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húseignum hafa tafiðhúseignum hafa tafiðhúseignum hafa tafiðhúseignum hafa tafiðhúseignum hafa tafið
Ekki var í gær búið að

ganga frá uppkaupum á fast-
eignum á lóð stórhýsisins
sem Ágúst og Flosi ehf.
áforma að reisa við Hafnar-
stræti á Ísafirði. Samninga-
viðræður hafa staðið yfir
undanfarnar vikur og sam-

kvæmt heimildum blaðsins
stóðu vonir til að hægt yrði að
ljúka samningum fyrir páska,
en ekki varð af því. Þau mál
munu vera þau einu sem
strandað hefur á varðandi und-
irbúninginn að byggingu stór-
hýsisins.

Vitað er að verktakarnir eru
fyrir nokkru farnir að ókyrrast
allverulega, enda vilja þeir
ekki ganga frá neinum samn-
ingum við væntanlega kaup-
endur eða leigjendur í húsinu
fyrr en allir hnútar hafa verið
hnýttir. Áformað var að hefj-

ast handa við verkið strax og
hægt væri og skila bygging-
unni fullkláraðri fyrir jól. Ekki
munu menn ennþá vera brunn-
ir inni á tíma.

Ef ekki nást samningar er
sú leið fyrir hendi, að húseign-
irnar verði teknar eignarnámi.

Slíkt á ekki að taka langan
tíma. Víst má telja, að þessi
mál verði komin í höfn með
einum eða öðrum hætti í
síðasta lagi um næstu mán-
aðamót. Þá munu verktakar
geta sett á fullan skrið.
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Hagsmunir bæjarfélagsins ofar hverri kröfuHagsmunir bæjarfélagsins ofar hverri kröfuHagsmunir bæjarfélagsins ofar hverri kröfuHagsmunir bæjarfélagsins ofar hverri kröfuHagsmunir bæjarfélagsins ofar hverri kröfu
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

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

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

Fólk sem tekur að sér vörslu almannafjár stendur oft frammi fyrir erfiðum
spurningum. Því er ætlað að gæta hagsmuna okkar, sem kusum það til trún-
aðarstarfa. Hagsmunir okkar, hvers og eins, fara hins vegar ekki alltaf saman.
Mörg dæmi má finna, þar sem einstaklingar gátu nýtt sér aðstöðu
sem gekk þvert á hagsmuni fjöldans. Slík mál eru ætíð vandmeðfarin.
Að hver sé sjálfum sér næstur, er skoðun út af fyrir sig. Í málum af
þessu tagi finnst hinum kjörnu fulltrúum gjarnan sem þeim sé stillt
upp við vegg. Þeir séu málaðir út í horn. Í slíkri úlfakreppu tekur prinsipið oft
völdin og allt fer í hnút.

Fjölmörg sveitarfélög á landsbyggðinni eiga í vök að verjast þótt heldur hafi
dregið úr aðförinni að þeim. Mörg þeirra á þann veg stödd, að þau mega ekki
missa af einu einasta tækifæri sem rennt gæti styrkum stoðum undir framtíð
þeirra. Ísafjarðarbær er þar engin undantekning.

Fyrirhugað stórhýsi í hjarta Ísafjarðarbæjar er stærsta skrefið sem lengi
hefur verið fyrirhugað að stíga til viðhalds og eflingar höfuðstað Vestfjarða.
Oft hefur verið þörf. Nú er nauðsyn. Þessu veigamikla máli mega hvorki

þröng prinsipsjónarmið né óbilgjörn viðhorf sigla í strand. Í þessu máli verða
framtíðarhagsmunir bæjarfélagsins að ríkja ofar hverri kröfu, líkt og nóbels-
skáldið okkar orðaði það svo snilldarlega um fegurð himinsins.

Velkomin sértu HarpaVelkomin sértu HarpaVelkomin sértu HarpaVelkomin sértu HarpaVelkomin sértu Harpa
Eftir nánast snjólausan vetur fögnum við sumri með nægan

skíðasnjó. Þetta á að minnsta kosti við um Ísfirðinga. Hefði einhvern tíma þótt
í sögur færandi að takmarkað væri hægt að komast á skíði að vetri til í sjálfum
skíðabænum Ísafirði.

En hvernig sem viðrar við sumarkomu almanaksins, þá vitum við að með
hækkandi sól og lengri degi styttist í vorverkin og sumarið er á næstu grösum.
Ekkert fær þessu breytt. Eftir þessum tímamótum bíðum við með sömu
óþreyjunni ár eftir ár.

Bæjarins besta óskar landsmönnum gleðilegs sumars og þakkar tryggum
lesendum og viðskiptavinum samfylgdina á liðnum vetri.

-s.h.

TungudalurTungudalurTungudalurTungudalurTungudalur

NokkirNokkirNokkirNokkirNokkir
brákuðustbrákuðustbrákuðustbrákuðustbrákuðust

og brotnuðuog brotnuðuog brotnuðuog brotnuðuog brotnuðu
Nokkur óhöpp urðu á skíða-

svæði Ísfirðinga um dymbil-
viku og páska og brákuðust
nokkrir á skíðum og snjóbrett-
um. Vitað er um að minnsta
kosti þrjú beinbrot á þessum
tíma.

Þetta getur ekki talist meira
en venjulegt og eðlilegt er við
skíðaiðkun hjá þeim fjölda
sem hér var um að ræða.

ÖnundarfjörðurÖnundarfjörðurÖnundarfjörðurÖnundarfjörðurÖnundarfjörður

GrunurGrunurGrunurGrunurGrunur
um ölvun-um ölvun-um ölvun-um ölvun-um ölvun-
araksturaraksturaraksturaraksturarakstur

Snemma á mánudagsmorg-
un var bíl ekið langt út af
veginum rétt innan við Sól-
bakka á Flateyri. Að sögn
sjónarvotta var bíllinn á tals-
verðri ferð á leið frá Flateyri.

Ökumaður var einn í bílnum
og slasaðist hann ekki en er
grunaður um ölvun við akstur.

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

Hraðatak-Hraðatak-Hraðatak-Hraðatak-Hraðatak-
mörk illa virtmörk illa virtmörk illa virtmörk illa virtmörk illa virt

Önundur Jónsson, yfirlög-
regluþjónn á Ísafirði, kveðst
ánægður með að ekkert um-
ferðaróhapp varð á leiðinni til
eða frá Ísafirði í hinni miklu
umferð vegna Skíðaviku Ís-
firðinga. Hann segir greinilegt
að öflugt umferðareftirlit í Ísa-
fjarðardjúpi hafi skilað sér.

„Lögreglan fór á hverjum
degi inn í Djúp. Því miður
þurfti að taka of marga fyrir
of hraðan akstur. Menn óku á
allt að 133 km hraða þar sem
leyfður hámarkshraði er 90
km. Sérstaklega virtust menn
eiga erfitt með að virða hraða-
takmörk í Súðavík.“

„Senn kemur vor“ í Víkurbæ og á Flateyri„Senn kemur vor“ í Víkurbæ og á Flateyri„Senn kemur vor“ í Víkurbæ og á Flateyri„Senn kemur vor“ í Víkurbæ og á Flateyri„Senn kemur vor“ í Víkurbæ og á Flateyri

Söngskemmtun Kvenna-Söngskemmtun Kvenna-Söngskemmtun Kvenna-Söngskemmtun Kvenna-Söngskemmtun Kvenna-
kórs Bolungarvíkurkórs Bolungarvíkurkórs Bolungarvíkurkórs Bolungarvíkurkórs Bolungarvíkur

Kvennakór Bolungarvík-
ur heldur söngskemmtun í
Víkurbæ á morgun, sumar-
daginn fyrsta kl. 20.30,
undir yfirskriftinni Senn
kemur vor. Á laugardaginn
kl. 17 verða tónleikarnir síð-
an í íþróttahúsinu á Flateyri.

Á efnisskránni eru íslensk
sönglög, negrasálmar, lög úr
söngleikjum og íslensk dæg-
urlög sem hafa verið útsett
fyrir kórinn.

Tæplega 40 konur syngja í
Kvennakór Bolungarvíkur en
32 taka þátt í þessum tónleik-

um. Þær Margrét Gunnars-
dóttir og Guðrún Bjarnveig
Magnúsdóttir skipta með sér
verkum við stjórn og undir-
leik. Síðar í vor fer Kvenna-
kór Bolungarvíkur til
Hólmavíkur og heldur þar
tónleika.

Á myndinni eru þeir Ólafur Helgi Kjartansson lögreglustjóri
og Gylfi Þ. Gíslason lögreglumaður við drátt úr réttum
lausnum í lesendagetrauninni í leikskrá Öldungamóts lög-
reglumanna í knattspyrnu, sem haldið var á Ísafirði um
fyrri helgi. Fyrsta vinning, flugfar með Flugfélagi Íslands,
hlaut Grétar J. Jónasson, Fjarðarstræti 57, Ísafirði, annan
vinning, veislukvöldverð hjá SKG-veitingum á Hótel Ísafirði,
hlaut Kristín Guðný Sigurðardóttir, Kirkjubóli í Bjarnardal,
og þriðja vinning, kassa af Primus orkudrykk, hlaut Birgir
Hilmarsson, Hlíðarhjalla 6, Kópavogi.

Dregið í getraunDregið í getraunDregið í getraunDregið í getraunDregið í getraun

Lög sett á sjómannaverkfallið á ný á næstu dögum?Lög sett á sjómannaverkfallið á ný á næstu dögum?Lög sett á sjómannaverkfallið á ný á næstu dögum?Lög sett á sjómannaverkfallið á ný á næstu dögum?Lög sett á sjómannaverkfallið á ný á næstu dögum?

Rangt að ríkisvaldið hafiRangt að ríkisvaldið hafiRangt að ríkisvaldið hafiRangt að ríkisvaldið hafiRangt að ríkisvaldið hafi
ekki haft afskipti af deilunniekki haft afskipti af deilunniekki haft afskipti af deilunniekki haft afskipti af deilunniekki haft afskipti af deilunni

– segir Gísli Hjartarson hjá Skipstjóra- og stýrimannafélaginu Bylgjunni á Ísafirði

Enn gengur ekkert í sjó-
mannadeilunni og meginhluti
íslenska fiskiflotans liggur
enn bundinn í höfnum lands-
ins. „Menn eru búnir að eiga
slímusetur í Karphúsinu síðan
á áramótum án þess að nokk-
urn skapaðan hlut hafi gengið
eða rekið. Enda hafa menn
eins og Friðrik J. Arngrímsson
hjá LÍÚ ekkert vald eða um-
boð til eins eða neins, að því
er virðist. Þeir þurfa alltaf að
hlaupa heim til mömmu og
spyrja“, segir Gísli Hjartarson
hjá Skipstjóra- og stýrimanna-
félaginu Bylgjunni á Ísafirði.

„Mamman er Kristján
Ragnarsson. Sú undarlega
staða er nú komin upp að
menn eru farnir að sakna
Kristjáns Ragnarssonar. Því
hefðu menn varla trúað“, segir

Gísli. Hann hefur öðru hverju
setið samningafundi syðra og
þar á meðal í síðustu viku.
Hann segir að almennt sé búist
við því að lög á verkfall verði
sett á ný upp úr 20. apríl.

„Það er rangt, sem haldið
hefur verið fram, að ríkis-
stjórnin hafi engin afskipti
haft af þessari deilu. Það var
veitt undanþága fyrir hinu ár-
lega netaralli og menn hafa
látið í ljós undrun á því að
sjómannasamtökin skyldu
afturkalla þá undanþágu.

Ástæðan hefur ekki komið
vel fram í fjölmiðlum. Hún
var sú, að fram í dagsljósið
kom bréf, dagsett 16. febrúar,
eða mánuði fyrir verkfall, frá
Friðriki J. Arngrímssyni til
sjávarútvegsráðuneytisins.
Þar minnti hann á yfirvofandi

sjómannaverkfall og óskaði
eftir því, að kæmi til verkfalls,
þá yrði hið árlega veiðibann á
ákveðnum hrygningarsvæð-
um kringum landið ekki látið
taka gildi.

Þetta var náttúrlega gert til
þess að reka fleyg á milli,
þannig að litlu bátarnir séu að
moka upp fiski á hrygningar-
svæðunum á meðan hinir eru
í verkfalli. Það liggur fyrir
skjalfest, að eftir þessu var
óskað og sjávarútvegsráð-
herra hlýddi“, segir Gísli.

Hann segir að ekki hafi
verið um nein verkfallsbrot

að ræða af hálfu þeirra sem
eru innan LÍÚ. „Þeim er alveg
sama. Einyrkjarnir sem eru
ekki í LÍÚ hafa hins vegar
verið að brjóta verkfallið,
meðal annars hér á Vestfjörð-
um á Patreksfirði og í Bol-
ungarvík. Það var erfitt fyrir
verkfallsnefndina að ná þess-
um bátum í land þangað til í
ljós kom, að 1. apríl gekk í
gildi reglugerð um að eftir
þann tíma fengi enginn að vera
á sjó sem ekki hefði sótt Slysa-
varnaskóla sjómanna. Það var
löngu ákveðið að þessi
ákvæði tækju gildi á þessum

tímapunkti. Vegna þessa
ákvæðis gat verkfallsnefndin
látið Landhelgisgæsluna reka
menn í land. Þegar samgöngu-
ráðherra áttaði sig á þessu tók
hann sig til og afnam reglu-
gerðina.

Svo segja menn að ríkis-
valdið sé ekki að skipta sér af
þessari deilu og setja hana í
ennþá verri hnút. Þessi af-
skipti sprengdu allt hreinlega
aftur á steinöld. Þannig hafa
tveir ráðherrar blandað sér í
þessa deilu, bæði sjávarút-
vegsráðherra og samgöngu-
ráðherra“, segir Gísli.
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AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Björgunarfélags Ísafjarðar verð-

ur haldinn í Sigurðarbúð, miðvikudaginn
25. apríl nk. kl. 20:00.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum

félagsins.
Stjórnin.

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Lyftaramaður með réttindi óskast strax.

Upplýsingar í síma 895 6293.
Klofningur ehf., Suðureyri.

Keyptur hefur verið golf-
hermir til Ísafjarðar. Hermir-
inn er stór og mikill og var
áður í Keiluhöllinni í Öskju-
hlíð. „Hann tekur um 20 fer-
metra. Við tókum okkur sam-
an 33 félagar í Golfklúbbi
Ísafjarðar og keyptum herm-
inn, en okkur bauðst hann á
góðu verði. Hver um sig lagði
tíu þúsund krónur í púkk en

alls kostar hermirinn þrjú þús-
und dollara“, segir Finnur
Magnússon, einn þeirra sem
stóðu að kaupunum.

Golfhermirinn er kominn til
Ísafjarðar, en liggur í pörtum
hjá flutningsaðilanum. „Mér
þykir ólíklegt að hann verði
settur upp fyrr en í haust“,
segir Finnur. „Menn eru að
byrja að spila úti og því liggur

ekkert á að koma honum upp.
Það er heldur ekki búið að
ákveða hvar hann á að vera.
Það verður mjög gott að hafa
herminn næsta vetur. Menn
geta þá haldið sér í æfingu þó
snjór liggi yfir golfvellinum.“

Hermirinn virkar þannig að
kúla er slegin í hvítt tjald með
mynd á. Nemar skynja hversu
öflugt höggið er og hvert

kúlan fer. Skjár til hliðar við
kylfinginn segir honum
hversu langt kúlan fór, hvernig
hún sveif, og hversu langt sé
eftir af brautinni. Þrír golfvell-
ir fylgja herminum. „Ætlunin
er að selja aðgang en þeir sem
lögðu fé í púkk fá að spila
fyrir þann pening áður en
borga þarf meira“, segir Finn-
ur Magnússon.

