús
og þar um slóðir er auðvitað
auðveldara að fá að byggja
hús af þessari gerð þar um
slóðir.

Húsið var sett upp á fjórum
dögum, frá kjallaraplötu upp
á þak! Smiðirnir fóru þá í helg-
arfrí og voru síðan fimm daga
við frágang á þilplötum að
innan, á veggjum og lofti,
ásamt frágangi raflagna og
vatnslagna. Bygginguna á
kjallaranum tók að sér bygg-
ingameistari hér, en kröfurnar
frá einingahúsafyrirtækinu
hvað nákvæmni varðar, aðal-
lega á gólfinu á jarðhæð, var
honum næstum ofviða. Ég
varð að standa yfir þeim allan
tímann og passa upp á að allt

væri nákvæmlega eins og átti
að vera [gamli flugmódel-
smiðurinn!]. Svo kom verk-
fræðingur frá einingahúsafyr-
irtækinu og tók út verkið. Þá
var fargi létt af aumingja
byggingameistaranum því að
allt saman var 100% rétt.

Þessi nákvæmni er nauð-
synleg vegna þess að þetta er
tveggja hæða hús. Ef skekkjan
er of mikil, þá margfaldast
hún á efri hæðinni.“

Gas frá ÚkraínuGas frá ÚkraínuGas frá ÚkraínuGas frá ÚkraínuGas frá Úkraínu

Byggingarefni hússins er
sem hér segir: „Grindin er úr
límtré og klædd með krossviði
að utan. Á krossviðinn kemur
einangrunarplast, þá kemur
nælonnet og þar ofan á pússn-
ing úr gerfiefni. Einangrað er
með 20 cm þykkri glerull og
að lokum er klæðning að inn-
an með gipsplötum. Veggirnir
eru gerðir í heilu lagi í verk-
smiðju og klárir að innan og
utan með raflögnum og öllu.
Gifsplöturnar á loftið voru
settar upp eftir samsetningu
hússins og gengið var frá sam-
tengingu vatns- og raflagna
að kjallaragólfi og þar tók mín
vinna við.

Kynding var einnig á sama
tíma sett í húsið. Þar er um að
ræða hitun með jarðgasi sem
kemur hér til okkar með leiðsl-
um frá Úkraníu og Rússlandi.
Að auki höfum við ofn í
vinnustofu okkar á jarðhæð
sem brennir timbri. Við notum
hann eingöngu þegar hrá-
slagalegt og rakt er í veðri.
Kyndingarkostnaður í eitt ár
(nóv. til nóv), með upphitun á
húsi og kjallara í byrjun þegar
miðstöðin gekk í tvær vikur
samfleytt, var um 65 þúsund
íslenskar krónur, en veturinn
1999-2000 var reyndar óvenju
kaldur. “

Hyggjast skreppaHyggjast skreppaHyggjast skreppaHyggjast skreppaHyggjast skreppa
heim í hausheim í hausheim í hausheim í hausheim í haus

Ekki hafa þau Erika ferðast
mikið í seinni tíð, eins og gefur
að skilja. „Við höfum haft svo
mikið að gera og það minnkar
ekki á næstunni. Hins vegar
gerum við ráð fyrir að koma
til Íslands í haust í stutta ferð.

Við höfum ekki heldur haft
tíma fyrir einhverjar tóm-
stundir. Ég er þó búinn að
gera mér smáherbergi í kjall-
aranum til að geta dundað við
módelsmíði þegar tími gefst.
Erika hefur gaman af því að
lesa, ef á annað borð er tími
til, og les þá gjarna heimspeki-
bækur og svoleiðis!“

Toscana AusturríkisToscana AusturríkisToscana AusturríkisToscana AusturríkisToscana Austurríkis
og Ítalíuog Ítalíuog Ítalíuog Ítalíuog Ítalíu

Leó sagði áðan að héraðið
þar sem þau búa væri nefnt
Toskana Steiermerkur. Hugur
þess sem þetta býr til prent-
unar leitar þrjátíu og fimm ár
aftur í tímann, þegar hann átti
heima í Toscanahéraði á Ítalíu,
inni í landi þar sem hvergi sér
sjó heldur endalausar skógi-
vaxnar hæðir og hálsa og
gróðurinn er takmarkalaus og
flugurnar og kvikindin og
ávextirnir og smávaxið fólkið
á torginu í lognhitanum þegar
farið er að skyggja. Fornar
byggingar og fornir siðir í litlu
borginni þar sem Vestfirðing-
urinn og listamaðurinn Guð-
mundur Thorsteinsson
(Muggur) dvaldist fyrir réttum
áttatíu árum.

Lýsingarnar hans Leós
valda því að mann langar
ósegjanlega mikið til Stainz.
Eða aftur til Siena.

– Hlynur Þór Magnússon.

Stainz-kastali sem er næsta bygging við hús Eriku og Leós.

Ein af Íslandsmyndum Eriku, olía á striga frá 1996.

Hús Eriku og Leós stendur undir gróðursælli brekku.

09.PM5 19.4.2017, 09:2310
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Árlegt grímuball KFÍÁrlegt grímuball KFÍÁrlegt grímuball KFÍÁrlegt grímuball KFÍÁrlegt grímuball KFÍ

Karl þjálfariKarl þjálfariKarl þjálfariKarl þjálfariKarl þjálfari
í fallegastaí fallegastaí fallegastaí fallegastaí fallegasta
búningnumbúningnumbúningnumbúningnumbúningnum

Hið árlega grímuball KFÍ var haldið í þriðja skiptið nú
á laugardaginn. Ballið var haldið í Sjallanum á Ísafirði og
sóttu það á annað hundrað manns. „Mikill meirihluti
þeirra var í grímubúningum. Valdir voru þrír búningar
sem þóttu skara fram úr og fengu þeir sem þeim klæddust
gjafabréf frá fyrirtækjunum Studio Dan, Basil og Frum-
mynd á Ísafirði“, sagði Eygló Jónsdóttir hjá KFÍ.

Karl Jónsson þótti vera í fallegasta búningnum, en hann
var í gervi munks. Hafði hann lagt töluvert í gervið og rak-
aði af sér hluta af hárinu til að gera það sannfærandi. Í
öðru sæti varð Snorri Hinriksson sem var í gervi hins illa
Stjörnustríðsriddara Darth Maul. Í þriðja sæti varð Baldur
Hólmgeirsson, sem var dulbúinn sem blökkumaður.

Þokkakeppni Grunnskólans á ÍsafirðiÞokkakeppni Grunnskólans á ÍsafirðiÞokkakeppni Grunnskólans á ÍsafirðiÞokkakeppni Grunnskólans á ÍsafirðiÞokkakeppni Grunnskólans á Ísafirði

Ólafía og JóhannesÓlafía og JóhannesÓlafía og JóhannesÓlafía og JóhannesÓlafía og Jóhannes
Geir sigruðuGeir sigruðuGeir sigruðuGeir sigruðuGeir sigruðu

Ólafía Kristjánsdóttir
og Jóhannes Geir

Guðnason sigruðu í
hinni árlegu þokka-

keppni Grunnskólans á
Ísafirði, sem fjár-
öflunarnefnd 10.

bekkjar undir stjórn
Guðríðar Þorbjörns-

dóttur stóð fyrir.
Þátttakendur voru 24,

þar af 14 stúlkur og 10
piltar. Í öðru og þriðja

sæti í hópi stúlkna urðu
þær Amy Melissa

Reynisdóttir og Edith

Guðmundsdóttir en í öðru
og þriðja sæti pilta urðu

þeir Tómas Emil Guð-
mundsson og Rúnar Jón

Hermannsson.
Í persónuleikamati

sigruðu þau Sandra Rún
Jóhannesdóttir og Helgi

Þór Arason en í mati á
bestu framkomu sigruðu
Sif Huld Albertsdóttir og

Jóhannes Geir Guðnason.
Dómnefnd skipuðu

Hanna Rósa Einarsdóttir,
Þór Harðarson, Bryndís

Friðgeirsdóttir, Sóley

Guðfinna Arnórsdóttir og
Þorlákur Ragnarsson.

