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Þjónandi
þingmaður

– sjá viðtal í miðopnu við sr. Karl V. Matthíasson, hinn nýja þingmann Vestfirðinga
Framkvæmdir að hefjast við nýtt húsnæði Sparisjóðs Vestfirðinga á Ísafirði

Angantýr verður sparisjóðsstjóri
Stefnt er að formlegri stofnun Sparisjóðs Vestfirðinga
laugardaginn 28. apríl, að
sögn Eiríks Finns Greipssonar, sparisjóðsstjóra í Sparisjóði Önundarfjarðar. Um
svipað leyti er ætlunin að opna
afgreiðslu í nýju húsnæði við
Aðalstræti 20 á Ísafirði. „Undirbúningur sameiningarinnar
gengur eðlilega eftir áður
gerðri samrunaáætlun og
reiknað er með því að samrunakeyrslur allra sparisjóð-
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anna fjögurra fari fram laugardaginn 5. maí.“ Að hinum nýja
Sparisjóði Vestfirðinga standa
Eyrasparisjóður, Sparisjóður
Þingeyrarhrepps, Sparisjóður
Önundarfjarðar og Sparisjóður Súðavíkur. Í tengslum við
hina fyrirhuguðu sameiningu
yfirtók Eyrasparisjóður í nóvember öll þrjú útibú Landsbanka Íslands í Barðastrandarsýslum.
Afgreiðslustaðir Sparisjóðs
Vestfirðinga verða átta: Í
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Króksfjarðarnesi, á Patreksfirði, Tálknafirði, Bíldudal,
Þingeyri, Flateyri, Ísafirði og
í Súðavík. Undirbúningsstjórn
sjóðsins hefur rætt við núverandi sparisjóðsstjórana fjóra
um verksvið þeirra í nýja sjóðnum. Ákveðið er að Angantýr
Valur Jónasson á Þingeyri
verði sparisjóðsstjóri en Hilmar Jónsson á Patreksfirði verði
útibússtjóri á vestursvæði.
Ekki er enn frágengið hvaða
verksvið verða í höndum

Eiríks Finns Greipssonar á
Flateyri og Steins Kjartanssonar í Súðavík eða hvaða titla
þeir muni bera.
Samningar við verktaka
vegna standsetningar húsnæðisins að Aðalstræti 20 á Ísafirði eru á lokastigi og má
jafnvel vænta þess að vinna
þar hefjist eftir helgina. Þar
verða Íslensk verðbréf hf.
einnig með afgreiðslu en húsnæðið sjálft verður í eigu eignarhaldsfélags sem að munu

standa Sparisjóður Vestfirðinga, Íslensk verðbréf og
Sparisjóður Bolungarvíkur.
Þegar Eiríkur Finnur er
spurður hvort einhverjar þreifingar séu á ferðinni varðandi
aðild Sparisjóðs Bolungarvíkur að hinum nýja sparisjóði,
segir hann: „Það eru engir
möguleikar á slíkum viðræðum meðan þetta ferli stendur
yfir. Hvað síðar kann að gerast
er algerlega óskrifað blað,“
sagði Eiríkur Finnur.
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Vestfirðir

Þrumur og
eldingar
Eldingar sáust víða um
norðvestanvert landið í dimmviðri og snjókomu á laugardagskvöldið. Misjafnt virðist
hvort fólk heyrði jafnframt
þrumuhljóð með ljósaganginum. Á Ísafirði voru tíð eldingaleiftur á tímabili og segjast sumir hafa heyrt þrumur.
Aðrir héldu að lögreglan væri
á ferð þegar blá leiftur bar á
gluggana.
Í Bolungarvík var einnig
mikill ljósagangur. Ýmsir
þeirra sem talað hefur verið
við segjast aldrei hafa séð
ljósagang af þessu tagi í
dimmu hríðarveðri eins og var
þetta kvöld.

Ar
nar
nes
Arnar
narnes

Fólksbíll
eyðilagðist
Harður árekstur varð rétt
innan við hamarsgatið á Arnarnesi í síðustu viku. Verið
var að flytja ruslakerru Súðvíkinga til Ísafjarðar.
Í hálku rann kerran yfir á
öfugan vegarhelming og slóst
utan í fólksbifreið sem kom á
móti. Við þetta eyðilögðust
bæði fólksbíllinn og ruslakerran. Nota þurfti kranabíl til að
fjarlægja fólksbílinn en engin
slys urðu á fólki.

Ísafjarðarkirkja

Björ
nsbúð á Ísafirði hefur verið lokað
Björnsbúð

Rýmingarsala á lagernum hófst í morgun
Björnsbúð við Silfurgötu á
Ísafirði var ekki opnuð á
mánudagsmorgun eins og
venjulega. Eigendur JM ehf.,
sem rekið hefur verslunina
undanfarin misseri, fóru þá
fram á gjaldþrotaskipti á félaginu og var kveðinn upp úrskurður þar að lútandi sam-

dægurs. Tryggvi Guðmundsson lögmaður var skipaður
skiptastjóri og sagði hann í
samtali við blaðið að haldin
yrði nokkurra daga rýmingarsala á lager verslunarinnar.
Salan átti að hefjast í morgun
og sagði Tryggvi að vörurnar
yrðu seldar með 30-40% af-

slætti að jafnaði.
Björnsbúð var í leiguhúsnæði en húsið er í eigu fyrri
eigenda Verslunar Björns
Guðmundssonar. Björnsbúð
var eitt elsta starfandi fyrirtæki
á Ísafirði eða nærri aldargamalt.
Rekstur þessarar litlu og

notalegu verslunar í hjarta
bæjarins hefur átt við ofurefli
að etja, þar sem er samkeppnin við risana Bónus og Samkaup. Björnsbúð var opin
langt fram á kvöld jafnt virka

daga sem helga og þjónustan
persónuleg. Fullyrða má að
margir, einkum hinir eldri
Ísfirðingar, sakna Björnsbúðar mjög, ef hún verður ekki
opnuð á ný.

Ungur íslenskur píanóleikari með tónleika í Hömrum

„Bjartasta vonin“
Hinn ungi píanóleikari
Víkingur Heiðar Ólafsson,
sem nefndur hefur verið
„bjartasta vonin“ í íslensku
tónlistarlífi um þessar
mundir, leikur í Hömrum á
Ísafirði annað kvöld. Víkingur Heiðar er aðeins 16
ára að aldri en hefur þegar
vakið gífurlega athygli fyrir
frábæra frammistöðu. Hann
hefur stundað nám í píanóleik frá unga aldri, síðustu
árin hjá ungverska píanó-

leikaranum Peter Maté við
Tónlistarskólann í Reykjavík. Í haust vann hann til
fyrstu verðlauna í fyrstu
íslensku píanókeppninni,
sem haldin var í Salnum í
Kópavogi. Hann mun ljúka
námi frá Tónlistarskólanum
í Reykjavík á komandi vori
og eru tónleikar hans á Ísafirði til undirbúnings fyrir
lokaprófið. Nýlega lék Víkingur 1. píanókonsert Tsjaíkovskís með Sinfóníu-

hljómsveit Íslands og í október á síðasta ári lék hann
píanókonsert Jóns Nordals
með hljómsveitinni, hvorttveggja við geysigóðar undirtektir. Víkingur mun leika
verk eftir ýmis tónskáld,
meðal annars hina frægu hmoll sónötu Liszts. Tónleikarnir hefjast kl. 20:30 en
Tónlistarskólinn á Ísafirði
heldur þá í samstarfi við
Nemendafélag MÍ og Tónlistarskólann í Reykjavík.

Útsölumarkaður í Ljóninu

Unnið að
fimmtudag, föstudag og laugardag
lokafrágangi
Vinna við lokafrágang í
safnaðarsal Ísafjarðarkirkju
stendur nú yfir. Helstu verkþættir eru uppsetning á loftklæðningu, raflögn, parkett á
gólf og uppsetning rennihurðar milli.
Áætlaður heildarkostnaður
við verkið er um sex milljónir
króna. Allmargir einstaklingar, félög og fyrirtæki hafa lagt
framkvæmdinni lið.

ÞJÓUSTUÚTBOÐ: SÓPUN GATNA
ÍSAFJARÐARBÆJAR 2001-2003
Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í sópun gatna og opinna
svæða í bænum. Gert er ráð fyrir
verksamningi til þriggja ára með
mögulegri tveggja ára framlengingu.
Um er að ræða almenna sópun gatna
í þéttbýliskjörnum Ísafjarðarbæjar
ásamt helgarsópun í miðbæ Ísafjarðar.
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofu frá og með fimmtudeginum 8.
mars nk. á kr. 3.000,- eintakið.
Tilboð verða opnuð á tæknideild
föstudaginn 23. mars kl. 11:00.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Alheimsmeistaramótið í Víkingaskák

Peysur á kr. 1.000.Buxur á kr. 1.000.Úlpur á kr. 2.00.Útigallar á kr. 3.000....og annað á kr. 500.eða minna

Halldór Pálmi sigraði
Halldór Pálmi Bjarkason
sigraði á þriðja meistaramótinu í Víkingaskák, sem
haldið var á mánudag á Ísafirði í tengslum við Sólrisu
eins og undanfarin ár. Kepp-

Hvenær ætlar þjóðin að vakna?
„Ég held að það sé borin von að það skapist meiri sátt um fiskveiðistjórnunarkerfið ef það á að skilja smábátakerfið eftir sem rjúkandi rúst.“
Sá er svo mælir er fyrsti þingmaður Vestfirðinga, Einar Kristinn
Guðfinnsson, í viðtali við DV nýverið. Tilefnið kann að vera hótun
Kristjáns Ragnarssonar, stjórnarformanns LÍU, um málsókn ef gildistöku
laga um kvótasetningu á ýsu, ufsa og steinbít verður frestað á ný á hausti
komanda.
Engum blöðum er um það að fletta að þingmaðurinn hefur aðra sýn á lífsviðhorf og störf fólksins við sjávarsíðuna og hver örlög sjávarplássa víðs vegar
um landið verða, ef lögin um kvóta á þessum fisktegundum ná fram að ganga, en
gæslumaður stórútgerðarinnar sem þrátt fyrir góðærið margrómaða er komin í
svo bullandi vandræði að fátt, ef þá nokkuð, getur bjargað henni.
Gæslumaðurinn er ekki ber að baki. Ráðherra sjávarútvegsmála er aldrei langt
undan. Ráðherrann hefur engin áform uppi um að lögin um kvóta á tilgreindar
fisktegundir taki ekki gildi eða gildistöku þeirra verði frestað á nýjan leik. Málið
er í Endurskoðunarnefndinni, sem ráðherrann veit manna best að logar stafna á
milli af ágreiningi. Og því ólíklegt að þaðan komi nokkuð bitastætt til sátta.

Frá útgefendum:

Örlög sjávarbyggða virðast skipta stjórnarformann LÍÚ litlu máli. Ráðherra
sjávarútvegsmála virðist heldur ekki uppnæmur. Enda hefur ráðherrann orðað
það svo huggulega, að hann ætli ekki að meina fólki að flytjast þangað, sem það
kýs fremur að búa.
Framundan er grimm barátta og mikil átök. Hagsmunaverðir
kvótakerfisins gefa ekkert eftir og hafa aldrei ætlað sér. Hvað ætla þeir
þingmenn að gera, sem sjá fram á að smábátakerfið verður skilið eftir sem rjúkandi rúst, með skelfilegum afleiðingum fyrir fjölda sjávarplássa? Munu þingmenn
allra flokka, sömu skoðunar og Einar Kristinn, sameinast gegn yfirganginum
sem opinberast í hótun stjórnarformanns LÍÚ? Munu þeir sniðganga fyrirskipanir
formanna sinna og samþykktir flokksþinga og fylgja því heiti einu er þeir gengust undir með þingmannseiði sínum?
Þingmenn Vestfjarða virðast einhuga í þessu máli. Í ljósi þess ber þeim að
ganga fram fyrir skjöldu, fá aðra þingmenn sama sinnis til liðs við sig og berjast
gegn þessum ólögum þar til sigur er unninn.
Hvenær ætlar þjóðin að vakna! Hafa menn ígrundað hvað tekur við, ef þessi
s.h.
orusta tapast?

LEIÐARI

endur voru sex. Í öðru sæti
varð Gylfi Ólafsson og í
þriðja sæti Skúli Þórðarson.
Meistari síðasta árs, Hrafn
Jökulsson, átti ekki heimangengt til að verja titil sinn.

Umboðsaðilar BB

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

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

Ný Guðbjörg ÍS sjósett hjá skipasmíðastöðinni Knerri á Akranesi

Væntanleg heim til Ísafjarðar á næstu dögum
Nýr bátur, Guðbjörg ÍS 46,
var sjósettur hjá Knerri á
Akranesi á laugardaginn. Báturinn er smíðaður fyrir feðgana Ásgeir Guðbjartsson og
Guðbjart Ásgeirsson á Ísa-

firði. Nýja Guðbjörgin er 5,9
tonn og því öllu minni en hinar
fyrri Guðbjargir sem aflaklærnar frægu hafa áður haldið til
veiða frá Ísafirði. Hún er hins
vegar gul eins og þær. Þessi

nýja Gugga verður sú áttunda
í eigu Ásgeirs Guðbjartssonar
á 45 árum. Báturinn verður
gerður út á línu.
Í haust keyptu þeir feðgarnir
smábátinn Sigga ÍS og hefur

Salur Grunnskólans á Ísafirði

Handverksmarkaður á laugardag
Handverkskonur úr ýmsum byggðum á norðanverðum Vestfjörðum (og hugsanlega einhverjir karlar
líka) verða með markað í
sal Grunnskólans á Ísafirði
á laugardaginn, 10. mars,
milli kl. 13 og 16. Þar verður
kynning á því sem handverksfólkið á svæðinu er að
fást við og jafnframt verða
gripirnir til sölu.
Að sögn Guðrúnar Matthíasdóttur, einnar þeirra
sem að markaðinum standa,
hafa enn engir karlar skráð
sig til þátttöku en hún vonast til að þeir geri það. Í það

Guðbjartur róið á honum við
annan mann og gert það gott.
Segja má að mokveiði hafi
verið af þorski hjá trillunum
hér vestra að undanförnu.
Þessa dagana er verið að
vinna að síðasta frágangi í
nýja bátnum, setja niður tæki
og mæla stöðugleikann. Að
því loknu kemur Guðbjartur
með bátinn heim til Ísafjarðar,
að öllum líkindum fyrir helgi.
Sigga verður síðan lagt.

Aðalfundur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
verður haldinn miðvikudaginn 14. mars kl.
15:00 í sal Menntaskólans á Ísafirði.
Kl. 16:15, að loknum aðalfundi verður
opin dagskrá og eru allir sem hafa áhuga á
fræðslumálum og símenntun hjartanlega
velkomnir.
Dr. Guðfinna S. Bjarnadóttir, rektor Háskólans í Reykjavík, fjallar um hugmyndir að
baki fjarnáms á háskólastigi, áætlanir í Háskólanum í Reykjavík um fjarnám og verkefnið ,,Auður í krafti kvenna“.
Dagný Sveinbjörnsdóttir og Guðrún Anna
Finnbogadóttir kynna danska þarfagreiningarverkefnið MUS (markviss uppbygging
starfsmanna) sem auðveldar fyrirtækjum
og stofnunum að meta mannauð sinn og
þörf fyrir símenntun.
Notið einstakt tækifæri til að hlýða á
áhugaverð efni!
Fræðslumiðstöð Vestfjarða.

LEIKSKÓLINN BAKKASKJÓL
Okkur bráðvantar matráð í 50% stöðu.
Vinnutími frá kl. 10-14.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3565.

Rafmagnsleysi um alla Vestfirði á sunnudagsmorgun

minnsta gætu þeir verið þar
með harðfisk og hákarl á boðstólum, þótt vafi leiki á því
hvort vörur af því tagi flokkist
undir handverk, í venjulegum
skilningi þess orðs. Hægt er

að hafa samband við Guðrúnu í síma 456 3571 eða
690 3571 til þess að skrá
sig og fá aðstöðu fyrir varning á markaðnum.

Útsláttur á Vesturlínu Landsvirkjunar
Rafmagnstruflanir urðu á
Vestfjörðum í á sunnudagsmorgun vegna útsláttar á Vesturlínu Landsvirkjunar. Rafmagnið fór um kl. 8.50 og tók
misjafnlega langan tíma eftir

byggðarlögum að koma dísilvélum í gang. Bæði var mikil
ófærð og auk þess sunnudagsmorgunn þegar starfsmenn
eru einungis á bakvakt heima
hjá sér.

Um kl 10.40 var aftur komið
rafmagn með eðlilegum hætti
og keyrslu dísilvéla hætt. Ekki
er vitað um ástæður útsláttarins en ekki varð neitt tjón á
línum vegna snjóflóða.

KFÍ-kempur
nar tvöfaldir meistarar áhugamanna
KFÍ-kempurnar

Unnu Vestfjarðameistaratitilinn á reynslunni
KFÍ-kempurnar (gamlir
naglar) urðu Vestfjarðameistarar í Meiradeildinni,
Vestfjarðadeild áhugamanna í körfubolta. Úrslitaleikurinn var háður á Torfnesi á Ísafirði á föstudagskvöld þar sem KFÍ-kempurnar sigruðu Englana, en

lið þeirra er skipað Súðvíkingum og Ísfirðingum. Leikurinn var jafn og tvísýnn en
segja má að KFÍ-kempurnar
hafi sigrað á reynslunni. Lið
þeirra var mun eldra en lið
Englanna og ljóst var að þeir
gömlu kunnu sitthvað af fornum klækjum.

Í áhugamannadeildinni á
Vestfjörðum í vetur kepptu
fimm lið. KFÍ-kempurnar
urðu deildameistarar en leikurinn á föstudag var úrslitaleikur tveggja efstu liðanna
um Vestfjarðameistaratitilinn.
Þannig unnu þeir gömlu því
tvo titla að þessu sinni. Þar eð

fá lið tóku þátt í keppninni í
vetur var bikarinn hafður þeim
mun stærri. Á myndinni er
elsti maðurinn hjá KFÍ-kempunum, Óli Reynir Ingimarsson, sem stundum er nefndur
afi körfuboltans á Ísafirði.
Hann mun hafa spilað fremur
lítið á seinni árum.