Enn batnar aðstaða golfáhugamanna á ÍsafirðiEnn batnar aðstaða golfáhugamanna á ÍsafirðiEnn batnar aðstaða golfáhugamanna á ÍsafirðiEnn batnar aðstaða golfáhugamanna á ÍsafirðiEnn batnar aðstaða golfáhugamanna á Ísafirði

Hægt að velja milli þriggjaHægt að velja milli þriggjaHægt að velja milli þriggjaHægt að velja milli þriggjaHægt að velja milli þriggja
valla í nýjum golfhermivalla í nýjum golfhermivalla í nýjum golfhermivalla í nýjum golfhermivalla í nýjum golfhermi

Jóhannes Jónsson hjá Digi-film á ÍsafirðiJóhannes Jónsson hjá Digi-film á ÍsafirðiJóhannes Jónsson hjá Digi-film á ÍsafirðiJóhannes Jónsson hjá Digi-film á ÍsafirðiJóhannes Jónsson hjá Digi-film á Ísafirði

Kann ekkiKann ekkiKann ekkiKann ekkiKann ekki enn neinar enn neinar enn neinar enn neinar enn neinar
sögur af sögur af sögur af sögur af sögur af FinnbogaFinnbogaFinnbogaFinnbogaFinnboga

Jóhannes Jónsson er
skráður fyrir tveimur fyrir-
tækjum sem starfrækt eru á
Ísafirði. Þetta eru fyrirtækin
Digi-film og Kerfislagnir
ehf. Þrátt fyrir að reka þessi
tvö fyrirtæki gefur Jóhann-
es sér tíma til að vinna fyrir
Landssímann og Ríkissjón-
varpið. Sá litli frítími sem
hann fær fer svo til óskiptur
í fjölskylduna, en hann er í
sambúð með Írisi Björk
Felixdóttur og eiga þau
saman soninn Jón Hjört.
Vegna þessara anna hefur
Jóhannes engan tíma haft í
seinni tíð til að sinna áhuga-
málum sínum, sem eru að-
allega skotveiði og vél-
sleðaferðir.

Fann ekkert nemaFann ekkert nemaFann ekkert nemaFann ekkert nemaFann ekkert nema
stress og leiðindistress og leiðindistress og leiðindistress og leiðindistress og leiðindi

Jóhannes er fæddur á Ísa-
firði, barnabarn Guðmund-
ar úr Þaralátursfirði eða
Gvendar Þara eins og hann
var oftast kallaður. „Ég
fæddist á Ísfirði og hef búið
hér alla mína tíð. Ég reyndi
einu sinni að flytja suður,
hafði frétt að þar væri grasið
miklu grænna. Svo reyndist
ekki vera þegar á hólminn
var komið. Í Reykjavík fann
ég ekkert nema stress og
leiðindi.

Ég entist því ekki nema
fimm mánuði í höfuðborg-
inni. Þá flutti ég aftur vestur
og sé ekki eftir því.“

Sinnir kerfislögn-Sinnir kerfislögn-Sinnir kerfislögn-Sinnir kerfislögn-Sinnir kerfislögn-
um í hjáverkumum í hjáverkumum í hjáverkumum í hjáverkumum í hjáverkum

Jóhannes hóf sinn starfs-

ferill á sama hátt og margir, ef
ekki flestir Ísfirðingar. „Ég
byrjaði á því að vinna í fiski
og vann hjá Íshúsfélagi Ísfirð-
inga í einhvern tíma. Átján
ára gamall fór ég að vinna hjá
Landssímanum og vinn þar
enn. Í millitíðinni hef ég sótt
fjölmörg námskeið í símvirkj-
un og öðru í þeim dúr og telst
nú vera símvirki. Einnig stofn-
aði ég fyrirtækið Kerfislagnir
sem sá um uppsetningar og
þjónustu á öryggis- og sím-
kerfum.

Fyrsta eina og hálfa árið
sem fyrirtækið starfaði var
alveg brjálað að gera. Þá hætti
ég hjá Landssímanum um
tíma svo ég myndi ekki van-
rækja hið nýstofnaða fyrir-
tæki. Verkefnunum fækkaði
þó fljótlega, enda er markað-
urinn ekki svo stór hérna fyrir
vestan. Ég fór því aftur að
starfa hjá Landssímanum, en
hef sinnt kerfislögnum í hjá-
verkum.“

Hljóp niður íHljóp niður íHljóp niður íHljóp niður íHljóp niður í
Pól og keypti vélPól og keypti vélPól og keypti vélPól og keypti vélPól og keypti vél

Fyrirtækið Digi-film stofn-
aði Jóhannes fyrir rétt rúmu
ári. Hvernig kom það til?

„Á þessum tíma var mjög
lítið um vestfirskt efni á sjón-
varpsstöðinni Stöð 2. Úr þessu
fannst mér að yrði að bæta og
hafði samband við forráða-
menn stöðvarinnar. Ég komst
að því að á Ísafirði var hvorki
fréttaritari né myndatökumað-
ur og þess vegna ekkert skrítið
að lítið efni bærist frá staðn-
um.

Ég hljóp út í Pól og keypti
mér ágætis myndatökuvél.
Síðan hafði ég aftur samband

við Stöð 2 og bauðst til að sjá
um þeirra mál fyrir vestan.
Þeir tóku vel í það og byrjaði
ég þannig að vinna sem
myndatökumaður.“

Sér mikið eftirSér mikið eftirSér mikið eftirSér mikið eftirSér mikið eftir
vélsleðanumvélsleðanumvélsleðanumvélsleðanumvélsleðanum

„Ég fór fljótlega að taka upp
myndefni fyrir fleiri aðila en
Stöð 2. Mér varð ljóst að ég
þyrfti að kaupa mér fleiri og
betri græjur ef ég ætlaði að
halda þessu áfram. Ég stofn-
aði því fyrirtækið Digi-film
utan um þessa starfsemi og
fór að safna mér fyrir tækjum
og tólum. Ég seldi meira að
segja vélsleðann minn til að
fjármagna tækjakaup. Þessi
sleði var og er eflaust enn
mikill kostagripur sem ég sé
mjög eftir, enda er vélsleða-
iðkun eitt af þeim áhugamál-
um sem ég hef ekki haft tíma
til að stunda.

Eitt af mínum fyrstu alvöru
verkefnum í þessum bransa
var upptaka sem ég gerði fyrir
ísfirska fyrirtækið 3X-Stál.
Það má eiginlega segja að þeir
hafi komið mér af stað í þessu,
því hefðu þeir ekki beðið mig
um þetta, hefði ég eflaust al-
drei stofnað fyrirtækið.

Ég hef unnið nokkuð mikið
fyrir 3X-Stál þetta ár sem
Digi-film hefur verið til. Mest
hef ég verið í því að búa til
kynningarmyndbönd fyrir
nýjar vörur sem fyrirtækið er
að setja á markað. Hvað gert
er við þessi myndbönd veit
ég ekki nákvæmlega, en mér
þykir þó sennilegt að þau séu
send til væntanlegra við-
skiptavina um heim allan.

Það var byrjað á myndbandi

fyrir Skíðafélag Ísfirðinga á
síðasta ári. Það verkefni hefur
reyndar ekki enn verið klárað.
Snjóleysið í vetur hefur dregið
áhuga úr mönnum og þykir
mér ósennilegt að verkefninu
ljúki fyrr en næsta vetur. Einn-
ig var klárað 18 mínútna
myndband fyrir Hraðfrysti-
húsið-Gunnvöru í lok mars
síðastliðins. Það myndband
var síðan frumsýnt á aðalfundi
félagsins í sama mánuði.“

UpptökurUpptökurUpptökurUpptökurUpptökur
fyrir leikfélögfyrir leikfélögfyrir leikfélögfyrir leikfélögfyrir leikfélög

Auk þessa kynningamynd-
banda hefur Digi-film fengist
við gerð margmiðlunarefnis.
Fyrir þá sem það ekki vita, er
margmiðlunarefni oftast sam-
bland af texta, kyrrmyndum
og hreyfimyndum sem sett er
á tölvudisk. „Ég hef gert slíka
margmiðlunardiska bæði fyrir
3X-Stál og Netagerð Vest-
fjarða. Fleiri aðilar hafa látið

gera slíka diska hjá mér.
Lítið af því sem fyrirtækið

fæst við kemur fyrir sjónir al-
mennings. Mest eru þetta
kynningarmyndbönd en einn-
ig hef ég fengist við að taka
myndir sem ætlaðar eru til
einkanota. Þannig gerði ég
myndband með ísfirsku
hljómsveitinni Rós og tók upp
leikritið Oliver! sem Litli leik-
klúbburinn setti upp. Ég tók
líka upp leikverkið „Með vífið
í lúkunum“ sem leikfélagið
Hallvarður súgandi setti upp
á Suðureyri.“

Finnbogi er ágæturFinnbogi er ágæturFinnbogi er ágæturFinnbogi er ágæturFinnbogi er ágætur

Jóhannes er nú farinn að
vinna sem myndatökumaður
hjá Ríkisútvarpinu. „Ég hætti
hjá Stöð 2 í janúar. Ríkissjón-
varpið hafði lýst yfir miklum
áhuga á að fara að auka
fréttaflutning að vestan. Einn-
ig voru þeir mjög spenntir fyrir
því að fara að fullvinna fréttir

á Ísafirði en fyrir slíkum
áhuga fann ég ekki hjá Stöð
2. Núna er ég farinn að
klippa allt efni og fullvinna
fréttirnar í aðstöðu minni í
gamla Íshúsinu á Ísafirði.
Það er með fréttir eins og
annað hráefni, það er um að
gera að fullvinna þær í
heimabyggð og skapa þann-
ig umsvif í bænum.“

Aðspurður segist Jóhann-
es ekkert hafa yfir sam-
starfsmanni sínum, Finn-
boga Hermannssyni, að
kvarta. „Hann er ágætur
kallinn. Ég hef nú reyndar
ekki unnið með honum
nema síðan í febrúar, þannig
að það er ekki komin mikil
reynsla á samstarfið, en það
fer vel af stað og lofar góðu.
Ég kann engar skondnar
sögur af honum, í það minn-
sta ekki enn. Það má reyna
að tala við mig aftur að ári.
Þá gæti ég haft frá einhverju
að segja.“

16.PM5 19.4.2017, 09:283
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– rætt við Ísfirðinginn
Áslaugu J. Jensdóttur,
sem fann mannsefnið
sitt í Klúbbnum í
Reykjavík

Byrjaði sjálfstæðan reksturByrjaði sjálfstæðan reksturByrjaði sjálfstæðan reksturByrjaði sjálfstæðan reksturByrjaði sjálfstæðan rekstur
eftir að vinnuveitendurnireftir að vinnuveitendurnireftir að vinnuveitendurnireftir að vinnuveitendurnireftir að vinnuveitendurnir
fóru á hausinnfóru á hausinnfóru á hausinnfóru á hausinnfóru á hausinn

Byrjaði sjálfstæðan reksturByrjaði sjálfstæðan reksturByrjaði sjálfstæðan reksturByrjaði sjálfstæðan reksturByrjaði sjálfstæðan rekstur
eftir að vinnuveitendurnireftir að vinnuveitendurnireftir að vinnuveitendurnireftir að vinnuveitendurnireftir að vinnuveitendurnir
fóru á hausinnfóru á hausinnfóru á hausinnfóru á hausinnfóru á hausinn

Áslaug Jóhanna Jensdóttir
hefur rekið gistiheimili á Ísa-
firði frá árinu 1989. Fyrir um
það bil átta árum festu hún og
maður hennar kaup á einu af
elstu húsum bæjarins, Fakt-
orshúsinu í Hæstakaupstað.
Hún segir þau ekki hafa verið
alveg ákveðin hvernig ætti að
nýta húsið til frambúðar þegar
það var keypt. Eitt var þó víst,
það þurfti að gera það upp. Í
fyrstu leigðu þau út íbúðir í
húsinu en undanfarin þrjú ár
hafa staðið yfir endurbætur á
því.

„Togarinn hefur verið í slipp
í þrjú ár. Á meðan svo er fiskar
hann ekkert og koma því eng-
ar krónur inn á hann. Það hafa
samt ófáar milljónirnar farið í
útgjöld á meðan. Svoleiðis
gengur náttúrlega ekki til
lengdar en nú er farið að sjá
fyrir endann á þessu og von-
andi verður húsið tilbúið í
sumar.“

Ekki hefð fyrirEkki hefð fyrirEkki hefð fyrirEkki hefð fyrirEkki hefð fyrir
baðferðumbaðferðumbaðferðumbaðferðumbaðferðum

„Við keyptum gamla Fakt-
orshúsið 1993. Það var reist
árið 1788 og er enn á sínum
stað í Hæstakaupstaðnum. Þá
hafði húsið verið í eigu Ísa-
fjarðarkaupstaðar hins forna
um 70 ár. Ýmislegt hafði verið
í húsinu í þann tíma. Aðallega
voru þarna íbúðir en einnig
höfðu bæði Sjúkrasamlagið
og Rafveita Ísafjarðar haft þar
skrifstofur.

Þess má til gamans geta að
það er ekki mjög löng hefð
fyrir baðferðum í Faktorshús-
inu. Lengst af var bara eitt
salerni í húsinu og fyrsta baðið
kom ekki fyrr en í kringum
1970. Síðan kom annað á efri
hæðina 1992, rétt áður en við
keyptum húsið. Áður en fyrra
baðið kom fór fólk bara í sund-
laugina, enda ekki langt að
fara. Ég man að kona, sem
eitt sinn bjó í húsinu, fékk
stundum að fara í bað hjá
ömmu minni sem bjó þar sem
ég bý nú að Austurvegi 7.“

Ekki eins illaEkki eins illaEkki eins illaEkki eins illaEkki eins illa
farið og talið varfarið og talið varfarið og talið varfarið og talið varfarið og talið var

Hvernig kom það til að Ás-
laug og maður hennar keyptu
húsið?

„Því var gaukað að mér í
lok árs 1992 að Ísafjarðar-
kaupstaður hefði hug á því að
selja það. Forsvarsmenn bæj-
arins áttuðu sig á því að annað
hvort þyrftu þeir að selja húsið
eða eyða miklum fjármunum
í að halda því við. Á þeim
tíma var verið að taka húsin í
Neðstakaupstað í gegn og
ekki hefur þótt réttlætanlegt
að vera að ráðast í miklar end-
urbætur í Hæstakaupstað því
til viðbótar.

Mér fannst allt í lagi að
skoða húsið. Ég var þó hrædd
um að Magnúsi eiginmanni
mínum myndi lítast illa á
þetta, hann myndi pakka niður
og fara burtu ef ég nefndi það
að kaupa húsið. Raunin varð
allt önnur, Magnúsi leist alls
ekkert illa á hugmyndina.