Nemendur sjá sjálfir
um allan undirbúning og

framkvæmd á þessum
skemmtunum, svo sem
skreytingar, lýsingu og

tónlistarflutning. Keppnin
hefur verið mjög vinsæll
viðburður í skólalífinu á
hverju ári. Það sem inn

kemur fyrir miðasölu
rennur að venju til

skólaferðalags nemenda í
10. bekk í vor.

Ólafía Kristjánsdóttir og Jóhannes Geir Guðnason sigruðu í hinni árlegu þokkakeppni Grunnskólans á Ísafirði.

09.PM5 19.4.2017, 09:2311
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Er BygEr BygEr BygEr BygEr Byggðastofnun – stefna raunhæf?gðastofnun – stefna raunhæf?gðastofnun – stefna raunhæf?gðastofnun – stefna raunhæf?gðastofnun – stefna raunhæf? NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Alls svöruðu 515.
Já sögðu 433 eða 84,08%
Nei sögðu 82 eða 15,92%

AtvinnuleitendurAtvinnuleitendurAtvinnuleitendurAtvinnuleitendurAtvinnuleitendur
Höfum á skrá margvísleg störf hjá ýmsum

fyrirtækjum og stofnunum á Vestfjörðum:
Verslunarstörf Sjómennska
Störf á leikskóla Ræsting
Beitning Umönnunarstörf
Störf fyrir faglærða s.s.:
Líf-, land- og náttúrufræðinga, garðyrkju-

eða skógfræðinga, viðskipta- og markaðs-
fræðinga o.fl.

VinnuveitendurVinnuveitendurVinnuveitendurVinnuveitendurVinnuveitendur
Höfum starfsumsóknir frá fólki með

reynslu af ýmsum störfum í afleysingar og
framtíðarstörf:

Fiskvinnsla Bókhald
Verkamannavinna Sjómennska
Skrifstofustörf Bifreiðastjórn
Að auki er á skrá fagfólk s.s.:
Sjúkraliði, viðskiptafræðingur, kennari,

leikskólakennari, iðnhönnuður o.fl.
Nánari upplýsingar hjá:

Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða,
Árnagötu 2-4, 400 Ísafjörður

Sími 450 3000, fax 450 3015
svm.vestfjarda@svm.is

www.vinnumalastofnun.is

Eru brestir í siðferðiEru brestir í siðferðiEru brestir í siðferðiEru brestir í siðferðiEru brestir í siðferði
þorra Íslendinga?þorra Íslendinga?þorra Íslendinga?þorra Íslendinga?þorra Íslendinga?

Það væri að æra óstöðugan
að rekja hér deilurnar um
gagnagrunn á heilbrigðissviði
og fyrirtækið Íslenska erfða-
greiningu. Þó vil ég, að gefnu
tilefni, skýra afstöðu mína í
máli, sem tengist Heilbrigðis-
stofnuninni, Ísafjarðarbæ og
hugmyndum um starfsemi Ís-
lenskrar erfðagreiningar á
Vestfjörðum.

Sérstaða ÍslendingaSérstaða ÍslendingaSérstaða ÍslendingaSérstaða ÍslendingaSérstaða Íslendinga
óumdeilanlegóumdeilanlegóumdeilanlegóumdeilanlegóumdeilanleg

Áratugum saman hefur ver-
ið rætt um þá sérstöðu sem
Ísland gæti haft í rannsóknum
á ýmiskonar sjúkdómum,
einkum þeim sem rekja má til
erfða. Þessi tækifæri felast
m.a. í því að lengst af hafa
hverskyns skráningar hér á
landi verið til fyrirmyndar,
jafnt sjúkdómsskráningar sem
ættartölur. Í læknavísindum
hafa menn lengi gælt við hug-
myndir um að nýta þessar
skrár en minna hefur þó orðið
úr framkvæmdum, þar til Ís-
lensk erfðagreining kom til
sögunnar.

Ekki er deilt um að vonir
um árangur á þessu sviði felast
í því að geta borið saman
skyldleika og sjúkdóma hjá
stóru úrtaki – jafnvel heilli
þjóð. Hugsanlegt er að slíkar
rannsóknir kæmu að miklu
gagni og yllu jafnvel byltingu
í einstökum greinum lækna-
vísindanna.

Um hvaðUm hvaðUm hvaðUm hvaðUm hvað
deila læknar?deila læknar?deila læknar?deila læknar?deila læknar?

Deilur lækna snúast fyrst
og fremst um öryggi upplýs-
inga. Á meðan hluti lækna
telur of mikla áhættu felast í

því að safna saman á einum
stað viðkvæmum heilsufars-
upplýsingum eru aðrir sem
telja áhættuna vega létt í sam-
anburði við það sem gæti
áunnist í læknavísindum.

En hvar liggur áhættan?
Hún felst í því að hugsanlega
verði hægt að misnota upplýs-
ingarnar, eða öllu heldur að
líkur á misnotkun aukist. Það
segir sig sjálft að enginn vill
að viðkvæmar upplýsingar
liggi á glámbekk og því bygg-
ist fylgi við gagnagrunninn á
þeirri sannfæringu að öryggis
upplýsinga verði gætt í hví-
vetna.

Engu að síður hefur sumum
andstæðingum gagnagrunns-
ins orðið tíðrætt um siðferðis-
bresti í þessu sambandi. Al-
þingi Íslendinga samþykkti
frumvarp að lögum um gagna-
grunninn á sínum tíma, fjöldi
Íslendinga er honum fylgjandi
og sama má segja um átta af
hverjum tíu læknum sé farið
að skilmálum alþjóðasamtaka
lækna og vísindasamfélags-
ins. Getur verið að stór hluti
almennings, þingmanna og
lækna séu siðlausir?

Það er deginum ljósara að
fylgst verður náið með grunn-
inum og minnsti grunur um
misnotkun á upplýsingum úr
honum mun kalla á lögreglu-
rannsókn. Brot á lögum hefði
alvarlegar afleiðingar í för
með sér, hugsanlega yrði
gögnum eytt og grundvellin-
um þannig kippt undan starf-
seminni. Hagsmunir þeirra
sem standa að grunninum, og
þeirra sem nýta sér upplýs-
ingagildi hans, verða fólgnir í
því að fara að landslögum og
gæta um leið hagsmuna sjúkl-
inga.

Hallgrímur Kjartansson,
læknir á Ísafirði skrifar

,,Deilur lækna snúast
fyrst og fremst um
öryggi upplýsinga“

Meirihluti þjóðar-Meirihluti þjóðar-Meirihluti þjóðar-Meirihluti þjóðar-Meirihluti þjóðar-
innar fylgjandiinnar fylgjandiinnar fylgjandiinnar fylgjandiinnar fylgjandi
gagnagrunnigagnagrunnigagnagrunnigagnagrunnigagnagrunni

Ég er þeirrar skoðunar að
rétt sé að nýta þá möguleika,
sem gagnagrunnurinn gefur,
til framfara fyrir íslenskt sam-
félag þótt vissulega virði ég
sjónarmið þeirra sem eru á
annarri skoðun. Á hinn bóginn
er það krafa mín að málflutn-
ingur um jafn viðmikið og
umdeilt mál og gagnagrunn á
heilbrigðissviði sé með boð-
legum hætti og að menn við-
urkenni að fleiri en einn flötur
sé á málinu. Það verður svo
hver að meta fyrir sig hvort
stóryrði um brot á siðalögum
og eiðstöfum eiga rétt á sér
eða ekki.

