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Verkfall á fiskiskipum hefst,
ef til kemur, á miðnætti að-
faranótt föstudagsins. Þá verð-
ur veiðum hætt og sjómennir-
nir mega ekki gera annað en
sigla skipunum til hafnar.
Verkfallið nær til fiskiskipa
yfir 30 tonnum og því stöðvast
allur vestfirski fiskveiðiflot-
inn nema smábátarnir. Yfir-
menn á skipunum, vélstjórar
og félagar innan Sjómanna-
sambands Íslands hafa boðað
verkfall á þessum tíma. Hins
vegar eru hásetar á mörgum

vestfirskum skipum ekki í
félögum innan Sjómannasam-
bandsins heldur í verkalýðs-
félögum á hverjum stað, eins
og á Patreksfirði og í Bolung-
arvík, og útvegsmenn hafa sett
á þá verkbann um leið og verk-
fallið skellur á.

Sumir samningamenn sjó-
manna spá því, að verkfallið
standi ekki lengi þótt að bresti
á og telja víst að skipunum
verið komið til veiða á ný með
lagasetningu. Fyrir utan bein-
ar launakröfur virðist sem

helstu kröfur sjómannanna
séu varðandi fiskverð þegar
ekki er landað á fiskmarkaði

heldur þegar veiðar og vinnsla
eru í höndum sömu aðila og
menn landa hjá sjálfum sér.

Auk þess má nefna fækkun í
áhöfn skipanna og trygginga-
mál áhafna.

– Esra Esrason í Súðavík segir
frá ævidögum sínum vestanhafs
og hérlendis, syðra og vestra, á
sjó og landi í miðopnu

– Esra Esrason í Súðavík segir
frá ævidögum sínum vestanhafs
og hérlendis, syðra og vestra, á
sjó og landi í miðopnu
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Söfnum liði, Vestfirðingar!Söfnum liði, Vestfirðingar!Söfnum liði, Vestfirðingar!Söfnum liði, Vestfirðingar!Söfnum liði, Vestfirðingar!
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

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

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is
• Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is  • Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is
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Ef vika er langur tími í pólitík, eins og stjórnmálamenn orða það gjarnan í erfiðri
stöðu og tímaþröng, þegar þeir þurfa að bera sig mannalega frammi fyrir kjósendum,
hvað má þá segja um áratug?

Hví er spurt?
Síðla árs 1991 þegar þingmenn ræddu eina af mörgum skýrslum Byggða-

stofnunar í gegnum árin, féllu þau orð á þingi að sóun fjármuna stofnunarinnar
í nafni byggðastefnu væri ein af fortíðarplágunum sem kæmu í veg fyrir að
menn gætu hugsað heila hugsun. Slíkum fjáraustri yrði hætt. Hér eftir skyldu menn sjá
um sig sjálfir.

Í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins 19. okt. s.á. var fjallað um málefni Vestfirðinga
og komist svo að orði, eftir að blaðið hafði gert að umtalsefni mikla fjárfestingu til að
skapa skipafélögunum aðstöðu við hafnarbakkann í Reykjavík: „Með sama hætti
skiptir það þjóðfélagið allt miklu máli að efla sjávarútveg í landinu. Vestfirðir eru ein
besta verstöð landsins. Sá landshluti liggur vel við gjöfulum fiskimiðum. Það skiptir
máli fyrir afkomu þjóðarinnar, að öflugur sjávarútvegur og fiskvinnsla sé á Vestfjörðum.“
Í framhaldi sagði í leiðara BB: „Þessi sannindi hefðu stjórnvöld mátt gera sér ljós þegar
miðstýringin í sjávarútvegi var innleidd í stað þess að bregðast við með strútsaðferðinni.“
(BB 23. okt. 1991).

Tíu árum seinna fundar Endurskoðunarnefnd laga um stjórn fiskveiða á Ísafirði
vegna þess að á hausti komanda blasir við að smábátaútgerð á Vestfjörðum verði veitt
náðarhöggið og „ein besta verstöð landsins“ skilin eftir sem rjúkandi rúst. Stjórnvöld

hafa enn ekki lyft höfði.
Fyrir áratug var umræðan um sameiningu sveitarfélaga á miklu flugi.

Þá sögðum við hjá BB: „Öflugir byggðakjarnar eru eina leiðin til að sporna
við frekari ofvexti Reykjavíkur. Fyrir þessu eru augu manna að opnast smátt

og smátt þótt hægt hafi farið. En til að taka á vandanum þarf kjark. Og til þess þarf
forystu landsbyggðamanna sjálfra. Það er nauðsyn að viðhalda jafnvægi í byggð, en að
við getum setið landið á sama hátt og forfeðurnir og jafnframt krafist allra gagna og
gæða nútímans er útilokað.“

Tíu árum seinna viðrar formaður Byggðastofnunar hugmyndir sínar um sjö byggða-
kjarna á landsbyggðinni til mótvægis við þéttbýlið á Suðurlandi. Kannske fundar ein-
hver þingnefnd um málið þegar búið verður að veita smábátaútgerðinni náðarhöggið!

Orð höfundar Reykjavíkurbréfs Morgunblaðsins fyrir tíu árum um að öflugur
sjávarútvegur og fiskvinnsla á Vestfjörðum skipti máli fyrir þjóðarbúið eru enn í fullu
gildi. Hið sama á við um byggðakjarnana.

En, sýtum ekki orðinn hlut, Vestfirðingar. Söfnum liði! s.h.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

HöggmyndirHöggmyndirHöggmyndirHöggmyndirHöggmyndir
í Slunkaríkií Slunkaríkií Slunkaríkií Slunkaríkií Slunkaríki

Ragnhildur Stefánsdóttir
myndhöggvari opnar sýningu
á verkum sínum laugardaginn
17. mars í Slunkaríki á Ísa-
firði. Hún nam myndlist við
Myndlista-og handíðaskólann
í Reykjavík,  Minneapolis
College of Art and Design og
Carnegie-Mellon University í
Pennsylvania.

Einkasýningar Ragnhildar
eru á annan tug hér heima og
erlendis og var hún m.a. með
einkasýningu í Slunkaríki árið
1997. Samsýningar hennar
fylla hins vegar þriðja tuginn.
Verk Ragnhildar má sjá víða í
opinberri eigu og söfnum.
Sýningin hefst kl. 16 og eru
allir velkomnir. Slunkaríki er
opið fimmtudaga til sunnu-
daga kl. 16-18.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Styrktar-Styrktar-Styrktar-Styrktar-Styrktar-
tónleikartónleikartónleikartónleikartónleikar
í Hömrumí Hömrumí Hömrumí Hömrumí Hömrum

á laugardagá laugardagá laugardagá laugardagá laugardag
Nemendur Guðrúnar Jóns-

dóttur söngkonu halda á
laugardaginn tónleika í Hömr-
um, sal Tónlistarskólans á Ísa-
firði. Á efnisskránni eru ís-
lensk og erlend sönglög og
dúettar. Þau sem fram koma
auk Guðrúnar eru Esra Esra-
son, Fanný Margrét Bjarnar-
dóttir, Freygerður Ólafsdóttir,
Herdís Anna Jónasdóttir, Mar-
grét Hauksdóttir, Ragnheiður
Halldórsdóttir og Þórunn Arna
Kristjánsdóttir en undirleikari
er Beata Joó.

Tónleikarnir sem hefjast kl.
17 eru til styrktar Hjördísi
Þráinsdóttur og Arnaldi Sæ-
varssyni en þau þurfa að
dveljast í Reykjavík vegna
veikinda sonar síns sem fædd-
ist í janúarlok. Hjördís er nem-
andi Guðrúnar og hafði ætlað
að taka 3. stig í söng nú í vor.
Aðgangseyrir á tónleikana er
1.000 krónur.

Mikið um ölvunaraksturMikið um ölvunaraksturMikið um ölvunaraksturMikið um ölvunaraksturMikið um ölvunarakstur

Tíundi ökumað-Tíundi ökumað-Tíundi ökumað-Tíundi ökumað-Tíundi ökumað-
urinn í ár tekinnurinn í ár tekinnurinn í ár tekinnurinn í ár tekinnurinn í ár tekinn

Maður var tekinn á Ísa-
firði á mánudagskvöld,
grunaður um ölvun við
akstur. Þetta var í tíunda sinn
á þessu ári sem lögreglan á
Ísafirði sendir mann í blóð-
prufu vegna gruns um ölv-
unarakstur. Í fyrra var tíunda
blóðprufan ekki tekin fyrr
en í júlí.

Lögreglan er um þessar
mundir að kanna ljósabún-
að bíla, hraðamæla þá og
athuga stefnuljósanotkun.
„Við erum gapandi hissa á
því hversu illa menn nota
stefnuljósin. Það er ekki
sama hvernig þau eru gef-
in“, segir Önundur Jónsson,
yfirlögregluþjónn á Ísafirði.

HeimastjórHeimastjórHeimastjórHeimastjórHeimastjórnarsamtökinnarsamtökinnarsamtökinnarsamtökinnarsamtökin

Undirbúnings-Undirbúnings-Undirbúnings-Undirbúnings-Undirbúnings-
fundur í kvöldfundur í kvöldfundur í kvöldfundur í kvöldfundur í kvöld
Undirbúningsstofnfund-

ur félagsskapar sem gengur
undir vinnuheitinu Heima-
stjórnarsamtökin verður
haldinn á Flugbarnum á Ísa-
fjarðarflugvelli í kvöld, mið-
vikudagskvöld, og hefst kl.
20. Þeir sem standa að und-

irbúningi vonast til að þang-
að komi sem flestir sem hafa
áhuga á málefnum Ísafjarð-
arbæjar og framtíð byggðar
á Vestfjörðum.

Á fundinum verður  ákveð-
ið hvenær stofnfundur sam-
takanna verður haldinn.

Rekstri Ekó á Ísafirði hættRekstri Ekó á Ísafirði hættRekstri Ekó á Ísafirði hættRekstri Ekó á Ísafirði hættRekstri Ekó á Ísafirði hætt

,,Orðnir leiðir“,,Orðnir leiðir“,,Orðnir leiðir“,,Orðnir leiðir“,,Orðnir leiðir“
Rekstri sjoppunnar Ekó á

horni Hrannargötu og Hafn-
arstrætis á Ísafirði hefur ver-
ið hætt. „Við erum bara orð-
nir leiðir á þessu og ákváð-
um að loka. Við förum kann-
ski bara aftur á sjóinn“,
sagði Salómon Ágústsson,
annar eigendanna.

Versluninni var lokað í
síðasta sinn á laugardags-
kvöldið. Hún tók til starfa
fyrir nokkrum árum og var
mikið lagt í nýjar og góðar
verslunarinnréttingar. Fyrir
utan venjulegar sjoppuvörur
fengust þar m.a. tilbúnir
réttir og skyndibitar.

Fjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga hefst á laugardagFjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga hefst á laugardagFjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga hefst á laugardagFjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga hefst á laugardagFjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga hefst á laugardag

Þjóðahátíð Vestfirðinga, hin
fjórða í röðinni, hefst kl. 14 á
laugardaginn, 17. mars, með
veglegri opnunarhátíð og
blandaðri hátíðardagskrá í
íþróttahúsinu og Grunnskól-
anum í Súðavík. Þau þrjú ár
sem hátíðin hefur verið haldin
hefur hún sprengt utan af sér
þann ramma sem henni hefur
verið settur. Því er nú gripið
til þess ráðs að dreifa atburð-
um hennar á um vikutíma og

jafnframt milli byggðarlaga á
Vestfjörðum.

Upphaf Þjóðahátíðar Vest-
firðinga var það, að í ársbyrjun
1998 töluðu fáeinar konur sig
saman um að halda upp á dag
Sameinuðu þjóðanna gegn
kynþáttafordómum, sem er
21. mars ár hvert. Ástæðan
var hinn mikli fjöldi útlend-
inga af fjölbreyttu þjóðerni
sem býr á Vestfjörðum. Nú
býr í fjórðungnum fólk frá yfir

fjörutíu þjóðlöndum.
Tilgangur hátíðarinnar var

og er enn að auka samgang
Íslendinga og útlendinga og
draga fram í dagsljósið hvað
fleira aðkomufólkið gæti lagt
til samfélagsins en þau störf
sem það er ráðið til að vinna.

Dagskrá hátíðarinnar verða
gerð skil á fréttavef BB. Henni
lýkur með hátíðardagskrá í
íþróttahúsinu á Torfnesi  laug-
ardaginn 24. mars.

Stendur í heila vikuStendur í heila vikuStendur í heila vikuStendur í heila vikuStendur í heila viku

Maður dæmdur í Héraðsdómi fyrir kynferðisbrotMaður dæmdur í Héraðsdómi fyrir kynferðisbrotMaður dæmdur í Héraðsdómi fyrir kynferðisbrotMaður dæmdur í Héraðsdómi fyrir kynferðisbrotMaður dæmdur í Héraðsdómi fyrir kynferðisbrot

Fimm mánaða skilorðsbund-Fimm mánaða skilorðsbund-Fimm mánaða skilorðsbund-Fimm mánaða skilorðsbund-Fimm mánaða skilorðsbund-
ið fangelsi og miskabæturið fangelsi og miskabæturið fangelsi og miskabæturið fangelsi og miskabæturið fangelsi og miskabætur

Þrítugur maður, búsettur á
Ísafirði, var á mánudag dæmd-
ur í Héraðsdómi Vestfjarða í
fimm mánaða fangelsi, skil-
orðsbundið í þrjú ár, fyrir kyn-
ferðisbrot gegn 18 ára stúlku.
Hann skal einnig greiða þol-
anda 200 þúsund krónur og
greiða allan sakarkostnað.
Brotið var framið á sunnu-

dagsmorgni á heimili ákærða
þar sem allfjölmennur gleð-
skapur hafði staðið um nótt-
ina. Stúlkan hafði lagst til
svefns á dýnu í herbergi við
hliðina á öldauðum manni.

Hún kvaðst næst hafa orðið
þess vör að einhver var að
kyssa hana og áttaði sig síðan
á því að búið var að afklæða

hana að neðan og að ákærði
var að þreifa á henni á afar
nærgöngulan hátt. Í ákæru
sagði að ákærði hefði við þetta
tækifæri notfært sér það að
stúlkan gat ekki spornað við
verknaðinum sakir ölvunar og
svefndrunga. Ákærði neitaði
ávallt staðfastlega því sem
hann var sakfelldur fyrir.

Nýtt tilboð í rækjuverksmiðju Nasco rennur út á morgunNýtt tilboð í rækjuverksmiðju Nasco rennur út á morgunNýtt tilboð í rækjuverksmiðju Nasco rennur út á morgunNýtt tilboð í rækjuverksmiðju Nasco rennur út á morgunNýtt tilboð í rækjuverksmiðju Nasco rennur út á morgun

Lýstar kröfur 830 milljónirLýstar kröfur 830 milljónirLýstar kröfur 830 milljónirLýstar kröfur 830 milljónirLýstar kröfur 830 milljónir
Hið nýja tilboð heima-

manna í rækjuverksmiðjuna í
Bolungarvík, sem lagt var
fram fyrir stuttu, rennur út á
morgun. Samkvæmt heimild-
um blaðisins í gær hafði
hvorki gengið né rekið í við-
ræðum veðkröfuhafa og til-
boðsgjafa. Kristinn H. Gunn-
arsson, stjórnarformaður
Byggðastofnunar, sagði í
samtali við blaðið að fram-
lagning hins nýja tilboðs hefði
komið verulega á óvart.

„Ég var í viðræðum við bæj-
arstjóra og formann verka-
lýðsfélagsins og eftir ágætan
fund með þeim fyrir skömmu
taldi ég að fundin væri leið

sem myndi leiða til samkomu-
lags og málið væri leyst. Eftir
nokkra daga var síðan skyndi-
lega komið nýtt tilboð og
miklu lægra, sem fyrst og
fremst vegur að hagsmunum
Sparisjóðs Bolungarvíkur. Ég
er hræddur um að það þurfi
að ræða málin betur og vita
hvað vakir fyrir mönnum.

Við verðum að gera okkur
vonir um að menn láti skyn-
semina ráða og nái niður-
stöðu. Ef það tekst ekki, þá
verður einfaldlega að vinna
út frá því. Þá hvílir það fyrst
og fremst á herðum veðkröfu-
hafa að fá menn til að taka að
sér rekstur verksmiðjunnar.

