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Komst aldrei
lengra en í
fatahengið
– Ingimar Halldórsson, framkvæmdastjóri
Fjórðungssambands Vestfirðinga,
gerði samt góða ferð á
skemmtistaðinn Gúttó á Ísafirði
þann 5. febrúar 1972.
Sjá viðtal í miðopnu.
Merkur áfangi í Fossavatnsvirkjun í Engidal í dag

Vatnsaflsvélin á hálfa
milljón stundir að baki
Vatnsaflsvélin í Fossavatnsvirkjun í Engidal við Skutulsfjörð náði merkum tímamótum í dag, miðvikudaginn 21.
mars. Þá var hún var búin að
framleiða rafmagn í hálfa
milljón klukkustunda frá því
að hún var gangsett 13. febrúar 1937 eða fyrir liðlega sex-
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tíu og fjórum árum. Þetta verður að teljast merkilegur áfangi
og ekki munu margar vatnsvélar hafa náð slíkum keyrslutíma með upprunalegan búnað
og án teljandi bilana. Ástæðan
fyrir því að þessum keyrslustundum er ekki náð nokkrum
árum fyrr er sú, að á fyrstu
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árum rafstöðvarinnar var vélin
ekki keyrð á nóttinni.
Rafstöðin í Engidal var
rekin af Rafveitu Ísafjarðar
frá upphafi og allt til 1978 er
Orkubú Vestfjarða var stofnað. Allan þann tíma var hún
mjög mikilvægur þáttur í
orkuframleiðslu fyrir Ísafjörð.

Kristján Haraldsson orkubússtjóri og Kristján Pálsson umsjónarmaður virkjunarinnar við vélina góðu.
Framkvæmdir
vegna hverfillinn væri ekki nýttur til
Fossavatnsvirkjunar hófust í fulls. Hinn 13. febrúar 1937
maí 1936 og gengu greiðlega. var svo straumi frá FossaVélar voru prófaðar í byrjun vatnsvirkjun hleypt á rafveitufebrúar 1937 og skiluðu þær kerfi Ísfirðinga og þá var jafn640 kW, enda þótt vatns- framt drepið á dísilstöðinni.
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Boltafélagið

Fjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga hófst í Súðavík á laugardag

Aðalfundur á
laugardaginn

Listviðburðir og mannfagnaðir í
ýmsum byggðarlögum fram á helgi

Aðalfundur Boltafélags
Ísafjarðar verður haldinn nk.
laugardag kl. 16 í vallarhúsinu
á Torfnesi.
Auk venjulegra aðalfundarstarfa verður á fundinum rætt
sérstaklega um mót sem halda
á í íþróttahúsinu á Torfnesi
dagana 31. mars til 1. apríl
nk. sem og væntanleg mót
sem tekið verður þátt í á sumri
komanda.
Foreldrar eru sérstaklega
hvattir til að mæta á fundinn.

Seljalandsdalur

Vestursportsmótið í göngu
Vestursportmótið í skíðagöngu var haldið á Seljalandsdal á laugardag.
Í flokki stúlkna 8 ára og
yngri sigraði Sigrún Arnarsdóttir. Í flokki 9-10 ára stúlkna
sigraði Sólveig Guðmundsdóttir. Í flokki drengja 9-10
ára sigraði Sigurjón Hallgrímsson og í flokki 11-12
ára sigraði Brynjólfur Óli
Árnason.

Þjóðahátíð Vestfirðinga, hin
fjórða í röðinni, hófst með hátíðardagskrá í Súðavík á laugardag. Hátíðin stendur fram á
næstu helgi í ýmsum byggðarlögum hér vestra og blandast þar saman íslensk menning og hættir þeirra þjóða sem
eiga fulltrúa sína á Vestfjörðum. Á setningarhátíðinni
komu þannig meðal annars
fram barnakór úr Súðavíkurskóla og listafólk af erlendu
bergi brotið. Súðvíkingar
veittu gestum rækju úr Ísafjarðardjúpi, matreidda að
tælenskum hætti. Málþing var
haldið undir heitinu Útlendingar og framtíð vestfirsks
samfélags.
Í Grunnskóla Súðavíkur var
opnuð myndlistarsýning

barna úr mörgum skólum á
Vestfjörðum. Frumsýnd var
íslensk stuttmynd eftir Sigurð
Inga Ásgeirsson, sem ber
nafnið Anchale heimsækir afa
og ömmu í Tælandi en um
kvöldið var grímuball. Magnús Ólafs Hansson, starfsmaður Þjóðahátíðar, bað blaðið
fyrir sérstakt þakklæti fyrir
hönd Róta, félags áhugafólks
um menningarfjölbreytni á
Vestfjörðum, til þeirra fjölmörgu Súðvíkinga sem komu
að undirbúningi opnunarhátíðarinnar.
Meðal þess sem á dagskrá
var á sunnudag var kynning í
Menntaskólanum á Ísafirði á
íslensku samfélagi. Pólverjar
buðu til kaffisamsætis í mötuneyti skólans og pólskt lista-

Bolungarvík

Gáfu skólanum skjávarpa
Á árshátíð Grunnskóla Bolungarvíkur um helgina færði
Lionsklúbbur Bolungarvíkur
skólanum skjávarpa að gjöf,
til afnota við kennslu í skólanum, svo og eftir atvikum á
fundum og samkomum í
bænum. Það var Jónas Guðmundsson, formaður klúbbsins, sem afhenti tækið en Halldóra Kristjánsdóttir, skólastjóri, og Guðbjörg Hafþórsdóttir, formaður nemendaráðs, veittu honum viðtöku.
Ekki er annað vitað en að
skjávarpinn, sem er af gerðinni Sony, sé sá fyrsti sem
tekinn er í notkun í Bolungarvík og eflaust á hann eftir að
koma í góðar þarfir.

Kynning á íslensku samfélagi fór fram í Menntaskólanum
á Ísafirði á sunnudag.

fólk kom fram. Í gærkvöldi
hélt Kuran kompaní tónleika
í Hömrum á Ísafirði í samvinnu við Tónlistarfélag Ísafjarðar.
Magnús segir að aðsóknin
að ýmsum viðburðum hefði
mátt vera betri af hálfu íslenskra Vestfirðinga. Hann
taldi að veðrið hefði eiginlega
verið of gott um helgina og
spillt nokkuð fyrir, auk þess
sem margt annað hefði verið
um að vera á svæðinu.

Á opnunarhátíðinni í Súðavík var m.a. boðið upp á íslenskar
rækjur matreiddar að tælenskum hætti.

Frá opnunarhátíðinni í Súðavík á laugardag.

Gná ehf. í Bolungarvík hefur tekið á móti nær 20.000 tonnum af loðnu

Mesta hráefni til vinnslu á einni vetrarvertíð
Fiskimjölsverksmiðjan
Gná í Bolungarvík hefur tekið
tæplega 20.000 tonn af loðnu
til bræðslu á þessari vertíð.
Að sögn Einars Jónatanssonar

framkvæmdastjóra er þetta
það mesta sem fengist hefur
til verksmiðjunnar á vetrarvertíð. „Við höfum skipað út
rúmum 2.000 tonnum af mjöli

á þessari vertíð. Mér þykir
ósennilegt að meiri loðna
komi á land í Bolungarvík í
bili. Sjómannadeilan þarf að
leysast mjög fljótt til að ein-

hverjar líkur séu á því“, segir
Einar í samtali við blaðið.
Nú er verið að vinna úr þeim
fiskúrgangi sem safnast hefur
upp í verksmiðjunni á meðan

Kristinn í salt
„Ég tel að við eigum að byggja á niðurstöðu auðlindanefndar og sníða agnúa af kerfinu en við verðum með einhverjum hætti að koma til móts við þær byggðir sem eiga allt
sitt undir öflun hráefnis. Annars fjarar undan þeim.“
„Hlakka til að heyra útfærslur Kristins á stefnu sinni á flokksþingi. Legg
áherslu á að ekki verði skapað öngþveiti eða kollsteypur. Markmiðið er að
auka sátt um fiskveiðistjórnunina.“
„Núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi hefur í stórum dráttum reynst vel og ekki
ástæða til að gera á því breytingar.“
„Það er mín skoðun að fiskveiðistjórnunarkerfið eigi að vera til sífelldrar endurskoðunar. Við núverandi endurskoðun vil ég líta sérstaklega til hagsmuna byggðanna í
landinu.“
„Ná þarf meiri sátt um stjórnun og fyrirkomulag fiskveiða í samfélaginu – eðlilegt
að við endurskoðun laganna um stjórn fiskveiða verði byggt á niðurstöðum auðlindanefndar.“
„Það má hins vegar bæta og breyta [kvótakerfinu] í ljósi aðstæðna og sætta ólík
sjónarmið með sanngirni að leiðarljósi.“
Framangreindar tilvitnanir eru í ummæli hinnar nýju forustu Framsóknarflokksins
og kandídata, sem ekki höfðu erindi sem erfiði inn í æðstu embætti á flokksþinginu um

loðnuvertíðin stóð yfir. Einar
segir verksmiðjuna þó aldrei
nýtast til fullnustu þegar engin
er loðnan en sumarvertíðar er
að vænta í júlí eða ágúst.

Frá útgefendum:

helgina.
En til hvers þessi upprifjun?
Í fyrsta lagi til að undirstrika að Framsóknarforustan er ekki ein um boðun „einingar, sátta og sanngirni“ í kvótmálinu, og meina ekkert með því. Langt því frá.
Í öðru lagi til að árétta svipleg örlög frumvarpa á hinu háa Alþingi
þegar flutningsmenn þeirra rísa upp gegn skapara sínum, flokknum. Tvö
dæmi úr kvótasögunni: Tillaga Guðjóns Guðmundssonar og Guðmundar
Hallvarðssonar um takmarkanir á framsali kvóta, flutt fyrir nokkrum árum, var svo
kyrfilega svæfð í sjávarútvegsnefnd, að boði fyrrverandi sjávarútvegsráðherra, að
flutningsmenn hafa ekki minnst á þetta áhugamál sitt síðan. Á flokksþingi Framsóknarflokksins nú um helgina sáu varðmenn kvótakerfisins sér þess einan kost að setja
tillögur Kristins H. Gunnarssonar um breytingar á kerfinu í nefnd. Allir vita hvað þetta
þýðir á máli stjórnmálamanna.
Kristinn var settur í salt. Fram á haustið þegar búið verður að kvótasetja steinbítinn,
ýsuna og ufsann? Fram yfir næstu kosningar?
Og að lokum: Hversu lengi ætlum við, háttvirtir kjósendur, að láta stjórnmálamenn
mata okkur á einskis verðum og meiningarlausum yfirlýsingum í mesta hagsmunamáli
landsbyggðarinnar?
s.h.

LEIÐARI

Umboðsaðilar BB

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

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

Kvikmyndatökur að hefjast á norðanverðum Vestfjörðum

Um þrjátíu manna lið kemur og verður í mánaðartíma
– mest kvikmyndað í Bolungarvík en einnig á fleiri stöðum
Tökur á nýrri íslenskri kvikmynd í fullri lengd hefjast hér
vestra eftir helgi. Aðalhlutverkin leika Tómas Lemarquis og Þröstur Leó Gunnarsson frá Bíldudal en handritshöfundur og leikstjóri er Dagur Kári, sem stundað hefur
nám í kvikmyndafræðum í
Danmörku. Myndin er framleidd af Zik Zak kvikmyndum
en eigendur fyrirtækisins eru
Þórir Snær Sigurjónsson og
Skúli Malmquist. Meðal
mynda sem Zik Zak hefur
framleitt eru Fíaskó og Villiljós, sem nú er verið að sýna.
Meðal starfsmanna við myndina verða Ísfirðingarnir Ólafur
Jónasson og Jón Steinar
Ragnarsson leikmyndahönnuður, sem unnið hafa við fjölmargar myndir á liðnum árum.

Myndin mun heita Nóialbínói og gerist í einhverju ótilteknu þorpi á Vestfjörðum.
„Hún fjallar um ungan pilt
sem er að gera upp ákveðinn
hluta af lífi sínu. Við ætlum
að kvikmynda sem allra mest
fyrir vestan til að gefa myndinni meiri styrk“, segir Guðjón
Hauksson, framkvæmdastjóri
myndarinnar. Mest verður tekið upp í Bolungarvík en líka
verðum við með tökur á Ísafirði og á Þingeyri.“
Guðjón segir að við tökurnar þurfi töluvert af statistum
úr heimabyggð, þar á meðal
stóran hóp ungmenna á skólaaldri og hóp af fólki til að
borða á veitingastað. Hann
auglýsir jafnframt eftir amerískum kagga og lausum íbúðum hér vestra og ekki síst eftir

góðri matráðskonu. Þeir sem
hafa áhuga á einhverju af
þessu eða geta lagt lið eru
beðnir að hafa samband við
Ásdísi í síma 868 9771. „Við
komum vestur núna um helg-

ina og verðum að fram á skírdag. Svo byrjum við aftur
strax eftir páska og reiknum
með að verða hér út aprílmánuð. Vonandi verður einhver
snjór“, sagði Guðjón.

Heiðar Ingi valinn í landsliðið
Hinn sautján ára gamli
Heiðar Ingi Marinósson úr
Sundfélaginu Vestra á Ísafirði hefur verið valinn í sextán manna landslið sem
tekur þátt í Smáþjóðaleikunum í San Marino í sumar.
Þetta var tilkynnt að loknu
Innanhússmeistaramóti Íslands (IMÍ) í sundi sem lauk
í Vestmannaeyjum á sunnudagskvöld. Heiðar Ingi varð
Íslandsmeistari í 100 m
skriðsundi, hlaut silfrið í 50
m skriðsundi og bronsið í
50 m baksundi. Benedikt
Sigurðsson, þjálfari hjá

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Fjórðungssamband Vestfirðinga

Misfarið með
fjármuni
Við endurskoðun á reikningum Fjórðungssambands
Vestfirðinga hafa komið í
ljós misfellur á meðferð
fyrrverandi framkvæmdastjóra með fjármuni sambandsins. „Við stjórnarskipti og þegar nýr framkvæmdastjóri tekur við
starfi er eðlilegt að leggja
fram stöðu bókhalds“, sagði
Ólafur Kristjánsson, stjórnarformaður sambandsins í
samtali við blaðið, en hann
tók sæti í stjórninni á síðasta
Fjórðungsþingi.

„Við töldum því rétt að
löggiltur endurskoðandi
færi yfir bókhald sambandsins. Endanlegar niðurstöður
liggja ekki fyrir ennþá. Þó
virðist ljóst að óvarlega hafi
verið farið með og jafnvel
misfarið með fé en ekki
virðist hafa verið um beinan
fjárdrátt að ræða. Auk þess
er ekki búið að ganga frá
lokauppgjöri við fyrrverandi
framkvæmdastjóra er taka
mið af óteknu orlofi og fleiri
atriðum“, sagði Ólafur.

Sunddeild Ungmennafélags Bolungarvíkur, segir að
frammistaða Heiðars Inga
sé mikil hvatning fyrir yngri
krakkana til að hætta ekki
sundiðkuninni kringum
fermingu, eins og algengt
er.
Átta ungmenni úr Vestra
og fjórar stúlkur úr Sunddeild UMFB kepptu á IMÍ,
sem stóð í þrjá daga. Flestir
keppendurnir að vestan
voru mjög ungir og voru
stúlkurnar úr Bolungarvík
aðeins frá ellefu og upp í
fjórtán ára.

Lögreglumenn
Sýslumaðurinn á Ísafirði auglýsir eftir
mönnum til afleysingarstarfa í sumar.
Leitað er að mönnum með menntun frá
Lögregluskóla ríkisins. Hins vegar er heimilt
að ráða þá sem ekki hafa lokið prófi frá Lögregluskóla ríkisins í tímabundin störf í lögreglunni.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Landssambands lögreglumanna.
Umsóknum skal skilað til undirritaðs eigi
síðar en 9. apríl 2001.
Allar nánari upplýsingar veitir yfirlögregluþjónn í síma 456 4100.
Sýslumaðurinn á Ísafirði.
Ólafur Helgi Kjartansson.

Hundaeigendur!

Bókmenntadagur á Ísafirði

Vestanvindar
Bókmenntavaka undir
nafninu Vestanvindar verður
haldin í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði á sunnudag, 25.
mars. Hér er um dagskrá að
ræða þar sem fjallað verður
um vestfirsk skáld og ætlunin er að þetta verði árlegur
viðburður. Að þessu sinni
verður dagskráin að mestu
leyti helguð Guðmundi G.
Hagalín rithöfundi en þess
var minnst syðra á síðasta
ári að þá voru 100 ár liðin
frá fæðingu hans.
Þröstur Helgason bókmenntafræðingur mun fjalla

um háskólafyrirlestra Guðmundar, Auður Hagalín
segir frá lífi hans og störfum
og Hrafnhildur Guðmundsdóttir Hagalín og Gunnar
Jónsson munu lesa úr verkum hans. Eyvindur P. Eiríksson rithöfundur fjallar
um siglingalýsingar Guðmundar og kynnir eigin
skáldverk. Að lokum munu
skáldin Eiríkur Norðdahl og
Inga Dan lesa nokkur af
ljóðum sínum. Dagskráin
hefst kl. 16. Aðgangur
ókeypis en seldar verða
kaffiveitingar.

Laugardaginn 24. mars verður kynning á Purina hundafóðri í Skátaheimilinu, Mjallargötu frá kl. 17:00 - 20:00.
Þar sem snjóflóðaleitarnámskeið Björgunarhundasveitar Íslands verður á Ísafirði dagana 23. - 29. mars, verða félagar í sveitinni á staðnum og geta veitt upplýsingar um fóðrun og þjálfun hunda.
Hundaeigendur eru hvattir til að mæta og ræða við meðlimi sveitarinnar um
allt sem snýr að hundamálum.

Allir hundar í Björgunarhundasveit Íslands eru fóðraðir
á Purina fóðri.
Söluaðili fyrir Purina fóður er:

Bensínstöðin á Ísafirði
MIÐVIKUDAGUR 21. MARS 2001
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Fasteign vikunnar

Fasteignaviðskipti

Reisubókarb
Alaska, Úzbe
og Pa

Fjarðarstræti 14: 100 m² falleg 4ra herb. íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara og 27,8 m² geymsluskúr.
Baklóð fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca. 1,5 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.

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

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða og
útsýni. Laust fljótlega Áhv.
ca. 4,6 m.kr. Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einb. hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Fallegt útsýni. Skipti
á minni eign möguleg
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Húsið er mikið uppgert. Áhv.
ca. 6,4 m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar lóð Laust strax. Tilboð óskast
Miðtún 45: 188,9 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt 31,3 m²
bílskúr. Tilboð óskast
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyr inni. Áhv. ca. 3,5 m.kr.
Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16: 226,2 m²
raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og kjall ari. Skoðoum öll tilboð en
verð er aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m²
glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bíl skúr. Tilboð óskast

4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra
herb. íbúð á tveimur hæðum
ásamt eignarlóð. Tilboð óskast
Engjavegur 31: 92,1 m² 4ra
herb. íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi
í góðu standi Verð 5,5 m.kr.
Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herb.
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
140m² 4-5 herb.íbúð á miðhæð
í tvíb.húsi ásamt 28 m² bílskúr
og 3ja herb. sér íbúð í kjallara
ca. 60 m². Getur selst saman
eða í sitt hvoru lagi. Áhv. ca. 5
m.kr. Verð á hæð og bílskúr
10,5 m.kr. og á kj.íb. 3,7 m.kr.

Grundargata 4: 55,3 m² íbúð
á 1. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Verð 3,7 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 11: 80 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. 3,4
m.kr. Verð 5,6 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m²
íbúð
á 3ju hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Skoða öll tilboð. Möguleiki að
taka bíl uppí. Áhv. ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð
á 2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi. Verð 3,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð á
jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
jarðhæð í nýlega uppg. fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 3,8 m.kr
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 1.
hæð í nýlega uppg. fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.
Aðalstræti 21-23: 488m²
verslunarhúsnæði, hæð og
kjallari, til sölu eða leigu.
Tilboð óskast
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér inngangur.
Tilboð óskast

Atvinnuhúsnæði
Sindragata 12: Nýlegt 426
ferm. atvinnuhúsnæði á góðum
stað. Stór lóð með bundnu
slitlagi og góðu aðgengi fyrir
stóra flutningabíla. Verð 22
m.kr.

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

3ja herb. íbúðir

12.PM5

„Ég flaug frá Keflavík til
Bandaríkjanna og norður til
borgarinnar Juneau, sem er
höfuðborg Alaska. Þangað er
ekki hægt að komast með bíl,
heldur verður annað hvort að
fljúga eða sigla. Borgin liggur
við landamæri Kanada, mjög
sunnarlega í Alaska. Þar er

loftslagið mjög rakt og gróður
mikill. Þótt ótrúlegt megi
virðast eru þar eins konar
regnskógar. Það er mjög skrítið miðað við hversu norðarlega á hnettinum borgin er.
Ráðstefnan var haldin í
Juneau. Þegar henni var lokið
fór ég til Anchorage, sem er
stærsta borg Alaska. Ég var
töluvert á svæði rétt fyrir
sunnan borgina sem er kallað
Kenaiskagi og er álíka stórt

og Vestfirðir. Þar var ég á skíðum og dúllaði mér svolítið.“

Elgur nartandi í tré
„Það kom mér mjög á óvart
hversu margir ferðamenn eru
á Kenaiskaga á þessum árstíma. Þar eru gerðir út fjölmargir bátar sem ferðamenn
geta farið með og skoðað
svæðið. Ég fór með einum
slíkum og sá alls konar kynja-

Aðalfundur

Bolungarvík

Fjarðarstræti 29: 78 m² séríbúð í tvíbýlishúsi ásamt nýlegum geymsluskúr. Verð 3 m.kr.