Ég veit ekki um betri aðferð
en lýðræðið til þess að skera
úr um jafn stór deilumál og
þetta. Meirihluti Alþingis hef-
ur tekið af skarið og afgreitt
gagnagrunnsfrumvarpið sem
landslög. Ef marka má skoð-
anakannanir er óhætt að draga
þá ályktun að mikill meirihluti
almennings sé sama sinnis og

meirihluti Alþingis. Er sið-
ferðisþrek þessa stóra hóps
Íslendinga af skornum
skammti?

Læknaráð einhugaLæknaráð einhugaLæknaráð einhugaLæknaráð einhugaLæknaráð einhuga
Síðustu misseri hafa starfs-

menn og stjórnendur Heil-
brigðisstofnunarinnar, Ísa-
fjarðarbæ staðið frammi fyrir
þeirri spurningu hvort undir-
rita ætti samning við Íslenska
erfðagreiningu um flutning á
heilsufarsupplýsingum í
gagnagrunn. Stjórn stofnunar-
innar vísaði málinu til lækna-
ráðs eins og mælt er fyrir um.
Læknaráðið ályktaði einróma
sem svo að það sæi ekki neina
meinbugi á slíkum samningi,
enda væri farið að landslögum
í hvívetna. Þetta þýðir að þeir,
sem eiga sæti í læknaráði, telja
að öryggi upplýsinga úr
sjúkraskrám stofnunarinnar sé
ekki ógnað með þessum
samningi. Á þessu grundvall-
aratriði byggir álit læknaráðs
og það hlýtur að gilda um alla
þá sem eru sama sinnis.

– Hallgrímur Kjartansson.

www.bb.isNýjar fréttir
daglega

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Slysavarnadeildarinnar í Hnífs-

dal verður haldinn sunnudaginn 4. mars kl.
14:00 í Félagsheimilinu í Hnífsdal.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Breytingar á lögum félagsins.
Önnur mál. Stjórnin.

Finnst þér
gjáin milli
höfuðborgar
og lands-
byggðar vera
að breikka?

Fáum blandast hugur um það, að landsbyggðin á undir högg að sækja sem
stendur. Það er svo sem ekki í fyrsta sinnið á Íslandi. Reyndar er um alþekkt
vandamál í hinum vestræna heimi að ræða. Satt best að segja hafa þróunarríkin
svokölluðu ekki farið varhluta af þessari þróun. Upp úr 1970 var tekið á málum
landsbyggðarinnar með nokkrum tilflutningi fjármuna til landsbyggðarinnar.
Hófst þá mikil skuttogaravæðing um allt land. Um þetta leyti mun það hafa
gerst í eina skiptið á síðustu öld, að fleiri fluttu frá Reykjavík en til höfuðborg-
arinnar. Ýmsir hafa orðið til þess að halda því fram, að áhrifin hafi orðið
gríðarlega mikil en fyrirsjáanlega eingöngu til skamms tíma.
Það má eftir á að hyggja telja nokkurt sannmæli. Landsbyggðin
dafnaði í nærri einn og hálfan áratug. Síðan tók við jafnlangt
skeið, sem raunar stendur enn, skeið niðurleiðarinnar. Orsak-
irnar eru margar. Flestum verður gjarnt á að staldra við kvótakerfið og telja það
sökudólginn.

Kvótakerfið er manna verk og einfalt er að halda því fram að auðveldlega
megi breyta því til fyrra horfs. En fjárhagslegir hagsmunir margra eru gríðarmiklir
og því við ramman reip að draga. Allt er svo réttlætt með því að sameining
fyrirtækja í sjávarútvegi hafi gagnast þjóðinni mikið og aukið velmegun
hennar. Eitt er óumdeilt: Umsvif Íslendinga hafa aukist mikið, en það hafa
skuldirnar og viðskiptahallinn einnig gert. Vissulega hefur þetta allt gerst á
tíma kvótakerfisins. En er eðlilegt að setja samasem merki á milli? Mætti þá

ekki varpa þeirri spurningu fram, hvort Íslandsútgerð hf. með einu hlutabréfi í
umsjón sjávarútvegsráðherra væri besta lausnin á  því að hagræða veiði- og
aflaheimildum?

Aftur að Byggðastofnun. Um hana hafa pólitíkusar deilt sem og forsvarsmenn
atvinnulífsins, þangað til þeir eða umbjóðendur þeirra hafa notið góðs af.
Margar ráðstafanir hennar á almannafé hafa verið umdeildar. Nú er verið að
flytja stofnunina til Sauðárkróks. Sú tilraun er mikilsverð og tekst vonandi, ef
það er ekki einfaldlega orðið of seint. Ýmsum landsbyggðarmönum finnst

árangur Byggðastofnunar til sóknar sárgrætilega lítill og
reyndar vörnin fyrir málstaðinn engu skárri. Helsta skýringin
kann að vera sú, að raunverulega byggðastefnu skorti.
Almennar reglur um það með hvaða hætti fé skattgreiðenda

skuli varið til framdráttar landsbyggðinni vantar.
Stærstu einstöku verkin sem þarf að vinna snúa að menntamálum og bylt-

ingu í fjarkennslu og fjarnámi. Það er þjóðinni ólíkt hagkvæmara að gera fólki
gerlegt að stunda nám sitt heima með nútímatækni fremur en að flytjast allt
búferlum á einn stað til  þess að auka á vandkvæði í umferð og skipulagi, svo
sem glöggt af umræðunni um Reykjavíkurflugvöll. Eina raunhæfa byggðastefn-
an er að veita stórauknu fé til menntamála svo fólk treysti sér til að búa áfram
í heimabyggðinni sinni og setja almennar reglur um ráðstofun „byggðafjár“.
Svo einfalt er það.

09.PM5 19.4.2017, 09:2312
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Ólafur K. Björnsson í loftskeytaklefanum í Sjóminjasafninu á Ísafirði.

Fyrir síðustu helgi var ný-
smíðaður loftskeytaklefi „tek-
inn í notkun“ við hátíðlega
athöfn í Sjóminjasafni
Byggðasafns Vestfjarða í
Neðstakaupstað á Ísafirði. Í
klefanum er allur búnaður eins
og áður tíðkaðist, en Ólafur
K. Björnsson loftskeytamaður
frá Ísafirði hefur verið að færa
safninu margvísleg tæki og
búnað síðasta áratuginn. Ól-
afur kom fyrst með tæki árið
1991 og þá með flest þau sem
eru í nýja klefanum Síðan kom
hann aftur tveimur árum
seinna með meira og enn árið
1999. Starfsmenn safnsins
smíðuðu klefann utan um tæk-
in og mun það verk einkum
hafa verið í höndum Jóns Sig-
urpálssonar og Halldórs
Vagns Jónssonar, undir ná-
kvæmri umsjón Ólafs.

Ekki eru í klefanum nærri
því öll tækin sem Ólafur hefur
gefið og mun meira er í
geymslum safnsins. Tækin
myndu sennilega vera í góðu
lagi ef á reyndi en nú eru þau
tengd þannig að ljós er á þeim.