Það er ekkert útilokað í þeim
efnum. En mér finnst eðlilegt
að reyna að leysa málið með
þeim sem hafa gefið sig fram
og vilja reka þarna atvinnu-
starfsemi.“

Fyrsti skiptafundur í þrota-
búi var á mánudag. Lýstar
kröfur nema liðlega 830 millj-
ónum króna. Langhæstu veð-
kröfurnar eiga Sparisjóður
Bolungarvíkur eða um 353
milljónir króna og Byggða-
stofnun um 266 milljónir.
Veðkröfur Íslandsbanka-FBA
eru um 50 milljónir og Sjóvár-
Almennra trygginga um 27
milljónir. Ljóst virðist að ekk-
ert fáist upp í almennar kröfur.
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ÚTBOÐ: MIÐLUNARGEYMIR
Á FLATEYRI

Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í byggingu miðlunargeymis
fyrir vatnsveitu Ísafjarðarbæjar, Flat-
eyrarveitu.
Um er að ræða uppsteypu og lokafrá-
gang miðlunargeymis og lokahúss án
búnaðar. Geymirinn er 377m³ með
áföstu 124m³ lokahúsi.
Helstu magntölur:
Gröftur:    850m³
Fylling: 1.000m³
Mótafletir:    650m²
Steypustyrktarstál: 15.400 kg.
Steinsteypa:    250m³
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrif-
stofu frá og með föstudeginum 16.
mars nk. á kr. 5.000.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á tæknideild,
þriðjudaginn 3. apríl 2001, kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Ísafirði skrifar

,,Vegurinn um Eyrar-
fjall var lokaður

í umrætt sinn“

Ófærð og lokaðir þjóðvegirÓfærð og lokaðir þjóðvegirÓfærð og lokaðir þjóðvegirÓfærð og lokaðir þjóðvegirÓfærð og lokaðir þjóðvegir
Að gefnu tilefni eru orð

þessi rituð. Grímur Lúð-
víksson sendi pistil sem
birtist í netútgáfu BB og
bar sig illa undan pistli
Magnúsar Ólafs Hanssonar
sem birst hafði á sama vett-
vangi. Þetta virðist hafa ver-
ið óþarfi hjá Grími. Vart þarf
að minnast á þann hörmu-
lega atburð er kona varð úti
í Gilsfirði. Þar komu saman
allar verstu aðstæður. Veður
var vont, fólk á skemmtun í
Króksfjarðanesi mun hafa
verið hvatt til þess að yfir-
gefa ekki félagsheimilið
Vogaland. Skammt þar frá
kom í ljós að sú viðvörun
átti rétt á sér. Og enn erum
við minnt á þá staðreynd að
lendi í fólk í hrakningum á
ökutækjum skal alls ekki

yfirgefa þau. Ekkert getur
breytt því sem orðið er. Að-
standendum er vottuð innileg
samúð. Enginn veit nákvæm-
lega hvernig atburðarás var.

Lesandi góður. Því miður
er það svo að margar ákvarð-
anir okkar mannanna reynast
ekki sem skyldi. Breytir þar
engu um þótt gefnar séu við-
varanir og leiðbeiningar. Svo
virðist sem þær dugi ekki. Ef
til vill erum við þar með minnt
á hve litlu maðurinn ræður á
lífsgöngunni.

Hvað varðar einstaka menn
og för þeirra um Óshlíð er
undirrituðum ókunnugt, en
pistilhöfundur mun ekki hafa
þurft að leita skjóls í vegskála
í Óshlið, því flestir ef ekki
allir munu hafa virt lokun utan
við Hnífsdal.

Svo kann að vera að Magn-
ús Ólafs Hansson hafi ekki
brúkað orðalag við allra hæfi
í pistli sínum. En meiningin
var góð og átti fullan rétt á
sér. Maður lagði á fjallveg,
nánar tiltekið Eyrarfjall milli
Ísafjarðar og Mjóafjarðar, sem
Vegagerðin hafði sannanlega
lokað og merkt sem slíkan.
Engu að síður samræmist það
ekki eðli Íslendinga, sem
kannski telja sig enn vera vík-
inga og óháða öðru en meint-
um forlögum að lúta boði yfir-
valda. Magnús hefur rétt fyrir
sér í því að enginn á að koma
sé vitandi vits í þá aðstöðu að
valda sjálfum sér hættu, nán-
ustu aðstandendum, eigin-
konu og börnum, áhyggjum
og óþörfu álagi. Björgunar-
sveitarmenn eru sjálfboða-

liðar, sem leggja á sig ómælda
vinnu og fyrirhöfn, án nokk-
urrar umbunar annarrar en
þeirrar að vita að þeir sinna
þörfum fólks í neyð.

Hvatning til fólks að virða
réttmæta lokun og sýna fyrir-
hyggju virðist ekki duga. Þá
er ekki annað úrræði en að fá
sett í lög ákvæði sem banna
og leggja á refsingar í senn.
Þannig virðist að þungar sektir
dugi einar til þess að menn
virði lokanir. Því vart verður
því trúað að þeir sem staðizt
hafa ökupróf séu ekki læsir.
Talsmaður Vegagerðarinnar
staðfesti við undirritaðan að
vegurinn um Eyrarfjall var
lokaður í umrætt sinn. Það er
kjarni málsins, sem greinar-
höfundur er kvartar kemst
ekki undan. Auk þess verður

að ætlast til þess að menn
kynni sér aðstæður.

Björgunarsveitarmenn frá
Hólmavík voru nærri tólf
klukkustundir að sinna þessu
útkalli, því þeir komu ekki til
baka fyrr en undir hádegi
daginn eftir. Þeir eiga líka
fjölskyldur og eru frá atvinnu
sinni þegar þessum störfum
er sinnt.

Vegum er ekki lokað nema
Vegagerðin eða lögreglan telja
brýna nauðsyn koma til. Þá
verður að ætlast til þess að

vegfarendur hlýði fyrir-
mælum. Næsta sunnudag
eftir ferð pistihöfundar
eignaðist hann félaga er bíll
og bílstjóri voru sóttir á
Eyrarfjall, þrátt fyrir lokun
og merkingu þar um.

Að lokum þetta: Enn er
brýnt fyrir fólki að leggja
ekki í tvísýnu. Reynslan
sýnir því miður að fyrir-
hyggja er aldrei nóg og
varnaðarorð reyndra björg-
unarsveitarmanna eiga full-
an rétt á sér.

Skíðafélag Ísfirðinga hættir við bikarmót sem halda áttiSkíðafélag Ísfirðinga hættir við bikarmót sem halda áttiSkíðafélag Ísfirðinga hættir við bikarmót sem halda áttiSkíðafélag Ísfirðinga hættir við bikarmót sem halda áttiSkíðafélag Ísfirðinga hættir við bikarmót sem halda átti

Líklega verður ekkert af FIS-móti heldurLíklega verður ekkert af FIS-móti heldurLíklega verður ekkert af FIS-móti heldurLíklega verður ekkert af FIS-móti heldurLíklega verður ekkert af FIS-móti heldur
Skíðafélag Ísfirðinga hef-

ur hætt við að halda bikar-
mót í alpagreinum um
næstu helgi. Ástæðan er
snjóleysi. Að auki eru allar
líkur á að ekkert verði af
alþjóðlegu FIS-móti sem

halda átti á Ísafirði í vor. „Við
höfum verið að ýja að því við
Skíðasamband Íslands að við
getum líklega ekki haldið það
mót. Svona alþjóðleg mót
krefjast mikils undirbúnings
og vinnu. Helst þyrfti að byrja

að snjóa á morgun til þess að
hægt væri að halda mótið“,
segir Gunnar Þórðarson, for-
maður Skíðafélagsins.

Mót í skíðagöngu sem
halda átti á Siglufirði hefur
nú verið fært til Ólafsfjarðar.

Forráðamenn Skíðafélags
Ísfirðinga eru ósáttir við þá
ákvörðun „Við vildum fá
það mót til Ísafjarðar eða
Hólmavíkur, fyrst verið var
að færa það á annað borð“,
segir Gunnar Þórðarson.

Tónleikasalurinn Hamrar á ÍsafirðiTónleikasalurinn Hamrar á ÍsafirðiTónleikasalurinn Hamrar á ÍsafirðiTónleikasalurinn Hamrar á ÍsafirðiTónleikasalurinn Hamrar á Ísafirði

StrengjasveiflaStrengjasveiflaStrengjasveiflaStrengjasveiflaStrengjasveifla
Kuran KompaníKuran KompaníKuran KompaníKuran KompaníKuran Kompaní

Djassdúóið Kuran Komp-
aní heldur tónleika í Hömr-
um á Ísafirði á sunnudags-
kvöld, 18. mars, kl. 20.30.

Kuran Kompaní var stofnað
í Reykjavík vorið 2000 og er
skipað þeim Szymoni Kuran

fiðluleikara og Hafdísi
Bjarnadóttur gítarleikara.

Szymon Kuran hefur leik-
ið í Sinfóníuhljómsveit Ís-

lands í 18 ár. Hann hefur
einnig leikið með ýmsum

hljómsveitum og inn á
fjölmargar hljómplötur og í

kvikmyndum. Szymon er
jafnvígur á klassík og djass

og er m.a. þekktur fyrir
djasshljómsveitina Kuran

Swing. Hafdís Bjarnadóttir
er ung að árum en hefur

spilað allt frá pönki yfir í
klassík með ýmsum hljóm-
sveitum. Hún hefur að und-
anförnu lagt stund á djass-

gítarnám í Tónlistarskóla
FÍH í Reykjavík. Tónlistin

sem Kuran Kompaní  flytur
er blanda af frjálsum djassi
og spuna, ljúf og aðgengi-

leg. Tónleikarnir eru haldnir
í tengslum við Þjóðahátíðina

og í samvinnu listafólksins
og Tónlistarfélagsins.

Áttunda GugÁttunda GugÁttunda GugÁttunda GugÁttunda Guggan í eigu Ásgeirs Guðbjartssonar komin heimgan í eigu Ásgeirs Guðbjartssonar komin heimgan í eigu Ásgeirs Guðbjartssonar komin heimgan í eigu Ásgeirs Guðbjartssonar komin heimgan í eigu Ásgeirs Guðbjartssonar komin heim

Guðbjörg ÍS 46 komin tilGuðbjörg ÍS 46 komin tilGuðbjörg ÍS 46 komin tilGuðbjörg ÍS 46 komin tilGuðbjörg ÍS 46 komin til
Ísafjarðar á nýjan leikÍsafjarðar á nýjan leikÍsafjarðar á nýjan leikÍsafjarðar á nýjan leikÍsafjarðar á nýjan leik

„Við fengum svolítinn
kalda á leiðinni yfir Breiða-
fjörðinn í nótt en þetta gekk
ágætlega. Báturinn er mjög
skemmtilegur og burðarmik-
ill“, sagði Guðbjartur Ásgeirs-
son skipstjóri við komuna til
heimahafnar á Ísafirði á ný-

smíðaðri Guðbjörgu ÍS 46
laust eftir klukkan níu í gær-
morgun. Báturinn var sjósett-
ur hjá Knerri á Akranesi laug-
ardaginn 3. mars. Veigar
Gíslason var á bátnum með
Guðbjarti á leiðinni vestur.
„Við förum á veiðar sem allra

fyrst“, sagði Guðbjartur, „eða
strax og búið er að færa yfir á
hann veiðileyfið af hinum
bátnum.“

Meðal þeirra sem tóku á
móti Guðbjörgu ÍS í Ísafjarð-
arhöfn var Ásgeir Guðbjarts-
son (Geiri á Guggunni), faðir

Guðbjarts og meðeigandi að
bátnum. Þeir feðgar hafa gert
út annan smábát frá því í
haust, Sigga ÍS, en honum
verður nú lagt. Nýja Guggan
er sú áttunda í eigu Geira á 45
árum. Hún er rétt tæplega 6
tonn.

Feðgarnir Guðbjartur og Ásgeir við Guðbjörgu ÍS við komuna til Ísafjarðar.
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Anthony Wales er Suður-Afríku-
maður búsettur á Flateyri

Anthony Wales er Suður-Afríku-
maður búsettur á Flateyri

Flytur innFlytur innFlytur innFlytur innFlytur inn
báta frábáta frábáta frábáta frábáta frá

heimalandi sínuheimalandi sínuheimalandi sínuheimalandi sínuheimalandi sínu
Anthony Wales er fæddur

og uppalinn í Suður-Afríku.
Hann flutti til Flateyrar fyrir
nokkrum árum, kynntist þar

núverandi eiginkonu sinni
og er þar enn. Hann er skip-
stjóri á trillu sem róið er frá

Flateyri en segir að sem
smástrákur inni í landi í

Suður-Afríku hefði honum
aldrei getað dottið í hug að

svo myndi fara. Nú hefur
hann ásamt fleirum stofnað

fyrirtækið Protea ehf., en
það flytur inn vörur frá

heimalandi hans, Suður-
Afríku.

„Protea er blóm sem er
eins konar þjóðartákn

Suður-Afríku. Þar sem við
hyggjumst flytja eingöngu

inn vörur frá því landi fannst
mér það viðeigandi að nafn
fyrirtækisins tengdist því.“

Bátarnir þolaBátarnir þolaBátarnir þolaBátarnir þolaBátarnir þola
loftslagið velloftslagið velloftslagið velloftslagið velloftslagið vel

Anthony segir aðaláhersl-
una verða lagða á innflutn-
ing á gúmbátum og vörum

þeim tengdum. „Ég nota
Internetið mikið til að at-
huga hvað er að gerast í

Suður-Afríku. Eitt sinn rakst
ég á heimasíðu Gemini-

bátafyrirtækisins. Þar voru
þeir að óska eftir umboðs-

mönnum um allan heim. Ég
sendi þeim rafpóst og bauðst

til að selja þeirra vörur á
Íslandi.

Lítið sem ekkert er notað
af Gemini-bátum í Norður-

höfum. Þess vegna fannst
mér rétt að kynna mér málin

vel og athuga hvort efnið í
bátunum þyldi á annað borð
loftslagið hér. Ég komst að

því að notað er nákvæmlega
sama efnið og í bátum sem

framleiddir eru t.d. í
Englandi og í Noregi.“

Betri vitnisburðBetri vitnisburðBetri vitnisburðBetri vitnisburðBetri vitnisburð
varla hægt að fávarla hægt að fávarla hægt að fávarla hægt að fávarla hægt að fá

„Gemini-fyrirtækið fram-
leiðir alls kyns báta. Þeir

smíða stóra björgunarbáta
sem eru meðal annars not-

aðir af sérsveitum ástralska
hersins og þeir framleiða

slöngubáta sem eru áþekkir
þeim sem Zodiac framleiðir

og eru mjög þekktir hér á
landi. Einnig framleiða þeir

eins konar kappsiglingarbáta
sem eru mjög vinsælir í

Ameríku, Afríku, Ástralíu
og víðar.

Til að byrja með ætla ég
að einbeita mér að því að

selja venjulega slöngubáta.
Ég hef verið að kynna þessa
báta fyrir björgunarsveitum
og nú er björgunarsveitin í
Bolungarvík að prófa einn
slíkan. Bolvíkingarnir eru

mjög ánægðir með bátinn og
segja hann láta mjög vel í
sjó. Þeir hafa í hyggju að

selja Zodiacbátinn sinn til
að geta keypt Geminibátinn
af mér. Betri vitnisburð um
gæði hans er varla hægt að

fá. Svo hefur björgunar-
sveitin í Vík í Mýrdal keypt
einn bát og utanborðsmótor

og er mjög ánægð með
hann.

Ég hef líka selt einn
venjulegan slöngubát til

Bolungarvíkur. Hann er til
notkunar á fiskiskipum,

svokallaður „maður fyrir
borð“ bátur sem skylt er að

hafa á skipum sem fara í
ákveðið fjarlægð frá landi.“

SystirinSystirinSystirinSystirinSystirin
reddaði vinnureddaði vinnureddaði vinnureddaði vinnureddaði vinnu

Menn kunna að spyrja
hvernig standi á því að

maður frá Suður-Afríku
flytji til Flateyrar.

„Það er saga að segja frá
því. Á sínum tíma, þegar

aðskilnaðarstefnan var við
lýði í Suður-Afríku, var

skylda að vera tvö ár í her-
num. Ég var látinn berjast í
Angóla í nokkurn tíma. Þar
eignaðist ég tvo mjög góða

vini og við ákváðum að
þegar herskyldunni lyki

myndum við fara eitthvað í
burtu. Við flugum til Banda-

ríkjanna, keyptum Volks-
wagen rúgbrauð og fórum í

tveggja ára ferðalag um

landið. Að þessum tveimur
árum liðnum langaði mig að

prófa eitthvað nýtt. Á þeim
tíma var Lesley systir mín
að vinna í fiski á Flateyri.