Óli Reynir Ingimarsson með bikarinn.
MIÐVIKUDAGUR 7. MARS 2001
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Fasteign vikunnar

Fasteignaviðskipti

Hrannargata 2: 164,1 m² verslunarhúsnæði á 1.
hæð ásamt kjallara. Verslunarinnréttingar geta fylgt
með. Verð 6,3 m.kr.

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

Einbýlishús / raðhús bílskúr og 3ja herb. sér íbúð
Engjavegur 6: 223 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Getur selst í tvennu lagi, 5
herb. íbúð á e.h. og 4ra
herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Hjallavegur 19: 242 m²
einb.hús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér
íbúð á n.h. Ýmis skipti
möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum
ásamt bílskúr og einstakl.íbúð. Sk. á minni eign koma
til greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9
m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt grónum garði
og eignarlóð Tilboð óskast
Miðtún 45: 188,9 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt 31,3
m² bílskúr. Tilboð óskast
Seljaland 16: 200,1 m²
einbýlishús á tveimur hæð um ásamt bílskúr. Sér íbúð á
n.h. Verð 11,5 m.kr.
Smiðjugata 1 og 1a: glæsi legt 145,2m² uppgert einbýlishús á tveimur hæðum
og kjallara ásamt 33,6 m²
viðbyggingu og glæsilegum
garði Tilboð óskast
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.
Stakkanes 16: 226,2 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og
kjallari. Skoðum öll tilboð
en verð er aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Tilboð óskast

4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 163 m²
falleg 4ra herbergja íbúð á
n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
geymsluskúr og hluta kjallara. Áhv. ca. 1,5 m.kr.
Verð 6,2 m.kr.
Pólgata 5a: 127,7 m² 5
herbergja íbúð á efri hæð í
þríbýlishúsi ásamt helmingi
kjallara. Íbúðin er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Sólgata 5: 102 m² 6 herb.
íbúð á tveimur hæðum í
norðurenda í tvíb.húsi. Áhv.
ca. 3,5 m.kr. Verð 5 m.kr
Stórholt 13: 123 m² 4ra
herbergja íbúð á 3ju hæð í
fjölbýlishúsi ásamt bílskúr.
Íbúðin er mikið uppgerð.
Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
140m² 4-5 herb.íbúð á miðhæð í tvíb.húsi ásamt 28 m²
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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 kjallaraíbúð 3,7 m.kr.

Samtal við Sigríði Schram, verðandi forstöðumann Gamla apóteksins

Kaffi
og kökur,
listir
og leikir

3ja herb. íbúðir
Fjarðarstræti 29: 78 m²
séríbúð í tvíbýlishúsi ásamt
nýlegum geymsluskúr.
Verð 3 m.kr.
Grundargata 4: 55,3 m²
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu.
Verð 3,6 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Áhv. ca. 2,4 m.kr.
Verð 3,7 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með
frábæru útsýni. Ótrúlega
hagstæð í rekstri. Áhv. ca.
3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á
3ju hæð fyrir miðju í fjölb.húsi ásamt sér geymslu. Áhv.
ca. 2 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Skoða öll tilboð. Möguleiki
að taka bíl uppí. Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Túngata 21: 84,9 m² íbúð á
jarðhæð í þríbýlishúsi ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 3,7 m.kr.
Verð 5,9 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m²
íbúð á 2. hæð til hægri í
fjölbýlishúsi. Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð
á jarðhæð í fjórbýlishúsi
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á
2. hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
jarðhæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 3,8 m.kr
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
1. hæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4,9 m.kr.

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

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

Nú hefur gamla apótekshúsið við Hafnarstræti á
Ísafirði hýst kaffi- og menningarhús ungs fólks í næstum ár. Aldís Sigurðardóttir
hefur stýrt starfseminni og
virðast menn vera sammála
um að henni hafi gengið vel
að koma henni af stað og
fram á veginn. Það er kannski vegna þess hversu mikil
vinna hefur farið í starfið að
hún hefur nú ákveðið að fá
sér aðra vinnu. Menn hafa
látið þau orð falla að það sé
ekkert skrítið að fólk endist
ekki lengi í þessu. Ekki er
heldur víst hversu lengi
nýráðinn forstöðumaður,
Sigríður Schram, verður í
starfinu.
„Ég lít fyrst og fremst á
þetta sem spennandi verkefni og er ekkert að hugsa
um hversu lengi ég verð. Ég
lít þó ekki á þetta sem eitthvert tíu ára dæmi og ætla
mér ekki að gera þetta að
ævistarfi. Ég hef samt alltaf
haft mikinn áhuga á félagsstörfum og hef unnið mikið
með unglingum. Þess vegna
réð ég mig í þetta starf. Ég
vona bara að ég geti haldið
áfram því góða verki sem
Aldís hefur unnið. Vissulega
verða alltaf einhverjar
breytingar þegar nýr kall er
settur í brúna. Hverjar þær
verða er þó ekki orðið ljóst.“

Vildi vinna
úti á landi
Sigríður er fædd og
uppalin í Reykjavík. „Ég
gekk í Kennaraháskólann og
útskrifaðist þaðan fyrir um
sjö árum. Ég og vinkona
mín, sem er hjúkrunarfræðingur, ákváðum að fara eitthvað út á land til að vinna.
Ég hafði áður verið fyrir
austan, hún hafði unnið á
Vesturlandi, okkur fannst

Suðurland of nálægt Reykjavík og við vildum ekki fara
til Akureyrar. Þess vegna
varð Ísafjörður fyrir valinu.
Skömmu áður en við fluttum hingað bættist sú þriðja
við sem einnig er hjúkka.
Við komum til bæjarins
árið 1994. Ég fór að kenna í
Grunnskólanum á Ísafirði en
vinkonur mínar fóru á Fjórðungssjúkrahúsið. Við vorum
reyndar aldrei kallaðar annað en hjúkkurnar þrjár. Þær
entust í hálft annað ár, önnur
þeirra fór reyndar suður með
Ísfirðing í eftirdragi en ég
fór ekki aftur til Reykjavíkur
fyrr en að fullum tveimur
árum liðnum.“

búðum KFUK í Vindáshlíð í
Kjós. Ég er prestsdóttir.
Faðir minn heitir Friðrik
Schram og er prestur í Íslensku Kristkirkjunni, sem
er lútersk fríkirkja og ég hef
líka unnið talsvert með
unglingum í minni kirkju.“

Skyld Bryndísi
Vegna nafnsins liggur
beint við að spyrja Sigríði
hvort hún sé skyld Bryndísi
Schram, eiginkonu Jóns
Baldvins Hannibalssonar,
sendiherra og fyrrverandi
skólameistara Menntaskólans á Ísafirði. „Jú, jú. Við
erum skyldar í fjórða og
fimmta ættlið. Ég hef meira
að segja afrekað að hitta
hana einu sinni eða tvisvar.
Við tilheyrum sömu
Schram-ætt.“

Fékk heimþrá
í Reykjavík
„Ég fór að kenna við
Ölduselsskóla. Þar sinnti ég
almennri bekkjarkennslu,
kenndi myndmennt og vann
með unglingunum í félagsstarfi. Það var mjög gott að
kenna við skólann.
Af einhverjum ástæðum
fannst mér samt ómögulegt
að vera í Reykjavík, þó að
hún væri minn heimabær.
Mig langaði alltaf aftur til
Ísafjarðar. Ætli það hafi ekki
verið fólkið hér, umhverfið
og bærinn sjálfur sem dró
mig hingað aftur.“

Hefur unnið mikið
með Þjóðkirkjunni
Sigríður hefur unnið
nokkuð mikið með Þjóðkirkjunni að félagsstörfum
barna og unglinga. „Ég hef
unnið nokkuð í svokölluðu
tíu til tólf ára starfi í borginni. Einnig var ég með
sumarbúðir á Núpi fyrir um
það bil einu og hálfu ári og
hef unnið talsvert í sumar-

Vona að ekki
ríki stjórnleysi
Nú hefur Sigríður verið
ráðin forstöðumaður Gamla
apóteksins. Hvernig kom
það til? „Hlynur Snorrason
sem er í stjórn Gamla apóteksins á barn í bekknum
mínum. Hann hringdi í mig
einn daginn og hélt ég fyrst
að hann ætlaði að spyrja út í
námsárangur barnsins en
svo var ekki. Hann sagði
mér að þessi staða væri að
losna og hvatti mig til að
sækja um.
Fram að því hafði ég svo
sem ekkert hugsað um að
sækja um þetta, en eftir
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samtalið við Hlyn leist mér
strax vel á það. Eftir stutta
umhugsun og ráðfæringar
við vini sótti ég um og var
ráðin. Ég byrja þann 1. mars
í hlutastarfi. Þá mun ég
vinna með Aldísi og koma
mér inn í starfið. Eins og
kunnugt er hættir hún í byrjun maí. Ég þarf hins vegar
að klára skólann og get ekki
byrjað í fullu starfi fyrr en í
júní. Þó mun ég sinna formennsku í apótekinu í maí
en það verður gert í hlutastarfi. Við skulum bara vona
að ekki ríki algert stjórnleysi
á meðan.“

Mikilvægt
að dreifa valdinu
„Í grófum dráttum gengur
starfið út á að sjá um allan
rekstur menningarhússins
sem er bæði félagsstarf
krakkanna og kaffihúsið.
Tilgangur hússins er að
krakkarnir finni sér þarna
samastað til að sinna áhugamálum sínum og hitta hvert
annað. Þetta er þeirra hús og
markmiðið er að starfsemin
sé sem mest í þeirra höndum. Ef forstöðumanninum
tekst að dreifa valdinu eins
og hægt er, þá hefur hann
unnið vinnuna sína vel.
Kaffihúsið er svo auðvitað
opið almenningi á daginn.
Ég vona að ég fái að komast
eitthvað í kaffi- og kökuafgreiðslu. Síðan taka krakkarnir við á kvöldin við að selja
kaffi.“

Vinnueftirlit ríkisins á Vestfjörðum í nýtt húsnæði í Þróunarsetri Vestfjarða

Tekur þátt í reynsluverkefni við gerð
væntanlegrar Slysaskrár Íslands
– starfsmanni bætt við í vor og verkefnin vestra aukin
Vinnueftirlit ríkisins á Vestfjörðum hefur flutt skrifstofu
sína úr Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði í Þróunarsetur Vestfjarða við Árnagötu á Ísafirði.
Starfsemin mun á næstunni
aukast í samræmi við þá
stefnu stofnunarinnar að flytja
verkefni út á land. Prufukeyrsla á samræmdu slysaskráningarkerfi hér á landi
(Slysaskrá Íslands) er að hefjast og tekur Vinnueftirlitið á
Vestfjörðum þátt í þeirri
vinnu. Nú eru tveir starfsmenn
hjá stofnuninni á Ísafirði en
einn bætist við í fullu starfi í
vor.
Jafnframt flutningnum hefur afgreiðslutími á skrifstofunni verið lengdur og nú er
opið frá kl. 8 til 14 alla virka
daga. Símanúmerið er nú 450
3080 og bréfasími 450 3085.
Júlíus Már Þórarinsson hefur verið forstöðumaður Vinnueftirlits ríkisins á Vestfjörðum
frá miðju sumri 1995. Auk
hans starfar Elísabet Pálsdóttir
fulltrúi á skrifstofunni á Ísafirði og hefur verið í hálfu
starfi en starfshlutfallið eykst
við tilkomu hinnar nýju samræmdu slysaskráningar fyrir
landið allt. Þátttakendur í
þriggja mánaða prufukeyrslu
kerfisins eru Landspítalinn háskólasjúkrahús, lögreglan,
Vinnueftirlit ríkisins og
Tryggingamiðstöðin hf. Hjá
Vinnueftirliti ríkisins er skrifstofan á Ísafirði sú fyrsta sem
tekur þátt í þessu og annast
Elísabet það verk. Ef prufutíminn leiðir í ljós að skráningarkerfið reynist eins og ætlast er til munu fjölmargir fleiri
aðilar koma þar inn.
Að sögn Júlíusar og Elísabetar breytir hið nýja húsnæði
miklu fyrir starfsemi og aðstöðu stofnunarinnar á Ísafirði. Áður var skrifstofan í

Ekkert trúboð í
Gamla apótekinu
Þó Sigríður hafi unnið
mikið í kristilegu starfi, þá
þurfa unglingar ekki að
óttast skipulagt trúboð af
hennar hálfu. „Við viðhöldum að sjálfsögðu kristilegum gildum eins og gert er
í lífinu sjálfu. Þar er ég að
tala um samskipti og framkomu almennt. Ég ætla samt
ekki að koma með neinar
kristilegar áherslubreytingar
inn í Gamla apótekið.
Ég held að þetta verði
mjög skemmtilegt. Ég hef
gaman af því að vinna með
unglingum, en þar að auki
hef ég mikinn áhuga á kaffihúsum og hvers kyns matarog kaffistússi. Þess vegna
held ég að starfið muni
henta mér ágætlega.“

smáar
Óska eftir skerm og svuntu
á Brio barnavagn.Aðallitur er blár. Upplýsingar í
síma 456 3553.
Til leigu er húseignin að
Hnífsdalsvegi 10. Laus nú
þegar. Upplýsingar í síma
456 3541,
Til sölu er ódýrt skrifborð
með þremur skúffum og
yfirhillu. Upplýsingar í
síma 456 7561.
Til sölu er Toyota Corolla,
4x4, árg. 1998, ekin 41
þús. km. Uppl. í símum
456 3954 eða 450 3215.
Markaðsdagur verður
haldinn í Grunnskólanum
á Ísafirði laugardaginn 10.
mars frá kl. 13-16. Þeir
sem vilja koma vörum sínum á framfæri eru beðnir
að hafa samband við
Gunnu Siggu í símum 456
3571 eða 690 3571.
Árgangur ´65! Við erum
20 ára gagnfræðingar í vor.
Hittumst á Pizza´67,
fimmtudaginn 8. mars kl.
20:30 og ræðum málin.
Til sölu er Toyota Tercel,
4x4, árg. 1987, ekinn 138
þús. km. Á sama stað er til
sölu W-Max snjósleði árg.
1995, ekinn 2.000 km.
Hjálmur, ábreiða og hnakktöskur og GPS-315 fylgja.
Á sama stað er einnig til
sölu 14 vetra, fallegur og
margverðlaunaður klárhestur með tölti. Uppl. í
síma 895 4115.

Elísabet Pálsdóttir og Júlíus Már Þórarinsson í nýju húsakynnunum.
Stjórnsýsluhúsinu í þröngu mjög fjölþætt. „Það verður meðal annars að skoða um
sambýli við Siglingastofnun. meira en nóg fyrir okkur að 400 fyrirtæki, um 40 gufuNú er húsnæði mun rýmra og gera þó að nýr maður í fullu katla, um 30 vöru- og fólksauk þess er þar fundasalur þar starfi bætist við í vor“, segir lyftur og annað eins af bílasem aðstaða er til námskeiða- Júlíus Már. „Þó að menn hafi lyftum, auk um 30 bændabýla.
halds. Námskeið eru veiga- öðru hverju verið sendir hing- Stofnunin gefur út réttindamikill þáttur í starfinu, svo að að sunnan, þá höfum við skírteini fyrir stjórnendur
sem fyrir öryggistrúnaðar- með engu móti komist yfir vinnuvéla, bifreiðastjóra sem
menn, stjórnendur vinnuvéla allt það sem gera þarf.“ Júlíus flytja hættulegan farm og þá
og ýmsa aðra.
nefnir, að á hverju ári þurfi sem meðhöndla sprengiefni.
Starf Vinnueftirlitsins er Vinnueftirlitið á Vestfjörðum
Júlíus segir að kjörorðið sé

að veita góða þjónustu. „Við
lítum á okkur fyrst og fremst
sem þjónustustofnun við fyrirtæki og starfsmenn en viljum
sem minnst vera í lögregluhlutverki, þrátt fyrir óskoraða
lögsögu stofnunarinnar í þeim
efnum á ákveðnum sviðum.
Markmið Vinnueftirlitsins er
fækkun slysa og betri og
heilsusamlegri vinnustaðir.

Dómur Héraðsdóms Vestfjarða vegna áleitni á bar
n
barn

Dæmdur í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi
Liðlega hálffimmtugur
maður í Ísafjarðarbæ var í
síðustu viku dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða í fjögurra mánaða fangelsi, skilorðsbundið í þrjú ár, fyrir
kynferðislega áleitni við
stúlkubarn.
Einnig var hann dæmdur
til að greiða stúlkunni kr.
200.000 í miskabætur. Auk
þess greiði ákærði allan

kostnað sakarinnar, þar með
talin málsvarnarlaun skipaðs
verjanda síns og þóknun við
rannsókn málsins, samtals
250.000 krónur, og þóknun
skipaðs réttargæslumanns
brotaþola, kr. 90.000. Dómurinn taldi fært, þrátt fyrir eðli
brotsins, með hliðsjón af atvikum málsins, sakaferli
ákærða og því að hann hefur
leitað aðstoðar sérfræðings,

að skilorðsbinda refsinguna.
Sannað þótti að ákærði
hefði vorið 1999 leitað á stúlkuna með óviðurkvæmilegum
hætti að nóttu til á heimili
hennar. Stúlkan var þá kringum átta ára aldur. Hins vegar
taldi dómurinn, að gegn eindreginni neitun ákærða hefðu
ekki verið færðar nægilegar
sönnur á að hann hefði framið
tvö önnur svipuð brot gegn

stúlkunni á sínu heimili
nokkru fyrr, eins og einnig
var ákært fyrir. Var ákærði
því ekki sakfelldur þá háttsemi sem honum var gefin
að sök í þeim lið ákærunnar.
Dómurinn var kveðinn
upp af Erlingi Sigtryggssyni
dómstjóra og Ólöfu Pétursdóttur dómstjóra og Valtý
Sigurðssyni héraðsdómara
sem meðdómendum.

Spur
ningakeppni fyrirtækjanna
Spurningakeppni

tvísýnni viðureign.
Sigurliðið fékk að launum
fagran stein frá Dýrfinnu
Torfadóttur – Viskusteininn.
Lið Hótels Ísafjarðar
skipuðu Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Ólafur Örn
Ólafsson og Elías Oddsson.