Jón Sigurpálsson þakkaði
Ólafi fyrir veglegar gjafir en
gefandinn ræddi um starf loft-
skeytamannsins og sagði
gamansögur tengdar því.
Meðal viðstaddra var þing-
maðurinn sr. Karl V. Matthí-

asson. Hann ávarpaði sam-
kvæmið og sagði að þetta væri
í fyrsta skipti sem hann kæmi
á mannamót sem alþingis-
maður. Hann sagði þetta sér-
lega ánægjulegt tilefni í ljósi
þess að faðir hans var á sínum
tíma loftskeytamaður. Sagði
hann að loftskeytaklefinn
minnti sig á lykt af Machin-
tosh-namminu sem faðir hans
kom úr siglingum. Síðan
morsaði sr. Karl nafnið sitt.
Um þrjátíu manns voru við
þessa athöfn en í boði voru
harðfiskur með smjöri, hákarl,
brennivín og bjór.

Ólafur K. Björnsson loft-
skeytamaður fæddist á Ísafirði
22. mars 1925, sonur Björns
Björnssonar verkstjóra og
Ingveldar Hermannsdóttur frá
Aðalvík. Hann hóf störf hjá
Pósti og síma á Ísafirði sem
sendisveinn árið 1939 og
lærði jafnframt verklega sím-
ritun. Hann lauk símritara-
prófi 1945 og loftskeytaprófi
1948 og var símritari á Borð-
eyri, í Reykjavík og á Ísafirði
en árið 1949 gerðist hann loft-
skeytamaður á sjó og starfaði
þar í hálfan þriðja áratug.
Hann var á Ísborginni 1949-
1954, Úranusi 1954-1961 og
á Narfa 1961-1975. Eftir að
Ólafur kom í land starfaði
hann sem loftskeytamaður og

yfirsímritari á Reykjavíkur-
radíói.

Ólafur hefur gegnt ýmsum
trúnaðarstörfum fyrir Félag ís-

lenskra loftskeytamanna.
Hann var þar bæði gjaldkeri
og formaður og árið 1981 var
hann kjörinn heiðursfélagi

F.Í.L. Ólafur hefur setið í Sjó-
mannadagsráði, verið í rit-
stjórn Sjómannadagsblaðsins
og Sjómannablaðsins Víkings

og árið 1987 kom út eftir hann
bókin Loftskeytamenn og
fjarskiptin. Eiginkona Ólafs
er Gróa Finnsdóttir.

Hansína Einarsdóttir, Jón Sigurpálsson, safnvörður og
Inga S. Ólafsdóttir, dóttir Ólafs loftskeytamanns voru á
meðal gesta við opnunina.

Halldór Hermannsson, skipstjóri á tali við Ólaf.

Jóhann Júlíusson og Sigríður Steinunn Axelsdóttir.

09.PM5 19.4.2017, 09:2313
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Stjörnumessa
í Viltu vinna milljón!
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Föstudagur 2. mars kl. 01:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatöku í Ástralíu
Laugardagur 3. mars kl. 14:00

Íslandsmótið í handknattleik kvenna: Haukar – FH
Laugardagur 3. mars kl. 15:55

Evrópuk. fél.liða í handb.: Haukar – Sporting Lissabon
Laugardagur 3. mars kl. 02:25

Formúla 1: Bein útsending frá kappakstri í Ástralíu
Sunnudagur 4. mars kl. 20:35

Bein útsending frá Stigamóti ÍR í frjálsum íþróttum

Spurningaleikurinn Viltu vinna milljón? hefur farið sigurför um heiminn. Ís-
lenska útgáfan fór í loftið á Stöð 2 í desember og er nú einn vinsælasti þáttur-
inn hér á landi. Annað kvöld, fimmtudagskvöld kl. 20:00 og á sunnudagskvöld
kl. 20:00, verður brugðið aðeins út af vananum og þjóðþekktum einstakling-
um boðið til þátttöku og renna vinningsupphæðir þeirra til góðargerðarmála.
Meðal keppenda eru Hallur Hallsson og Logi Bergmann Eiðsson.

helginhelginhelginhelginhelgin

http://notendur.snerpa.is/
hjaltir/
Hjalti Ragnarsson á Ísa-
firði hefur komið sér upp
nokkuð vandaðri heima-
síðu um enska Setter-
hundinn og aðra veiði-
hunda. Á síðunni er hægt
að finna upplýsingar um
heppilegt hundafóður,
sem og upplýsingar um
aðra veiðihunda. Þá er
hægt að skoða myndir af
hundunum og ýmislegt
fleira. Síðan er heppileg
lesning fyrir alla sem hafa
áhuga á hundum og
fuglaveiðum.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Hæg breytileg átt og bjart
veður, en norðan 5-8 m/s
og lítilsháttar él allra aust-
ast. Frost 2-10 stig.
Horfur á föstudag:
Norðaustan eða breytileg
átt, víða 5-10 m/s. Snjó-
koma eða él á norðan-
verðu landinu, en annars
skýjað með köflum og úr-
komulítið. Frost 1-8 stig.
Horfur á  laugardag:
Norðaustanátt, víða snjó-
koma eða él og talsvert
frost.
Horfur á  sunnudag:
Norðaustanátt, dálitil snjó-
koma eða él austantil, en
víða léttskýjað annars
staðar. Frost 0-6 stig.
Horfur á  mánudag:
Norðaustanátt, dálitil snjó-
koma eða él austantil, en
víða léttskýjað annars
staðar. Frost 0-6 stig.

Föstudagur 2. mars
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.45  Sjónvarpskringlan
17.58  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (30:90)
18.30  Búrabyggð (94:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Gettu betur (3:7) Spurninga-
keppni framhaldsskólanna. Að þessu
sinni eigast við lið Menntaskólans á Ak-
ureyri og Verzlunarskóla Íslands.
21.05  Lassie. (Lassie) Bandarísk bíó-
mynd frá 1994 um fjölskyldu sem flyst
úr borg í sveit og hundinn Lassie sem
hefur mikil áhrif á líf fólksins. Aðalhlut-
verk: Helen Slater, Thomas Guiry, Jon
Tenney, Brittany Boyd, Frederic Forrest
og Richard Farnsworth.
22.35  Ferðin til Kansas City. (Going
to Kansas City) Rómantísk spennumynd
frá 1998 um finnskan skiptinema í Kans-
as sem sogast inn í undarlega atburðarás.
Aðalhlutverk: Michael Ironside, Mikko
Nousiainen, Melissa Galianos og Susie
Almgren.
00.00  Vestfjarðavíkingurinn 2000
00.55  Formúla 1 2000. Stiklað á stóru
í fjölskrúðugri og spennandi keppni árs-
ins í formúlu 1-kappakstri. e.
01.50  Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Ástralíu.
03.10  Dagskrárlok

Laugardagur 3. mars
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (30:90)
09.30  Mummi bumba (21:65)
09.35  Bubbi byggir (22:26)
09.48  Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50  Ungur uppfinningamaður
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (10:26)
10.45  Kastljósið
11.05  Formúla 1. Upptaka frá tímatök-
um fyrir kappaksturinn í Ástralíu. e.
12.25  Þýski handboltinn
14.00  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik Hauka og FH í Nissan-
deild kvenna að Ásvöllum í Hafnarfirði.
15.40  Sjónvarpskringlan
15.55  Evrópukeppni félagsliða í hand-
bolta. Bein útsending frá seinni leik
Hauka og Sporting Lissabon sem fram
fer í Hafnarfirði.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (21:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar.
22.00  Læknirinn. (The Doctor) Banda-
rísk bíómynd frá 1991 um lækni sem fær
að þola það á sjálfum sér hvernig er að
liggja á sjúkrahúsi. Aðalhlutverk: Willi-
am Hurt, Christine Lahti, Elizabeth Perk-
ins og Mandy Patinkin.
00.00  Trufluð tilvera. (Trainspotting)
Bresk bíómynd frá 1996 þar sem und-
irheimar fíkniefnaneytenda í Edinborg
eru séðir með augum ungs manns. Aðal-
hlutverk: Ewan McGregor, Ewen Brem-
ner og Johnny Lee Miller.
01.30  Formúlufár.
02.25  Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Ástralíu.
05.10  Dagskrárlok