Við fengum að sjálfsögðu
að skoða húsið gaumgæfilega
og komumst að því að það var
ekki alveg jafn illa farið og
það leit í fyrstu út fyrir að
vera. Við vorum reyndar strax
heilluð að því. Þess vegna
ákváðum við að bjóða í það
og sjá hvað myndi gerast.“

Eigingjarnt aðEigingjarnt aðEigingjarnt aðEigingjarnt aðEigingjarnt að
reka gistiheimilireka gistiheimilireka gistiheimilireka gistiheimilireka gistiheimili

„Tilboði okkar var tekið og
þá var að duga eða drepast.

Við sáum fram á að geta látið
bráðabi rgðalagfær ingar
nægja fyrst um sinn. Magnús
gerði þær og málaði húsið að
utan og innan svo að hægt
væri að leigja íbúðirnar út.
Við náðum inn einhverjum
peningum til að eiga auðveld-
ara með að borga húsið en
alltaf stóð til að gera það al-
mennilega upp.

Við vissum eiginlega ekki
hvað við ætluðum að gera við
Faktorshúsið þegar viðgerð-
um lyki. Þó höfðum við hug-
myndir um að tengja það
ferðaþjónusturekstrinum sem
við erum með. Á tímabili vor-
um við að hugsa um að inn-
rétta það sem gistihús. Við
féllum fljótlega frá þeim hug-
myndum, enda hefðum við
þurft næturvörð í húsið og
annað í þeim dúr. Einnig
fannst okkur að það væri eig-
ingjarnt gagnvart bæjarbúum
að reka þarna gistiheimili. Þá
fengju einungis aðkomumenn
að njóta hússins því að gisti-
rýmið yrði lokað heimamönn-
um.“

Mörg handtökinMörg handtökinMörg handtökinMörg handtökinMörg handtökin
eru eftireru eftireru eftireru eftireru eftir

„Við fórum velta fyrir okkur
hvernig best væri að nýta hús-
ið. Hugmyndin um kaffihúsa-
rekstur kom fljótlega upp.
Seinna ákváðum við að útfæra
hugmyndina aðeins og bjóða
einnig upp á matsölu, hafa
fullbúna eldunaraðstöðu og
slíkt.

Þegar þetta var ákveðið var
hafist handa við framkvæmd-

ir. Magnús er búinn að vera
flestum stundum í húsinu und-
anfarin þrjú ár nema á nótt-
unni. Þetta er náttúrlega búið
að vera gífurlegt álag á hann,
en sem betur fer er farið að sjá
fyrir endann á þessu. Nú er
komin mynd á húsið. Þrátt
fyrir þetta eru mörg handtökin
eftir og ómögulegt að gefa
upp nákvæma opnunardag-
setningu. Ég er þó að vonast
til að við opnum í júní en lofa
engu.“

Fann eiginmanninnFann eiginmanninnFann eiginmanninnFann eiginmanninnFann eiginmanninn
í Klúbbnumí Klúbbnumí Klúbbnumí Klúbbnumí Klúbbnum

Áslaug fæddist á Ísafirði og
ólst upp í sama húsi og hún
býr nú í, Austurvegi 7. „Ég
hef þó ekki búið í húsinu alla
mína tíð. Þrettán ára gömul
fékk ég sumarvinnu í versl-
uninni Ljóninu, sem þá hét
reyndar Verslun Jóns A. Þór-
ólfssonar. Afi minn Marsellíus
átti húsið sem nú er í eigu
annars barnabarns hans,
Siggu Þrastar. Þegar ég var á
átjánda ári flutti ég til Reykja-
víkur og var barnapía hjá
Ashkenazyhjónunum, sem
voru mikið á ferðalögum. Ég
var með þeim á annað ár og
gætti yngstu dóttur þeirra, auk
þess sem ég dvaldi heilt sumar
með fjölskyldunni í Grikk-
landi. Á þessum ferðalögum
má segja að ég hafi fyllt kvót-
ann og hef ekki verið heltekin
af útþrá síðan.

Eftir tvö ár hjá þeim kom
ég aftur til Ísafjarðar. Rétt áður
en ég kom aftur vestur hitti ég
manninn minn. Hann heitir
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Einbýlishús / raðhús

Aðalstræti 15: 122 m² 4ra
herbergja íbúð á tveimur
hæðum ásamt eignarlóð
Verð 5 m.kr.
Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m²
falleg 4ra herbergja 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.
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herb.
íbúð á efri h. í þríb.húsi ásamt
helmingi kjallara. Íbúðin er
skemmtileg og vel stað-
sett.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
herbergja íbúð á 3ju hæð í
fjölbýlishúsi ásamt bílskúr.
Íbúðin er mikið uppgerð.
Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
140m² 4-5 herb.íbúð á miðh.
í tvíb.húsi ásamt 28 m²
bílskúr og 3ja herb. sér íbúð
í kjallara ca. 60 m². Getur

Engjavegur 24: 126,4 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um. Frábær sólbaðsað-
staða. Laust fljótlega Áhv.
ca. 4,6 m.kr. Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr. Fallegt
útsýni. Skipti á minni eign
möguleg. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m²
einb.hús 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 einstakl-
ingsíbúð. 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 eignarlóð Laust strax.
Tilboð óskast
Hrannargata 4: 258 m²
einb.hús á þremur hæðum
ásamt súð, kjallara og bíl-
skúr. Tilboð óskast.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti möguleg á
íbúð á Eyrinni. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og
kjallari. Skoðum öll tilboð
en verð er aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m²
glæsilegt einb.hús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Tilboð óskast

 4-6 herb. íbúðir

 3ja herb. íbúðir
Fjarðarstræti 29: 78 m²
séríbúð í tvíbýlishúsi ásamt
nýlegum geymsluskúr. Verð
3 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á
3ju hæð fyrir miðju í fjölb.-
húsi ásamt sér geymslu. Áhv.
ca. 2 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölb.húsi
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 uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 3,8 m.kr
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á
1. hæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4,9 m.kr.

Bolungarvík
Vitastígur 25b: 101 m²
fjögurra herbergja íbúð í
fjölbýlishúsi. Sér inngangur.
Tilboð óskast

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

Fasteignir í

þessari

auglýsingu eru

aðeins sýnishorn

af söluskránni.

Allar  frekari

upplýsingar

eru veittar á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

selst saman eða í sitt hvoru
lagi. Áhv. ca. 5 m.kr.  Verð
á hæð og bílskúr 10,5 m.kr.
og á kjallaraíbúð 3,7 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarMagnús Helgi Alfreðsson og
er húsasmíðameistari. Saman
eigum við tvær dætur, þær
Helgu Þuríði og Rakel Guð-
björgu.

Ég hitti Magnús á skemmti-
staðnum Klúbbnum í Reykja-
vík. Til minningar um okkar
fyrstu kynni færði hann mér
eins konar minnismerki um
Klúbbinn, steypuklump með
rákum eftir steypustyrktar-
járn, á flottum platta.“

Magnús ætlaðiMagnús ætlaðiMagnús ætlaðiMagnús ætlaðiMagnús ætlaði
aldrei í húsasmíðialdrei í húsasmíðialdrei í húsasmíðialdrei í húsasmíðialdrei í húsasmíði
„Kynni mín af Magnúsi

töfðu ekki förina vestur. Það
má segja að allt hafi gerst á
„amerískum hraða“. Við flutt-
um til Ísafjarðar og vorum
brátt komin í sambúð niðri í
Sundstræti. Við höfum búið í
bænum í 23 ár, ef undan er
skilið tæpt ár sem við bjugg-
um fyrir sunnan.

Magnús hafði lokið námi í
málmiðnum við Iðnskólann í
Reykjavík þegar hann fylgdi
mér vestur. Hann hafði engin
áform um að fara í húsasmíða-
nám, heldur ætlaði hann í raf-
virkjun eða rafvélavirkjun.
Þegar vestur var komið bauðst
honum að fara á samning í
húsasmíði og tók hann því.
Við tókum eftir því hversu
miklu auðveldara það var að
komast á samning á Ísafirði
en fyrir sunnan. Í Reykjavík
þurfti maður að þekkja mann
sem þekkti mann. Hér gat
maður stokkið inn í nokkurn
veginn hvaða iðn sem er.“

HugsjónHugsjónHugsjónHugsjónHugsjón

„Ég fór strax að vinna hjá
Landsbankanum og vann þar
í rúmlega átta ár. Magnús vann
mest í húsasmíði en kom
reyndar við í Skipasmíðastöð-
inni. Þó að hann væri þar hélt
hann sig við timbrið og vann
við að innrétta báta.

Ég tók það fjárhagslega feil-
spor um miðbik níunda ára-
tugarins að gerast hluthafi og
fara að vinna hjá tölvufyrir-
tækinu Hugsjón. Fyrirtækið
bar nafn með rentu. Ég hafði
nokkuð mikla trú á því og hef
í raun enn. Ég er þess fullviss
að þetta fyrirtæki hefði getað
gengið en ekki var haldið rétt
á spilunum og Hugsjón varð
gjaldþrota eftir að hafa verið
rekið í 2-3 ár. Þegar fyrirtækið
fór á hausinn missti ég ekki
bara vinnuna, heldur hlaut líka
mikinn fjárhagslegan skell
sem íþyngdi okkur verulega
næstu árin.”

HöfnunartilfinningHöfnunartilfinningHöfnunartilfinningHöfnunartilfinningHöfnunartilfinning

„Ég fór að vinna hjá Niður-
suðuverksmiðju O.N.Olsen,
með nokkurra mánaða við-
komu í Orkubúi Vestfjarða,
eftir að Hugsjón lagði upp
laupana. Ekki gekk betur í
það skiptið og fór fyrirtækið á
hausinn innan við ári eftir að
ég byrjaði að vinna þar.

Nú var illt í efni. Við Magn-
ús höfðum nýlega fest kaup á
Austurvegi 7, gamla húsinu
þeirra ömmu og afa. Okkur
fannst húsið heldur stórt fyrir
okkur fjögurra manna fjöl-

skylduna og þegar ég var orðin
atvinnulaus sáum við ekki
fram á geta borgað af því. Ég
fór aftur á gamla vinnustaðinn
minn í Landsbankanum til að
athuga hvort þar væri pláss
fyrir mig. Svo var ekki og fór
ég þá að passa börn vinkvenna
minna.

Atvinnuleysi fylgir hræði-
leg höfnunartilfinning. Það er
mjög niðurbrjótandi fyrir þann
sem í því lendir. Mér fellur
ekki svo illa við nokkurn
mann að ég óski honum þess
að vera atvinnulaus.

Til að byggja mig upp fór
ég á námskeið hjá Iðntækni-
stofnun þar sem verið var að
hvetja konur til að stofna eigin
fyrirtæki. Það fannst mér stór-
sniðugt og ákvað ég að gera
eitthvað sjálf. Ég fór að velta
fyrir mér hvaða reynslu ég
hafði og hvað væri sniðugast
að gera. Ég bjó yfir töluverðri
enskukunnáttu eftir að hafa
unnið hjá Ashkenazyhjónun-
um, ég hafði reynslu af þernu-
störfum eftir að hafa unnið á
Hótel Esju og ég hafði reynslu
af til dæmis pappírsmálum
eftir að hafa unnið hjá Lands-
bankanum og víðar. Ég hugs-
aði málið vandlega og ákvað
að fara út í ferðaþjónustu.“

Líst vel á hugmyndLíst vel á hugmyndLíst vel á hugmyndLíst vel á hugmyndLíst vel á hugmynd
ElísabetarElísabetarElísabetarElísabetarElísabetar

„Það hjálpaði til að ég átti
alltof stórt hús. Við innréttuð-
um nokkur herbergi og fórum
að leigja út undir nafninu
Gistiheimilið Austurvegi 7.
En fólk kenndi það alltaf við
mig og því var eins gott að
gangast við barninu sem nú
kallast Gistiheimili Áslaugar.

Reksturinn hefur gengið
mjög misjafnlega í gegnum
tíðina, stundum vel og stund-
um illa. Sameining sveitarfé-
laga, frystihúsa og fleiri aðila
hefur orðið til þess að minni
þjónustu er óskað. Það hefur
komið frekar illa niður á
rekstrinum. Einnig hefur gisti-
heimilum fjölgað, sem mér
finnst reyndar að vissu leyti
af hinu góða. Ég er ekki að
segja að það eigi að vera gisti-
heimili á hverju horni, en fyrst
við erum orðin svona mörg á
Vestfjörðum eigum við að
skipast í sveit og berjast kröft-
uglega fyrir sameiginlegum
hagsmunum.

Mér líst frekar vel á þessar
hugmyndir Elísabetar vin-
konu minnar  Gunnarsdóttur
um útleigu Ísafjarðarbæjar á
lista- og fræðimannaíbúðum.
Bærinn er ekki að fara inn á
sama markað og ég er á, vegna
þess að þeir eru að bjóða leigu
á heilum íbúðum og vinnuað-
stöðu í lengri tíma. Ég sel
herbergi til einnar nætur í
senn. Ég vona bara að þessir
lista- og fræðimenn sem koma
eigi eftir að smita út frá sér og
draga marga til viðbótar í
bæinn.“

Auglýsingar
og áskrift

sími 456 4560

BygBygBygBygBygging miðlunartanks á Flateyriging miðlunartanks á Flateyriging miðlunartanks á Flateyriging miðlunartanks á Flateyriging miðlunartanks á Flateyri

Trésmiðjan átti lægsta boðTrésmiðjan átti lægsta boðTrésmiðjan átti lægsta boðTrésmiðjan átti lægsta boðTrésmiðjan átti lægsta boð
Trésmiðjan ehf. í Hnífsdal

átti lægsta tilboð í byggingu
miðlunartanks fyrir vatns-
veituna á Flateyri, 14,2 millj-
ónir króna. Kostnaðaráætlun
var 14,3 milljónir. Tækni-
deild og bæjarráð Ísafjarð-

arbæjar leggja til við bæjar-
stjórn að tilboðinu verði tekið.

Jafnframt verði bæjarstjóra
falið að sækja um heimild til
Ofanflóðasjóðs, um að sjóður-
inn taki fullan þátt í byggingu
tanksins.

Fimm tilboð bárust í þetta
verk. Hólsvélar ehf., buðu
14,7 mkr., Eiríkur og Einar
Valur hf., 15,5 mkr., Ágúst
og Flosi ehf., 15,9 mkr., og
GS-Trésmíði ehf., í Súðavík
19,5 mkr.

Afkoma Póls hf. á Ísafirði
var verulega miklu betri á síð-
asta ári en árið 1999 og var
hún þó ekki slæm þá. Þetta
kom fram á aðalfundi félags-
ins sem haldinn var um síð-
ustu helgi. Rekstrartekjur juk-
ust milli ára úr 160,4 millj-
ónum króna árið 1999 í 231,5
milljónir árið 2000. Hagnaður
fyrir skatta jókst úr 4,4 mkr. í

12,3 mkr. og hagnaður eftir
skatta úr 2,9 mkr. í 8,1 mkr.
Arðsemi eigin fjár var 6,2%
árið 1999 en 18,5% árið 2000.
Eiginfjárhlutfall hækkaði úr
46,7% í árslok 1999 í 54,8% í
árslok 2000.