Ég hringdi í hana og spurði
hvort hún héldi að ég gæti
fengið vinnu. Hún reddaði

því og ég kom stuttu
seinna.“

Veiddi NílarkarfaVeiddi NílarkarfaVeiddi NílarkarfaVeiddi NílarkarfaVeiddi Nílarkarfa
í Úgandaí Úgandaí Úgandaí Úgandaí Úganda

Anthony kynntist fljótlega
Guðrúnu Kristjánsdóttur,

núverandi konu sinni. Hann
vann á Flateyri sem háseti á

ýmsum bátum, meðal ann-
ars Gylli og Styrmi. „Við

konan mín fluttum síðan út
til Suður-Afríku og bjuggum
þar í um tvö ár. Þá varð hún

ólétt og við ákváðum að
flytja aftur til Flateyrar.

Mér gafst tækifæri til að
verða skipstjóri á litlum bát.
Ég tók skipstjóraréttindi og

stjórnaði bát fyrir Hinrik
Kristjánsson. Mér bauðst

síðan að fara á veiðar í
Úganda. Þar var ég í sex
mánuði og veiddi Nílar-
karfa. Ég hreifst mjög af

Úganda og gæti vel hugsað
mér að fara þangað aftur
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í

þessari

auglýsingu eru

aðeins sýnishorn

af söluskránni.

Allar  frekari

upplýsingar

eru veittar á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

Atvinnuhúsnæði

 4-6 herb. íbúðir
Engjavegur 31: 92,1 m² 4ra
herb. íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi
í góðu standi Verð 5,5 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Laus fljótlega.
Áhv. hagstæð lán ca. 2.8
m.kr. Verð 6,9 m.kr.
Stórholt 11:  122,9 m² 4ra
herb. íbúð á 3ju hæð til
vinstri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu og bílskúr.
Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í
þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra
herb. íbúð á efri hæð í þríbýl-
ishúsi. Laus strax Áhv. ca.
3,7 m.kr. Verð 6,9 m.kr.

Mánagata 4 -  (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leigu-
íbúðir.
Verðhugmynd 10 m.kr.

Bakkavegur 39: 201 m²
einb.hús á tveimur hæðum
ásamt innb. bílskúr. Áhv. ca.
3,8 m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m²
endaraðhús á þremur hæð-
um. Fallegt útsýni. Séríbúð
á neðstu hæð. Verð 8,8 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9
m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt grónum garði
og eignarlóð Tilboð óskast
Lyngholt 2: 141,3 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð 8,5 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, kjallara og
garði.Húsið er allt að mestu
endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einb.hús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni
eign koma til greina. Áhv.
ca. 2 m.kr. Verð 12,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt kjallara, risi og
bílgeymslu. Skoðum öll
tilboð. Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti möguleg á
íbúð á Eyrinni. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsi-
legt einb.hús á tveimur hæð-
um ásamt innbyggðum tvöf.
bílskúr. Einstaklingsíbúð á
neðri hæð. Stór og vel gróinn
garður. Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m²
einb.hús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svöl-
um og sólpalli. Skipti á minni
eign mögul. Verð 13,5 m.kr.

 3ja herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð
á tveimur hæðum í fjórbýlis-
húsi. Sér inngangur Áhv. ca.
1,8 m.kr. Verð 4,5 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð
á 2. hæð í fjölbýlishúsi, sér
inngangur, sér geymsla.
Verð 6,8 m.kr.

Pólgata 6: 55 m² risibúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríb.húsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv.
ca. 3 m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný
íbúð á 2. hæð í nýju fjölbýlis-
húsi ásamt 31 m² bílgeymslu.
Verð 9,1 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð
2. hæð. Íbúðin er öll ný og
vel einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð
á 2. hæð. Íbúðin er öll ný og
vel einangruð. Tilboð óskast
Grundargata 6: 49,2 m²
íbúð á 2. hæð til hægri í
fjölbýlishúsi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m²
íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Áhv. ca. 555 þús.kr.
Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m²
íbúð á 2. hæð í Dvalarheimili
aldraðra. Áhv. ca. 3,9 m.kr.
Verð 6,1 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð
í góðu standi á 2. hæð í
fjölbýlisihúsi. Áhv. ca. 3,6
m.kr. Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi
ásamt helmingi tvöfalds
bílskúrs. Áhv. ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð
á jarðhæð í fjórbýlishúsi
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í nýlega
uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð
á 3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 m.kr. Verð 5 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er Nissan Micra
árg. 95, skoðaður 2002.
Verð kr. 300 þús. Upplýs-
ingar í síma 456 3444 og
456 3748.

Til sölu er ónotað tölvu-
borð frá IKEA, úr stáli og
máluðum viði. Kostar nýtt
k5. 4.500, fæst á kr. 3.000.
Upplýsingar í símum 456
3544 og 866 2581.

Til sölu eða leigu er nota-
leg 3ja herb. íbúð í hjarta
bæjarins á þessu líka fína
verði. Íbúðin er nýmáluð.
Mjög hagstæð lán og laus
strax. Uppl. gefur Her-
mann í símum 456 3179
eða 456 4594.

Til sölu er Terrano II, dísel
árg. 1999. Skráningardag-
ur 31.07.99. Uppl. gefur
Eggert í síma 456 7681.

Óska eftir innbúi, helst
gefins eða fyrir lítinn pen-
ing. Uppl. gefur Kristbjörg
í síma 862 8897.

Til leigu eða sölu er 4ra
herb. íbúð við Túngötu á
Ísafirði. Laus strax. Uppl.
gefur Rún í síma 587 6707
og Róbert í síma 863 4691.

Til sölu er sem ný gas-
miðstöð. Hentug í húsbíla,
sumarbústaði, smábáta og
vinnuvélar. Mjög öflug með
hitastilli. Upplýsingar í
síma 892 1417.

Til sölu er 3ja herb. íbúð,
86 m² á besta stað í Bol-
ungarvík, að Hafnargötu
7. Selst með yfirtöku lána.
Upplýsingar gefur Sigríður
í síma 456 8328.

Til sölu er nýr Maxon NMT
farsími (handsími). Uppl.
í síma 892 1417.

Slysavarnadeild kvenna á
Ísafirði heldur spilavist í
Sigurðarbúð, föstudags-
kvöldið 16. mars kl. 20:30.
Allir velkomnir.

Til sölu eða leigu er íbúð
að Engjavegi 17 á Ísafirði.
Uppl. í símum 848 3522
eða 867 0397.

Til leigu er 70m² íbúð.
Losnar 1. apríl. Uppl. í síma
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! Hatta-
kvöld verur í Sigurðarbúð
laugardaginn 17. mars kl.
20:00. Matur og skemmt-
un. Uppl. í síma 456 4145
eða 456 4390.

Til sölu er Nonni ÍS 286,
opinn trébátur, 4,2 brúttó-
smálestir með 48-50 hest-
afla Perkings-vél. Báturinn
er mikið yfirfarinn. Tilboð
óskast. Á sama stað er til
sölu pláss við sportbáta-
bryggjuna. Uppl. gefa
Gunnlaugur í síma 456
5127 og 865 6462 og Hall-
dór í símum 456 3649 og
863 1647.

Tveir kettlingar fást gef-
ins. Uppl. í síma 456 7484.

Snjóblásari til sölu: Lítill
og öflugur, átta hestöfl.
Fjórir gírar áfram og einn
bakkgír. Lítið notaður.
Verð aðeins kr. 170 þús.
Uppl. í síma 690 5144.

Sá sem tók Skarpa skóna
mína í anddyrinu að Tún-
götu 18 síðastliðinn föstu-
dag er viðsamlegast beðinn
að skila þeima á sama stað.

Til sölu er fimm sæta, rauð-
ur, hornsófi. Einnig tvö
borð. Verð kr. 35 þús. Uppl.
í síma 897 6795.

Til sölu er ungbarna-
skiptiborð með baði og
rúmteppi í stíl. Vel með
farið. Einnig vel með farinn
ungbarnabílstóll (0-9
mán) og hvítt tölvuborð
með tveimur útdraganleg-
um hillum. Upplýsingar í
síma 456 4455.

einhvern tímann.“

Bás á sjávarút-Bás á sjávarút-Bás á sjávarút-Bás á sjávarút-Bás á sjávarút-
vegssýninguvegssýninguvegssýninguvegssýninguvegssýningu

Fyrirtæki Anthonys var
stofnað fyrir tæpu ári. „Ég

hef verið að vinna að því að
byggja fyrirtækið upp og

skapa því nafn. Ég hef sett
upp heimasíðu á netinu,
www.protea.is, og ætla í

sumar að fara í kynningar-
ferð um landið. Ég er um

þessar mundir að þjálfa tvo
stráka svo þeir geti sýnt
bátana fyrir mig. Það er

sama hversu mikið af
videomyndum og kynn-

ingarbæklingum menn
skoða, þeir fjárfesta ekki í

bát upp á fleiri hundruð
þúsund án þess að sjá með

eigin augum hvað hann
getur.

Við ætlum að sýna bátana
á Akureyri, Egilsstöðum,
Höfn í Hornafirði, Vest-

mannaeyjum og í Reykja-
vík. Einnig reikna ég með

því að leigja mér bás á
næstu sjávarútvegssýningu
og kynna þar þessa „maður

fyrir borð“ báta.“

Formula 1Formula 1Formula 1Formula 1Formula 1
 bátakeppni bátakeppni bátakeppni bátakeppni bátakeppni

Anthony ætlar að reyna að
koma af stað kappsiglingar-
keppni. „Mig dauðlangar að

koma af stað eins konar
Formula 1 bátakeppni. Þessi

íþrótt er mjög vinsæl í
Suður-Afríku, Ástralíu, Nýja
Sjálandi og Bandaríkjunum
og víðar og dregur að mikið
af styktaraðilum. Ég held að
það væri vel hægt að koma

slíku af stað á Íslandi. Ég
get auðveldlega útvegað

báta í ákveðnum litum, t.d.
gult fyrir Bónus, vilji

einhver stórfyrirtæki styrkja
keppendur.

Gemini-fyrirtækið tók þátt
í keppni, sem talin er vera
ein af hörðustu keppnum
fyrir slöngubáta í heimi.

Vegalengdin er 750 sjómílur
og bátar frá Gemini urðu í

fyrsta, öðru og þriðja sæti í
P750 flokki og í fyrsta sæti í

formúlu 1 flokki.“

Gemini heppilegustuGemini heppilegustuGemini heppilegustuGemini heppilegustuGemini heppilegustu
farkostirnirfarkostirnirfarkostirnirfarkostirnirfarkostirnir

„Ég hef kynnt þessar
fyrirætlanir mínar fyrir
áhrifamönnum í mótor-

sportgeiranum á Íslandi.
Þeir hafa allir tekið mjög vel

í þetta og sagt mér að ef ég
geri þetta rétt, þá eigi þessi
íþrótt eftir að vera vinsæl á

Íslandi. Það er kannski ekk-
ert skrítið þar sem Íslend-

ingar eru bæði mjög hrifnir
af sjóferðum og kraftmikl-

um vélum. Mönnum yrði að
sjálfsögðu frjálst að nota

aðra báta en Gemini í þess-
ari keppni. Ef báturinn fellur
undir takmarkanir sem settar

eru varðandi lengd, mótor-
stærð og slíkt, þá má hann

keppa. Ég vil samt meina að
kappakstursbátarnir frá

Gemini séu heppilegustu
farkostirnir í keppni af þessu

tagi.“

Góðir tímar í FæreyjumGóðir tímar í FæreyjumGóðir tímar í FæreyjumGóðir tímar í FæreyjumGóðir tímar í Færeyjum
,,Samkeppnisskilyrði
verði eðlileg og
heilbrigð“

Nýlega var sagt frá því í
fréttum að góð afkoma væri í
heild af fiskveiðum í Færeyj-
um. Rekstur Færeyjabanka
skilaði 3,5 milljörðum ís-
lenskra króna í hagnað á sl.
ári. Haft er eftir Jörgen Astrup
Hansen, bankastjóra Föroyja
Banka, að ástæðan sé „fyrst
og fremst sú að það gengur
vel í fiskiðnaðinum“.  Hann
segir að auðvitað sé það mis-
jafnt milli einstakra hluta flot-
ans hver hagnaðurinn er, en í
heild verður að segjast að það
eru góðir tímar í færeyskum
fiskiðnaði núna.

Þessi frétt virðist ekki vekja
mikla athygli hér á landi þó
þarna sé verið að lýsa afkomu
veiða og vinnslu sem byggir
á frjálsri verðmyndun alls afla,
sem landað er á fiskmarkaði,
og stjórnkerfi fiskveiða þar
sem ekkert kvótabrask eða
frjálst framsal kvóta er við
lýði. Í Færeyjum er viðhaft
stjórnkerfi fiskveiða sem
byggir á sóknardögum, þ.e.
skammtaður fjöldi sóknar-
daga fyrir hvern útgerðarflokk
fiskiskipa.

Frá Færeyjum heyrast held-
ur engar fréttir af brottkasti á
afla, enda fiskafjöldinn eða
fiskkílóin ekki beint skömmt-
uð á hvern bát í öllum fiskteg-
undum eins og í kvótabrask-
kerfinu á Íslandi.

Þögn stjórnvaldaÞögn stjórnvaldaÞögn stjórnvaldaÞögn stjórnvaldaÞögn stjórnvalda
Hvers vegna er svo lítið gert

úr þessum góðu fréttum frá
Færeyjum? Það skyldi þó ekki
vera að frekari fréttir af þess-
um toga frá næstu nágranna-
þjóð okkar henti illa nú þeim
öflum sem mestu ráða hér á
landi í fjármagni og fjölmiðl-
um. Eða er ástæðan sú, að
fréttamenn eru þess sjálfir
minnugir, að gert var lítið úr
öllu sem Færeyingar tóku sér
fyrir hendur á árum áður, eink-

um þegar þeir hentu „fyrir-
myndar“ kvótabraskkerfi á
ruslahauga og tóku upp sókn-
arstýrt fiskveiðikerfi? Hægt er
að vitna í margar ræður og
skrif forystumanna ríkis-
stjórnarflokkanna á Íslandi
um að forðast bæri færeysku
leiðina sem þótti víti til varn-
aðar fyrir fáum árum, að þeirra
dómi. Stjórnvöld hér á landi
hafa ekki heldur lýst stuðningi
við sjálfstæðisbaráttu Færey-
inga. Hvers vegna ekki?

Ég óska Færeyingum til
hamingju með að vera ennþá
svo jarðtengdir að þeir viti
hvað þeim er fyrir bestu við
stjórn sinna fiskveiða og
hversu rétt verðmyndun fisk-
sins á markaðslegum forsend-
um getur aukið þjóðarverð-
mæti af þeim fiski sem seldur
er á því hæsta verði sem býðst
hverju sinni.

ÞingsályktunÞingsályktunÞingsályktunÞingsályktunÞingsályktun

Sá sem þetta ritar hefur lagt
fram á Alþingi tillögu til
þingsályktunar um fjárhags-
legan aðskilnað veiða og vinn-
slu, annars vegar milli reksturs
útgerðar og hins vegar fisk-
vinnslu í landi. Lagt er til að
lög verði samin af þriggja
manna nefnd sem leiði til þess
að skapa skilyrði fyrir fjár-
hagslegan aðskilnað og til
eðlilegrar markaðslegrar verð-
myndunar á öllum óunnum
fiski. Samkeppnisskilyrði
verði eðlileg og heilbrigð og
byggð upp á gegnsæum við-
skiptaháttum. Rétt er að láta
þess getið að Danir tóku ný-
verið ákvörðun um að allur
fiskur skyldi seldur á markaði
svo auðvelda mætti allt eftirlit
og koma í veg fyrir óeðlileg
viðskipti.

Með þingsályktuninni
(þingskjal 727- 456. mál)
fylgir greinargerð sem vísað

er til, ef fólk vill frekari fróð-
leik um lög og reglur. Þar er
m.a. vísað í kröfur í EES-
samningi, siðareglur til að
gæta almannahagsmuna á
verðbréfa- og fjármagnsmark-
aði og íslensk samkeppnislög
sem efla eiga virka samkeppni
og vinna gegn óréttmætum
viðskiptaháttum, skaðlegri fá-
keppni og samkeppnishöml-
um.

SamkeppnislegSamkeppnislegSamkeppnislegSamkeppnislegSamkeppnisleg
mismununmismununmismununmismununmismunun

Engin skilyrði eru til eðli-
legrar verðmyndunar á fiski
og ótruflaðrar samkeppni í
fiskviðskiptum hér á landi
þrátt fyrir að í landinu hafi um
árabil verið starfandi upp-
boðsmarkaðir fyrir fisk. Fisk-
viðskipti við núverandi kring-
umstæður skapa ófrið um
verðlagningu á fiski milli sjó-
manna og útvegsmanna og
grafa einnig undan tilvist
innlendra fiskmarkaða.