Sunnudagur 4. mars
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (85:107)
10.22  Róbert bangsi (22:39)
10.46  Sunnudagaskólinn
11.00  Nýjasta tækni og vísindi
11.15  Vísindi í verki (9:9)
11.45  Formúla 1. Upptaka frá kapp-
akstrinum í Ástralíu í nótt.
14.30  Kastljósið
14.40  Sjónvarpskringlan
14.55  Maður er nefndur
15.30  Mósaík
16.05  Kvikmyndir um víða veröld
17.00  Geimferðin (15:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Jónsi
18.45  Sögurnar hennar Sölku (2:13)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Sönn íslensk sakamál (4:6)
20.30  Fréttir aldarinnar
20.35  Stórmót ÍR. Bein útsending frá
frjálsíþróttamóti ÍR í Laugardalshöll.
22.30  Pí. (Pi) Verðlaunaður bandarískur
vísindaskáldsögutryllir frá 1998 um
mann sem hefur lengi reynt að ráða í
tölumynstrið á hlutabréfamarkaðnum.
Aðalhlutverk: Sean Gullette.
23.50  Deiglan
00.15  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 2. mars
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi (e)
09.35 Lífið sjálft (8:11) (e)
10.20 Jag
11.10 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Segemyhr (9:34) (e)
12.50 Fögur og dýrið
14.35 Oprah Winfrey
15.20 Ein á báti (5:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (20:24)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Clifford. Clifford er 10 ára gamall
vandræðagemlingur sem gerir foreldrum
sínum allt til miska og er að gera út af við
frænda sinn sem fenginn er til að koma
vitinu fyrir hann.  Aðalhlutverk: Charles
Grodin, Martin Short, Mary Steenburg-
en.
21.35 Ó,ráðhús (9:26)
22.05 Dauðadómur. (True Crime)
Spennumynd með úrvalsleikurum.
Rannsóknarblaðamanninum Steve Ever-
ett er ætlað að taka síðasta viðtalið við
Frank Beachum, sem bíður dauðadóms.
Everett hefur glímt við vandræði í einka-
lífinu og virðist ekki rétti maðurinn til að
taka að sér svo krefjandi verkefni. Hann
verður þó fljótt gagntekinn af viðfangs-
efninu og við frekari rannsókn vakna
miklar efasemdir. Getur verið að Beach-
um verði tekinn af lífi fyrir glæp sem
hann framdi ekki? Aðalhlutverk: Clint
Eastwood, Isaiah Washington, Denis
Leary, James Woods, Lisa Gay Hamilton.
00.10 Pörupiltar.  (Sleepers) Fjórir piltar
ólust upp í illræmdu hverfi í New York.
Þeir urðu miklir vinir og reyndu að halda
sér frá glæpum en stundum gátu þeir
ekki stillt sig um að prakkarast. Einu
sinni fór prakkaraskapurinn yfir strikið
og þeir lentu á heimili fyrir vandræða-
börn. Vörðurinn þar var miskunnarlaus
og misnotaði og píndi drengina. Mörgum
árum síðar voru þeir saman á kaffihúsi
og þar sáu þeir fangavörðinn á næsta
borði. Aðalhlutverk: Dustin Hoffman,
Kevin Bacon, Brad Pitt, Robert Deniro.
02.35 Fisléttur. (Airborne) Við kynn-
umst Mitchell Goosen sem er svo gott
sem alinn upp á ströndinni í Kaliforníu.
Þegar foreldrar hans fá tækifæri til að
vinna við vísindarannsóknir í Ástralíu
er hann sendur til frændfólks í Ohio sem
er langt inni í landi. Hann þarf að kynnast
nýjum krökkum og algjörlega nýju um-
hverfi á nýjum stað. Mynd fyrir alla
fjölskylduna. Aðalhlutverk: Shane Mc
Dermott, Seth Green, Brittney Powell.
04.05 Dagskrárlok

Laugardagur 3. mars
07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Best í bítið
12.50 60 mínútur II (e)
13.45 NBA-tilþrif
14.15 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (10:24)
20.30 Ástin er blind. (At First Sight)
Virgil Adamson hefur verið blindur frá
barnæsku. Hann er nú fullorðinn og starf-
ar sem nuddari á heilsuræktarstöð. Einn
viðskiptavinanna er arkitektinn Amy
Benic. Með þeim takast náin kynni og
hún vill hjálpa honum að fá sjónina aftur.
Amy veit að slík aðgerð er framkvæman-
leg og leitar uppi sérfræðing á þessu
sviði. Virgil er fullur eftirvæntingar því
brátt fær hann að sjá lífið í alveg nýju
ljósi. Aðalhlutverk: Val Kilmer, Mira
Sorvino, Kelly McGillis, Steven Weber.
22.40 Kæri sáli. (Analyze This) Gaman-
mynd um samskipti bófaforingja og sál-
fræðings. Mafíuforinginn Paul Vitti er
farinn að finna til mikillar streitu og
skyldi engan undra! Hann neyðist því til
að leita sér aðstoðar hjá virtum sálfræð-
ingi, Ben Sobol. Vitti er auðvitað enginn
venjulegur sjúklingur og Sobol er ekki
öfundsverður af hlutverki sínu. Hann
kærir sig í rauninni ekki um þennan
sjúkling en veit líka að það fellur ekki í
góðan jarðveg ef hann reynir að vísa
mafíuforingjanum eitthvað annað með
vandamál sín. Aðalhlutverk: Billy Cryst-
al, Robert De Niro, Lisa Kudrow, Joe
Viterelli.
00.25 Krókur á móti bragði. (Life Less
Ordinary) Þegar húsvörðurinn Robert
er rekinn úr starfi ákveður hann að koma

fram hefndum og rænir ofdekraðri dóttur
húsbóndans, Celine. Robert karlinn er
hins vegar hálfgerður hrakfallabálkur
og veit ekki hvað hann hefur komið sér
út í. Það er því lán í óláni að Celine virð-
ist hafa talsvert vit á mannránum og
virðist alls ekki frábitin því að rétta lán-
leysingjanum hjálparhönd. Óvenjuleg,
rómantísk gamanmynd. Aðalhlutverk:
Ewan McGregor, Cameron Diaz, Holly
Hunter, Ian Holm.
02.05 Hasar í Minnesota. (Feeling
Minnesota) Glæpamaðurinn Red neyðir
hina léttklikkuðu Freddie (Cameron
Diaz) til þess að giftast endurskoðanda
hans, Sam. Red grunar hann um að hafa
skotið fjármunum undan og álítur hæfi-
lega refsingu fyrir hann að kvænast þess-
um vandræðagrip. Yngri bróðir Sams,
Jaks (Keanu Reeves), hleypir hins vegar
öllu í uppnám þegar hann stingur af með
Freddie úr brúðkaupsveislunni!  Aðal-
hlutverk: Keanu Reeves, Vincent D´Ono-
frio, Cameron Diaz.
03.40 Dagskrárlok