Til sölu eða leigu er íbúð
að Engjavegi 17. Upplýsingar í símum 848 3522
eða 867 0397.
Til leigu er 70m² íbúð.
Laus 1. apríl. Uppl. í símum
456 4212 eða 893 1769.
Til sölu er MMC Lancer,
station árg. 1997, ekinn
65 þús. km. Bílalán getur
fylgt. Uppl. í símum 456
3979 eða 863 3972.
Slysavarnakonur! Hattakvöld verður í Sigurðarbúð laugardaginn 17. mars
kl. 20:00. Matur og
skemmtun. Uppl. í símum
456 4145 og 456 4390.
Til sölu er Suzuki Baleno,
4x4, upphækkaður, árg.
1998. Upplýsingar í síma
456 3478 eftir kl. 18.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti á Ísafirði. Laus í
lok þessa mánaðar. Upplýsingar í símum 861 6778
og 898 3834.
Til sölu er húsið að Engjavegi 24 á Ísafirði. Húsið er
4-5 herb. og 121 m². Góður
sólpallur og gróinn garður.
Besti staður í bænum.
Áhvílandi er 4,5 milljóna
kr. húsbréfalán. Getur
losnað strax. Uppl. í símum
456 4737 eða 868 6626
(Silla) og 861 8996 (Guðjón).
Til sölu er notaleg 2ja
herb. íbúð í hjarta bæjarins
á þessu líka fína verði. Mjög
hagstæð lán. Laus strax.
Upplýsingar gefur Hermann í síma 456 3179 og
456 4594.
Til sölu er Subaru 1800
station árg. 1986 til niðurrifs. Fær ekki skoðun oftar
vegna ryðs í undirvagni.
Góður bíll að öðru leyti og
mjög góð dekk. Uppl. í síma
862 1874.

Hótel Ísafjörður
bar sigur úr býtum
Lið Hótels Ísafjarðar
sigraði í Spurningakeppni
fyrirtækjanna í Útvarpi
Apótek á Ísafirði sem lauk
í síðustu viku. Hótelfólk
bar þá sigurorð af liði
meirihlutans í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar mjög

Óska eftir að kaupa notað
píanó. Upplýsingar gefur
Margrét í síma 456 5082.

Naglafræðingur verður á
Ísafirði dagana 9.-12. mars
nk. Pantanir í síma 866
5497.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560

Hótel Ísafjörður.
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Horft til framtíðar á
tímamótum hjá KFÍ
Nú nýverið samþykktu
stjórn og foreldraráð Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar
(KFÍ afreksmannastefnu félagsins sem í gildi verður til
ársins 2005. Í dag stendur félagið á nokkrum tímamótum,
þar sem ljóst er að karlalið
félagsins fellur niður um deild
og leikur í þeirri fyrstu að ári.
Frá því að liðið fór upp í úrvalsdeild árið 1996 hefur
karlaliðið verið flaggskip félagsins en með samdrætti í
atvinnulífinu hefur reynst erfitt að halda úti rekstri liðsins í
þeirri mynd sem hefur verið
gert. Árlega hefur liðið þurft
á nokkrum aðkomumönnum
að halda, sem kostað hefur
peninga. Í kjölfar samdráttar
atvinnulífsins hefur styrkjum
fækkað og því er nauðsynlegt
að breyta um stefnu.
Kvennaliðið hefur verið að
standa sig vel og á mikla
framtíð fyrir sér. Verði rétt á
málum haldið getur það orðið
að stöðugu toppliði í 1. deild
kvenna. Unglingastarfið hefur
stóreflst á síðustu tveimur árum og hefur iðkendum fjölgað
um 100% á því tímabili.
Afreksmannastefna sú, sem
samþykkt var, var unnin að
frumkvæði Unglingaráðs
KFÍ, sem í eiga sæti Þorsteinn
Þráinsson og Guðni Guðnason, auk undirritaðs og Guðjóns Þorsteinssonar, framkvæmdastjóra og körfuboltafrömuðar hér í bæ.

Markmiðin
Markmið stefnunnar er
skýrt:
• Að félagið ali upp og þjálfi
eigin leikmenn sem nái árangri í efstu deildum beggja kynja
í framtíðinni. Að efla með
þeim félagsþroska og ala upp
í þeim tryggð við félagið.
Félagið ætlar að búa til sína
eigin leikmenn sem staðið
geta framarlega í íþróttinni í
framtíðinni. Þetta er auðvitað
ekki hægt nema að samspil
margra þátta komi til. Þar ber
fyrst að nefna þjálfun:
• Félagið mun leitast við að
hafa ávallt hæfa og menntaða
einstaklinga við þjálfun innan
félagsins.
• Á hverju ári verði efnt til
þjálfaranámskeiða til að færa
þeim þjálfurum nauðsynlega
menntun sem ekki hafa hana
fyrir og til að auka þekkingu
þeirra sem hana hafa þegar.
• Félagið mun gefa út námsskrá sem unnið verður eftir
þar sem skilgreind eru kennsluatriði hvers aldursflokks
fyrir sig.
• Jafnframt mun félagið
skilgreina og útfæra sóknarog varnarkerfi sem byrjað
verði að kenna í yngri flokkunum og notuð alla leið upp í
meistaraflokka.
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,,Markmiðið að félagið ali upp og þjálfi
eigin leikmenn“
Karl Jónsson þjálfari KFÍ skrifar
9. flokkinn (9. bekkinn).
Ákveðið var að senda fyrri
árganginn í einstaklingsæfingabúðir en þann síðari á mót
á Norðurlöndum eða annars
staðar í Evrópu.

Fræðslumál
Félagið ætlar að láta til sín
taka í fræðslumálum:
• Félagið mun beita sér fyrir
fræðslu iðkenda sinna um
skaðsemi vímuefna og tóbaks.
Einnig mun félagið sjá um að
fræða iðkendur um hollustu
heilbrigðs lífernis og annað
sem nauðsynlegt kann að teljast og nýtast þeim.
Í þessum tilgangi verða
fengnir fyrirlesarar sérstaklega til að koma og þá gjarnan
reynt að efna til samstarfs við
önnur félög. Einnig verða þeir
heimaaðilar nýttir sem aðstoðað geta við þessa hluti.
Þegar er vinna hafin við að
manna sérstaka fræðslunefnd
sem sjá á um skipulagningu
námskeiða og fyrirlestra af
þessum toga, sem og undirbúning þjálfara- og dómaranámskeiða.

Félagsstarf

• Félagið mun leitast við að
halda úti 3-4 æfingum í viku í
sem flestum aldursflokkum
og sendi 1-2 lið til keppni í
Íslandsmóti í þeim öllum, auk
bikarkeppni hjá þeim flokkum
sem eiga þess kost.
• Unglingaflokkur karla
verði a.m.k. skráður til leiks í
bikarkeppninni.
• Sumarið eftir 7. flokk
verði ávallt stefnt á utanlandsferð í einstaklingsæfingabúðir
til Bandaríkjanna eða Evrópu
og eftir 9. flokkinn verði tekið
þátt í Scania Cup, hinu óopinbera Norðurlandamóti félagsliða sem haldið er í Svíþjóð.

Þjálfararnir
Tímasetningar þjálfaranámskeiða hafa hingað til ekki
hentað KFÍ þar sem nær undantekningarlaust hafa þau
verið haldin á annasömum
helgum þar sem þjálfarar eru
í keppni með sín lið. Því er
það stefnan að fá þessi námskeið hingað til okkar. Hugmyndir eru uppi um að bjóða
leikmönnum 10. flokks beggja kynja (10. bekkjar) að sækja
slík námskeið því við ætlum
okkur ekki einungis að ala
upp leikmenn heldur framtíðarþjálfara líka. Einnig verður
áhugi foreldra kannaður á
þessu atriði.
Námsskrá er í smíðum sem
þjálfarar koma til með að
vinna eftir þannig að það fari

ekki á milli mála hvaða atriði
á að kenna hvaða aldursflokki.
Aðeins með því móti er hægt
að byggja ofan á þekkingu
iðkenda ár frá ári og skila þeim
fullnuma upp í meistaraflokka.
Tíð þjálfararskipti valda því
m.a. að sífellt er verið að vinna
eftir nýjum áhersluatriðum í
sókn og vörn. Það er út af
fyrir sig gott að læra sem mest,
en með því að taka upp opinber kerfi félagsins af þessu
tagi öðlast iðkendur nær fullkomna þekkingu á viðkomandi kerfum sem fylgja þeim
allt upp í meistaraflokka. Þetta
auðveldar líka nýjum þjálfurum starfið, að leikmenn kunni
góð skil á ákveðnum atriðum
sem æfð hafa verið með markvissum hætti allt frá því í yngri
flokkunum.

Æfingar
Til að ná árangri er nauðsynlegt að halda úti 3-4 æfingum í viku fyrir hvern flokk.
Þar sem iðkendum hefur nú
fjölgað um 100% á tveimur
árum er farið að þrengja dálítið að starfi yngri flokka í
íþróttahúsinu og því mun félagið leita annarra leiða til að
auka æfingatíma. Horfum við
þá talsvert til litla hússins við
Austurveg og jafnvel til Flateyrar en nánari útfærslur bíða
úrvinnslu.
Í sumar verða í fyrsta skipt-

ið keyrðar sumaræfingar og
verið er að útfæra hugmyndir
sem lúta að því. Það er vitað
mál að til að ná árangri er
ekki nóg að stunda körfuknattleik einungis yfir vetrartímann. Margir mætir menn hafa
sagt að sumrin séu tíminn fyrir
körfuknattleiksmenn til að
taka framförum. Þá er hægt
að vinna í einstaklingsæfingum sem koma iðkandanum til
góða næsta keppnistímabil.

Yngri flokkar
Unglingaflokkur karla hefur hingað til verið svolítið á
milli vita því leikmenn sem
þangað eru komnir hafa jafnframt verið leikmenn í meistaraflokki. Og þar sem leikið
er heima og heiman í Íslandsmótinu er ekki grundvöllur
fyrir þátttöku liðsins út frá
kostnaðarsjónarmiði. En samt
sem áður er nauðsynlegt að
skrá þá til leiks í bikarkeppninni. Unglingaflokkur kvenna
er leikinn í fjölliðamótum og
þó að leikmenn þar kunni að
spila með kvennaliðinu er
ekki leikið í deildinni á sama
tíma og fjölliðamótin eru spiluð.
Til að auka víðsýni iðkenda
og áhuga verður tvisvar sinnum á ferli yngri flokkanna efnt
til utanlandsferða. Annars
vegar eftir 7. flokkinn (7.
bekkinn) og hins vegar eftir

En öll íþróttafélög þurfa að
byggja upp félagsstarf utan
vallar og það ætlar KFÍ einnig
að gera:
• Félagið mun leitast við að
byggja upp félagsstarf utan
vallar með ýmsum uppákomum. Einnig verða möguleikar
félagsaðstöðunnar í sundlauginni nýttir í þessum tilgangi.
Fjölskyldudagur, grillveislur, KFÍ-messa og fleiri hugmyndir í þeim dúr hafa komið
upp. Einnig verður félagsaðstaða félagsins í sundlauginni
tekin í gegn á vordögum og
reynt að útfæra hana þannig
að hún geti nýst félagsmönnum sem best. Einnig er áhugi
á því að efna til samstarfs við
önnur félög varðandi þennan
þátt og t.d. hafa komið upp
hugmyndir um að KFÍ og
Vestri keppi með sér í sundi
og körfubolta.

Foreldrastarf
1999 var komið á virku og
öflugu foreldrastarfi:
• Haldið verði áfram að
byggja upp og þróa foreldra-
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starfið. Foreldrar verði virkir
þátttakendur í ákvarðanatöku
vegna ráðninga þjálfara, upphæðar og innheimtu æfingagjalda, skiptingar kostnaðar
og skipulagningar keppnisferða.
Hver aldursflokkur hefur
tengiliði úr röðum foreldra
sem sjá um samskipti við hina
foreldrana. Saman mynda
þessir tengiliðir foreldraráð.
Þar eru allar lykilákvarðanir
um kostnað og keppnisferðir
teknar. Áfram verður unnið
að því að þróa þetta starf og
m.a. hafa verið tekin upp samskipti með tölvupósti.

Leikmenn
Eftir að þessi stefna er komin í gang verða meistaraflokksliðin skipuð leikmönnum uppöldum hjá félaginu
skv. þessari grein:
• Í framtíðinni verði meistaraflokkar félagsins skipaðir
leikmönnum sem uppaldir
verða hjá félaginu. Ekki verður ráðist í fjárútlát vegna aðkomuleikmanna, að undanskildum einum erlendum leikmanni.
Ekki er þó hægt að banna
áhugasömum leikmönnum að
vera hér en þá er það á hreinu
að ekki verði um launagreiðslur að ræða né önnur hlunnindi
sem kosta peninga.

Niðurlag
Þetta er útlistun á þeirri
stefnu sem samþykkt var.
Samhliða þessu verður innra
starf félagsins tekið í gegn,
skipurit sett upp og hlutverk
hvers og eins skilgreint nákvæmlega. Einnig verða settar
á laggirnar ýmsar nefndir og
reynt að búta starfið niður í
smærri verk svo auðveldara
verði að fá fólk til að starfa
fyrir félagið. Umfang starfsins
mun aukast og því þurfum
við á öflugu fólki til að starfa
með okkur að þessum málum.
Við hvetjum fólk sem hefur
áhuga til að hafa samband við
okkur og einnig viljum við
benda á netspjallið okkar á
KFI.is þar sem opnaður verður
spjallþráður um þessa stefnu
og framtíð KFÍ. Þar eru allar
hugmyndir vel þegnar, sem
og málefnalegar umræður.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför eiginmanns
míns, föður, tengdaföður og afa

Hólmgeirs Líndals Magnússonar
Hlíðarvegi 44, Ísafirði

Sérstakar þakkir fær starfsfólk öldrunardeildar FSÍ
Helga Hansdóttir
Guðný R. Hólmgeirsdóttir Sigurður Mar Óskarsson
og barnabörn

Varð amma
þrjátíu og
þriggja ára
og fór upp úr
því að sækja
böllin

– spjallað við
Sesselju Þórðardóttur
í Krílinu á Ísafirði

Sesselja Þórðardóttir er Ísfirðingum að góðu kunn. Hún
hefur búið í bænum vel á annan áratug en er ekki langt að
komin því að hún fluttist frá
Súðavík. Hún er ein fárra
kvenna sem hefur meirapróf
og er fyrsti sérleyfishafinn á
Vestfjörðum. Hún hefur rekið
verslunina Krílið síðan 1994
og segir það vinnureglur í fyrirtækinu að brosa alltaf móti
öllum viðskiptavinum. Hún
segir unglingana bestu viðskiptavinina.
„Þegar unglingar eru að
skemmta sér og koma til að
versla í sjoppunni eru þeir
mjög þægilegir í umgengni.
Því miður er oft hægt að segja
annað um fólk á mínum aldri,
sem stundum lætur eins og
kjánar þegar það er í glasi.“

Svaf í stígvélunum
Sesselja er númer átta í röðinni af ellefu systkinum. „Ég
er dóttir Salóme Halldórsdóttur og Þórðar Sigurðssonar.
Móðir mín lést fyrir nokkru
en faðir minn er ennþá á lífi
og verður 95 ára gamall í sumar. Hann er venjulega kallaður
Tóti fiskimann og fær sér góðan sopa af viskíi á hverjum
degi. Hann þakkar viskídrykkjunni langlífið en svo er
hann byrjaður aftur að reykja
vindla. Hvort hann gerir það
til að lengja lífið enn frekar
veit ég ekki.
Ég fæddist á Ísafirði á fyrri
hluta síðustu aldar. Ég var þar
í skóla fyrsta árið mitt en flutti

síðan með foreldrum mínum
til Vatnsfjarðar við Ísafjarðardjúp. Prestur í Vatnsfirði var
þá séra Þorsteinn Jóhannesson, afi Þorsteins yfirlæknis.
Ég man eftir því þegar hann
gaf mér fyrstu stígvélin mín.
Þau voru rauð á lit og afskaplega fögur. Ég var svo hrifin
af stígvélunum að ég svaf í
þeim fyrstu nóttina eftir að ég
eignaðist þau.“

Aldrei of seint
að byrja að læra
„Þegar ég var tíu ára gömul
byrjaði ég í skóla í Reykjanesi.
Ég var reyndar ekki nema
mánuð í skólanum. Ég þótti
það vel læs að ég þurfti ekki
að vera í skólanum lengur.
Mér finnst Reykjanes mjög
fallegur staður. Ég er þess
vegna mjög ánægð með þær
hugmyndir Stebba Dan að
koma á fót heilsuræktarmiðstöð á Nesinu. Það er mikilvægt að mannvirkin þar nýtist
sem best.
Þegar ég var tólf ára gömul,
fluttum við til Súðavíkur og
átti ég eftir að búa þar næstu
þrjátíu árin. Ég kláraði grunnskóla og langaði mikið til að
fara í framhaldsnám. Hjúkrunarfræði heillaði mig mikið en
það var svo dýrt að fara í skóla
á þessum tíma. Í stað þess að
læra fagið fór ég að vinna á
sjúkrahúsinu á Ísafirði. Maður
veit þó aldrei, það getur vel
verið að ég setjist á skólabekk
á næstunni og læri hjúkrunar-

fræði. Það er aldrei of seint.“

Seint byrja sumir
Sesselja kynntist ung manni
sínum, Magnúsi Þorgilssyni
vörubílstjóra. „Ég byrjaði
mjög ung að búa. Við eigum
núna fjögur yndisleg börn
saman og það elsta fæddist
þegar ég var átján ára gömul.
Ég var svo orðin amma 33 ára
gömul og langamma 53 ára
gömul. Mér finnst ég ekki hafa
neinn þroska í að vera langamma, ég er nú ekki það gömul.
Ég byrjaði fyrst að verða
unglingur þegar ég var orðin
amma. Þá fór ég fyrst fyrir
alvöru að sækja böllin. Ég var
mikið á móti drykkju allt
þangað til ég var orðin amma,
33 ára að aldri. Þá fór ég fyrst
að smakka vín og sækja böll.
Seint byrja sumir.“

Hafið gefur
og hafið tekur
Sesselja hefur komið víða
við og unnið alls kyns vinnu á
sinni ævi. „Þegar börnin okkar
voru að alast upp var ég mest
heimavinnandi. Þá prjónaði
ég mikið og seldi afurðirnar.
Þegar börnin uxu úr grasi
gerðist ég útivinnandi, tók
rútupróf og varð fyrsti kvenkyns sérleyfishafinn á Vestfjörðum. Ég ók áætlunarbíl á
milli Ísafjarðar og Súðavíkur.
Enn þann dag í dag fæ ég
stundum að prófa stóru bílana.

