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– sjá viðtal á bls. 5 við Ragnar
Ingólfsson sem búið hefur
í Noregi á sjöunda ár

Rækjuverksmiðjan í BolungarvíkRækjuverksmiðjan í BolungarvíkRækjuverksmiðjan í BolungarvíkRækjuverksmiðjan í BolungarvíkRækjuverksmiðjan í Bolungarvík

Ekki er enn búið að stofna
félag um rekstur rækju-
vinnslu í Bolungarvík. Áður
hefur verið greint frá því, að
talsverður tími muni líða frá
stofnun félags og þangað til
vinnsla hefst í verksmiðj-
unni eða líklega um mánuð-
ur. Í gær stóð til að haldinn
yrði fundur þeirra sem
standa að væntanlegum
rekstri, AG-fjárfestingar,
bæjarsjóðs Bolungarvíkur
og Verkalýðs- og sjómanna-
félags Bolungarvíkur.

Þegar samningur um sölu

á verksmiðjunni var undir-
ritaður 15. mars var áætlað að
vinnsla gæti hafist um miðjan
apríl. Þá kom fram, að skipting
hluta milli hinna nýju eigenda
væri þannig, að hlutur
Byggðastofnunar yrði 30 mill-
jónir, hlutur Sjóvár-Almennra
trygginga 27,3 milljónir, hlut-
ur Sparisjóðs Bolungarvíkur
40 milljónir en auk þess kæmi
AG-fjárfesting inn með 60
milljóna króna nýtt hlutafé
með þátttöku bæjarsjóðs og
verkalýðsfélagsins. Þá yrði
um 90 milljónum af veðkröf-

um Byggðastofnunar í þrota-
búið breytt í lán til langs tíma.

Að sögn Agnars Ebenesers-
sonar hjá AG-fjárfestingu eru
ýmsar ástæður fyrir því að
stofnun félagsins hefur dregist
eins mikið og raun ber vitni.
„Eins og menn vita hefur
verkfall sjómanna staðið í
nokkurn tíma“, segir Agnar.
„Þetta ástand hækkar hráefn-
isverð mikið og væri því óeðli-
legt að starta svona verk-
smiðju í miðju verkfalli. Við
munum líklega kaupa okkar
hráefni frá Noregi og Kanada.

En þegar íslensk rækja fæst
ekki í aðrar vinnslur, hækkar
að sjálfsögðu verðið á erlendu
hráefni þar sem eftirspurnin
er meiri.“

Í samtali við Bæjarins besta

á mánudag vildi Agnar lítið
segja um stöðu mála, en
sagði að hlutirnir muni
líklega skýrast þegar líður á
vikuna.

Bolungarvík

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

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

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is
• Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is  • Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is
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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.

Í grein í Morgunblaðinu fyrir nokkru var fjallað um „Menntunina í öndvegi á upp-
lýsingatækniöld“ og þar m.a. gerð að umtalsefni gagnrýni sem íslenska menntakerfið
hefur sætt að undanförnu.

Meðal viðmælenda greinarhöfundar var hinn landsþekkti frumkvöðull
og athafnamaður, Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar,
sem segir að kalla þurfi samfélagið allt til ábyrgðar í þessum efnum. Kári
segist „alls ekki vera að lýsa sviðinni jörð“ hvað menntakerfið varðar og  bætir við,
eftir að hafa lítillega gert samanburð á skólagöngu ungmenna hér  og jafnaldra þeirra
erlendis, og kveðið upp úr með að það sé „mjög erfitt að vera fullgildur einstaklingur
í nútímasamfélagi án þess að búa yfir ákveðinni tæknikunnáttu, sem veitir aðgang að
þekkingu í því þekkingarþjóðfélagi, sem við nú lifum og hrærumst í“, og „að kom-
inn sé tími til að samfélagið sem heild fari að velta því fyrir sér af alvöru hvernig það
vilji fjárfesta fyrir framtíðina með það að leiðarljósi hvað komi til með að auka mest
líkurnar á því að við getum búið í þolanlegu samfélagi í framtíðinni.“

Og spyr síðan: „Viljum við setja peningana okkar í göng gegnum fjöll og undir
firði eða viljum við fjárfesta í menntun barnanna okkar?“(Leturbr.BB)

Hvað það merkir almennt að vera „fullgildur einstaklingur“ í samfélaginu skal

ósagt látið. Það er reyndar ekki skilgreint nánar í tilvitnuðu viðtali, utan samteng-
ingarinnar við tæknikunnáttuna. Sé litið til baka er ljóst að máttarstólpar liðinna ára
rykféllu ekki allir í skólastofum. Með þessum orðum er engan veginn verið að gera

lítið úr því að bókvitið sé í askana látið. Hinu er ekki að neita að í fram-
setningunni, hvort við viljum setja peninga okkar í göng í gegnum fjöll og
undir firði eða fjárfesta í menntun barna okkar, birtist sérkennileg afstaða.

Það er m.ö.o. með ólíkindum að halda því fram, að við verðum að velja á milli þess
að mennta börnin okkar eða koma á nothæfu vegakerfi í landinu.

Forsenda þess að byggð haldist utan þéttbýlisins við Faxaflóa eru góðar samgöngur.
Og greiðar og góðar samgöngur fást aldrei á Íslandi nema með því í stórauknum
mæli að stytta sér leiðir undir eða yfir firði og gegnum fjöll í stað þess að andskotast
með vegi fyrir hvern fjörðinn á fætur öðrum og yfir fjöll og firnindi, sem í besta falli
verða aldrei annað en sumarvegir hvað færð og öryggi varðar. Og margfalt dýrari til
lengri tíma litið.

Holótt fjöll eða hagnýt fræði? Er með þessu verið að segja okkur, að ef við viljum
að börnin okkar verði fullgildir einstaklingar í nútímasamfélagi, eins og það er orð-
að, þá verðum við öll að búa innan hundrað og einn plús eitthvað? s.h.

ÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjun

Tvö tilboðTvö tilboðTvö tilboðTvö tilboðTvö tilboð
bárustbárustbárustbárustbárust

Tilboð í stækkun á stöðvar-
húsi Þverárvirkjunar í Stein-
grímsfirði ásamt öðrum verk-
um voru opnuð í síðustu viku.
Tvö tilboð bárust og munaði
þar verulega miklu.

Verktakafyrirtækið Eiríkur
og Einar Valur hf. á Ísafirði
bauð 56,5 milljónir króna en
Ístak hf. í Reykjavík bauð 73,8
milljónir. Kostnaðaráætlun
var 65,3 milljónir króna.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

TæknilegaTæknilegaTæknilegaTæknilegaTæknilega
afar fær...afar fær...afar fær...afar fær...afar fær...
Í sænska tímaritinu Drag-

spelsnytt er fjallað um hljóm-
disk Vilbergs Vilbergssonar
(Villa Valla) á Ísafirði, sem út
kom á síðasta ári. Diskurinn
fær þrjár stjörnur eða „mycket
bra“ (stórfínt) í einkunn. Í um-
sögn blaðsins segir m.a. í laus-
legri snörun: „Loks fáum við
þá ánægju að kynnast íslensk-
um harmonikuleikara, Vilberg
Vilbergssyni, 71 árs hárskera
sem rekur eigin rakarastofu,
sem einnig er reyndur og virt-
ur tónlistarmaður á Vestfjörð-
um á Íslandi.

Í tilefni 70 ára afmælis síns
safnaði hann saman hópi at-
vinnumanna í tónlist til að
leika með sér inn á diskinn.
Meginhluti laganna er undir
jassáhrifum en einnig er boðið
upp á sömbu, vals og fleira. Í
hópi tónlistarmannanna eru
margir frábærir tónlistarmenn
og einleikarar, en Villi Valli
sjálfur er, sem harmonikuleik-
ari, sá besti. Hann er tæknilega
afar fær og ræður stórkostlega
vel við takt og spuna.

Áhrifaríkt er að þessi „for-
söngvari“ er höfundur allra
14 laganna. Þótt maður þekki
stundum eitt og annað frá öðr-
um, þá eru það útsetningarnar
sem gefa tónlistinni form og
persónuleika.“ Sparisjóðir og Íslandssaga slá saman í gjafirSparisjóðir og Íslandssaga slá saman í gjafirSparisjóðir og Íslandssaga slá saman í gjafirSparisjóðir og Íslandssaga slá saman í gjafirSparisjóðir og Íslandssaga slá saman í gjafir

Grunnskólar fáGrunnskólar fáGrunnskólar fáGrunnskólar fáGrunnskólar fá
tæki til golfkennslutæki til golfkennslutæki til golfkennslutæki til golfkennslutæki til golfkennslu

Grunnskólarnir á Flateyri
og Suðureyri, í Súðavík og á
Þingeyri fengu góða gjöf á
föstudag. Fiskvinnslan Ís-
landssaga á Suðureyri og
sparisjóðirnir á hinum stöð-
unum þremur, sem nú eru í
þann veginn að renna saman
í einn ásamt Eyrasparisjóð,
gáfu þá skólunum kennslu-
tæki og áhöld til golfkenn-
slu. Um er að ræða kylfusett,
kúlur, grasmottur og slíkt,

auk kennslumyndbands sem
Golfsamband Íslands hafði
látið útbúa.