4

Svæði sem er álíka
stórt og Vestfirðir

Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf.
Aðalfundur Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. vegna starfsársins 2000 verður haldinn í kaffisal félagsins í Hnífsdal,
laugardaginn 24. mars nk. og hefst kl. 14:00.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum
félagsins.
2. Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti
samkvæmt 55. gr. hlutafélagalaga.
3. Önnur mál sem löglega eru upp borin.
Ársreikningur félagsins ásamt skýrslu endurskoðenda mun
liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis viku
fyrir aðalfund.
Dagskrá aðalfundar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn
verða afhent klukkustund fyrir fund.
Að loknum aðalfundarstörfum verða hluthöfum, starfsmönnum og öðrum velunnurum boðið upp á léttar veitingar
í Félagsheimilinu í Hnífsdal í tilefni af 60 ára afmæli félagsins.
Stjórn Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf.
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skepnur sem Íslendingar sjá
ekki oft, meðal þeirra sæljón
og skallaerni. Sæljónin sem
ég sá eru í útrýmingahættu og
á svokölluðum rauðum lista.
Einnig sá ég fjallageitur og
fjallakindur. Mig langaði að
sjá elgi og leitaði mikið að
þeim. Leitin gekk ekkert of
vel en einu sinni var ég að
keyra í myrkri og sá fjóra elgi
í fjarska. Ég var mjög ánægð
með þennan fund. Svo gerðist
það þegar ég var að fara í
bílinn minn í miðbæ Anchorage að elgur stóð á gangstéttinni rétt hjá og var að narta í
tré í garði. Ég hélt í fyrstu að
mig væri að dreyma en svo
var þó ekki.“

Hundarnir hlýða
ekki hverjum sem er
„Það sem stóð upp úr í
ferðinni held ég að sé hundasleðakeppnin „Iditarod“ sem
ég fylgdist með. Ég var viðstödd þegar keppnin byrjaði í
Anchorage. Keppendur fara
yfir endilangt Alaska, meira
en 1.000 mílur og leggur hver
keppandi upp með allt að 16
hunda fyrir sleðanum. Ferðin
tekur yfirleitt um tvær vikur
og tekur mikið á, að sögn. Á
leiðinni er fátt annað en nokkur ínúítaþorp þar sem keppendur koma við.
Þessi ferð mín um Alaska
endaði með heimsókn hjá vinkonu minni sem býr þarna úti.
Hún ræktar hunda sem eru
síðan notaðir undir sleða og
fékk ég að prófa sjálf að aka.
Það var ólýsanleg lífsreynsla.
Það er ekki alls staðar sem
maður fær sjálfur að aka en
ég fékk það þarna.
Það voru sex hundar fyrir
sleðanum. Hver hundur er sérstakur persónuleiki. Hundarnir hlýða ekki hverjum sem er
og geta orðið ferlega latir ef
þeim líkar illa við þann sem
ekur sleðanum. Tveir forystuhundar eru fremst og þeir stýra
þeim sem eru fyrir aftan. Ökumaðurinn kallar síðan skip-

smáar

subókarbrot frá
ska, Úzbekistan
og Pakistan

Fellihýsi óskast. Aðeins
nýlegt og vel með farið eintak kemur til greina. Uppl.
í síma 897 6794.
Við erum tværdagmömmur og getum bætt við okkur
börnum, eins árs og eldri
frá kl. 8-14. Uppl. í símum
867 7819 (Maja) og 860
4717 (Sædís).
Til sölu er notaleg 3ja
herb. íbúð í hjarta bæjarins
á þessu líka fína verði. Mjög
hagstæð áhvílandi lán.
Nýjar raflagnir, nýtt gler
og parket á gólfum. Uppl.
gefur Hermann í símum
456 3179 og 456 4594.
Óska eftir vel með förnu
stelpuhjóli fyrir átta ára.
Uppl. í síma 456 3085.

Dorothee Lubecki, ferðamálafulltrúi
Vestfjarða segir frá
Dorothee Lubecki, ferðamálafulltrúi Ísafjarðarbæjar, sat fyrir stuttu ráðstefnu í Alaska um ferðamál á norðurheimskautssvæðum. Þegar ljóst var
að hún myndi fara á ráðstefnuna, ákvað hún að
vera viku til viðbótar í Alaska, skoða sig um og
heimsækja gamla vinkonu sína sem þar býr. Dorothee segir okkur stuttlega frá ferðalaginu. Einnig
segir hún frá ferð sem hún fór til Úzbekistans og
Pakistans í haust.
anir til þeirra og segir þeim
hvort fara eigi til hægri eða
vinstri.“

Á kanó niður
Yukonána
Þetta er ekki í fyrsta skiptið
sem Dorothee fer til Alaska.
„Ég kynntist þessari vinkonu
minni þegar hún var á Íslandi.
Hún er svissnesk og við vorum að vinna saman á sveitabæjum á Suðurlandi. Hún
flutti svo til Alaska og ég fór
að heimsækja hana fyrir einum tíu árum.
Svo hafði ég farið einu sinni
áður að sumri til og gert margt
skemmtilegt í þeirri ferð. Ég
gekk meðal annars fræga
gönguleið sem fjölmargir
gullgrafarar gengu á sínum
tíma og ber heitið Chilkottrail.
Einnig fór ég á kanó niður
Yukon ána sem er mjög fræg
og langt frá því að vera hættulaus.“

Rússar í útrýmingarhættu
Dorothee hefur farið víðar
en til Alaska. Hún fór meðal
annars í ferðalag til Úzbekistans og Pakistans í haust. „Ég
tók mér fimm vikna frí í haust
og fór á Expo-heimssýninguna í Hannover í Þýskalandi.
Þessi sýning var í raun ævintýri út af fyrir sig.
Ég var svo heppin að fá boð
um þátttöku í hópferð frá
Bonn til Úzbekistans og þar
sem ég er mjög forvitin og
alltaf til í að skoða eitthvað
nýtt, þá ákvað ég að fara þessa
ferð. Bonn er í vinabæjarsambandi við Tashkent, höfuðborg
Úzbekistans, og fara reglulega
hópar manna á milli borganna.
Ég fór með einum slíkum hópi
og gisti í heimahúsi hjá fólki
sem var ættað frá Kazakhstan.
Íbúar Úzbekistans eru ofsalega blandaðir. Þar eru margir
sem greinilega eru austan að
og eru líkir Kínverjum í útliti,
en svo eru margir Rússar og

fjölmörg önnur þjóðabrot.
Rússarnir eru reyndar í hálfgerðri útrýmingarhættu. Mikil
þjóðernisvakning er í landinu
og Rússar eru þess vegna að
flytja burt í stórum stíl.“

Talibanar á
ferð í fjöllunum
„Úzbekistan er land með
mikla og merkilega sögu. Þar
í gegn lá silkileiðin svokallaða
og frægar borgir eins og Tashkent, Búkhara og Samarkand
eru á þeirri leið. Í landinu er
mikið af ofsalega fallegum,
gömlum byggingum sem hefur verið haldið vel við. Á tímum Sovétríkjanna var mikill
ferðamannastraumur í landinu
og komu þangað um milljón
ferðamenn á ári. Rússar hafa
orðið varla efni á því að ferðast
og eru ferðamenn nú um 40
þúsund á ári. Þessi samdráttur
í ferðamannaþjónustu hefur
valdið Úzbekum miklum erfiðleikum. Efnahagsástand í
landinu er almennt frekar dapurt og það kom mér á óvart
hvað ástandið er í raun slæmt.
Landið hefur ekki orð á sér
fyrir að vera öruggt ferðamannaland. Ég varð þó ekki
vör við neitt annað en góðar
viðtökur heimamanna. Mér
fannst ég mjög örugg þann
tíma sem ég var í landinu.
Nálægðin við Afganistan
skapar þó nokkra spennu og
hafa Talibanar verið á ferð í
fjöllunum á landamærunum.“

Pakistanar
búa þröngt
„Síðan lá leiðin til Pakistans. Ég slóst í för með konu
frá Þýskalandi, Sentu Siller,
sem er að vinna að þróunarstörfum í litlum þorpi ekki
langt frá Lahore.
Pakistan er alls ekki fjölsótt
ferðamannaland og ég var
fegin að fá að ferðast með
heimamönnum. Strax á fyrsta
degi voru okkur útveguð föt
eins og pakistanskar konur

Hópurinn sem Dorothee var
klæðast. Þar sem lítið er um
ferðamenn og vestrænt fólk
almennt, þá vekur það athygli
allra þegar „hvít kona“ gengur
um á götunni og voru menn
mjög forvitnir. Fötin björguðu
mér að hluta enda hægt að
hylja sig með slæðunni og
fela hárið og andlitið.
Það sem efst er í minni eftir
ferðina er mannfjöldinn, fólk
úti á götu í stórum hópum,
inni í húsunum og hreinlega

með skoðar útimarkað rétt hjá
alls staðar. Maður gerir sér
stundum ekki grein fyrir því
hvað við erum heppin hér á
Íslandi að eiga nægt landrými
og þurfa ekki að búa eins
þröngt og algengt er í Pakistan.“

Samarkand í Uzbekistan.
að taka í fóstur var skemmtilegasta upplifunin í þessari
ferð. Sveitaþorp í Pakistan eru
frekar fátæk og ber umhverfi
þeirra merki þess. Lítið fjármagn er til framkvæmda, húsin eru oft mjög frumstæð og
vinnubrögð forn.
Í þorpinu „okkar“ var mikill
Senta kemur
munur frá því sem við sáum á
á Þjóðahátíð
öllum hinum stöðunum. Þorp„Ferðin til þorpsins sem ið er mjög snyrtilegt, íbúar
kunningjakona mín er búin þess eru í kapp hver við annan
að reyna að halda múrverkinu
við og skreyta sitt umhverfi
með leirmynstrum og lit,
farnir að planta og rækta jurtir
og þar fram eftir götunum.
Ekki er um efnað fólk að
ræða en verkefni Sentu hefur
gert það að verkum að konurnar eru farnar að vinna sér inn
tekjur. Það er gert með framleiðslu á brúðum í þjóðbúningi og leikföngum af ýmsu
tagi. Senta hefur hingað til
séð um sölu á þessum vörum
og hafa u.þ.b. 100 fjölskyldur
tekjur af verkefninu í dag.
Sjálfsálit allra í þorpinu hefur
stórbatnað og börnin eru send
í skóla, meira að segja stelpurnar líka sem er mjög óvenjulegt til sveita í Pakistan.
Senta hefur safnað peningum til að geta byggt stúlknaskóla og kvennahús. Hún er
væntanleg á Þjóðahátið Vestfirðinga í þessari viku og kemur til með að halda fyrirlestur
á Flateyri. Hún verður af þessu
tilefni einnig með sölusýnDorothee skríður hér undir óska- og lukkutré hjá Buchara. ingu á framleiðslu þorpsbúa.“

Bikarmót í skíðagöngu á Ólafsfirði

Ólafur Th. fékk þrjú gull
Á Bikarmóti SKÍ í göngu
á Ólafsfirði, sem stóð í þrjá
daga fyrir og um síðustu
helgi, var árangur keppenda
úr Ísafjarðarbæ mjög góður.
Á föstudag var keppt með
hefðbundinni aðferð í sprettgöngu. Í flokki stúlkna 1314 ára varð Íris Pétursdóttir
önnur og Gerður Geirsdóttir
þriðja. Í flokki drengja varð
Sindri Gunnar Bjarnarson
þriðji. Í flokki stúlkna 1516 ára varð Ásta Ásvaldsdóttir önnur en Einar Birkir
Sveinbjörnsson sigraði í
flokki drengja. Í flokki 1719 ára pilta sigraði Ólafur

Th. Árnason og Jakob E. Jakobsson varð annar.
Þá var einnig keppt í sprettgöngu með útsláttarfyrirkomulagi í opnum flokkum
karla og kvenna. Í karlaflokki
varð Ólafur Th. Árnason annar og í kvennaflokki varð Íris
Pétursdóttir þriðja.
Á laugardag var keppt í
hefðbundinni göngu. Í flokki
stúlkna 13-14 ára varð Íris Pétursdóttir önnur og Gerður
Geirsdóttir þriðja en í drengjaflokki varð Sindri Bjarnarson
þriðji. Í flokki stúlkna 15-16
ára varð Ásta Ásvaldsdóttir
önnur en í flokki drengja varð

Einar Birkir Sveinbjörnsson
þriðji. Ólafur Th. Árnason
sigraði í flokki 17-19 ára og
Jakob E. Jakobsson varð
annar.
Keppt var með frjálsri aðferð á sunnudag. Íris Pétursdóttir varð önnur í flokki
stúlkna 13-14 ára og Ásta
Ásvaldsdóttir einnig önnur
í flokki 15-16 ára. Í flokki
drengja varð Markús
Björnsson annar. Í flokki
pilta 17-19 ára sigraði sem
fyrr Ólafur Th. Árnason og
Jakob E. Jakobsson varð
annar.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
að Aðalstræti 24 á Ísafirði.
Íbúðin er laus. Upplýsingar
í síma 892 0203.
Til sölu er PC ferðatölva
með Max-Sea. Uppl. gefur
Jói í síma 865 6441.
Óska eftir notuðu sjónvarpi, notuðum stólum,
elhúsborði sem verið er að
leggja svo og ísskáp. Upplýsingar í Sundhöllinni,
sími 456 3200 á kvöldin og
um helgar.
Til sölu er 3ja herb. íbúð
að Skólastíg 19 í Bolungarvík, neðri hæð. Laus nú
þegar. Upplýsingar í símum 456 3244 og hjá Daða í
síma 462 7499.
Til sölu er nýleg haglabyssa, Armi Maroc, hlaupvídd 12. Upplýsingar í símum 456 7224 eða 690 5300
á kvöldin.
Til sölu er húseignin að
Hjallavegi 16 á Suðureyri.
Húsið er 144m² á tveimur
hæðum. Tilboða er leita í
húsið og seljendur áskilja
sér rétt til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna
öllum. Upplýsingar í síma
456 6163.
Óska eftir að kaupa ódýran
hnakk. Uppl. gefur Inga
Ósk í símum 896 4450 eða
456 3998.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísafirði. Laus 1. apríl.
Uppl. í síma 456 4212 og
893 1769.
Óska eftir PC-tölvu gefins.
Uppl. í síma 896 2897.
Óska eftir að kaupa notuð
skíði, 1,70 til 1,75 sm með
bindingum. Uppl. í síma
456 7384 eftir kl. 19.
Í óskilum er gulur körfuboltagalli, svartir strigaskór og handklæði. Uppl. í
síma 456 4288.
Þeir gestir íþróttahússins
á Torfnesi sem gætu átt
einhverjar eigur sínar í
óskilamunum eru vinsamlegast beðnir að vitja
þeirra. Þar kennir ýmissa
grasa.
Er einhver sem vill losa
sig við húsgögn í a.m.k.
einn mánuð eða lengur?
Okkur vantar rúm, stóla,
eldhúsborð, borðbúnað og
ýmsan húsbúnað sem fyrst.
Hafið samband við Allý í
síma 865 3386 eða Hlín í
síma 511 2019.
Til sölu er Hyundai Accent
1300 árg. 1996, Tilboð
óskast. Uppl. í símum 897
8579 eða 456 4645.
Til sölu er MMC Space
Wagon, sjö manna, árg.
1993. Upplýsingar í síma
456 3693.
Svartur jakki var tekinn í
misgripum. Upplýsingar í
síma 456 4345.
Til sölu er íbúð á efri hæð
að Hlíðarvegi 15 á Ísafirði,
sem er 3ja-4ra herbergja,
um 95m² að stærð. Uppl.
gefur Jónas í símum 456
3482 eða 456 3501.
Smáauglýsingasíminn
er 456 4560
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Ungur Slóveni hefur verið hjá KFÍ í vetur

Dálítil viðbrigði að
koma frá Hawaii
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar hefur lengi verið í
fremstu röð á Íslandi þó að
heldur hafi syrt í álinn hjá
meistaraflokki karla að sinni.
Þrátt fyrir að félagið hafi
marga ísfirska boltameistara
á snærum sínum hefur verið
nauðsynlegt að sækja leikmenn annað, líkt og önnur
félög gera.
Stundum hefur verið leitað
út fyrir landsteinana og hafa
til Ísafjarðar komið ýmsir færir leikmenn af erlendu þjóðerni. Einn þeirra er slóvenski
leikmaðurinn Aleš Zivanovic.

unnenda evrópskar knattspyrnu. Hann lék lengi með
liði þær í borg og var valinn í
unglingalandslið Slóveníu.
„Með því liði lék ég meðal
annars á nokkrum mótum í
Bandaríkjunum. Þjálfari
körfuknattleiksliðs háskóla
eins á Hawaii hringdi í mig
einn morguninn. Sagði hann
að ef mig langaði til að læra á
Hawaii, þá væri skólastyrkur
í boði fyrir mig. Ég þurfti ekki
að hugsa mig lengi um og
dreif mig í Kyrrahafið.“

Boð um skólastyrk

„Það var mjög gaman á
Hawaii. Í skólanum lærði ég
stjórnmálafræði en aðaláherslan var þó lögð á körfubolta. Liðið var mjög sterkt

Aleš kemur frá borginni
Maribor en það nafn kann að
hljóma kunnuglega í eyrum

Sterkt lið frá Hawaii

og gekk okkur nokkuð vel í
keppnum. Við þurftum þó að
ferðast mjög mikið og flugum
oft yfir til meginlands Ameríku. Við lékum í vesturdeildinni og þurftum að fljúga allt
til Texas. Flugið var mjög
langt og lýjandi.
Margir furða sig eflaust á
því að nokkurt skólalið skuli
hafa efni á því að fljúga reglulega til og frá Hawaii. Það
verður þó að hafa í huga að
Hawaiibúar eru mjög efnaðir
og var lítið vandamál að fá
styrktaraðila. Menn þurftu
ekki að velta fyrir sér hverri
einustu krónu eins og þarf hjá
Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar.
Einn maður sem lék með
mér í liðinu, Anthony Carter,
leikur nú með Miami Heat í

NBA-deildinni. Það segir
nokkuð um það hversu sterkt
liðið var. Við unnum vesturdeildina eitt árið og komumst
í keppni milli deilda. Þar töpuðum við reyndar en árangurinn verður samt að teljast góður.“

KFÍ var fyrsta
liðið til að svara
Körfuknattleikurinn hefur
þó sínar dökku hliðar. „Eins
og í öllum öðrum íþróttum

geta menn meiðst. Ég lenti
mjög illa í meiðslum og held
að ferillinn hefði eflaust þróast
öðruvísi ef það hefði ekki
gerst. Ég meiddist illa á hné
og þurfti að fara í skurðaðgerð
síðasta vor.
Ég tók allt sumarið í að
jafna mig og slaka á. Síðan
sagði ég umboðsmanni mínum að ég væri tilbúinn að fara
að spila aftur. Hann leitaði að
heppilegu starfi fyrir mig og
benti mér á að lið á Ísafirði á
Íslandi vantaði leikmann.
Einnig benti hann mér á
nokkra aðra kosti. Ég sótti
um á nokkrum stöðum en KFÍ
var fyrsta liðið til að svara
mér. Þess vegna kom ég til
Ísafjarðar. Ég var líka alveg
til í að prófa eitthvað nýtt og
sjá hvort ég gæti enn spilað.“

Óheppni og
klaufaskapur
Gengi KFÍ í vetur hefur ekki
verið neitt til að hrópa húrra
fyrir og nú er ljóst að liðið
mun ekki leika í efstu deild á
næsta vetri. „Ég veit ekki
hvernig liðið lék áður en ég
kom. Fyrst eftir að ég gekk til
liðs við KFÍ lékum við ágætlega og unnum tvo leiki. Því
miður gátum við ekki fylgt

þeim sigrum eftir og töpuðum
næstu leikjum.
Mín gömlu hnémeiðsli fóru
fljótlega að gera vart við sig
aftur. Því gat ég ekki leikið af
fullu afli í nokkrum leikjum
en þetta er þó allt að skána.
Verst er þó að liðið hafi þurft
að gjalda fyrir meiðslin. Mér
fannst við reyndar leika ágætlega í mörgum þeim leikjum
sem við töpuðum. Sambland
af óheppni og klaufaskap varð
þó til þess að ekkert gekk að
safna stigum.“

Fékk föt frá mömmu
Aleš segir það hafa verið
mikil viðbrigði að koma til
Ísafjarðar frá Hawaii. „Ég
vandist loftslaginu þó tiltölulega fljótt. Í fyrstu átti ég engin
hlífðarföt og þurfti að ganga
um í léttum vindjakka. Ég
hafði samband við mömmu
sem sendi mér hlý föt frá Slóveníu.
Af skiljanlegum ástæðum
hef ég ekkert farið á skíði. Þó
svo að snjór væri nægur, efast
ég um að ég færi. Mér fyndist
ekki sanngjarnt gagnvart liðinu að kvarta undan meiðslum
og fara svo beint á skíði. Annars hef ég mjög gaman af því
að vera á skíðum enda er það
vinsæl íþrótt í Slóveníu.“

Einar Jónatansson framkvæmdastjóri Gnáar í Bolungarvík
virðir fyrir sér eitt verka Ragnhildar.