Skuldir félagsins lækkuðu
úr 48,7 mkr. í árslok 1999 í
42,6 mkr. í árslok 2000. Bók-
færðar eignir jukust úr 91,5

mkr. í árslok 1999 í 94,1 mkr.
í árslok 2000. Laun og launa-
tengd gjöld voru 75,6 mkr.
árið 1999 en 88,6 mkr. árið
2000. Meðalfjöldi starfa var
22 árið 1999 en 24 árið 2000.

Meðallaun á starfsmann að
meðtöldum launatengdum
gjöldum voru því kr. 286 þús-
und árið 1999 en kr. 308 þús-
und árið 2000.

Mjög góð afkoma Póls hf. á Ísafirði á síðasta áriMjög góð afkoma Póls hf. á Ísafirði á síðasta áriMjög góð afkoma Póls hf. á Ísafirði á síðasta áriMjög góð afkoma Póls hf. á Ísafirði á síðasta áriMjög góð afkoma Póls hf. á Ísafirði á síðasta ári

– meðallaun á hvern starfsmann kr. 308 þúsund á mánuði

Arðsemi eigin fjár þre-Arðsemi eigin fjár þre-Arðsemi eigin fjár þre-Arðsemi eigin fjár þre-Arðsemi eigin fjár þre-
faldaðist og var 18,5%faldaðist og var 18,5%faldaðist og var 18,5%faldaðist og var 18,5%faldaðist og var 18,5%

Höfuðstöðvar Póls hf. á Ísafirði.

Til sölu eru fjögur sumar-
dekk á felgum, undan Gall-
oper jeppa. Stærð: 265x70
R15. Verð kr. 25.000. Upp-
lýsingar í símum 456 4244
eða 892 7911.

Hefur þú séð Pésa pjakk?
Hann er köttur á besta
aldri, silfurgrár, ógeldur og
hefur ekki sýnt sig heima,
á Hjallaveginum á Ísafirði
í fjórar vikur. Ef þú hefur
upplýsingar um hann,
hafðu þá samband við
Kristínu í síma 865 8029.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll nýstandsett. Leigist
frá 1. maí. Upplýsingar í
síma 894 8630.

Reiðnámskeið fyrir börn
á aldrinum 7-12 ára verður
haldið dagana 28. og 29.
apríl og 1. maí. Upplýsingar
og skráning hjá Siggu í síma
456 4203 milli kl. 20-21.

Til sölu er minkahundur,
vel þjálfaður og tilbúinn á
veiðar. Á sama stað er til
sölu hraðbátur með 70
hestafla mótor. Ganghraði
er 40 mílur. Upplýsingar í
síma 863 1291.

Enn eru ósóttir nokkrir
vinningar í páskaeggja-
happdrætti Sundfélagsins
Vestra. Vinningsnúmerin
eru 33, 35, 423, 482, 558
og 575. Vinninga ber að
vitja að Engjavegi 30, sími
861 8965.

Tvennir skór töpuðust á
skíðasvæðinu um páskana.
Annars vegar brettaskór af
Nordhtwave gerð, gráir,
appelsínugulir og svartir
nr. 46 og hins vegar Lange
skíðaklossar nr. 43,5,
dökkbláir. Sá sem skóna
finnur er vinsamlegast
beðinn um að hringa í síma
456 4408 eða 861 4408.

Óska eftir að kaupa skíði,
eitt 70 cm par og annað
110-120 cm par. Einnig
vantar skíðaskór í stærðum
26-28 og 34-35. Uppl. í sím-
um 456 4945 og 863 4945.

Óska eftir minkahundi
gefins. Uppl. gefur Jakob í
síma 456 2038.

Við dósasöfnun mánudag-
inn 16. apríl fannst askja
með skartgripum í einum
pokanum. Nánari uppl. í
síma 897 4236.

Hin mikla bílaumferð á
Skíðaviku Ísfirðinga gekk
slysalaust enda var lögreglan
með mjög öflugt eftirlit og
fylgdist sérstaklega með akst-
urshraða á leiðum að og frá
Ísafirði. Þegar skíðavikugestir
voru að leggja upp á mánudag
stöðvaði lögreglan fjölda bíla,
athugaði ástandið og ræddi

við ökumenn. Það eina sem
finna mátti að umferðinni á
Skíðaviku má segja að hafi
verið umferðaröngþveiti sem
varð á móts við skíðasvæðið í
Tungudal á föstudaginn langa.

Skemmtanahald fór ótrú-
lega vel og friðsamlega fram,
enda þótt allir skemmtistaðir
væru sneisafullir. Það bar

reyndar til tíðinda hjá lögregl-
unni á Ísafirði aðfaranótt
laugardagsins, að hreinlega
ekkert kom þar inn á borð,
líkt og jólanótt væri. Aðfara-
nótt sunnudags voru hins
vegar þrjár konur á aldrinum
milli 20 og 30 ára færðar til
skýrslutöku vegna marijúana-
reykinga.

– umferðin gekk slysalaust enda undir ströngu eftirliti

Friðsælt hjá lögreglunniFriðsælt hjá lögreglunniFriðsælt hjá lögreglunniFriðsælt hjá lögreglunniFriðsælt hjá lögreglunni
Þrátt fyrir fjölmenni á skemmtunum á SkíðavikuÞrátt fyrir fjölmenni á skemmtunum á SkíðavikuÞrátt fyrir fjölmenni á skemmtunum á SkíðavikuÞrátt fyrir fjölmenni á skemmtunum á SkíðavikuÞrátt fyrir fjölmenni á skemmtunum á Skíðaviku

Frá setningu skíðavikunnar á Silfurtorgi.

Flestum sem blaðið hef-
ur rætt við ber saman um,
að fleiri gestir hafi komið
vestur á Skíðaviku Ísfirð-
inga í ár en í fyrra. Jafn-
framt komu hlutfallslega
fleiri akandi en áður. Á
mánudag, annan í páskum,
lá straumurinn suður að
Skíðaviku lokinni. Sam-
kvæmt teljara Vegagerð-
arinnar fóru liðlega 300
bílar framhjá Ögri á mánu-
dag.

Lögreglan var með eftir-
lit í Djúpinu og segja lög-
reglumenn að einungis
sárafáir bílar hafi verið á
leið til Ísafjarðar. Að áliti
þeirra má telja, að um
fjórar manneskjur hafi
verið í hverjum bíl að jafn-
aði. Samkvæmt því má
ætla, að yfir þúsund manns
hafi farið akandi frá Ísa-
firði um Djúp á mánudag.

ÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúp

Yfir 1000Yfir 1000Yfir 1000Yfir 1000Yfir 1000
manns fórumanns fórumanns fórumanns fórumanns fóru

akandi áakandi áakandi áakandi áakandi á
mánudagmánudagmánudagmánudagmánudag
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Tapio og HuldaTapio og HuldaTapio og HuldaTapio og HuldaTapio og Hulda
í heimsókní heimsókní heimsókní heimsókní heimsókn

– finnskur guðfræðingur kenndi
smíðar á Ísafirði og þýðir nú
íslenskar bækur á finnsku

Tapio Kristian Koivukari og kona
hans, Hulda Sigurveig Leifsdóttir,
hafa búið í finnska bænum Rauma í
átta ár. Rauma stendur við Eystrasalt,
um 100 kílómetrum norðan við
Turku, og er heimabær Tapios. Þarna
búa þau ásamt 17 ára gamalli dóttur
Huldu, Aldísi Maríu Valdimarsdóttur.
Tapio skrifar bækur og þýðir skáld-
verk annarra úr íslensku og sænsku
yfir á finnska tungu. Hann hefur
meðal annars þýtt bækur eftir Vigdísi
Grímsdóttur, Þórarin Eldjárn, Guð-
berg Bergsson og Einar Kárason.
Hulda hefur unnið að listverkum auk
þess sem hún sinnir annari vinnu.

Hulda er Ísfirðingur í húð og hár.
„Ég ólst upp í húsinu á horni Mána-
götu og Fjarðarstrætis. Nú er ég aftur
snúin til að sýna hluta myndlistar-
verka minna í Edinborgarhúsinu.“

Vildi verðaVildi verðaVildi verðaVildi verðaVildi verða
 ævintýramaður ævintýramaður ævintýramaður ævintýramaður ævintýramaður

Tapio og Hulda kynntust á
Ísafirði fyrir um tíu árum. Þá
var Tapio smíðakennari í
Grunnskólanum á Ísafirði, en
þeirri stöðu gegndi hann í rétt
um þrjú ár. Hvernig kom það
til að þessi Finni kom til Ísa-
fjarðar og fór að kenna smíð-
ar?

„Ég var kvæntur úti í Finn-
landi en skildi við konuna
mína stuttu fyrir 1990. Eftir
skilnaðinn greip mig mikil út-
þrá og mig langaði að prófa
að vera ævintýramaður, þó
ekki væri nema í stuttan tíma.

Mig langaði mest að fara til
norðlægra slóða og vinna ein-
hvers konar verkamanna-
vinnu. Helst langaði mig þó
að komast á sjóinn. Á þeim
tíma var mikil niðursveifla í
fiskveiðum og vinnslu í Nor-
egi og því ég fór fljótlega að
líta til Íslands.“

Skáldsaga byggð áSkáldsaga byggð áSkáldsaga byggð áSkáldsaga byggð áSkáldsaga byggð á
reynslu af Íslandireynslu af Íslandireynslu af Íslandireynslu af Íslandireynslu af Íslandi

„Ég lærði örlitla íslensku
áður en ég kom til landsins,
svona til að undirbúa mig ör-
lítið. Ég kom svo til Reykja-
víkur árið 1989 og fór að vinna
við byggingu Ráðhússins.
Fljótlega fór ég til Flateyrar
og fór að vinna í frystihúsi og
bjó í verbúð. Þá var öllu líf-
legra á verbúðum en nú er. Nú
búa aðallega erlendir farand-
verkamenn í verbúðum, sem
eru öllu rólegri í tíðinni en
hinir íslensku og ekki eins
miklar fyllibyttur og óláta-
belgir.

Þegar ég hafði verið um eitt
ár á Íslandi fór ég aftur til
Finnlands í smátíma. Þar
skrifaði ég bók sem var eins
konar skáldsaga, byggð á
þeirri reynslu sem ég hafði
öðlast eftir dvöl mína á Ís-
landi.

Í Finnlandi kynntist ég konu
sem hafði verið við nám á

Íslandi. Hún benti mér á að ég
gæti líklega fengið kennara-
stöðu að því mikill kennara-
skortur var víða á Íslandi, sér-
staklega á landsbyggðinni.“

Forlögin að verkiForlögin að verkiForlögin að verkiForlögin að verkiForlögin að verki
Tapio settist niður og samdi

umsókn um stöðu kennara.
„Ég skrifaði bréf sem ég ljós-
ritaði. Bréfin byrjuðu öll á
„Ágæti skólastjóri“, en svo
bætti ég við fyrir aftan með
penna: Grunnskólans á Seyð-
isfirði, Grunnskólans á Ísa-
firði, Grunnskólans á Siglu-
firði og svo framvegis. Þetta
sendi ég út um víðan völl og
fékk jákvætt svar frá einum
skóla, Grunnskólanum á Ísa-
firði.“

Nú grípur Hulda frammí og
segir: „Hann átti að koma til
Ísafjarðar og kynnast mér. Ég
vil meina að það hafi ekki
verið nein tilviljun að hann
fékk bara jákvætt svar frá
Ísafirði, þar voru forlögin að
verki.“

Eftir þetta innskot Huldu
segir Tapio: „Ég hafði örlitla
reynslu af smíðum, hafði lært
af pabba mínum sem er mikill
hagleiksmaður og smíðaði
húsgögn og fleira. Þess vegna
var ég ráðinn sem smíðakenn-
ari þó ég sé í raun menntaður
guðfræðingur og kristnifræði-
kennari.

Kunnátta mín í smíðum var
ekki takmarkalaus, þrátt fyrir
það að ég hefði lært hjá pabba.
Ég var sjálfur alltaf að læra
eitthvað nýtt í kennslustof-
unni, ekki síður en nemendur
mínir. Svo æfði ég mig líka
eftir skóla til að ná betri tökum
á trésmíðinni.“

HandbragðiðHandbragðiðHandbragðiðHandbragðiðHandbragðið
gott, en ...gott, en ...gott, en ...gott, en ...gott, en ...

Tapio hafði orð á sér fyrir
að vera ansi skapheitur kenn-
ari. Hann vill meina að ýmsar
ástæður hafi verið fyrir því.
„Þar kom margt til. Það má
vera að ég sé skapheitur, þó

að fáir hafi reyndar kvartað
aðrir en nemendur mínir fyrr-
verandi. Finnskur agi og ís-
lenskur agi eru reyndar tvennt
ólíkt og hefur það sem mér
fannst vera agaleysi eflaust
farið eitthvað í taugarnar á
mér. Svo held ég að tungu-
málaörðugleikar hafi spillt
fyrir sambandi mínu við nem-
endurna. Ég hafði ekki orða-
forða að tala krakkana til ef
þeir létu illa. Þetta var sérstak-
lega erfitt fyrsta árið mitt.

Síðasta árið sem ég var að
kenna var skrifað „Fegrum
landið, förgum útlendingum“
utan á smíðaskúrinn sem ég
kenndi í. Þó að ég væri vissu-
lega útlendingur, þá tók ég
þetta ekki svo nærri mér, enda
var vel vandað til verksins og
handbragðið gott. Boðskap-
urinn var vissulega ekki neitt
til að hrópa húrra fyrir, en
þetta var vel skrifað og setn-
ingin fallega stuðluð. Þess
vegna fannst mér þetta eigin-
lega meira fyndið en niðr-
andi.“

Hnífurinn týndistHnífurinn týndistHnífurinn týndistHnífurinn týndistHnífurinn týndist

Tapio var frægur fyrir að
hafa ætíð hníf hangandi í belti
sínu. Uppi voru raddir um að
Tapio svæfi meira að segja
með hnífinn. „Ég notaði þenn-
an hníf aðallega við smíðar
og gekk með hann á mér þegar
ég var í vinnufötunum. Ég
kannast nú ekki við að hafa
gengið með hann alla daga.“

– Þú hefur ekki farið með
hnífinn á böll?

„Nei, ertu vitlaus? Það má
ekki. Þegar maður fór á böll
geymdi maður hnífinn í stíg-
vélinu“, segir Tapio og hlær.

„Þessi hnífur týndist að lok-
um á ættarmóti í Dalasýslu“,
segir Hulda. „Þar er hann lík-
lega enn. Finnandi er vinsam-
legast beðinn um skila hnífn-
um.“

Kynntust íKynntust íKynntust íKynntust íKynntust í
eldhúsi Bryndísareldhúsi Bryndísareldhúsi Bryndísareldhúsi Bryndísareldhúsi Bryndísar

Eitt sinn bað samstarfskona
Tapios, Bryndís Friðgeirsdótt-
ir, um aðstoð við að parket-
leggja íbúð sína í Fjarðarstræt-
inu, í Kennarablokkinni svo-
kölluðu. „Ég aðstoðaði Rögn-
vald Óskars, mág Bryndísar,
við að leggja parketið. Þá var
Már Óskars á síldveiðum fyrir
austan.