Skiptir þá ekki meginmáli
hvort um viðskipti milli
óskyldra eða skyldra aðila er
að ræða. Þá er ríkjandi mikil
samkeppnisleg mismunun í
fiskvinnslunni sem bitnar hart
á fiskvinnslufyrirtækjum sem
ekki tengjast útgerð.

Viðskipti milliViðskipti milliViðskipti milliViðskipti milliViðskipti milli
óskyldra aðilaóskyldra aðilaóskyldra aðilaóskyldra aðilaóskyldra aðila

Guðjón Arnar Kristjánsson
alþingismaður skrifar

Enda þótt sá fiskur sem
kemur til sölu á íslenskum
fiskmörkuðum seljist að öllu
jöfnu á mjög háu verði er samt
sem áður ríkjandi mikill fisk-
skortur á mörkuðunum. Í stað
þess að selja fiskinn hæst-
bjóðanda leita útgerðir í aukn-
um mæli eftir svokölluðum
„beinum viðskiptum“. Í slík-
um viðskiptum er samið um
fast verð á fiskinum sem er
langt undir ríkjandi verði á
mörkuðum, oftast aðeins um
helmingur eða jafnvel
minna.  Ástæðurnar fyrir slík-
um viðskiptum er að finna í
ákvæðum gildandi laga um
fiskveiði stjórn sem heimila
frjálst framsal aflaheimilda.

Fénýting veiðiheim-Fénýting veiðiheim-Fénýting veiðiheim-Fénýting veiðiheim-Fénýting veiðiheim-
ilda í viðskiptumilda í viðskiptumilda í viðskiptumilda í viðskiptumilda í viðskiptum

með fisk yrði bönnuðmeð fisk yrði bönnuðmeð fisk yrði bönnuðmeð fisk yrði bönnuðmeð fisk yrði bönnuð
Núverandi ástand í fiskvið-

skiptum með svo brengluðu
verðmyndunarkerfi er algjör-
lega óhæft. Þær ráðstafanir
sem Alþingi greip til árið 1998
með setningu laga um stofnun
Kvótaþings og Verðlagsstofu
skiptaverðs, og ætlað var að
færa ástand þessara mála til
betra horfs, hafa samkvæmt
fenginni reynslu mistekist
með öllu. Því er brýnt að
löggjafinn grípi inn í að nýju
með því að áskilja með lögum
fullan fjárhagslegan aðskilnað
veiða og vinnslu. Að sjálfu
leiðir að í slíkri löggjöf fælist
algjört bann við því að veiði-
heimildir yrðu fénýttar í við-
skiptum með fisk.

ÞjóðhagslegÞjóðhagslegÞjóðhagslegÞjóðhagslegÞjóðhagsleg
hagkvæmni veiða oghagkvæmni veiða oghagkvæmni veiða oghagkvæmni veiða oghagkvæmni veiða og
vinnslu mundi aukastvinnslu mundi aukastvinnslu mundi aukastvinnslu mundi aukastvinnslu mundi aukast

Þessa fullyrðingu mætti
rökstyðja í löngu máli en
verður ekki gert hér, enda ætti
þess ekki að gerast þörf.
Þingsályktunartillagan miðar
að því að koma á eðlilegri
samkeppni í viðskiptum með
fisk. Virk samkeppni er ár-
angursríkasta leiðin til þess
að ná sem hagkvæmastri nýt-
ingu framleiðsluþátta þjóðfé-
lagsins eins og kveðið er á
um í 1. gr. gildandi samkeppn-
islaga.

Löng reynsla annarra þjóða
talar skýru máli um að þau
orð eru sönn. Til lengri tíma
litið má því einnig telja fullvíst
að breytingin yrði til góðs fyrir
atvinnugreinina í heild, eins
og nýjasta dæmið frá Færeyj-
um ber með sér.

– Guðjón A. Kristjánsson.

Tvær sýningar Þjóðleikhússins á ÍsafirðiTvær sýningar Þjóðleikhússins á ÍsafirðiTvær sýningar Þjóðleikhússins á ÍsafirðiTvær sýningar Þjóðleikhússins á ÍsafirðiTvær sýningar Þjóðleikhússins á Ísafirði

Pálmi  og Baldur  takast áPálmi  og Baldur  takast áPálmi  og Baldur  takast áPálmi  og Baldur  takast áPálmi  og Baldur  takast á
– sætafjöldinn í sal Edinborgarhússins er mjög takmarkaður

Þjóðleikhúsið kemur með
leiksýningu til Ísafjarðar í
lok þessarar viku og verða
sýningar í Edinborgarhús-
inu á föstudagskvöld og
laugardagskvöld.

Leikendurnir eru tveir og
báðir á heimaslóðum hér
vestra, Bolvíkingurinn
Pálmi Gestsson og Ísfirð-
ingurinn Baldur Trausti
Hreinsson. Sýnt verður nýtt
íslenskt leikrit, Já, ham-
ingjan, eftir Kristján Þórð
Hrafnsson en leikstjóri er
Melkorka Tekla Ólafsdóttir,
leiklistarráðunautur Þjóð-
leikhússins.

Verkið fjallar á gaman-
saman hátt um alvarlegan
árekstur í sambandi tveggja
bræðra. Það hefur fengið
mjög góðar viðtökur syðra

og hefur verið sýnt fyrir fullu
húsi frá janúarlokum á Litla
sviði Þjóðleikhússins. Í leik-
ritinu fara þeir Pálmi og Bald-
ur Trausti á kostum í mögnuðu
uppgjöri bræðranna, sem er í
senn sársaukafullt og fyndið

Sýningarnar verða í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði á
föstudagskvöld og laugar-
dagskvöld, 16. og 17. mars,
og hefjast kl. 20.30. Hægt er

að panta miða bæði í Þjóð-
leikhúsinu og Edinborgar-
húsinu. Miðasala verður í
Edinborgarhúsinu sem hér
segir á morgun, fimmtudag,
kl. 16-19, föstudag kl. 16-
20.30 og laugardag kl. 14-
20.30. Vakin skal athygli á
því, að salurinn  tekur aðeins
60 manns og því er nauð-
synlegt að tryggja sér miða
í tíma.
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Fóru tvö inn á sjúkra-Fóru tvö inn á sjúkra-Fóru tvö inn á sjúkra-Fóru tvö inn á sjúkra-Fóru tvö inn á sjúkra-
húsið en komu út þrjúhúsið en komu út þrjúhúsið en komu út þrjúhúsið en komu út þrjúhúsið en komu út þrjú
– Esra Esrason í Súðavík segir frá ævidögum sínum vestanhafs og hérlendis, syðra og vestra, á sjó og landi
Esra Esrason er fæddur í

Bandaríkjunum en flutti end-
anlega til Íslands þegar hann
var 18 ára gamall. Hann lenti
í því að kynnast vestfirskri
konu og neyddist því til að
flytja til Súðavíkur. Ekki sér
hann eftir því að hafa flutt og
býr enn í Súðavík, 25 árum
síðar. Hann á fjölmörg áhuga-
mál og hefur sinnt þeim af
hörku. Helst má þar nefna kór-
söng, skotveiðar, eldamenn-
sku og brids. Hann segist hafa
verið í flestum kórum á norð-
anverðum Vestfjörðum.

„Ég hef meðal annars sung-
ið í Sunnukórnum, hátíðar-
kórnum, kammerkórnum,
karlakórnum og kirkjukórn-
um í Súðavík. Svo hef ég tekið
þátt í hinum og þessum uppá-
komum í söng hér heima og
að heiman. Konan mín hefur
verið með mér í flestum þess-
um kórum, nema að sjálf-
sögðu karlakórnum. Ég sakna
nokkuð starfsemi karlakórs-
ins, það var skemmtilegur fé-
lagsskapur. Mér finnst synd
að ekki skuli vera hægt að
halda úti karlakór á þessu
svæði þar sem ég veit að nóg
er af góðum karlaröddum sem
mætti sameina. Ég skora á
alla karla sem hafa áhuga á
slíkri starfsemi að koma fram
og láta í sér heyra. Nú í augna-
blikinu erum við nokkrir fé-
lagar að vinna í þessum mál-
um til þess að hægt verði að
endurvekja karlakórinn. Hug-
myndin er að sameina raddir
frá Þingeyri til Bolungarvíkur
og jafnvel koma upp æfinga-
búðum í Holti í Önundarfirði.“

Vildi helstVildi helstVildi helstVildi helstVildi helst
vera í fjörunnivera í fjörunnivera í fjörunnivera í fjörunnivera í fjörunni

Esra er fæddur í ríkinu
Norður-Karólínu í Bandaríkj-
unum. „Faðir minn, Esra Pét-
ursson, flutti með fjölskyld-
una út til Bandaríkjanna 1956,
ári áður en ég fæddist. Hann
ætlaði þá að afla sér frekari
menntunar í taugasjúkdóma-
lækningum. Hann vann á
Chapel Hill háskólasjúkra-
húsinu, en þar fæddist ég.

Við fluttum aftur til Íslands
þegar ég var einungis þriggja
vikna gamall. Þá var farið sjó-
leiðina með Tröllafossi frá
Bandaríkjunum til Íslands.
Við áttum nýbyggt hús við
Fornhagann í Reykjavík og
þangað fluttist fjölskyldan.
Pabbi fór aftur til starfa á

læknastofu sinni í gömlu Upp-
sölum. Fornhaginn var heimili
mitt næstu fimm árin.

Skiljanlega man ég ekki
mikið frá þessum árum mín-
um í Reykjavík. Ég man óljóst
eftir gæsluvelli sem ég var á
þarna í nágrenni við Fornhag-
ann. Ég var alltaf að reyna að
stinga af þaðan, vildi ekki vera
lokaður inni og gróf mig víst
einu sinni undir girðinguna
og út. Ég vildi helst alltaf vera
niðri í fjöru við Ægisíðuna en
þar bjó María föðursystir mín
og ég fór oft í heimsókn til
hennar. Stundum kom ég með
alla strákana í götunni með
mér og bað um mjólkurkex
handa öllum. Mæja frænka
átti alltaf eitthvað handa okk-
ur.“

Vildi ekkert kannastVildi ekkert kannastVildi ekkert kannastVildi ekkert kannastVildi ekkert kannast
við íslenskunavið íslenskunavið íslenskunavið íslenskunavið íslenskuna

„Pabbi fór fljótlega aftur til
Bandaríkjanna til að halda
áfram námi en mamma var
eftir á Íslandi fyrst um sinn.
Það var ekki auðvelt að fara
með alla fjölskylduna út, en
við vorum þá sjö bræðurnir.
Þegar ég var fimm ára, ákvað
mamma að flytja til Banda-
ríkjanna með fimm af okkur
sjö bræðrunum. Tveir elstu
strákarnir, þeir Pétur og Einar,
urðu eftir hjá Mæju frænku á
Ægisíðunni.

Við fluttum til New York
þar sem pabbi var í námi. Til
þess að standa straum af
kostnaði við flutninginn seld-
um við húsið á Fornhaganum.
Það var ekki auðvelt fyrir
mömmu að koma út  með
strákaskarann. Það þurfti að
finna nýtt húsnæði, innrita
okkur í skóla, takast á við nýtt
tungumál og nýtt líf. Mamma
var hörkudugleg og með
seiglu og útsjónasemi gerði
hún allt sem gera þurfti til
þess að skapa okkur öruggt
og gott heimili.

Ég var á leikskóla til að
byrja með og þurfti að fara að
læra ensku. Ekki gekk það
nógu vel og ég ætlaði bara
alls ekki að læra þetta tungu-
mál. Oft varð ég fyrir barðinu
á skólafélögum mínum vegna
þess að ég hafði svo skrýtinn
og harðan framburð. Þegar
leið á skólagönguna var ég þó
farinn að tala eins og innfædd-
ur og vildi alls ekki við ís-
lenskuna kannast þrátt fyrir

ítrekaðar tilraunir foreldra
minna til að halda henni við.“

Á Klaustri á sumrinÁ Klaustri á sumrinÁ Klaustri á sumrinÁ Klaustri á sumrinÁ Klaustri á sumrin
Þegar ég komst á aldur fyrir

„high school“ fór ég í Martin
Luther High sem var kristi-
legur einkaskóli í Flusing-
hverfi New York borgar. Um
helmingur nemenda við skól-
ann voru blökkumenn. Það

voru skemmtilegir og spenn-
andi tímar í Martin Luther
High. Ég tók virkan þátt í
íþróttalífi skólans og æfði
bæði fótbolta og grísk-róm-
verska glímu. Síðarnefnda

íþróttin átti hug minn allan og
náði ég góðum árangri í þeirri
grein. Sautján ára varð ég
fjórði besti í mínum þyngdar-
flokki í New York fylki.

Mér gekk vel í námi og
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þurfti yfirleitt að hafa lítið fyrir
ágætum einkunnum. Í New
York bjuggum við í þrettán ár.
Síðustu árin sem ég bjó úti
heimsótti ég Ísland alltaf á
sumrin og dvaldi þá á Breiða-
bólstað við Kirkjubæjar-
klaustur, en þar hafði pabbi
verið héraðslæknir á yngri
árum. Ekki rifjaðist íslenskan
upp við þessar heimsóknir
enda vildi landinn bara tala
við mig ensku. Þetta voru mín
skemmtilegustu sumur á yngri
árum. Þarna komst ég af mal-
bikinu og fékk að upplifa ís-
lenska náttúru í allri sinni feg-
urð. Á Klaustri hljóp ég ber-
fættur um allar sveitir og reið
berbakt upp til fjalla.“

Erfði áhugannErfði áhugannErfði áhugannErfði áhugannErfði áhugann
frá mömmufrá mömmufrá mömmufrá mömmufrá mömmu

„Í ágúst 1975 flutti ég með
foreldrum mínum aftur heim
til Íslands. Þá voru flestir
bræður mínir búnir að stofna
fjölskyldu og heimili. Sumir
voru um kyrrt í Bandaríkjun-
um en aðrir bjuggu á Íslandi.
Ég var einn eftir í foreldra-
húsum og flutti því með pabba
og mömmu heim. Búið var að
festa kaup á íbúð í Stigahlíð
sem við fluttum í og pabbi var
með læknastofu í Domus
Medica þar sem hann vann
sem geðlæknir.

Mamma vann alltaf heima,
enda var lítið svigrúm til þess
að fara út á hinn almenna
vinnumarkað, ala upp sjö fjör-
mikla stráka í leiðinni og sjá
um heimilið þar sem pabbi
var í námi þessi ár. Mamma
var yndisleg manneskja en
hún lést í maí 1993. Hún var
ætíð létt í lund og hló mikið.
Það var mjög kært á milli
okkar. Hún var snilldarkokkur
og gat gert mat út öllu. Hún
lærði ýmislegt í matargerð á
meðan við bjuggum í Ameríku
og margir sem heimsóttu okk-
ur á árunum í New York minn-
ast matarboðanna sem hún
hélt þar. Hún var snillingur að
blanda saman því íslenska og
því ameríska svo úr varð dýr-
indis matur. Kannski hef ég
erft eitthvað af þessum hæfi-
leikum mömmu því mér finnst
gaman að elda og veit ekkert
skemmtilegra en að búa til
góðan mat fyrir vini og fjöl-
skyldu.“

Kynntist konunniKynntist konunniKynntist konunniKynntist konunniKynntist konunni
í Skálholtií Skálholtií Skálholtií Skálholtií Skálholti

„Ég var átján ára gamall
þegar við fluttum aftur til Ís-
lands. Ég og foreldrar mínir
ákváðum að best væri að
senda mig í lýðháskóla í Skál-
holti. Það þótti betra að halda
mér frá sollinum í Reykjavík
með því að senda mig í lítinn
sveitaskóla, en svo átti ég líka
að rifja upp löngu gleymda
íslensku.

Í Skálholti dró til tíðinda í
mínu lífi, því þar hitti ég eig-
inkonuefni mitt. Það var ung
snót vestan af fjörðum, Kristín
Lilja Kjartansdóttir frá Súða-
vík. Hún var að vinna í Skál-
holti en hafði verið í skólanum
veturinn á undan. Það var ást
við fyrstu sýn og við byrjuð-
um saman á þriðja degi frá

skólabyrjun. Við vorum sam-
an þennan vetur og bjuggum í
presthúsinu hjá séra Heimi
Steinssyni og Dóru Þórhalls-
dóttur sem þá voru staðahald-
arar í Skálholti. Heimir og
Dóra voru frábærar manneskj-
ur og tókst vel að hafa stjórn á
24 krökkum á aldrinum 16-
20 ára. Þar var góður skiln-
ingur á vandamálum ungs
fólks og gagnkvæm virðing í
gangi.“

Gekk illa að komastGekk illa að komastGekk illa að komastGekk illa að komastGekk illa að komast
á sjúkrahúsiðá sjúkrahúsiðá sjúkrahúsiðá sjúkrahúsiðá sjúkrahúsið

Um vorið fór Lilja vestur
en ég fór til Reykjavíkur. Ég
fór að vinna hjá Shell við að
afgreiða bensín en saknaði
Lilju mikið. Í byrjun júlí þoldi
ég ekki lengur við. Ég hringdi
í hana og sagði að ég væri að
koma vestur og hún yrði að
redda mér vinnu og húsa-
skjóli. Hún gerði það og ég
flutti til Súðavíkur um sumar-
ið. Fyrst um sinn bjuggum
við hjá foreldrum hennar og
unnum bæði í Frosta sem þá
var svo til eini vinnustaðurinn
í Súðavík.