Barnabörnunum finnst mjög
gaman að sjá ömmu keyra
vörubíl og rútu.
Ég og Magnús maðurinn
minn komum líka við í útgerð.
Við gerðum út bát til Djúprækjuveiða og gekk sá rekstur
ágætlega. Mér fannst alveg
yndislegt að fara á sjó, þó ég
sé svolítið sjóhrædd.
Sjórinn hefur gefið mér
mikið, en hann hefur líka tekið
mikið. Árið 1967 fórst Freyjan
frá Súðavík og bróðir minn
með henni. Það varð mér mjög
mikið áfall. Ég tel mig hafa
verið nokkuð unga þegar þetta
gerðist. Tuttugu ára gömul
þurfti ég að hringja í öll systkini mín og láta þau vita.
Það fórust þrír bátar á stuttum tíma í Súðavík. Tveimur
árum eftir að bróðir minn lést
fórst Svanurinn, bátur sem
faðir minn var á. Sem betur
fer lifði faðir minn af og lifir
enn.
Þó að erfitt sé að eiga við
sorgina, þá þroskast maður
mikið. Maður lærir að meta
lífið miklu betur. Ég fékk styrk
að handan sem hjálpaði mér
mikið.“

Mikil er speki
gamla fólksins
„Við Magnús fluttum til
Ísafjarðar árið 1987. Við þurftum eiginlega að byrja upp á
nýtt, því að á þeim tíma var
svo mikill verðmunur á fasteignum í Súðavík og á Ísafirði.
Ég byrjaði fljótlega að

vinna í Pólnum en fór svo upp
á þjónustudeild á Hlíf. Það
voru yndisleg ár. Ég lærði svo
mikið af gamla fólkinu og vil
meina að við þurfum að kunna
að meta það betur. Við verðum
að hlusta á það sem þau segja.
Ég vildi að ég hefði skrifað
niður allt það sem mér var
sagt, því mikil er speki gamla
fólksins.“

að slökkva ljósin.
Davíð kóngur virðist öllu
ætla að eyða. Hann virðist
hafa þvílíkt tangarhald á Sjálfstæðisflokknum, þar á meðal
þingmönnum okkar Vestfirðinga. Mig langar svo að losna
við Davíð frá völdum. Ég væri
til í að fórna sjoppunni minni,
selja hana og verja andvirðinu
til þess að koma Davíð til
Spánar.“

Vill koma
Davíð frá völdum

Keypti hús
foreldra sinna

„Fyrir sjö árum keyptum
við Krílið. Við seldum rækjubátinn okkar með kvótanum
og notuðum peninginn til að
kaupa Krílið. Mér fannst alveg
fáránlegt að við gætum selt
kvótann. Mér fannst rækjan í
Djúpinu ekkert frekar vera
mín eign en annarra. Ég hef
alla tíð verið mikið á móti
kvótakerfinu og vona að því
verði breytt.
Mér finnst alveg með ólíkindum að þingmenn okkar
Vestfirðinga geti ekki staðið
saman og fengið þessum ólögum breytt. Maður áttar sig
ekki alveg á því hvers vegna
maður er að kjósa þessa menn.
Flokkshollustan er svo mikil,
þessir þingmenn taka öllum
skipunum sem koma frá forystunni í Reykjavík. Þessi
eyðibýlastefna stjórnvalda er
allt að drepa. Þessir menn fá
mig samt aldrei til að fara,
það er alveg á hreinu. Í það
minnsta verð ég sú síðasta til

„Rekstur Krílisins hefur
gengið nokkuð vel. Að sjálfsögðu gengur hann í bylgjum,
stundum gengur vel og stundum illa. Þessi sjö ár sem við
höfum rekið sjoppuna hafa
verið alveg yndisleg.
Núna erum við að reyna að
selja Krílið. Við viljum ekki
standa í þessu lengur vegna
heilsubrests en vonum að einhver annar sjái sér það fært.
Við höfum fengið mikið af
fyrirspurnum, en mér sýnist
að menn þori ekki að gera
neitt. Menn eru svo hræddir
við framtíðina og finnst svo
mikil óvissa hérna.
Mér finnst alveg yndislegt
að vera á Vestfjörðum. Nú hef
ég keypt sumarhús í Súðavík,
hús foreldra minna. Það átti
að rífa húsið en við keyptum
það á 25 þúsund krónur.
Magnús fór inn eftir og gerði
það upp á einni viku. Ég ætla
að vera þar eins mikið og ég
get.“
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fundina kvöldið áður. Hann talar hægt. Hann
Séra Karl Valgarður Matthíasson tók fyrir
skömmu sæti Sighvats Björgvinssonar sem 2. virðist eiga erfitt með að finna réttu orðin. Einþingmaður Vestfirðinga. Við hittumst að morgni kennilegt að maður sem er bæði prestur og þingsunnudags við Sólgötuna á Ísafirði. Kvöldið maður skuli eiga erfitt með að finna orð. „Þetta
var stórkostlegt“, segir hann. „Það var allt svo
áður hafði sr. Karl verið á góublóti á Suðureyri,
vel gert. Skemmtiatriðin. Borðhaldið. Dansþangað sem hann vígðist prestur á sínum tíma
eftir að hann lauk námi í guðfræði. Að þessu leikurinn. Ég er svo þakklátur. Mér fannst þetta
sinni vísiteraði hann í nýju hlutverki og ávarp- sérstaklega ánægjulegt því að fyrstu spor mín á
aði sóknarbörnin, flutti minni Súgfirðinga og Vestfjörðum steig ég á Suðureyri. Reyndar grunvar glaður á góðri stund. Gekk snemma til náða. laus um að þau ættu eftir að liggja víðar í Vestfirðingafjórðungi, grunlaus um að ég ætti eftir
Morguninn eftir er sr. Karl allt að því bljúgur
að þjóna í þessum landshluta í níu ár.“
þegar hann talar um samkvæmið og endur-

Ég efast æ sjaldnar u
Rætt við sr. Karl V. Matthíasson, 2. þingmann Vestfirðinga
Hvað er séra Karl V. Matthíasson? Er hann alvörugefinn maður? Er hann gleðimaður? Er hann útsmoginn húmoristi og háðfugl? Er hann
alvörugefinn gleðimaður? Er
hann glaðlyndur alvörumaður? Er hann ólíkindatól? Hvenær er hann að tala í alvöru og
hvenær er hann að grínast?
Þetta hefur stundum vafist fyrir fólki. Stundum virðist húmorinn vera djúpur og spámannlegur. Hvað segir hann
sjálfur um þetta?
„Menn bera húmorinn misjafnlega. Í hverjum einasta
manni er grunntónn lífsins alvöru. Jafnvel þó að menn virðist stundum lítt alvörugefnir.
Enda á lífið ekki að vera ein
dauðans alvara. Lífið á líka
að vera gleði og húmor.“

Fiskimenn
Og séra Karl segir litla sögu
frá þeim tíma þegar hann var
prestur og trillukarl á Tálknafirði:
„Ég gleymi því aldrei þegar
ég bað Tryggva Ársæls að
gefa mér ýsu í soðið. Þetta var
í febrúar eða mars og hann
sagði að ég hlyti að vita að
ýsa veiddist ekki á þessum
tíma, bara steinbítur og þorskur. Þá sagði ég við hann: „Ef
þú færð ýsu eða lúðu á morgun, þá veistu það Tryggvi
minn að Guð er að senda mér
þann fisk.“ Daginn eftir kom
Eyrún kona Tryggva með sex
kílóa lúðu og sagði að Tryggvi
hefði fengið þennan fisk á
þriðja öngli á fyrstu línunni
þegar hann byrjaði að draga.
Ég varð mjög hissa og glaður.
Þetta var okkur Tryggva mikið
trúboð.“
Hvernig á að túlka þessa
sögu sr. Karls? Það verður
8
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hver að gera fyrir sig. Líklega
er hægt að túlka hana á marga
vegu. Þetta er djúp saga. Má
finna í henni dauðans alvöru?
Má finna í henni húmor?
Hvort tveggja? Eða eitthvað
annað?

Frístundaveiðarar
Ennþá er sr. Karl dálítill
trillukarl. Hann á litla trillu
en engan kvóta. „Í hvert skipti
sem ég hitti Árna Mathiesen
sjávarútvegsráðherra skora ég
á hann að breyta kvótalögunum þannig að frístundaveiðarar svokallaðir megi veiða
eins og fimm tonn á ári. Þó
ekki væri nema til að geta
borgað hafnargjöld, skipaskráningarvottorð og aðra
nauðsynlega pappíra og smáviðhald. Þetta er ekki nema
sanngjarnt.
Þá er ég að tala um litlar
trillur sem ganga ekki nema
sex-sjö mílur og eru ekkert að
skrattast – nei, ég má nú ekki
nota það orðalag – þeytast í
kringum land á þrjátíu-fjörutíu
mílum. Það er enginn smámunur á þriggja tonna trillu
sem gengur sex mílur eða niðurmældum sex tonna bát sem
gengur tuttugu og fimm mílur.“

Efast æ sjaldnar ...
Frá Ísafjarðarkirkju berst
dynjandi klukknahljóð í
morgunkyrrðinni. Það er verið
að kalla til tíða. Sr. Karl ókyrrist um stund. Hann langar í
messuna hjá séra Magnúsi en
hann langar líka til að halda
áfram að spjalla. Síðan kyrrist
hann líkt og vindur og sjór
gera ævinlega og við höldum
áfram að spjalla. Hvað sem
allri messugerð líður verður

Guð áfram á sínum vísa stað.
– Sækir nokkru sinni á þig
efi? Er eitthvað í tilverunni
sem er óhvikult?
„Ég efast æ sjaldnar um tilvist guðs.“
Löng þögn.
„Ég er búinn að sjá svo
mörg kraftaverk.“

Í fornri sveit
Karl Valgarður Matthíasson
er fæddur á Akureyri 12. ágúst
1952. Foreldrar hans eru Fjóla
Guðjónsdóttir húsmóðir og
Matthías Björnsson, kennari
og loftskeytamaður. Þess má
geta, að eitt sinn var Matthías
loftskeytamaður á togaranum
Skutli frá Ísafirði.
„Fyrstu níu ár ævinnar er
ég alinn upp að mestu í Kópavogi en þegar ég var 10 ára
gamall fluttust foreldrar mínir
til Húsavíkur. Þar átti ég
heima næstu fimm árin. Á
sumrin var ég sendur í sveit
til Unnar Sigurðardóttur afasystur minnar og Guðjóns
Sigurðssonar bónda hennar.
Þarna var ég svo heppinn að
kynnst mótekju og ullarþvotti
og ýmsu öðru sem einkenndi
sveitalífið hérlendis um langt
skeið. Vel var gengið um heyið
og nýtni var okkur krökkunum
inrætt í hvívetna. Á þessum
sveitabæ, sem heitir Svæði og
er fyrir ofan Dalvík, bjó einnig
háöldruð langamma mín,
Ingibjörg Sigurðardóttir. Hún
var næstum blind. Hún hafði
mikil áhrif á mig með trú sinni.
Í minningunni eru mér
stundirnar úr sveitalífinu sérstaklega dýrmætar. Það er
ómetanlegt að hafa lært að
mjólka og moka flórinn og
margt, margt annað, svo sem
að taka þátt í heyskap þar sem

öll tún voru rökuð með hrífu.
Skólarnir byrjuðu svo seint á
haustin á þessum árum að ég
gat verið í sveitinni fram í
október. Þess vegna var ég í
göngum og réttum á þessum
tíma og tók þátt í sláturtíðinni
með öllum þeim hefðum í
matargerð sem ríktu hjá þeim
Unnu og Guðjóni í Svæði –
sláturgerð, döndlar og margt,
margt fleira.“

Skóli, grálúða
og fjölskylda
„Við systkinin vorum 7 en
einn bróðir okkar dó í bílslysi
sjö ára gamall. Þá vorum við
nýflutt til Reykjavíkur. Ég fór
í Menntaskólann í Reykjavík.
Á sumrin vann ég hjá Loftorku í Ártúnsbrekkunni. Á
þessum tíma tók ég líka að
stunda sjóinn og var bæði
messagutti og háseti hjá Eimskip. Eitt sumarið var ég á
grálúðu á Gunnari frá Reyðarfirði. Það var útilega og við
beittum loðnu allt sumarið.
Eftir stúdentspróf fluttist sr.
Karl vestur á Snæfellsnes þar
sem hann var kennari – leiðbeinandi – og sjómaður í
nokkur ár. Þar kynntist hann
konunni sinni, Sesselju Björk
Guðmundsdóttur frá Miðhrauni. Þau byrjuðu að búa í
Grundarfirði en sr. Rögnvaldur Finnbogason gifti þau í
Hellnakirkju í júlímánuði árið
1980. Þau Sesselja og Karl
hafa eignast þrjú börn, tvö
þeirra á Vestfjörðum.

Ýmsir ferðamátar
„Ég hafði alltaf verið veikur
fyrir guðfræðinni og kíkti tvisvar í deildina“, eins og hann
orðar það, „en tók ekki að
stunda námið fyrir alvöru fyrr

en árið 1981.“ Hann lauk því
síðan með alvöru og sóma og
vígðist í upphafi árs 1987 til
Staðarprestakalls í Súgandafirði.
„Þau 14 ár sem ég hefi þjónað sem prestur hefur margt á
dagana drifið, sérstaklega hér
vestra. Mér eru minnisstæðar
ferðirnar með snjóbílnum yfir
Botnsheiðina og bátsferðirnar
með Fagranesinu. Stundum
var farið með vélsleðum og
eina ferð fór ég með varðskipi
á milli staða til að skíra. Flest
prestsskaparárin hef ég verið
skikkaður í kennslu og þá hef
ég aðallega kennt stærðfræði
og eðlisfræði. Einstaka sinnum fór ég á sjóinn í afleysingum þegar tækifæri gafst, svo
sem hjá Guðna Einars á Sigurvoninni, einnig hjá Þórsbergsmönnum á trillu og einn
túr fór ég með Erni sem þá var
skipstjóri á Tálknfirðingi.“

Hvaðan?
Þegar séra Karl er spurður
hvaðan hann sé eiginlega, því
að það liggur hreint ekki í
augum uppi, þrátt fyrir það
sem að framan er sagt, þá
þegir hann fyrst lengi en talar
svo lengi:
„Ég get sagt að ættir mínar
liggi í Borgarfjörð, Svarfaðardal, Héðinsfjörð og Vopnafjörð. En hvaðan er ég? Er ég
úr Kópavogi? Er ég frá Húsavík, Hellnum, Suðureyri, Ísafirði, Súðavík, Tálknafirði,
Bíldudal, Patró, Barðaströnd
eða Grundarfirði? Það er
kannski best að segja að ég sé
frá öllum þessum stöðum. Þeir
hafa allir gefið mér mikið og
eiga stað í hjarta mér. Minningar eru þeim öllum bundnar,
sumar mjög góðar og ánægjulegar. Aðrar átakanlegar og
erfiðar.
Það kemur sér vel fyrir mig
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að hafa kynnst öllum þessum
stöðum og lífinu þar. Það er
hollt fyrir þá sem vilja vera
þingmenn að vita hvernig
samfélögin eru. Enda er stór
hluti þingmennskunnar að
vera á ferðinni um kjördæmið
og sjá framvindu mála og
reyna að hafa góð áhrif á hana,
skilja hvernig atvinnulífið er
byggt upp, á hverju það grundvallast og í hverju ný tækifæri
liggja.“

Þingmaðurinn
og presturinn
– Hvernig er að vera þingmaður og prestur í senn – er
eitthvað líkt með þessum
störfum?
„Já, það er margt líkt með
þeim. Í raun og veru er kosið
í bæði störfin. Þú verður að
leggja allt þitt fram í þágu
þeirra sem velja þig. Bæði
prestar og alþingismenn verða
að hafa mikil samskipti við
fólk og báðum þessum stéttum er nauðsynlegt að geta sett
sig inn í aðstæður annarra.
Þeir verða að geta skilið og
skynjað tilfinningar fólks,
óskir þess og væntingar. Alþingismenn eiga að vera þjónar, rétt eins og prestar og ráðherrar. Þeir sem verða alþingismenn mega ekki gleyma
þeirri grundvallarskyldu að
verja stjórnarskrána og stuðla
að bættum hag einstaklinga,
hópa og byggðarlaga, svo eitthvað sé nefnt.
Þó að alþingismenn tali oft
mikið, og prestar reyndar líka,
verða þeir einnig að geta hlustað á fólk. Presturinn hefur oft
það hlutverk að liðsinna fólki.
Ekki einungis við hina andlegu hluti. Það er mikilvægt
að þingmenn eins og prestar
geti sett sig inn í aðstæður
fólksins og samfélaganna,
bæjanna, þorpanna og sveit-

anna, og tekið þátt í gleði
fólksins og áhyggjum. Þó að
þingmaðurinn sé í ákveðnum
stjórnmálaflokki, þá er skylda
hans að hlusta á alla, skylda
hans að liðsinna öllum sem
leita til hans, svo fremi það
brjóti ekki gegn sannfæringu
hans.
Já, það er margt líkt með
prestskap og þingmennsku.
Umfram allt verður þú að
kunna að hlusta. Enda þótt
þingmenn sjáist yfirleitt vera
að tala, þá hygg ég að þeir
hlusti meira en þeir tala. Að
minnsta kosti tel ég að svo
eigi að vera.“