Þegar við vorum á fullu að
parketleggja eldhúsið, þá
gekk inn grönn kona um þrí-
tugt úr næstu íbúð til að sjá
hvað við værum eiginlega að
bardúsa. Þetta var að sjálf-
sögðu hún Hulda. Við hittumst
þannig í eldhúsinu hjá Bryn-
dísi Friðgeirs.“

Hefði aldreiHefði aldreiHefði aldreiHefði aldreiHefði aldrei
búið inni í landibúið inni í landibúið inni í landibúið inni í landibúið inni í landi

Á þessum tíma var Hulda
að vinna á elliheimilinu í
Mánagötu, þar sem nú er
Gamla gistihúsið. Hún segist
þá strax hafa verið byrjuð í
myndlistinni. „Ég hef alltaf
haft áhuga á myndlist, alveg
frá því að ég var unglingur.

Ég sótti samt ekkert myndlist-
arnám að ráði fyrr en um svip-
að leyti og ég kynntist Tapio.

Við fluttum til Finnlands
um vorið 1993 með Aldísi
Maríu dóttur minni. Þá fór ég
fyrst að læra fyrir alvöru. Það
var mikið atvinnuleysi úti í

Finnlandi og ég átti erfitt með
að fá vinnu. Þess vegna gafst
mér mikill tími til að sinna
listnáminu. Ég fór í námsflokk
í módelteiknun og síðan í
tveggja ára myndlistarnám.
Eftir það hef ég sótt fjölda
námskeiða í myndlist.

Hulda og Tapio ásamt dóttur Huldu, Aldísi Maríu Valdimarsdóttur.
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Mér líkar mjög vel að búa í
Rauma. Bærinn stendur við
Eystrasaltið. Ég held að Tapio
hefði aldrei náð að halda mér
í bæ sem stendur inni í landi.“

Alltaf, eða svo til,Alltaf, eða svo til,Alltaf, eða svo til,Alltaf, eða svo til,Alltaf, eða svo til,
töluð íslenskatöluð íslenskatöluð íslenskatöluð íslenskatöluð íslenska

Hulda er nú orðin nokkuð
vel talandi á finnsku. „Það
var rosalega erfitt að byrja að
læra tungumálið. Ég var lengi
vel í svona „elskaðu mig, hat-
aðu mig“-sambandi við finn-
ska tungu, en núna hafa tekist
fullar sættir með okkur. Þetta
er mjög fallegt mál og heill-
andi.

Maður þarf að byrja á því
að hugsa allt upp á nýtt þegar
maður lærir finnsku. Setn-
ingafræðin er allt, allt öðruvísi
og mjög frábrugðin öllu sem
maður þekkir. Stundum þurfti
maður að lesa aftur á bak, í
alvöru talað. Einfaldleiki
tungumálsins er reyndar
nokkuð mikill en það er erfitt
að átta sig á honum. Finnska
er ekki einu sinni indóevró-
pskt mál, hún er svo til alveg
sér á báti. Ungverska og eist-
neska eru reyndar skyldar
henni og nokkur þjóðabrot í
Rússlandi tala svipað mál.

Við Tapio tölum alltaf ís-
lensku okkar í milli. Það ger-
um við Aldísar Maríu vegna,
til þess að hún haldi sinni ís-
lensku. Reyndar hef ég gómað
hana og Tapio við að tala sam-
an á finnsku og hef tekið eftir
því að Aldís er orðin aðeins
sterkari í finnsku en íslensku.
Ég held þó að ef hún væri eitt
ár á Íslandi, myndi hún tala
óaðfinnanlega íslensku.“

ViðurkenningViðurkenningViðurkenningViðurkenningViðurkenning
frá Tamperefrá Tamperefrá Tamperefrá Tamperefrá Tampere

Tapio hefur unnið mest við
þýðingar í seinni tíð, en eins
og áður sagði hefur hann þýtt
bækur eftir marga af helstu
rithöfundum Íslendinga.
Hann segir íslenskar bækur
seljast ágætlega úti í Finn-
landi. „Bækur Vigdísar
Grímsdóttur hafa verið að selj-
ast nokkuð vel. Einnig hefur
Einar Már Guðmundsson ver-
ið að gera það gott, sérstaklega
með bókina Engla alheimsins,
en hana þýddi ég reyndar
ekki.“

Tapio skrifar sjálfur bækur.
Hann segir bækur sínar ekki
hafa farið sérstaklega víða.
„Reyndar fékk ég viðurkenn-
ingu frá stúdentum í bók-
menntafræði við háskólann í
Tampere. Ég hef verið að
reyna að fá eina bók mína
þýdda yfir á íslensku en það
gengur mjög hægt.“

Gott fyrirGott fyrirGott fyrirGott fyrirGott fyrir
hjónabandiðhjónabandiðhjónabandiðhjónabandiðhjónabandið

Þau Tapio og Hulda eiga
lítinn seglbát sem faðir Tapios
smíðaði fyrir nokkuð löngu.
Hann nota þau til að sigla um
finnska skerjagarðinn, sem
Huldu þykir ansi svakalegur.
„Ég var í fyrstu skíthrædd
þegar við sigldum þarna um
og benti og öskraði „grynn-
ingar, grynningar!“ í sífellu,
fannst eins og við værum allt-

af um það bil að keyra á. Svo
áttaði ég mig á því að Tapio
þekkir þetta svæði eins og lóf-
ann sinn, enda ólst hann þarna
upp.

Þetta svæði er alger paradís.
Núna er ég orðin alveg háð
þessum siglingum og get ekki
án þeirra verið á sumrin. Ég
vil líka meina að siglingar
okkar um þetta svæði séu
mjög hollar fyrir hjónabandið.
Við rifumst soldið mikið
fyrstu sumrin okkar saman,
en núna erum við alveg hætt
því.“

Finni og íslenskur sjóFinni og íslenskur sjóFinni og íslenskur sjóFinni og íslenskur sjóFinni og íslenskur sjó

„Báturinn ristir hæfilega
djúpt“, segir Tapio. „Þetta gef-
ur manni aukna möguleika.
Við getum auðveldlega lagst
upp að litlum eyðieyjum, sem
er mjög gott, því á sumrin er
mikil traffík í skerjagarðinum
og gott er að losna við átroðn-
ing ferðamanna.

Við sigldum líka nokkuð
mikið á Íslandi þegar við
bjuggum þar. Við áttum litla
kvótalausa trillu og fórum
nokkuð oft í berjatínsluferðir
á Snæfjallaströnd og í
Grunnavík. Eitt sinn var
Hulda spurð hvort hún stýrði
ekki örugglega þegar við
sigldum. Menn virtust ekki
halda að Finni gæti ráðið við
að sigla í íslenskum sjó.

Ég viðurkenni alveg að sjór-
inn er öðruvísi við Ísland en
Finnland. Hér verður maður
að passa sig miklu betur í
sambandi við veður og slíkt.“

Í SóltúnumÍ SóltúnumÍ SóltúnumÍ SóltúnumÍ Sóltúnum

Hulda, Tapio og Aldís Mar-
ía komu til landsins aðallega
vegna þeirrar sýningar sem
Hulda opnaði í Edinborgar-
húsinu. „Svo erum við líka í
fríi“, segir Hulda. „Tapio getur
tekið sér frí frá þýðingum og
unnið að sínum eigin skrifum
og Aldís María getur heimsótt
pabba sinn í Reykjavík og afa
sinn og ömmu á Ísafirði. Hún
hefur alltaf borið sterkar taug-
ar til Ísafjarðar og komið oft
að heimsækja afa og ömmu.

Við gistum í Sóltúnum sem
er hús Ísfirðingafélagsins.
Húsið er að sjálfsögðu nokkuð
vinsælt til notkunar um pásk-
ana, en ég byrjaði að vinna í
því strax í haust að fá húsið í
apríl. Það gekk eftir og hingað
erum við komin.“

Garðplöntusala Ásthildar auglýsir:
Í sumar verðum við með alhliða þjónustu í garðyrkju.
Hægt er að leita til eftirtalinna aðila:

Vegna ráðgjafar og skipulagninar í garðinum
– Elías, sími 863 1451
Hellulagnir – Skafti, sími 863 3851
Trjá- og runnaklippingar, almenn umhirða
og garðaúðun – Júlli, sími 692 6073
Auk þess allt múrverk og flísalagnir – Elías, sími 863 1451

Dagana 3., 4. og 5. maí verður garðyrkjufræðingurinn
Ásthildur Cesil með námskeið um alhliða hirðingu
í garðinum.  Námskeiðið er á vegum Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða og fer skráning fram þar. G
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AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
FerðamálasamtakaFerðamálasamtakaFerðamálasamtakaFerðamálasamtakaFerðamálasamtaka

Vestfjarða 2001Vestfjarða 2001Vestfjarða 2001Vestfjarða 2001Vestfjarða 2001
Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða

verður haldinn á Hólmavík, laugardaginn
28. apríl 2001 kl. 09:00. Auk venjulegra að-
alfundarstarfa verða aðalmál fundarins
stefna Byggðastofnunar í uppbyggingu ferða-
þjónustu á Vestfjörðum og viðhorf sveitarfé-
laga til ferðaþjónustunnar.

Auk þess verður kynnt stefnumótun í ferða-
þjónustu á Vestfjörðum og niðurstöður úr
skoðanakönnun meðal ferðamanna á sl.
sumri.

Á föstudagskvöldið verður málþing með
yfirskriftina „Er menningararfurinn aðdráttar-
afl fyrir ferðamenn á Vestfjörðum.“

Sameiginlegur kvöldverður að loknum aðal-
fundi.

Allir áhugamenn um ferðamál á Vestfjörð-
um velkomnir.

Sjá nánar á www.atvest.is

Rannsóknarráð Vegagerð-
arinnar hefur samþykkt að
veita áhugamannafélaginu
Vegi hálfrar milljónar króna
styrk til könnunar á mögu-
leikum einkaframkvæmdar
eða einkafjármögnunar á veg-
arlagningu milli Hólmavíkur
og Gilsfjarðar um Arnkötludal
og Gautsdal. Er þá gert ráð
fyrir að slíkt megi verða til að
flýta framkvæmdum frá því
sem miðað er við í gildandi
langtímaáætlun í vegagerð
enda komi gjaldtaka af veg-
farendum á móti. Jónas Guð-
mundsson sýslumaður í Bol-
ungarvík, forsvarsmaður Veg-
ar, segir að í framhaldinu sé
gert ráð fyrir að stofnað verði
sérstakt undirbúningsfélag til
að skoða hugsanlega útfærslu
á hugmyndinni til hlítar og
fylgja henni eftir ef forsendur
reynast fyrir hendi.

Félagið ritaði um miðjan
febrúar bréf níu sveitarfélög-
um, sem málið varðar einna
helst, og spurðist fyrir um við-
horf til þeirrar hugmyndar, að
vegarlagning milli Hólmavík-
ur og Gilsfjarðar um Arnkötlu-
dal verði unnin í einkafram-
kvæmd. Gjald yrði tekið af
bifreiðum sem veginn ækju
fyrstu árin enda yrði strax haf-

ist handa við vegarlagning-
una. Sveitarfélögin sem
spurningunni var beint til eru
Bolungarvíkurkaupstaður,
Ísafjarðarbær, Súðavíkur-
hreppur, Hólmavíkurhreppur,
Kaldrananeshreppur, Kirkju-
bólshreppur, Reykhólahrepp-
ur, Saurbæjarhreppur og Dala-
byggð.

Af þessum níu sveitarfélög-
um hafa fimm svarað og að-
eins eitt tekur afdráttarlausa
afstöðu til þessa máls, þ.e.
Dalabyggð, sem „styður
áform áhugamannafélagsins
Vegar um vegtengingu milli
Gilsfjarðar og Hólmavíkur“.
Bolungarvíkurkaupstaður
„telur rétt að kanna viðhorf
samgönguyfirvalda og fjár-
veitingavalds til að leggja vegi
í einkaframkvæmd á Vest-
fjörðum, enda hafi það ekki
áhrif á aðrar fjárveitingar til
samgöngumála í fjórðungn-
um“.

Kaldrananeshreppur lýsti
yfir áhugaleysi sínu á málinu
á þessu stigi. Hólmavíkur-
hreppur kvaðst telja „að það
sé hlutverk ríkisins að leggja
vegi um landið, en sveitarfé-
lögin eiga í fullu fangi með að
veita þá þjónustu sem þeim
ber samkvæmt lögum“.

Hreppsnefnd Kirkjubóls-
hrepps lýsti andstöðu við það
„byggðafjandsamlega viðhorf
sem fram kemur í framlögðum
gögnum og fela það í sér að
höfuðmarkmið Vestfirðinga sé
að komast á sem stystum tíma
til Reykjavíkur“.

Ekki hafa fengist svör frá
Ísafjarðarbæ, Reykhóla-
hreppi, Saurbæjarhreppi eða
Súðavíkurhreppi.

Framangreind hugmynd var
ekki útlistuð í smáatriðum í
bréfinu til sveitarfélaganna en
með fylgdi ritgerð um efnið
sem var lokaverkefni í Við-
skipta- og hagfræðideild Há-
skóla Íslands. Einnig fylgdi

útprentun á undirsíðu á vef
félagsins, sem fjallar um þetta
afmarkaða mál, og bréf til fé-
lagsins frá Ráðgjafarfyrirtæk-
inu Nýsi hf. sem er reiðubúið
að koma að verkinu náist um
það bærileg samstaða og ein-
hverjir fjármunir.

Áhugamannafélagið Vegur
heldur úti sérstökum vef (veg-
ur.is), eins og hér var getið.
Þar er saman komið marg-
háttað efni um samgöngur á
Vestfjörðum og þó einkum
vegamál í fortíð, nútíð og
framtíð. Jafnframt er þar efni
sem snertir vegamál víðar á
landinu og samgöngumál al-
mennt.

– ærið misjafnar undirtektir sveitarfélaga sem málið varðar („byggðafjandsamlegt viðhorf“)

Ætlunin að kanna einkafjármögnunÆtlunin að kanna einkafjármögnunÆtlunin að kanna einkafjármögnunÆtlunin að kanna einkafjármögnunÆtlunin að kanna einkafjármögnun
vegar milli Hólmavíkur og Gilsfjarðarvegar milli Hólmavíkur og Gilsfjarðarvegar milli Hólmavíkur og Gilsfjarðarvegar milli Hólmavíkur og Gilsfjarðarvegar milli Hólmavíkur og Gilsfjarðar

Áhugamannafélagið Vegur fær fjárstyrk frá VegagerðinniÁhugamannafélagið Vegur fær fjárstyrk frá VegagerðinniÁhugamannafélagið Vegur fær fjárstyrk frá VegagerðinniÁhugamannafélagið Vegur fær fjárstyrk frá VegagerðinniÁhugamannafélagið Vegur fær fjárstyrk frá Vegagerðinni
Hólmavík.