Fljótlega fluttum við í leigu-
húsnæði í þorpinu og fórum
að búa. Eftir tveggja ára sam-
búð var von á frumburði okk-
ar. Barnið átti að fæðast seint
í nóvember 1977 en til tíðinda
dró mánuði fyrr. Á fimmtu-
deginum 20. október hringdi
Lilja í vinnuna til mín og sagð-
ist vera að fara út á sjúkrahús
því nú sé allt komið af stað.
Ekki áttum við bíl á þeim tíma
en vinkona Lilju fór með hana
út á Ísafjörð. Ég sagði henni
að ég myndi koma eins og
skot um leið og ég fengi far.

Ég fékk þó ekki far alveg
strax og var orðinn ansi
óþolinmóður. Á þessum tíma
var verið að byggja innra hús-
næði Frosta og voru steypu-
bílar á ferð milli Ísafjarðar og
Súðavíkur með steypu í ný-
bygginguna. Ég fékk far með
einum þeirra og þóttist hepp-
inn. Þessa daga hafði rignt
mikið og var vegurinn hér á
milli eitt drullusvað. Það
óhapp varð á leiðinni að bíll-
inn rann til í leðjunni og út í
kant. Kanturinn gaf sig undan
þunga bílsins og hann valt nið-
ur í fjöru.“

Viðstaddur hvorugaViðstaddur hvorugaViðstaddur hvorugaViðstaddur hvorugaViðstaddur hvoruga
fæðingunafæðingunafæðingunafæðingunafæðinguna

„Þegar ég rankaði við mér
var ég fastur og samankreppt-
ur niðri á gólfi bílsins með
þungt farg ofan á mér og yfir
mig lak þykk og heit olía. Nú
kom þjálfunin í glímunni sér
vel og tókst mér með átaki að
brjóta mér leið um framglugga
bílsins og út úr flakinu. Bíl-
stjórinn og ég komumst út af
sjálfdáðum. Ég var allur
lemstraður en óbrotinn við
fyrstu könnun. Við klöngruð-
umst upp á veg og að kom
annar steypubíll. Ég far með
honum áfram til Ísafjarðar og
fór beint upp á sjúkrahús og
vildi hitta Lilju.

Á sjúkrahúsinu brá fólki
heldur betur í brún að sjá mig
allan blóðugan, rifinn og löðr-
andi í smurolíu. Ég var drifinn
í skoðun og myndatöku. Þá

kom í ljós að ég var með brák-
aða háls- og hryggjarliði og
glerbrot höfðu stungist í mig
hér og þar. Ég var lagður inn í
skyndi og mér var harðbannað
að hreyfa mig. Ég hlýddi samt
ekki þeim fyrirmælum heldur
beið færis þegar enginn sá til,
fékk lánaðar hækjur frá næsta
gamalmenni og steðjaði niður
til Lilju. Hún vissi að eitthvað
hafði komið fyrir mig en ekki
hvað. Að sjálfsögðu brá henni
þegar ég kom á hækjunum
inn til hennar. Ég var harð-
ákveðinn í að vera viðstaddur
fæðinguna, hvað sem það
kostaði. Reyndar staldraði ég
mjög stutt við hjá henni því
ég fann að það var að líða yfir
mig. Ég kvaddi hana í skyndi
og kom mér fram fyrir dyrnar,
lokaði á eftir mér og steinlá.

Klukkan korter yfir níu
morguninn eftir, fimm vikum
á undan áætlun, fæddist svo
frumburður okkar, hún Rúna.
Ég lá allan tímann í herberginu
fyrir ofan og vissi ekkert af
mér. Þar sem stelpan var fyrir-
buri var hún sett í súrefnis-
kassa og þannig fékk ég að
sjá hana í fyrsta skiptið þegar
komið var með hana upp til
mín í kassanum morguninn
eftir. Við nutum talsverðrar at-
hygli en það þótti fáheyrt að
fjölskylda lægi saman á
sjúkrahúsi. Þarna vorum við í
tvær eða þrjár vikur á meðan
fjölskyldumeðlimir voru að ná
sér á strik. Það skemmtilega
við þetta var að við fórum inn
tvö en komum út þrjú.

Tveimur árum síðar fæddist
okkur önnur dóttir, Ásta Ýr.
Það var reyndar öllu rólegra í
kringum þá fæðingu. Reyndar
var ég þá úti í Ballarhafi og
var því viðstaddur hvoruga
fæðinguna.“

Þurfti að kunnaÞurfti að kunnaÞurfti að kunnaÞurfti að kunnaÞurfti að kunna
mannganginn ogmannganginn ogmannganginn ogmannganginn ogmannganginn og
geta eldað góðangeta eldað góðangeta eldað góðangeta eldað góðangeta eldað góðan

hafragrauthafragrauthafragrauthafragrauthafragraut

„Ég fór á sjóinn undir lok
áttunda áratugarins. Ég var
ráðinn sem kokkur á línuveið-
ar með mági mínum Bjarna
Kjartanssyni. Báturinn hét
Kristján Guðmundsson og var
gerður út frá Suðureyri. Þegar
ég var ráðinn var mér sagt að
ég yrði að geta búið til góðan
hafragraut á hverjum morgni
og kunna mannganginn í skák.
Aðrir kostir voru ekki eins
mikilvægir.

Á þessum árum voru ný-
hafnar úthafsveiðar á rækju
og bátarnir Sigrún og Valur
voru gerðir út á rækjuna frá
Súðavík. Síðan bættist við tré-
báturinn Draupnir sem ég réð
mig á. Okkur vantaði þriðja
manninn á Draupni. Skipstjór-
inn bað mig að redda manni
sem ég og gerði. Ég hafði
kynnst ungum pilti á Ísafirði
sem vann í versluninni Eplinu.
Hann var í sumarfríi um þetta
leyti og vildi komast í góða
þénustu á stuttum tíma. Þessi
ungi piltur var Rafn Jónsson
sem síðar lagði tónlistina fyrir
sig.“

Á sjó mest allt áriðÁ sjó mest allt áriðÁ sjó mest allt áriðÁ sjó mest allt áriðÁ sjó mest allt árið

„Árið 1979 réð ég mig á

gamla Bessann en þar var
skipstjóri Jóhann Símonarson
frá Ísafirði. Fyrst í stað var ég
háseti en seinna varð ég svo
kokkur og var við þetta í ein
níu ár. Það var ótrúlegt úthald
á þessum tímum og maður
var á sjó mest allt árið sem
var stundum erfitt vegna fjöl-
skyldunnar.

Seint á níunda áratugnum,
þegar breytingar á skattakerf-
inu gengu í garð og stað-
greiðslan tók við, ákvað ég að
hætta til sjós. Þegar ég kom í
land var ég ráðinn sem að-
stoðarútiverkstjóri hjá Frosta
í nokkra mánuði. Síðan var
ég ráðinn sem útiverkstjóri og
var við það fram á vorið 1996.
Þá réð ég mig sem kokk á
nýja Bessann hjá vini mínum
Barða Ingibjartssyni sem þá
var orðinn skipstjóri.“

Vöxtur hjáVöxtur hjáVöxtur hjáVöxtur hjáVöxtur hjá
PlastorkuPlastorkuPlastorkuPlastorkuPlastorku

„Í nóvember 1998 hætti ég
á Bessa þar sem búið var að
bjóða mér vinnu í landi. For-
ráðamenn rafmagnsfyrirtæk-
isins Rafskauts á Ísafirði
höfðu haft samband við mig
og rætt um stofnun plastverk-
stæðis á Ísafirði. Ég sló til og
í desember 1998 gekk ég til
samstarfs við Rafskaut og upp
úr því stofnuðum við Plast-
orku ehf. sem er ekki ein-
göngu bátaverkstæði heldur
höfum við líka fengist við aðra
vinnu í tengslum við trefja-
plast.

Ég var eini starfsmaðurinn
hjá Plastorku fyrsta árið en
með vaxandi verkefnum síð-
asta ár hefur verið bætt við
tveimur mönnum. Fyrst réð
ég Jens Magnússon húsa-
smíðameistara sem nú er með-
eigandi minn en hann hafði
góða reynslu af plastvinnu og
ekki skemmdi fyrir reynsla

hans í smíðum. Í haust kom
svo til okkar Kristján Dale,
ungur og harðduglegur strák-
ur. Þetta er gott teymi og ég
held að við höfum skilað góðri
vinnu í þeim verkum sem við
höfum tekið að okkur.“

Makkerinn skildiMakkerinn skildiMakkerinn skildiMakkerinn skildiMakkerinn skildi
ákvörðunina illaákvörðunina illaákvörðunina illaákvörðunina illaákvörðunina illa

Esra á mörg áhugamál. „Ég
spilaði bridge mikið hér áður
fyrr og keppti á mótum bæði
á Vestfjörðum og fyrir sunnan.
Einnig var ég í kórastarfsemi
á þessum tíma. Þetta tvennt
fór ekki alveg saman þar sem
spilamennskan var oftast á
kvöldin og um helgar. Það
kom nú reyndar líka fyrir að
við spiluðum á nóttunni og
fram undir morgun svo maður
fór oft ósofinn í vinnuna. Á
þessum tíma var mikið að gera
í söngnum og varð ég að velja
á milli þessara tveggja áhuga-
mála.

Ég tók þá ákvörðun að
hætta spilamennskunni að
mestu, félaga mínum Óskari
Elíassyni til mikillar arð-
mæðu. Óskar er mikill spila-
maður og sleppir sjaldan slag
ef hann býðst. Hann skildi
illa þetta áhugaleysi í mér og
var sérstaklega hissa á að ég
skyldi snúa mér að kórsöng í
staðinn. Þessi ákvörðun mín
var aftur á móti góð fyrir okkur
hjónin því konan mín hafði
líka áhuga á söngstarfi og gát-
um við þannig sameinað
áhugmál okkar.“

Leysir af á HótelinuLeysir af á HótelinuLeysir af á HótelinuLeysir af á HótelinuLeysir af á Hótelinu
„Núna er ég í einsöngsnámi

en það hefur mig lengi langað
til að gera. Kennari minn er
Guðrún Jónsdóttur óperu-
söngkona. Guðrún er frábær
kennari, hæfileikarík og alveg
yndisleg manneskja. Söngur-

inn gefur mér mikið og ég
öðlast góða reynslu með því
að starfa með frábæru fólki á
þessu sviði. Það eru ákveðin
forréttindi að fá að vinna með
manneskjum eins og Beötu
Joó, Sigríði Ragnarsdóttur og
Guðrúnu Jónsdóttur. Allt eru
þetta hæfileikaríkar konur
sem gefa mikið af sér.

Ég hef líka mikinn áhuga á
eldamennsku og hef stundum
verið að leysa af í eldhúsinu
hjá SKG-veitingum. Það er
gaman að starfa með kokkun-
um á þeim bæ og oft er glatt á
hjalla í eldhúsinu. Einnig er
skemmtilegt að fá tækifæri til
þess að fylgjast með fagmönn-
um vinna og læra nýja hluti.“

Eitt og eittEitt og eittEitt og eittEitt og eittEitt og eitt
friðað greyfriðað greyfriðað greyfriðað greyfriðað grey

„Ég hef haft mikinn áhuga
á skotveiðum og hef ég reynt
að fara til veiða bæði á sjó og
á landi þegar færi gefst. Af-
raksturinn af þeim veiðiferð-
um hefur oft verið nýttur í
villibráðarveislur sem haldnar
eru einu sinni til tvisvar á ári
fyrir vini og ættingja. Hinar
ýmsu fuglategundir hafa verið
eldaðar en engin ólögleg síð-
ustu árin. Það hefur kannski
slæðst með eitt og eitt friðað
grey fyrsta árið sem ég byrj-
aði. En ég hef þá afsökun að
ég var óreyndur New York búi
í þessum málum og vissi lítið
um fuglategundir og friðun
þeirra hér á landi.

Ég hafði góða kennara í
skotveiðinni en það voru þau
Barði Ingibjartsson, Steinn
Kjartansson mágur minn og
kona hans Helen Hjaltadóttir.
Við höfum farið í margar góð-
ar veiðiferðirnar saman. Eitt
sinn unnum við meira að segja
til verðlauna fyrir veiðisögu á
villibráðarkvöldi á Hótel Ísa-
firði.“

Áætlun um tekjujöfnunarframlög til sveitarfélagaÁætlun um tekjujöfnunarframlög til sveitarfélagaÁætlun um tekjujöfnunarframlög til sveitarfélagaÁætlun um tekjujöfnunarframlög til sveitarfélagaÁætlun um tekjujöfnunarframlög til sveitarfélaga

Gert er ráð fyrir litlumGert er ráð fyrir litlumGert er ráð fyrir litlumGert er ráð fyrir litlumGert er ráð fyrir litlum
framlögum til Vestfjarðaframlögum til Vestfjarðaframlögum til Vestfjarðaframlögum til Vestfjarðaframlögum til Vestfjarða

– vísbending um góðar skatttekjur vestfirskra sveitarfélaga
Samkvæmt áætlun um

framlög úr Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga á þessu ári er
gert ráð fyrir tekjujöfnunar-
framlagi til fimm af tólf
sveitarfélögum á Vestfjörð-
um. Heildarframlög til
sveitarfélaga um allt land
(utan Reykjavíkur) eru áætl-
uð 466,3 milljónir króna.
Heildarframlag til sveitarfé-
laga á Vestfjörðum er áætlað
kr. 7,5 milljónir, á Vestur-
landi kr. 58,3 milljónir, á
Norðurlandi vestra kr. 87,9
milljónir, á Norðurlandi
eystra kr. 83,3 milljónir, á
Austurlandi kr. 82,7 millj-
ónir, á Suðurlandi 99,9
milljónir, á Suðurnesjum
26,6 milljónir og til sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæð-
inu, annarra en Reykjavíkur,
20 milljónir. Ekki er gert
ráð fyrir tekjujöfnunarfram-

lagi til Reykjavíkur.
Jöfnunarsjóður sveitarfé-

laga starfar á vegum félags-
málaráðuneytisins. Hann hef-
ur það hlutverk að veita sveit-
arfélögum framlög til jöfnunar
á tekjumöguleikum þeirra og
útgjaldaþörf ásamt því að
greiða lögbundin framlög til
samtaka og stofnana sveitar-
félaga.

Jöfnunarsjóður veitir tekju-
jöfnunarframlög þeim sveitar-
félögum sem hafa lægri skatt-
tekjur en sambærileg sveitar-
félög. Jöfnunin fer þannig
fram að sveitarfélögum er
skipt í fjóra viðmiðunarflokka
eftir íbúafjölda. Á grundvelli
skrár um fullnýtingu tekju-
stofna sveitarfélaga, sem fé-
lagsmálaráðuneytið tekur ár-
lega saman í samvinnu við
Samband íslenskra sveitarfé-
laga, eru reiknaðar út meðal-

tekjur sveitarfélaga á íbúa í
hverjum viðmiðunarflokki.

Ef meðaltalið er lægra en
96% af meðaltali viðkom-
andi viðmiðunarflokks er
greitt tekjujöfnunarframlag
sem nemur allt að mismun-
inum. Framlögin eru greidd
án umsókna með einni
greiðslu fyrir 1. nóvember
ár hvert.

Áætluð tekjujöfnunar-
framlög úr sjóðnum til
sveitarfélaga á Vestfjörðum
á þessu ári eru: Til Brodda-
neshrepps 3,1 milljónir, til
Reykhólahrepps 2,8 millj-
ónir, til Kirkjubólshrepps
783 þúsund, til Kaldrana-
neshrepps 439 þúsund og
til Árneshrepps 416 þúsund.
Ekki er gert ráð fyrir tekju-
jöfnunarframlögum til ann-
arra vestfirskra sveitarfé-
laga.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Andúð á landsbyggðinni og skerin lönguAndúð á landsbyggðinni og skerin lönguAndúð á landsbyggðinni og skerin lönguAndúð á landsbyggðinni og skerin lönguAndúð á landsbyggðinni og skerin löngu NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:
Viltu flýta
lagningu vegar
milli Stranda og
Gilsfjarðar með
töku vegatolla
fyrstu árin?
Alls svöruðu 491.
Já sögðu 258 eða 52,55%
Nei sögðu 192 eða 39,10%
Hlutlausir voru
41 eða 8,35%

Konur í Bolungarvík!Konur í Bolungarvík!Konur í Bolungarvík!Konur í Bolungarvík!Konur í Bolungarvík!
Kvennadeild SVFL Bolungarvík heldur aðal-

fund sinn í húsi félagsins fimmtudaginn 15.
mars kl. 20:00.