Slunkaríki á Ísafirði

Höggmyndir Ragnhildar Stefánsdóttur
Ragnhildur Stefánsdóttir
myndhöggvari opnaði um
helgina sýningu í Slunkaríki
á Ísafirði. Viðstaddir opnunina voru meðal annarra þeir
Vilberg Vilbergsson rakari,
myndlistarmaður og tónlistarmaður, Pétur Guðmundsson myndlistarmaður
og Einar Jónatansson
6
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framkvæmdastjóri í Bolungarvík. Ragnhildur sýndi áður
í Slunkaríki árið 1997 og
hefur haldið á annan tug
einkasýninga hér á landi.
Sýningin, sem opnuð var
á laugardag, mun standa
uppi í þrjár vikur. Slunkaríki
er opið fimmtudaga til
sunnudaga frá kl. 16 til 18.
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Guðbjartur Jónsson, fyrrum Vagnstjóri og núverandi fiskmarkaðsmaður á Flateyri:

„Mér fannst
ég oft vera
meðhöndlaður
eins og glæpamaður“
Guðbjartur Jónsson hefur komið
víða við á sinni ævi. Lengst af hefur
hann búið á Flateyri í Önundarfirði
en hann hefur ferðast víða og nokkuð
lengi í einu. Hann hefur meðal annars
farið til Afríku, Ameríku, Indlands og
Ástralíu. Hann kveðst ekkert sérstaklega hrifinn af Bandaríkjamönnum,
segir þá fremur lokaða og fámála.
„Þeir spyrja og spyrja og
eru mjög áhugasamir á meðan
þú ert að opna þig. Þegar kemur að því að spyrja á móti fara
þeir í baklás og vilja lítið sem
ekkert segja. Ástralir eru allt
öðruvísi. Þeir eru miklu opnari
og skemmtilegri og eru ekkert
feimnir við að tala um sjálfa
sig.“

Störf tengd sjónum
Guðbjartur fæddist í Hafnarfirði en flutti eins árs gamall
til Önundarfjarðar. „Ég flutti
að Hesti í Önundarfirði þar
sem ég ólst upp hjá afa mínum
og ömmu. Þar bjó ég þar til ég
var sjö ára gamall en þá fluttum við til Flateyrar. Þar hef
ég búið svo til sleitulaust síðan, fyrir utan þrjú ár sem ég
bjó í Reykjavík og tvo vetur á
Bifröst. Ekki tek ég með í
reikninginn þau ár sem ég hef
verið á flakki í útlöndum.
Ég hef eins og flestir Flateyringar aðallega unnið störf
sem tengjast veiðum og vinnslu á sjávarafurðum. Ég hef
nokkuð verið á sjónum en þar
að auki hef ég unnið mikið í
landi við beitningu og annað.“

Víðförull Guðbjartur
Guðbjartur hefur ferðast
mikið og farið víða. Eitt sinn
fór hann til Afríku. „Ég þekkti
stúlku á þeim tíma sem ætlaði
í sjö mánaða ferð um Afríku.
Ferðin kostaði ekki nema
1000 sterlingspund og því
ákvað ég að fara með. Síðar
komst ég að því hvers vegna
ferðin var svona billeg, við
sváfum í tjöldum og átum
8
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ávexti og annað sem var við
höndina. Ég var með óendanlegan niðurgang í fimm af
þeim sjö mánuðum sem ég
var úti.
Ég hef líka farið til Indlands
og víðar um Asíu. Ég tók lest
um eyjarnar í Suðaustur-Asíu
og þótti mjög merkilegt. Einnig fór ég til Ástralíu, Bandaríkjanna og fleiri staða.
Bandaríkjamenn fundust mér
ekkert voðalega skemmtilegir.
Þeir gátu spurt mig um allan
andskotann, en þegar ég ætlaði að spyrja á móti fóru þeir
undan í flæmingi.“

Ódýrt að ferðast
„Ástralir eru miklu opnari
en Bandaríkjamenn. Þar var
ég samtals í eitt ár og kynntist
mörgum. Sérstaklega fannst
mér gaman að tala við frumbyggjana. Það er agalegt að
kynnast því hversu illa hefur
verið farið með þá. Þeir hafa
verið neyddir inn í vestrænt
samfélag. Það hefur verið
stuðlað markvisst að því að
eyðileggja fyrir þeim veiðimannasamfélagið og neyða þá
inn í borgirnar.
Það hafa allir gott af því að
ferðast. Það kæmi eflaust
mörgum á óvart hvað þetta
þarf að kosta lítið. Ef menn
hafa einhverja reynslu eða
þekkingu, þá geta þeir stokkið
inn í vinnu nokkurn vegin hvar
sem er í heiminum.“

Beitti á morgnana
og afgreiddi svo
Á Flateyri er Guðbjartur
þekktur fyrir alls kyns afrek.

Það sem upp úr stendur er
eflaust stofnun veitingastaðarins Vagnsins, en margir Flateyringar líta fremur á staðinn
sem einsskonar félagsmiðstöð
en brennivínsbúllu. „Upphaflega var þetta sjoppa. Árið
1980 ákvað ég að fara í skóla
á Bifröst. Ég átti hús á Flateyri
en vissi ekkert hvað ég átti að
gera við það. Mér fannst vanta
söluturn í bæinn og ákvað að
standsetja einn slíkan í húsinu.
Eftir að búið var að gera
nauðsynlegar breytingar á
húsinu opnuðum við sjoppuna. Þegar ég lauk námi á
Bifröst og sneri aftur heim,
þá beitti ég á morgnana og
opnaði sjoppuna um fjögurleytið á daginn.“

Vond partýmenning
„Sjoppuna rak ég í nokkur
ár undir nafninu Vagninn. Í
kringum 1990 kom svo annar
söluturn í bæinn. Ég vissi að
svona lítill markaður þoldi illa
samkeppni og var fullviss um
að annar okkar myndi á endanum fara á hausinn. Þar sem
hinn aðilinn var Essó grunaði
mig að baráttan yrði ójöfn og
ákvað því að hætta áður en í
óefni væri komið.
Á þessum tíma var enginn
skemmtistaður í bænum.
Partýmenningin var allsráðandi og oft gátu þessi samkvæmi orðið ansi villt, svo
ekki sé meira sagt. Menn voru
eiginlega hættir að banka á
hurðir heldur gengu bara beint
inn. Stundum jafnvel í gegnum hurðir. Einu sinni var maður skorinn á háls í partýi og
mesta mildi að ekki hlytist
bani af. Ég vissi að það þyrfti
að gera eitthvað í þessu og að
skemmtistaður í bænum væri
þarfaþing.“

Félagsmiðstöðin
Vagninn
„Ég byrjaði að reka Vagninn
sem skemmtistað árið 1991.
Ég held að það hafi verið
mesta fjárhagslega ógæfuspor

sem ég nokkurn tímann stigið.
Ég er enn þann dag í dag að
borga brúsann. Þó ekki hafi
verið yfir viðtökum manna að
kvarta gekk reksturinn vægast
sagt brösuglega.
Skemmtanalífið í bænum
breyttist mikið við komu
Vagnsins. Það var greinilegt
að þetta væri eitthvað sem
hefði lengi vantað. Það þarf
að vera einhver staður þar sem
allir geta komið saman og
skemmt sér, hvort sem brennivín er með í spilinu eða ekki.
Ég reyndi allan tímann að
byggja þetta upp meira sem
samkomuhús en krá. Þannig
kom ég upp aðstöðu þar sem
menn gátu horft saman á fótboltaleiki, spilað pílukast og
fleira í þeim dúr.“

Bréfunum
aldrei svarað
Guðbjartur lenti í töluverðu
stappi við yfirvöld á þeim tíma
er hann rak Vagninn. „Mér
fannst ég oft vera meðhöndlaður eins og glæpamaður. Mér
fannst ég vera hundeltur af
lögreglunni. Menn þreytast
agalega fljótt þegar svo er og
gefast upp á endanum.
Lögreglan hafði alltaf rukkað mig fyrir löggæslu fyrir
utan skemmtistaðinn þegar
eitthvað var um að vera en
umboðsmaður
Alþingis
komst að þeirri niðurstöðu að
það væri ekki heimilt.
Þrátt fyrir þennan úrskurð
var ég litlu kátari. Ég hafði
aldrei áhuga á því að fara í
eitthvert stríð við yfirvöld. Það
var alltaf verið að skamma
mann fyrir hitt og þetta. Einu
sinni var ég áminntur fyrir að
hafa of marga inni á staðnum.
Ég reyni ekki að afsaka það
en vil þó benda á eitt. Samkvæmt reglum um fermetra,
hurðabreidd, salernisaðstöðu
og slíkt átti ég að fá að hafa
180 manns inni á staðnum. Af
einhverjum ástæðum fékk ég
samt ekki að hafa nema 70
gesti inni í einu. Það átti ég

mjög erfitt með að skilja. Ég
sendi bréf um allar jarðir,
meðal annars til Brunamálastofnunar í Reykjavík og óskaði eftir manni til að taka húsnæðið út. Þessum bréfum var
aldrei svarað.“

Sveitarfélagið rak
skemmtistað
Margir frægir skemmtikraftar komu fram á Vagninum
í valdatíð Guðbjartar. Þar má
nefna Bogomil Font, Sniglabandið, Loðna rottu og að
sjálfsögðu trúbadúrinn Sigga
Björns. „Hann byrjaði hjá
mér. Við vorum að beita saman og ég hafði heyrt hann spila
og hrifist af. Ég fékk hann til
að spila í jólaglöggi á Vagninum. Hann gerði það og vakti
gífurlega lukku. Síðan fór
hann suður að spila og hefur
ekki hætt síðan. Þá má nefna
að KK kom vestur til að halda
útgáfutónleika sína í Vagninum.
Þrátt fyrir mikið fjárhagslegt tap sé ég síður en svo
eftir þessum árum mínum á
Vagninum. Ég rak veitingastaðinn fram til sumarsins
1995. Það stóð ekki til að opna
hann aftur, en síðan féll snjóflóðið. Þá kom berlega í ljós
hvað það er mikilvægt að
menn hafi afdrep til að hittast.
Forráðamenn sveitarfélagsins
vildu opna hann aftur svo íbúar bæjarins lokuðu sig ekki
inni og færu ekki út úr húsi.
Það er ekki algengt að sveitarfélög reki skemmtistaði en
það var gert í hálft eða eitt ár
hér á Flateyri.“

Vagnstjóri
fyrir sunnan
„Sjálfur flutti ég suður til
Reykjavíkur veturinn sem
snjóflóðið féll og fór að keyra
rútur og strætisvagna þannig
að á ný varð ég vagnstjóri
fjarri heimahögunum. Ég get
ekki sagt að mér hafi þótt sérstaklega skemmtilegt að búa í
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Reykjavík og mig fór fljótlega
að langa aftur í ferðalag. Ég
ákvað að fara í ferð til Rússlands og nágrannalandanna en
áður vildi ég koma við á Flateyri, vinna og safna mér pening.
Ég fór á sjóinn með frænda
mínum og ætlaði bara að vera
í mánuð. Þá var mér boðið að
taka við rekstri fiskmarkaðarins á staðnum. Ég sagðist ætla
að hugsa málið á meðan ég
væri í Rússlandi. Þegar ég
kom aftur til landsins sættist
ég á að prufa þetta í nokkra
mánuði. Að þeim mánuðum
loknum ákvað ég að vera lengur enda hefur þetta verið mikið
og skemmtilegt starf að
byggja markaðinn upp.“

Aðstaðan
á Flateyri kynnt
Guðbjartur segir rekstur
markaðarins ganga ágætlega.
„Það fer þó nokkuð af afla hér
í gegn. Bæði eru það bátar frá
Flateyri og annars staðar að
sem landa á markaðinn og
mest er þetta alls kyns meðafli
sem fer hér í gegn. Stærstan
hluta af þorskinum tekur Fiskvinnslan Kambur beint til sín.
Fyrirtækið gerir út nokkra báta
og er þar að auki með nokkra
smábáta í föstum viðskiptum.
Aflinn fer hingað og þangað
um landið þegar hann hefur
farið í gegnum markaðinn.
Það er mikið hagsmunamál
fyrir Flateyringa alla að hér
landi sem flestir bátar. Því höfum við nokkrir reynt að koma
upp aðstöðu fyrir aðkomusjómenn og ætlum í sumar að
bjóða mönnum upp á gistipláss í lengri eða skemmri
tíma. Við höfum verið að
kynna höfnina og aðstöðuna
hérna til að reyna að auka
fjölda aðkomubáta.“

„Snillingarnir“
sem seldu skipin
Guðbjartur segir að verði
veiðar á steinbít og ýsu felldar

inn í kvóta, þá sé baráttan
búin fyrir Flateyringa. „Þá
þurfum við ekki einu sinni að
spá í því hvað gerist. Það
myndi þýða algert hrun á
smábátaveiðum í mörgum
bæjum. Flateyri, Þingeyri og
Bolungarvík myndi sennilega
fara verst út úr því, vegna þess
að lítil veiðireynsla er frá viðmiðunarárum. Súgfirðingar
yrðu eflaust eitthvað betur
settir, því að þar er lengri hefð
fyrir veiðum á smábátum.
Í þeim bæjum sem ég taldi
upp áðan voru stærri skip að
koma með aflann að landi á
viðmiðunarárunum. Þau skip
hafa þessir „snillingar“ sem
komu í bæina og þóttust öllu
ætla að bjarga selt frá okkur.
Menn hafa reynt að bjarga sér
með því að fara út í smábátaútgerð en fæstir þessara báta
voru á veiðum fyrir tíu árum.
Þess vegna myndi mjög lítill
kvóti koma í okkar hlut og
það myndi þýða algert hrun
bæjanna.“

Hræsni ráðamanna
„Ég er með íbúð í Reykjavík
og þori ekki að láta hana frá
mér. Ef Alþingi gerir alvöru
úr því að fella þessar tegundir
inn í kvótann, má búast við
ógurlegum flutningum suður
og þá verður erfitt að fá íbúð í
Reykjavík. Ekki verður hægt
að búa á Flateyri ef mönnum
verður bannað að vinna.
Það er verið að gera það
sama við okkur á Vestfjörðum
eins og gert hefur verið við
frumbyggjana í Ástralíu. Okkur er bannað að bjarga okkur
sjálf og alltaf er slegið á puttana á okkur ef við reynum að
finna nýjar leiðir. Síðan nota
þeir hina höndina til að rétta
okkur ölmusur, eins og þessar
158 milljónir sem ríkisstjórnin
lét okkur fá við hátíðlega athöfn um daginn. Þetta finnst
mér vera hræsni.“

Menn þurfa alltaf einhverjar spilaborgir
„Þegar kvótakerfið var sett
á fann ég strax peningafnyk
af því. Það hefur líka komið á
daginn að upphaflega markmiðið, verndun fiskistofnanna, er löngu gleymt. Hvers
vegna ættu menn annars að
vera að takmarka veiðar á
steinbít? Ég veit ekki til þess
að sá stofn hafi nokkur tímann
verið í hættu.
Það er verið að reyna að
koma á eins konar lénsskipu-

lagi í sjávarútvegi, með leiguliðum og auðlindaeigendum.
Menn eru að leigja kvóta á
lítið minni pening en þeir fá
fyrir fiskinn. Þetta kerfi er algert afturhvarf til fortíðar.
Menn virðast ekkert hafa lært
af sögunni.
Það virðist vera að menn
þurfi alltaf einhverjar spilaborgir til að gabba fólk. Að
undanförnu hafa það verið
verðbréfin sem hafa verið notuð til að ná peningum út úr
fólki. Bankarnir eru fúsir að
lána og lána og skuldir heimilanna aukast í sífellu, allt til
þess að kynda undir ruglið,
eða góðærið eins og það er
oftast kallað.“

Rússneska
mafían og LÍÚ
„Þegar ég fór til Rússlands
var mér sagt að passa mig á
mafíunni. Innfæddir sögðu
hana drottna yfir öllu og að
enginn gæti byrjað atvinnurekstur öðruvísi en að fá leyfi
hjá mafíunni og greiða tíund
til hennar. Ég hló að þessu og
sagði þem að á Íslandi hefðum
við svipaðan félagsskap,
nema að hann héti Landssamband íslanskra útvegsmanna
og væri löglegur. Ég sé ekki
mikinn mun á þessu. Ég veit
ekki betur en að þeir sem vilja
hefja útgerð þurfi að greiða
tíund til þeirra útgerðarmanna
sem eiga fiskinn í hinni sameiginlegu auðlind þjóðarinnar.
Nú síðast var stjórnarformaður Eimskipafélagsins að kalla
eftir rýmri reglum til að þjappa
kvótanum á enn færri hendur,
í nafni hagræðingar. Þrátt fyrir
að útgerðarmenn séu að tapa
milljörðum á hveru ári í stóru,
sparsömu og marghagræddu
fyrirtækjunum sínum.“

Allt fyrir málstaðinn
„Þessir aðilar nota að vísu
ekki sömu aðferðirnar. Á meðan rússneska mafían beitir
vopnum, þá beitir sú íslenska
þinginu fyrir sig með lagasetningum sem standast ekki
stjórnarskrá. Markmið þessara tveggja hópa eru þó hin
sömu, að sölsa undir sig allt
það sem verðmætt getur talist.
Rússnesku mafíunni er alveg sama þó menn þurfi að
deyja ef það verður til þess að
auka völd þeirra. Það sama er
með LÍÚ, þeim er alveg sama
þó heilu þorpin fari í eyði, allt
fyrir málstaðinn”

Bókasafn Bolungarvíkur

Netaðgangur og
„lestrarþeysa“
Á Bókasafni Bolungarvíkur er kominn netaðgangur fyrir almenning, þar sem
allir geta komið og fengið
afnot af tölvu. Hér er um að
ræða aukna þjónustu í takt
við auknar kröfur í upplýsingasamfélagi, eins og segir

í tilkynningu frá safninu.
Á fimmtudag hefst „lestrarþeysa“ í bókasafninu til
hvatningar fyrir unga sem
gamla að fá lánaðar bækur.
Þeysan stendur í rúmar tvær
vikur og fylgir henni happdrætti.

Áður óbirtar myndir frá Fellsbrunanum á Ísafirði árið 1946

Fimm manns fórust og fjöldi
fólks missti allar eigur sínar
Eldsvoðinn mikli og
mannskaðinn þegar stórhýsið Fell við Hafnarstræti á
Ísafirði brann til grunna
snemma sumars 1946 er
mörgum enn í fersku minni
þótt meira en hálf öld sé
liðin. Fimm manns fórust í
brunanum en aðrir björguðust naumlega. Tvö önnur
hús handan götunnar
brunnu einnig og eignatjón
varð gífurlegt.
Víða hafa birst myndir frá
þessum válega viðburði.
Nýlega fundust myndir sem
aldrei hafa birst áður. Þær
voru í eftirlátnum eigum
Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar á Ísafirði, sem andaðist í vetur. Fullvíst má telja,
að Sveinbjörn heitinn hafi
tekið þær. Nokkrar af þeim
eru nú birtar hér.
Fell var þrílyft timburhús
og setti mikinn svip á miðbæinn á Ísafirði. Það stóð
nánast þar sem Stjórnsýsluhúsið stendur nú. Sjö fjölskyldur bjuggu í húsinu auk
sex einstaklinga. Alls átti
fjörutíu og ein manneskja
heima í þessu mikla húsi.
Þau sem fórust voru fóstursystkinin Hermann A.
Bjarnason, 18 ára, og Sigríður B. Bjarnadóttir, 4 ára;
Bjarney Sveinsdóttir, 9 ára,
sem átti ekki heima í húsinu
en gætti Sigríðar litlu þessa
nótt; og hjónin Guðrún
Árnadóttir, 25 ára, og Sigurvin Veturliðason, 29 ára.
Þeir íbúar hússins sem
björguðust komust út á náttklæðunum einum. Sumt af
fólkinu fleygði sér út um
glugga á þriðju hæð.
Slökkviliðið hélt segli undir
til að taka við fólkinu. Þórólfur heitinn Egilsson rafvirki henti sér yfir í ljósastaur og renndi sér niður
hann. Einn maður annar
hafði ekki möguleika á því
að lenda á seglinu og hælbrotnaði hann á báðum fótum.
Handan götunnar læsti
eldurinn sig í húsin nr. 4 og
6 við Hafnarstræti, þ.e. hús
klæðskeranna Einars og
Kristjáns og hús Þórðar
Jóhannssonar úrsmiðs. Þau
urðu alelda og brunnu þannig að einungis steinninn stóð
eftir. Við illan leik tókst að
koma í veg fyrir að fleiri
hús brynnu. Rúður sprungu
víða í öðrum húsum. Fjöldi
fyrirtækja varð eldinum að
bráð.
Fyrir fimm árum, þegar
hálf öld var liðin frá þessum
atburði, sagði Erling Sörensen á Ísafirði, sem var í
skólaferðalagi þegar bruninn varð, í samtali við Bæjarins besta m.a.: „Við misstum nánast allt. Ég held að
mömmu hafi tekist að henda
út einhverjum sængum og

öðru smávægilegu sem raunverulega skipti engu máli. Ég
átti til dæmis enga persónulega hluti eftir. Ég átti fötin

sem ég var í og var með í
ferðalaginu og ekkert annað.
Þetta var heldur döpur
heimkoma. Ég man að móðir

mín var lengi að ná sér eftir
þetta áfall og svo hefur
sjálfsagt verið um marga
aðra.“
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Komst aldrei lengra en í f
– Ingimar Halldórsson, framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga,
gerði samt góða ferð á skemmtistaðinn Gúttó á Ísafirði þann 5. febrúar 1972
Ingimar Halldórsson tók í vetur við stöðu
framkvæmdastjóra Fjórðungssambands
Vestfirðinga. Hann er búsettur í Holtahverfinu á Ísafirði ásamt fjölskyldu sinni og
hefur verið það lengi. Hins vegar er hann
Hnífsdælingur að ættum og uppruna, eins
og þeir gerast mestir og rammastir, kominn
af sjósóknurum og útvegsmönnum í Hnífsdal í báðar ættir, fæddur þar og uppalinn.
Föðurætt hans er hin þekkta Pálsætt í Hnífsdal. Þegar segulbandstækið er tekið upp úr
vasa og samtalið byrjar segir Ingimar: „Þú
þarft nú varla að biðja mig að tala hátt og
skýrt. Það er í ættinni. Pálsættin í Hnífsdal
hefur alltaf verið talin hávær.“
Ingimar er sonur Halldórs Pálssonar verkstjóra í Hnífsdal og Ingu Ingimarsdóttur, en
hún andaðist árið 1981. Afar hans voru
útgerðarmennirnir Páll Pálsson og Ingimar
Finnbjörnsson. Báðir Hnífsdælingar, báðir
miklir sjósóknarar og stóðu fyrir atvinnurekstri í plássinu.
– Allir þeir sem þekkja eitthvað til sögunnar og útgerðarinnar hér vestra kunna góð
skil á öfum þínum...
„Eldra fólk að minnsta
kosti. Þeir eru nú dánir fyrir
mörgum árum, blessaðir
gömlu mennirnir.“
– Ingimar afi þinn átti heima
í Spýtuhúsinu...