16.PM5 19.4.2017, 09:287



8 MIÐVIKUDAGUR 18. APRÍL 2001

Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Að liðnum páskumAð liðnum páskumAð liðnum páskumAð liðnum páskumAð liðnum páskum NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:
Hvaða flokk
myndir þú kjósa ef
kosið yrði núna?
Alls svöruðu 800.
Framsókn
sögðu 60 eða 7,50%
Frjálslynda
sögðu 229 eða 28,63%
Samfylkinguna
sögðu 169 eða 21,13%
Sjálfstæðsflokk
sögðu 107 eða 13,38%
Vinstri græna
sögðu 235 eða 29,38%

Fyrstu páskar nýrrar aldar eru að baki og Kristnihátíð, sem nú hefur staðið í tvö
ár, er lokið. Mörg rök mæla með því að tengja lok hátíðahalda í tilefni af krstni-
töku á Íslandi páskahátíðinni. En hins vegar er margt sem bendir til þess að í hug-
um almennra Íslendinga skipti frídagarnir um páska ekki síður máli en trúarlegt
gildi þeirra. Þrátt fyrir meinta trúhneigð Íslendinga, sem trúa því sjálfir að þrátt
fyrir litla kirkjusókn, þá séu þeir trúaðasta þjóð í heimi, verður ekki annað séð en
að páskar séu fyrst og fremst kærkomin hvíld frá erli hversdagsins. Um páska
stunda stórir hópar manna útivist fjarri öllum guðshúsum.
Skemmtanir og hvers kyns afþreying skipa stöðugt stærri sess í
þjóðlífinu.

Sannleikurinn er sá, að páskar eru í hugum manna löng helgi
til ferðalaga og skemmtana. Það er ekki slæmt í sjálfu sér en vekur til hugsunar
um gildi trúarinnar og stöðu þjóðkirkjunnar á Íslandi. Eins og við Vestfirðingar
þekkjum er samfélagið á Íslandi að breytast og verða fjölmenningarlegra en fyrr.
Angar menningar utan úr heimi teygja sig til Íslands með landnemum, sem hér
setjast að og bera með sér strauma menningar heimalandsins. Það eru straumar,
sem byggjast oft á öðrum trúargrunni en lúterskum og reyndar æ oftar á
grundvelli sem ekki telst til trúar á Jesú Krist. Engu að síður er Þjóðkirkjan lang-
stærsta trúfélagið, ef svo má að orði komast. En þar má greina margs konar áhrif,
þótt öll séu innan ramma kristinnar guðstrúar.

Á næstu árum og áratugum má vafalaust búast við umræðum, í ríkara mæli en
hingað til hefur verið, um réttmæti þess að á Íslandi skuli vera þjóðkirkja, sem
nýtur stuðnings ríkisvaldsins. Umræðan verður af hinu góða, hver sem niðurstaðan
kann að verða, beri menn gæfu til þess að ýta alls kyns öfgum til hliðar. Engu skal
spáð hér um framtíð þjóðkirkju en minnt á umræður á vegum stjórnsýslu Evrópu-
sambandsins um stöðu dönsku þjóðkirkjunnar. Þar virðist gengið út frá því
meginsjónarmiði, að til þess að trúfrelsi teljist raunverulegt, megi ríkisvaldið

ekki styðja ein trúarbrögð öðrum fremur.
Hvernig frídögum um páska kynni þá að reiða af skal

engu spáð um hér, en nú eru  þeir velkomin staðreynd þeim
fjölmörgu, sem kjósa að verja þeim til ýmiss konar tómstundaga-

mans, ekki síst útivistar, svo sem nýliðin Skíðavika á Ísafirði sannaði rækilega.
Hún tókst vel og vakti athygli að óhöpp virtust fá og margt var til skemmtunar.
Aðstandendum hennar eru færðar þakkir fyrir vel unnin störf og glæsilega og vel-
heppnaða hátíð. Ísfirðingum er nánast allt mögulegt þegar allir leggjast á árina.

Athyglin beindist síður að glæsilegum tónleikum í Ísafjarðarkirkju, sem upp-
selt var á, en flutningur á Requiem eftir Mozart tókst vel og var til sóma þeim
fjölmörgu er að stóðu. Þar sannaðist enn á ný að Ísafjörður er mikill menningarbær
og langt umfram það sem búast má við sé mið tekið af mannfjölda. Hafið þökk
fyrir.

Geysimikil umferð á Drangajökli um páskanaGeysimikil umferð á Drangajökli um páskanaGeysimikil umferð á Drangajökli um páskanaGeysimikil umferð á Drangajökli um páskanaGeysimikil umferð á Drangajökli um páskana

Lögreglan með eftirlit meðLögreglan með eftirlit meðLögreglan með eftirlit meðLögreglan með eftirlit meðLögreglan með eftirlit með
ökumönnum í óbyggðumökumönnum í óbyggðumökumönnum í óbyggðumökumönnum í óbyggðumökumönnum í óbyggðum

Niðurstöður úr eftirliti lög-
reglunnar á Ísafirði með
óbyggðaförum á Drangajökli
og þar í kring um helgina
verða að teljast heldur
ánægjulegar. Lögreglan fékk
liðsinni sjúkraflutningsmanns
frá Slökkviliði Ísafjarðar og
jeppabifreið og mann frá fyr-
irtækinu Mountain Taxi til að
sinna eftirliti á norðanverðum
Ströndum. Farnar voru tvær
ferðir, önnur á skírdag og hin
á páskadag, og var leitast við

að ræða við ökumenn sem
flestra farartækja sem voru á
ferð um Drangajökul.

Ástæða þess að farið var út
í þetta eftirlit var sú, að upp-
lýsingar hafa af og til borist
þess efnis að ölvunarakstur
og önnur lögleysa viðgangist
af hálfu ökumanna utan alfara-
leiða. Oddur Árnason, varð-
stjóri hjá lögreglunni á Ísa-
firði, tekur þó fram, að lang-
stærstur hluti þeirra sem um
þessar slóðir fara séu einstakl-

ingar sem sýna af sér ábyrga
hegðun, líkt og annars staðar
í umferðinni.

Hálendisferðir njóta sífellt
aukinna vinsælda en það kom
lögreglu samt nokkuð á óvart
hversu mikill fjöldi ökutækja
var á ferð á Drangajökli, eink-
um á páskadag. Þann dag var
rætt við ökumenn um 60 bif-
reiða og auk þess ökumenn
nokkurra vélsleða. Almennt
voru menn með öll sín mál í
lagi og til fyrirmyndar. Þó

reyndist ein bifreiðin óskráð
og einhver vanhöld voru á að
menn gætu framvísað öku-
skírteinum enda kannski ekki
reiknað með því að þurfa að

draga þau upp í óbyggðum.
Allir reyndust ökumennir-

nir allsgáðir og var að heyra
að þeir teldu eftirlitið af hinu
góða. Eftirlitsmönnum varð

starsýnt á ökumenn vélsleða
en töluverður hluti þeirra not-
aði ekki öryggishjálma.Þar
þurfa menn að taka sig á, að
sögn lögreglunnar á Ísafirði.

Veitingastaður og pítsubakstur á ÞingeyriVeitingastaður og pítsubakstur á ÞingeyriVeitingastaður og pítsubakstur á ÞingeyriVeitingastaður og pítsubakstur á ÞingeyriVeitingastaður og pítsubakstur á Þingeyri

Tóki munkur varTóki munkur varTóki munkur varTóki munkur varTóki munkur var
opnaður fyrir páskaopnaður fyrir páskaopnaður fyrir páskaopnaður fyrir páskaopnaður fyrir páska

Auður Ásbergsdóttir og
Árni B. Ólafsson á Ísa-
firði, sem undanfarin ár

hafa rekið veitingastaðinn
Á Eyrinni og pítsustaðinn

Hróa hött, opnuðu fyrir
páskana lítinn veitinga-

stað á Þingeyri undir
nafninu Tóki munkur.

Ekki er fyrir neinn staður
af þessu tagi á Þingeyri.

Tóki munkur er á
miðhæðinni að Hafnar-
stræti 1, í stóru húsi þar
sem eitt sinn var Hótel

Höfn. Um 25-30 manns
geta setið til borðs í

veitingasalnum en
jafnframt eru pítsur

bakaðar á staðnum og
sendar heim. Bar er á

Tóka munki og vín-
veitingaleyfi fékkst fyrir

páska. Barinn á Tóka munki.

Passíusálmar séra Hall-
gríms Péturssonar voru lesnir
í heild í kirkjunni á Þingeyri á
föstudaginn langa. Slíkt mun
ekki hafa verið gert þar fyrr.
Flutningurinn hófst nokkru

fyrir hádegi og skiptust margir
á um lesturinn, sumir jafnvel
komnir úr öðrum sóknum.

Kirkjugestir komu og fóru
eftir því sem hentaði meðan á
lestrinum stóð. Þessari löngu

helgistund í kirkjunni á Þing-
eyri, sem átti 90 ára vígsluaf-
mæli hinn 9. apríl, lauk með
bæn og blessun sóknarprests-
ins, séra Guðrúnar Eddu
Gunnarsdóttur.

Föstudagurinn langi í kirkjunni á ÞingeyriFöstudagurinn langi í kirkjunni á ÞingeyriFöstudagurinn langi í kirkjunni á ÞingeyriFöstudagurinn langi í kirkjunni á ÞingeyriFöstudagurinn langi í kirkjunni á Þingeyri

PPPPPassíusálmarnir lesnirassíusálmarnir lesnirassíusálmarnir lesnirassíusálmarnir lesnirassíusálmarnir lesnir

Bergur Torfason við flutning eins af sálmum séra Hallgríms í Þingeyrarkirkju á föstudaginn
langa.
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Fræðslumiðstöð Vestfjarða
stendur fyrir námskeiði um
stjórnun í opinberri stjórn-
sýslu í sal Þróunarseturs Vest-
fjarða á þriðjudag, 24. apríl.
Námskeiðið er ætlað stjórn-
endum hjá stofnunum og fyr-
irtækjum í opinberri stjórn-
sýslu er fara með lykilhlutverk
við stefnumörkun og fram-
kvæmd stefnuáætlana.

Efnistök og innihald taka
sérstaklega mið af stofnunum
á sviði heilbrigðis-, félags- og

menntamála. Kennari er Sig-
urbjörg Sigurgeirsdóttir,
M.Sc., stjórnsýslufræðingur,
en hún stundar nú doktorsnám
í stjórnsýslufræðum við Lond-
on School of Economics and
Political Science. Námskeiðið
stendur kl. 10-18 og nám-
skeiðsgjald er kr. 13.000.
Frekari upplýsingar eru á
heimasíðu Fræðslumiðstöðv-
ar Vestfjarða (www.snerpa.is/
frmst/nam21.html) og í síma
450 3060.

Stjórnun í opin-Stjórnun í opin-Stjórnun í opin-Stjórnun í opin-Stjórnun í opin-
berri stjórnsýsluberri stjórnsýsluberri stjórnsýsluberri stjórnsýsluberri stjórnsýslu

Fræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð Vestfjarða

Harmonikufélag Vestfjarða
lýkur vetrarstarfinu með har-
monikudansleik í Víkurbæ í
Bolungarvík í kvöld, mið-
vikudagskvöld, frá kl. 23 til
kl. 3 um nóttina. Félagið hefur
verið með vikulegar æfingar í
vetur, þar sem undirbúin hefur
verið þátttaka þess í Lands-
móti harmonikufélaga sem

haldið verður á Ísafirði 4.-7.
júlí 2002.

Í félaginu eru núna um 80
manns, þar af um þrjátíu sem
spila meira eða minna. Á
dansleiknum í kvöld verða
væntanlega um tólf hljóðfæra-
leikarar, en þar verður leikið
á bassa og trommur, auk nikk-
unnar.

HarmonikuballHarmonikuballHarmonikuballHarmonikuballHarmonikuball
í Víkinni í kvöldí Víkinni í kvöldí Víkinni í kvöldí Víkinni í kvöldí Víkinni í kvöld

Harmonikufélag VestfjarðaHarmonikufélag VestfjarðaHarmonikufélag VestfjarðaHarmonikufélag VestfjarðaHarmonikufélag Vestfjarða

Aflabrögð súgfirskra sjó-
manna hafa verið með ein-
dæmum léleg að undanförnu.
Hjalti M. Hjaltason, hafnar-
vörður á Suðureyri, segir gæft-
ir hafa verið vondar og afla
lítinn þegar gefur. „Menn hafa
ekkert róið í langan tíma. Veið-
in var það dræm að flestir
ákváðu sjómennirnir að taka
bara gott páskafrí. Nú eru bát-
ar á sjó og þrír komnir inn
með 2-3 tonn hver sem þykir
ágætt miðað við það sem verið
hefur að undanförnu“, sagði
Hjalti í gær.

Ljóst er að aprílmánuður
verður ekki nærri eins góður
og marsmánuður hvað afla
varðar en miklum afla var
landað á Suðureyri í mars.
Óðinn Gestsson, fram-
kvæmdastjóri fiskvinnslunnar
Íslandssögu, segir fyrirtækið
ekki enn þjást af hráefnis-
skorti. „Það er alltaf eitthvað
til á markaði. Það er að vísu
dýrara en venjulega og mætti
vera meira, en við erum ekki
komnir í nein vandræði, í það
minnsta ekki enn“, sagði Óð-
inn.

Ennþá fæst nægurEnnþá fæst nægurEnnþá fæst nægurEnnþá fæst nægurEnnþá fæst nægur
fiskur til vinnslufiskur til vinnslufiskur til vinnslufiskur til vinnslufiskur til vinnslu

Aflabrögð á SuðureyriAflabrögð á SuðureyriAflabrögð á SuðureyriAflabrögð á SuðureyriAflabrögð á Suðureyri

Sérstæðasti viðburðurinn á Skíðaviku Ísfirðinga 2001Sérstæðasti viðburðurinn á Skíðaviku Ísfirðinga 2001Sérstæðasti viðburðurinn á Skíðaviku Ísfirðinga 2001Sérstæðasti viðburðurinn á Skíðaviku Ísfirðinga 2001Sérstæðasti viðburðurinn á Skíðaviku Ísfirðinga 2001

Tvíkeppni í minningu fyrsta skíða-Tvíkeppni í minningu fyrsta skíða-Tvíkeppni í minningu fyrsta skíða-Tvíkeppni í minningu fyrsta skíða-Tvíkeppni í minningu fyrsta skíða-
móts sem vitað er um á Vestfjörðummóts sem vitað er um á Vestfjörðummóts sem vitað er um á Vestfjörðummóts sem vitað er um á Vestfjörðummóts sem vitað er um á Vestfjörðum

Einhver sérstæðasti
viðburðurinn á Skíðaviku
Ísfirðinga var tvíkeppni á
skíðum sem Byggðasafn
Vestfjarða gekkst fyrir á

föstudaginn langa. Keppni
þessi var haldin í minningu

fyrstu skíðakeppni sem
vitað er til að haldin hafi

verið á Vestfjörðum. Hún
var haldin við Þórustaðaháls
í Önundarfirði árið 1910 og
var reyndar þríkeppni, en þá

var keppt í stökki, „rennsli
með sneiðingum“ (svigi) og
120 skrefa „hlaupi“ (göngu)

á skíðum. Að þessu sinni var
stökkinu sleppt en keppt var

í hinum tveimur greinunum.
Byggðasafnið lagði þátttak-

endum til skíðabúnað.
„Snyrtilegur klæðnaður“ var

áskilinn.
Þriggja manna dómnefnd

á mótinu árið 1910 var
sammála um að Guðmundur

Gilsson á Mosvöllum í
Önundarfirði skyldi hljóta

sæmdarheitið „Besti
skíðamaður U.M.F. Ön-

firðinga“ og fékk hann
jafnframt verðlaunapening
úr silfri. Á mótinu nú voru

einnig silfurpeningar í
verðlaun.