Gjafirnar voru afhentar við
hátíðlega athöfn á Vagninum
á Flateyri. Viðstaddir voru,
auk sparisjóðsstjóranna og
framkvæmdastjóra Íslands-
sögu, skólastjórar og íþrótta-
kennarar skólanna, svo og
Hörður Þorsteinsson, fram-
kvæmdastjóri Golfsambands
Íslands, og Júlíus Rafnsson,

ritari sambandsins.
„Áhugi á golfíþróttinni fer

vaxandi á Vestfjörðum“, sagði

Eiríkur Finnur Greipsson,
sparisjóðsstjóri á Flateyri.
„Tilvalið var að gefa þetta ein-

mitt á þessum tíma, þegar
Golfklúbburinn Gláma á
Þingeyri á tíu ára afmæli.“

Frá afhendingunni gjafanna í Vagninum á Flateyri.

Ásta Rögnvaldsdóttir klippti á borða og gekk í samfélag fullorðinnaÁsta Rögnvaldsdóttir klippti á borða og gekk í samfélag fullorðinnaÁsta Rögnvaldsdóttir klippti á borða og gekk í samfélag fullorðinnaÁsta Rögnvaldsdóttir klippti á borða og gekk í samfélag fullorðinnaÁsta Rögnvaldsdóttir klippti á borða og gekk í samfélag fullorðinna

Borgaraleg kvendómsvígslaBorgaraleg kvendómsvígslaBorgaraleg kvendómsvígslaBorgaraleg kvendómsvígslaBorgaraleg kvendómsvígsla
Á sumardaginn fyrsta hlaut

Ásta Rögnvaldsdóttir borgara-
lega kvendómsvígslu í Tjöru-
húsinu í Neðstakaupstað á Ísa-
firði. Ásta er þriðja barn Rögn-
valdar Þórs Óskarssonar sem
undirgengst slíka vígslu. „Ég
á sex börn en þar af hafa þrjú
hlotið borgaralega vígslu. Hin
þrjú voru fermd í kirkju. Ein
dóttir mín sem það gerði hefði
viljað fermast borgaralega,
hefði henni verið boðið upp á
það“, segir Rögnvaldur.

Ásta hlaut mikla fræðslu
áður en hún gekk í tölu full-
orðinna. „Ég sá að mestu um
fræðsluna sjálfur og notaði til
þess efni sem ég fékk frá Sið-
mennt, en svo kallast félags-
skapur sem vill auka veg borg-
aralegra athafna í samfélag-
inu. Ég fræddi Ástu meðal
annars um kynþáttafordóma,
mannleg samskipti, fjöl-
skyldulíf nú og fyrr og stöðu
barnsins í samfélaginu. Védís
kona mín sá svo um kyn-
fræðslu og fræddi Ástu um
rekstur heimilisins“, segir

Rögnvaldur.
Ekki er algengt að börn á

Vestfjörðum gangi á þennan
hátt í fullorðinna manna tölu.
„Ég veit ekki um nein önnur
börn en mín eigin sem það
hafa gert“, segir Rögnvaldur.
„Í Reykjavík hefur þetta hins

vegar aukist mikið. Í fyrra
fermdust 50 börn með þessum
hætti en í ár eru þau um 75.
Þeir hjá Siðmennt eru tilbúnir
að hjálpa mönnum úti á landi
til að gera þetta. Meðal ann-
arra leiða er hægt að leita sér
upplýsinga á heimasíðu fé-

lagsins, sidmennt.is.“
Foreldrar Ástu sáu sjálfir

um athöfnina í Tjöruhúsinu.
Um sextíu gestir voru við
vígsluna og fékk Ásta eflaust
ekki færri gjafir en hefði hún
fermst í kirkju. Á myndinni
er Ásta að klippa á borða, en

þannig kemst hún í samfélag
fullorðinna. Hjá henni standa
foreldrar hennar, þau Rögn-
valdur Þór Óskarsson og Anna
Ragna Gunnarsdóttir. Borð-
anum halda bræður hennar
tveir, Gunnar Örn og Óttar
Gnýr.

Ásta klippir á borðann með aðstoð bræðra sinna, en foreldrarnir eru til vitnis.
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Hrútar á Þórustöðum í Önundarfirði brutu sér leið til ástaHrútar á Þórustöðum í Önundarfirði brutu sér leið til ástaHrútar á Þórustöðum í Önundarfirði brutu sér leið til ástaHrútar á Þórustöðum í Önundarfirði brutu sér leið til ástaHrútar á Þórustöðum í Önundarfirði brutu sér leið til ásta

60 lömb komin í heiminn60 lömb komin í heiminn60 lömb komin í heiminn60 lömb komin í heiminn60 lömb komin í heiminn
mánuði fyrr en venjulegamánuði fyrr en venjulegamánuði fyrr en venjulegamánuði fyrr en venjulegamánuði fyrr en venjulega

Sauðburður er naumast haf-
inn á norðanverðum Vestfjörð-
um. Þó er ein ær borin hjá
Halldóri Hafliðasyni bónda í
Ögri og var sú þrílembd. Eitt
lambanna fæddist andvana en
hin eru við góða heilsu. Hall-
dór segist eiga von á því að
nálægt 200 kindur beri. „Það

gerist sennilega ekki fyrr en
um eða upp úr miðjum maí“,
segir Halldór.

Sömu sögu er að segja frá
Kirkjubóli í Valþjófsdal. Þar
eru 270 ær lembdar og segist
Guðmundur Steinar Björg-
mundsson bóndi búast við að
flestar beri um miðjan maí.

Einn bær sker sig úr en það
eru Þórustaðir í Önundarfirði.
Þar hefur fjöldi lamba þegar
komið í heiminn en sérstök
ástæða er fyrir því.

„Seint í nóvember brutu
hrútarnir sér leið út til ást-
kvenna sinna og voru frjálsar
ástir úti á túni. Venjulega eru

kindurnar leiddar undir milli
jóla og nýjárs svo þær beri
seint í maí en vegna þessarar
framtakssemi hrútanna fædd-
ust um 60 lömb í apríl. Það er
frekar óheppilegt að fá þau
svona snemma en ég hef næga
aðstöðu “, segir Björn Björns-
son, bóndi á Þórustöðum.

Skipstjóra- og stýrimannafélagið Bylgjan á VestfjörðumSkipstjóra- og stýrimannafélagið Bylgjan á VestfjörðumSkipstjóra- og stýrimannafélagið Bylgjan á VestfjörðumSkipstjóra- og stýrimannafélagið Bylgjan á VestfjörðumSkipstjóra- og stýrimannafélagið Bylgjan á Vestfjörðum

Lýsir fullu trausti áLýsir fullu trausti áLýsir fullu trausti áLýsir fullu trausti áLýsir fullu trausti á
samninganefnd FFSÍsamninganefnd FFSÍsamninganefnd FFSÍsamninganefnd FFSÍsamninganefnd FFSÍ
„Þetta var frábær fundur og

góð samstaða hjá mönnum.
Ég gat ekki betur séð en að
Vestfirðingar væru tilbúnir að
berjast áfram af fullum krafti.
Við gerðum grein fyrir stöðu
samninga, röktum feril við-
ræðna sem verið hafa í gangi
og hvað hefði komið upp á.
Það var baráttuhugur í fundar-
mönnum, sagði Grétar Mar
Jónsson, forseti Farmanna- og
fiskimannasambands Íslands,
að loknum baráttufundi Skip-
stjóra- og stýrimannafélagsins
Bylgjunnar á Hótel Ísafirði á
laugardag. Grétar kom vestur
til að sitja fundinn ásamt
Benedikt Valssyni, fram-
kvæmdastjóra FFSÍ.

„Fram kom að menn telja
að útgerðarmenn verði að

koma betur á móti okkur á
öllum sviðum“, sagði Grétar
Mar. „Menn vilja gera verð-
lagninguna einfaldari og vilja
að miðað sé beint við verð á
mörkuðum. Menn vilja hafa
fiskverðið gegnsætt, þannig
að allir geti séð hvernig það
verður til.“

Eftirfarandi ályktun var
samþykkt samhljóða á fund-
inum:

„Almennur félagsfundur í
Skipstjóra- og stýrimannafé-
laginu Bylgjunni á Vestfjörð-
um, haldinn 21. apríl 2001,
lýsir yfir fullu trausti á samn-
inganefnd FFSÍ í yfirstand-
andi kjaraviðræðum. Fundur-
inn hvetur samninganefndina
til að standa þétt með öðrum
samtökum sjómanna við að

verjast ósanngjörnum mál-
flutningi Landssambands ís-
lenskra útvegsmanna varðandi
mönnunarmál.

Fundurinn skorar á stjórn-
völd að virða sjálfsagðan rétt
okkar að berjast fyrir kjörum
okkar á sama grunni og aðrar
stéttir í þjóðfélaginu.

Þær tillögur sem fram hafa
komið um verðmyndun á fiski
í yfirstandandi viðræðum telur
fundurinn allt of flóknar og
verði aðeins til að viðhalda
deilum sem verið hafa. Bein
markaðstenging væri mun
nær sanngirni.“

Frá fundi Bylgjunnar á Hótel Ísafirði.

Frá námskeiðinu, sem haldið var í Stjórnsýsluhúsinu.