Allar konur velkomnar!
Slysavarnamál eru mál okkar allra.
Félagar fjölmennið og takið með ykkur

gesti.
Stjórnin.

Vestfirðingar, björgum OrkubúinuVestfirðingar, björgum OrkubúinuVestfirðingar, björgum OrkubúinuVestfirðingar, björgum OrkubúinuVestfirðingar, björgum Orkubúinu

Jón F. Þórðarson á Ísafirði skrifar
um málefni Orkubús Vestfjarða

,,Þetta er glæpur
gagnvart fólkinu sem
býr á Vestfjörðum“

Það hafa ekki farið framhjá
neinum þær fyrirætlanir sveit-
arstjórnarmanna á Vestfjörð-
um, að láta ríkið kaupa Orku-
bú Vestfjarða og nota sölu-
andvirðið til að grynnka á
skuldum sumra sveitarsjóð-
anna við Íbúðalánasjóð. Ef
þeir komast upp með þessar
fyrirætlanir sínar yrði það
slys, sem seint yrði bætt. Nóg
er nú komið af hremmingum
okkar Vestfirðinga varðandi
framsal kvóta, lokun frysti-
húsa o.fl. í þeim dúr, þó ekki
bætist við að skammsýnir
sveitarstjórnarmenn, á lokaári
síns kjörtímabils, leggist á
sveif með niðurrifsöflum og
selji undan okkur Orkubúið,
stærsta og best rekna fyrir-
tækið á Vestfjörðum sem
spannar um allan fjórðunginn.
Slæmt er að þeir sem harðast
ganga fram í sölumennskunni
eru menn sem ætla sér ekki
að búa hér til langframa og
geta látið sig hverfa hvenær
sem er. Hafa sem sagt enga
fasta rót hér. Sölumennirnir
réttlæta gerðir sínar með því
að við ráðum engu í þessum
málum eftir árið 2002 vegna

reglna ESB og nýrra orkulaga.
Nú hefur komið í ljós, að það
sem þeir héldu fram í þessu
efni er annað hvort vísvitandi
ósannindi eða þeir hafa ekki
kynnt sér málið. Ég tel að
hvort tveggja sé.

Reglur ESB í orkumálum
eru ekki fastmótaðar. Þó er
það staðreynd, að þeir eru að
losa sig við ríkisafskipti í raf-
orkumálum en færa þau yfir
til sveitarfélaga og einstakl-
inga, sem ásamt dreifikerfinu
geta og mega reka smærri og
meðalstórar virkjanir. Hvað er
okkur að vanbúnaði til að hefj-
ast handa?

Orkulögin eru í mótun en
eru langt frá því að vera full-
sköpuð, m.a. af þeim sökum,
að reglur ESB eru ekki full-
mótaðar svo að sú hætta er
fyrir hendi að takmarkanir ís-
lenskra orkulaga gætu farið
fram úr reglum ESB. Öll sveit-
arfélög á Vestfjörðum hafa nú
samþykkt að breyta Orkbúinu
í hlutafélag. Þetta var m.a gert
vegna þess að fulltrúar sölu-
manna fullyrtu í áróðri sínum,
að það væri skylda eftir 2002
að breyta öllum orkufyrirtækj-

um í hlutafélög. Nú hefur
komið í ljós að önnur eignar-
form en hlutafélag verða leyfi-
leg. Ég ætla samt ekki að af-
skrifa hlutafélagsformið ef rétt
er á málum haldið. Það er því
staðreynd að sölumennirnir
fóru með ósannindi í öllum
þeim málum sem mestu máli
skipta, en þeim lá svo mikið á
að þeir gátu hvorki beðið eftir
reglum ESB né eftir nýjum
orkulögum. Óskandi væri að
meirihluti bæjarstjórnar tæki
svona hressilega við sér í fleiri
málum, þ.e. að vera á undan
sinni samtíð! Guð láti gott á
vita.

Ég hefi áður bent á hvaða
afleiðingar það myndi hafa
fyrir íbúa Vestfjarða ef af sölu
yrði og vil ég endurtaka það
hér.

1. Raforkuverð myndi
hækka um a.m.k. 20% á sama
tíma og orkuverð er að lækka
um 10% í Reykjavík og 20%
í Hafnarfirði. Hvar er nú jöfn-
un orkuverðs sem svo mikið
er talað um fyrir kosningar?

2. Störfum mun fækka.
3. Fólk mun flytjast burt.
4. Yfirráð orkumála munu

flytjast burt úr fjórðungnum.
5. Þjónustan mun skerðast.
6. Hugmyndir um frekari

virkjanir á Vestfjörðum heyra
sögunni til.

7. Tekjur sveitarfélaganna
minnka.

8. Vöruverð mun hækka
vegna hækkunar raforku-
verðs.

9. Rekstrarafkomu fyrir-
tækjanna á Vestfjörðum, sem
eru burðarás atvinnulífsins,
verður gert erfiðara fyrir. Það
er löðurmannlegt.

10. Sala myndi ekki leysa
fjárhagsvanda sveitarfélag-
anna  til frambúðar.

Það hefur enginn mótmælt
þessum rökum mínum um af-
leiðingar sölu, enda varla
hægt, svo augljósar sem þær
eru. Það hljóta allir að sjá, ef
þetta yrðu afleiðingarnar, hví-
líkt slys er hér á ferðinni gagn-
vart því fólki sem ætlar sér að
búa hér til frambúðar. Hinum
kann að vera sama sem geta
pakkað niður á morgun og
farið.

Á Vestfjörðum gæti þróast
fagurt mannlíf. Við höfum alla
burði til að snúa vörn í sókn

ef meirihluti sveitarstjórnar er
ekki að þvælast fyrir. Við
misstum Gugguna til Akur-
eyrar en viljum ekki missa
Orkubúið þangað líka en það
er einmitt það sem myndi ske
ef Orkubúið yrði innlimað í
RARIK. Þá  héti það ekki
lengur Orkubú Vestfjarða
heldur Norðurorka hf.

Á meðan önnur sveitarfélög
eru að efla sína raforkufram-
leiðslu erum við að láta okkar
góða fyrirtæki upp í skuld.
Þetta er glæpur gagnvart fólk-
inu sem býr á Vestfjörðum og
ætlar að búa áfram á Vest-
fjörðum og ann sinni byggð.
Við hér í Ísafjarðarbæ eigum
margt sem við getum verið
stolt af. Við erum með mjög
góða skóla, íþróttaaðstaða er
ágæt, sjúkrahús og heilsu-
gæsla meðal þess besta sem
gerist, vöruverð eitt það læg-

sta á landinu, glæsilegt hótel
og ferðamannaiðnaður í sókn.
Ekki má gleyma tónlistarlífinu
sem er blómlegt enda er Ísa-
fjörður kallaður tónlistarbær-
inn. Eflaust mætti margt fleira
upp telja. Mín draumsýn er
sú að byggja hér fyrirmyndar
samfélag, burtséð frá öllum
skuldum sveitarsjóðs. Það er
mál sem hægt er að leysa á
annan hátt en að fórna því
besta sem við eigum. Það
vantar aðeins framsýni og
metnað.

Nú skora ég á alla Vestfirð-
inga að gera allt sem í þeirra
valdi      stendur til að koma
vitinu fyrir þessa sveitar-
stjórnarmenn sem eru í start-
holunum að selja möguleik-
ana til bjartari framtíðar.

Ísafjarðarbæ, 5. mars
200l. Jón F. Þórðarson,

kt. 100233-3559.

Opnun Nýbúamiðstöðvar Vestfjarða kann að dragast eitthvaðOpnun Nýbúamiðstöðvar Vestfjarða kann að dragast eitthvaðOpnun Nýbúamiðstöðvar Vestfjarða kann að dragast eitthvaðOpnun Nýbúamiðstöðvar Vestfjarða kann að dragast eitthvaðOpnun Nýbúamiðstöðvar Vestfjarða kann að dragast eitthvað

Fjórar umsóknir bárustFjórar umsóknir bárustFjórar umsóknir bárustFjórar umsóknir bárustFjórar umsóknir bárust
Búast má við því að félags-

málaráðherra ákveði ráðningu
forstöðumanns Nýbúamið-
stöðvar Vestfjarða á Ísafirði í
þessari viku. Um stöðuna
sóttu þær Birna Lárusdóttir,
Ísafirði, Branka Remic, Bol-
ungarvík, Dragana Zastavni-
kovic, Ísafirði, og Elsa Arnar-
dóttir, Reykjavík. Skipaður
hefur verið ráðgjafarhópur til
þess að vera forstöðumanni
til stuðnings. Þann hóp skipa

Sigríður Lillý Baldursdóttir í
félagsmálaráðuneytinu, Guð-
rún Stella Gissurardóttir af
hálfu Svæðisvinnumiðlunar
Vestfjarða (Vinnumálastofn-
unar), Hörður Högnason af
hálfu Rauða krossins, Ingimar
Halldórsson af hálfu Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga
og Roland Smelt af hálfu
Róta, félags áhugafólks um
menningarfjölbreytni á Vest-
fjörðum.

Ekki er víst að unnt verði
að opna Nýbúamiðstöðina
formlega 24. mars, á lokadegi
Þjóðahátíðar Vestfirðinga,
eins og stefnt hefur verið að,
vegna þess að talsverð vinna
er ennþá eftir við húsnæði
hennar í Þróunarsetri Vest-
fjarða á Ísafirði. Ekki er langt
síðan hægt var að hefjast
handa við undirbúning að
stofnun miðstöðvarinnar þar
sem fjármagn fékkst ekki fyrr

en í janúar.
Að sögn Sigríðar Lillýjar

Baldursdóttur verður hér um
þriggja ára tilraunastarf að
ræða. Ekkert er hægt að segja
um það fyrirfram hversu stórt
barnið verður eða hvort þessi
miðstöð á Ísafirði verður vísir
að landsmiðstöð fyrir nýbúa.
Hins vegar segir Sigríður Lillý
að vonast sé til að henni vaxi
fiskur um hrygg og húsnæðið
var valið með það í huga.

Eftir rúma tvo daga ætlar borgarstjórn vinstrimanna í Reykjavík íbúum
höfuðborgarinnar að ganga til kosninga um sérstakt óskabarn sitt. Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir borgarstjóri, talsmaður safnaðarins, hamast nú við tvennt.
Hið fyrra er að telja Reykvíkingum trú um að þeim komi hagur landsbyggðar-
innar ekkert við. Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni í Reykjavík skal í burt með
góðu eða illu. Til þess er áróðurinn og kosningarnar. Loks vaknaði Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar til vitundar um skyldu sína og vakti athygli landsmanna á því
að Reykjavík væri höfuðborg Íslands, þar sæti Alþingi íslendinga og ríkisstjórn.
Það voru svo sem engin ný tíðindi. En einmitt hér á þessum
vettvangi hefur verið vakin athygli á því hve sjálfhverf stefna
Ingibjargar Sólrúnar og hennar liðs er í þessu máli. Þetta fólk
varðar ekki hætis hót um það hvort og hvernig aðrir Íslendingar
komast til höfðuborgarinnar, sem flestir landsmenn hafa óumdeilt viðurkennt
sem slíka, hingað til.

Nú skal reitt hátt til höggs og brúkað tækifæri til þess að prófa kosningakerfi
LínuNets á kostnað skattborgara í leiðinni. Það mál eitt og sér lyktar af póli-
tískri misnotkun almannafjár undir yfirskyni lýðræðis. Fáum hefur tekist bet-
ur upp í lýðskruminu en talsmönnum þessarar undarlegu kosningar um fram-
tíð flugvallarins. Vonandi bera Reykvíkingar gæfu til þess að skilja mikil-
vægi þess að samgöngur til og frá Reykjavík verði góðar og öruggar. Vonandi
fella þeir tillögu borgarstjórans um brottflutning flugvallarins. Það væru

mátulegar lyktir þessarar tillögu, sem á rætur að rekja tvo áratugi aftur í tím-
ann, til upphafs póltísks ferils Ingibjargar Sólrúnar. Getur nokkur maður tekið
mark á borgarstjóra, sem skrifar undir samning við samgönguráðherra og rýk-
ur svo beint í kosningar til þess að sýna stuðningsmönnum sínum, sem voru
henni ósammála, að engin alvara búi að baki, heldur sýndarmennskan ein
saman.

Hún sýnir reyndar Reykvíkingum og landsmönnum öllum, að sá háttur
gildi í meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkur að þar viti vinstri höndin ekki

hvað sú hægri geri. Hægt er að gagnrýna minnihlutann fyrir
ýmislegt, kannski mest fyrir það að þar eru innan borðs í
þessu máli menn sem eru hallir undir lýðskrumið. Þeir hafa
ekki staðið saman. Sumir hafa komið með óraunhæfar hug-

myndir um flutning vallarins út í Engey, nú eða út í Skerjafjörð. Menn hinna
löngu skerja eiga ekkert betra skilið en að steyta á þeim. Borgarstjórinn í
Reykjavík er í stríði við ríkisstjórnina og forvera sinn í stóli borgarstjóra,
Davíð Oddsson. Eitt er þó ljóst. Felli borgarbúar, sem eiga einir að fá að segja
álit sitt, brottflutning Reykjavíkurflugvallar á Ingibjörg Sólrún aðeins einn
kost í stöðunni. Hann er sá að segja af sér. Borgarstjórinn, sem tekur ekki und-
irskrift sína hátíðlegar en svo, að þegar blekið er að þorna á samþykki hennar
fyrir framhaldi flugvallar í Vatnsmýrinni, leggur ofurkapp á að fá niðurstöðunni
breytt undir yfirskini lýðræðis, á ekkert annað skilið en steyta á Lönguskerjum.
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Hér leiða fjöldasöng þeir Ægir E. Hafberg, Eiríkur Guð-
mundsson, Kristján J. Jóhannesson, Sigurður Sigurdórs-
son og Emil R. Hjartarson.

María Haraldsdóttir, Jóhann Snæfeld Guðjónsson, Björk
Kristinsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir.

Árshátíð Önfirðinga-Árshátíð Önfirðinga-Árshátíð Önfirðinga-Árshátíð Önfirðinga-Árshátíð Önfirðinga-
félagsins í Reykjavíkfélagsins í Reykjavíkfélagsins í Reykjavíkfélagsins í Reykjavíkfélagsins í Reykjavík

Árshátíð Önfirðinga-
félagsins í Reykjavík var

haldin um fyrri helgi í
Ásgarði í Glæsibæ í

Reykjavík. Heiðursgest-
ir voru Emil R. Hjarta-

son, fyrrverandi skóla-
stjóri á Flateyri, og Anna
Jóhannsdóttir kona hans.

Veislustjóri var Kristján J.
Jóhannesson, fyrrum

sveitarstjóri á Flateyri.

Meðal skemmtiatriða
var söngur Soffíu Guð-

mundsdóttur frá Suður-
eyri og fjölskyldu og

Jóhannes Kristjánsson frá
Brekku á Ingjaldssandi

flutti gamanmál. BG og
Margrét frá Ísafirði

léku síðan fyrir dansi
fram eftir nóttu. Björn

Ingi Bjarnason tók þær
myndir sem hér fylgja.

Ásgeir Guðnason, Sveinfríður Ragnarsdóttir og Jóhanna
Ásgeirsdóttir.

Sólveig Dalrós Kjartansdóttir og Jóna Guðrún Haralds-
dóttir.

María Guðmundsdóttir, Björk Kristinsdóttir, Anna Péturs-
dóttir og Marta Haraldsdóttir.

Ásdís Samúelsdóttir, Össur Stefánsson og Hjálmar Finns-
son.

Guðmundur Jónas Kristjánsson, Gísli Árni Böðvarsson
og Harpa Þuríður Böðvarsdóttir.

Þuríður Jónasdóttir, María Sigurðardóttir og María Krist-
ín Kristjánsdóttir.

Skafti Þ. Halldórsson, Kristján J. Jóhannesson og Pétur
Þórðarson.

Björn E. Hafberg, Nanný Björnsdóttir, Ingibjörg Hafberg
og Friðrik Hafberg.

Sr. Agnes fyrir ... Matthildur fyrir ...