Sunnudagur 4. mars
07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Strákurinn í plastkúlunni
15.15 Oprah Winfrey
16.25 Nágrannar
18.20 Fornbókabúðin (1:4) (e)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 Náttúrubarn. (Nature Boy)
Hörkuspennandi framhaldsmynd. Ungl-
ingurinn David hefur átt erfiða æsku.
Móðir hans vill ekkert af honum vita og
ekki var dvölin á fósturheimilinu til að
bæta líðan hans. David gerir sér vonir
um að fari hann til pabba síns verði
ástandið betra. Feðgarnir hafa ekki sést í
áratug eða svo og David getur því átt
von á ýmsu. Hann lætur það samt ekki
aftra sér og leggur af stað þvert yfir til
landið til fundar við pabba sinn.  Aðal-
hlutverk: Paul McGann, Lee Ingleby,
Joanne Froggatt, Lesley Sharpe.
22.40 60 mínútur
23.30 Nixon. Umdeild stórmynd leik-
stjórans Olivers Stones um Richard Mil-
house Nixon forseta Bandaríkjanna sem
sagði af sér í kjölfar Watergate-hneyksl-
isins. Fjallað er um árin þegar hann var
að brjótast til valda og hvernig hann
varð háður ýmsu vafasömu fólki sem
hafði stutt hann. Hvaða áhrif hafði barn-
æskan á þennan tækifærissinna? Hvað
rak hann áfram? Aðalhlutverk: Anthony
Hopkins, Bob Hoskins, James Woods,
Paul Sorvino, Joan Allen.
02.35 Dagskrárlok
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17.15 David Letterman. David Letter-

man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport. Fjallað er um helstu
viðburði heima og erlendis.
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Vafasöm viðskipti. (Silver Bears)
Þriggja stjörnu gamanmynd um vafa-
sama náunga og vinnubrögð þeirra. Fjár-
hættuspilari í Las Vegas hyggst leggja
peningana sína í banka en telur sér ófært
að eiga viðskipti við fjármálastofnun í
heimalandinu. Hann fær menn til að
kaupa fyrir sig banka í Sviss og telur sig
þar með hólpinn. Síðar kemur á daginn
að útsendarar hans voru hlunnfarnir og
peningarnir virðast glataðir.  Aðalhlut-
verk: Cybill Shepherd, David Warner,
Louis Jourdan, Michael Caine, Jay Leno.
01.35 Lækjargata. (River Street)
Áströlsk kvikmynd. Ben er fasteignasali
á hraðri uppleið. Hann þykir slyngur
sölumaður og er auk þess búinn að
krækja sér í dóttur forstjórans. En kvöldið
sem Ben er handtekinn vegna misskiln-
ings snýr gæfan við honum baki og hann
missir af mikilvægum samningi. Hann
er dæmdur til að þjóna samfélaginu og
er gert að vinna með vandræðaungling-
um. Vinnan er ekki alslæm því fasteigna-
salinn er búinn að koma auga á kjörið
tækifæri til að hækka aftur í áliti og bæta
fyrir samninginn sem fór forgörðum.
Aðalhlutverk: Aden Young, Bill Hunter,

Tammy McIntosh, Joy Smithers, Essie
Davis.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 3. mars

11.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds og Manchester United.
13.30 Toyota-mótaröðin í golfi
14.20 Sterkasti maður Íslands 2000
15.10 David Letterman
16.00 Snjóbrettamótin (4:12). Bestu
snjóbrettakappar heims leika listir sínar.
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Babylon 5 (3:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (25:36)
19.50 Lottó
19.55 Spænski boltinn. Bein útsending
frá leik Real Madrid og Barcelona.
22.00 Fordæmd. (Scarlet Letter, The)
Stórmynd sem gerð er eftir sígildri
skáldsögu Nathaniels Hawthornes. Hest-
er Prynne er ung og fögur en er fangi í
samfélagi heittrúaðra og kúguð af eigin-
manni sínum. Þegar ástir takast með Hest-
er og prestinum Dimsdale bíða þeirra
miklir erfiðleikar og niðurlæging í harð-
neskjulegu samfélagi. Trúarofstækið og
fordómarnir ráða ríkjum og fremstur í
flokki fer eiginmaður Hesterar sem þráir
að koma fram hefndum.  Aðalhlutverk:
Demi Moore, Gary Oldman, Robert Du-
vall.
00.10 Hnefaleikar - Roy Jones Jr.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Flórída.
Á meðal þeirra sem mættust voru Roy
Jones Jr., heimsmeistari í léttþungavigt,
og Derrick Harmon.

Stjörnumessa
í Viltu vinna milljón!

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 3. mars kl. 14:45

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Félagasamtök og aðrir
sem standa fyrir fundum
af ýmsu tagi eða almenn-
um fagnaði, sem er ekki
haldinn í atvinnuskyni,
geta fengið birtingar í
þessum dálki. Blaðið fer
þess á leit, að slíkar til-
kynningar berist eins
snemma og hægt er og
helst ekki síðar en fyrir
hádegi á mánudögum.
Bæði er hægt að hringja í
456 4560 eða senda póst
á netfangið bb@bb.is,
blm@bb.is. Þá er hægt
að faxa tilkynningarnar í
faxnúmer 456 4564.

www.bb.is
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Æskulýðsguðsþjónusta á
æskulýðsdaginn 4. mars

kl. 11:00. Árný Herberts-
dóttir predikar. Unglingar

lesa ritningartexta og nem-
endur úr Tónlistarskóla
Ísafjarðar flytja tónlisk.

Kirkjuskólinn á laugardag
kl. 11:00.

Holtskirkja:
Æskulýðsguðsþjónusta á
æskulýðsdaginn 4. mars

kl. 14:00. Unglingar flytja
bænir og boðun.

Hólssókn í Bolungarvík:
Bænastund í Hólskirkju
föstudaginn 2. mars kl.

20:30 í tilefni af alþjóðleg-
um bænadegi kenna. Kon-

ur eru hvattar til að mæta
og taka undir bænarefni

kvenna frá Samóaeyjum.
Síðasti kirkjuskóli vetrarins

er á sunnudag kl. 11:00.
Kl. 20:00 verður síðan

æskulýðssamvera í Safn-
aðarheimilinu. Þar mun
m.a. Djasshljómsveit

Tónlistarskóla Bolungar-
víkur spila. Þriðjudaginn 6.

mars verður kyrrðar- og
fræðslustund kl. 12:30 og
á miðvikudag frá kl. 10-12

verður opið hús fyrir at-
vinnulausa í Safnaðar-

heimilinu.

Hvenær var hljóð-Hvenær var hljóð-Hvenær var hljóð-Hvenær var hljóð-Hvenær var hljóð-
múrinn rofinn?múrinn rofinn?múrinn rofinn?múrinn rofinn?múrinn rofinn?