BarBarBarBarBarnavernavernavernavernaverndarstofandarstofandarstofandarstofandarstofa

Námskeið umNámskeið umNámskeið umNámskeið umNámskeið um
barnaverndarmálbarnaverndarmálbarnaverndarmálbarnaverndarmálbarnaverndarmál

Barnaverndarstofa hélt á
mánudag námskeið á Ísa-
firði að beiðni félagsmála-
nefndar Ísafjarðarbæjar.
Námskeiðið skiptist í tvo
hluta og fór annar fram fyrir
hádegi en hinn eftir hádegi.
Fyrri hluta námskeiðsins
sátu starfsmenn ýmissa
stofnanna sem vinna með
börnum og voru þar starfs-
menn leikskóla, grunn-
skóla, lögreglu, Svæðis-
vinnumiðlunar, Svæðis-
skrifstofu málefna fatlaðra
og fleiri aðila. Farið var í
gegnum umfang barna-
verndarnefnda, skipulag,

tilkynningaskyldu og fleira.
„Ég var mjög ánægð með

það hversu vel sótt nám-
skeiðið var. Það skiptir
miklu máli að fá svona
fræðslu“, segir Laufey Jóns-
dóttir, formaður félagsmála-
nefndar Ísafjarðarbæjar, en
barnavernd er hluti af henn-
ar starfi.

Seinni hluti námskeiðsins
var eingöngu fyrir þá starfs-
menn félagsmálanefndar og
skóla- og fjölskylduskrif-
stofu sem vinna að verndun
barna. Þar var rætt aðallega
um varðveislu gagna og
vinnslu mála.

Myndir Spessa í New YorkMyndir Spessa í New YorkMyndir Spessa í New YorkMyndir Spessa í New YorkMyndir Spessa í New York

Ísfirskar hetjurÍsfirskar hetjurÍsfirskar hetjurÍsfirskar hetjurÍsfirskar hetjur
á sýningu vestraá sýningu vestraá sýningu vestraá sýningu vestraá sýningu vestra

Ljósmyndarinn Spessi
frá Ísafirði (Sigurþór Hall-
björnsson) er einn þriggja
íslenskra ljósmyndara sem
eiga myndir á sýningu í
Scandinavia House í New
York, sem opnuð var fyrir
helgina. Hinir eru Morgun-
blaðsmennirnir Einar Falur
Ingólfsson og Ragnar Ax-
elsson (RAX). Myndir
Spessa eru úr myndaröðinni
Hetjum, sem hann tók af
fólki á Ísafirði fyrir nokkr-
um árum. Sýningin í
Scandinavia House ber
heitið „Faces and Figures“
og eru þar samtals 50 mynd-
ir eftir tólf ljósmyndara frá
Norðurlöndum.

Spessi á fimm myndir á
sýningunni og getur þar að
líta Ísfirðingana Ólaf Hall-
dórsson, Ásgeir Ólason,
Guðnýju Magnúsdóttur,
Kjartan Sigmundsson,
Messíönu Marsellíusdóttur
og Ólaf Halldórsson.

Í sýningarskrá segir m.a.
í lauslegri þýðingu: „Til
þess að gera myndröðina

Hetjur fór hann heim til bæj-
arins þar sem hann ólst upp,
Ísafjarðar, og tók myndir af
fólki á eftirlaunaaldri, sjó-
mönnum og húsmæðrum,
sem hann þekkti þegar hann
var drengur. Hann bað fólk-
ið að klæðast eins og það
vildi koma fram og tók
myndir af því í fyrrverandi
sjúkrahúsi, þar sem hann
setti upp veggfóður, myndir
og aðra „leikmuni“ sem
honum fannst hæfa „hetju-
stöðu“ þess. Hann lagði
áherslu á að þetta væru
hversdagshetjur í sínu dag-
lega lífi, stundum fyrir það
eitt að hafa verið hálfa öld á
sjó eða fætt af sér tíu börn.
Ásgeir var erfiðismaður til
sjós – það sést á andliti hans,
ef ekki á hinum tortryggi-
lega snyrtilegu fötum sem
hann er í. Ólafur var skip-
stjóri – það sést á líkams-
tjáningu hans.“

Sýningin Faces and Fig-
ures verður uppi í Scandi-
navia House til 29. júlí í
sumar.

Myndir Spessa í Scandinavia House.
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Einbýlishús / raðhús

 4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra
herbergja íbúð á tveimur hæð-
um ásamt eignarlóð.
Verð 5 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m²  3-
4ra herbergja íbúð á neðri hæð
í tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Laus fljótlega.
Áhv. hagstæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í
þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
þríbýlishúsi. Laus strax Áhv.
ca. 3,7 m.kr. Verð 6,9 m.kr.

Bakkavegur 39: 201 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr.
Áhv. ca. 3,8 m.kr.
Verð 12,2 m.kr.
Hafraholt 8: 144,4 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fal-
legt útsýni. Séríbúð á neðstu
hæð. Tilboð óskast
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar-
lóð. Tilboð óskast
Hrannargata 4: 257,6 m
einbýlishús, mikið uppgert
með 40 fm bílskúr  á eignarlóð,
þrjár hæðir auk kjallara með
fullri lofthæð sem nýttur er sem
geymsla. Verð 10,5 m.kr.
Lyngholt 2: 141,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð 8,5 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, kjallara og
garði. Húsið er allt að mestu
endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni
eign koma til greina. Áhv. ca.
2 m.kr. Verð 12,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara, risi og bíl-
geymslu. Skoðum öll tilboð.
Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyr-
inni. Áhv. ca. 3,5 m.kr.
Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Einstaklingsíbúð á
neðri hæð. Stór og vel gróinn
garður. Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svölum
og sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

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

Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca.
3 m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á
1. hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 11: 80 m²  íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. 3,4
m.kr. Verð 5,6 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð
á 2. hæð í nýju fjölbýlishúsi
ásamt 31 fm. bílgemslu.
Verð 9,1 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m²
kjallaraíbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð
í mjög góðu standi á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt sér geymslu
og þvottahúsi í kjallara og
eignarlóð. Tilboð óskast
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð
á 2. hæð til hægri í fjölbýlis-
húsi. Verð 3,5 m.kr.
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv.
ca. 555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m²
íbúð á 2. hæð í Dvalarheimili
aldraðra. Áhv. ca. 3,9 m.kr.
Verð 6,1 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlis-
húsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíb.húsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs.
Áhv.ca. 600 þ.kr.Tilboð óskast
Sundstræti 24:69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð
í fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í nýlega upp-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 m.kr. Verð 5 m.kr.

Fasteignir í

þessari

auglýsingu eru

aðeins sýnishorn

af söluskránni.

Allar  frekari

upplýsingar

eru veittar á

skrifstofunni

að  Hafnarstræti 1

Myndir Spessa á sýningu í Scandinavia House í New YorkMyndir Spessa á sýningu í Scandinavia House í New YorkMyndir Spessa á sýningu í Scandinavia House í New YorkMyndir Spessa á sýningu í Scandinavia House í New YorkMyndir Spessa á sýningu í Scandinavia House í New York

Ísfirskar hetjur á sýningu vestraÍsfirskar hetjur á sýningu vestraÍsfirskar hetjur á sýningu vestraÍsfirskar hetjur á sýningu vestraÍsfirskar hetjur á sýningu vestra
Ljósmyndarinn Spessi frá

Ísafirði (Sigurþór Hallbjörns-
son) er einn þriggja íslenskra
ljósmyndara sem eiga myndir
á sýningu í Scandinavia
House í New York, sem opnuð
var fyrir helgina. Hinir eru
Morgunblaðsmennirnir Einar
Falur Ingólfsson og Ragnar
Axelsson (RAX).

Myndir Spessa eru úr
myndaröðinni Hetjum, sem
hann tók af fólki á Ísafirði
fyrir nokkrum árum. Sýningin
í Scandinavia House ber heitið
„Faces and Figures“ og eru
þar samtals 50 myndir eftir
tólf ljósmyndara frá Norður-
löndum.

Spessi á fimm myndir á
sýningunni og getur þar að
líta Ísfirðingana Ólaf Hall-
dórsson, Ásgeir Ólason, Guð-
nýju Magnúsdóttur, Kjartan
Sigmundsson, Messíönu
Marsellíusdóttur og Ólaf
Halldórsson.

Í sýningarskrá segir m.a. í
lauslegri þýðingu: „Til þess
að gera myndröðina Hetjur Myndir Spessa í Scandinavia House.

fór hann heim til bæjarins
þar sem hann ólst upp,
Ísafjarðar, og tók myndir af
fólki á eftirlaunaaldri, sjó-
mönnum og húsmæðrum,
sem hann þekkti þegar hann
var drengur. Hann bað fólkið
að klæðast eins og það vildi
koma fram og tók myndir af
því í fyrrverandi sjúkrahúsi,

þar sem hann setti upp vegg-
fóður, myndir og aðra „leik-
muni“ sem honum fannst
hæfa „hetjustöðu“ þess.

 Hann lagði áherslu á að
þetta væru hversdagshetjur í
sínu daglega lífi, stundum
fyrir það eitt að hafa verið
hálfa öld á sjó eða fætt af sér
tíu börn. Ásgeir var erfiðis-

maður til sjós – það sést á
andliti hans, ef ekki á hinum
tortryggilega snyrtilegu fötum
sem hann er í. Ólafur var
skipstjóri – það sést á líkams-
tjáningu hans.“

Sýningin Faces and Figures
verður uppi í Scandinavia
House til 29. júlí í sumar.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarRagnar Ingólfsson hefur búið í Noregi á sjöunda árRagnar Ingólfsson hefur búið í Noregi á sjöunda árRagnar Ingólfsson hefur búið í Noregi á sjöunda árRagnar Ingólfsson hefur búið í Noregi á sjöunda árRagnar Ingólfsson hefur búið í Noregi á sjöunda ár

Hugsaði eitt ár fram í tímann enHugsaði eitt ár fram í tímann enHugsaði eitt ár fram í tímann enHugsaði eitt ár fram í tímann enHugsaði eitt ár fram í tímann en
er nú kominn með eigið fyrirtækier nú kominn með eigið fyrirtækier nú kominn með eigið fyrirtækier nú kominn með eigið fyrirtækier nú kominn með eigið fyrirtæki

Fyrir um átta árum birtist
viðtal í Bæjarins besta þar sem
rætt var við Ragnar Ingólfs-
son, starfsmann hjá Póls-raf-
eindavörum á Ísafirði. Þá var
hann að ljúka smíði á lítilli
flugvél sem hann byrjaði á
árið 1982. Vélin var ellefu ár í
smíðum og tók margar vinnu-
stundir.