Breytt útlit áBreytt útlit áBreytt útlit áBreytt útlit áBreytt útlit á
Kvennafjöri íKvennafjöri íKvennafjöri íKvennafjöri íKvennafjöri í
BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík
Á Kvennafjöri sem haldið

var í Finnabæ í Bolungarvík
fyrir nokkru (til mótvægis við
Kúttmagakvöld Lionskarla)
hét einn dagskrárliðanna
Breytt útlit. Póstmeistarinn og
sóknarpresturinn, þær Matt-
hildur Guðmundsdóttir og sr.
Agnes M. Sigurðardóttir, voru
fengnar til að láta bolvískt fag-

fólk „standsetja“ sig fyrir há-
tíðardansleik og mættu beint
úr sjóðheitri sturtu og eins ótil-
hafðar og kostur var.

Þau Sigrún og Arnold á Hár-
stofunni í Bolungarvík og
Fjóla Bjarnadóttir förðunar-
meistari tóku síðan til óspilltra
málanna. Árangurinn má sjá
á meðfylgjandi myndum.

Sr. Agnes og Matthildur eftir „standsetninguna“.

Sigurborg sigraðiSigurborg sigraðiSigurborg sigraðiSigurborg sigraðiSigurborg sigraði
Sigurborg Þórarinsdóttir úr

Bolungarvík sigraði í Söng-
keppni Menntaskólans á Ísa-
firði sem haldin var í Alþýðu-
húsinu á Ísafirði á föstudag.
Hún keppir hún því fyrir hönd
skólans á Söngkeppni fram-
haldsskólanna sem haldin
verður í Reykjavík í maí. Hún

fékk blóm í verðlaun auk 5
ljósatíma, tíu líkamsrækt-
artíma og flugfarsins suður.

Í öðru sæti varð Magnús
Már Einarsson en þær Telma
Björk Kristinsdóttir og Svan-
hildur Garðarsdóttir urðu í því
þriðja. Átta söngatriði voru í
keppninni.

Telma Björk Kristinsdóttir og Svanhildur Garðarsdóttir
urðu í þriðja sæti.

Söngkeppni MenntaskólansSöngkeppni MenntaskólansSöngkeppni MenntaskólansSöngkeppni MenntaskólansSöngkeppni Menntaskólans
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Arnold og rándýrið

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

netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Föstudagur 16. mars kl. 04:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatökunni í Malasíu.
Laugardagur 17. mars kl. 07:00

Formúla 1: Bein útsending frá keppni í Malasíu.

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 17. mars kl. 14:45

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 14. mars kl. 19:40

ME: Bayern München – Arsenal

Kvikmyndirnar um rándýrið, eða Predator, vöktu mikla athygli á sínum tíma.
Arnold Schwarzenegger leikur aðalhlutverkið í fyrri myndinni en Danny Glover
í þeirri síðari. Sagan hefst djúpt í frumskógum Suður-Ameríku en þar leynist
framandi rándýr. Á sömu slóðum er flokkur hermanna í leynilegri hættuför
sem í einu vetfangi breytist í örvæntingafulla baráttu fyrir lífinu. Myndirnar
eru sýnar á Sýnd kl. 21:00 og kl. 22:45 á laugardagskvöld.

http://notendur.snerpa.is/
sigkrist/
Sigurður K. Kristjáns-
son á Þingeyri heldur úti
ansi skemmtilegri heima-
síðu. Hún ber yfirskriftina
,,Sveitasæla“, en á henni
má finna mikið af mynd-
um, GSM-tónum og fleira.
Myndirnar eru flestar af
bifreiðum sem Sigurður á
eða hefur átt, en þar er
einnig að finna myndir af
líkani sem hann smíðaði
af skuttogaranum Fram-
nesi ÍS.

Arnold og rándýrið

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Hæg suðaustlæg átt eða
breytileg átt. Lítilsháttar
skýrir eða slydduél og hiti
0 til 4 stig sunnanlands en
yfirleitt léttskýjað annars
staðar og vægt frost.
Horfur á föstudag:
Austlæg átt, yfirleitt hæg.
Dálítil él á austanverðu
landinu en annars skýjað
með köflum. Vægt frost
norðanlands en frostlaust
að deginum sunnanlands.
Horfur á laugardag:
Austlæg átt, yfirleitt hæg.
Dálítil él á austanverðu
landinu en annars skýjað
með köflum. Vægt frost
norðanlands en frostlaust
að deginum sunnanlands.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt, yfirleitt hæg.
Dálítil él á austanverðu
landinu en annars skýjað
með köflum. Vægt frost
norðanlands.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Aðalbjörn Þórhallur
Jónsson, Traðarstíg 6 í
Bolungarvík varð 50 ára í
gær, þriðjudaginn 13.
mars. Hann og eiginkona
hans, Anna Torfadóttir taka
á móti gestum á heimili
sínu, eftir kl. 20:00, laugar-
daginn 17. mars

Föstudagur 16. mars
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.45  Sjónvarpskringlan
17.58  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (31:90)
18.30  Búrabyggð (96:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Gettu betur (5:7)
21.05  Rebus. (Rebus: Black and Blue)
Skosk sakamálamynd um Rebus lög-
reglufulltrúa í Edinborg og glímu hans
við raðmorðingja og sína eigin veikleika.
Aðalhlutverk: John Hannah.
22.45  Á suðurleið. (Goin´ South)
Bandarísk bíómynd frá 1978 um útlaga
sem kona bjargar frá lífláti með því skil-
yrði að hann giftist henni og vinni á býli
hennar. Aðalhlutverk: Jack Nicholson,
Mary Steenburgen og John Belushi.
00.20  Útvarpsfréttir
00.30  Hlé
04.50  Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Malasíu.
06.10  Dagskrárlok

Laugardagur 17. mars
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (32:90)
09.30  Mummi bumba (23:65)
09.35  Bubbi byggir (24:26)
09.48  Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50  Ungur uppfinningamaður
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (12:26)
10.45  Kastljósið
11.05  Formúla 1. Upptaka frá tímatök-
um fyrir kappaksturinn í Malasíu. e.
12.25  Þýski handboltinn. Sýndur verð-
ur leikur Wallau Massenheim og Kiel.
13.35  Skjáleikurinn
15.45  Sjónvarpskringlan
16.00  Íslandsmótið í handbolta.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Fíklaskólinn (1:6)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
21.00  Bandarísk baka. (American Pie)
Bandarísk gamanmynd um fjóra skóla-
bræður sem einsetja sér að missa svein-
dóminn áður en skólaárið er á enda.
Aðalhlutverk: Jason Biggs, Shannon
Elizabeth, Alison Hannigan, Chris Klein,
Tara Reid, Natasha Lyonne, Seann Willi-
am, Thomas Ian Nicholas, Eddie Kaye
Thomas og Mena Suvari.
22.35  Hættulegt hugarfar. (Dangerous
Minds) Bandarísk bíómynd frá 1995 um
kennslukonu sem reynir að koma vand-
ræðaunglingum til manns. Aðalhlutverk:
Michelle Pfeiffer, George Dzundza,
Courtney B. Vance og Robin Bartlett.
00.15  Velkomin til Sarajevo. (Welcome
to Sarajevo) Bresk/bandarísk bíómynd
frá 1997 bygð á upplifun stríðsfréttaritara
í umsátrinu um Sarajevo 1992. e. Aðal-
hlutverk: Stephen Dillane, Woody Harr-
elson, Marisa Tomei, Emira Nusevic,
Kerry Fox, Goran Visnjic og Emily Lloyd.
02.00  Hlé
06.00  Formúla 1 - Utan hringsins. (In-
side Line) Fylgst er með gangi mála bak-
sviðs í fyrstu formúlukeppni ársins í
Melbourne í Ástralíu, einkum undirbún-
ingi kappakstursins og næturlíf borgar-
innar skoðað.
07.00  Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Malasíu.

Sunnudagur 18. mars
09.15  Morgunsjónvarp barnanna
09.17  Disneystundin
10.10  Prúðukrílin (87:107)
10.37  Róbert bangsi (24:39)
11.00  Sunnudagaskólinn
11.15  Nýjasta tækni og vísindi
11.30  Formúla 1
15.45  Sjónvarpskringlan
16.00  Kvikmyndir um víða veröld
17.00  Geimferðin (17:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Börn óskast
18.45  Sögurnar hennar Sölku (4:13)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Sönn íslensk sakamál (6:6)
20.30  Fréttir aldarinnar
20.35  Hálandahöfðinginn (3:8)
21.25  Helgarsportið
21.50  Dash og Lilly. Bandarísk sjón-
varpsmynd um rithöfundinn Dashiell
Hammett og samband hans við Lillian
Hellman. Aðalhlutverk: Sam Shephard,
Judy David, Bebe Neuwirth, Laurence
Luckinbill og David Paymer.
23.25  Deiglan
23.50  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 16. mars
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.30 Í fínu formi 4
09.45 Lífið sjálft (10:11) (e)
10.30 Jag
11.20 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Segemyhr (19:34) (e)
12.55 Geimverur og skrímsli
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (7:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (6:25)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Hetjan Bartok. (Bartok the
Magnificent) Teiknimynd fyrir alla fjöl-
skylduna. Prinsinum Ivan er rænt og nú
eru góð ráð dýr. Bartok kemur þá til
skjalanna en hann býr yfir leyndum hæfi-
leikum og ræningjarnir eiga því ekki
von á góðu.
21.15 Ó,ráðhús (11:26).
21.45 Farðu! (Go) Á einum sólarhring
lenda leikararnir Adam og Zack í meiri
ógöngum en nokkurn getur órað fyrir.
Þeir eru ýmsu vanir úr heimi sápuóper-
anna en raunveruleikinn getur verið lyg-
inni líkastur. Fyrir tilviljun blandast þeir
inn í viðskipti með eiturlyf og þá verður
ekki aftur snúið. Þrátt fyrir háalvarlegt
málefni er grínið skammt undan í þessari
eftirminnilegu mynd. Aðalhlutverk:
Scott Wolf, Jay Mohr, Sarah Polley, Katie
Holmes.
23.25 Stuttur Frakki. Franskur um-
boðsmaður er sendur til Íslands til að
kynna sér tónlist vinsælustu hljómsveita
landsins sem ætla að halda sameiginlega
tónleika í Laugardalshöllinni. Vegna
misskilnings og ýmissa vandkvæða
gleymist að sækja Frakkann á flugvöllinn
og þau mistök eiga heldur betur eftir að
draga dilk á eftir sér.  Aðalhlutverk:
Jean-Philippe Labadie, Hjálmar Hjálm-
arsson, Elva Ósk Ólafsdóttir, Eggert Þor-
leifsson, Björn Karlsson.
01.00 Johnny Mnemonic. Æsispenn-
andi framtíðarmynd sem gerist árið 2021
þegar umsýslu heimsins er allri stjórnað
í gegnum risastóran tölvuvef. Þrátt fyrir
allar tækniframfarirnar hrjá alvarleg
vandamál mannkynið og nú er um helm-
ingur þess sýktur af alvarlegri taugasýki.
Aðalhlutverk: Keanu Reeves, Dolph
Lundgren.
02.35 Dagskrárlok

Laugardagur 17. mars
07.00 Barnatími Stöðvar 2. Grallar-
arnir, Maja býfluga, Villingarnir, Össi
og Ylfa, Doddi í leikfangalandi, Með
Afa.
09.50 Álfkonan óvenjulega
11.20 Eldlínan
12.00 Best í bítið
12.50 NBA-tilþrif
13.20 60 mínútur II (e)
14.15 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (12:24)
20.30 Ungfrú Ísland.is 2001. Bein út-
sending frá Listasafni Reykjavíkur þar
sem Ungfrú Ísland.is verður kjörin. Sex-
tán stúlkur keppa um þennan eftirsótta
titil.
21.50 Friðflytjandinn. (The Peacemak-
er) Hryðjuverkamenn komast yfir
kjarnorkuvopn og heimurinn er á barmi
kjarnorkuvetrar. Sérsveitarmaðurinn
Thomas Devoe og kjarneðlisfræðingur-
inn Julia Kelly reyna að bjarga heiminum
en tíminn er naumur! Aðalhlutverk: Ge-
orge Clooney, Armin Mueller-Stahl, Nic-
ole Kidman.
23.50 Reykur. (Smoke) Verslunarstjóri
sem tekur ljósmyndir, rithöfundur sem
skrifar ekki staf, síbreytilegur táningur,
maður á flótta undan fortíðinni og kona
sem snýr aftur er fólk sem á fátt annað
sameiginlegt en að búa í sömu borginni.
En þegar líður á myndina eiga sér stað
atburðir sem tengja þau saman og að
lokum kemur endirinn skemmtilega á
óvart. Aðalhlutverk: Harvey Keitel, Willi-
am Hurt, Stockard Channing.
01.40 Að drepa tímann. (Killing Time)
Lögreglumaðurinn Bryant ræður ítalsk-
an leigumorðingja, Mariu að nafni, til
þess að hefna félaga síns sem glæpafor-
inginn Reilly drap. Maria kemur frá Ítalíu
til Newcastle í Englandi en Reilly reynist

ekki vera staddur í borginni. Þangað til
hann snýr aftur verður Maria að finna
eitthvað að gera til þess að drepa tímann.
Aðalhlutverk: Kendra Torgan, Nigel
Leach, Craig Fairbrass.
03.10 Dagskrárlok

Sunnudagur 18. mars
07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Sahara
15.25 Oprah Winfrey
16.15 Nágrannar
18.20 Fornbókabúðin (3:4) (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 Stóra stundin. (When Saturday
Comes) Jimmy Muir á þann draum að
verða atvinnumaður í amerískum fót-
bolta en til að ná því markmiði þarf hann
að losa sig við ýmsa galla í eigin fari.
Aðalhlutverk: Emily Lloyd, Sean Bean,
Peter Postlethwaite.
23.40 Draugar fortíðar. (The Long Kiss
Goodnight) Síðustu átta ár hefur Sam-
antha Caine verið ósköp venjuleg móðir
og kennari í úthverfum heimabæjar síns.
Gallinn er hins vegar sá að hún man
ekkert eftir lífi sínu fyrir þann tíma er
hún flutti í hverfið. Smám saman birtast
henni þó minningabrot sem sum hver
eru allsvakaleg. Hún ákveður að grafast
fyrir um fortíð sína og fær einkaspæjar-
ann Mitch Henessey til liðs við sig. Þau
komast brátt á sporið og eru óðara komin
í bráða lífshættu.  Aðalhlutverk: Geena
Davis, Samuel L. Jackson.
01.40 Dagskrárlok

Föstudagur 16. mars
17.15 David Letterman. David Letter-
man 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 Skólaballið. (The Night Before)
Winston Connelly veit ekki sitt rjúkandi
ráð þegar hann vaknar í skuggalegu húsa-
sundi í Los Angeles. Kvöldið áður var
hann á leið á dansleik ársins í skólanum
ásamt glæsikvendinu Töru Mitchell. Nú
er Tara hvergi sjáanleg og sportbíllinn
hans pabba gamla ekki heldur.  Þar að
auki er peningaveski Winstons á bak
burt og melludólgurinn Tito vill ná í
skottið á honum. Allt virðist glatað og
eina von Wintons er að geta rifjað upp

atburði næturinnar. Aðalhlutverk: Keanu
Reeves, Lori Loughlin, Theresa Saldana,
Trinidad Silva.
01.15 Einn af okkur. (Jack Reed 4: One
of Our Own) Jack Reed starfar hjá
lögreglunni í Chicago í Bandaríkjunum.
Hann er nú foringi að tign eftir að hafa
helgað sig löggæslu um árabil. Hann
þykir þrautseigur með afbrigðum og
þegar félagi hans er myrtur er Jack stað-
ráðinn í að leysa málið. Hann hefur
ákveðinn mann grunaðan um verknað-
inn en svo virðist sem háttsettir embættis-
menn vilji koma í veg fyrir að málið
upplýsist.  Aðalhlutverk: Brian Dennehy,
Charles S. Dutton, Susan Ruttan, Kevin
Dunn.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 17. mars
16.00 Snjóbrettamótin (6:12). Bestu
snjóbrettakappar heims leika listir sínar.
Sýnt er frá mótaröð Alþjóðasnjóbretta-
sambandsins. Keppnin hófst í nóvember
og í apríl verða krýndir meistarar í karla-
og 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 Rándýrið. (Predator) Djúpt í
frumskógum Suður-Ameríku leynist
framandi rándýr, komið langa vegu að
til að fullkomna íþrótt sína, veiði. Flokk-
ur hermanna undir stjórn Dutch Schae-

fers, majórs í bandaríska hernum, er á
leið um þessa frumskóga í leynilegri
hættuför. Í einu vetvangi breytist þessi
leiðangur í örvæntingarfulla baráttu fyrir
lífinu þegar liðsmenn Schaefers týna töl-
unni hver af öðrum. Aðalhlutverk: Arn-
old Schwarzenegger, Carl Weathers,
Elpidia Carillo.
22.45 Rándýrið 2. (Predator II) Rándýr-
ið leikur nú lausum hala í Los Angeles.
Þar starfar lögreglumaðurinn Harrigan
sem á fullt í fangi með hafa hendur í hári
eiturlyfjasala. Hann býður nú skrímslinu
birginn og þarf að glíma við hinn óboðna
gest með hyggjuviti sínu. Aðalhlutverk:
Danny Glover, Gary Busey, Ruben
Blades, Adam Baldwin.
00.30 Kynlífsiðnaðurinn í Japan. Nýr
myndaflokkur um klámmyndaiðnaðinn
í Japan. Rætt er við leikara og framleið-
endur í þessum vaxandi geira sem veltir
milljörðum.  Stranglega bönnuð börnum.
01.00 Markaðurinn. (A, Seller´s Mark-
et) Erótísk kvikmynd.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 18. mars
12.45 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Aston Villa og Arsenal.
17.55 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá leik Orlando Magic og Los
Angeles Lakers.