Hættur í stjórn
Byggðastofnunar
– Þú varst í stjórn Byggða-

ákvæði og reglur sem lúta að
aðstöðu sveitarfélaganna og
ýmsu öðru. Sem betur fer eru
það ekki aðeins stjórnarandstöðuþingmenn Vestfjarða
sem halda þessu fram. Þingmenn ríkisstjórnarflokkanna
gera það líka en þeir mættu
vera áhrifameiri í flokkum sínum.
Ég ætla rétt að vona að smábátaflotanum verði ekki rústað í haust. Það væri enn eitt
höggið á landsbyggðina frá
ríkisstjórninni. Ég veit að
flestir íbúar höfuðborgarsvæðisins vilja hafa góða og
blómlega landsbyggð, rétt
eins og við viljum hafa góða
og blómlega höfuðborg. En
því miður hafa einhvers staðar
á leiðinni orðið nokkur skil
þarna á milli. Í raun ætti að

góða hluti með heilsuræktaráform sín í barnaskólanum í
Reykjanesi. Öll þessi brautryðjendavinna hlýtur að vekja
von og gleði okkar allra, hvar
svo sem við erum í einhverjum stjórnmálaflokki.
Þá eru menn líka byrjaðir
að þreifa fyrir sér í þorskeldi,
bæði í Tálknafirði og hér á
norðursvæðinu. Kræklingur
er etinn um allan heim og ég
veit að menn eru einnig byrjaðir á því sviði. Það liggja
miklir möguleikar í hvers
konar fiskeldi og skeljaeldi.
Ég vona bara að eignarhaldið
á þessari ónumdu auðlind
lendi í sem flestra höndum.
Ég vona að heimamenn byggi
þetta upp og komi sem mest
að þessum málum sjálfir. Fyrst
og fremst vona ég að tregða

sömu uppeldi, að skólarnir
þeirra séu góðir og kennurunum líði vel í einu mikilvægasta starfi þjóðarinnar. Ég
vona að samningarnir við þá
hafi verið góðir. Skólarnir
verða að koma meira inn á
listgreinar og heimspeki.
Ég tel einnig að kristin gildi
eins og kærleikurinn ættu að
vera meira í heiðri höfð. Verkefnið í skólanum á Flateyri er
til fyrirmyndar. Við verðum
að styrkja börn og unglinga
þannig að þau leiðist ekki út í
drykkju og aðra vímuefnaneyslu. Besta forvörnin er að
þeim líði vel, að þau hafi fastan grunn í tilveru sinni. Unglingar og börn verða að hafa
hlutverk í lífinu, alveg eins og
allt annað fólk. Það er okkar
að búa svo um að það gangi

önnur eiturlyf. Þetta er ein
mesta ógn samfélagsins á
okkar dögum – brennivínsdýrkunin, þar sem menn reyna
að gera allt fallegt í kringum
vínið.
Ég nota hvert tækifæri sem
ég get til að tala um lífið við
unglinga og hvað það er sem
skiptir máli, hvað það er sem
veitir okkur gleði í tilverunni,
hvernig við eigum að vinna á
ótta og kvíða og einmanaleika. Unglingur sem útilokast
einhvern veginn með slíkar
tilfinningar, hann er í mikilli
hættu.“

öllum þeim sem aðhyllast félagshyggju, jafnaðarmennsku, kvenfrelsi og hvers konar
jafnrétti. Ég vona svo sannarlega að við fáum aukið fylgi í
næstu kosningum. Ég vona
svo sannarlega að rödd jafnaðarmennskunnar fá að
hljóma á mun öflugri hátt en
áður. Enda veitir ekki af í þjóðfélagi okkar þar sem bilið milli
fátækra og ríkra breikkar stöðugt. Það sem mig langar mest
til að gera sem þingmaður er
að verða að liði. Vera í góðum
tengslum við fólkið. Mig
langar til þess.“

Jafnaðarmaður

Bænheyrð – enda
hátt á annað þúsund

Sr. Karl fór snemma að taka
þátt í pólitík. „Á unglingsárum mínum voru mótmæla-

Þessu spjalli ljúkum við
með ánægjulegum sögum úr

dnar um tilvist Guðs
stofnunnar en ert nú hættur...
„Já, það var ánægjulegt að
mörgu leyti að vera í stjórn
Byggðastofnunar. En samkvæmt siðareglum þingflokks
Samfylkingarinnar sitja þingmenn hennar ekki í stjórnum
sjóða eða stofnana sem deila
út fé. Það er ákveðin hætta á
því að menn rugli saman því
sem ekki á að rugla saman ef
þeir eru bæði þingmenn og
stjórnarmenn í bönkum eða
sjóðum. En það getur líka haft
jákvæðar hliðar.
Ég vildi að betur væri búið
að Byggðastofnun því að hún
á undir högg að sækja. Ég er
næsta viss um að Davíð Oddsson hefur verið feginn að
Byggðastofnun fór undan
hans ráðuneyti yfir í iðnaðarráðuneytið. Það þarf miklu
meira fjármagn til þessarar
stofnunar svo hún geti starfað
með líkum hætti eins og til
dæmis byggðastofnunin í
Noregi. “

fara fram mjög öflug og kröftug þverpólitísk umræða um
byggðamál Íslendinga á öllum
sviðum.“

Brautryðjendur
– Framtíðin ...
„Ef þú ert að spyrja um
framtíð Vestfjarða, þá tel ég
hún geti verið björt. Hér eru
ánægjulegir vaxtarbroddar á
ferðinni. Það er mjög ánægjulegt að sjá framtak Gunnars
Þórðarsonar í sushi-framleiðslunni og ekki síður framtakið hjá Jóa og félögum í
3X-Stál. Þá vona ég að Stebbi
Dan fái tækifæri til að gera

og tortryggni kerfisins drepi
þetta ekki í fæðingu. Mig
langar líka að minna á að
ferðamennskan sem atvinnugrein gefur næstmestu tekjurnar í þjóðarbúið. Á því sviði
hljótum við að ætla okkur stóraukinn hlut.“

Börnin og
unglingarnir
„Já, þú varst að spyrja um
framtíðina. Hvað um framtíðina, börnin okkar? Hvað
vona ég um mín eigin börn og
öll önnur börn? Ég vona að
þau dafni vel í góðu og reglu-

eftir að þau séu til dæmis ekki
verkefnalaus á sumrin eða á
öðrum tímum.“

Brennivínið ...
Séra Karl er bindindismaður á áfengi af lífi og sál. Hann
hefur ekki bragðað vín í fimmtán ár. Einhverjar sögur ganga
af því að honum hafi þótt sopinn nokkuð góður á yngri árum. ,,Það klæddi mig ekki.“
Hann heldur áfram að tala
um ungdóminn: „Það er mér
áhugamál að unglingarnir hafi
traustari grunn til að standa á
þegar þeir ganga út í lífið svo
að þeir leiti ekki í vínið og

göngur daglegt brauð. Ég tók
þátt í mörgum þeirra. Ég hef
alltaf verið félagshyggjumaður og litið svo á að allir
þegnar landsins eigi að hafa
jafnan rétt og möguleika til
að komast áfram í lífinu. Allt
frá sextán ára aldri var ég félagi í Alþýðubandalaginu. Ég
tók þátt í að stofna Alþýðubandalagsfélag Snæfellsness
sunnan heiða og var fyrsti formaður þess. Líka var ég formaður kjördæmisráðs Alþýðubandalagsins á Vestfjörðum.
Þaðan kem ég svo til liðs
við Samfylkinguna. Hlutverk
hennar er að þjappa saman

prestskapnum. Séra Kalli
(eins og hann kallar sjálfan
sig iðulega) er kímileitur og
ísmeygilegur þegar hann segir
frá. Hann virðist vera búinn
að steingleyma messunni hjá
séra Magnúsi.
„Á fyrstu skíðavikunni sem
var endurvakin á Ísafirði voru
veðurhorfur slæmar. Ég átti
að vera með messu undir berum himni. Ég byrjaði hana
undir regnhlíf sem Bjössi
Helga hélt á, að mig minnir. Í
messunni báðum við um sólskin og góða daga. Og viti
menn: Við vorum bænheyrð
enda hátt á annað þúsund
manns í messunni. Og skíðavikan gekk mjög vel.“

Að flýta sér?
„Það hefur aðeins einu sinni
komið fyrir mig að vera tekinn
fyrir of hraðan akstur. Það var
á Skutulsfjarðarbrautinni á
Ísafirði. Löggan spurði hvort
mér lægi mikið á. Ég svaraði:
„Ég er að verða of seinn í
kistulagningu.“ Þá sagði löggan: „Heldurðu kannski að
hinn látni sé eitthvað að flýta
sér?“ Þetta fannst konunni
minn mjög fyndið.“

Lögin um stjórn
fiskveiða
– Er landsbyggðin á vetur
setjandi, svo að spurt sé eins
og oft er rætt um landsbyggðina?
„Landsbyggðin getur staðið
undir sér sjálf. Það geta Vestfirðingar líka. Ég hef starfað
með fólki úr næstum því öllum prestaköllum á Vestfjörðum og þetta fólk getur mjög
auðveldlega lifað hér og dáið
án aðstoðar annarra. Hér býr
geta, kraftur og þekking til að
lifa í magnaðri náttúru andstæðnanna. Og svo mun alltaf
verða. Hins vegar má ekki
setja þannig lög og reglur að
þau hreinlega hindri dugandi
menn í að eiga hér heima.
En því miður er slæmt
ástandið hvað þetta varðar,
sérstaklega lögin um stjórn
fiskveiða. Reyndar líka önnur

Húmor Guðs ...
„Eitt sinn er ég þjónaði á
Bíldudal var björgunarsveitin
fengin til að sækja mig til
Tálknafjarðar á nýjum og fullkomnum björgunarsveitarbíl
þeirra Bílddælinga. Mikill
snjór var og þeir fóru út úr
bílnum til að hleypa lofti úr
dekkjum eða læsa drifi. Þá
vildi ekki betur til en svo þegar
þeir lokuðu bílhurðunum að
samlæsingin bilaði og læsti
mennina úti. Þeir lentu í góðum göngutúr eftir hinum lyklunum og gátu svo sótt prestinn
sem sagði þeim að húmor Guðs
gæti verið með ólíkindum.
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Nemanda sem líður
illa gengur illa í námi
– rætt við Kristrúnu Lind Birgisdóttur, skólastjóra á Flateyri, sem hefur innleitt nýjar áherslur í skólastarfinu
Kristrún Lind Birgisdóttir
er kennaramenntuð en hefur
aldrei unnið sem kennari. Að
námi loknu fékk hún strax
aðstoðarskólastjórastöðu í
Grunnskólanum á Flateyri og
er nú orðin skólastjóri. Hún
er eyfirsk að uppruna en kom
til Flateyrar fyrir þremur árum. Hún segist hafa orðið
mjög undrandi á því hversu
öflugt og stórborgarlegt
menningarlífið er á Flateyri.
Hún heldur mikið upp á
veitingastaðinn Vagninn. Ekki
er það samt vegna þess að
hún sé drykkfelldari en gengur
og gerist, heldur finnst henni
menningarlífið merkilegt og
undrast það hversu vel er mætt
þegar eitthvað er um að vera.
„Það er nokkurn veginn
sama hvað er. Ef eitthvað er
um að vera á Vagninum, þá
mæta allir sem aldur og heilsu
hafa til. Maður sér oft vel á
annað hundrað manns sækja
einhvern viðburð, sem er mjög
mikið miðað við að á Flateyri
búa ekki nema um 300 manns.
Það má segja að hér sé mesta
fjörið miðað við höfðatölu.“

Stuttmyndir
á Akureyri
Kristrún er fædd og uppalin
á Árskógsströnd við Eyjafjörð. „Pabbi minn var skólastjóri í Árskógsskóla. Svo fór
hann á skak á sumrin þegar
skólahald lá niðri. Slíka frístundarútgerð var hægt að
stunda áður en kvótinn keyrði
alla slíka frístundaútgerð í kaf.
Ég náði einu góðu sumri með
honum á skakinu það var erfitt
en gaman.
Þegar ég var að verða 13
ára flutti ég til Akureyrar og
gekk þar í gagnfræðaskóla.
Þegar honum lauk fór ég í
Verkmenntaskólann á Akureyri og útskrifaðist þaðan
1993.
Eins og svo oft vill verða,
þá einbeitti ég mér ekkert sérstaklega vel að náminu á mínum menntaskólaárum, mestur
tími fór í að kenna fólki á
skíði, búa til stuttmyndir og
vinna að félagslífinu í skólanum. Ég eyddi mestum tímanum í VMA með strákunum í
stuttmyndaklúbbnum Filmunni. Ég var fyrst formaður
klúbbsins og síðar framkvæmdastjóri þegar menntaskólaárunum lauk. Ég er þess
fullviss að sá tími sem ég
eyddi í félagsstörf og vinnu
með skólanum skildi meira
eftir sig en sjálft námið, það
átti í það minnsta við í mínu
tilfelli. Ég er ekki að segja að
krakkar eigi að sleppa því að
fara í skóla heldur segir þetta
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10.PM5

meira um skólana. Ég er alveg
á því að auka eigi lífsleikni í
framhaldsskólum verulega.“

Verður alltaf að
vera umkringd fólki
„Ég vann m.a. í Sjallanum
á Akureyri með Verkmenntaskólanum. Dóttir mannsins
sem rak skemmtistaðinn var
og er heyrnarlaus og það vakti
athygli mína á táknmálsfræðinni sem var að fara af stað í
Háskóla Íslands um það leyti
sem ég var að útskrifast úr
Verkmenntaskólanum. Meðal
annars vegna kynna minna af
þessari heyrnarlausu stelpu
ákvað ég að prófa þetta nýja
nám.
Ég var ekki lengur en eitt ár
í táknmálsfræðinni. Mér
fannst námið mjög skemmtilegt og það var áhugavert að
fá að gægjast aðeins inn í samfélag heyrnarlausra. Ég sá
hins vegar fljótt að þetta
myndi ekki eiga við mig. Það
eru tvær leiðir úr táknmálsfræðinni, annars vegar að fara
í táknmálstúlkinn og hins vegar að demba sér í rannsóknarstörf. Ég er alls ekki rétta týpan í svoleiðis „maður á mann“
störf. Ég verð að vera umkringd fólki.“

Rósa veiddi
Kristrúnu
„Ég ákvað að skipta um
nám og fór í Kennaraháskólann. Ég hafði reyndar verið
búin að ákveða að streitast á
móti kennarageninu og gera
eitthvað allt annað, en ég lét
undan. Árin mín í Kennaraháskólanum voru nokkuð eðlileg háskólaár, frekar lítið um
peninga og þegar ég lít til baka
finn ég bragðið af spaghetti
með tómatsósu, cheeríósi og
núðlum.
Þegar árunum í Kennaraháskólanum var að ljúka var
ég sannfærð um að kaup og
kjör kennara væru ekki viðunandi og ætlaði mér alls ekki í
kennslu. Það vildi svo þannig
til að haldinn var „veiðidagur“
í skólanum, þar sem skólastjórar frá svo til öllum skólum
á landinu koma og reyna að
tæla nýútskrifaða kennara til
sín. Mönnum er lofað gulli og
grænum skógum, ókeypis
húsnæði og góðum launum.
Það var ein kona sem vakti
áhuga minn, það var Rósa Þorsteinsdóttir. Hún var þá skólastjóri Grunnskóla Önundarfjarðar. Hún sat við borð með
hárið allt út í loftið og var
ekki með neitt á borðinu nema
nokkrar lyklakippur og

myndaalbúm. Af einhverjum
ástæðum sat þessi kona í mér
og ég hringdi í hana stuttu
síðar og réði mig í vinnu.“

Lenti í kosningakaffi
hjá Sjálfstæðisflokknum
„Ég hafði aldrei komið til
Önundarfjarðar þegar ég réð
mig í vinnu þar. Ég hafði
nokkrum sinnum farið til Ísafjarðar til þess að keppa á skíðum en aldrei farið vestar á
firðina. Ég plataði vinkonu
mína til að kíkja með mér
vestur til að kanna aðstæður.
Við lögðum af stað í maí
1998, ókum Djúpið og fannst
leiðin heldur óaðlaðandi, löng
og leiðinleg. Að lokum komumst við til Flateyrar. Þetta
var sama dag og bæjarstjórnarkosningar voru í Ísafjarðarbæ og við lentum fyrir algera
tilviljun í kosningakaffi hjá
Sjálfstæðisflokknum, fórum á
kjörstað og gengum um bæinn. Þennan dag hitti ég flesta
þá sem ég þekki enn í dag,
þremur árum síðar, og báðar
höfum við ílenst á Flateyri.“

Gerði samantekt um
framtíð Holtsskóla
Kristrún hefur aldrei unnið
sem óbreyttur kennari. „Ég
gekk beint inn í aðstoðarskólastjórastöðu. Rósa Þorsteinsdóttir hætti um sumarið
sem skólastjóri í Grunnskóla
Önundarfjarðar. Við tók Sigrún Sóley Jökulsdóttir og vann
ég við hlið hennar í tvö ár. Á
þessum tíma var mikið deilt
um grunnskólamál í Önundarfirði. Menn voru ekki sammála um framtíðarskipan
skólamála í firðinum og þessi
tvö ár var töluvert deilt um
hvað best væri að gera. Þetta
tók töluvert á mann en var
vissulega lærdómsríkt.
Vorið 1999 fékk ég það hlutverk að vinna samantekt og
könnun um hvort hægt væri
að reka skóla í Holti sem rekinn væri með öðruvísi áherslum til að laða að nemendur
víðar en bara úr sveitum Önundarfjarðar.
Við þessa vinnu kynntist ég
námsstefnu sem upprunin er
á Indlandi og gengur undir
nafninu Global education.
Böðvar Jónsson, mannræktaráhugamaður á Akureyri, lét
mér í té mikið af efni um þessa
stefnu og ég varð alveg hugfangin af henni. Í mjög grófum
dráttum ganga þessar hugmyndir út á að byggja þurfi
nemendur fyrst upp sem
manneskjur áður en hægt er
að byrja að troða ofan í þá
námsefni.“

Varð skólastjóri
síðasta sumar
„Þó að ég hafi hrifist af
námsstefnunni á meðan ég var
að vinna þessa samantekt, þá
datt mér ekki í hug að ég
myndi einhvern tímann reyna
að innleiða hana í Grunnskólann á Flateyri. Á þeim tíma
var ég ekkert viss um hvað ég
myndi gera í framtíðinni,
hvort ég yrði áfram á Flateyri
eða hvað.
Í vor varð ljóst að ég yrði
skólastjóri Grunnskólans á
Flateyri og þá var ýmislegt
farið í gang, mest vegna áhrifa
frá Böðvari. Í samstarfi við
Hrafnagilsskóla í Eyjafirði og
Smáraskóla í Kópavogi sóttum við um styrk til þess að
hanna verkefnabanka í lífsleikni. Forsenda þess var að
við myndum innleiða skólastefnu Global education. Við
fengum styrkinn og fórum
strax af stað. Ég var svo heppin að hafa frábært starfsfólk
sem var einhuga um að breyta
og bæta stefnu skólans. Án
þessa fólks hefði þetta ekki
orðið að veruleika.