Spýtuhúsið
og steinhöllin
„Já, hann kallaði það Spýtuhúsið. Það er Bakkavegur 1 í
Hnífsdal. Nafnið kom þannig
til, að hann var staddur í
Reykjavík, gamli maðurinn.
Bjarni Ingimarsson, sá frægi
togaraskipstjóri, var að sýna
honum húsið sitt á Ægisíðunni í Reykjavík, sem var
byggt úr steini. Mikið hús.
Afa varð á orði þegar Bjarni
var búinn að leiða hann þar
um sali, að hann sæi nú ekki
að honum liði neitt betur í
þessari höll en sér í sínu spýtuhúsi vestur í Hnífsdal. Þar með
var nafnið komið. Það eru
margar sögur til af þeim
gömlu mönnunum.
Ingimar Halldórsson er
fæddur í Pálshúsi í Hnífsdal,
„á þeim ágæta degi 1. apríl
1949. Það var ekkert verið að
fara með mann á sjúkrahús til
að fæðast í þá daga.“
– Varstu fyrirferðarmikill í
æsku?
„Neei, ég held að ég hafi
verið ósköp ljúfur piltur. En
það var alltaf mikið um að
vera á þessum tíma. Ég var
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heima í Hnífsdal og gekk þar
í skólann alveg þangað til ég
fór í gagnfræðaskóla.“
– Helstu æskufélagar...
„Það voru margir ágætir.
Fyrstan skyldi nefna Pál bróður minn. Síðan eru meðal annarra þeir Árbakkabræður,
Magnús og Ólafur Sigurðssynir. Og fermingarbræður
mínir, þeir Aðalbjörn Jóakimsson og Guðmundur Þórðarson stórsmiður sem bjó hér
til skamms tíma. Hjörtur Friðriksson og margir fleiri. Við
Aðalbjörn vorum miklir félagar og fylgdumst að í barnaskóla og gagnfræðaskóla. Þá
fórum við hvor í sína áttina.“

Langt á milli Hnífsdals og Ísafjarðar
– Þú hefur svo farið í gagnfræðaskóla inni á Ísafirði...
„Nei. Það tíðkaðist nú ekki
að Hnífsdælingar væru sendir
í skóla á Ísafirði. Það var langt
á milli Hnífsdals og Ísafjarðar
þegar ég var að alast upp. Þá
voru þrír bílar til í Hnífsdal.
Eigendur þeirra voru Kristinn
heitinn Björnsson, sem ók
leigubíl (faðir Héðins sem enn
ekur leigubíl í Hnífsdal),
Jóakim Pálsson og Ingimar
afi minn. Og svo var til viðbótar vörubíllinn sem frystihúsið átti. Það var aldrei verið
að keyra okkur á milli. Ég
man að þegar við sóttum sundnámskeið inni á Ísafirði, þá
hjóluðum við alltaf.“
– Hvert fóru Hnífsdælingar
þá í gagnfræðaskóla?

„Innan Vestfjarða var það
annað hvort Núpur eða
Reykjanes. Fleiri fóru að Núpi
en í Reykjanes. Ég fer að Núpi
haustið 1963 og klára gagnfræðapróf vorið 1966. Einhverra hluta vegna hafði Arngrímur skólastjóri reiknað
með því að ég ætlaði í landspróf. Þegar ég kem um haustið
fyrir síðasta veturinn setur
hann mig í herbergi með
landsprófsnemanda. Svo
kemur einn kennarinn að útdeila stundatöflunum og spyr
hvora töfluna ég vilji. Ég spyr
hvor bekkurinn verði búinn
fyrr um vorið, landsprófið eða
gagnfræðaprófið. Kennarinn
segir að gagnfræðadeildin
verði búin fyrr. Ég ætla að fá
hana, segi ég þá.“

Á síld fimmtán ára
„Ég ætlaði til sjós þegar
skólinn væri búinn og mátti
ekkert vera að því að sitja í
skóla fram á sumar. Ég fór á
síld fimmtán ára gamall og
var þar þrjú sumur. Þetta var
undir lokin á síldarárunum.
Báturinn sem við vorum á var
nú ekki stór. Þetta var hundrað
tonna stálbátur, Mímir, sem
afi minn átti. Maður þóttist
hafa lítinn tíma til að sitja í
skóla.“
– Litu menn ef til vill á það
sem hálfgerða ómennsku á
þeim tíma að „hanga í skóla“?
„Hugur okkar margra stóð
fyrst og fremst til þess að fara
á sjóinn og vera þar. Við
þekktum ekkert annað. Allir í
kringum okkur voru sjómenn.
Móðir mín hvatti mig mjög til
að fara í framhaldsnám. Hún
sá að kannski væri meiri framtíð í því að vera annars staðar
en á sjó. Ég mun nú hafa látið
það út úr mér, að ég skyldi
svo sem fara og læra eitthvað
meira en samt myndi ég fara í
Stýrimannaskólann fyrir
rest.“

Í Verzló með Brynjólfi bankastjóra
„Og haustið 1966 fer ég í
Verzlunarskólann í Reykjavík
og sest þar í nýstofnaðan bekk
sem var bara einn vetur og
kallaðist verslunarnámskeið
fyrir gagnfræðinga. Þetta var
í sjálfu sér ágætis menntun.
Brynjólfur Landsbankastjóri
á Ísafirði er skólabróðir minn
úr þeim bekk, ásamt fleira
góðu fólki, svo sem Sölvínu
Konráðsdóttur sálfræðingi ...“
– Hún hefur verið skelegg á
þeim tíma eins og jafnan
endranær ...
„Já, það gustaði af henni!
Þetta nám kláraði ég vorið

1967 og fór þá að vinna í
landi. Þá var svo komið að ég
ákvað að prófa slíkt og fór að
vinna á Ísafirði hjá Flugfélagi
Íslands hinu eldra. Þá var afgreiðslan að Hafnarstræti 1, í
gamla húsinu stóra sem var
rifið þegar Stjórnsýsluhúsið
var byggt. Elías Pálsson kaupmaður átti þetta hús á sinni
tíð og það var kennt við hann.
Þarna var ég út árið 1967
en þá fundu þeir það út hjá
Flugfélaginu, að þeir gætu
sparað með því að ráða kvenmann í staðinn fyrir mig. Þeir
komust einhvern veginn upp
með að borga kvenfólkinu
lægri laun og ég var látinn
hætta. En það voru ekki liðnir
nema þrír mánuðir þegar búið
var að ráða karlmann að auki.
Þannig komu tvö í staðinn fyrir mig í þetta starf.“

Engin framsóknargen
„En ég fór suður og fór að
vinna á skrifstofunni hjá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna og
var þar vel á þriðja ár. Þegar
ég var búinn að sitja þar í tvö
ár fór ég að komast á þá skoðun að ég yrði bæta einhverju
við menntunina. Annað hvort
að fara í Stýrimannaskólann,
eins og ég hafði alltaf ætlað
mér, eða í einhvern annan
skóla. Ég er lengi að velta
þessu fyrir mér og horfi dálítið
til Samvinnuskólans á Bifröst.
Ég vissi að það var mjög góður
skóli og vissi að nokkrir sem
höfðu verið mér í bekknum í
Verzló höfðu farið þá leiðina.“
– Samt eru engin framsóknargen í þér...
„Nei, ekki til. En ég ákvað
að sækja um á Bifröst. Og
vegna þess að ég var nú ekki
meiri framsóknarmaður þá en
endranær, þá þurfti ég að bíða
í tvö ár eða alveg þangað til
haustið 1972.“
– Var verið að bíða eftir því
að þú yrðir framsóknarmaður?
„Það held ég nú ekki. En
þessi bekkur sem ég fór í var
eins konar samansafn af þrákálfum sem höfðu ekki gefist
upp á að endurnýja umsóknirnar. Guðmundur heitinn
Sveinsson skólastjóri ákvað
að losa sig við þennan hóp og
hann gerði það ekki nema með
því að taka hann inn í skólann.
En Samvinnuhreyfingin,
kannski ekki Framsókn sem
slík, átti nú sína menn þarna.
Og sumir komu þarna inn sem
eiturharðir sjálfstæðismenn
og fóru út sem framsóknarmenn.“
– Séra Guðmundur skólastjóri mun hafa verið nokkuð
skapríkur ...

„Hann var ör. Guðmundur
var sérstakur karakter og mikill skólamaður og fræðimaður.
Það er gaman að hafa kynnst
Guðmundi. Hann hafði mikinn aga. Menn komust ekki
upp með neitt.“

Aginn á Núpi
– Sama er væntanlega hægt
að segja um skólastjórann á
Núpi þegar þú varst þar...
„Já, Arngrímur hafði líka
geysilegan aga. Eins og þú
manst sjálfur var hann alltaf
með húslestur á sunnudagsmorgnum. Þá voru allir kallaðir á sal og þar talaði hann á
annan klukkutíma, flutti sannkallaðan reiðilestur um það
sem miður hafði farið þá vikuna. Þeir sem tóku þessar
skammir til sín voru komnir
hálfir niður úr sætunum og
jafnvel undir þau. Hann nafngreindi aldrei neinn en allir
vissu um hvern var verið að
tala.
En það var ekki alveg sama
hver var pabbi nemandans. Ég
man þegar hann rak einn ágætan félaga minn úr skólanum.
Jú, hann fór að pakka niður.
En þá kom Arngrímur til hans
og sagði: Ég get ekki rekið
þig. Ég er búinn að tala við
hann pabba þinn. Og þá var
strákurinn auðvitað helmingi
verri á eftir, þegar hann var
búinn að sjá að hann komst
upp með ýmislegt.“

Bara til að
fara á fyllirí
„Á þessum árum voru nemendurnir uppi á Bifröst nánast
frá hausti og fram að jólum
og síðan eftir að jólafríi lauk
og þangað til prófin voru búin.
Menn fengu helst ekki frí um
helgar en sóttu samt ákaflega
stíft að fá helgarfrí annað slagið. En Guðmundur hélt nú
ekki. Hans úrskurður var sá,
að menn gerðu þá ekki annað
en að fara suður og fara á
fyllirí.
Seinni veturinn minn
mæddi þetta nokkuð á mér
því að ég var formaður skólafélagsins. Þá tíðkaðist að formaðurinn hafði milligöngu
milli skólastjórans og nemendanna. Þess vegna lenti það

Kristín og Ingimar, börnin Gautur Ingi og Þóra og dóttursonurinn Ernir Leó.
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Aftur að Samvinnuskólanum. „Þetta voru tveir vetur á
þeim tíma. Þá var Guðmundur
að hætta og taka við Fjölbrautaskólanum í Breiðholti
sem verið var að koma á fót.
Árgangurinn minn var sá síðasti sem hann útskrifaði úr
Samvinnuskólanum. Seinni
veturinn minn voru tvær
stundaskrár í gangi, sína vikuna hvor. Aðra vikuna var
Guðmundur í Reykjavík og
kenndi ekkert en vikuna sem
hann var heima var maður
nánast í tíma hjá honum allan
daginn.“

19.4.2017, 09:25

a en í fatahengið

á mér að reyna að sannfæra
Guðmund um ágæti þess að
hleypa okkur í helgarfrí. Þá
var nauðsynlegt að fara samningaleiðina og byrja á því að
fá kennarana á sitt band. Það
tókst og síðan fór ég til Guðmundar. Ég man að hann sagði
eins og venjulega, að það eina
sem við gerðum væri að fara
á fyllirí. Ég benti honum á að
meðalaldur nemendanna væri
talsvert hár eða yfir tuttugu
og eitt ár. Það varð úr að hann
sagðist ætla að leggja þetta
fyrir kennarafund. Þá varð ég
mjög ánægður og þakkaði
fyrir.“
– Ertu plottari að eðlisfari?
„Nei, það held ég ekki. En í
gegnum tíðina hefur maður
lært að í samningum þarf að
lempa. Og vera kannski búinn
að undirbúa sig áður en til
samninganna kemur.“

Glaumbæjarárin
– Á þeim árum þegar þú
varst í Reykjavík, áður en þú
fórst á Bifröst – sóttu menn
mikið skemmtistaðina?
„Þá var það Glaumbær! Þá
var Glaumbær alveg upp á
sitt besta. Þá var Glaumbær á
föstudögum og laugardögum
og stundum líka á sunnudögum. Þegar ég var í Verzló átti
ég nú ekki að fá inngöngu því
að ég var það ungur. Þá var
miðað við 20 ára aldurstakmark, ef ég man rétt. En það
var einn frændi minn sem var
bifvélavirki og gerði við bílana fyrir dyraverðina. Þess
vegna þurftum við ekki annað
en sjást í portinu og þá var
okkur hleypt fram fyrir. Röðin
náði yfirleitt frá dyrum og

langt niður fyrir Fríkirkju. Svo
var ekki verra að þekkja Helga
brúðguma, sem var með lykil
að bakdyrunum og stundum
fékk maður að fara þar inn.
Hópurinn okkar átti fast
borð í Glaumbæ. Það var
hægra megin þegar þú komst
niður úr hellinum. Þetta var
langt fimmtán til tuttugu
manna borð. Og það var alveg
sama hvenær maður kom.
Stundum komum við seint og
þá var kannski búið að láta
einhvern fá borðið. Ef þjónninn sá einhvern úr hópnum,
þá fór hann og ruddi það og
sagði: Fólkið er komið sem á
borðið! Maður þurfti ekki að
hafa neinar áhyggjur af því.“

Góð ferð í fatahengið
– Hvar og hvenær náðirðu í
Kristínu konuna þína?
„Það var í fatahenginu í
Gúttó á Ísafirði þann 5. febrúar
1972. Þá var þorrablót Hnífsdælinga haldið í Félagsheimilinu og ég fór á það ásamt
fleirum. Við erum þarna þrír
strákar að rolast. Þegar sjálft
blótið er búið náum við í bíl
og fór inn í Gúttó. En ég komst
aldrei lengra en í fatahengið.
Þar var sæt stelpa að vinna.
Það var hún. Þar fann ég hana.
Ég komst aldrei lengra á það
ball en í fatahengið.“
– Varstu nokkuð óánægður
með að hafa misst af því balli?
„Nei, ég var mjög sáttur við
það. Og er það enn.“
– Þú ert alveg með það á
hreinu að þetta hafi verið 5.
febrúar ...
„Hún minnir mig á það á
hverju ári.“
Er þetta ekki hún Kristín

sem var með honum Ingimar?
Ingimar segir að hann hafi
verið með mikið hár og mikið
skegg þegar þau Kristín
kynntumst. „Svo var ég orðinn
leiður á þessu. En hún var
ekki alveg á því að ég rakaði
mig. Ég held að hún hafi verið
dálítið kvíðin hvað kæmi undan skegginu. En ég lét samt
verða af því. Það reyndist nú
allt í lagi með það sem undir
var. En á milli bekkja í Samvinnuskólanum hittust bekkjarfélagarnir alltaf í Varmahlíð
í Skagafirði.
Ég var þá búinn að raka
mig eftir að skóla lauk og var
skegglaus þegar ég fór á þessa
orgíu, eins þessir fagnaðir
voru kallaðir. Eins og nafnið
bendir til voru þetta sukkferðir. Það var hist og farið á
ball í Miðgarði. Við tjölduðum
en þá var mikið pukrað í næstu
tjöldum: Er þetta ekki hún
Kristín Karls sem var með
honum Ingimar?
Þá ákvað ég að láta skeggið
vaxa fyrir haustið svo að ég
yrði ekki settur aftur í fyrsta
bekk.“
– Hyggur þú á skeggsöfnun
á nýjan leik?
„Nei.“
– Þú klárar Samvinnuskólann vorið 1974...

Beint á sjóinn úr
Samvinnuskólanum
„Já, með þokkalegum árangri. Þá fór ég beint til sjós.
Á Júlíus Geirmundsson, sem
var fyrsti skuttogari Gunnvarar. Ég var líka á honum sumarið á milli bekkja og mokþénaði. Þegar ég kom í skólann um haustið fórum við að

bera okkur saman, strákarnir,
hvað við hefðum þénað, og
ég hafði þénað eins og þrír
næstu samanlagt.
Eftir Samvinnuskólann fóru
menn að leita sér að vinnu
hingað og þangað. Líka komu
nokkrir atvinnurekendur að
leita sér að starfskröftum, og
þannig fór að ég réð mig í
stöðu skrifstofustjóra hjá
Nathan og Olsen, heildsölu
og innflutningsfyrirtæki í
Reykjavík. Hins vegar samdi
ég þannig við þá, að ég færi
til sjós eftir skólann um sumarið til að rétta við fjárhaginn.“

Reiknistofa
Vestfjarða stofnuð
„En í millitíðinni gerðust
hlutir sem urðu þess valdandi
að ég fór aldrei í þetta starf
um haustið. Reyndar var ég
farinn suður en þá fékk ég
símhringingu að vestan. Það
var Jóhannes G. Jónsson, forstjóri Íshúsfélags Ísfirðinga.
Hann segir mér að þeir séu að
stofna tölvuþjónustufyrirtæki
og vilji fá mig til að starta því
og reka. Ég var spenntur fyrir
þessu og fæ mér bíltúr upp á
Bifröst, því að Kristín var þá
að byrja seinni veturinn sinn
þar. Þegar við kynntumst, þá
vildi svo til, að við vorum
bæði búin að sækja um á Bifröst en vissum ekkert hvort af
öðru. En hún var búin að fá
loforð fyrir skólavist einu ári
seinna þannig að við vorum
saman á Bifröst seinni veturinn minn. Við ráðgerðum að
flytja til Reykjavíkur og vorum farin að leita okkur að
íbúð.

En ég var spenntur fyrir því
sem Jóhannes sagði og við
Kristín ræðum málið. Niðurstaðan verður sú að ég tek
þetta starf og þá er ekkert annað að gera en drösla töskunum
vestur aftur. Búslóðin var náttúrlega ekki stór á þeim tíma.
Haustið 1974 byrja ég að
undirbúa stofnun þessa fyrirtækis og mennta mig í tölvufræðunum. Ég sat á námskeiði
í Reykjavík og vann hjá fyrirtækinu Rekstrartækni sem
var með samskonar tölvu og
ekkert ósvipaðan rekstur og
við vorum að stefna að. Þar
var ég fram yfir áramót en
síðan byrjum við í febrúar
1975 að reka Reiknistofu
Vestfjarða hf. Þá byrjum við í
einu herbergi í Félagsheimilinu í Hnífsdal.“

Fyrirferðarmikið
undratæki
– Hvernig var tölvubúnaðurinn á þeim tíma, fyrir aldarfjórðungi og ári betur?
„Þetta var stór og mikil
tölva, þ.e. stór að ummáli en
þætti lítil að öðru leyti á nútíma mælikvarða. Það voru
ekki komnar diskettur í þá
daga. Innlesturinn fór fram
með gataspjöldum. Í þessum
tölvum voru harðir diskar sem
mig minnir að hafa verið um
eitt og hálft megabæt eða svipað og minnstu disketturnar
núna. Það var ægileg fyrirferð
í þessu og þótti mikið undratæki. Tölvan var af gerðinni
IBM System 3 Model 6. Ég
man að Páll afi minn kemur
niður í Félagsheimili og horfir
lengi á þetta. Allt í einu fór
prentarinn í gang og ljósin að

blikka og þá segir afi: Ef þú
hefðir verið með þetta, frændi,
þegar ég var ungur, þá hefðir
þú verið brenndur fyrir galdra.
Þetta var mikið undratæki fyrir mann sem var kominn á
tíræðisaldur. Hann dó um
mánuði síðar eða um mánaðamótin mars-apríl 1975, níutíu
og tveggja ára gamall.
Afi var reyndar ekki einn
um það hér vestra að þykja
þetta undratæki. Þetta var í
raun og veru fyrsta alvöru
tölvan sem fór út fyrir Reykjavík á þessum tíma. Við unnum
fyrir helstu útgerðarfyrirtækin
hérna, frystihúsin, Orkubúið
og bæjarfélagið og sáum um
útreikninga á mörgum þáttum
í bókhaldinu, svo sem á launum og fasteignagjöldum og
gjaldheimtubókhaldi sveitarfélaga. Við unnum líka fyrir
hin sveitarfélögin hér á norðursvæðinu.
Já, þetta þótti mikið undratæki. En þróunin varð mjög
hröð á næstu árum og ég man
að við skiptum um tölvu reglulega á þriggja ára fresti. Fljótlega fluttum við úr þessu eina
herbergi í Félagsheimilinu því
að starfsemin jókst og starfsmönnum fjölgaði. Þá fluttum
við í þetta hús hér þar sem við
erum staddir núna á skrifstofu
Fjórðungssambands Vestfirðinga í Þróunarsetri Vestfjarða,
eða Ísfirðingshúsið, eins og
það var kallað þá. Hér var þá
snyrtisalurinn eins og hann
kom fyrir eftir að fiskvinnslan
var lögð af. Hann var innréttaður og hingað fluttum við á
haustdögum 1975. Hér var
Reiknistofan í leiguhúsnæði
en keypti seinna húsnæði við
Aðalstræti 24, þar sem byggt

MIÐVIKUDAGUR 21. MARS 2001

12.PM5

11

19.4.2017, 09:25

11

hafði verið ofan á Gamla bakaríið.“

Reiknistofan
lifir í Vestmarki
– Þú sagðir að Jóhannes í
Íshúsfélaginu hefði haft samband við þig. Hverjir stóðu
annars að stofnun Reiknistofu
Vestfjarða?
„Þeir aðilar sem sameinuðust í upphafi um stofnun fyrirtækisins voru Íshúsfélag Ísfirðinga, bæjarsjóður Ísafjarðar og Hraðfrystihúsið Hnífsdal, svo og Mjölvinnslan og
önnur fyrirtæki sem Íshúsfélagið og Hraðfrystihúsið
stóðu að. Á þeim tíma var það
mikið í kringum þetta að ekki
var talið borga sig að hvert og
eitt fyrirtæki væri með sína
tölvu. Það breyttist þegar PCtölvurnar komu. Þá fóru fyrirtæki að vilja taka þetta meira
inn til sín sjálf en við vorum
hins vegar komnir með skjái
og prentara út í fyrirtækin
þannig að þetta var orðið eins
konar tölvumiðstöð.
Núna er það fyrirkomulag
að koma aftur. Núna heitir það
bara öðrum nöfnum eins og
kerfisleiga og hýsing. Og
tölvufyrirtækið Vestmark,
sem fór í gang í fyrra, er í
rauninni gamla Reiknistofan.
Hún er endurlífguð í þessu
fyrirtæki. Vestmark er með
hina gömlu kennitölu Reiknistofunnar. Þannig má segja
að Reiknistofa Vestfjarða sé
enn starfandi. Nafnið er annað
en kennitalan er hin sama.“
– Þú varst eitthvað að kenna
í Menntaskólanum þegar þú
varst með Reiknistofuna.
Hvað kenndirðu?