Síðan þetta viðtal birtist
hefur margt gerst – Ragnar
flutti til Noregs, magalenti
flugvélinni og stofnaði eigið
fyrirtæki. Þess vegna þótti til-
valið að tala aftur við Ragnar
þegar hann kom til Ísafjarðar
um páskana „for business and
pleasure“, eins og hann orðar
það sjálfur.

Neyddur í fríNeyddur í fríNeyddur í fríNeyddur í fríNeyddur í frí
Árið 1994 var svo komið

að Ragnar fór til Noregs svo
til í hverjum einasta mánuði
til að þjónusta viðskiptavini
Póls. Umboðsaðili fyrirtæk-
isins í Noregi, Vega vekt, bauð
honum vinnu í Álasundi og
tók hann því boði. „Nú er ég
búinn að vera þarna í sex og
hálft ár. Það var nú aldrei ætl-
unin að vera svona lengi, ég
hugsaði alltaf bara eitt ár fram
í tímann í mesta lagi. Í vinn-
unni hjá Vega vekt var ég aðal-
lega í því að selja vörur sem
Póls framleiddi og þjónusta
viðskiptavini. Vegavekt fram-
leiðir reyndar eigin vogir en
ég kom ákaflega lítið að þeim.

Launin eru vissulega góð í
Noregi. Reyndar fær maður
svipað útborgað en vinnutím-
inn er miklu styttri. Það er í
raun bannað að vinna meira
en 200 yfirvinnutíma á ári. Ef
það er gert á fyrirtækið það á
hættu að fá sekt frá yfirvöld-
um. Ég held að ég hafi farið
yfir þennan yfirvinnukvóta á
fyrsta mánuði mínum úti.
Síðan hef ég margbrotið þess-
ar yfirvinnureglur. Því miður
er erfitt fyrir fyrirtækið að
borga manni út þessa auka-
yfirvinnutíma og þess vegna
er maður oft neyddur til að
fara í frí. Ég hef bara svo sjald-
an tíma til þess.“

Risastór markaðurRisastór markaðurRisastór markaðurRisastór markaðurRisastór markaður
„Ég varð leiður hjá Vega

vekt. Mér fannst þeir vera að
selja Pólsvörurnar alltof dýrt
og vissi vel að það væri hægt
að gera þetta betur. Þess vegna
hætti ég hjá fyrirtækinu nú í
mars og stofnaði mitt eigið
fyrirtæki sem heitir Pols

Norge a/s. Eins og nafnið gef-
ur til kynna verður unnið í
nánu samstarfi við Póls á Ísa-
firði.

Ég áætlaði að fyrirtækið
myndi velta fimm milljónum
norskra króna fyrsta árið og
taldi mig bjartsýnan. Ég fór
framúr áætlunum á fyrsta
mánuði og seldi fyrir sex
milljónir, meira en ég hafði
ætlað að gera yfir allt árið.
Það er því óhætt að segja að
viðtökurnar hafi verið góðar.

Fyrirtækið selur Póls vörur,
auk þess sem við þjónustum
og þróum nýjar vörur. Nú er
einmitt ein framleiðsla hjá
Póls á Ísafirði sem ég hef verið
að þróa. Það er samval fyrir
saltfiskframleiðslu sem fer í
prófun á næstunni. Það er
gífurlega stór markaður fyrir
vörur eins og þessa og mögu-
leikarnir miklir.“

Framtíðin björtFramtíðin björtFramtíðin björtFramtíðin björtFramtíðin björt

Sem stendur er Ragnar bara
með einn sölumann í vinnu.
„En áætlanirnar eru miklar. Í
sumar ætla ég að ráða einn

mann til að þjónusta við-
skiptavini. Svo er aldrei að
vita hversu stórt þetta verður.
Við förum jafnvel út í að fram-
leiða einhvern tímann. Í
augnablikinu erum við bara í
því að selja og þjónusta.

Við seljum ekki bara í Nor-
egi. Ýmsir framleiðendur sem
bjóða heildarlausnir og selja
jafnvel heilu frystihúsin kaupa
ýmsar vörur af Póls og setja í
verkefni í öðrum löndum.

Ég vona að þetta fyrirtæki
eigi eftir að verða til góðs,
bæði fyrir mig og Póls á Ísa-
firði. Þetta á sennilega eftir að
verða til þess að verkefnum
fjölgar hjá Póls. Það segir sig
sjálft að þegar verðið á vörun-
um lækkar, eins og gerst hefur
eftir að Póls Norge var stofn-
að, þá eykst salan.“

Harðar reglurHarðar reglurHarðar reglurHarðar reglurHarðar reglur
í Kirkjubeltinuí Kirkjubeltinuí Kirkjubeltinuí Kirkjubeltinuí Kirkjubeltinu

Eins og áður sagði býr
Ragnar í Álasundi. „Bærinn
er mitt á milli Björgvinjar og
Þrándheims á vesturströnd-
inni. Mér líkar vel að búa
þarna. Eftir að hafa búið á
Ísafirði alla ævi verður maður
að hafa bæði fjöll og sjó, og í
Álasundi er nóg af hvoru
tveggja. Firðir eru djúpir og
fjöllin há.

Álasund er mikill fiskibær,
í raun sá mesti í Noregi. Þarna

fer mest af fiski í gegn og
þarna búa margir eigendur út-
gerða og vinnsluhúsa. Þetta
er því rétti staðurinn til að
vera á, ef maður er í þessum
bransa sem ég er í.

Vissulega hefur staðurinn
sína ókosti. Hann er í svo-
kölluðu Kirkjubelti og kirkj-
unnar menn eru miklir áhrifa-
valdar í bænum. Þess vegna
eru allar reglur sem við koma
áfengi og skemmtistöðum
alveg fáránlegar. Svo nefnt sé
dæmi má ekki panta sér tvö-
faldan á barnum. Það þýðir
heldur ekkert að reyna að
gabba barþjóninn með því að
kaupa sér tvo einfalda. Hann
sér við þér og neitar að af-
greiða. Skemmtistaðir hætta
að selja áfengi klukkan 2 um
nóttina og bannað er að fara
með sterkt vín út úr húsi. Á
einum staðnum er hægt að
ganga beint út á litla bryggju
og sitja þar með bjór. Við dyr-
nar stendur vörður sem bannar
mönnum að fara út með sterk
vín, þó svo að maður komist
ekkert af þessari litlu bryggju
nema með því að synda.“

Það segir sig sjálft að
klámvæðingin hefur ekki enn
gert vart við sig í bænum sem
Ragnar býr í. Þar búa um
40.000 manns, en þar eru sára-
fáir skemmtistaðir og enginn
súlnastaður. Svoleiðis myndi
aldrei gerast á Íslandi enda

eru Íslendingar með eindæm-
um klámþyrstir.

Lítið hægt að fljúgaLítið hægt að fljúgaLítið hægt að fljúgaLítið hægt að fljúgaLítið hægt að fljúga
Ragnar tók flugvélina sem

tók ellefu ár í smíði með sér
til Noregs, en hefur lítið getað
flogið. „Í fyrstu flugferðinni
úti náði ég hjólabúnaðinum
ekki niður og þurfti að maga-
lenda. Öll umferð á flugvell-
inum stöðvaðist í hálftíma út
af þessu en sem betur fer urðu
skemmdirnar á vélinni ekki
miklar. Botninn á henni skrap-
aðist svolítið og þurfti að laga
hann, auk þess sem skrúfan
eyðilagðist.

Það er ekkert flugskýli á
vellinum og ég geymdi vélina
úti fyrsta veturinn. Það kostaði
mig miklar viðgerðir að vori
en lakkið á vélinni skemmdist
mikið út af raka og frosti. Eftir
þetta hef ég geymt vélina í
bænum yfir vetrartímann.

Ég hef lítinn sem engan
frítíma haft úti og hef þess
vegna lítið getað flogið. Þar
að auki er fáránlega dýrt að
fljúga í Noregi. Tekin eru
lendingargjöld í hvert skipti
sem er lent, bensínið er dýrt
og allt er þetta til að drepa
niður einkaflug í landinu. Það
er sorglegt, því það er mjög
gaman að fljúga þarna, mikið
af fjöllum og fallegu lands-
lagi.“

Til sölu er nýlegt 28" ster-
eo, sjónvarpstæki. Texta-
varp, scart-tengi og fjarstýr-
ing. Verð kr. 15 þús. Upp-
lýsingar í síma 861 2330.

Fallegt og vandað hjóna-
rúm (vatnsrúm), stærð
180X203 með áföstum
náttborðum fæst gefins.
Uppl. í síma 456 3887.