Þátttakendur á mótinu á
föstudaginn langa (í þessu

tilviki er fremur við hæfi að
tala um þátttakendur en

keppendur) höfðu vissulega
skilyrðið um „snyrtilegan

klæðnað“ í heiðri, þótt með
ýmsum hætti væri, og mátti

þar líta ýmsa hátíðlega
búninga.

Meðal þátttakenda í tvíkeppninni var Margrét Gunnarsdóttir píanóleikari, eiginkona Jóns
Sigurpálssonar, forstöðumanns Byggðasafns Vestfjarða. Hér er hún á leið „með óhefðbundn-
um hætti“ í gegnum eitt af hliðunum í „rennsli með sneiðingum“. Þess má geta, að Mar-
grét hlaut annað sætið í kvennaflokki.

16.PM5 19.4.2017, 09:289
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 21. apríl kl. 16:00

Íslandsmótið í handbolta karla: 4ra liða úrslit

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 21. apríl kl. 13:45

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 18. apríl kl. 18:40

Meistarakeppni Evrópu: Bayern München – Manchester United
Miðvikudagur 18. apríl kl. 20:45

Meistarakeppni Evrópu: Real Madrid – Galatasaray

Laugardagskvöldið 21. apríl sýnir Stöð 2 kvikmyndina Á bláþræði eða The
Thin Red Line. Í kynningu myndarinnar segir: ,,Firring seinni heimsstyrjaldarinn-
ar er að gera út af við bandaríska hermenn sem berjast fyrir þjóð sína á eyju
í Kyrrahafinu. Æðri tilgangur sem felst í því að fórna lífi sínu víkur fyrir sjálfs-
bjargarviðleitni þeirra og tilhugsun um að þeir muni jafnvel ekki sjá ástvini
sína aftur.“ Aðalhlutverk leika Sean Penn, George Clooney og John Cusack.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Hægviðri og víða léttskýj-
að norðan og austantil, en
dálítil súld við suðvestur-
ströndina. Hiti 3 til 8 stig.
Horfur á föstudag:
Austlæg átt, 8-13 m/s á
Vestfjörðum en fremur
hæg annars staðar. Víða
rigning, en úrkomulítið
norðanlands. Áfram
fremur milt.
Á laugardag:
Austlæg átt, 8-13 m/s á
Vestfjörðum en fremur
hæg annars staðar. Víða
rigning, en úrkomulítið
norðanlands. Áfram
fremur milt.
Á sunnudag:
Nokkuð hvöss norðlæg
átt með slyddu eða snjó-
komu um landið norðan-
og austanvert. Kólnandi
veður.
Á mánudag:
Nokkuð hvöss norðlæg
átt með slyddu eða snjó-
komu um landið norðan-
og austanvert. Kólnandi
veður.

Á bláþræði
Föstudagur 20. apríl

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Lífið sjálft (3:21) (e)
10.20 Stræti stórborgar (1:23) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Barnfóstran (13:22) (e)
12.50 Í hnapphelduna
14.35 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (12:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (2:24)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Álfhóll: Kappaksturinn mikli
Norsk brúðumynd sem fékk frábærar
viðtökur áhorfenda. Myndin var fjögur
ár í framleiðslu og útkoman er glæsileg
þar sem hvert smáatriði er þaulhugsað.
Aðalsöguhetjan er hugvitsmaður sem
tekur áskorun kappaksturshetju. Þeir eru
gamlir samstarfsfélagar sem eiga óupp-
gerðar sakir.
21.35 Ó,ráðhús (16:26)
22.05 Ástin ber að dyrum. (Love Walk-
ed in) Það er ekkert gamanmál að þurfa
að sjá fyrir sér með píanóleik. Þegar
píanóleikarinn Jack Morrisey sér fram á
skjótan gróða með smá braski ákveður
hann að láta til skarar skríða. Það eina
sem hann þarf að gera er að telja kærustu
sína á að táldraga milljónamæring, taka
myndir af þeim og láta konu mannsins
borga sér væna fúlgu, annars birti hann
myndirnar. En það fer ekki allt eins og
Jack vonaði.  Aðalhlutverk: Denis Leary,
Terence Stamp, Aitana Sánchez-Gijón.
23.40 Í hnapphelduna. (Sprung) Vinir-
nir Montel og Clyde hitta vinkonurnar
Brandy og Adinu í teiti. Clyde telur Ad-
inu trú um að hann sé forríkur og tælir
hana í bólið með sér. Þegar Adina kemst
síðan að hinu sanna einsetur hún sér að
ná fram hefndum. Montel verður hins
vegar ástfanginn af Brandy og brúðkaup-
ið er ekki langt undan. Verst er að Clyde
og Adinu hugnast alls ekki ráðahagurinn.
Aðalhlutverk: Paula Jai Parker, Tisha
Campbell, Joe Torry, Rusty Cundieff.
01.25 Johnny Mnemonic. Æsispenn-
andi framtíðarmynd sem gerist árið 2021
þegar umsýslu heimsins er allri stjórnað
í gegnum risastóran tölvuvef. Þrátt fyrir
allar tækniframfarirnar hrjá alvarleg
vandamál mannkynið og nú er um helm-
ingur þess sýktur af alvarlegri taugasýki.
Aðalhlutverk: Keanu Reeves, Dolph
Lundgren.
03.00 Dagskrárlok

Laugardagur 21. apríl
07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Buddy
11.20 Eldlínan (e)
12.00 Best í bítið
12.45 NBA-tilþrif
13.15 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn
16.05 60 mínútur II (e)
16.50 Nigel Kennedy
17.45 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (16:24)
20.30 Þínir 10 stærstu gallar. (10
Things I Hate About You) Rómantísk
gamanmynd. Stratford-systurnar virðast
ekki eiga margt sameiginlegt. Bianca, sú
yngri, hugsar um það eitt að komast á
stefnumót á meðan Katarina sýnir strák-
unum lítinn áhuga. Og þetta er einmitt
þeirra stærsta vandamál. Samkvæmt
strangri fjölskylduhefð má yngri dóttirin
aldrei verða fyrri til að fara á stefnumót.
Biöncu er illa við að brjóta regluna en
sér sig knúna til að taka málin í sínar
hendur.Aðalhlutverk: Heath Ledger,
Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt,
Larisa Oleynik.
22.15 Á bláþræði. (The Thin Red Line)
Firring seinni heimsstyrjaldarinnar er að
gera út af við bandaríska hermenn sem
berjast fyrir þjóð sína á eyju í Kyrrahaf-
inu. Æðri tilgangur sem felst í því að
fórna lífi sínu fyrir þjóð sína víkur fyrir
sjálfsbjargarviðleitni þeirra og þeirri

tilhugsun að þeir muni jafnvel ekki sjá
ástvini sína aftur. Aðalhlutverk: Sean
Penn, Adrien Brody, James Caviezel.
01.00 Stjörnustrákur. (Frankie Star-
light) Frankie er að reyna að fá fyrstu
bók sína útgefna og á þeim tímamótum
rifjar hann upp ljúfsár bernskuárin.
Móðir hans missti báða foreldra sína í
seinni heimsstyrjöldinni og var skömmu
síðar smyglað frá Frakklandi til Cork á
Englandi. Þar var hún skilin eftir auralaus
og ófrísk. Dvöl mæðginanna í Cork varð
hins vegar viðburðarík og þau kynntust
fólki sem setti mark sitt á allt þeirra líf.
Aðalhlutverk: Gabriel Byrne, Matt Dill-
on, Anne Parillaud.
02.40 Dagskrárlok

Sunnudagur 22. apríl
07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.25 Regnboginn
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Playboy-kanínurnar
14.30 Undrið
16.10 Simpson-fjölskyldan (10:23)
16.35 Oprah Winfrey
17.20 Nágrannar
18.30 Fornbókabúðin (e)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 Piparsveinninn. (The Bacelor)
Rómantísk gamanmynd. Piparsveinninn
Jimmie Shannon verður þrítugur á morg-
un. Það veldur honum ekki stórum
áhyggjum enda góð ástæða til að gera
sér glaðan dag. Hitt er öllu verra að afi
gamli hótar að neita honum um arfinn
verði hann ókvæntur á þrítugsafmælinu.
Jimmie má ekki til þess hugsa enda nem-
ur arfurinn 100 milljónum dala. Hann
hefur því einn sólarhring til að finna
réttu konuna og því eins gott að hefja
leitina strax. Aðalhlutverk: Chris O´
Donnell, Renée Zellweger, Artie Lange,
Hal Holbrook.
22.30 Ástir og átök
22.55 60 mínútur
23.45 Undrið. (Shine) Áströlsk úrvals-
mynd sem tilnefnd var til sjö Óskarsverð-
launa. Aðalleikarinn Geoffrey Rush
hreppti Óskarinn fyrir aðalhlutverkið og
hann var einnig sæmdur Golden Globe
verðlaununum. Þetta er sannsöguleg
mynd um píanóleikarann David Helfgott
sem var mikið undrabarn. Faðir hans og
kennarar ráku hann áfram uns hann stóðst
ekki álagið og fékk taugaáfall. Mörgum
árum síðar sneri hann aftur að píanóinu
og vann hug og hjörtu almennings.  Aðal-
hlutverk: Geoffrey Rush, Armin Mueller-
Stahl, Noah Taylor, Lynn Redgrave,
John Gielgud.
01.30 Dagskrárlok

Föstudagur 20. apríl
17.15 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport. Fjallað er um helstu
viðburði heima og erlendis.
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Skollaleikur. (The Hidden)
Þriggja stjörnu spennumynd. Íbúar Los
Angeles eru skelfingu lostnir. Morðingi
gengur laus í borginni og enginn veit
hvenær hann lætur næst til skarar skríða.
Málið er svo alvarlegt að lögregluyfir-
völd njóta aðstoðar alríkislögreglunnar.
Fulltrúi þeirra er Lloyd Gallagher en að-
ferðir hans við rannsóknina vekja athygli
og kalla á ýmsar óþægilegar spurningar.
Aðalhlutverk: Michael Nouri, Kyle
Maclachlan, Ed O´Ross, Clu Gulager.
01.20 Skollaleikur 2. (The Hidden 2)
Fimmtán ár eru liðin frá því að Tom
Beck og félagar rannsökuðu röð óhugn-
anlegra morða í Los Angeles. Atburðirnir
eru mörgum gleymdir og Beck er látinn.

Dóttir hans er nú orðin lögreglumaður í
borginni og glímir við heldur geðfelldari
mál. Nýlegir atburðir benda hins vegar
til þess að draugar fortíðarinnar séu kom-
nir á stjá og þá er sannarlega ekki von á
góðu.  Aðalhlutverk: Raphael Sbarge,
Kate Hodge, Jovin Montanaro
02.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 21. apríl
10.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Manchester
City.
13.00 Heimsfótbolti með West Union
13.30 Toyota-mótaröðin í golfi
14.15 Íslandsmótið í Galaxy Fitness
14.40 Íslandsmótið í Galaxy Fitness
15.05 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
16.00 Snjóbrettamótin (10:12)
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Babylon 5 (6:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (27:36)
19.50 Lottó
19.55 Naðran (13:22)
20.55 Óreiða. (Entropy) Jake er að gera
heimildamynd um heimsfræga hljóm-
sveit. Þetta er spennandi verkefni sem
getur opnað honum margar dyr. Hann
þarf á allri sinni atorku að halda og því er
þetta sennilega ekki rétti tíminn til að
verða ástfanginn. En það er einmitt það
sem gerist þegar Jake kynnist frönsku
fyrirsætunni Stellu. Liðsmenn írsku
rokksveitarinnar U2 leika sjálfa sig í

Föstudagur 20. apríl
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.45  Sjónvarpskringlan
17.58  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (36:90)
18.30  Búrabyggð (11:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Guffi fer á flakk. (A Goofy
Movie) Teiknimynd þar sem Guffi reynir
að brúa kynslóðabilið og býður syni sín-
um í veiðiferð en ekki fer allt eins og til
var ætlast og þeir feðgar lenda í ótrúleg-
um ævintýrum.
21.35  Fréttir aldarinnar
21.45  Fyrirgefið og gleymið. (Forgive
and Forget) Skosk kvikmynd um skin
og skúrir í vináttusambandi tveggja
ungra manna og kærustu annars þeirra.
23.30  Mary Reilly. (Mary Reilly) Bresk/
bandarísk bíómynd frá 1998 um þjón-
ustustúlku dr. Jekylls, þess sem breytist
í óargadýrið Hyde þegar kvölda tekur.
Aðalhlutverk: Julia Roberts, John Mal-
kovich, Glenn Close, George Cole og
Michael Gambon.
01.15  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 21. apríl
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (37:90)
09.30  Mummi bumba (28:65)
09.55  Ungur uppfinningamaður
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (17:26)
10.45  Kastljósið
11.05  Þýski handboltinn
12.25  Skjáleikurinn
13.45  Sjónvarpskringlan
16.00  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í fjögurra liða úrslitum
karla.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Fíklaskólinn (6:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
21.00  Jarðneskar eigur. (Earthly Poss-
essions) Bandarísk mynd frá 1999 um
miðaldra konu sem er að stinga af að
heiman þegar bankaræningi tekur hana
sem gísl.  Aðalhlutverk: Susan Sarandon
og Stephen Dorff.
22.45  Gagnflaugin. (Interceptor)
Spennumynd um tilraun hryðjuverka-
manna til að stela nýjasta leynivopni
bandaríska flughersins. Aðalhlutverk:
Andrew Divoff, Jürgen Prochnow og
Elizabeth Morehead.
00.15  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 22. apríl
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (92:107)
10.22  Róbert bangsi (29:39)
10.46  Sunnudagaskólinn
11.00   Skjáleikurinn
14.10  Sjónvarpskringlan
14.25  Maður er nefndur
15.00  Mósaík. Fjallað er um menningu
og listir, brugðið upp svipmyndum af
listafólki, sagt frá viðburðum líðandi
stundar og farið ofan í saumana á straum-
um og stefnum. e.
16.00  Mannslíkaminn (5:8)
17.00  Geimferðin (21:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Felustaðurinn
18.45  Sögurnar hennar Sölku (9:13)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan. Ómar Ragnarsson fjallar
um umhverfisáhrif vegna Kárahnúka-
virkjunar.
20.00  Með flugu í höfðinu (1:5) Þátta-
röð um fluguveiðar á Íslandi frá síðustu
aldamótum til nútímans. Fjallað verður
um tiltekin veiðisvæði í hverjum þætti,
lífríki ánna og umhverfi.
20.30  Fréttir aldarinnar
20.35  Hálandahöfðinginn (7:8)
21.25  Helgarsportið
21.50 Beckett - Beðið eftir Godot
(Waiting for Godot) Leikrit eftir Samuel
Beckett. Leikendur: Stephen Brennan,
Barry McGovern, Johnny Murphy, Alan
Stanford og Sam McGovern.
23.50  Deiglan
00.15  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

http://www.cl44.com/caa/
index.asp?language=ISL
Rúnar B. Ólafsson hefur
tekið saman mikinn flug-
gagnagrunn. Í honum má
finna allar þær flugvélar
sem skráðar hafa verið á
Íslandi frá upphafi. Leitar-
vél finnur vélarnar og er
hægt að leita eftir flug-
vélaframleiðanda, tegund
vélar, einkennisstöfum,
eigendum eða skráninga-
númeri. Ef t.d. er leitað
eftir Fokker, koma upp
allar slíkar vélar sem
skráðar hafa verið, eða
átján stykki. Með fylgja
myndir af vélunum og
nánari upplýsingar um
örlög þeirra.

fermingfermingfermingfermingferming
Tjöruhúsið á Ísafirði:
Ásta Rögnvaldsdóttir,
Seljalandsvegi 14 á Ísa-
firði mun gangast undir
sjálfstæða kvendóms-
vígslu á morgun, sumar-
daginn fyrsta. Athöfnin fer
fram í Tjöruhúsinu í
Neðstakaupstað kl. 16.
Foreldrar Ástu eru Anna
Ragna Gunnarsdóttir og
Rögnvaldur Óskarsson.