Nemendurnir vildu
sofa í tímunum
„Nú, tölvufræði! Það var í
eitthvað tvö eða þrjú ár kringum 1980. Þá var Menntaskólinn til húsa í gamla barnaskólanum á Ísafirði. Kennslustarf er nokkuð sem ég kunni
ekki við.“
– Létu nemendur ófriðlega?
„Nei, hreint ekki. Þeir voru
mjög ljúfir. Mér þótti það
skrítnast að þeir sátu í úlpunum þegar ég kom inn. Þá voru
í tísku úlpur með miklum
hettum og loðkraga framan á
og þeir lögðust fram á borðið
og sveifluðu hettunni yfir
hausinn. Svo átti bara að fara
að sofa! Ég sagði nú bara við
þá að ég ætlaðist ekki til að
þetta væri svefntími. Ef þeir
væru ekki útsofnir og þyrftu
meiri svefn, þá skyldu þeir
bara fara heim aftur. En þetta
fag vakti reyndar svolítinn
áhuga hjá krökkunum.“
– Viðhorf manna eru misjöfn. Sumum kennurum finnst
miklu rólegra og þægilegra
að kenna ef nemendurnir sofa
í kennslustundum ... En að
allt öðru: Á Reiknistofuárunum varstu mikið í félagsmálum, eins og raunar alla tíð. Þú
varst í bæjarstjórn...

Bæjarfulltrúi
á Ísafirði
„Ég var bæjarfulltrúi hér á
12
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Ísafirði. Fyrir kosningarnar
1978 er leitað til mín hvort ég
vilji taka sæti á listanum. Ég
hafði nú lítið sett mig inn í
bæjarmálin og vissi nánast
ekkert um hvað málið snerist.
Einhvern veginn gaf ég það
samt út að ég skyldi vera með
og ég var settur í 7. sæti. En
síðan fór svo, að tveir menn
sem voru fyrir framan mig á
listanum forfölluðust, annar
reyndar áður en til kosninga
kom og hinn fljótlega eftir
kosningar. Þannig var ég eftir
nokkra mánuði orðinn fyrsti
varamaður.
Frá þeim tíma var alltaf
mikið hjá mér að gera í bæjarmálunum. Ég var yfirleitt
alltaf inni í bæjarstjórn því að
venjulega var einhver forfallaður. Sjálfstæðisflokkurinn
var með fjóra fulltrúa af níu á
þessum tíma. Síðan fer ég inn
sem aðalmaður í kosningunum 1982 og er þá annar maður
á lista á eftir Guðmundi heitnum Ingólfssyni. Þá lentum við
í minnihluta en ég sat á tímabili í bæjarráði og var í hafnarstjórn og ýmsum öðrum
nefndum. Svo hætti Guðmundur og dró sig út úr pólitíkinni á síðasta ári kjörtímabilsins. Þá lenti dálítið á mér
að leiða þetta starf.“
– Hvort fannst þér frekar
skemmtilegt eða leiðinlegt að
standa í bæjarmálapólitíkinni?
„Mér fannst þetta alltaf
skemmtilegt og áhugavert.“
– Hvernig var samstarfið
innan bæjarstjórnar og bæjarráðs og milli flokka og afla á
þessum tíma?
„Það var tekist á. En yfirleitt
var ágætur kunningsskapur á
milli manna. Ég man að
seinna kjörtímabilið mitt, þegar ég átti sæti í bæjarráði, að
þar urðu mikil átök um
áheyrnarfulltrúa í ráðinu. Þáverandi meirihluti var skipaður öllum öðrum flokkum
en Sjálfstæðisflokki og hann
tók upp á því að hleypa inn í
bæjarráð áheyrnarfulltrúum
frá þeim flokkum sem ekki
áttu þar fulltrúa.“

Átök um
áheyrnarfulltrúa
„Að meirihlutanum stóðu
fjórir listar, Alþýðubandalag,
Alþýðuflokkur, Framsókn og
óháðir, en þeir höfðu ekki
nema tvo fulltrúa í bæjarráði,
sem þá eins og nú var skipað
þremur mönnum. Þannig sátu
allt í einu fimm á bæjarráðsfundum, enda þótt slíkt samrýmdist ekki samþykktum
bæjarráðs. Við kærðum þetta
til þáverandi félagsmálaráðherra, sem var Svavar Gestsson, en hann benti bara á að
breyta mætti bæjarmálasamþykktinni og þeir drifu í því.
En á meðan það var ekki,
þá voru miklar deilur um þetta
og þegar áheyrnarfulltrúarnir
komu, þá stóð ég upp, lokaði
töskunni og fór. Við sögðumst
ekki taka þátt í störfum bæjarráðs á meðan þessi háttur væri
á. Mestu átökin sem ég man
eftir í svipinn stóðu um þetta.
Auðvitað var tekist á um fjárhagsáætlanir og reikninga og
sitthvað annað, eins og gengur

og gerist.“
– Heldurðu að á þessum
árum hafi verið harðar tekist
á milli meirihluta og minnihluta en nú er?
„Ég er kannski ekki frá því,
þó að ég þekki reyndar ekki
vel til innan bæjarstjórnar
núna. Þarna voru ýmsir harðir
karlar í hinum flokkunum,
eins og Aage Steinsson, Guðmundur heitinn Sveinsson og
Kristján heitinn Jónasson,
sem kom þarna inn í kosningunum 1982, minnir mig. Og
Hallur Páll, sem var kennari í
Menntaskólanum og tók við
af Aage.“
– Þú hættir svo í bæjarmálunum þegar þú tekur við framkvæmdastjórn í Frosta og
Álftfirðingi í Súðavík...

Úr bæjarpólitík
í Frosta
„Ég gaf ekki kost á mér í
bæjarstjórnarkosningunum
1986. Þá var ég ekki kominn í
Frosta. Aftur á móti sat ég í
fjölmörgum nefndum eftir
kosningarnar. En þegar svo
skipaðist að ég færi þarna inn
eftir, þá sagði ég mig úr þessu
öllu. Bæði var starfið sem ég
var að taka við mjög tímafrekt
og einnig var mjög tímafrekt
að sitja í öllum þessum nefndum. Ég sá að betur færi á því
að aðrir tækju við nefndastörfunum sem hefðu rýmri tíma
til að sinna þeim. Hins vegar
var ég búsettur á Ísafirði allan
tímann sem ég vann í Frosta,
þannig að ástæðan var ekki
sú að ég væri fluttur í annað
sveitarfélag.“
– Hvernig var að komast á
milli heimilis og vinnu um
Súðavíkurhlíð, vetur, sumar,
vor og haust?
„Ég keyrði á milli flesta
daga ársins og það gekk bara
vel. Það komu ekki margir
dagar á ári þegar ég var tepptur. En oftar var ég þá tepptur
inn frá heldur en heima. Oftast
var mokað á morgnana þó að
veður væri slæmt en svo var
kannski hætt eða gefist upp
við að moka þegar á daginn
leið. Og þá var ég bara inn
frá.“

Ferðirnar á milli
– Stundum er talað um að
gera jarðgöng milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar og
losna þannig við leiðina um
Eyrarhlíð og Súðavíkurhlíð.
Væri eitthvert vit í slíkri framkvæmd?
„Það er alltaf vit í bættum
samgöngum. Súðavíkurhlíðin
er erfið og þar hafa mörg
óhöppin gerst þó að ég hafi
sloppið öll þessi ár. Það kom
fyrir að snjóflóð félli rétt fyrir
framan bílinn hjá mér í svartamyrkri. Þá var bara að vera
snöggur að snúa við. Maður
þurfti að læra á fjallið og vita
hvar ætti að stoppa og bíða
þegar slíkt var nauðsynlegt.
Flóðin koma alltaf niður á
sömu stöðunum.
En ferðirnar þarna á milli
voru stundum erfiðar og vegurinn leiðinlegar. Það var ekki
komið bundið slitlag nema inn
að Arnarneshamri þegar ég
byrjaði að keyra þarna á

Veiðifélagarnir Pétur H.R. Sigurðsson, Kristján Haraldsson og Ingimar Halldórsson í lok
veiðidags. Myndin var tekin nokkuð óvænt og af vissum ástæðum bregða þeir höndum aftur fyrir bak...
milli.“
allt í sómanum með það. Hálf- um fyrr en á öðrum eða þriðja
dán Kristjánsson hafði orð degi. Veðrið var slíkt.“
– Telurðu að sárin þar séu
Eignarhaldsfélagið fyrir sveitarfélaginu í þessum
málum.“
gróin að verulegu leyti?
Tog hf.
– Þetta voru ekki aðeins
„Þau gróa aldrei alveg. Sagt
lagaleg átök heldur einnig er að tíminn lækni öll sár. Auð– Eignarhaldsfélagið Tog persónulegar illdeilur, fannst vitað fyrnist yfir allt að einhf. kom nokkuð við sögu í manni ...
hverju leyti með tímanum. En
frægum og hatrömmum átök„Já, það var það.“
þessir hlutir verða lengi erfiðum um eignarhluta í Frosta á
– En allt fallið í ljúfa löð ir.“
sínum tíma. Varst þú þátttak- núna?
– Snjóflóðið mikla og slysið
andi í þessum átökum?
„Ekki veit ég annað. Annars í Hnífsdal árið 1910 lifir enn í
„Já. Þegar Börkur Ákason leið mér mjög vel í starfi mínu hugum fólks, þótt bráðum sé
lét af störfum framkvæmda- öll þessi ár sem ég var þarna öld liðin. Voru einhverjir þér
stjóra, áður en ég tók við, þá inn frá. Þetta var vissulega nákomnir sem þar fórust?
hafði hann jafnframt selt sinn mikið og krefjandi starf og
„Nei. Langamma mín,
hlut í fyrirtækinu. Frosti mikið um að vera á þessum Helga Jóakimsdóttir, móðir
keypti sjálfur bréfin sem tíma. Kvótakerfið var tiltölu- Páls Pálssonar, átti hins vegar
Börkur hafði átt og hans fjöl- lega nýkomið til sögunnar sjóbúð, eins og verbúðirnar
skylda. Þannig var sveitarfé- þegar ég byrja. Menn voru að voru kallaðar í þá daga, sem
lagið í raun og veru eini eig- byrja að fóta sig í því og læra fór í flóðinu. Hún stóð fyrir
andi Frosta, þegar ég kem. á það.“
útgerð á þessum tíma og þarna
Síðan er öllum Súðvíkingum
– Hver voru erfiðustu við- bjó fólk sem fórst í þessu snjóog starfsmönnum gefinn fangsefnin í Frosta?
flóði.“
kostur á því að kaupa hluta„Það voru mjög miklar
bréf. Það varð úr að við stofn- sveiflur í rekstrinum. Þá var
uðum Tog, fimm einstaklingar gengi krónunnar handstýrt að Alltaf Hnífsdælingur
– Fannst þér þegar á leið
sem allir störfuðum hjá fyrir- töluverðu leyti og aðallega við
tækinu, og félagið kaupir síð- það miðað að sjávarútvegur- hjá Frosta, að þú værir orðinn
an stóran hlut í Frosta. Jú, það inn væri rekinn á núllinu. En Súðvíkingur fremur en Ísfirðurðu talsverð átök milli afurðaverðið og markaðirnir ingur? Eða ertu alltaf Hnífshreppsnefndarinnar og ein- gengu alltaf í sveiflum. Átökin dælingur?
„Hnífsdælingur er ég og
staklinga þarna.“
í kringum Tog á fyrstu árunum
verð alltaf. Kannski þess
– Ég skildi aldrei almenni- tóku vissulega á.“
vegna átti ég auðvelt með að
lega út á hvað þetta gekk í
setja mig inn í hugsanagangraun og veru ...
Slysið í Súðavík
inn og mannlífið í svona litlu
„Það er kannski ekki von.
„En það var annað miklu samfélagi eins og þarna var.
Ég veit það nú eiginlega ekki
sjálfur. Auðvitað hefur maður erfiðara, sem viðkom ekki Súðavík var ekkert ólík Hnífssínar skýringar á því. En aðilar stjórn fyrirtækisins. Það var dal að því leyti. Frosti mátti
innan hreppsnefndarinnar snjóflóðið mikla. Þetta slys heita eini vinnuveitandinn,
voru ekki sáttir við þróun var ægilegt áfall fyrir fólkið fyrir utan hreppinn og Kaupog fyrir byggðarlagið. Það var félagið, sem var kannski með
mála.“
hringt í mig um morguninn einn og tvo starfsmenn. Eins
– Það urðu málaferli ...
„Já, hreppsnefndin óskaði og ég fékk fyrst óljósar fréttir var þetta í Hnífsdal í gamla
fyrst eftir lögbanni og fór síð- af því hvað hefði gerst. Ég fór daga. Þar var það Hraðfrystian með málið fyrir dómstóla, með Fagranesinu og var kom- húsið og seinna reyndar
þar sem við höfðum betur. inn inn eftir um hádegi. Það rækjuverksmiðjan sem kom
Þessi gjörningur var úrskurð- var skelfileg aðkoma. Maður þar. Í Súðavík höfðu verið tvö
aður löglegur að öllu leyti og sá reyndar varla út úr augun- fyrirtæki, rækjuverksmiðjan á

Jóhann Símonarson, Ingimar Halldórsson, Jónatan Ásgeirsson, Helga Gunnarsdóttir,
Barði Ingibjartsson og forstjóri norsku skipasmíðastöðvarinnar í Flekkefjord þegar Bessinn
var sjósettur..
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Langeyri sem Björgvin
Bjarnason, og hraðfrystihúsið. En Frosti hafði keypt verksmiðjuna á Langeyri árið
1973, þannig að frá þeim tíma
rak Frosti bæði fiskvinnslu og
rækjuvinnslu.“

Meira um Frosta hf.
– Hvenær hætti reksturinn
inni á Langeyri?
„Ég held að það hafi verið
1982 eða 1983. Þá var rækjuverksmiðjan sett upp úti í
Frosta eftir mikla stækkun og
endurbætur á húsnæðinu.
Áratug seinna hættum við svo
alveg fiskvinnslunni og snerum okkur eingöngu að rækjunni.“
– Það er væntanlega erfitt
að taka slíkar ákvarðanir í eins
óvissum og sveiflukenndum
og óútreiknanlegum atvinnurekstri og sjávarútvegi, og
engin leið að vita fyrr en
seinna hvort ákvarðanirnar
hafa í rauninni verið réttar ...
„Það er alveg rétt. Í þessum
rekstri gat maður ekki vitað
fyrr en síðar hvort ákvörðunin
var rétt eða röng. Það er engin
leið að vita það. Auðvitað er
alltaf gott að vera vitur eftir á.
Ein dæmisaga af því: Í einu af
skipunum okkar hrundi ljósavélin. Ég leitaði til minna ráðgjafa hver væri besta leiðin,
hvort við ættum að gera vélina
upp eða fá nýja. Niðurstaðan
var sú, að það yrði ódýrara og
fljótlegra að gera hana upp.
En þegar upp var staðið reyndist það bæði dýrara og tímafrekara. Þá kom einn ágætur
Súðvíkingur og sagði: Ég vissi
þetta! Þá spurði ég: Af hverju
sagðirðu mér það þá ekki
áður?“

Hagsmunir
byggðarlagsins
„Eitt stærsta einstaka verkefnið hjá Frosta á minni tíð
var smíði nýja Bessans. Hann
var byggður í Flekkefjord í
Noregi og kom nýr árið 1989.
Það var líka eitthvert
skemmtilegasta verkefnið. Þar
þótti nokkuð djarft teflt. Þá
var kvótakerfið þannig að aðgangur í ákveðnar tegundir var
frjáls, meira en nú er, og við
horfðum nokkuð til þess að
geta beitt honum í þær tegundir, svo sem grálúðuna. Þess
vegna létum við smíða ísfisktogara og vorum síðar oft
skammaðir fyrir að láta ekki
byggja hann sem frystitogara.
En þá vorum við líka með
heilt byggðarlag og menn
voru ekki bara að hugsa um
reksturinn á fyrirtækinu, því
miður kannski, eftir á að
hyggja. Það var verið að hugsa
um reksturinn á plássinu í
heild og atvinnu fólksins í
landi.
Þetta gekk ágætlega fyrstu
árin. Það var mokfiskirí og
hátt verð á afurðum og okkur
gekk vel, þrátt fyrir hrakspár
um að við myndum fljótlega
missa þetta skip. Það var einn
sem sagði að það tæki því
ekki einu sinni fyrir hann að
skoða skipið þegar það kom,
því að það yrði farið eftir stuttan tíma. En Bessinn fór ekkert
fyrr en eftir sameiningu fyrir-

tækja hér, þegar ákveðið var
að selja hann.“

Sameining fyrirtækja
– Bar þá sameiningu brátt
að?
„Nei. Sameining sjávarútvegsfyrirtækja var löngu komin í umræðuna alls staðar á
landinu og menn voru farnir
að sjá að það voru þessar
stærri einingar sem stóðu sig
mun betur, einingar sem höfðu
fleiri greinar til að byggja á.
Í sveiflunum í sjávarútveginum var það oft þannig, að
þegar rækjan var niðri, þá var
fiskurinn uppi, og öfugt. Þeir
sem eru í fleiri greinum hagnast þá kannski á einum þættinum á meðan þeir tapa á öðrum. Þeir sem eru einungis
með einn þátt eiga frekar á
hættu að lifa dýfurnar ekki af.
Nei, það var búið að skoða
ýmsa möguleika. Menn skoðuðu sameiningu Frosta og
Norðurtangans. Menn skoðuðu sameiningu Frosta og
Íshúsfélags Ísfirðinga. En það
varð ekki úr neinu fyrr en
Hraðfrystihúsið Hnífsdal og
Frosti sameinuðust í byrjun
árs 1997.“
– Og þá byrjar þú, sem býrð
í Holtahverfinu á Ísafirði, að
fara í hina áttina í vinnuna ...
„Já, þá fer ég að beygja til
vinstri í staðinn fyrir til hægri
þegar ég kem út á Skutulsfjarðarbrautina. Mér gekk það
illa eins og alltaf að fara til
vinstri. En auðvitað rataði ég
vel heim í Hnífsdal. Þá tek ég
við útgerðarstjórn hjá þessu
sameinaða fyrirtæki.“
– Þér hefur ekki dottið í
hug að fara á milli á hjóli eins
og í gamla daga ...
„Nei, reyndar ekki. Auk
þess átti ég ekki lengur hjól!“

Æsandi laxveiði
– Þú veiðir lax – leggst ekki
lítið fyrir kappann sem hefur
sjálfur verið í útgerð öll þessi
ár og er auk þess kominn af
útgerðarmönnum og skipstjórum við Ísafjarðardjúp, að
standa með prik og dorga í
ársprænu?
„Nei, það er einmitt afskaplega spennandi og getur farið
verr með menn heldur en að
vera á togara. Ein dæmisaga
um það: Við Páll bróðir minn
fórum eitt sinn að veiða í
Hvannadalsá og hann varð á
undan mér út um morguninn,
því að ég var að koma skikki
á eldavélina og miðstöðina í
húsinu. Þegar ég kom út, þá
sat hann á steini og gat sig
ekki hreyft.
Þá var kall nýbúinn að landa
fiski og gat ekki beitt aftur
því að hann titraði svo mikið.
Ég spyr hvað sé að. Þá segir
hann: Ég er ekki svona stressaður þó að ég taki sextíu tonn
í flottrollið á togaranum. Þessi
fiskur fór alveg með mig á
tauginni. Þetta sýnir að það
eru ekki síður átök að landa
einum laxi en vera í miklum
afla á sjó.“
– Ert þú svona slæmur?
„Ja, þegar maður var að
byrja, þá fór nú adrenalínið af
stað þegar hann beit á.“
– Hvar fékkstu fyrsta lax-

inn?
„Það var í Hvannadalsá í
Djúpi. Hvaða ár það var man
ég ekki lengur. Það er langt
síðan.“
– En þú hefur væntanlega
dregið fiska heima í Hnífsdal
þegar þú varst að vaxa úr grasi
...
„Við vorum náttúrlega að
veiða á bryggjunni. Í Hnífsdalsánni vorum við að reyna
að veiða silung. Við fórum oft
inn á bryggju og veiddum kola
og marhnút og hvaða fiska
sem gáfu sig til þar.“
– Hvað gerðuð þið við þá
fiska?
„Það man ég ekki. Ef það
var einhver vænn fiskur, þá
hefur maður sjálfsagt farið
með hann heim. En hvort hann
hefur verið eldaður, það man
ég ekki.“