Óska eftir 4ra herb. íbúð
til leigu á Ísafirði. Upp-
lýsingar gefur Sævar í síma
456 5068.

Er með íbúð á Suðurnesjum
í skiptum fyrir íbúð ásamt
bílskúr á Ísafirði eða ná-
grenni. Uppl. í s. 894 0944.

Óska eftir að kaupa lyft-
ingabekk og kannski ein-
hver handlóð sem honum
fylgja. Það væri þægilegt ef
það væri svona fyrir lappa-
æfingar á honum líka. Hafið
samband í síma: 456 7356.

Til sölu hvítt rimlarúm,
ungbarnaskiptiborð með
baði og rúmteppi í stíl, vel
með farið. Einnig ung-
barnabílstóll (0-9 mán.),
vel með farinn. Upplýsing-
ar í síma 456 4455.

Til sölu blátt 20 tommu, 6
gíra drengjareiðhjól. Upp-
lýsingar í síma 864 0303.

Til sölu Daewoo Nubira
1998 station, ekinn 39 þús.
Bíll með öllu. Upplýsingar
í síma 456 4455.

Til sölu góð 3ja herbergja
íbúð 93 fm. að Urðarvegi
78. Upplýsingar í símum
456 4455 og 864 0303.

Til sölu er 20 tommu
drengjareiðhjól. Upplýs-
ingar í síma 456 4667.

Óska eftir 4-6 herb. íbúð á
leigu STRAX, helst á eyr-
inni. Ingibj. Sn. 867 7942.

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.

Til sölu eru 30 tommu
sumardekk af Suzuki Vitara
jeppa. Nánari upplýsingar
í síma 456 3470.

Til sölu Trek-hjól, 18 gíra,
24 tommu, með bögglabera
og hornum á stýri. Uppl.
síma 456 3470.

Til sölu gangfær Ford
Bronco árg. 1966. Upplýs-
ingar í síma 897 6790.

Til sölu Low Profile Mich-
elin dekk 165x65 R13.
Uppl. í síma 897 6790.

Til sölu Nissan Terrano
SLX '90 á ca. 350 þús. Uppl.
í síma 456 5171.

Til sölu BMW 320i, árg.
'89. Uppl. í síma 862 1854.

Hefur þú áhuga á hjúkr-
unarnámi í heimabyggð?
Ef svo er, þá erum við
nokkrar sem höfum einnig
áhuga og okkur langar til
að hitta ykkur til þess að
ræða um námið og til þess
að sjá hve stór hópur hefur
áhuga. Við ætlum aðhittast
á Hótel Ísafirði þann 16.
maí kl. 20.30. Nánari uppl.
í síma 898 4106.

Óska eftir ódýrri, vel mað
farinni göngugrind fyrir
barn.Uppl. í s. 891 9254.

Til sölu lítið notaður El-
ectrolux ísskápur. Hægt
að nota fyrir bæði gas og
rafmagn (12 Volt). H. 62
cm, br. 50 cm. Uppl. í síma
456 5164 og 456 3707.

Óska eftir skektu eða
litlum báti. Uppl. í síma
456 6311 og 694 7351.

Til sölu glænýtt 20" 5 gíra
barnahjól með glitaugum
og dempara að framan.
Verð 16.990,- (kostn.verð
í Hagk.).Uppl. í  898 4043.

Til leigu 2 herb. og eldhús
að Urðarvegi 37. Sér inng.
Uppl. í síma 456 3678.
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Fermingar á norðanverðum VestfjörðumFermingar á norðanverðum VestfjörðumFermingar á norðanverðum VestfjörðumFermingar á norðanverðum VestfjörðumFermingar á norðanverðum Vestfjörðum
Ferming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í Ísafjarðarkirkju

sunnudaginn 6. maí kl. 14:00sunnudaginn 6. maí kl. 14:00sunnudaginn 6. maí kl. 14:00sunnudaginn 6. maí kl. 14:00sunnudaginn 6. maí kl. 14:00
Arna María Hálfdánardóttir, Tangagötu 30.

Ásdís Svava Hallgrímsdóttir, Brautarholti 14.
Birkir Halldór Sverrisson, Smiðjugötu 2.
Edda Marín Einarsdóttir, Hafraholti 26.

Eiríkur Guðberg Guðmundsson, Suðurtanga 2.
Elías Már Helgason, Smiðjugötu 13.

Esther Sif Sigurðardóttir, Seljalandsvegi 69.
Eydís Flosadóttir, Fagraholti 13.
Jóakim Snorrason, Góuholti 13.

Rúnar Jón Hermannsson, Sundstræti 27.
Sandra Björg Stefánsdóttir, Mánagötu 9.

Ferming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í Ísafjarðarkirkju
sunnudaginn 27. maí kl. 14:00sunnudaginn 27. maí kl. 14:00sunnudaginn 27. maí kl. 14:00sunnudaginn 27. maí kl. 14:00sunnudaginn 27. maí kl. 14:00

Áslaug Inga Barðadóttir, Hafrafelli.

Grétar Már Rúnarsson, Brautarholti 9.
Guðrún Agnes Bjarkadóttir, Seljalandsvegi 4.

Halldór Karl Ólafsson, Góuholti 9.
Ingi Rúnar Helgason, Mosarima 39.
Jóhanna Bárðardóttir, Smiðjutgötu 1.
Rakel Ósk Jensdóttir, Fjarðarstræti 4.

Ólöf Dröfn Sigurbjörnsdóttir, Aðalstræti 12.

Ferming í HnífsdalskapelluFerming í HnífsdalskapelluFerming í HnífsdalskapelluFerming í HnífsdalskapelluFerming í Hnífsdalskapellu
á hvítasunnudag 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag 3. júní kl. 11:00
Hildur Dagbjört Arnardóttir, Bakkavegi 17.

Kári Snær Skarphéðinsson, Árvöllum 7.
Kristófer Logi Árnason, Strandgötu 3.

María Bjargey Davíðsdóttir, Heiðarbraut 14.

Ferming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í Ísafjarðarkirkju
á hvítasunnudag 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag 3. júní kl. 14:00

Anton Bjarni Ingibjartsson, Stakkanesi 4.
Ari Auðunn Pétursson, Hlíðarvegi 18.

Arna Elísabet Árnadóttir, Urðarvegi 76.
Arnar Guðmundsson, Móholti 3.

Arnþrúður Gísladóttir, Lyngholti 9.
Brynja Huld Óskarsdóttir, Tangagötu 15a.

Edith Guðmundsdóttir, Aðalstræti 17.
Elísa Björt Guðjónsdóttir, Seljalandsvegi 56.

Herdís Harpa Jónsdóttir, Stakkanesi 18.
Hjalti Rúnar Oddsson, Silfurgötu 1.

Hlynur Smári Kristjánsson, Urðarvegi 41.
Jón Ólafur Eiríksson, Urðarvegi 24.

Kristjana Þrastardóttir, Hafraholti 40.
Loftur Gísli Jóhannsson, Seljalandsvegi 48.

Matthías Vilhjálmsson, Tangagötu 20.
Oddur Elíasson, Fagraholti 2.

Pálmar Freyr Halldórsson, Þvergötu 4.
Sigurgeir Sveinn Gíslason, Fjarðarstræti 4.

Thelma Björk Guðmundsdóttir, Sundstræti 30.

Samtal við Sævar Gestsson, formann Sjómannafélags ÍsfirðingaSamtal við Sævar Gestsson, formann Sjómannafélags ÍsfirðingaSamtal við Sævar Gestsson, formann Sjómannafélags ÍsfirðingaSamtal við Sævar Gestsson, formann Sjómannafélags ÍsfirðingaSamtal við Sævar Gestsson, formann Sjómannafélags Ísfirðinga

Fékk ungur sinn lífsins skólaFékk ungur sinn lífsins skólaFékk ungur sinn lífsins skólaFékk ungur sinn lífsins skólaFékk ungur sinn lífsins skóla
á Guggunni hjá Geira Bjartará Guggunni hjá Geira Bjartará Guggunni hjá Geira Bjartará Guggunni hjá Geira Bjartará Guggunni hjá Geira Bjartar

– og nú er hann á sextugsaldri farinn að beita fyrir hraðfiskibátinn Guðbjörgu ÍS 46

Sævar Gestsson er einn af fjórum mönn-
um sem beita hjá Guðbjarti Ásgeirssyni

skipstjóra á hinni nýju 5,9 tonna Guðbjörgu
ÍS 46, sem Guðbjartur gerir út ásamt föður
sínum, Ásgeiri Guðbjartssyni. Beitningar-
skúrinn er eiginlega enginn skúr, heldur er
hér um að ræða aðstöðuna sem komið var
upp í Norðurtangahúsinu stóra sem byggt

var fyrir um fimmtán árum fyrir ofan smá-
bátabryggjuna á Ísafirði. Þá leit sú nýjung

dagsins ljós, að línubalarnir voru á sér-
smíðuðum statífum sem hægt var að hækka
og lækka og halla eftir því sem hverjum og

einum beitningarmanni hentaði.
Um þessar mundir þegar líður að vori

2001 á Ísafirði beita menn aðallega síli en
líka er svolítið af smokk með. Vinnutíminn í

beitningunni nokkuð annar en almennur
skrifstofutími. „Menn eru að koma hér

klukkan sex á morgnana og vinna fram til
þrjú eða fjögur á daginn. Þetta er samt

dálítið misjafnt. Menn eru yfirleitt sjö til níu
tíma að þessu, sumir upp í tíu“, segir Sævar.
– Ertu handfljótur að beita?