16.PM5 19.4.2017, 09:2810
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fjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlar

Fimmtudagur 19. apríl kl. 18:50
Evrópukeppni félagsliða: Liverpool – Barcelona

Laugardagur 21. apríl kl. 10:45
Enski boltinn: Manchester United – Manchester City

Laugardagur 21. apríl kl. 00:55
Hnefaleikar: Lennox Lewis – Hasim Rahman

Sunnudagur 22. apríl kl. 12:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 22. apríl kl. 19:05
NBA: Leikur óákveðinn

Bayern München tekur á
móti Manchester United á

ólympíuleikvanginum í
München í kvöld kl.
18:40. Leikurinn er

sýndur á Sýn. Víst er að
um hörkuleik tveggja

frábærra liða verður að
ræða.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Mikki músMikki músMikki músMikki músMikki mús
í Orlandoí Orlandoí Orlandoí Orlandoí Orlando
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myndinni.  Aðalhlutverk: Stephen Dorff,
Judith Godréche, Kelly MacDonald,
Bono.
22.40 Hnefaleikar - Naseem Hamed.
Hnefaleikakeppni í Las Vegas. Á meðal
þeirra sem mættust voru Prinsinn
Naseem Hamed, heimsmeistari í fjaður-
vigt, og Marco Antonio Barrera. Áður á
dagskrá 7. apríl.
00.55 Hnefaleikar - Lennox Lewis.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Jóhannesarborg í Suður-Afríku. Á meðal
þeirra sem mætast eru Lennox Lewis,
heimsmeistari í þungavigt, og Hasim
Rahman.
03.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 22. apríl
09.40 Hnefaleikar - Lennox Lewis
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.50 Enski boltinn. Bein útsending.
17.00 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
17.55 Sjónvarpskringlan
18.10 Golfmót í Bandaríkjunum
19.05 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá úrslitakeppninni.
22.05 Stúlka sex. (Girl 6) Hún er ung og
hæfileikarík, gullfalleg og tilbúin til að
taka að sér stóra hlutverkið. En því miður
er eina hlutverkið sem henni býðst hjá
kynlífssímaþjónustu. Hún tekur hlut-
verkinu og ætlar að standa sig vel og
gerir það svo sannarlega. Von bráðar er
símaþjónustan orðin sú vinsælasta í

borginni. Aðalhlutverk: Theresa Rand-
le, Isaiah Washington, Spike Lee, Jenni-
fer Lewis, Debi Mazar.
23.50 Kínverska stúlkan. (China Girl)
Átakanleg kvikmynd um raunir tveggja
ungra elskenda í New York. Hann er af
ítölskum uppruna en hún er kínversk.
Sambandið er litið hornauga enda eiga
vinir þeirra og fjölskyldur í hatrömmum
átökum. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður eru
elskendurnir staðráðnir í að gefast ekki
upp. Aðalhlutverk: James Russo, Ric-
hard Panebianco, Sari Chang, David
Caruso.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 20. apríl
17.00 Jay Leno (e) Konungur spjall-
þáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvik-
myndagerðamenn.
18.30 Topp 20 (e)
19.30 Entertainment Tonight
20.00 Íslenskir hnefaleikakappar.
Þriðji  þáttur um ferð óformlegs lands-
liðs Íslendinga í boxi. Þeir leggja land
undir fót og keppa í íþrótt sinni sem er

bönnuð á Íslandi. Þetta er í fyrsta skipti í
49 ár sem íslenskt lið keppir í hnefaleikum.
Umsjón Ásdís Rán Gunnarsdóttir og
Snorri Jónsson.
21.00 Björn og félagar
22.00 Fréttir
22.20 Allt annað
22.25 Málið
22.30 Djúpa laugin. Það eru skiptidagar
á SkjáEinum. Hverjir koma Íslendingum
á stefnumót í kvöld í beinni útsendingu
frá Skuggabar?
23.30 Malcolm in the Middle (e)
00.00 CSI (e) Í spennuþættinum CSI er
fylgst með lífi og störfum starfsfólks rann-
sóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas.
01.00 Entertainment Tonight (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 21. apríl
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Entertainment Tonight (e)
12.30 Entertainment Tonight (e)
13.00 20/20 (e)
14.00 Survivor II (e)
15.00 Adrenalín (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30   Sílikon  (e)
17.30  2Gether (e)
18.00 Will & Grace (e) Þau eru hið full-
komna par, eina vandamálið er að Will er
samkynhneigður
18.30 Íslenskir Hnefaleikakappar (e)
19.30 Entertainment Tonight (e)
20.00 Brooklyn South
21.00 Malcolm in the Middle. Mömmu
vinar hans Malcolms finnst ekki nægilega
mikil tengsl milli fjölskyldnanna og úr
verður að þær fara saman út að borða. Sú
máltíð verður hin skrautlegasta eins og
vænta mátti. Á sama tíma býður Francis
nokkrum stúlkum í partí í herskólanum...
21.30 Two guys and a girl
22.00 Everybody Loves Raymond
22.30 Saturday Night Live
23.30 Tantra – listin að elska
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 21. apríl
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Skotsilfur
12.30 Silfur Egils. Egill Helgason stjórn-
ar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Everybody Loves Raymond (e)
14.30 Malcolm in the Middle (e)
15.00 Björn og félagar (e)
16.00  Fólk – með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (e)
18.00 Yes Dear (e)
18.30 Brooklyn South (e)
19.30 20/20
20.30 Skotsilfur (e) Farið yfir það helsta
í viðskipum liðinnar viku.
21.00 Tantra-listin að elska meðvitað
22.00 Silfur Egils
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já
01.00   Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Rúnar Óli Karlsson,

atvinnu- og staðardag-
skrárfulltrúi Ísafjarðar-

bæjarsvarar:

,,Tölvan ræsir
sig á bb.is,

þar les maður
heitasta

slúðrið í bæn-
um. Í vinn-

unni nota ég
mikið iceturist.is, en þar
er hellingur af upplýsing-
um um ferðaþjónustu og

ferðamál. Ég nota vef
sambands íslenskra

sveitarfélaga sem hýsir
mikið af upplýsingum um

Staðardagskrá 21. Áhuga-
málið fær mig inn á

rockandice.com, en það
er mjög góður klifurvefur
sem  geymir allar nýjustu

fréttirnar úr klifurheim-
inum. Einnig skoða ég

akadamia.is/vestfirdir. Ef
maður vill vita eitthvað um
ferðaþjónustu á Vestfjörð-

um fer maður þangað.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir

Í tengslum við Nýsköpun
2001, samkeppni um við-

skiptaáætlanir, hefur verið
ákveðið að halda fjarnám-

skeið sem tengist fjármála-
hluta viðskiptaáætlunar.

Áherslan verður á að
kynna Excel-líkanið sem
þátttakendur í keppninni

og þeir sem tóku þátt í
námskeiði um gerð við-

skiptaáætlana hafa vænt-
anlega nú þegar opnað og

kynnt sér, eins og segir í
tilkynningu frá Atvinnuþró-

unarfélagi Vestfjarða.
Á námskeiðinu mun

Hallbjörn Björnsson, sér-
fræðingur frá KPMG, fara

yfir líkanið og kynna helstu
þætti fjármálanna. Nám-

skeiðið verður föstudaginn
20. apríl kl. 17.15-18.30 í

sal Þróunarseturs Vest-
fjarða og í Grunnskólanum
á Patreksfirði. Námskeiðið

er öllum opið og eru þeir
sem sóttu námskeið um

gerð viðskiptaáætlana fyrr
í vetur sérstaklega hvattir

til að mæta.

Fjarnám-Fjarnám-Fjarnám-Fjarnám-Fjarnám-
skeið í notk-skeið í notk-skeið í notk-skeið í notk-skeið í notk-

un Excelun Excelun Excelun Excelun Excel

Lína langsokkurLína langsokkurLína langsokkurLína langsokkurLína langsokkur
frá Neandertal?frá Neandertal?frá Neandertal?frá Neandertal?frá Neandertal?

Vísindamenn eru komnir að þeirri niður-
stöðu, að „rauðhausagenið“, sem veldur
freknum og rauðum háralit, sé allt að því
100.000 ára gamalt. Þar með er það mun
eldra en homo sapiens (hinn viti borni maður)
og virðist líklegt að það sé arfur frá Neander-
dalsmanninum (homo neandertalensis).
Hann hafði lifað um 200.000 ár í Evrópu áður
en homo sapiens kom þar fram á sjónarsviðið
fyrir um 40.000 árum og dó út fyrir um 28.000
árum. Hins vegar kann einhver kynblöndun
að hafa átt sér stað og erfðaeiginleikar hins
frumstæða Neanderdalsmanns þannig lifað
áfram í Keltum og því fólki sem blandast
hefur þeim, svo sem Íslendingum. Neand-
ertalsmaðurinn var langtum heimskari en
homo sapiens, talinn hávaðasamur og
ofstopafullur og var mannæta.

Þar sem eitt sinn voru fenjaflæmi blómgast
nú Disneyheimur í Orlando á Flórída, borgin
sem margir Íslendingar þekkja svo vel. Walt
Disney kom með Mikka mús og annað
hafurtask sitt til Orlando fyrir þrjátíu árum og
síðan hafa orðið þar ótrúlegar breytingar.
Nærri 40 milljónir ferðamanna koma árlega til
þessarar smáborgar, þar sem sjálfir íbúarnir
eru aðeins liðlega ein og hálf milljón manna.

Kveðjið veturinn
og fagnið nýju sumari á
veitingastaðnum Á Eyrinni
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Ágúst Kr. Björnsson læturÁgúst Kr. Björnsson læturÁgúst Kr. Björnsson læturÁgúst Kr. Björnsson læturÁgúst Kr. Björnsson lætur
senn af starfi sveitarstjórasenn af starfi sveitarstjórasenn af starfi sveitarstjórasenn af starfi sveitarstjórasenn af starfi sveitarstjóra

Nú liggur fyrir að Ágúst
Kr. Björnsson mun ekki
gegna stöðu sveitarstjóra
Súðavíkurhrepps á næsta
kjörtímabili sveitarstjórnar.
Hann hefur verið sveitar-
stjóri frá árinu 1995 og seg-
ist hafa komið vestur á sín-
um tíma fyrir hreina tilvilj-

un. „Nú hef ég verið hér í sex
ár. Mér líður afskaplega vel í
Súðavík og það er langt í frá
að eitthvert ósætti valdi því
að því að ég verð ekki lengur“,
segir Ágúst. Ekki er heldur
ljóst hvort hann situr út yfir-
standandi kjörtímabil sem
lýkur næsta vor.

„Það er óráðið hvað verður.
Ýmis mál varðandi Ofan-
flóðasjóð, flutning þorpsins
og fleira á eftir að klára og ég
fer ekki fyrr en þeirri vinnu er
lokið. Það væri ósanngjarnt
að varpa þeim byrðum á ann-
arra herðar“, segir Ágúst.

Ágúst Kr. Björnsson.

Góð aðsókn að skíðasvæði Ísfirðinga um páskanaGóð aðsókn að skíðasvæði Ísfirðinga um páskanaGóð aðsókn að skíðasvæði Ísfirðinga um páskanaGóð aðsókn að skíðasvæði Ísfirðinga um páskanaGóð aðsókn að skíðasvæði Ísfirðinga um páskana

Milli 6.500 og 7.000 mannsMilli 6.500 og 7.000 mannsMilli 6.500 og 7.000 mannsMilli 6.500 og 7.000 mannsMilli 6.500 og 7.000 manns
komu á fimm dögumkomu á fimm dögumkomu á fimm dögumkomu á fimm dögumkomu á fimm dögum

Starfsmenn skíðasvæðis Ís-
firðinga eru ánægðir með
mætingu fólks á svæðið yfir
páskahelgina. Áætlað er að
alls hafi verið milli 6.500 og
7.000 komur á svæðið í
Tungudal frá skírdegi til ann-
ars páskadags, að báðum
þessum dögum meðtöldum.
„Mest var umferðin á föstu-
daginn langa en þá komu tæp-
lega 2.000 manns á svæðið.
Mæting var einnig góð á
páskadag og voru komur þá
rúmlega 1.200“, segir Jóhann

Torfason, umsjónarmaður
skíðasvæðisins.

Reynt verður að halda
svæðinu í Tungudal opnu eins
lengi og hægt er. „Við ætlum
að reyna að halda opnu út
þessa viku og helst út apríl á
meðan snjór tollir í brekkum.
Við ráðum þó ekki við náttúr-
una og verðum að hlíta hennar
lögmálum. Ég vil benda fólki
á að göngusvæðið er enn í
toppstandi og hvet menn til
að nota það“, segir Jóhann.
Mestur var umferðarþunginn á skíðasvæðinu í Tungudal á föstudaginn langa en þá komu nær 2000 manns á svæðið.

ÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkja

Færri kom-Færri kom-Færri kom-Færri kom-Færri kom-
ust  að enust  að enust  að enust  að enust  að en

vildu ávildu ávildu ávildu ávildu á
SálumessuSálumessuSálumessuSálumessuSálumessu

MozartzMozartzMozartzMozartzMozartz
Requiem eða Sálumessa

Mozarts var flutt í Ísafjarðar-
kirkju að kvöldi föstudagsins
langa. Ekki var ráðist á garðinn
þar sem hann er lægstur því
að Sálumessan er eitt af stór-
virkjum tónbókmenntanna.

Flytjendur voru Hátíðarkór
Tónlistarskóla Ísafjarðar undir
stjórn Beötu Joó, Sinfóníu-
hljómsveit áhugamanna undir
stjórn Ingvars Jónassonar og
einsöngvararnir Guðrún Jóns-
dóttir, Ingunn Ósk Sturludótt-
ir, Snorri Wium og Ólafur
Kjartan Sigurðarson. Tónleik-
arnir voru helgaðir minningu
Jónasar Tómassonar tón-
skálds og organista á Ísafirði.

Með gildum rökum má
segja, að flutningur Sálumessu
Mozarts í Ísafjarðarkirkju hafi
verið hápunktur Skíðaviku Ís-
firðinga 2001. Þetta er jafn-
framt eitt af skýrum dæmum
þess, að hátíðahöld Skíðavik-
unnar snúa að mörgu öðru en
skíðamennsku, enda þótt skíð-
in séu samnefnari þeirrar
menningarhátíðar og þess
mannfagnaðar sem haldinn er
á Ísafirði um dymbilviku og
páska á hverju ári.

Frá flutningi Sálumessu Mozarts í Ísafjarðarkirkju á föstudaginn langa.
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