Morgunstundin
getur varað lengi
„Stefnan byggist á fjórum
hornsteinum: Að gera allt
framúrskarandi vel, mannrækt, þjónustu við samfélagið
og alheimsvitund. Í vetur höfum við byggt á fyrstu tveimur
hornsteinunum og en smám
saman verið að taka hina inn
og stefnum að því að undirstaðan í skólastarfinu í haust
verði hornsteinarnir allir fjórir.
Á hverjum morgni eru börnin látin hittast á sal. Einn
kennari sér um morgunstundina og fjallar um hugtak
dagsins sem yfirleitt tengist
dyggð mánaðarins. Við ræðum einnig málefni líðandi
stundar og það sem gengið
hefur vel hjá okkur í skólastarfinu. Þá kemur einn nemandi úr yngri deild og annar
úr eldri deild og fjalla um hugtak vikunnar. Hugtakið getur
verið jákvæðni, kurteisi, virðing eða eitthvað slíkt. Þegar
fjallað hefur verið um hugtak
vikunnar syngjum við saman
þangað til allir eru komnir í
gott skap og tilbúnir að takast
á við daginn. Það tekur mislangan tíma að koma öllum í
gott skap og klára morgunstundina, allt frá tuttugu mínútum upp í klukkutíma.

Þeim sem líður
illa gengur illa

„Margt annað er gert til að
rækta nemendur sem manneskjur. Þeir eru látnir halda
dagbók þar sem þeir skrifa til
dæmis spakmæli dagsins og
ýmsar vangaveltur um lífið og
tilveruna. Nemendur sækja
síðan tíma í lífsleikni tvisvar í
viku. Þetta er gert svo að nemendur verði sjálfstæðir einstaklingar og líði betur.
Þótt nýjar áherslur séu lagðar í skólastarfið á Flateyri
gleymast hefðbundnar greinar
ekki. Börnunum er að sjálfsögðu kennt að lesa, skrifa og
reikna eins og gert er í öðrum
skólum. Ég hef hins vegar
lengi verið þeirrar skoðunar,
að nemenda sem líður illa og
hefur lélega sjálfsmynd gengur illa í námi. Lausnin fellst
ekki í því að láta hann sækja
endalausa aukatíma. Það
skiptir engu máli hversu
marga tíma hann situr. Ef
honum líður illa og hann þolir
ekki skólann, þá gengur lærdómurinn ekkert. Það eina
sem hann lærir er að fyrirlíta
skólann. Þá er betra að verja
tíma í byggja einstaklinginn
upp svo að hann fái sjálfur
áhuga á að mennta sig.“

Góð viðbrögð
foreldra
Kristrún segir þessa nýju
námsstefnu leggjast mjög vel
í foreldra nemendanna. „Við
vorum nýlega að fá niðurstöður úr könnun sem við gerðum
meðal foreldra. Þær niðurstöður eru mjög jákvæðar en
einnig hafa foreldrar gefið það
út í viðtölum að þeir séu
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ánægðir með þetta.
Einn af augljósu kostunum
við að búa á Flateyri er að
maður fær strax viðbrögð við
því sem maður er að gera,
hvort sem það er gott eða
slæmt. Fólk er ófeimið við að
tjá sig. Ég hef fengið að heyra
það þegar menn eru óánægðir
en mér er líka hrósað þegar
eitthvað gengur vel sem ég
hef komið að. Ég hef reyndar
fengið lítið annað en hrós fyrir
að hafa innleitt þessar nýju
áherslur í skólastarfið. Ég veit
að menn myndu skamma mig
ef þeir væru óánægðir en það
hefur enginn gert hingað til.
Á meðan svo er lít ég á það
sem svo, að foreldrar og aðrir
bæjarbúar séu ánægðir með
þessa þróun.“

Króuð af á
Vagninum
Kristrún vill meina að veitingastaðurinn Vagninn á Flateyri sé mikill mannlífspottur.
„Þar gerist svo ótrúlega margt.
Ég var einmitt að tala um viðbrögð Flateyringa við því sem
ég geri en mörg af þeim viðbrögðum hafa komið fram á
Vagninum. Fyrstu tvö árin mín
á Flateyri kom fyrir að maður
var króaður af og hundskammaður fyrir eitthvað sem
mátti betur fara í skólastarfinu.
Aftur á móti hef ég einungis
verið króuð af til að þakka
mér eftir að við fórum í þessa
vinnu í skólanum. Þetta eru
mjög einlæg viðbrögð og
mikils virði þó að maður skrái
þau ekki í skýrslur um árangur
í þróunarstarfi.“

Hlífarsamsætið í Félagsheimilinu í Hnífsdal

„Á fæðingardeildinni“
í samsæti eldri borgara
Hið árlega Hlífarsamsæti
fyrir eldri borgara á Ísafirði
var haldið í Félagsheimilinu í
Hnífsdal síðdegis á laugardaginn. Þar fór allt fram með hefðbundnum hætti enda er Kvenfélagið Hlíf komið yfir nírætt
og því eldra en flestir þeirra
eldri borgara sem sóttu fagnaðinn.
Meðal þess sem til skemmtunar var má nefna leikþáttinn
Á fæðingardeildinni, sem þau
Finnur Magnússon og Karen
Ragnarsdóttir fluttu. Telja
verður, að langt sé um liðið
frá því að samkomugestir voru
á slíkum stað. Ungt tónlistarfólk, allt niður í sjö ára aldur,
flutti tónlist og nemendur úr
Dansskóla Evu sýndu dansa.
Halla Sigurðardóttir flutti
ljóð og Hlífarkórinn söng undir stjórn Ágústu Þórólfsdóttur
sem hljóp í skarðið vegna fjar-

veru Margrétar Geirsdóttur
söngstjóra. Heldur færra var í
samsætinu en oft áður, vænt-

anlega vegna slæms veðurútlits. Formaður Hlífar er Herdís Þorsteinsdóttir.

Meirapróf
Námskeið til aukinna ökuréttinda hefst á
Ísafirði mánudaginn 12. mars nk. ef næg
þátttaka fæst.
Hagstætt verð og góðir greiðsluskilmálar.
Visa og Euro raðgreiðslur til allt að 36
mánaða.
Skráning í símum 581 1919, 892 4124
og 898 3810.
Ökuskóli Sigurðar Gíslasonar
Suðurlandsbraut 16
108 Reykjavík.
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Þungur undirtónn í bókun bæjarstjór
nar Ísafjarðarbæjar
bæjarstjórnar

Endurskoða þarf skilgreiningu á hlutverki höfuðborgar
– ef borgarstjórn leggur miðstöð innanlandsflugs niður. Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar gerir misvægi í umfjöllun fjölmiðla að umtalsefni
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar lítur svo á, að endurskoða þurfi skilgreiningu á
hlutverki höfuðborgar, ef
borgaryfirvöld í Reykjavík
ákveða að miðstöð innanlandsflugs í borginni verði
lögð niður. Þessi mál voru
rædd á fundi bæjarstjórnar
sl. fimmtudag í framhaldi
af bréfi Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra til bæjar-

ráðs, þar sem hann fjallar um
umræðuna um flutning
Reykjavíkurflugvallar. Í bréfi
Halldórs kemur m.a. fram almenn gagnrýni á gerólík viðhorf og vinnubrögð fjölmiðla
eftir því hvort höfuðborgarsvæðið eða landsbyggðin eiga
hlut að máli.
Í bréfi bæjarstjóra voru tekin upp fjölmörg atriði úr umfjöllun síðustu vikna um mál-

efni Reykjavíkurflugvallar.
Bæjarstjóri segir þar m.a.:
„Undirrituðum finnst reyndar
með ólíkindum hvað þetta mál
fær mikla fjölmiðlaathygli og
hversu lítill hluti af umfjöllun
fjölmiðla snýst um þá sem
raunverulega nota Reykjavíkurflugvöll. Má segja að það
sé samnefnari allrar almennrar
umfjöllunar um þjóðmál í
okkar fjölmiðlum. Fjölmiðlar

leita eftir skoðunum þeirra er
búa á höfuðborgarsvæðinu í
almennri umfjöllun en leita
til okkar á landsbyggðinni ef
eitthvað brennur eða fer á
hausinn.“
Á bæjarstjórnarfundinum í
síðustu viku var eftirfarandi
bókun, sem Birna Lárusdóttir,
forseti bæjarstjórnar lagði
fram, samþykkt með atkvæðum allra bæjarfulltrúanna níu:

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar leggur áherslu á mikilvægi
greiðra flugsamgangna milli
höfuðborgar Íslands og landsbyggðar. Í Reykjavík hefur
verið byggð upp þjónusta á
vegum hins opinbera, þar er
Alþingi, öll ráðuneyti og
flestar stofnanir, þar með
taldar sérhæfðar sjúkrastofnanir. Uppbygging á þessari
þjónustu hefur skapað

Brautryðjendaverðlaun Iðntæknistofnunar í atvinnurekstri

Guðni Einarsson á
Suðureyri heiðraður
Guðna Einarssyni framkvæmdastjóra á Suðureyri
voru veitt brautryðjendaverðlaun Iðntæknistofnunar á
kynningarfundi stofnunarinnar í Þróunarsetri Vestfjarða
fyrir skömmu. Eitt af því sem
Guðni hefur fengist við á síðustu árum er þurrkun á fiskhausum og framleiðsla á fiskkökum. Eins og fram hefur
komið fór Guðni til Nígeríu
fyrir skömmu og kynnti sér
markaðsmál. Salan á framangreindri framleiðslu lofar
góðu og hefur hún hlotið góðar viðtökur þar í landi.
Við breytingar á kvótakerfi
og erfiðleika í rekstri fyrirtækja á Suðureyri um 1990

hóf Guðni rekstur á smábát
með bræðrum sínum og stofnaði með þeim félagið Bræðraverk. Þessi bátur var til
skamms tíma með mestu
áunnu aflareynsluna í þessum
flokki báta. Bræðraverk var
sameinað Básafelli en þeir
bræður stofnuðu annað félag
undir sama nafni. Í dag er það
útflutningsfyrirtæki í eigu
þeirra bræðra og starfar mest
frá Bandaríkjunum undir
nafninu International Seafood
Souloutions (ISS).
Fyrirtækið Klofningur ehf.
á Suðureyri var stofnað
snemma árs 1997 að frumkvæði Guðna og var hús keypt
til þurrkunarinnar. Áður hafði

verið reynt að þurrka hausa á
Suðureyri en það ekki tekist.
Forskot Súgfirðinga var heitt
vatn á Laugum, nokkru innan
við þorpið á Suðureyri, en
fram að þeim tíma hafði enginn haft kraft og getu til að
gera borholu til að nýta þennan varma eins og gert er nú.
Rekstur Klofnings hefur frá
upphafi gengið vel og framleiðsla félagsins er orðin þekkt
gæðavara á nígeríska markaðnum. Haustið 2000 var stofnuð ný deild innan Klofnings
til frekari úrvinnslu á hausum
í flokkun og söltun.
Í upphafi ársins 2000 fór að
frumkvæði Guðna í gang samstarf við fiskimjölsverksmiðj-

Guðni Einarsson með viðurkenningarskjalið ásamt er Karli
Friðrikssyni, framkvæmdastjóra Iðntæknistofnunar.
una Gná ehf. í Bolungarvík Fyrirtækin keyptu 80% hlutaum rekstur á verksmiðju sem fjár í Fiskbitum sem áður
þurrkar marning til manneldis. hafði verið í þurrkun á gælu-

Auglýst eftir byggðastefnu!
Ágæti lesandi, kannski finnst þér fyrirsögnin út í hött. En hugsaðu málið
aðeins betur. Hver hefur lagt fram stefnu í málefnum vestfirskra byggða? Áður
en spurningunni verður svarað hér skal minnt á að margir hafa lagt orð í belg. Fátt
hefur gerst til að vekja vonir. Þó er skylt að taka fram að á Suðureyri eru athafnamenn að vinna gott verk. Sama er að gerast á Flateyri. Íbúar þessara tveggja
þorpa hafa mátt horfa á eftir tækifærum á altari sameiningar. Básafell, sem varð
til úr meðal annars Norðurtanganum og rækjuverksmiðjum á Ísafirði, tók einnig
til fyrirtækja á Suðureyri og Flateyri. Niðurstaðan varð sú, að
fyrirtæki, sem bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hafði tekið þátt í að
byggja upp, með það að markmiði að auka möguleika byggðarinnar í sjávarútvegi, var selt með samþykki bæjarstjórnar.
Breytti engu þótt bæjarstjórinn hafi verið stjórnarmaður. Þar með fór gríðarlega
mikilvægur kvóti úr bænum. Grunni undir hefðbundnu atvinnulífi í Ísafjarðarbæ
var kippt burtu í einu vetfangi. Eftir sátu heimamenn með sárt ennið, en áttu þó
hlut að máli fyrir tilstilli bæjarstjórnar. Af þessari döpru sögu má ráða að vonlítið
er að líta til bæjarstjórnar um forystu í atvinnumálum. En atvinnumál eru
byggðamál fyrir Vestfirðinga.
Þingeyringar hafa þolað svipaðar sviptingar í atvinnulífi þótt með nokkuð
öðrum hætti sé. Bolvíkingar róa nú lífróður og bíða ákvarðana Byggðastofnunar
vegna sölu eigna Nasco hf. Þó verður eindregið að vara bæjarstjórn Bolungarvíkur
við þeirri ráðstöfun að verja síminnkandi ráðstöfunarfé fækkandi skattgreiðenda

dýrafóðri. Þetta verkefni er
enn á þróunarstigi.
Guðni stóð að stofnun Grárófu ehf. í desember 1997 sem
tók á leigu rekstur Fiskiðjunnar Freyju. Grárófa rak fiskvinnslu um þriggja mánaða
skeið þar til rekstur hófst aftur
undir nafni Freyju. Grárófa
setti á fót félag í Brasilíu, Saga
Islandesa Ltd., ásamt brasilískum aðilum og keypti félagið fjóra báta og rak þá til
skamms tíma. Í dag hyggur
þetta félag á frekari landvinninga í Brasilíu.
Undir árslok 1999 stóð
Guðni ásamt fleiri aðilum að
stofnun Fiskvinnslunnar Íslandssögu hf. á Suðureyri. Félagið keypti rekstur Básafells
á Suðureyri auk þess hefur
það stofnað félag við útgerðarmann á Suðureyri um kaup
á báti.
Guðni var frumkvöðull að
stofnun Íslenskrar miðlunar á
Vestfjörðum. Hann hefur
tekið þátt í endurreisn fyrrum
starfsstöðvar Íslenskrar miðlunar sem heitir nú Fjarvinnsla
Suðureyrar og gengur vel.

Netspurningin

í sveitarfélaginu til atvinnureksturs. Það er leið neyðar og nauðungar, sem of oft
hefur verið farin og gefist illa. Kvótakerfið hefur oft borið á góma á þessum vettvangi. Bent hefur verið á kosti þess og galla. En því miður er það mannanna verk
sem hefur reynst Vestfirðingum einna erfiðast að ná tökum á. Afskipti sveitarstjórna
hafa heldur orðið til hins verra. Lítið ber á samþykktum sveitarstjórna varðandi
atvinnumál. Skal þá ekki að sinni minnst á væntanlega sölu hins væntanlega
hlutafélags, Orkubús Vestfjarða, til ríkisins, sem bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
keppist við að telja sjálfri sér og öðrum trú um að verði ekki
selt til að greiða skuldir við félagslega húsnæðiskerfið.
Kannski er það svo að ríkisvaldið telji sig einfaldlega
ekki þurfa að hlusta mikið á sveitarstjórnarmenn, sem virðast
ekki klárir á því hvað rætt er og samþykkt í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Að
minnsta kosti er fátt sem bendir til þess að sveitarstjórnir beiti Alþingi og
ríkisstjórn þrýstingi í því skyni að knýja fram stefnumótun, sem gerir fólki kleift
að búa utan Reykjavíkur og næsta nágrennis. Gallinn er sá að venjulegir kjósendur eiga ekki margra kosta völ. Í hinu margrómaða lífsgæðakapphlaupi telja flestir
krónur og aura og hugsa um það helst að eiga fyrir næsta vísa- eða júróreikningi.
Skítt með það hvor einhverjir búi „úti á landi“. Sýnin til framtíðar snýst um búksorgir og útlandaferðir. Er til byggðastefna fyrir Vestfirði? Nei! Ekki meðan Alþingi og sjávarútvegsráherra vilja kvóta á ýsu og steinbít strax.

Stakkur skrifar

Reykjavík tækifæri til uppbyggingar og vaxtar og eflt
hana sem höfuðborg Íslands. Taki borgarstjórn
ákvörðun um að miðstöð
innanlandsflugs verði ekki
lengur í höfuðborginni þarf,
að mati bæjarstjórnar, að
endurskilgreina hlutverk
höfuðborgar með tilliti til
aðgengis landsmanna að
þjónustu hins opinbera.“

Spurt var:
Hvort
notarðu
oftar flug
eða bíl milli
landshluta?
Alls svöruðu 561.
Flug sögðu 184 eða 32,80%
Bíl sögðu 377 eða 67,20%

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

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Jakob Tryggvason hefur verið
þjónustustjóri hjá fyrirtækinu 3XStáli á Ísafirði í nokkurn tíma. Í
starfi hans felst umsjón með allri
þeirri þjónustu sem þarf að veita
utan verkstæðis fyrirtækisins. Hann
fer til viðskiptavina, hvar sem þeir
eru staddir í heiminum, og setur upp
búnað frá 3X-Stáli. Vegna þessa
starfs hefur hann ferðast töluvert að
undanförnu og er nú nýkominn frá
Labrador í Kanada þar sem hann var
ásamt þeim Stefáni Tryggvasyni,
Sigurði Viðarssyni og Örnólfi
Örnólfssyni að setja upp búnað í
nýja rækjuverksmiðju í bænum
Charlottetown.