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

02.00 Hnefaleikar - Evander Holyfield.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas. Á meðal þeirra sem mætast
eru Evander Holyfield, heimsmeistari
WBA-sambandsins í þungavigt, og
Johnny Ruiz.
05.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 4. mars
10.40 Hnefaleikar - Evander Holyfield.
13.50 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Ipswich Town og Bradford City.
18.00 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá leik Toronto Raptors og
New York Knicks.
20.15 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin.
21.10 Gyðja ástarinnar. (Mighty Aphr-
odite) Íþróttafréttamaðurinn Lenny hefur
ættleitt dreng sem hann telur óvenjulega
greindan og einsetur sér að hafa uppi á
móður hans. Hann er samt sem áður ekki
viðbúinn því sem mætir honum þegar
hann finnur hana. Aðalhlutverk: F. Murr-
ay Abraham, Woody Allen, Helena Bon-
ham Carter, Mira Sorvino.
22.45 Lögregluforinginn Nash
23.30 Töffarinn. (Dead Beat) Kit er
kaldur kall sem montar sig af verkefnum
sínum fyrir mafíuna. Allar stelpur eru
vitlausar í honum en þegar Kirsten kemur
fram á sjónarsviðið tekur líf töffarans
miklum breytingum. Aðalhlutverk:
Bruce Ramsey og Natasha Gregson.
01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Því hefur jafnan verið haldið fram, að fyrsti
maðurinn til að fljúga með meira en hljóðhraða
hafi verið bandaríski herflugmaðurinn Charles
Yeager hinn 14. október 1947. Nú hafa í Banda-
ríkjunum fundist gögn frá 1946 sem styðja ein-
dregið fullyrðingar Þjóðverja að þýskir herflug-
menn hafi áður rofið hljóðmúrinn í steypiflugi
á orustuvélinni Messerschmitt 262, fyrstu þot-
unni sem var fjöldaframleidd. Dagsetningin er
9. apríl 1945, rétt undir stríðslokin og flugmað-
urinn var Hans Guido Mutke, sem nú er 79 ára
læknir á eftirlaunum.

Deilur eru sprottnar vegna nýs sónarkerf-
is með lágri tíðni sem þróað hefur verið fyrir
bandaríska sjóherinn (Low Frequency Act-
ive Sonar eða LFAS). Kerfið á að finna kjarn-
orkukafbáta sem ferðast nær hljóðlaust neð-
ansjávar. Hins vegar hefur komið í ljós, að
bylgjusendingarnar trufla hið náttúrlega
sónarkerfi hvala. Afleiðingarnar eru þær,
að hvalirnir ruglast og synda beint upp í
fjöru og stranda þar ef svo ber undir. Send-
ingar frá einu LFAS-tæki ná um allt að 800
þúsund ferkílómetra svæði eða átta sinnum
stærra en Ísland.

Föstudagur 2. mars
17.00 Jay Leno (e) Konungur spjall-
þáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvik-
myndagerðamenn og stuttmyndir þeirra
sýndar.
18.30   Topp 20 (e)
19.30 Entertainment Tonight. Hver
var hvar og hver var með hverjum?
Ekki missa af slúðurfréttum frá stór-
stirnunum vestanhafs.
20.00 Temptation Island. Fyrsti þátt-
ur þessa umtöluðu þátta. Fjögur pör eru
send á paradísareyju ásamt 24 gullfall-
egum einhleypingum sem gera nánast
allt til þess að slíta sambönd paranna.
21.00 Björn og félagar. Spjallþátta-
kóngur Íslands, Björn Jörundur, stjórnar
þættinum. Honum til halds og traust er
húshljómsveitin Buff.
22.00 Fréttir
22.15 Allt annað. Menningarmálin í
nýju ljósi. Umsjón Dóra Takefusa og
Finnur Þór Vilhjálmsson.
22.20 Málið
22.30 Djúpa laugin. Dóra og Mariko
koma Íslendingum á stefnumót. Við
fylgjumst með því hvað gerðist hjá

síðasta stefnumótapari og komum nýju
pari á stefnumót.
23.30 Malcolm in the Middle (e)
00.00 CSI (e)
01.00 Entertainment Tonight (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 3. mars
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Barnaþáttur um Talna-
púkan og félaga hans.
12.00 Entertainment Tonight (e)
12.30 Entertainment Tonight (e)
13.00 Entertainment Tonight (e)
13.30 20/20 (e)
14.30 Survivor (e)
15.00 Adrenalín (e)
16.00   Djúpa laugin (e)
17.00   Sílikon (e)
18.00   Jackass (e) Félögunum er ekkert
heilagt og þeir koma sífellt á óvart!
18.30 Temptation Island (e). Hver
stenst freistingarnar og hver var með
hverjum?
19.30 Will & Grace (e) Þau eru hið full-
komna par, eina vandamálið er að Will er
samkynhneigður
20.00 Konfekt. Konfekt er menningar-
og listaþáttur. Í þættinum er fjallað um
listviðburði og tekið á þeim málum sem
eru í gangi í þjóðfélaginu. Umsjón Henrik
Baldvin Björnsson og Barði Jóhannesson.
20.30 Two guys and a girl. Peter, Berg
og Sharon er alltaf saman. Þau eru ná-
grannar, vinna saman og skemmta sér
saman – fá þau aldrei leið á hver öðru?
21.00 Everybody Loves Raymond.
Fjallar um Ray og fjölskyldu hans sem
samanstendur af eiginkonu hans, Debru
og börnunum þeirra þremur.
21.30 Malcolm in the Middle. Sagt á
gamansaman hátt frá lífi Malcoms sem á
við þann vanda að glíma að hann er miklu
klárari en allir aðrir í fjölskyldunni hans.
22.00 Saturday Night Live. Skemmti-
þáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum.
23.00 Profiler.
00.00 Jay Leno (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 4. mars
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Skotsilfur
12.30 Silfur Egils. Egill Helgason stjórn-
ar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Jay Leno (e)
15.00   Björn og félagar (e)
16.00   Fólk – með Sigríði Arnardóttur
17.00  Innlit-Útlit (e)
18.00 Entertainment Tonight (e)
18.30 Entertainment Tonight (e)
19.00   Entertainment Tonight (e)
19.30   Everybody Loves Raymond
20.00 Two guys and a girl (e)
20.30 20/20
21.30 Skotsilfur (e)
22.00 Silfur Egils (e)
23.30 Dateline (e)
00.30 Jóga
01.00 Óstöðvandi Topp 20

Sjónvarpsstöðin SýnSjónvarpsstöðin SýnSjónvarpsstöðin SýnSjónvarpsstöðin SýnSjónvarpsstöðin Sýn

Miðvikudagur 28. febrúar kl. 19:55
Landsleikur í knattspyrnu: England – Spánn

Fimmtudagur 1. mars kl. 19:45
Epson deildin í körfubolta: ÍR – Skallagrímur

Laugardagur 3. mars kl. 11:15
Enski boltinn: Leeds – Manchester United

Laugardagur 3. mars kl. 19:55
Spænski boltinn: Real Madrid – Barcelona

Laugardagur 3. mars kl. 02:00
Hnefaleikar: Evander Holyfield – Johnny Ruiz

Sunnudagur 4. mars kl. 13:50
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 4. mars kl. 15:55
Enski boltinn: Ipswich Town – Bradford City

Sunnudagur 4. mars kl. 18:00
NBA: Toronto Raptors – New York Knicks

Mánudagur 5. mars kl. 19:50
Enski boltinn: Sunderland – Aston Villa

Þriðjudagur 6. mars kl. 19:35
ME: Arsenal – Spartak Moskva

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Skúli Þórðarson, forseti
Nemendafélags Mennta-
skólans á Ísafirði svarar:

,,Mest heim-
sæki ég

napster.com
þar sem ég

sæki mér tón-
list sem erfitt
er að nálgast
í geisladiskabúðum lands-
ins. Síðan fer ég oft inn á
torg.is, sem er upphafs-

síð--an á netinu heima hjá
mér. Þar hef ég mitt póst-
fang og þar eru líka góðir

pistlar frá þeim Hrafni Jök-
ulssyni og Agli Helgasyni.

Ég fer einnig oft inn á
allmusic.com. Þar er

hægt að nálgast upplýs-
ingar um ýmsar hljóm-

sveitir. Að undanförnu hef
ég verið duglegur að lesa

netspjall bb.is þar sem
hefur verið lífleg umræða
um samskipti Vestmarks

og MÍ og framtíð skólans.