Framtíð Vestfjarða
– Víkjum að stöðu Vestfjarða og Vestfirðinga – verður
einhver byggð hér vestra eftir
nokkur ár?
„Það ætla ég rétt að vona,
að hér verði byggð um ókomna tíð og Vestfirðir nái sér
aftur upp úr þeirri lægð sem
hér hefur verið. Mér finnst
eins og andrúmsloftið hér á
Vestfjörðum sé að breytast.
Mér finnst ekki eins mikil
svartsýni í fólki og var á tímabili, heldur sé bjartsýnin
aðeins farin að ná undirtökunum á ný.“
– Liggur eitthvað raunhæft
að baki þeirri bjartsýni, einhver skynsemi?
„Ég veit það ekki. Hér urðu
auðvitað mikil áföll þegar
stóru fyrirtækin sem störfuðu
hér á Ísafirði hættu starfsemi.
Fyrir nokkrum árum hefði
maður fremur trúað því að
sólin hyrfi af himninum en að
fyrirtæki á borð við Íshúsfélagið og Norðurtanginn hyrfu
af sviðinu.“
– Þess verður vart að fólk
óttast að einn góðan veðurdag
verði Hraðfrystihúsið-Gunnvör farið með allt sitt suður
eða hver veit hvað ...
„Já, maður heyrir þessar
raddir, að einhverjir stórir og
utanaðkomandi muni koma
og gleypa þetta fyrirtæki og
fara með það burt. Ég held nú
að það sé ástæðulaus ótti.
Frumskilyrðið er að þau fyrirtæki sem hér eru ennþá nái
að eflast og að þau skili hagnaði. Þá er ekkert að óttast.“

Þróunin í rekstri
fyrirtækja
– En stefnir ekki allt í það,
að fiskvinnsla á Íslandi leggist
af á allra næstu árum? Er ekki
hagkvæmara fyrir útgerðirnar
að vinna og frysta aflann um
borð og senda hann beint á
markaði erlendis?
„Það hefur vissulega orðið
mikil aukning í vinnslu úti á
sjó á undanförnum árum. Hún
hefur verið að skila betri afkomu en landvinnslan. En
maður heyrir að sumar af þeim
vinnslum sem hér eru séu að
gera það ágætt. Það sem máli
skiptir er að vinnslan í landi
verði samkeppnishæf við sjófrystinguna.“

Fjölskyldan á skíðum í Austurríki.
– Þegar litið er yfir sviðið í
– Þú nefndir kalkþörungana
sjávarútvegi hérlendis á síð- í Arnarfirði. Væntanlega er
ustu árum, þá virðist eins og nokkuð langt í land að þeir
þróunin sé tvenns konar: Ann- fari að skila arði. Í því samars vegar verða til færri og bandi koma í hugann aðrir
stærri stórfyrirtæki og hins þörungar. Þörungaverksmiðjvegar mörg mjög lítil fyrir- an hf. á Reykhólum hét Þörtæki, eins og hér fyrir vestan. ungavinnslan hf. áður en fyrLiggur framtíð Vestfjarða irtækið fór á hausinn og var
kannski fyrst og fremst í litlum „endurskipulagt“ með opinfyrirtækjum, fjölskyldufyrir- beru fé. Þörungavinnslan hóf
tækjum, jafnvel hálfgerðu bíl- starfsemi fyrir meira en aldskúrahokri?
arfjórðungi að loknum ræki„Það vantar auðvitað eitt- legum undirbúningi, skýrsluhvað fleira en fiskinn. Vinnsl- gerðum og úttektum á hagan á fiski á kannski ekki eftir kvæmni fyrirtækisins. Þessa
að aukast að ráði. Við verðum áratugi sem liðnir eru hefur
að fá eitthverja aðra atvinnu- síðan verið sífellt basl og tap
starfsemi hér inn á svæðið.“ og vesen, nema kannski allra
síðustu misserin...
„Þetta tekur tíma. Og þróValtar vonir
unarstörf krefjast mikils fjár– Þetta hafa menn verið að magns.“
segja í mörg ár. Miklar vonir
– Hvaðan getur slíkt fjárhafa verið bundnar við eitt- magn komið, núna á tímum
hvað nýtt sem öllu átti að einkavæðingar og hagnaðarbjarga, svo sem laxeldi, loð- sjónarmiða, á þeim tímum
dýrarækt, skelveiði, fjarvinn- sem ríkið er að draga sig jafnt
slu ... Menn vita hvernig því og þétt út úr fyrirtækjarekstri?
hefur reitt af.
Er líklegt að menn fjárfesti
„Hugmyndirnar um Ís- mikið í fjarlægum draumum
lenska miðlun lofuðu góðu sem allsendis óvíst er að rætist
eins og þær voru kynntar. nokkurn tíma?
Þarna voru komin milli 40 og
„Fyrirtæki sem hafa bol50 störf. En það mistókst, því magn til þess leggja fé í nýjmiður.“
ungar og þróunarvinnu sem
– Trúir þú í raun, í alvöru, þau hafa trú á. Þar má nefna,
að það verði hægt að koma að Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hér á fót einhverri nýsköpun hf. vinnur að tilraunum með
sem fer ekki lóðbeint til and- fiskeldi í sjókvíum. Það eru
skotans? Er ekki alltaf verið svona fyrirtæki sem geta staðað gera úttektir og skýrslur? ið í slíku. Einstaklingar hafa
Hafa þær leitt til einhvers kannski ekki bolmagn til þess
nema þá atvinnu við að gera að fjármagna það einir og
úttektir og skýrslur?
verða því að styðjast bæði við
„Auðvitað verða ekki allar lánsfé og styrki. Þar kemur
hugmyndir að veruleika. En ekki aðeins Byggðastofnun til
ein og ein hlýtur að leiða til sögunnar, heldur líka Nýsköpþess að eitthvað byggist upp. unarsjóður, sem styrkir frumNú er verið að gera athyglis- kvöðla í atvinnulífi.“
verðar tilraunir með kalkþörung í Arnarfirði. Og með
Raunhæfar
kræklingaeldi. Núna er mikil
hugmyndir?
vakning í fiskeldi. Í kringum
það gæti orðið mikil starfsemi
ef vel tekst til.“
– Kjarni málsins er þessi:
Er hægt að spyrna á móti?
Duga þessir sjóðir og styrkir
Ótti við nýjar
á móti þróuninni? Verður sem
atvinnugreinar?
heitið geti nokkur byggð
önnur en sumarbyggð á Vest– Eru menn í ljósi reynsl- fjörðum eftir tíu-tuttugu ár?
unnar ekki hræddir við að fara Er raunhæft að búast við því?
út í nýjungar og nýjar atvinnu- Eru hugmyndir Byggðastofngreinar? Eru menn ekki orðnir unar um ákveðinn öflugan
hvekktir á stórum draumum kjarna í hverjum landshluta
sem verða að engu, og reyndar raunhæfar?
verra en engu?
„Vissulega er erfitt að svara
„Sumt hefur ekki farið vel. slíku með neinni vissu. Maður
Allt snýst þetta um að afurð- sér ekki mikið inn í framtíðirnar seljist á viðunandi ina. Kannski sem betur fer.
verði.“
Kannski vildi maður að minn-

sta kosti ekki sjá allt. Þróunin
hefur verið sú á liðnum áratugum að hinar dreifðu og
smáu byggðir eru að dragast
saman. Fólk vill frekar vera í
þéttbýlinu. En það er styrkur
þéttbýlis og stórra byggðakjarna að hafa hinar smærri
byggðir í kring. Þannig styrkir
það Ísafjörð ef byggðirnar hér
í kring eru blómlegar.“

Framtíð Fjórðungssambandsins
– Hverjar eru framtíðarhorfur Fjórðungssambands Vestfirðinga? Stundum á liðnum
árum hafa heyrst efasemdarraddir um tilverurétt þess, að
minnsta kosti í núverandi
mynd. Á sambandið sér einhvern tilgang? Ætti að leggja
það niður? Eða ætti, í ljósi
yfirvofandi breytingar á kjördæmaskipan, að sameina það
hliðstæðum samtökum á
Norðurlandi vestra og Vesturlandi?
„Auðvitað hafa vaknað
spurningar um það, hvort
samtök sveitarfélaga í þessum
landshlutum muni sameinast.
Það er alveg óráðið. Ég tel
eðlilegra og heppilegra að
hafa áfram starfandi sérstök
samtök á Vestfjörðum.
Áherslur geta verið mjög mismunandi eftir svæðum í hinu
nýja og stóra kjördæmi. Hins
vegar er það ekki mitt að
ákveða það.“
– Nú ertu nýtekinn við starfi
framkvæmdastjóra Fjórðungssambands Vestfirðinga.
Hvernig finnst þér andinn vera
í sveitarstjórnarmönnum úti
um fjórðunginn? Finnurðu
fyrir vilja hjá þeim til að leggja
sambandið niður?
„Nei, ég hef ekki orðið var
við slíkan vilja.“

Ekkert sem heillar
fyrir sunnan
Eiginkona Ingimars Halldórssonar er Kristín Karlsdóttir, sem hann hitti í fatahenginu í Gúttó við Sólgötu á
Ísafirði fyrir bráðum þrjátíu
árum. Seinni hluta samtalsins
eigum við einmitt í því húsi.
Þó ekki í fatahenginu heldur
uppi. Börnin þeirra eru tvö,
nítján ára dóttir sem er í
Menntaskólanum og sextán
ára sonur sem er að klára
Grunnskólann á Ísafirði. Og
svo er lítill afastrákur, tveggja
og hálfs árs gamall.
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– Hefurðu trú á því að þið
eigið eftir að taka ykkur upp
og flytjast suður?
„Ég hef sagt að ég færi síðastur manna héðan. Það hefur
verið mitt mottó. Það er ekkert
sem heillar mig þarna fyrir
sunnan. En maður skyldi aldrei segja aldrei. Enginn veit
ævina sína fyrr en öll er. Þetta
snýst allt um atvinnu. Ég ætla
mér að vera hér meðan ég
get.“
– Kristín vinnur hjá Flugfélaginu hérna fyrir vestan, eins
og þú gerðir í gamla daga áður
en kona var látin taka við af
þér til að spara peninga. Ætli
Kristín sé á betri launum en
kvenfólkið fékk þá?
„Ja, það er nú það!“ segir
Ingmar og hlær.
– Hvað fæstu helst við í
frístundum? Við höfum komið
inn á að þú ert í laxveiðinni
þó að þú sért ekki togaraskipstjóri eins og þú ætlaðir...
„Laxinn hefur nú ekki tekið
mikinn tíma. Þetta eru kannski
ein eða tvær veiðiferðir á ári,
tvo-þrjá daga í senn.“
– Eru kannski að hnýta
flugur á kvöldin?

Lengi í stjórn LÍÚ
„Nei, hreint ekki. Gegnum
tíðina hefur vinnan nú verið
bæði vinna og hobbí. Þetta
hafa verið það umfangsmikil
störf sem ég hef verið í og
mikil félagsstörf í kringum
vinnuna. Á meðan ég var við
útgerðina sat ég í stjórn LÍÚ
til margra ára eða frá 1988 og
þangað til ég skipti um starfsvettvang fyrir stuttu. Vestfirðingar hafa alltaf átt einn fulltrúa í stjórn LÍÚ. Það var hefð
fyrir því að formaður Útvegsmannafélags Vestfjarða væri
í stjórninni. Þar hafa breytingar verið ótíðar. Guðmundur
Guðmundsson var formaður í
fjölda ára en síðan var Bjarni
Grímsson stuttan tíma áður
en ég tók við.“
– Þú hyggur ekki á endurkomu í bæjarstjórn – væntanlega fer það heldur ekki saman
við starfið hjá Fjórðungssambandinu ...
„Mér finnst ég nú vera
búinn að skila mínu þar. En
ég sagði nú samt þegar ég
kvaddi í bæjarmálunum á sínum tíma, að ég lofaði því ekki
að koma ekki aftur. Ég sagði
að það gæti vel verið að ég
kæmi aftur til að hafa gaman
af því þegar ég væri hættur að
vinna. Það verður tíminn að
leiða í ljós eins og annað, en
ég hef engin áform um slíkt.“

Skíði, golf...
„En varðandi tómstundirnar, þá hef ég gaman af því að
fara á skíði. Svolítið er ég
farinn að fikta við að spila
golf. Kristín hefur verið að
spila og hefur alltaf verið að
reyna að fá mig með. Ég er
farinn að byrja með góðum
ásetningi á hverju vori. Það
getur vel verið að ég nái aldrei
neinum árangri en það skiptir
engu. Aðalmálið er að hafa
gaman af þessu.
Við höfum ferðast nokkuð
mikið erlendis og farið víða,
meðal annars alveg austur til
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Afi og afastrákur.
Singapore. Borgin er með afar
vestrænum svip. Þetta var eins
og að koma til London. Meira
að segja bera göturnar nöfn
bresku konunganna. En þegar
við fórum um landið sáum
við allt annan heim. Lengi
áttum við þann draum að fara
í siglingu í Karíbahafinu og
ég lét hann rætast þegar ég
varð fimmtugur. Svo eigum
við hlut í sumarhúsi á Spáni
og höfum talsvert farið þangað. Við erum það mörg sem
eigum það hús að segja má að
það sé í fullri nýtingu frá vori
og fram á haust.“

Kallinn
– Sérðu ekkert eftir því að
hafa ekki orðið togaraskipstjóri?
„Eins og ég sagði, þá var
alltaf ætlunin að fara í Stýrimannaskólann. En ég komst
aldrei nær því en að ná mér í
þrjátíu tonna réttindin eða
pungaprófið svokallaða. Ég er
þannig með skipstjórnarréttindi, þó að þau séu lítil. Nei,
ég er kominn yfir þetta núna.
Í rauninni hef ég aldrei séð
eftir því.“
– Þú hefur ekki fengið
hásetapláss hjá Páli bróður
þínum?
„Jú, ég hef farið einn túr
með honum. Þá var hann skipstjóri á Gylli á Flateyri. Hann
var ágætis yfirmaður og allt í
góðu með það. En ein lítil
saga í þessu sambandi: Skipstjórinn er alltaf kallaður kallinn. Alveg sama hversu ungur
hann er. Þegar Ingimar afi
minn var kominn á níræðisaldur, þá fór hann einn túr
með Páli dóttursyni sínum,
sem þá var eitthvað innan við
þrítugt. Einhvern tímann kemur afi niður í borðsal og segir
við (hina) strákana: Ég held
að það liggi eitthvað illa á
kallinum.“

Lífeyrissjóður
Vestfirðinga
Ingimar Halldórsson hefur
setið í stjórn Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga í fjölda ára og er
þar enn. Hvað segir hann um
stöðu sjóðsins? Er hann
traustur?
„Lífeyrissjóður Vestfirðinga hefur vaxið mjög á seinni
árum og við höfum verið mjög
lánsamir með fjárfestingar.
Síðasti ársreikningur var mjög
góður og sjóðurinn stendur
undir öllum sínum skuldbindingum.“
– Það er meira en hægt er
að segja um ýmsa aðra íslenska lífeyrissjóði...
„Já, það eru ekki allir í þeirri
stöðu. Hann stendur vel.“
Meðal annarra trúnaðar-
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Þetta er maðurinn sem kom
í fatahengið á sínum tíma...
starfa og félagsstarfa sem
Ingimar hefur gegnt má nefna,
að til skamms tíma átti hann
sæti í sambandsstjórn Samtaka atvinnulífsins. Ingimar á
sæti í varastjórn Nýsköpunarsjóðs og hann var stjórnarformaður Fiskiðjunnar Freyju á
Suðureyri um árabil eftir að
Frosti og Norðurtanginn
komu þar inn.

Afarnir
Margar sögur lifa af öfum
Ingimars Halldórssonar.
„Ingimar Finnbjörnsson afi
minn var mikill félagsmálamaður og var formaður Ungmennafélagsins í Hnífsdal á
sínum tíma. Þá stóð félagið
fyrir dansleikjum af og til og
honum þótti dýrt að fá harmonikuspilara til að leika fyrir
dansinum. Þess vegna keypti
ég bara harmoniku og fór að
spila sjálfur, sagði hann.
Ef maður gæti nú bara keypt
sér hljóðfæri og farið að spila
eins og ekkert væri! Þessa
gáfu hef ég ekki erft. Upp frá
þessu spilaði afi á öllum böllum og spilaði reyndar á
harmonikuna alveg fram undir
það síðasta.“

Þeir voru bara að
vinna sína vinnu
– Eru ekki svolítið stoltur
af öfum þínum?
„Jú, það er ég. Þegar ég
man eftir Páli afa mínum, þá
var hann eiginlega hættur að
vinna en var alltaf með trilluna
sína. Annars er ég nú ekki
manna færastur að segja sögurnar af þessum gömlu mönnum í Hnífsdal. Þeim fer nú
fækkandi sem þekktu þá. Það
hefði átt að skrifa um þessa
karla meðan þeir voru lifandi,
segja sögurnar af þeim og
rekja lífshlaupið þeirra. En
þeir vildu ekkert láta skrifa
um sig. Þeir voru bara að vinna
sína vinnu. Að þeirra mati var
hún ekkert merkileg.“
Texti: Hlynur Þór
Magnússon.

Í byrjun júní kemur út blaðið Á ferð um Vestfirði, sjöunda sumarið í röð. Að þessu sinni verður
mun meira lagt í blaðið en undanfarin – það verður stærra, efnismeira og fjölbreyttara en áður –
og auðvitað allt litprentað.
Blaðinu verður eins og áður dreift ókeypis. Það mun liggja frammi um land allt þar sem búast má
við að ferðafólk leggi leið sína – á upplýsingamiðstöðvum og bensínstöðvum, söluskálum og
sjoppum, hótelum og gistiheimilum – og upplagið verður stærra en nokkru sinni fyrr.
Markmið blaðsins Á ferð um Vestfirði er skýrt:
Blaðið á að koma þeim að gagni sem ferðast um Vestfirði í sumar. Það á að vekja athygli ferðafólks
á því sem Vestfirðir hafa að bjóða. Það á að vekja áhuga fólks á því að ferðast um Vestfirði. Í blaðinu
verða upplýsingar um ferðaþjónustu á Vestfjörðum, áhugaverða staði, náttúrufar og afþreyingu,
sögu og menningu. Greint verður á læsilegan og lifandi hátt frá því sem fyrir augu ber.
Mikilvægt er að þeir sem stunda ferðaþjónustu á Vestfjörðum með einhverjum hætti eða hafa af
henni hag, beinan eða óbeinan, leggi fram aðstoð sína til þess að blaðið megi koma að sem mestu
gagni – ferðafólkinu og þeim sjálfum. Nauðsynlegt er að hafa sem allra fyrst samband við Sigurjón
J. Sigurðsson eða Hlyn Þór Magnússon og koma á framfæri sem ítarlegustum upplýsingum og
fróðleik og ábendingum um áhugavert efni. Jafnframt er nauðsynlegt að
auglýsingapláss sé pantað sem allra fyrst, enda er hönnun blaðsins þegar hafin.

Efnis- og auglýsingamóttaka er í síma 456 4560.
Einnig er hægt að senda tölvupóst á netfangið frettir@bb.is
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Þrír Ísfirðingar í 64. Birkibeinagöngunni í Noregi

Kristján Rafn framarlega
Þrír gamalreyndir ísfirskir
skíðagöngumenn og einn
Siglfirðingur tóku um helgina þátt í 64. Birkibeinagöngunni í Noregi. Gengin
er 58 km vegalengd milli
Rena og Lillehammer til
minningar um atburð sem
átti sér stað á þessum slóðum fyrir átta öldum. Ísfirðingarnir sem gengu að þessu
sinni eru þeir Kristján Rafn
Guðmundsson, Sigurður

Gunnarsson og Konráð Eggertsson. Þeir Kristján Rafn og
Sigurður hafa farið í þessa
göngu einu sinni áður en
Konráð fór nú í fyrsta sinn.
Sigurður
Gunnarsson
keppti í flokki 50-54 ára og
varð í 357. sæti á tímanum
4.10,16. Sigurvegarinn gekk
á tímanum 3.08,42 en alls
gengu 800 manns í þessum
flokki. Kristján Rafn og Konráð kepptu í flokki 55-59 ára.

Kristján varð nr. 45 á tímanum
3.44,21 en Konráð varð nr.
366 á tímanum 4.41,02. Sigurvegarinn gekk á tímanum
3.13,13. Alls kepptu 566
manns í þessum flokki.
Sigurvegari í göngu ársins
var Erling Jevne frá Norge en
hann gekk á tímanum 2.38,45.
Erling vann gönguna í fyrra
líka.
Kristján Rafn
Guðmundsson.

Frá leiknum á Torfnesi á sunnudag.

Úrslitakeppnin í körfubolta kvenna

KFÍ-stúlkur úr leik

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð. Laus.
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er
nýuppgert að mestu. Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð

á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Seljalandsvegur 22: Rúmlega 130
m² einbýlishús, nýstandsett að utan
og innan. Verð tilboð.
Stórholt 11: 3ja herb. íbúð á 3. h.

Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3. hæð. Laus fljótlega. Verð kr. 6.900.000,fyrir miðju. Laus. Verð: 3.900.000,Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,-

BOLUNGARVÍK:

Smiðjugata 11a, rúmlega 150m² einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.

Þjóðólfsvegur 16: 2ja herb. íbúð á
3. hæð. Laus. Verð kr. 1.300.000,Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjallara. Getur
selst sitt í hvoru lagi.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 8: 100m² einbýlishús . Illa
farið. Laust. Verð kr. 600.000,-.

Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.

KFÍ-stúlkur eru úr leik í úrslitakeppninni um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta
eftir tvö töp fyrir Keflavíkurstúlkum. Á föstudagskvöld
lék lið KFÍ syðra og var jafnt
að venjulegum leiktíma loknum. Keflavíkurstúlkur voru
síðan mun sterkari í framlengingunni.
Í leik á Torfnesi á sunnudag
sigraði lið Keflavíkur með tíu
stiga mun. Þar með voru

FLATEYRI:
Hjallavegur 20: Neðri hæð 77,4m².
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.500.000,-

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 11: Einbýlishús, 160170m², illa farið. Verð kr. 2 millj., allt
áhvílandi.
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.
Túngata 10: 165m² einbýlishús.
Verð kr. 5.200.000,-. Laust.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 34a, rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000.