„Ég kvarta ekkert. Mér
gengur mjög vel. Ég er búinn
að vera í þessu nánast síðan
ég kom aftur heim til Ísafjarð-
ar frá Akureyri þar sem ég bjó
í nokkur ár. Ég er búinn að
vera að sullast mikið í þessu
gegnum tíðina, byrjaði hjá
Norðurtanganum 1976 á Orr-
anum og var við það í sautján
átján ár. Svo beitti ég á Guð-
nýjunni í Bolungarvík eftir að
Norðurtanginn hætti hér. Í
fyrrasumar var ég að beita
vestur á Flateyri.

Nú er ég kominn á heim
aftur, kominn á æskuslóðir og
byrjaður aftur hjá Ásgeiri
Guðbjartssyni. Ég byrjaði hjá
honum þegar ég var strákur
og var hjá honum í mörg ár. Á
Guðbjörginni hjá Geira Bjart-
ar fékk ég minn lífsins skóla
og var lengi viðloðandi hjá
honum og Guðmundi Guð-
mundssyni í Hrönn.“

Gömlu út-Gömlu út-Gömlu út-Gömlu út-Gömlu út-
vegsmennirnirvegsmennirnirvegsmennirnirvegsmennirnirvegsmennirnir

Sævar Gestsson á Ísafirði

hefur verið formaður Sjó-
mannafélags Ísfirðinga í rúmt
ár eða frá því í desember 1999.
Áður var hann varaformaður
félagsins í nokkur ár og þar
áður gjaldkeri og átti jafnframt
sæti í trúnaðarmannaráði. Sæ-
var er spurður hvort það sé
rétt, að löngum hafi samband-
ið milli sjómanna og útvegs-
manna á Vestfjörðum verið
með öðrum hætti og nánara
og betra en annars staðar á
landinu.

„Já, mér er kunnugt um það,
þó að ég sé nú kannski ekki
mjög gamall í þessu. En þetta
var vissulega svona á meðan
hér voru í forsvari þeir Jón
Páll Halldórsson, Guðmundur
Guðmundsson, Jóakim Páls-
son, Jóhann Júlíusson og fleiri
af því tagi. Það var hægt að
treysta þessum mönnum það
vel að nægilegt var að taka í
höndina á þeim. Það var hægt
að treysta því að það stóð allt
sem þeir sögðu.

Mannlegi þátturinnMannlegi þátturinnMannlegi þátturinnMannlegi þátturinnMannlegi þátturinn
að hverfaað hverfaað hverfaað hverfaað hverfa

Nálægð þessara manna við
dagleg störf og nálægð þeirra
við mannskapinn varð til þess,
að þeir skildu hlutina. Þeir
skildu vel að sjómenn þyrftu
að hafa sæmileg laun fyrir
vinnu sína. Héðan var erfitt
að sækja sjóinn, hér við Vest-
firði er allt öðruvísi veðrátta
en annars staðar og meiri stór-
viðri. Menn sem fóru héðan
suður á land höfðu þá sögu að
segja, að það væri eins og að
koma í annan heim hvað sjó-
sókn varðar. Fyrir bragðið
náðum við betri kjörum því

Sævar (t.h.) ásamt aflaskipstjóranum Geira á Guggunni.
að útgerðarmennirnir skildu
aðstæður sjómannanna.

Samstarf Útvegsmannafé-
lags Vestfjarða við Sjómanna-
félag Ísfirðinga og Alþýðu-
samband Vestfjarða var mjög
gott og gekk snurðulaust alveg
fram undir síðustu ár. Nú hefur
þetta breyst nokkuð. Mann-
legi þátturinn, hin mannlegu
samskipti, er eiginlega að
hverfa með hinni nýju kynslóð
sem hefur verið að koma inn í
útgerðarrekstur – haltu-kjafti-
kynslóðinni, eins og ég hef
orðað það, þó að ljótt sé að
segja slíkt. Þetta er farið að
snúast miklu meira um ein-
hver bréfaviðskipti inni í fyr-
irtækjunum og arð fyrir hlut-
hafana heldur en að borga
fólkinu laun.“

SjálfstæðismaðurSjálfstæðismaðurSjálfstæðismaðurSjálfstæðismaðurSjálfstæðismaður
í verkalýðsmálumí verkalýðsmálumí verkalýðsmálumí verkalýðsmálumí verkalýðsmálum

– Þú ert gamalgróinn og
virkur íhaldsmaður...

„Nei, ég er sjálfstæðismað-
ur.“.

– ...verðurðu ekki var við
neina tortryggni gagnvart þér
sem forsvarsmanni í verka-
lýðsmálum vegna þess að þú
ert flokksbundinn sjálfstæðis-
maður? Háir það þér ekkert í
störfum?

„Nei, ég hef aldrei fundið
það. Ég blanda ekki flokka-
pólitík í verkalýðsmál. Ég
vænti þess að menn hafi séð
að flokksaðild mín hafi ekki
blandast neitt inn í það sem
ég hefur verið að gera í mál-
efnum sjómanna. Ég hef alltaf

átt mjög góð samskipti við
Pétur Sigurðsson, forseta Al-
þýðusambands Vestfjarða, og
fengið frá honum góð ráð og
stuðning, og ekki síður frá
Sigurði R. Ólafssyni formanni
Sjómannafélagsins á meðan
hann var hér fyrir vestan. Ég
hef lært mikið af þessum
mönnum.“

Var skráðurVar skráðurVar skráðurVar skráðurVar skráður
í Alþýðuflokkinní Alþýðuflokkinní Alþýðuflokkinní Alþýðuflokkinní Alþýðuflokkinn

„Samskiptin innan verka-
lýðshreyfingarinnar hér hafa
alltaf verið mjög góð og aldrei
hnökrar á þeim. Pólitík hefur
lítið verið rædd enda á hún á
ekkert heima í þessu. Að vísu
kom hér alkunnur Alþýðu-
flokksmaður til okkar hér í
vinnuna í vetur og var að
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Ferming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í ÍsafjarðarkirkjuFerming í Ísafjarðarkirkju
sunnudaginn 10. júní kl. 14:00sunnudaginn 10. júní kl. 14:00sunnudaginn 10. júní kl. 14:00sunnudaginn 10. júní kl. 14:00sunnudaginn 10. júní kl. 14:00
Arent Pjetur Eggertsson, Aðalstræti 26.

Ferming í Hólskirkju í BolungarvíkFerming í Hólskirkju í BolungarvíkFerming í Hólskirkju í BolungarvíkFerming í Hólskirkju í BolungarvíkFerming í Hólskirkju í Bolungarvík
á skírdag, 12. apríl kl. 11:00á skírdag, 12. apríl kl. 11:00á skírdag, 12. apríl kl. 11:00á skírdag, 12. apríl kl. 11:00á skírdag, 12. apríl kl. 11:00

Auðun Jóhann Elvarsson, Völusteinsstræti 8.
María Sigurrós Ingadóttir, Hlíðarvegi 16.

Svava Traustadóttir, Aðalstræti 18.
Sveinbjörn Rögnvaldsson, Traðarlandi 4.

Ferming í Hólskirkju í BolungarvíkFerming í Hólskirkju í BolungarvíkFerming í Hólskirkju í BolungarvíkFerming í Hólskirkju í BolungarvíkFerming í Hólskirkju í Bolungarvík
á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00

Birgir Már Jóhannsson, Höfðastíg 18.
Birna Ketilsdóttir, Holtastíg 11.
Bjarþór Egilsson, Heiðarbrún 8.

Ingibjörg Þórdís Jónsdóttir, Höfðastíg 14.
Jóhann Frímann Rúnarsson, Skólastíg 24.

Jóhann Ólafur Högnason, Neðra-Ósi.
Jón Kristinn Guðbjartsson, Hjallastræti 38.

Kristinn Gauti Einarsson, Völusteinsstræti 36.
Tómas Rúnar Sölvason, Hlíðarstræti 8.
Þorbjörn Kristjánsson, Hjallastræti 22.

Ferming í SuðureyrarkirkjuFerming í SuðureyrarkirkjuFerming í SuðureyrarkirkjuFerming í SuðureyrarkirkjuFerming í Suðureyrarkirkju
á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00

Adda Bjarnadóttir, Aðalgötu 12.
Elísabet Rún Sigurðardóttir, Hjallavegi 27.

Ólöf Helga Þorvarðardóttir, Stað.
Sindri Gunnar Bjarnarson, Botni.

Tara Óðinsdóttir, Eyrargötu 6.

Ferming í SúðavíkurkirkjuFerming í SúðavíkurkirkjuFerming í SúðavíkurkirkjuFerming í SúðavíkurkirkjuFerming í Súðavíkurkirkju
2. í hvítasunni, 4. júní kl. 14:002. í hvítasunni, 4. júní kl. 14:002. í hvítasunni, 4. júní kl. 14:002. í hvítasunni, 4. júní kl. 14:002. í hvítasunni, 4. júní kl. 14:00

Arnar Jónsson, Holtagötu 9.

Ferming í FlateyrarkirkjuFerming í FlateyrarkirkjuFerming í FlateyrarkirkjuFerming í FlateyrarkirkjuFerming í Flateyrarkirkju
á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 11:00

Kristrún Una Thoroddsen, Grundarstíg 4.
Ragnheiður K. Hjálmarsdóttir, Drafnargötu 15.