Hljómsveitin RÓS
skemmtir á laugardagskvöld.
Líf og fjör!
Allir á Eyrina
um helgina!
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Rækjuverksmiðjan Miðfell hf. við Sindragötu á ÍsafirðiRækjuverksmiðjan Miðfell hf. við Sindragötu á ÍsafirðiRækjuverksmiðjan Miðfell hf. við Sindragötu á ÍsafirðiRækjuverksmiðjan Miðfell hf. við Sindragötu á ÍsafirðiRækjuverksmiðjan Miðfell hf. við Sindragötu á Ísafirði

Guðni kaupir hlut BásafellsGuðni kaupir hlut BásafellsGuðni kaupir hlut BásafellsGuðni kaupir hlut BásafellsGuðni kaupir hlut Básafells
Gengið hefur verið frá

sölu á 60% hlut Básafells
hf. í rækjuverksmiðjunni
Miðfelli hf. á Ísafirði. Kaup-
andi er G7-eignarhaldsfé-
lag, en aðaleigandi þess er
Guðni Geir Jóhannesson,
framkvæmdastjóri og for-
maður bæjarráðs á Ísafirði.
Í samtali við blaðið sagði
Guðni að ekki væru fyrir-

hugaðar eða fyrirsjáanlegar
neinar breytingar á rekstr-
inum. Hins vegar mætti búast
við því að hlutafé yrði aukið
til þess að styrkja reksturinn.

Eigendur Miðfells eru að-
eins tveir en Hraðfrystihúsið-
Gunnvör á 40% í fyrirtækinu.

Í vetur hefur öðru hverju
verið orðrómur um sölu á hlut
Básafells í Miðfelli. Í lok jan-

úar sagði Guðmundur Krist-
jánsson framkvæmdastjóri og
aðaleigandi Básafells í sam-
tali við blaðið, vegna tilhæfu-
lauss orðróms að Agnar Ebe-
nesersson í Bolungarvík væri
að kaupa, að vissulega væri
hlutur Básafells til sölu. Hann
sagði að þetta væri mjög gott
fyrirtæki og væntanlega væru
fáar eða engar rækjuverk-

smiðjur í landinu sem
stæðu betur að vígi í þeim
erfiðleikum í greininni sem
hafa verið um skeið.

Varðandi nafn G7-eign-
arhaldsfélags er það að
segja, að það mun vera
myndað úr upphafsstafnum
í nafni Guðna og „heilagri“
tölu hans. Guðni er fæddur
sjöunda sjöunda árið 1947.

Davíð Oddsson forsætis-
ráðherra og Siv Friðleifsdóttir
umhverfisráðherra komu til
Flateyrar á mánudag til þess
að ganga frá málum varðandi
lokaátakið í uppbyggingu eftir
snjóflóðið mikla haustið
1995. „Segja má að Súðavík
sé komin í mjög gott horf og
orðin fallegt bæjarfélag á ný“,
sagði forsætisráðherra í sam-
tali við blaðið. „Hér á Flateyri
eru hins vegar enn eftir nokkr-
ar eftirhreytur. Erindi okkar

er að kynna hvernig við viljum
taka þátt í því með bæjarfé-
laginu að koma hlutunum eins
og hægt er í endanlega gott
horf“, sagði forsætisráðherra.

Við athöfn í íþróttahúsinu á
Flateyri síðdegis á mánudag
var undirritað samkomulag
um lokafrágang þeirra eftir-
mála snjóflóðsins sem snúa
að ríkisvaldinu og Ofanflóða-
sjóði. Auk þess greindi forsæt-
isráðherra frá ráðstöfun eftir-
stöðva söfnunarsjóðsins Sam-

hugar í verki og fjármuna sem
ákveðið var á aukafjárlögum
í vetur að veita til Flateyrar í
tengslum við þetta lokaupp-
gjör.

Ráðherrarnir komu flug-
leiðis til Ísafjarðar á mánu-
dagsmorgun og héldu þegar
til Bolungarvíkur, þar sem
þeir kynntu sér atvinnuástand-
ið í kjölfar gjaldþrots rækju-
verksmiðjunnar. Einnig
kynnti forsætisráðherra sér
fyrirhugaðar snjóflóðavarnir

ofan byggðarinnar í Bolungar-
vík.

Að loknum hádegisverði á
Hótel Ísafirði með bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar og nokkrum
þingmönnum Vestfirðinga
heimsóttu ráðherrarnir fyrir-
tækið 3X-Stál á Ísafirði og
Þróunarsetur Vestfjarða. Síð-
an var haldið til Flateyrar þar
sem athöfnin í íþróttahúsinu
hófst kl. 16.

Sjá nánar frétt af komu ráð-
herranna á bls. 3.

Forsætisráðherra og umhverfisráðherra á Flateyri á mánudagForsætisráðherra og umhverfisráðherra á Flateyri á mánudagForsætisráðherra og umhverfisráðherra á Flateyri á mánudagForsætisráðherra og umhverfisráðherra á Flateyri á mánudagForsætisráðherra og umhverfisráðherra á Flateyri á mánudag

– ráðherrarnir heimsóttu einnig Bolvíkinga og kynntu sér atvinnumál og snjóflóðavarnir

Samkomulag gert um ráðstöfunSamkomulag gert um ráðstöfunSamkomulag gert um ráðstöfunSamkomulag gert um ráðstöfunSamkomulag gert um ráðstöfun
fjár og lokafrágang eftir snjóflóðiðfjár og lokafrágang eftir snjóflóðiðfjár og lokafrágang eftir snjóflóðiðfjár og lokafrágang eftir snjóflóðiðfjár og lokafrágang eftir snjóflóðið

Ólafur Kristjánsson, bæjarstjóri í Bolungarvík og Davíð Oddsson, forsætisráðherra í Ráðhúsi Bolungarvíkur..

ÓshlíðÓshlíðÓshlíðÓshlíðÓshlíð

Hvolfdi áHvolfdi áHvolfdi áHvolfdi áHvolfdi á
veginumveginumveginumveginumveginum
Bílvelta varð á Óshlíð-

arvegi laust fyrir hádegi
á mánudag. Fólksbíll
sem var á leið frá Bol-
ungarvík til Ísafjarðar fór
upp á grjótvörn fjalls-
megin við veginn rétt við
innsta vegskálann og
hafnaði á hvolfi á vegin-
um. Bíllinn skemmdist
mikið en ökumaður mun
hafa sloppið ómeiddur.

Litlu munaði að miklu
verr færi því að skömmu
síðar kom þar stór flutn-
ingabíll á mikilli ferð en
vegskálinn byrgði bíl-
stjóra hans sýn. Mikil
hálka var og má heita
kallast mikið lán að flutn-
ingabíllinn skyldi sleppa
framhjá oltna bílnum og
öðrum bílum og fólki
sem var þar á veginum.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Tveir stút-Tveir stút-Tveir stút-Tveir stút-Tveir stút-
ar teknirar teknirar teknirar teknirar teknir
Tveir ökumenn voru

teknir á Ísafirði síðdegis
á laugardag með um
klukkustundar millibili
vegna gruns um ölvun við
akstur. Í a.m.k. öðru til-
vikinu og jafnvel báðum
er talið að um hafi verið
að ræða svokallaðan
„þynnkuakstur“.

Þá er átt við, að menn
hafi ekki neytt áfengis
skömmu fyrir aksturinn
heldur séu enn til staðar
áfengisáhrif frá drykkju
um kvöldið eða nóttina
áður.
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