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12, 113m² einbýlishús.
Laust.

PATREKSFJÖRÐUR:
Brunnar 2: 178m² einbýlishús. Verð
5.200.000,-. Laust.
Túngata 15: Efri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð kr. 2.200.000. Laus.

Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði kemur út í byrjun júní. Kannaðu málið!

Vanvirtar leikreglur
Þá er lokið einni dýrustu skoðanakönnun sem framkvæmd hefur verið síðustu árin. Atkvæðagreiðslan um framtíð innanlandsflugs í höfuðborginni fór á
þá leið að miklu færri tóku þátt en skoðanakannanir í síma höfðu bent til. Gert
hafði verið ráð fyrir samkvæmt þeim að 2/3 hlutar kjósenda eða nærri 67%
myndu taka þátt í atkvæðagreiðslu borgarstjórnarinnar í Reykjavík um framtíð
flugvallar í Vatnsmýrinni. Aðeins rúmur helmingur tók þátt í atkvæðagreiðslunni
miðað við skoðanakönnun um væntanlega þátttöku. Fróðlegt verður að sjá
hverjar skýringar sérfræðingar í skoðanakönnunum finna.
Aðeins ein ályktun verður dregin af þessari niðurstöðu.
Hún er ómarktæk. Borgarstjórnin setti leikreglur. Niðurstaða
atkvæðagreiðslunnar skyldi teljast bindandi ef þátttakan næði
75% eða ef 50% kjósenda á kjörskrá veldu annan kostinn. En vart voru úrslitin
orðin ljós þegar borgarstjórinn lýsti því fjálglega yfir að hún áliti sig siðferðilega
skuldbundna af þessari niðurstöðu og ætlaði sér að láta þann örlitla meirihluta
ákvæða eða eitt prósentustig ráða niðurstöðunni og flugvöllurinn skyldi víkja
á árunum 2016 til 2024. Hroki borgarstjórans er ótrúlegur. Eftir að eytt hafði
verið 40 til 50 milljónum króna í þessa atkvæðagreiðslu skiptir það borgarstjórann engu máli hvernig kosning fór, það er að segja niðurstöðurnar, sem ekki
uppfylltu skilyrði borgarstjórnar til að teljast markverðar. Þær skulu samt gilda
af því það hentar stefnu borgarstjórans.

Keflavíkurstúlkur komnar
með tvo sigra og leika gegn
KR til úrslita um Íslandsmeistaratitilinn.
Hvað sem þessu líður er
árangur KFÍ-liðsins í vetur
einhver sá besti ef ekki sá
allra besti sem ísfirskt keppnislið hefur náð á landsvísu.
Stelpurnar í KFÍ hafa með
frammistöðu sinni gert betur
en að bæta upp lélegt gengi
strákanna í vetur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, sonur,
sonarsonur, tengdasonur, bróðir, mágur og vinur

Símon Andreas Marthensson Olsen
sem lést á heimili sínu laugardaginn 17. mars, verður
jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn 23. mars kl. 10:30
Guðrún Þorkelsdóttir
Baldvin Marthen Símonarson Olsen
Símon Þorkell Símonarson Olsen
Magni Sær Símonarson Olsen
Lilja Sigurgeirsdóttir
Magnúsína Olsen
Sigríður Þórisdóttir Þorkell Samúelsson
Hulda Björk Georgsdóttir
Kristjana Birna M. Olsen Veigar Þór Guðbjörnsson
Martha Lilja Marthensd. Olsen Maron Pétursson
Sigurveig Björg Harðardóttir
Magnúsína Laufey Harðardóttir Jóhann Egilsson
Gísli Rúnar Harðarson
Samúel Þorkelsson Klara Björnsdóttir
Þorkell Lárus Þorkelsson Júlíana Ernisdóttir
Jónína Þorkelsdóttir Grétar Þór Magnússon

Netspurningin

Atkvæðagreiðsla þessi verður lengi í minnum höfð. Vegna kjarkleysis meirihluta borgarstjórnar og þeirra borgarfulltrúa minnihlutans, sem vilja að flugvöllur
í Vatnsmýrinni og þar með miðstöð innanlandsflugs verði látin víkja um leið,
fékk borgarstjórinn þá hugmynd að efna til atkvæðagreiðslu fyrir nærri 50
milljónir króna. Til þess að allt liti nú betur út voru sem fyrr segir settar leikreglur, en nú ber svo við að þær þarf ekki að virða heldur skulu þeir 384 þátttakendur, sem ber á milli, ráða niðurstöðunni. Borgarstjórinn telur sig siðferðilega
skuldbundinn þeim og skipta nú samþykktir borgarstjórnar
engu. Þessi niðurstaða borgastjórans væri skiljanleg ef það
hefði legið fyrir frá upphafi að svo skyldi vera og þáttakendur
ekki verið blekktir með því sem fyrr segir, að ákveðin skilyrði
þyrftu að vera fyrir hendi til þess að niðurstaða atkvæðagreiðslunnar teldist
marktæk.
Mesta furðu vekur nú sá hroki sem fram kom í máli borgastjórans í morgunþætti
Rásar 2 á mánudaginn, að nú bæru þau samgönguráðherra ábyrgð á því að leysa
málið. Hrokinn vex í ljósi þess að ráðherrann hefur engan dulið, að miðstöð
innanlandsflugs flyttist til Keflavíkurflugvallar væri því ekki vært í Vatnsmýrinni,
sem nú hlýtur að falla undir endurheimt votlendis. Gleymst hefur að kosið
verður til borgastjórnar fjórum sinnum fyrir 2016. Hvað þá verður veit nú
enginn.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Hvert ætlarðu
að ferðast í
sumarfríinu?
Alls svöruðu 443.
Innanlands sögðu 265
eða 59,82%
Á sólarströnd sögðu 56
eða 12,64%
Um Evrópu sögðu 48
eða 10,84%
Lengra út í heim sögðu 23
eða 5,19%
Ekkert sögðu 51 eða 11,51%

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

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

„Valið afar erfitt “
Þrír nemendur Grunnskólans á Ísafirði urðu í efstu sætum í Stóru upplestrarkeppninni á norðursvæði Vestfjarða.
Lokahátíðin fór fram í tónleikasalnum Hömrum á Ísafirði sem var þéttskipaður
áheyrendum. Hátíðin tókst afbragðsvel og listagóðum upplestri nemendanna var vel
fagnað sem og glæsilegum
tónlistaratriðum frá Tónlistarskólanum. Þarna áttust við alls
tíu nemendur úr 7. bekk

grunnskólanna í Bolungarvík,
á Ísafirði og Suðureyri. Hver
þeirra las eitt ljóð eftir Tómas
Guðmundsson, eitt ljóð að
eigin vali og stuttan sögukafla.
Tómas Guðmundsson er
skáld keppninnar í ár og lesa
keppendur um allt land ljóðin
hans á lokahátíðum á hverju
svæði.
Þau sem stóðu á verðlaunapalli í lokin voru Gísli Kristjánsson í 7.B sem lenti í fyrsta
sæti, Dúna Arnórsdóttir í 7.R

sem lenti í öðru sæti og Þórdís
Anna Skúladóttir í 7.K sem
varð þriðja. Baldur Sigurðsson kennari við Kennaraháskólann í Reykjavík var formaður dómnefndar og sagði
hann að valið hefði verið afar
erfitt að þessu sinni enda upplesturinn sérlega fallegur og
áheyrilegur. Aðrir í dómnefndinni voru Anna S. Þráinsdóttir,
kennari við Kennaraháskóla
Íslands, Soffía Vagnsdóttir,
Margrét Geirsdóttir og Ólafur
Örn Ólafsson.
Ýmis kostnaður fylgir hátíð
sem þessari og voru fyrirtæki
í Ísafjarðarbæ afar liðleg og
styrktu hátíðina, m.a. til þess
að kaupa veitingar í hléi, auk
þess sem Mjólkursamlagið
gaf drykkina. Að sögn Herdísar Hübner, kennara á Ísafirði,
eru allir sem fylgst hafa með

Þau lentu í fyrstu þremur sætunum: Gísli Kristjánsson, Dúna Arnórsdóttir og Þórdís
Anna Skúladóttir
Stóru upplestrarkeppninni, en örugglega ekki það síð- viðurkenningarskjal fyrir þáttundirbúningi hennar og fram- asta“, segir Herdís.
tökuna. Þeir sem komust alla
vindu sannfærðir um að hún
Fulltrúar skólanna voru leið á lokahátíðina fengu allir
skilar þátttakendum ómæld- valdir á upplestrarhátíðum bókina „Þjóðsögur á sjó“ frá
um ávinningi. Þeir eru nú ör- hvers skóla sem haldnar voru Bókaforlaginu Eddu. Siguruggari að koma fram fyrir hópi í febrúar. Undirbúningurinn vegararnir í þremur efstu sætfólks og flytja mál sitt og á hafði þá staðið sleitulaust frá unum fengu peningaverðlaun
það jafnt við um sigurvegar- 16. nóvember, Degi íslenskrar sem Sparisjóðirnir gáfu. Fyrana og aðra sem tóku þátt í tungu, en þá var keppnin sett. stu verðlaun voru 15 þúsund,
keppninni. Þetta er í annað
Allir sem þátt tóku í þess- 2. verðlaun 10 þúsund og 3.
sinn sem Grunnskólinn á Ísa- um undirbúningi, þ.e. allir verðlaun 5 þúsund.
firði er með í þessari keppni, nemendur 7. bekkjar, fengu

Fanný Margrét Bjarnardóttir syngur á tónleikunum. Beata
Joó leikur undir á píanó.

Styrktartónleikar í Hömrum

Nærfellt 90 þúsund söfnuðust

„Þetta gekk alveg frábærlega“, sagði Guðrún Jónsdóttir söngkona og söngkennari
að loknum söngtónleikum
nemenda hennar í Hömrum á
Ísafirði á laugardag. „Áheyrendur voru ánægðir enda held
ég að það hafi komið þeim á
óvart hversu fagmannleg
framkoma söngfólksins var.“
Fram komu auk Guðrúnar
sjálfrar þau Fanný Margrét
Bjarnardóttir, Freygerður Ólafsdóttir, Herdís Anna Jónasdóttir, Margrét Hauksdóttir,
Ragnheiður Halldórsdóttir,
Þórunn Arna Kristjánsdóttir
og Esra Esrason. Undirleikari
var Beata Joó.
Tónleikarnir voru haldnir til

styrktar Hjördísi Þráinsdóttur
og Arnaldi Sævarssyni, en þau
þurfa að dvelja í Reykjavík
vegna veikinda sonar síns sem
fæddist í janúarlok. Hjördís
er nemandi Guðrúnar og hafði
ætlað að taka 3. stig í söng nú
í vor.
Nær 90 þúsund krónur söfnuðust á styrktartónleikunum.
Nú á bara eftir að skrifa kort
og senda peningana til Hjördísar og Arnaldar. „Við ákváðum að halda þessari söfnun
opinni eitthvað áfram. Ef fólk
vill styrkja Hjördísi og Arnald,
en komst ekki á tónleikana, er
þeim velkomið að láta mig
hafa peninga sem ég kem svo
til þeirra“, segir Guðrún.

Guðrún Jónsdóttir syngur við undirleik Beötu Joó.
MIÐVIKUDAGUR 21. MARS 2001
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veðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustan átt 10-15 m/s
norðvestantil, en annars
fremur hæg austlæg átt.
Hiti 0-3 stig sunnanlands
en frost 0-5 stig norðantil.
Él um allt land.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg norðaustan
átt og él á norðanverðu
landinu en skýjað með
köflum sunnantil. Frost
0-8 stig, kaldast á Norðurlandi.
Á laugardag:
Breytileg átt, él og frost
yfirleitt á bilinu 0-5 stig.
Á sunnudag:
Breytileg átt, él og frost
yfirleitt á bilinu 0-5 stig.
Á mánudag:
Breytileg átt, él og frost
yfirleitt á bilinu 0-5 stig.

netið

www.swim.is/vestri
Sundfélagið Vestri á
Ísafirði er í mikilli uppsveiflu þessi misserin.
Með sama áframhaldi
getur runnið upp ný gullöld eins og var hjá félaginu fyrir tíu til fimmtán árum. Félagið er með
ágæta heimasíðu þar
sem meðal annars má
finna myndir af krökkunum í keppnisliðum þess,
upplýsingar um árangur
þeirra, æfingatöflur, úrslit í
mótum og skrár um fyrirhuguð mót.

helgin
Íþróttahúsið í Bolungarvík: Sjóðheitur Afró-dans
verður nk. föstudagskvöld
kl. 20:00 í íþróttahúsinu í
Bolungarvík. Þar sýna
börn úr 1.-4. bekk grunnskólans afródans, fullorðnir íþróttagarpar koma
fram í afrískum vafningspilsum og skrautbuxum
við trylltan trommutakt
tveggja trommuleikara.
Kvöldið endar síðan með
trylltum dansi allra sem
eru á staðnum. Afrókvöldið er samvinnuverkefni
leikskóla, tónlistarskóla,
grunnskóla og verkefnisins Heilsubærinn Bolungarvík í tengslum við
Þjóðahátíðina. Aðgangseyrir að kvöldinu er 300
krónur.
18
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Föstudagur 23. mars
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (32:90)
18.30 Búrabyggð (8:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Gettu betur (6:7) Seinni þáttur
undanúrslita í spurningakeppni framhaldsskólanna.
21.05 Taggart. Skosk sakamálamynd
um Jardine og félaga, arftaka Taggarts.
22.50 Skotbardaginn. (Gunfight at the
O.K. Corral) Vestri frá 1957 um Wyatt
Earp og Doc Holliday og átök þeirra við
Clanton-fjölskylduna í bænum Tombstone árið 1881. Aðalhlutverk: Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming
og Lee Van Cleef.
00.50 Teningaspil. (Snake Eyes)
Bandarísk spennumynd frá 1998. Lögreglumaður fær dularfullt mál til rannsóknar þegar varnarmálaráðherra Bandaríkjanna er myrtur þar sem hann er
áhorfandi á hnefaleikabardaga. e. Aðalhlutverk: Nicolas Cage, Gary Sinise,
John Heardog Carla Cugino.
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 23. mars

Sunnudagur 25. mars

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.30 Í fínu formi 4
09.45 Jag
10.35 Lífið sjálft (1:21) (e)
11.20 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Segemyhr (24:34) (e)
13.00 Ef ég væri ríkur
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (8:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (11:25)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Denni dæmalausi snýr aftur.
(Dennis the Menace Strikes Again) Vinsamlegast harðlæsið öllum hurðum og
tryggið að gluggar séu vel lokaðir. Látið
svo nágranna ykkar vita að Denni er
kominn aftur! Óþekktaranginn hann
Denni er samur við sig og ekkert lát er á
uppátækjum hans. Johnson afi er nú
fluttur í bæinn og ekki er það til að létta
áhyggjur herra Wilsons í næsta húsi.
Aðalhlutverk: Justin Cooper, Don Rickles, George Kennedy.
21.20 Ó,ráðhús (12:26) Röð tilviljana
fær Caitlin og Mike til að viðurkenna
fyrir sjálfum sér að þau séu spennt hvort
fyrir öðru. Þau eru hins vegar ekki alveg
á því að viðurkenna það í fyrstu. Borgarstjóranum og Stuart tekst með glæsibrag
að klúðra opinberri heimsókn sendifulltrúa Svía til borgarinnar.
21.50 Raspútín. Mögnuð mynd um einn
merkasta mann rússneskrar sögu, Raspútín. Hann gekk undir nafninu brjálaði
Rússamunkurinn en var þó hvorki brjálaður né munkur. Hann komst til valda í
Rússlandi í gegnum tengsl sín við Romanov-keisarafjölskylduna og áður en yfir
lauk var hann orðinn einn valdamesti
maður keisaraveldisins. Myndin hlaut
fern Golden Globe verðlaun árið 1996.
Aðalhlutverk: Alan Rickman, Greta
Scacci, Ian McKellen.
23.35 Alaska. Ævintýramynd fyrir alla
fjölskylduna um systkinin Sean og Jessie
sem storka örlögunum og hefja upp á
eigin spýtur leit að föður sínum sem
brotlenti flugvél sinni í óbyggðum Alaska. Björgunarsveitarmönnum hafði
ekkert orðið ágengt við leit en krakkarnir
eru sannfærðir um að þeim takist að
finna flugvélarbrakið. Að sjálfsögðu
lenda systkinin í ótrúlegum ævintýrum í
óbyggðunum. Aðalhlutverk: Thora
Birch, Dirk Benedict, Vincent Kartheiser,
Charlton Heston.
01.25 Skuldaskil. (Sin and Redemption)
Átakanleg sjónvarpsmynd. Billie Simms
varð fyrir þeirri hörmulegu reynslu að
vera nauðgað. Hún er nú gift og á barn
og reynir að horfa björtum augum til
framtíðarinnar. Eiginmaður hennar er
hins vegar ekki sá sem hann segist vera
og þegar Billie kemst að hinu sanna
hrynur veröld hennar til grunna. Aðalhlutverk: Cynthia Gibb, Richard Grieco,
Cheryl Pollack, Ralph Waite.
02.55 Dagskrárlok

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (88:107)
10.22 Róbert bangsi (25:39)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Kastljósið
11.35 Skjáleikurinn
14.30 Sjónvarpskringlan
14.45 Maður er nefndur
15.20 Mósaíkon.
16.00 Mannslíkaminn (1:8)
17.00 Geimferðin (18:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Töfrahringurinn
18.45 Sögurnar hennar Sölku (5:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Kóngur í ríki sínu
20.30 Fréttir aldarinnar
20.35 Hálandahöfðinginn (4:8)
21.25 Helgarsportið
21.50 Galni gesturinn. (Gadjo dilo)
Bíómynd frá 1999 eftir Tony Gatlif sem
unnið hefur til fjölda verðlauna. Stéphane
er ungur Frakki á ferð um Rúmeníu í leit
að söngkonu sem pabbi hans hélt upp á.
Í þorpi einu býður gamall sígauni honum
gistingu og Stéphane heillast af menningu sígaunanna og ekki síður af hinni
villtu og ástríðufullu Sabínu. Aðalhlutverk: Romain Duris, Rona Hartner og
Izidor Serban.
23.30 Deiglan
23.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.50 Orkuboltar
11.25 Eldlínan
12.00 Best í bítið
12.50 Gerð Finding Forrester
13.05 NBA-tilþrif
13.35 60 mínútur II (e)
14.30 Konuilmur
17.05 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (13:24)
20.30 Ást og franskar. (Home Fries)
Herra Lever heldur fram hjá eiginkonunni en hún ætlar ekki að sitja með hendur í skauti og skipar sonum sínum að
toga með öllum tiltækum ráðum nafnið
á stúlkunni upp úr stjúpföður þeirra. Það
vill ekki betur til en svo að karlinn fær
hjartaáfall við aðfarirnar og stúlka ein
sem vinnur á hamborgarastað í nágrenninu gæti komið upp um voðaverk þeirra
bræðra. Þeir verða að losa sig við stúlkuna en grunar ekki að þeir gætu ef til vill
verið að slá tvær flugur í einu höggi.
Aðalhlutverk: Drew Barrymore, Luke
Wilson, Jake Busey.
22.10 Kennum kennaranum. (Teaching Mrs. Tingle) Leigh Ann Watson er
duglegur nemandi í framhaldsskóla. Hún
á góða von um skólastyrk og hefur sett

Laugardagur 24. mars
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (33:90)
09.30 Mummi bumba (24:65)
09.35 Bubbi byggir (25:26)
09.48 Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (13:26)
10.45 Kastljósið
11.05 Þýski handboltinn
12.25 Skjáleikurinn
13.45 Sjónvarpskringlan
14.00 Bikarkeppnin í blaki. Bein útsending frá úrslitaleiknum í kvennaflokki
í íþróttahúsinu við Austurberg í Reykjavík.
16.00 Bikarkeppnin í blaki. Bein útsending frá úrslitaleiknum í karlaflokki í
íþróttahúsinu við Austurberg í Reykjavík.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (2:6)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
21.00 Paradís. (Paradise) Bandarísk
bíómynd frá 1991 um tíu ára dreng sem
dvelur sumarlangt hjá hjónum og hjálpar
þeim að vinna úr vandamálum sínum.
Aðalhlutverk: Don Johnson, Melanie
Griffith og Elijah Wood.
22.50 Löggan í Beverly Hills II. (Beverly Hills Cop II) Bandarísk hasarmynd
í léttum dúr um ævintýri lögreglumanns
í Los Angeles. Kvikmyndaskoðun telur
myndina ekki hæfa fólki yngra en 12
ára. Aðalhlutverk: Eddie Murphy, Jürgen
Prochnow, Ronny Cox, John Ashton og
Brigitte Nielsen.
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 24. mars

Óskarsverðlaunin
2001
Stærstu stjörnurnar í kvikmyndaborginni Hollywood koma
saman á Óskarsverðlaunahátíðinni sem sýnd verður í
beinni útsendingu á Stöð 2 kl.
01:30 aðfaranótt sunnudags.
Kvikmyndin Gladiator er tilnefnd til tólf Óskarsverðlauna
og lag Bjarkar Guðmundsdóttur er tilnefnd til verðlauna.
Á undan hátíðinni verður
sýndur hálftíma þáttur um
undirbúning hennar. Kynnir
kvöldsins er gamanleikarinn
Steve Martin. Góða skemmtun!