Ferming í HoltskirkjuFerming í HoltskirkjuFerming í HoltskirkjuFerming í HoltskirkjuFerming í Holtskirkju
á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00á hvítasunnudag, 3. júní kl. 14:00

Arnar Björgvinsson, Innri-Hjarðardal.
Guðbrandur Grétar Jónsson, Ytri-Hjarðardal.

Magni Þór Björnsson, Þórustöðum.

Ferming í Hraunskirkju í Keldudal,Ferming í Hraunskirkju í Keldudal,Ferming í Hraunskirkju í Keldudal,Ferming í Hraunskirkju í Keldudal,Ferming í Hraunskirkju í Keldudal,
laugardaginn 2. júní kl. 15:00laugardaginn 2. júní kl. 15:00laugardaginn 2. júní kl. 15:00laugardaginn 2. júní kl. 15:00laugardaginn 2. júní kl. 15:00

Friðrikka Árný Rafnsdóttir, Fjarðargötu 16.

Ferming í NúpskirkjuFerming í NúpskirkjuFerming í NúpskirkjuFerming í NúpskirkjuFerming í Núpskirkju
á hvítasunnudag, 3. júníá hvítasunnudag, 3. júníá hvítasunnudag, 3. júníá hvítasunnudag, 3. júníá hvítasunnudag, 3. júní

Guðbjört Lóa Sæmundsdóttir, Lyngholti.
Milena Cutino, Læk.

kveðja okkur vegna þess að
hann væri senn að hætta á
þingi. Hann tilkynnti mér að
ég hefði verið skráður í Al-
þýðuflokkinn af því að ég væri
orðinn formaður Sjómannafé-
lagsins. Ég sagði nú bara við
hann að ég hefði haldið að sá
flokkur væri ekki lengur til!

Hér áður var meira um átök
verkalýðshreyfingunni hér-
lendis út af pólitík, þegar
kratar og alþýðubandalags-
menn voru að berjast um völd-
in. Það var skemmdarstarf-
semi að mörgu leyti, segi ég.
Menn eyðilögðu fyrir sér með
þessu á Alþýðusambands-
þingum og víðar. En það má
geta þess, að fleiri sjálfstæð-
ismenn en ég hafa verið í for-
svari fyrir Sjómannafélag Ís-
firðinga. Gunnar Þórðarson
(sonur Þórðar Júl) var formað-
ur félagsins á sínum tíma.
Hann var að minnsta kosti
sjálfstæðismaður þá. Líka var
Rúnar Grímsson í stjórninni
og í framkvæmdastjórn Sjó-
mannasambands Íslands, rétt
eins og ég er núna frá því á
Sjómannasambandsþinginu í
haust.“

Dauflegt félagsstarfDauflegt félagsstarfDauflegt félagsstarfDauflegt félagsstarfDauflegt félagsstarf

„En félagsstarfsemin al-
mennt í dag er orðin dálítið
daufleg, finnst mér. Fólk hefur
úr svo mörgu að velja og hefur
svo margt við að vera, annað
en að mæta á verkalýðsfundi
eða yfirleitt að hugsa um rétt
sinn í þessum málum. Fyrir
bragðið hafa smærri stéttar-
félög átt erfitt uppdráttar og
lægð komið í starf þeirra, svo
sem í byggðunum hér í kring.

Helst virðist mér eima eftir
af harðri verkalýðsbaráttu hjá
sjómönnum. Mér finnst samt
að það eigi ekki að þurfa að
rífast um sjálfsögð mannrétt-
indi, eins og lífeyrissjóðsmál,
tryggingar og annað slíkt. Það
er verið deila um fiskverð og
markaðstengingar. Sumir vilja
setja allan fisk á markað, aðrir
ekki. Ég skil það illa að fisk-
verkendur skuli ekki vilja fá
allan fisk á markað. Ég er
sannfærður um að fiskur
lækkar um helming ef hann
fer allur á markað. Maður sér
það hér í kring, að þegar ein-
hver fiskur að ráði kemur á
markað, þá dettur verðið nið-

ur.
En í sjálfu sér skil ég þá

aðila sem eru bæði með vinn-
slu og skip til að veiða fyrir
sig. Það er kannski ekki óeðli-
legt að það séu ekki einhverjir
aðrir sem fái þetta hráefni en
þeir séu síðan að kaupa ein-
hvers staðar annars staðar af
öðrum.“

Nýja GugganNýja GugganNýja GugganNýja GugganNýja Guggan

Þeir feðgar Guðbjartur og
Geiri Bjartar fengu nýja bát-
inn um miðjan febrúar. Sævar
segir að vel hafi gengið með
hann frá því að hann kom.

„Frá 14. febrúar og til
marsloka fékk Guðbjörgin 58
tonn. Róðarnir voru nú ekki
margir en þetta hefur gengið
mjög vel. Aflinn hefur verið
að heita má eintómur þorskur
sem þeir hafa fengið undir
Hlíðinni. Nánast má segja að
það hafi ekki verið í annað að
sækja. Það hefur ekki verið
neitt neitt af öðrum tegundum.
Steinbíturinn hefur sennilega
legið í loðnu. Það tekur tíma
fyrir hann að jafna sig. Ætli
hann verði farinn að lagast
núna eftir páskana. Þá fara
menn að sækja í steinbítinn
til að drýgja þorskinn, af því

að hann er utan kvóta.“

KvótasetningKvótasetningKvótasetningKvótasetningKvótasetning
ýsu og steinbítsýsu og steinbítsýsu og steinbítsýsu og steinbítsýsu og steinbíts

Sævari líst afar illa á kvóta-
setninguna á ýsu, steinbít og
ufsa sem fyrirhuguð er 1. sept-
ember á þessu ári. „En menn
lifa ennþá í voninni. Það er
enn verið að reyna að vinna
að því, bæði þingmenn og aðr-
ir, að þessu verði a.m.k. frest-
að í eitt ár. Ég sé ekki fyrir
mér annað en það verði tals-
vert högg ef þessar tegundir
verða kvótasettar.

Ég fór gróflega yfir svæðið
hér frá Patreksfirði að Hólma-
vík, og mér sýnist að þegar
mest er séu það kringum tvö
þúsund fjölskyldur sem hafa
viðurværi af trilluflotanum hér
á Vestfjörðum. Þar til viðbótar
koma margfeldisáhrifin í
slægingunni og margvíslegri
þjónustu í kringum þessa
útgerð.“

Tíu bátar eftir áTíu bátar eftir áTíu bátar eftir áTíu bátar eftir áTíu bátar eftir á
Ísafirði í haust...Ísafirði í haust...Ísafirði í haust...Ísafirði í haust...Ísafirði í haust...

„Því miður er ég hræddur
um að það gæti orðið svo

slæmt hjá sumum, að þeir
komist nánast í þrot. Aðrir fara
út í að leigja frá sér kvótann
til að borga niður skuldir en
leggja bátunum. Það væri
sjálfsagt hagstæðast fyrir þá.
Sumir munu halda á.

En hlutirnir eiga eftir að
breytast verulega við þetta.
Við erum eiginlega nýbyrjaðir
að líta upp í loftið eftir fall
Básafells á Ísafirði, þegar allur
sá floti fór. Við erum að tala
um að á haustdögum geti orð-
ið eftir hér á Ísafirði tíu bátar,
sem fáir hefðu trúað fyrir
nokkrum árum.“

Sævar í beitningarskúrnum.

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

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

eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,-
Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,-

Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3. hæð. Laus fljótlega. Verð kr. 6.900.000,-

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

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 11: Einbýlishús, 160-
170m², illa farið. Verð kr. 2 millj., allt
áhvílandi.
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.

BOLUNGARVÍK:
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herb. íbúð á
3. hæð. Laus. Verð kr. 1.300.000,-
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjallara. Getur
selst sitt í hvoru lagi.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 8: 100m² einbýlishús . Illa
farið. Laust. Verð kr. 600.000,-.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.

Brunnar 2: 178m² einbýlishús. Verð
5.200.000,-. Laust.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft ein-
býlishús. Verð 4.700.000. Laust.

ÞINGEYRI:

Brekkugata 1: e.h. 79m². Laust.
Verð kr. 500.000.
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000.

BÍLDUDALUR:

Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
Laust.

PATREKSFJÖRÐUR:

á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Stórholt 11: 3ja herb. íbúð á 3. h.
fyrir miðju. Laus. Verð: 3.900.000,-
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign

RafiðnfræðingarRafiðnfræðingarRafiðnfræðingarRafiðnfræðingarRafiðnfræðingar
 – vélstjórar! – vélstjórar! – vélstjórar! – vélstjórar! – vélstjórar!

Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða starfs-
mann til afleysinga í sumar, við Mjólkárvirkjun
í Arnarfirði.

Óskað er eftir rafiðnfræðingu, eða vélstjóra
með 4. stigs réttindi. Afleysingatímabilið er
1. júní til og með 31. ágúst 2001.

Starfið er unnið á vöktum sem þrír menn
sinna til skiptis og felst umsjón með rekstri
virkjunarinnar og gæslu á eignum Orkubúsins
í norðanverðum Arnarfirði.

Umsóknir um starfið sendist Orkubúi Vest-
fjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafirði, fyrir 1.
maí nk.

Upplýsingar um starfið gefa Jakob Ólafsson
og Kristján Haraldsson í síma 450 3211 og
Steinar Jónasson, stöðvarstjóri í síma 456
2222.

Upplýsingar um Orkubú Vestfjarða má
finna á vefsíðum fyrirtækisins http://www.ov.is

Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 456 3211– beislað náttúruafl!