Þrátt fyrir kuldann og einangrunina var þetta áhugaverð ferð
– Jakob Tryggvason og félagar eru nýkomnir úr mánaðardvöl í grimmdargaddi í einu af afskekktustu þorpum veraldar
3X-Stál hefur að undanförnu verið að hasla sér völl í
öðrum löndum og þá sérstaklega í Kanada. Fyrirtækið hefur verið að bjóða heildarlausnir og byggir oft heilu verksmiðjurnar frá grunni. Þessi
verksmiðja í Charlottetown er
sú fjórða í Kanada þar sem
3X-Stál kemur við sögu á
tveimur árum.
„Ég fór í fjórar ferðir fyrir
fyrirtækið á síðasta ári, tvær
til Kanada, eina til Noregs og
eina til Færeyja. Það er ekki
annað hægt að segja að mönnum bregði í brún þegar þeir
koma í fyrsta sinn til Labrador.
Kuldinn er ólýsanlega mikill
enda liggur landið frekar norðarlega.“

Ekki sannfærandi
flugvél
Fljúga þarf undarlega leið
til að komast í bæinn Charlottetown. „Fyrst þarf að
fljúga til Halifax. Þaðan fara
menn svo til St. John á Nýfundnalandi, síðan til St. Anthony og þaðan til Charlottetown. Við fórum þó ennþá
furðulegri leið. Við tókum

leiguflug frá Deerlake og ætluðum að fara til Labrador en
komumst ekki nema til L´Anse au Clair. Veður varð til þess
að við urðum að millilenda
og gista í þessum franska bæ.
Flogið var með hundgamalli de Havilland Beaver flugvél árgerð ´56 frá L´Anse au
Clair til Charlottetown. Vélin
fannst mér ekkert sérstaklega
sannfærandi. Kuldinn í henni
var líka svo mikill en það góða
var að hún var með skíði. Það
fannst mér eini kosturinn við
vélina.“

Vélsleðir heppilegustu fákarnir
Bærinn Charlottetown er
mjög afskekktur. „Samgöngur
á Vestfjörðum eru alger hátíð
miðað við það sem tíðkast á
Labrador. Enginn vegur liggur
til bæjarins og höfnin lokast
vegna ísa yfir vetrartímann.
Eina leiðin til að komast til
bæjarins er með flugvél eða
vélsleða.
Þrátt fyrir að enginn vegur
liggi til bæjarins eiga íbúar
hans samt nokkra bíla. Þá nota
þeir eingöngu til að keyra á

milli húsa í bænum á sumrin
en hver maður á þar að auki
að minnsta kosti einn og allt
upp í þrjá vélsleða. Það leikur
líka enginn vafi á því að þeir
eru heppilegustu reiðfákarnir
á þessum slóðum.“

Verksmiðjan mun
gjörbylta bænum
„Þegar til bæjarins var komið, var um að gera að hefjast
handa. Til stóð að setja upp
allan þann vélbúnað sem 3XSál seldi til verksmiðjunnar.
Mikill fjöldi iðnaðarmanna
alls staðar að var í bænum.
Húsið sem verksmiðjan er í
er alveg nýtt. Að flatarmáli er
það töluvert stærra en Básafellshúsið á Ísafirði. Til stendur að vinna þarna á vöktum í
20 tíma á sólahring.
Ekki búa nema um 300
manns í bænum. Talið er að
um 90 manns eigi eftir að
vinna í verksmiðjunni. Þar að
auki þarf að þjónusta þá starfsmenn á ýmsan máta og þannig
skapast enn fleiri störf. Þess
vegna er ljóst að þessi verksmiðja á eftir að gjörbylta
bænum. Auk þess að veita

íbúum hans vinnu má búast
við því að fjöldi manns eigi
eftir að flytja í bæinn þegar
verksmiðjan tekur til starfa.
Það er sorglegt að segja frá
því, en síðan þorskurinn hvarf
á þessum slóðum hafa íbúar
Charlottetown verið að gera
mest lítið. Flestir þeirra hafa
lítið sem ekkert unnið og lifað
af bótum frá ríkinu.“

Verksmiðjan lokast
líklega í nokkra
mánuði á ári
Eins og áður segir lokast
höfnin yfir hörðustu vetrarmánuðina. „Þess vegna held
ég að verksmiðjan muni lokast
í nokkra mánuði á ári. Það
segir sig sjálft að ekki er hægt
að reka verksmiðju ef ekkert
er hráefnið.
Ég veit ekki alveg hvernig
menn ætla að geta rekið svona
apparat ef það þarf að loka
því í fleiri mánuði. Samt virðast Kanadamenn alveg vita
hvað þeir eru að gera. Þeir eru
ekki eins og við Íslendingar.
Ef einhver vinnsla skilar ekki
hagnaði, þá er henni umsvifalaust hætt. Ekki er reynt að
teygja lopann til hins ýtrasta
eins og oft er gert hérna á
Íslandi.“

geta fengið sé helstu nauðsynjar. Ekki gafst mikill tími
til að skoða sig um enda lá
mikið á að koma verksmiðjunni í starfhæft form hið
fyrsta. Það eina sem við
gerðum okkur til skemmtunar
var að prufa einu sinni að
veiða fisk í gegnum ísvök.
Maðurinn sem við bjuggum
hjá vinnur ekki neitt á veturna
og stundar því þessar veiðar
af hörku og fengum við að
koma með honum einu sinni.“

Allir í vinnuna
á einum vélsleða
Kuldinn var meiri en menn
eiga að venjast á Íslandi.
„Þegar logn var og heiðskírt
var 35 stiga frost. Samt snjóaði
ekki mikið. Við vorum þarna

úti í mánuð og ekki snjóaði
nema í tvo daga. Þá var líka
blindbylur.
Ekki var nema tíu mínútna
gangur frá heimili okkar að
vinnustaðnum. Þrátt fyrir það
var ansi kalt að ganga í vinnuna. Það er mjög erfitt að þurfa
að labba oft á dag í svona
miklum kulda. Þess vegna
redduðum við okkur vélsleða
og það munaði miklu. Við
festum forláta sleða aftan í
fákinn og gátum því farið allir
í vinnuna á einum vélsleða.
Þrátt fyrir kuldann og einangrunina var þetta áhugavert
ævintýri. Það er ómögulegt
að segja hvenær ég verð næst
sendur í svona ferð. Það gæti
gerst á morgun en það gætu
líka liðið nokkrir mánuðir“,
segir Jakob Tryggvason.

Jakob og Stefán Tryggvasynir ásamt Önrólfi Örnólfssyni á
göngu í L´Anse au Clair. Þetta var fyrsti dagur þeirra í Kanada og eins og sjá má var þeim skítkalt.

Veiddu
í gegnum vök

DeHavilland Beaver flugvélin í L´Anse au Clair. Beðið eftir heppilegu veðri til flugs.

Íbúar Charlottetown eru
mjög trúaðir. „Það eru sex
mismunandi trúarreglur í
bænum. Það er mjög mikið,
sé hugsað til þess að íbúarnir
eru ekki nema um 300.
Aka þurfti í 40 mínútur á
vélsleða til næsta bæjar til að

Gististaður félaganna í Charlottetown.
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Austan og norðaustan
5-10 m/s, en 10-15 m/s
norðvestantil og með suðurströndinni. Él á Vestfjörðum og annesjum
norðanlands, en súld og
dálítil rigning á Suðurlandi. Vægt frost norðanlands, en hiti 1-6 stig
syðra.
Horfur á föstudag:
Austan og norðaustan
8-13 m/s. Él norðan- og
austanlands, en bjart
veður suðvestantil. Hiti
0-5 stig, en vægt frost á
norðanverðu landinu.
Á laugardag:
Austan og norðaustan
8-13 m/s. Él norðan- og
austanlands, en bjart
veður suðvestantil. Hiti
0-5 stig, en vægt frost á
norðanverðu landinu.
Á sunnudag:
Norðaustanátt. Él norðanog austanlands, en léttskýjað á Suður- og Vesturlandi. Frost 0-5 stig.
Á mánudag:
Norðaustanátt. Él norðanog austanlands, en léttskýjað á Suður- og Vesturlandi. Frost 0-5 stig.

netið
www.swim.is/hlaup
Sundfélagið Vestri mun
annast hið árlega Óshlíðarhlaup í sumar eins og í
fyrra. Nú þarf að fara að
æfa og undirbúa sig fyrir
hlaupið og í tilefni þess
hefur verið opnuð sérstök
heimasíða á fjórum
tungumálum. Meðal nýjunga í ár má nefna, að
sérstök keppni verður fyrir
hjólaskíðafólk.

helgin
Naglafræðingur verður á
hárgreiðslustofu Siggu
Þrastar á Ísafirði frá nk.
föstudegi til mánudags.
M.a. verður boðið upp á
fallegar gelneglur fyrir kr.
3.500.- Þeim sem hafa
hug á að komast að er
bent á að panta tíma í
síma 866 5497.
Markaðsdagur verður í
Grunnskólanum á Ísafirði
á laugardag frá kl. 13-16.
Fjölbreytt úrval muna
verður til sölu.
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og segir frá brúðkaupi Margrétar, systur
konungs, og mótmælandans Hinriks af
Navarra og leynimakki innan hirðar
kóngsins. Aðalhlutverk: Isabelle Adjani,
Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade
og Virna Lisi.
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 9. mars
11.25 HM í frjálsum íþróttum innanhúss. Bein útsending frá Lissabon. Keppt
er til úrslita í fjölmörgun greinum, m.a.
stangarstökki kvenna frá kl. 16.00.
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Búrabyggð (95:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Gettu betur (4:7). Spurningakeppni framhaldsskólanna. Í þessum síðasta þætti í átta liða úrslitum keppa lið
Menntaskólans í Reykjavík og Fjölbrautaskóla Suðurlands, Selfossi.
21.05 Tollverðir hennar hátignar. (The
Knock) Bresk sakamálamynd um baráttu
sérsveitar Bresku tollgæslunnar við
smyglara.
22.25 Nornin frá Blair. (The Blair
Witch Project) Bandarísk bíómynd frá
1999. Hinn 21. október 1994 héldu þrjú
bandarísk ungmenni inn í skóg í Maryland-fylki. Ætlunin var að festa á filmu
heimildir um 200 ára þjóðsögu um nornina frá Blair. Ekkert hefur spurst til þeirra
síðan. Ári seinna fundust upptökur
þeirra. Aðalhlutverk: Michael C. Williams, Heather Donahue og Josh Leonard.
23.50 Hestahvíslarinn. (The Horse
Whisperer) Bandarísk bíómynd frá 1998
um ástarsamband hestamanns og konu
sem fær hann til að temja baldinn klár. e.
Aðalhlutverk: Robert Redford, Kristin
Scott Thomas, Sam Neill og Dianne
Wiest.
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 10. mars
08.00 Morgunsjónvarp barnanna
08.02 Stubbarnir (31:90)
08.30 Mummi bumba (22:65)
08.35 Bubbi byggir (23:26)
08.48 Kötturinn minn er tígrisdýr
08.50 Ungur uppfinningamaður
09.17 Krakkarnir í stofu 402 (11:26)
10.00 HM í frjálsum íþróttum innanhúss. Bein útsending frá Lissabon þar
sem keppt er í þremur greinum sjöþrautar
og Jón Arnar Magnússon er á meðal
keppenda.
13.00 Kastljósið
13.20 Sjónvarpskringlan
13.35 Þýski handboltinn
15.20 HM í frjálsum íþróttum innanhúss. Bein útsending frá Lissabon þar
sem keppt er í sjöþraut og Jón Arnar
Magnússon er á meðal keppenda.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (22:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
21.00 Hver skellti skuldinni á Kalla
kanínu? (Who Framed Roger Rabbit)
Bandarísk ævintýramynd frá 1988.
Teiknimyndapersónan Kalli kanína er
sakaður um morð og leitar hjálpar hjá
harðsvíruðum einkaspæjara. Aðalhlutverk: Bob Hoskins, Christopher Lloyd
og Joanna Cassidy.
22.45 Hjaðningavíg. (Weapons of Mass
Distraction) Bandarísk bíómynd um
samkeppni tveggja fjölmiðlajöfra sem
magnast upp í eitt allsherjarstríð. Aðalhlutverk: Gabriel Byrne og Ben Kingsley.
00.20 Arista 25 ára.
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 11. mars
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (86:107)
10.22 Róbert bangsi (23:39)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Kastljósið
11.35 Mósaík
12.15 Sjónvarpskringlan
12.30 HM í frjálsum íþróttum innanhúss. Bein útsending frá Lissabon þar
sem keppt er tiol úrslita í fjölmörgum
greinum.
17.00 Geimferðin (16:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Meistarinn
18.45 Sögurnar hennar Sölku (3:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan - Flugvallarmálið
20.40 Sönn íslensk sakamál (5:6)
21.10 Fréttir aldarinnar
21.15 Hálandahöfðinginn (2:8)
22.10 Helgarsportið
22.45 Margrét drottning. (La reine
Margot) Frönsk bíómynd frá 1994
byggð á sögu eftir Alexander Dumas.
Sagan gerist á tímum Karls konungs
níunda, sem lét drepa þúsundir mótmælenda á Bartólómeusarmessuárið 1572,

Föstudagur 9. mars
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi (e)
09.35 Lífið sjálft (9:11) (e)
10.10 Jag
10.55 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Segemyhr (14:34) (e)
12.55 Fyrirsætan
14.35 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (6:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2. Hrollaugsstaðarskóli
16.25 Barnatími Stöðvar 2. Strumparnir
16.50 Barnatími Stöðvar 2. Leo og Popi
16.55 Barnatími Stöðvar 2. Í Vinaskógi
17.20 Barnatími Stöðvar 2. Sögustund
með Janosch
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (1:25)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Skriðdýrin. (Rugrats: The Movie)
Teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
Skriðdýrin lenda í ótal ævintýrum. Það
fjölgar í hópnum og þá hefjast vandræðin. Það ber á óeiningu og Tommy og Dil
ákveða að freista gæfunnar annars staðar.
21.30 Ó,ráðhús (10:26)
22.00 Vopnað réttlæti. (Naked City 1:
Justice With a Bullet) Ferðalangar í New
York hafa orðið fyrir barðinu á óprúttnum bifreiðastjóra. Sá rænir bæði fjármunum og ferðatöskum viðskiptavinanna
sem eru eðlilega ekki mjög kátir. Löggurnar Daniel og Halloran taka að sér
málið sem vindur upp á sig og reynist
mun alvarlegra en í fyrstu var talið. Aðalhlutverk: Scott Glenn, Robin Tunney,
Courtney Vance, Kathryn Erbe.
23.45 Stúlkurnar heima. (Beautiful
Girls) Bráðfyndin mynd um ungt fólk
og vináttusambönd þeirra. Willie er að
fara að ganga í það heilaga en heimsækir
fyrst gamla bæinn sinn til að átta sig á
hlutunum. Hann vill fá að hugsa málið í
einrúmi og friði. Í bænum hefur fátt
breyst og vinirnir eru enn þá við sama
heygarðshornið. Willie fer með þeim út
á lífið og kynnist sætum og skemmtilegum stelpum. Aðalhlutverk: Matt Dillon,
Timothy Hutton, Uma Thurman, Noah
Emmerich.
01.35 Öll nótt úti. (Switchback) Vægðarlaus alríkislögreglumaður fer út fyrir
starfssvið sitt til að finna raðmorðingja
sem rænt hefur syni hans. Þegar hann
gengur of langt í leitinni er málið tekið
af honum. Hann lætur sér þó ekki segjast
og þegar nokkur morð eru framin í
umdæmi hans þarf gamall lögreglustjóri
í Amarillo að velja á milli þess að ná
endurkjöri eða hjálpa honum að hafa
hendur í hári morðingjans. Aðalhlutverk:
Danny Glover, Dennis Quaid.
03.30 Dagskrárlok

Laugardagur 10. mars
07.00 Grallararnir
07.20 Maja býfluga
07.45 Villingarnir
08.05 Össi og Ylfa
08.30 Doddi í leikfangalandi
09.00 Með Afa
09.50 Skipulagt kaos
11.15 Kastali Melkorku
11.40 Skippý
12.00 Best í bítið
12.45 Gerð Almost Famous
13.10 60 mínútur II (e)
13.55 NBA-tilþrif
14.20 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 (11:24)
20.30 Villtasta vestrið.(Wild Wild West)
James West og Artemus Gordon eru útsendarar stjórnvalda. Þeir eru eins ólíkir
og dagur og nótt og samkomulagið er
eftir því. En nú verða þeir að snúa bökum
saman. Forseti Bandaríkjanna er í mikilli
hættu og það er hlutverk félaganna að
afstýra frekari vandræðum. Yfirvöld hafa
komist á snoðir um ráðabrugg þar sem
áformað er að ráða forsetanum bana.
West og Gordon eru staðráðnir í að finna

Geirvörtur, stunur
og stinnir limir
Bráðin er ný, íslensk erótísk stuttmynd þar sem segir frá óvejulegum kynlífsþríhyrningi á vinnustað í Reykjavík. Myndin er hispurslaus og djörf og höfðar
jafnt til karla og kvenna. Leikstjóri er Böðvar Bjarki Pétursson en hann færir
þekkt stef úr ljósbláum myndum í íslenskan veruleika. Útkoman er mynd sem
kemur skemmtilega á óvart. Aðalhlutverk leika Halldóra Jónsdóttir og Karl
Grönvold. Myndin er sýnd á Sýn kl. 23:25 laugardaginn 10. mars.
meintan tilræðismann áður en verra hlýst
af. Aðalhlutverk: Will Smith, Kevin
Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek.
22.20 Niðurtalning til dómsdags.(Deep
Impact) Vísindatryllir af betri gerðinni.
Halastjarna stefnir hraðbyri á jörðina og
verði ekkert að gert er úti um mannkynið.
Forseti Bandaríkjanna leggur á ráðin með
sérfræðingum en tíminn er naumur.
Gangi varnaraðgerðir ekki upp er aðeins
hægt að bjarga fáeinum útvöldum. Aðalhlutverk: Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Morgan
Freeman.
00.20 Með fullri reisn. (The Full Monty)
Ein vinsælasta gamanmynd síðari ára
fjallar um nokkra atvinnulausa stáliðjuverkamenn sem deyja ekki ráðalausir
þótt á móti blási. Neyðin kennir naktri
konu að spinna og félagarnir fá þá hugmynd að gerast nektardansarar til að
geta séð sér og sínum farborða. Gallinn
er bara sá að þeir kunna ekki að dansa,
eru taktlausir, of þungir og óframfærnir.
Aðalhlutverk: Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy, Lesley Sharp.
01.50 Rapa Nui. Myndin gerist á Páskaeyju seint á 17. öld. Þar búa tveir ættbálkar sem hafa lengi eldað grátt silfur saman.
Nú er svo komið að allsherjarstríð þeirra
í millum er í uppsiglingu því kúgaði ættbálkurinn hefur fengið sig fullsaddan á
ofríkinu. Þessi þróun mála kemur hins
vegar mjög illa við hugrakkan stríðsmann úr hópi ráðandi stéttar því hann
elskar stúlku af lægri stigum. Kevin Costner er meðframleiðandi myndarinnar.
Aðalhlutverk: Jason Scott Lee, Esai
Morales, Sandrine Holt.
03.35 Dagskrárlok

cey, Robin Wright Penn.
00.05 Athöfnin (La Cérémonie) Mynd
eftir spennusögu Ruth Rendell, A Judgement in Stone. Hér segir af Sophie sem
er ráðin til að sinna heimilisstörfum hjá
ríkri fjölskyldu. Hún er ómannblendin
og örlítið klaufsk en þó góður starfskraftur. Þegar hún kynnist Jeanne, sem
ber út póstinn, fara hlutirnir að gerast.
Báðar búa þær yfir leyndarmálum sem
koma brátt upp á yfirborðið. Aðalhlutverk: Isabelle Huppert, Jacqueline Bisset, Sandrine Bonnaire.
01.55 Dagskrárlok