stefnuna á frekara nám í Harvard. Fyrst
verður hún samt að fá góða einkunn í
sögu. Frú Tingle kennir sögu en hún
þykir mjög viðskotaill. Þeim lendir saman og Leigh Ann sér strax að hún getur
kvatt menntabrautina. Henni er illa við
að gefast upp og ákveður að snúa á
kennarann með eftirminnilegum hætti.
Aðalhlutverk: Helen Mirren, Katie
Holmes, Jeffrey Tambor, Molly Ringwald, Robert Gant.
23.45 Forfallakennarinn. (The Substitute) Glæpagengi ræðst á kennslukonu í
gagnfræðaskóla sem verður til þess að
kærasti hennar, Shale, ákveður að dulbúa
sig sem kennara til þess að uppræta gengið í skólanum. En glæpaklíkan er hörð í
horn að taka og því verður Shale að
sækja liðsstyrk til félaga síns sem er
málaliði. Saman segja þeir klíkunni stríð
á hendur og berjast til síðasta blóðdropa.
Aðalhlutverk: Tom Berenger, Diane
Venora, Ernie Hudson, Glenn Plummer.
01.35 Eldfjallið. (Volcano) Þriggja
stjarna stórslysamynd sem gerist í stórborginni Los Angeles. Yfirmaður almannavarna þar á bæ kemst að því sér til
mikillar skelfingar að undir borginni
kraumar mikill hraunmassi sem er við
það að brjótast fram og eldgos er yfirvofandi. Borgin er í mikilli hættu og íbúarnir reyna að bjarga sér með öllum tiltækum ráðum.Aðalhlutverk: Tommy Lee
Jones, Anne Heche, Gaby Hoffman.
03.15 Dagskrárlok

Sunnudagur 25. mars
07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Góðborgari
15.20 Simpson-fjölskyldan (22:23)
15.45 Oprah Winfrey
16.30 Nágrannar
18.25 Fornbókabúðin (4:4) (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 Hælbítar. (American Buffalo)
Myndin fjallar um eilífa baráttu manna
um að komast áfram í lífinu. Don Dubro
er eigandi skranbúðar og dreymir um að
verða ríkur. Hann heldur daglega fundi
með tveimur vinum sínum um hvernig
fara eigi að því en þetta virðist fremur
vera af gömlum vana en af einhverri trú
á að hann muni efnast. Hinn óheflaði
vinur hans Teach er þó annaðhvort of
vitlaus eða of þrjóskur til þess að sætta
sig við það hlutskipti sem honum er ætlað í lífinu. Aðalhlutverk: Dustin Hoffman, Dennis Franz, Sean Nelson.
23.30 Emma. Rómantísk gamanmynd
eftir sögu Jane Austen. Aðalsögupersónan er Emma Woodhouse sem lifir eins
og blóm í eggi hjá ekkjumanninum föður
sínum í smábænum Highbury. Emma
hefur það helst fyrir stafni að finna öðrum
lífsförunaut en er úti að aka hvað ástarmál
hennar sjálfrar varðar. Hún virðist til að
mynda ekki sjá þá álitlegu karlmenn
sem líta hana hýru auga. Maltin gefur
þrjár stjörnur. Aðalhlutverk: Greta

Scacchi, Toni Collette, Gwyneth Paltrow,
Jeremy Northam.
01.30 Óskarinn undirbúinn. (2001
Academy Awards Pre Show)
02.00 Óskarinn í beinni. Bein útsending
frá afhendingu Óskarsverðlaunanna.
2001.
05.25 Dagskrárlok

Föstudagur 23. mars
17.15 David Letterman. David Letterman er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi. Spjallþáttur hans er á dagskrá
Sýnar alla virka daga.
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 Lúðrasveit verkalýðsins. (Brassed Off) Útlitið í litla námumannabænum
í Jórvíkuskíri er dökkt. Námunni, sem
hefur veitt íbúunum vinnu í áratugi,
verður senn lokað og til að bæta gráu ofan á svart eru framtíðarhorfur lúðrasveitarinnar, sem er stolt bæjarbúa, slæmar.
Innganga Gloriu í sveitina breytir hins
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vegar öllu. Hún er góður hljóðfæraleikari
sem getur blásið nýju lífi í lúðrasveitina
og hugsanlega hvatt fólkið til frekari
dáða. Aðalhlutverk: Pete Postlethwaite,
Tara Fitzgerald, Ewan McGregor, Jim
Carter, Kenneth Colley.
01.30 Háannatími. (High Season)
Dramatísk kvikmynd sem gerist á grísku
eyjunni Ródos. Katherine er ljósmyndari
með viss áform í huga. Hún fær þó lítinn
frið til að sinna sínum málum því ótrúlegasta fólk dregst inn í líf hennar. Þar
má nefna uppivöðslusaman ferðalang,
njósnara og fyrrverandi maka ljósmyndarans. Myndin vann til verðlauna á alþjóðlegu San Sebastian kvikmyndahátíðinni 1987. Aðalhlutverk: Jacqueline
Bisset, James Fox, Irene Papas, Sebastian Shaw, Kenneth Branagh.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 24. mars
15.15 Landsleikur í knattspyrnu. Bein
útsending frá leik Búlgaríu og Íslands í
3. riðli undankeppni HM.
18.00 Landsleikur í knattspyrnu. Útsending frá leik Englands og Finnlands
í 9. riðli undankeppni HM.
19.45 Jerry Springer
20.30 Naðran (13:22)
21.15 Sú eina sanna. (She´s the One)
Rígurinn á milli bræðranna Mickeys og
Francis hefur ætíð verið mikill og ekki
skánar ástandið þegar Francis heldur
fram hjá konu sinni með fyrrverandi
unnustu Mickeys, Heather. Hún vill fara
aftur til Mickeys en hann kærir sig ekki

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 24. mars kl. 14:00
Bikarkeppnin í kvennaflokki í blaki
Laugardagur 14. mars kl. 16:00
Bikarkeppnin í karlaflokki í blaki

Sjónvarpsstöðin Sýn
Laugardagur 24. mars kl. 15:15
Landsleikur í knattspyrnu: Búlagaría – Ísland
Laugardagur 24. mars kl. 02:00
Hnefaleikar: Oscar de la Hoya – Arturo Gatti

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

Örfá sæti laus! – Örfá sæti laus! – Örfá sæti laus!
Hinn landskunni skemmtikraftur, Ómar Ragnarsson,
skemmtir matargestum laugardagskvöldið 24. mars
ásamt undirleikaranum Hauki Heiðari.
Miðapantanir í síma 456 5525.

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

kirkja

fjölmiðlar

Ísafjarðarkirkja:
Guðsþjónusta sunnudaginn 25. mars kl. 11:00.
Kirkjuskólinn verður á
laugardag kl. 11:00.
Holtskirkja:
Æskulýðsguðsþjónusta
fyrir allan aldur í umsjón
unglinga verður sunnudaginn 25. mars kl. 14:00.
Kirkjukaffi.

„Ken“ með
keðjusög
Rapparinn Eminem er frægur fyrir skandala
sína en líka fyrir að vinna Grammy-verðlaunin.
Nú er verið að gera hann „ódauðlegan“ í líki
Action-brúðu sem senn kemur á mark-að. Þessi
meinti hommahatari, kvenfyrirlitningarrembill
og ofbeldisdýrkandi verður í brúðulíkinu eins „eðlilegur“ og kostur er –
með tattóið á sínum
stað og keðjusögina í hendi. Nú er að
vita hvort þau Britney Spears og Eminem ná sömu vinsældum og parið
fræga Barbie og
Ken...

lengur um hana þar sem hann telur sig
hafa fundið hina einu sönnu ást með
Renee. Aðalhlutverk: Cameron Diaz,
Edward Burns, Jennifer Aniston.
22.50 Trufluð tilvera (17:17)
23.15 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu
23.40 Bráðin (e)
00.00 Hnefaleikar. Útsending frá hnefaleikakeppni í Las Vegas.
02.00 Hnefaleikar - Oscar de la Hoya.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas. Á meðal þeirra sem mætast
eru Oscar de la Hoya,fyrrverandi heimsmeistari í veltivigt, og Arturo Gattti.
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Lúxusbíll?
„Þetta er hávaðasamasti, óþægilegasti, þrengsti og vafalaust ópraktískasti
Bentley sem nokkru sinni hefur verið
smíðaður“, segir forstjóri Bentley Motors
um hinn nýja Bentley EXP Speed 8. En
hann bætir við: „Þetta er hraðskreiðasti
og villtasti Bentley allra tíma.“ Hinir
bresku Bentley og Rolls Royce eru eins
konar tvíburar og fornfræg eðalmerki.
Reyndar eru þessir bílar ekki lengur
breskir nema að hluta, því að verksmiðjurnar eru í eigu þýska Volkswagenfyrirtækisins. Nú ætlar Bentley að senda
bíl í Le Mans kappaksturinn á ný eftir
rúmlega 70 ára hlé.

frekara sambandi. Aðalhlutverk: Brenda Blethyn, Phyllis Logan, Timothy
Spall, Marianne Jean-Baptiste, Claire
Rushbrook.
23.50 Lögregluforinginn Nash
00.35 Í háloftunum. Dramatísk kvikmynd um hóp fallhlífastökkvara sem
ferðast um og leikur listir sínar. Aðalhlutverk: Burt Lancaster, Deborah
Kerr, Gene Hackman, Bonnie Bedelia.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 25. mars
13.00 Hnefaleikar - Oscar de la Hoya
16.00 Meistarakeppni Evrópu
17.00 NBA-leikur vikunnar. Bein útsending frá leik Miami Heat og San
Antonio Spurs.
19.45 Epson-deildin. Bein útsending.
21.30 Leyndarmál og lygar. (Secrets
and Lies) Bresk verðlaunamynd sem
hlotið hefur einróma lof gagnrýnenda.
Ung, vel menntuð blökkukona stendur á
tímamótum í lífinu. Fósturforeldrar
hennar eru báðir fallnir frá og hún
ákveður að nú sé tímabært að hefja leit
að kynforeldrum sínum. Henni verður
vel ágengt en sannleikurinn kemur henni
vægast sagt í opna skjöldu. Móðirin,
sem hún finnur eftir nokkra leit, verður
sömuleiðis fyrir nokkru áfalli en í sameiningu reyna þær að gera gott úr öllu
saman og eru staðráðnar í að koma á

Föstudagur 23. mars
17.00 Jay Leno (2s). Konungur spjallþáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Topp 20 (2s)
19.00 Myndastyttur
19.30 Entertainment Tonight
20.00 Get Real
21.00 Björn og félagar. Spjallþáttakóngur Íslands, Björn Jörundur stjórnar
þættinum.
22.00 Fréttir
22.15 Allt Annað
22.20 Málið
22.30 Djúpa Laugin. Dóra og Mariko
koma Íslendingum á stefnumót. Við
fylgjumst með því hvað gerðist hjá
síðasta stefnumótapari og komum nýju

Kl. 02 aðfaranótt
sunnudags verður
sýndur stórbardagi á
Sýn er Oscar de la
Hoya mætir aftur í
hringinn eftir
nokkurt hlé og mætir
Arturo Gatti. Bardaginn fer fram í Las
Vegas og er óhætt að
segja að hann sé
mjög tvísýnn. Fyrr
um daginn eða kl.
15:15 verður landsleikur Búlagaríu og
Íslands í knattspyrnu
sýndur á Sýn.
Sunnudagur 25. mars kl. 17:00
NBA: Miami Heat – San Antonio Spurs
Sunnudagur 25. mars kl. 19:45
Epson-deildin: Leikur óákveðinn

þakkir
Innilegar þakkir sendi ég
öllum þeim sem heimsóttu
mig og færðu mér gjafir í
tilefni af 75 ára afmæli
mínu 14. mars sl. Guð
blessi ykkur öll. Guðmundur Halldórsson,
Hlíf 1, Ísafirði.

netið

pari á stefnumót.
23.30 CSI(2s)
00.30 Entertainment Tonight (2s)
01.00 Profiler (2s)
02.00 Óstöðvandi Topp 20.

Laugardagur 24. mars

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Ingi Þór Ágústsson,
þjálfari hjá Sunfélaginu
Vestra á Ísafirði svarar:

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt (2s)
12.00 Dateline (2s)
13.00 20/20 (2s)
14.00 Survivor (2s)
15.00 Mótor (2s). Í þættinum er fjallað
um flest það sem gengur fyrir mótor.
15.30 Adrenalín (2s). Í Adrenalíni er
fylgst með jaðarsporti og hefðbundnar
íþróttir eru víðs fjarri.
16.00 Djúpa laugin (2s)
17.00 Sílikon (2s)
18.00 2 Gether (2s)
18.30 Two guys and a girl (2s)
19.00 Get Real (2s)
20.00 Konfekt. Konfekt er menningarog listaþáttur. Í þættinum er fjallað um
listviðburði og tekið á þeim málum sem
eru í gangi í þjóðfélaginu.
20.30 Two guys and a girl
21.00 Everybody Loves Raymond
21.30 Saturday Night Live.
22.30 Profiler. Réttarsálfræðingurinn
Sam Waters vinnur með sérsveit FBI við
rannsóknir erfiðustu glæpamálanna.
23.30 Jay Leno (2s)
00.30 Jay Leno (2s)
01.30 Óstöðvandi Topp 20.

Sunnudagur 25. 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
14.00 Everybody Loves Raymond (2s)
14.30 Konfekt (2s)
15.00 Björn og félagar (2s)
16.00 Fólk – með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (2s) Fjallað um hönnun og arkitektúr.
18.00 Brooklyn South (2s)
19.00 Pensúm. Háskólaþátturinn Pensúm er í umsjón Þóru Karitasar og Jóns
Geirs.
19.30 Tvípunktur
20.00 20/20. Fréttaskýringaþáttur með
Barböru Walters og félögum.
21.00 Mótor. Í Mótor er fjallað um bíla,
byssur, jeppa, snjósleða, fjórhjól, flugvélar og flest það sem gengur fyrir mótor.
21.30 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í
viðskiptum liðinnar viku.
22.00 Silfur Egils
23.30 Dateline. Fréttaskýringaþáttur þar
sem farið er í saumana á athyglisverðum
málum og talað við fólkið á bak við fréttirnar.
00.30 Óstöðvandi Topp 20.

Auglýsingar og áskrift
sími 456 4560

Íbúð til sölu!
Til sölu er íbúð að Hlíðarvegi 15, efri hæð,
sem er 3ja - 4ra herbergja íbúð, um 95m².
Nánari upplýsingar gefur Jónas Björnsson í
símum 456 3482 eða 456 3501

Vorkveðja
úr íþróttahúsinu

Þeir gestir íþróttahússins á Torfnesi sem
gætu átt einhverjar eigur sínar í óskilamunum
eru vinsamlegast beðnir að vitja þeirra.
Starfsfólk.

,,Það markast
af áhugamálum mínum og
starfi hvað ég
skoða á vefnum. www.
swim.is er sá
vefur sem ég held úti
ásamt Birgi Þór Halldórssyni. Þetta er vefur um allt
sundlíf á Íslandi, inniheldur
allt sem þú vilt vita um
sund. www.insweep.com
og www.nuoto.it eru vefir
sem færa mér fréttir af
gangi mála í sundi í Evrópu. Þangað sendi ég líka
fréttir af gangi mála af
sundi hér heima. www.
kr.is/sund er líka vefur
sem mér finnst gaman að
skoða. Sunddeild KR kom
hvað fyrst fram með lifandi
vef innan sundheimsins.
www.isafjordur.is er vefur
sem mér finnst líka gaman
að skoða. Finnst fræðandi
að fylgjast með umræðunni í bæjarpólitíkinni,
skoða mikið fundargerðir
nefnda bæjarins. Mjög
hrár en góður.. www.bb.is
er sá vefur sem ég fer inn
á daglega til að fylgjast
með því hvað er í gangi í
mínu bæjarfélagi. Vefur
sem allir ættu að heimsækja reglulega og standa
vel að.
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Ísafjörður

Slasaðist
á vélsleða
Maður á þrítugsaldri
féll af vélsleða sem hann
ók um Breiðadalsheiði
síðdegis á laugardag og
lenti undir sleða félaga
síns sem var þar á ferð
með honum.
Maðurinn var fluttur á
Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði með aðstoð björgunarsveitarinnar Tinda í
Hnífsdal og síðan með
sjúkraflugi til Reykjavíkur. Hann mun hafa verið
fótbrotinn.

Súðavíkurhlíð

Ók á öfugum vegarhelmingi
Sérkennilegur árekstur
átti sér stað á Súðavíkurhlíð aðfaranótt laugardags.
Ökumaður á leið frá
Ísafirði var nýkominn í
gegnum hamarsgatið
þegar hann sá annan bíl
koma á móti sér. Fannst
honum hinn bíllinn vera
á öfugum vegarhelmingi
og vék því eins langt út í
kant og honum var unnt.
Ökumaður bílsins sem
kom á móti hélt sínu
striki. Bílarnir rákust
saman og voru báðir
óökufærir.
Ökumaður bílsins sem
ók á röngum vegarhelmingi er breskur ríkisborgari. Vinstri umferð í Bretlandi og voru viðbrögð
mannsins því með þessum hætti þegar bílarnir
mættust. Báðir ökumennirnir og farþegi í öðrum
bílnum sluppu án meiðsla.

12.PM5

Alfreð Erlingsson selur verslunina Metró-Áral á Ísafirði

Húsasmiðjan hf. kaupir
Húsasmiðjan hf. í Reykjavík hefur keypt byggingarvöruverslunina Metró-Áral
ehf. við Mjallargötu á Ísafirði
af Alfreð Erlingssyni pípulagningameistara og fjölskyldu hans. Gengið var frá
sölunni í síðustu viku en
Húsasmiðjan tekur við rekstrinum í byrjun apríl. Verslunin
verður innlimuð í Húsasmiðjuna og rekin undir nafni hennar. „Þeir komu að máli við
mig og hafa sjálfsagt verið
búnir að athuga hér rekstrarumhverfið áður. Það tók mjög
stuttan tíma að ná samkomulagi og ganga frá málinu.
Frumkvæðið er algerlega
komið frá þeim“, sagði Alfreð
í samtali við blaðið.
Húsnæðið við Mjallargötuna er í eigu Alfreðs og fleiri
og verður það áfram en Húsasmiðjan verður með það á
leigu. Sama starfsfólkið verður áfram í versluninni en skrifstofuhaldið verður lagt niður.
Sjálfur ætlar Alfreð að halda
áfram í pípulagningunum og
þjóna viðskiptavinum sínum
á þeim vettvangi eins og verið
hefur.
Alfreð segist ekki búast við
umtalsverðum breytingum á

Húsasmiðjan hf. í Reykjavík hefur keypt rekstur Metró-Árals ehf. á Ísafirði.
rekstri verslunarinnar með til- verið mjög samhent. „Þetta held ég að þetta hafi verið
komu nýrra eigenda. „Ef eitt- var eins og lítil fjölskylda. heppilegur tími til að selja.“
hvað er, þá verður þjónustu- Reksturinn gekk vel og allir Alfreð vill ekki gefa neitt upp
stigið aukið. Að vísu getur voru mjög samtaka. Mér um verð og skilmála, frekar
það vísu varla orðið betra en leiddist ekkert að reka fyrir- en venja er í tilvikum sem
það var“, segir hann, „en sjálf- tækið. Af minni hálfu var ekk- þessum.
sagt verða einhverjar áherslu- ert tilefni til þess að standa
Kaupin á byggingavörubreytingar.“
upp og vilja selja.“
verslun á Ísafirði eru í samFyrirtækið Áral, sem seinna
Alfreð kveðst þó vera sáttur ræmi við stefnu Húsasmiðjhlaut nafnið Metró-Áral, var við söluna. „Annars hefði ég unnar að hasla sér völl úti um
stofnað fyrir tíu árum. Frá ekki verið að selja. Þegar ein- land. Fyrirtækið rekur versl1997 hefur það verið í eigu hver kemur og vill kaupa eitt- anir á Akureyri og Húsavík
Alfreðs og fjölskyldu hans. hvað af þér, þá er bara spurn- og er að opna verslanir á EgilsHann segir að starfsliðið hafi ingin um rétta verðið. Líka stöðum og Selfossi.

Ný skýrsla Byg
gðastofnunar um sjávarútveg og byg
gðaþróun
Byggðastofnunar
byggðaþróun

Kvóti upp á 8,8 milljarða hefur verið fluttur frá Vestfjörðum
Vestfirðir hafa misst meiri
þorskaflaheimildir en aðrir
landshlutar á undanförnum árum. Veiðiheimildir báta og
skipa frá Ísafirði og Hnífsdal
hafa minnkað úr 22.213
þorskígildistonnum árið 1997
niður í 13.267 tonn árið 2000
eða um liðlega 40%. Árið
1996 voru starfandi sjö fiskvinnsluhús á Ísafirði og í
Hnífsdal með 35 manns eða
fleiri í vinnu við fiskverkun.
Samtals störfuðu hjá þessum
fyrirtækjum 620 manns í fullu
starfi. Árið 2000 er einungis
eitt af þessum fyrirtækjum
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starfandi en til hafa orðið tvö
ný fyrirtæki. Samtals störfuðu
á síðasta ári hjá þessum þremur fyrirtækjum 190 manns
samanborið við 620 manns
hjá sjö fyrirtækjum árið 1996.
Þetta kemur fram í nýrri
skýrslu, sem Haraldur Líndal
Haraldsson, hagfræðingur hjá
Nýsi hf. hefur gert fyrir

Byggðastofnun og birt var í
síðustu viku.
Í skýrslunni segir, að ljóst
sé að ákvæði laganna um
frjálst framsal veiðiheimilda
hafi haft víðtækar afleiðingar
á þróun byggðar í landinu með
tilflutningi aflaheimilda á
milli landshluta og einstakra
byggðarlaga. Þetta hafi leitt

til verulegrar skuldaaukningar
í sjávarútvegi, lækkunar launa
í fiskvinnslu í samanburði við
aðrar atvinnugreinar og fólksflótta af landsbyggðinni.
Alls hafa verið fluttar frá
Vestfjörðum veiðiheimildir í
þorski sem nema 10.338 tonnum. „Samkvæmt upplýsingum frá Kvóta- og skipasölunni
ehf. er söluverð nú á óveiddum veiðiheimildum í þorski
kr. 850 á kg. Miðað við það er
verðmæti þeirra veiðiheimilda
sem fluttar hafa verið frá Vestfjörðum um krónur 8,8 milljarðar“, segir í skýrslunni.
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