11.PM5 19.4.2017, 09:2410



MIÐVIKUDAGUR 14. MARS 2001      11

fjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlar

Miðvikudagur 14. mars kl. 21:45
Meistarakeppni Evrópu: Spartak Mosvka – Lyon

Fimmtudagur 15. mars kl. 19:45
Epson-deildin í körfuknattleik: KR – Haukar

Sunnudagur 18. mars kl. 13:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 18. mars kl. 15:50
Enski boltinn: Aston Villa – Arsenal

Sunnudagur 18. mars kl. 17:55
NBA: Orlando Magic – Los Angeles Lakers

Sunnudagur 18. mars kl. 20:10
Epson-deildin í körfuknattleik: Leikur óákveðinn

Leikur helgarinnar í enska boltanum fer fram á Villa
Park í Birmingham kl. 15:50 á sunnudag en þá tekur

Aston Villa á móti Arsenal. Leikurinn er sýndur á Sýn.

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

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Guðsþjónusta með alt-
arisgöngu verður sunnu-

daginn 18. mars kl. 11:00.
Oddfellow-félagar taka

þátt í athöfninni með lestri
ritningarorða og predikun
flytur Önundur Jónsson.
Kirkjuskóli barnanna er á

laugardag kl. 11:00.

Collymore íCollymore íCollymore íCollymore íCollymore í
kvikmyndum?kvikmyndum?kvikmyndum?kvikmyndum?kvikmyndum?

Guðmundur Finnbogi
Halldórsson, Hlíf 1, íbúð-

um aldraðra á Ísafirði er
75 ára í dag, miðvikudag-

inn 14. mars. Hann tekur á
móti vinum og vanda-

mönnum í sal Hlífar, laug-
ardaginn 17. mars

frá kl. 15:00.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Aldís Sigurðardóttir, frá-

farandi forstöðumaður
Gamla Apóteksins:

,,Ég fer mjög
oft inn á

gamlaapo
tekid.is, en

þar eru fréttir
tengdar þvi

sem ungt fólk
á svæðinu er að gera.
Sjálfsagt er að fylgjast

með því. Á bb.is fer ég
daglega til að fylgjast með

því sem er að gerast í
bæjarlífinu. Mbl.is skoða
ég líka á hverjum degi til

að fá almennar fréttir. Mér
til skemmtunar fer ég

stundum inn á vísindavef
Háskólans sem er fróð-

legur og skemmtilegur
vefur. Ég nota netið mikið í

vinnunni og fer þess
vegna oft inn á leit.is og

torg.is sem eru íslenskar
leitarsíður og mjög gagn-

legar fyrir mig.“

20.10 Epson-deildin. Bein útsending.
21.30 Opus herra Hollands. (Mr. Holl-
and´s Opus) Tónlistakennarann herra
Holland dreymir um að verða tónskáld
en kennir í menntaskóla til að framfleyta
sér og konu sinni á meðan hann semur
fyrsta tónverkið. Hjónin eignast son og
festast í amstri hversdagsleikans þar sem
lítið pláss er fyrir háleita drauma. Aðal-
hlutverk: Richard Dreyfuss, Glenne Hea-
dly, Jay Thomas.
23.50 Lögregluforinginn Nash
00.35 Gríptu gæsina. (Rented Lips) Arc-
hie Powell og Charlie Slater fást við
kvikmyndagerð og eru að bíða eftir stóra
tækifærinu. Sjónvarpsstjórinn Bill Slot-
nik fær þá til að gera klámmynd en ætlar
í staðinn að koma öðrum verkum þeirra
á framfæri. Félaganir gleypa við tilboð-
inu en lenda fljótt í vandræðum því
Slotnik sagði þeim bara hálfan sannleik-
ann.  Aðalhlutverk: Martin Mull, Dick
Shawn, Jennifer Tilly, Robert Downey
Jr..
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Jackson hótar aðJackson hótar aðJackson hótar aðJackson hótar aðJackson hótar að
kæra blaðið OKkæra blaðið OKkæra blaðið OKkæra blaðið OKkæra blaðið OK

Poppstjarnan Michael Jackson hefur
hótað að kæra breska blaðið OK. Segir
hann blaðið ekki hafa staðið við 50.000
punda greiðslu sem það átti að inna af
hendi fyrir að fá að birta myndir af
heimsókn hans til Bretlands. Greiðslan
átti að renna til barnahjálparsjóðs sem
Jackson stendur að. Sagt er að Richard
Desmond, einn þeirra sem standa að OK
blaðinu sé æfareiður yfir því að Jackson
hafi veitt Hello, keppinaut OK, leyfi til að
birta myndir af brúðkaupi Uri Geller, þar
sem Jackson var svaramaður.

Knattspyrnumaðurinn Stan Collymore er
sagður hafa í hyggju að reyna fyrir sér í kvik-
myndum. Fyrir hefur leikmaðurinn Vinnie
Jones, sem var þekktur fyrir einstaklega
grófan leik, gert það gott í kvikmyndaheim-
inum. Collymore
hefur nú þegar feng-
ið tilboð um leik í
kvikmyndum.
„Hann hefur fengið
tvö tilboð sem við
höfum ekki skoðað
gaumgæfilega enn-
þá. Vinnie Jones
hefur sýnt að knatt-
spyrnumenn geta
gert það gott í kvik-
myndum og ég held
að Stan eigi mikla
möguleika“, sagði
umboðsmaður Collymore.

Föstudagur 16. mars
17.00 Jay Leno (e) Konungur spjall-
þáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.

18.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvik-
myndagerðamenn.
18.30 Topp 20 (e)
19.30 Entertainment Tonight
20.00 Get Real
21.00 Björn og félagar. Spjallþátta-
kóngur 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 síð-
asta 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)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 17. mars
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Entertainment Tonight (e).
Hver var hvar og hver var með hverjum?
Ekki missa af slúðurfréttum frá stór-
stirnunum vestanhafs.
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). Félögunum er ekkert
heilagt og þeir koma sífellt á óvart!
18.00 Get Real (e)
19.00   Will & Grace (e)
19.30 Konfekt. Konfekt er menningar-
og listaþáttur. Í þættinum er fjallað um
listviðburði og tekið á þeim málum sem
eru í gangi í þjóðfélaginu. Umsjón Henrik
Baldvin Björnsson og Barði Jóhannesson.
20.00 Temptation Island. Fjögur pör
eru send á paradísareyju ásamt 24 gull-
fallegum einhleypingum sem gera nánast
allt til þess að slíta sambönd paranna.
Hver stenst freistingarnar og hver var
með hverjum?
21.00 Malcolm in the Middle. Sagt á
gamansaman hátt frá lífi Malcoms sem á
við þann vanda að glíma að hann er miklu
klárari en allir aðrir í fjölskyldunni hans.
21.30    Two guys and a girl. Peter, Berg
og Sharon er alltaf saman. Þau eru ná-
grannar, vinna saman og skemmta sér
saman - fá þau aldrei leið á hver öðru?
22.00 Everybody Loves Raymond.
Fjallar um Ray og fjölskyldu hans sem
samanstendur af eiginkonu hans, Debru
og börnunum þeirra þremur.
22.30 Saturday Night Live. Skemmti-
þáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum.
23.30 Listin að elska meðvitað (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 18. mars
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í
viðskipum liðinnar viku.
12.30 Silfur Egils. Egill Helgason stjórn-
ar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Everybody Loves Raymond (e)
14.30 Malcolm in the Middle (e)
15.00 Björn og félagar (e) Skemmti-
þáttur í umsjón Björn Jörundar sem nýtur
aðstoðar meðlima í hljómsveitinni Buff.
16.00  Fólk - með Sigríði Arnardóttur.
Fátt mannlegt er Sigríði óviðkomandi í
þættinum Fólk
17.00 Innlit-Útlit (e). Umsjón Valgerður
Matthíasdóttir og Fjalar Sigurðarson
18.00 Temptation Island (e) Fjögur pör
eru send á paradísareyju ásamt 24
gullfallegum einhleypingum sem gera
nánast allt til þess að slíta sambönd par-
anna. Hver stenst freistingarnar og hver
var með hverjum?
19.00 Konfekt (e)
19.30 20/20.  Vandaður fréttaskýringar-
þáttur með Barböru Walters og félögum.
20.30 Skotsilfur (e)
21.00 Tantra-listin að elska meðvitað
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

Einn keppenda í miðju stökki.

Einskíðungur á ÍsafirðiEinskíðungur á ÍsafirðiEinskíðungur á ÍsafirðiEinskíðungur á ÍsafirðiEinskíðungur á Ísafirði

Eini gesturinnEini gesturinnEini gesturinnEini gesturinnEini gesturinn
fékk gullverðlaunfékk gullverðlaunfékk gullverðlaunfékk gullverðlaunfékk gullverðlaun

Einskíðungur, snjóbretta-
keppni framhaldsskólanna,
var haldinn á Ísafirði laugar-
dag. Mótið varð smærra í
sniðum en í upphafi var áætl-
að, en einungis einn kepp-
andi frá skóla utan Vestfjarða
tók þátt í því. Sá heitir Guð-
mundur Ægir Arason og
keppti hann fyrir hönd Iðn-
skólans í Reykjavík. Ferð
hans vestur var góð, því hann
sigraði í drengjaflokki. Í öðru
og þriðja sæti urðu Pétur

Gestsson og Högni Marse-
llíus Þórðarson. Í kvenna-
flokki sigraði Aðalbjörg
Sigurjónsdóttir, en á eftir
komu þær Edda Katrín Ein-
arsdóttir og Linda Cecilia
Jonsson.

Í dómnefnd voru þeir Ari
Stígsson og bræðurnir Erik
og Allan Newman. Þeir
keppendur sem stóðu sig
best fengu verðlaunapen-
inga sem Gullauga smíð-
aði.

Á Eyrinni

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

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

Hádegisverðartilboð
– 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 áleggstegund-
um og 1/2 ltr. af Coke kr. 800.-
Tilboð 3: Kjúklingvængir og leggir, franskar,
sósa og 1/2 ltr. af Coke kr. 600.-

Hádegisverðartilboð
– í sal eða ef sótt er!

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.-
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Heyrst hefur að fasteigna-
markaðurinn á norðanverðum
Vestfjörðum hafi tekið kipp í
febrúar og einhverjir hafa tal-
að um sprengingu í því sam-
bandi. „Ég held að það sé nú
fulldjúpt í árinni tekið“, segir
Tryggvi Guðmundsson, lög-
maður og fasteignasali á Ísa-
firði. „Þó hefur lifnað verulega
yfir markaðnum. Ég hef sér-

staklega tekið eftir því að
minni eignir, sem hafa ekki
hreyfst í tvö ár, eru nú farnar
að seljast. Mér sýnist meiri
bjartsýni ríkja nú en áður. Það
lítur út fyrir að markaðurinn
hafi náð botninum og sé nú á
uppleið.“

Tryggvi segir mikið um að
fólk skoði eignir og geri til-
boð. „Sérstaklega hefur unga

fólkið tekið við sér. Bæði er
þar um að ræða fólk sem bjó
fyrir í bænum og þá sem
hyggjast flytja hingað. Mér
hefur hingað til fundist það
vanta hjá yngra fólki að það
sníði sér stakk eftir vexti.
Nokkuð hefur verið um að
fólk fjárfesti í eignum sem
það ræður ekki við. Þetta virð-
ist vera að breytast og ódýrari

og minni íbúðir eru nú farnar
að seljast, án þess þó að sala á
stærri eignum dragist saman“,
segir Tryggvi.

Þrátt fyrir að markaðurinn
hafi tekið kipp er enn nóg af
eignum á söluskrá. „Það hafði
töluvert hlaðist upp síðustu
tvö árin eða svo. Mér virðist
sem markaðurinn sé nú að ná
nokkuð góðu jafnvægi“.
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ÞrösturÞrösturÞrösturÞrösturÞröstur
skipaðurskipaðurskipaðurskipaðurskipaður

Ingibjörg Pálmadóttir,
heilbrigðis- og trygginga-
málaráðherra, skipaði á
föstudag, Þröst Óskars-
son, fjármálastjóra á Ak-
ureyri, í embætti fram-
kvæmdastjóra Heilbrigð-
isstofnunarinnar Ísafjarð-
arbæ í samræmi við til-
lögu stjórnar stofnunar-
innar. Þröstur er skipaður
frá 15. mars nk. til næstu
fimm ára.

Sex sóttu um starfið.
Þeir voru auk Þrastar,
Gísli Halldór Halldórs-
son, viðskiptafræðingur
á Ísafirði, Ólafur Als,
rekstrarfræðingur í
Reykjavík, Sigurður J.
Hafberg, útgerðartæknir
á Flateyri, Tómas Ibsen,
forstöðumaður á Ísafirði
og Vignir Þór Jónsson,
verkefnisstjóri í Súðavík.
Fjórir umsækjenda upp-
fylltu skilyrði um mennt-
un og reynslu í stjórnun.
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JóhannaJóhannaJóhannaJóhannaJóhanna
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Jóhanna Kristjánsdótt-
ir, forstöðumaður Fræð-
slumiðstöðvar Vestfjarða,
lætur af störfum á næst-
unni. Hún hyggst fara á
eftirlaun og vinna að
ýmsum verkefnum sem
hún hefur ekki haft tíma
til að sinna hingað til.

„Ég er komin á þessa
95 ára reglu sem ríkis-
starfsmenn vinna við“,
segir Jóhanna. „Nú ætla
ég á eftirlaun og gera allt
það sem ég hef ekki haft
tíma til að gera. “

Staða forstöðumanns
Fræðslumiðstöðvar hefur
verið auglýst laus til um-
sóknar. Í auglýsingu er
tekið fram að æskilegt sé
að viðkomandi geti hafið
störf 1. apríl. „Samt get
ég starfað lengur ef þörf
krefur eða þangað til að
búið er að ráða“.
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Gripið var til varúðarráð-
stafana á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Ísafirði á laugardag
vegna fjölónæmrar bakteríu
sem þar greindist í sjúklingi.
Innlagnir voru takmarkaðar
meðan sótthreinsun fór fram
og sýni voru tekin og jafn-
framt voru heimsóknir tak-
markaðar. Í samtali við blaðið
eftir helgina var búið að
hreinsa þar allt og rannsaka

án þess að sýkilsins yrði frekar
vart og ekki var vitað annað
en málið væri úr sögunni, að
sögn Reynis T. Geirssonar,
starfandi yfirlæknis.

Fyrir skömmu lá á Land-
spítalanum í Reykjavík maður
sem var nýkominn frá útlönd-
um og hafði borið með sér
svokallaða fjölónæma klasa-
sýkla. Sjúklingur sem hafði
legið á sömu stofu og þessi

maður var fluttur á sjúkrahús-
ið á Ísafirði og reyndust þessir
sýklar ræktast úr sári sem
hann hafði. Hann var þá fluttur
á Landspítalann á ný.

Reynir Tómas segir að þeim
sem legið höfðu á sjúkrahús-
inu og síðan verið útskrifaðir
sé engin hætta búin. Hins veg-
ar sé eðlilegt og nauðsynlegt
að gera ákveðnar varúðarráð-
stafanir. „Allir ganga með

klasasýkla, svo sem á húðinni,
í nefinu og í þörmum. Vandinn
við þennan tiltekna stofn
klasasýkla er sá, að þeir þola
sýklalyf ákaflega vel. Þegar
klasasýklar komast í sár er
yfirleitt auðvelt að ráða við
þá með venjulegum sýklalyfj-
um. Þessi tegund er hins vegar
ónæm fyrir þeim og þess
vegna er erfitt er að ráða við
þá ef þeir komast í sár.“
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