Föstudagur 9. mars

Laugardagur 10. mars

17.15 David Letterman. David Letterman er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Martröðin heldur áfram. (Wes
Craven´s New Nightmare) Á síðasta áratug fór Freddy Krueger um Álmstræti
og hræddi líftóruna úr íbúunum. Heather,

16.00 Snjóbrettamótin (5:12) Bestu
snjóbrettakappar heims leika listir sínar.
Sýnt er frá mótaröð Alþjóðasnjóbrettasambandsins. Keppnin hófst í nóvember
og í apríl verða krýndir meistarar í karlaog kvennaflokki.
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Babylon 5 (4:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (26:36)
19.50 Lottó
20.00 Naðran (12:22)
21.00 Endurreisn. (Restoration) Myndin gerist á 17. öld og fjallar um Rober
Merivel, ungan og hæfileikaríkan lækna-

Sunnudagur 11. mars
07.00 Tao Tao
07.25 Búálfarnir
07.30 Maja býfluga
07.55 Dagbókin hans Dúa
08.20 Grallararnir
08.40 Sagan endalausa
09.05 Skriðdýrin
09.25 Herkúles
10.20 Donkí Kong
10.45 Nútímalíf Rikka
11.10 Hundalíf
11.35 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.50 Grallararnir
15.10 Simpson-fjölskyldan (21:23)
15.35 Oprah Winfrey
16.25 Nágrannar
18.25 Fornbókabúðin (2:4) (e)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 60 mínútur
21.40 Ástir og átök
22.05 Gauragangur. (Hurlyburly)
Myndin er byggð á vinsælu leikriti
Davids Rabe frá miðjum níunda áratugnum og gerist í hringiðu kvikmyndaiðnaðarins í Hollywood. Aðalpersónurnar eiga
það sameiginlegt að vera yfirmáta sjálfselskar, áhugasamar um eiturlyf og dauðhræddar við einmanaleikann. Aðalhlutverk: Sean Penn, Meg Ryan, Kevin Spa-
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sem þá var stelpa, man vel eftir Freddy
og uppátækjum hans og henni er því
mjög brugðið þegar fyrirbærið virðist
aftur komið á stjá. Að undanförnu hefur
Heather fengið ógnvekjandi bréf og
símtöl frá manni sem segist vera Freddy
Krueger. En getur það verið að hann sé
genginn aftur eftir öll þessi ár? Aðalhlutverk: Heather Langenkamp, Jeffrey John
Davis, Miko Hughes, Matt Winston.
01.35 Pabbastelpa. (Daddy´s Girl)
Spennumynd. Barbara og Don Mitchell
ættleiða 10 ára stúlku, Jodie. Í fyrstu
gengur allt vel en svo fer að bera á undarlegri hegðun hjá Jodie. Hún fær hræðilegar martraðir og Barbara og Don eru
ráðalaus og við það að gefast upp. Aðalhlutverk: William Katt, Michele Greene,
Roxana Greene.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:24

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Föstudagur 9. mars kl. 11:25
HM í frjálsum íþróttum innanhúss í Lissabon í Portúgal
Laugardagur 10. mars kl. 10:00 og 15:20
HM í frjálsum íþróttum innanhúss í Lissabon í Portúgal
Sunnudagur 11. mars kl. 12:30
HM í frjálsum íþróttum innanhúss í Lissabon í Portúgal

Stöð 2
Laugardagur 10. mars kl. 14:45
Enski boltinn: Arsenal – Blackburn/Bolton

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

Hádegisverðartilboð

Hádegisverðartilboð

– í sal eða ef sótt er!

– í sal eða ef sótt er!

Tilboð 1: Ostborgari, franskar, sósa og 1/2 ltr.
af Coke kr. 600.Tilboð 2: 9" pizza með tveimur áleggstegundum og 1/2 ltr. af Coke kr. 800.Tilboð 3: Kjúklingvængir og leggir, franskar,
sósa og 1/2 ltr. af Coke kr. 600.-

Tilboð 4: Brauðstangir, stór skammtur,
sósa og 1/2 ltr. af Coke kr. 500.Tilboð 5: Franskar, miðstærð, sósa
og 1/2 ltr. af Coke kr. 450.Tilboð 6: Hamborgari og 1/2 ltr.
af Coke kr. 350.-

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

kirkja

fjölmiðlar

Ísafjarðarkirkja:
Æskulýðsguðsþjónustan
sem ekki gat orðið síðasta
sunnudag, verður sunnudaginn 11. mars kl. 14:00.
Árný Herbertsdóttir predikar. Ungmenni aðstoða
með tónlist og ritningarlestri og Hlíðarkórinn
syngur við undirleik Margrétar Geirsdóttur. Ungir
og gamlir velkomnir.
Flateyrarkirkja:
Æskulýðsguðsþjónusta
verður sunnudaginn 11.
mars kl. 11:00. Unglingar
flytja predikun. Bænir og
söngur með börnum og
fleira fyrir alla aldurshópa.

Mercedes
Þýsku bílasmiðirnir Gottlieb Daimler og
Karl Benz höfðu framleitt bíla um árabil
þegar nafnið Mercedes varð til sem nafn á
bíla. Maður nokkur í Nizza átti unga dóttur
að nafni Mercédes. Árið 1900 bað hann aðalhönnuðinn hjá Daimler og Benz, Wilhelm
Maybach, um að hanna fyrir sig sérlega
hraðskreiðan og öruggan bíl. Útkoman varð
góð (sjá mynd) og kaupsýslumaðurinn gaf
bílnum nafn dótturinnar. Hann pantaði strax
36 í viðbót, sem efnamenn hreinlega rifu út
úr höndunum á honum. Síðan hafa um 19
milljónir Mercedes-bíla verið smíðaðar og
þar af er um helmingurinn enn í umferð.

nema sem óvænt er kallaður til þjónustu
við konunginn, Charles II. Merivel gistir
í höll konungsins og nýtur allra þeirra
lystisemda sem þar er að finna þar til
konungur afræður að gifta Marivel
hjákonu sinni með því skilyrði að hann
verði ekki ástfanginn af henni. Það
reynist Merivel erfitt að standa við þann
hluta samkomulagsins. Aðalhlutverk:
Robert Downey Jr., Sam Neill, David
Thewlis.
22.55 Trufluð tilvera (9:17)
23.25 Kynlífsiðnaðurinn í Japan
23.55 Hnefaleikar - Evander Holyfield
02.00 Hnefaleikar - Shane Mosley. Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mætast eru
Shane Mosley, heimsmeistari WBCsambandsins í veltivigt, og Shannan
Taylor.
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 11. mars
13.50 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
6. umferð bikarkeppninnar.
18.00 NBA-leikur vikunnar. Bein útsending frá leik New York Knicks og
Miami Heat.
20.20 Meistarakeppni Evrópu
21.15 Fjögur herbergi. (Four Rooms)
Óvenjuleg gamanmynd undir leikstjórn
fjögurra þekktra leikstjóra. Það er gamlárskvöld og mikil spenna í loftinu. Á
Chateu Marmont hótelinu er fjöldi gesta
sem fagnar nýju ári með ýmsu móti. Við
fylgjum eftir einum hótelþjónanna sem

Tannhvöss
tengdamamma
Hin frægu málaferli um arfinn eftir olíukónginn J. Howard Marshall ætla aldrei að taka
enda. Deilan stendur milli sona Marshalls og
ekkju hans, fyrirsætunnar Anne Nicole Smith.
Þegar þau gengu í hjónaband árið 1994 var
Anne Nicole 24 ára en sá heittelskaði 89 ára.
Af skiljanlegum ástæðum dó eiginmaðurinn
fljótlega úr hjartaslagi. Áður hafði hann gert
son sinn arflausan en sá hafði lýst megnri
óánægju með ráðahaginn. Arfurinn allur nemur sem svarar nokkuð á annað hundrað milljörðum króna.

fær margvísleg verkefni til úrlausnar á
sinni fyrstu vakt. Í fyrstu gengur allt
snuðrulaust en þegar líður á nýársnóttina fer þjónninn að íhuga að trúlega
væri hann betur settur í hættuminna
starfi. Aðalhlutverk: Bruce Willis,
Jennifer Beals, Madonna, Sammi Davis,
Antonio Banderas.
22.50 Lögregluforinginn Nash
23.35 Rekin að heiman. (Where The
Heart Is) Stewart McBain er umsvifamikill fasteignajöfur í New York. Hann
rífur niður gömul hús og byggir ný í
staðinn. Hann er líka mikill fjölskyldumaður en gremst að heima fyrir er lítill
skilningur á starfi hans. Hann ákveður
að kenna krökkunum sínum ærlega
lexíu. Þau eru send til dvalar í niðurníddu húsi með lítið fé á milli handanna
og eiga nú að bjarga sér á eigin spýtur.
Aðalhlutverk: Dabney Coleman, Uma
Thurman, Joanna Cassidy.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 9. mars
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00

Jay Leno (e)
Myndastyttur
Topp 20 (e)
Entertainment Tonight
Get Real

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 7. mars kl. 19:40
ME: Galatasaray – AC Milan
Miðvikudagur 7. mars kl. 21:55
ME: Panathinaikos – Manchester United
Fimmtudagur 8. mars kl. 19:45
Epson deildin í körfuknattleik: Leikur óákveðinn
Laugardagur 10. mars kl. 19:25
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 10. mars kl. 02:00
Hnefaleikar: Shane Mosley – Shannan Taylor
Sunnudagur 11. mars kl. 13:45
Enski boltinn: Tranmere Rovers – Liverpool
Sunnudagur 11. mars kl. 15:55
Enski boltinn: West Ham United – Tottenham
Sunnudagur 11. mars kl. 18:00
NBA: New York Knicks – Miami Heat

21.00 Björn og félagar. Spjallþáttakóngur Íslands, Björn Jörundur, stjórnar
þættinum
22.00 Fréttir
22.15 Allt annað
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). Í spennuþættinum CSI er
fylgst með lífi og störfum starfsfólks rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas.
01.00 Entertainment Tonight (e).Hver
var hvar og hver var með hverjum? Ekki
missa af slúðurfréttum frá stórstirnunum
vestanhafs.
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

myndin
Í Rækjuverksmiðju Ísafjarðar árið 1936. Ljósmynd: M.Simson/Skjalasafnið Ísafirði.

netið

Laugardagur 10. mars
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Entertainment Tonight (e)
12.30 Entertainment Tonight (e)
13.00 20/20 (e)
14.00 Survivor II (e)
15.00 Adrenalín (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Sílikon (e)
17.30 2Gether (e)
18.00 Get Real (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Konfekt. Konfekt er menningarog listaþáttur. Í þættinum er fjallað um
listviðburði og tekið á þeim málum sem
eru í gangi í þjóðfélaginu.
20.00 Temptation Island. Fjögur pör
eru send á paradísareyju ásamt 24 gullfallegum einhleypingum sem gera nánast
allt til þess að slíta sambönd paranna.
21.00 Malcolm in the Middle.
21.30 Two guys and a girl
22.00 Everybody Loves Raymond
22.30 Saturday Night Live.
23.30 Profiler (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 11. mars
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Skotsilfur
12.30 Silfur Egils
14.00 Everybody Loves Raymond (e)
14.30 Malcolm in the Middle (e)
15.00 Björn og félagar (e)
16.00 Fólk – með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (e)
18.00 Temptation Island (e)
19.00 Konfekt (e)
19.30 20/20
20.30 Skotsilfur (e)
21.00 Tantra-listin að elska meðvitað
Fyrsti þáttur Tantra hefst í kvöld. Í þættinum er umræðunni um samskipti kynjanna lyft á hærra plan, eins og löngu er
tímabært.
22.00 Silfur Egils (e)
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.00 Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Guðfinna Hreiðarsdóttir,
sagnfræðingur hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða:

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

,,Ég fer mikið
inn á bb.is.
Það er þægilegsta leiðin
til að fylgjast
með því sem
er að gerast á
svæðinu. Ég fer einnig
mikið inn á spar.is af skiljanlegum ástæðum, það er
mín persónulega bankalína. snerpa.is heimsæki
ég nokkuð oft, en þar nota
ég leitarvefi og fleira. Á
yahoo.com eltist ég við
allskonar tölvugrafík. Ég
fer mikið inn á páfagauksvefina tooladie.com og
birdsnways.com. Þar
leita ég mér að ýmsum
gagnlegum upplýsingum
varðandi stóra páfagauka,
en ég á tvo slíka. Ég
skoða líka oft vef Fræðslumiðstöðvarinnar snerpa.is/
frmst. Þar skoða ég öll
frábæru námskeiðin sem
verið er að bjóða upp á.
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Vesturfrakt og Flytjandi gera samstarfssamning

„Eimskip er ekki
að gleypa okkur “
– segir Hafþór Halldórsson, framkvæmdastjóri
Vesturfrakt ehf. á Ísafirði
og Flytjandi (Eimskip) skrifuðu í síðustu viku undir samning um samstarf fyrirtækjanna
í vöruflutningum milli Ísafjarðar og Reykjavíkur. Fyrirtækin hafa bæði verið með
flutningabíla í ferðum og verið
með afgreiðslur hvort á sínum
stað á Ísafirði. Að sögn Hafþórs Halldórssonar, framkvæmdastjóra hjá Vesturfrakt,
er tilgangurinn með samstarfinu að hagræða í rekstrinum
og ná betri nýtingu á bílakostinum. Fljótlega verður af-

greiðslunni hjá Vesturfrakt við
Árnagötu á Ísafirði lokað og
allar vörur látnar fara í gegnum afgreiðsluna í Eyrarskála.
„Því fer fjarri að Eimskip
sé að gleypa okkur, eins og
maður hefur heyrt fólk vera
að tala um. Flytjandi eða Eimskip er ekki að kaupa eitt eða
neitt í Vesturfrakt heldur er
hér einfaldlega um samstarf
tveggja fyrirtækja að ræða.
Við gerðum samning um að
sjá um akstur fyrir þá en væntanlega verða þeir með einhverja bíla í flutningum líka.

Höfuðstöðvar Vesturfrakts ehf. á Ísafirði.
Við höfum verið með þrjá bíla Hafþór Halldórsson.
og verðum það áfram en nýt„Það verður líka til hagingin á þeim verður betri. Við ræðis hjá okkur að þurfa ekki
hjá Vesturfrakt vonum að að vera með sérstaka afgreiðþessar breytingar verði ein- slu hérna á Ísafirði. Hún verðungis til þess að við getum ur hins vegar opin eitthvað
þjónað viðskiptavinum okkar áfram því að það tekur tíma
ennþá betur en áður“, segir að koma þessum breytingum

í framkvæmd. Með vorinu
hættum við líka að vera með
afgreiðslu hjá Aðalflutningum
í Reykjavík en verðum í staðinn í Vöruflutningamiðstöðinni eins og Flytjandi“, segir
Hafþór Halldórsson hjá Vesturfrakt ehf.

Undirbúningur Skíðaviku Ísfirðinga kominn á skrið

Hátíðin verði eins
vegleg og unnt er
Skipuð hefur verið undirbúningsnefnd Skíðaviku
Ísfirðinga 2001. Í nefndinni
eru þau Rúnar Óli Karlsson,
Katrín Skúladóttir og Kristrún Birgisdóttir. Nefndinni

er ætlað að undirbúa hátíðina,
gera hana eins veglega og unnt
er og virkja sem flesta til
þátttöku.
„Ísafjarðarbær er mikill
menningarbær og getur því

boðið upp á víðtæka menningarveislu eins og Skíðavikuna. Þar blandast saman
„hámenning” og afþreying
ásamt ærslum og íþróttamótum“, segir í tilkynningu.

Sjómannadagurinn á Ísafirði

Ólafur Ragnar
Glæsilegur árangur heiðursgestur
Norska ung
lingameistaramótið í skíðagöngu
unglingameistaramótið

Ólafs Th. og Jakobs
– besti árangur Íslendinga síðan Daníel Jakobsson var að keppa

Ólafur Th. Árnason og
Jakob Einar Jakobsson frá
Ísafirði kepptu í 10 km
göngu með frjálsri aðferð á
norska unglingameistaramótinu á laugardag. Báðir
náðu þeir glæsilegum ár-

10.PM5

angri.
Ólafur varð í 36. sæti af
160 keppendum í flokki 1819 ára, aðeins 2.12 mín. á
eftir sigurvegaranum sem varð
heimsmeistari unglinga í Póllandi í síðasta mánuði. Jakob
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varð í 20. sæti af 110 keppendum í flokki 17 ára.
Óhætt er að fullyrða að
þessi árangur er sá besti hjá
Íslendingum í skíðagöngu
síðan Ísfirðingurinn Daníel
Jakobsson tók þátt í keppni.

Heiðursgestur sjómannadagsins á Ísafirði í ár verður
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands. Forsetinn hyggst
koma vestur að morgni sjómannadags og flytja predikun
í sjómannamessu kl. 11 í Ísafjarðarkirkju. Eftir hádegi ætlar hann meðal annars að heimsækja Hnífsdal og vera við
kaffisölu.
Séra Magnús Erlingsson
sóknarprestur hefur sett fram
þá hugmynd af þessu tilefni,

að haldin verði ein sameiginleg sjómannamessa fyrir báðar sóknir prestakallsins,
Hnífsdal og Ísafjörð. Þá yrði
hin venjulega morgunmessa í
Hnífsdal felld niður enda megi
búast við því, að margir sem
þar væri myndu hvort eð er
fara inn á Ísafjörð til að hlýða
á forsetann. Eftir sem áður
yrði gengið frá Hnífsdalskapellu kl. 10 með blómsveig út í
kirkjugarð og hann lagður við
minnismerki sjómanna.
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