Atvinna í boðiAtvinna í boðiAtvinna í boðiAtvinna í boðiAtvinna í boði
Tækniteiknari

3X-Stál óskar eftir að ráða tækniteiknara
til starfa. Starfið felst í skipulagningu og frá-
gangi vélateikninga fyrir framleiðsludeild okk-
ar. Starfið gerir kröfur til góðrar tölvuþekkingar
ásamt kunnáttu í notkun Autocad.

Tæknifræðingur – vélasvið
3X-Stál óskar eftir að ráða véltæknifræðing

til starfa. Starfið felst í vélbúnaðarhönnun,
skipulagningu og þróun framleiðsluferla
ásamt gerð véla- og fyrirkomulagsteikninga.
Haldgóð þekking á Autocad er nauðsynleg.
Þekking á vinnslu sjávarafurða æskileg.

Áhugasamir sendi umsóknir á skrifstofu
3X-Stál við Sindragötu 5, fyrir 10. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann (3x@3x.is)
eða Albert (albert@3x.is).

Fyrirhuguð stórbygFyrirhuguð stórbygFyrirhuguð stórbygFyrirhuguð stórbygFyrirhuguð stórbygging við Hafnarstræti á Ísafirðiging við Hafnarstræti á Ísafirðiging við Hafnarstræti á Ísafirðiging við Hafnarstræti á Ísafirðiging við Hafnarstræti á Ísafirði

Verkið ætti að getaVerkið ætti að getaVerkið ætti að getaVerkið ætti að getaVerkið ætti að geta
hafist eftir mánuðhafist eftir mánuðhafist eftir mánuðhafist eftir mánuðhafist eftir mánuð
Nú virðist nær öruggt að

verktakarnir Ágúst og Flosi
ehf. ráðist í byggingu stór-
hýsis þess við Hafnarstræti á
Ísafirði, sem þeir hafa verið
með í undirbúningi. Þeir hófu
teikningavinnu núna eftir
helgina og verður henni að
mestu lokið eftir þrjár vikur.
Þá fara þær teikningar fyrir

bygginganefnd og má reikna
með því að framkvæmdir
verði hafnar eftir fjórar til
fimm vikur.

„Sú töf sem hefur orðið hef-
ur tekið um mánuð af fram-
kvæmdartímanum. Þó þýðir
lítið að sýta það sem orðið er.
Ef engar frekari tafir verða
ættum við að geta afhent

bygginguna fyrir jól eins og
til stóð í upphafi“, segir Ágúst
Gíslason.

Samkvæmt heimildum
blaðsins er búið að semja við
húseigendur á lóðinni en á
því hefur staðið. Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri vildi þó
lítið um málið segja. „Þetta er
í vinnslu. Landsbankinn bað
um að fá lóðina afhenta 1.
maí og við stefnum á að af-
henda hana þá“, segir Halldór.

MenntaskólinnMenntaskólinnMenntaskólinnMenntaskólinnMenntaskólinn

NemendurNemendurNemendurNemendurNemendur
hvattir til aðhvattir til aðhvattir til aðhvattir til aðhvattir til að
sletta dönskusletta dönskusletta dönskusletta dönskusletta dönsku

„Danskur dagur“ verður í
Menntaskólanum á Ísafirði á
morgun, fimmtudag. Í frímín-
útum verða ýmsar uppákomur
og dönsk tunga og menning
verða kynnt fyrir nemendum
í máli og myndum. Í mötu-
neyti heimavistar verður boð-
ið upp á danskan hádegismat
og verður matseðill á dönsku.
Dönsk tónlist mun hljóma í
skólanum og sérstök kynning
verður á Kim Larsen og tónlist
hans.

Danskur sendikennari
kemur í heimsókn og kynnir
danska menningu og segir frá
möguleikum til náms í Dan-
mörku. Tveir nemendur skól-
ans syngja dönsk lög og lesin
verða ljóð og fleira.

„Enskir dagar“ á Ísafirði 5.-12. ágúst í sumar?„Enskir dagar“ á Ísafirði 5.-12. ágúst í sumar?„Enskir dagar“ á Ísafirði 5.-12. ágúst í sumar?„Enskir dagar“ á Ísafirði 5.-12. ágúst í sumar?„Enskir dagar“ á Ísafirði 5.-12. ágúst í sumar?

Blönduð menning-Blönduð menning-Blönduð menning-Blönduð menning-Blönduð menning-
arvika í deiglunniarvika í deiglunniarvika í deiglunniarvika í deiglunniarvika í deiglunni
Verið getur að Rafn Jóns-

son tónlistarmaður frá Suð-
ureyri standi fyrir „Enskum
dögum“, eins og hann nefnir
svo, á Ísafirði dagana 5.-12.
ágúst í sumar. Rafn sótti um
stuðning vegna þessa til
menningarmálanefndar Ísa-
fjarðarbæjar en fékk ekki.

„Þá er ekkert víst að af
þessu verði“, segir Rafn.

„Þó skal aldrei segja aldrei.“
Ætlunin var að með enskum
dögum yrði tengd saman
menning Íslands og Englands
með skemmtunum og ýmis
konar listviðburðum á Ísafirði
þessa viku.

Bjóða átti til Ísafjarðar
fyrrverandi togaraskipstjóra
frá Hull eða Grimsby og hafa
samband við breska sendiráð-

ið um að útvega erlenda
listamenn. Meðal annars
var hugmyndin að halda
bítlatónleika, klassíska tón-
leika, jazztónleika, mynd-
listarsýningar, dansleiki og
hagyrðingakvöld. Þótt bak-
slag hafi komið í þessar
fyrirætlanir Rafns er hann
ekki búinn að slá þær af.

Kom til Ísafjarðar til að læra meðferð kajakaKom til Ísafjarðar til að læra meðferð kajakaKom til Ísafjarðar til að læra meðferð kajakaKom til Ísafjarðar til að læra meðferð kajakaKom til Ísafjarðar til að læra meðferð kajaka

„Frétti að Halldór„Frétti að Halldór„Frétti að Halldór„Frétti að Halldór„Frétti að Halldór
væri besti kennarinn“væri besti kennarinn“væri besti kennarinn“væri besti kennarinn“væri besti kennarinn“

Þorsteinn Sigurlaugsson úr
Stykkishólmi var um síðustu
helgi á Ísafirði á námskeiði í
meðferð kajaka hjá Halldóri
Sveinbjörnssyni, prentara og
kajakræðara. Þorsteinn er um
þessar mundir að koma á fót
kajakleigu í Stykkishólmi.

„Ég stefni að því að byrja
með átta kajaka. Ég hef lengi
kunnað að róa kajak en vildi
skóla mig til í róðri með öðr-
um og til þess að geta bjargað
þeim ef með þyrfti. Ég frétti
að Halldór væri besti kennar-
inn á landinu og þess vegna
kom ég vestur. Hann kenndi
mér einkum björgunaraðgerð-
ir og ég lærði mjög í þessari
ferð“, segir Þorsteinn.

Breiðafjörðurinn er eitt vin-

sælasta svæðið við landið til
kajakróðra. Eyjar eru þar
margar og fallegar. „Þetta er
mjög vinsælt svæði. Margir

koma með sína kajaka annars
staðar að til að róa í kringum
eyjarnar og þar eru árlega
haldin mót“, segir Þorsteinn.

Þorsteinn á kajak á Pollinum í Skutulsfirði.
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GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Kennara vantar vegna forfalla. Vegna
veikindaforfalla bráðvantar okkur
kennara til almennrar kennslu í 2.
bekk frá og með 1. maí nk. Um er að
ræða fullt starf og æskilegt er að við-
komandi geti haldið áfram með bekk-
inn næsta vetur.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í
síma 456 3044.

Skólastjóri.
AUGLÝSING UM SKIPULAG
Í ÍSAFJARÐARBÆ

Í samræmi við 1. mgr. 21. gr. skipu-
lags- og byggingalaga nr. 73/1997
með síðari breytingum er hér með
auglýst tillaga að breyttu aðalskipulagi
Ísafjarðar 1989-2009 með áorðnum
breytingum. Tillagan tekur til snjó-
flóðavarna á Seljalandsmúla. Breyt-
ingin felur í sér eftirfarandi:
1. Afmarkað er svæði fyrir snjóflóða-
varnavirki.
2. Vegur á skíðasvæðið á Seljalandsdal
breytir um legu og nær lengra inn á
svæðið.
3. Landnotkun á fyrirhuguðu svæði
milli ósa Tunguár og Úlfsár breytist
úr íbúðarbyggð og opinberar bygging-
ar í útivistarsvæði.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði frá og með fimmtudeg-
inum 26. apríl til og með föstudeginum
25. maí nk.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er gefinn kostur á að gera athuga-
semdir við breytingartillöguna. Frest-
ur til að skila inn athugasemdum er til
föstudagsins 8. júní 2001. Skriflegum
athugasemdum skal skilað á bæjar-
skrifstofur Ísafjarðarbæjar, Stjórn-
sýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna, teljast henni sam-
þykkir.

Ísafirði 22. apríl 2001,
Stefán Brynjólfsson,

byggingarfulltrúi.

IðnaðarhúsnæðiIðnaðarhúsnæðiIðnaðarhúsnæðiIðnaðarhúsnæðiIðnaðarhúsnæði
Til sölu er iðnaðarhúsnæði að Sindragötu

14 á Ísafirði.
Upplýsingar gefa Páll eða Albert í síma

456 5079.

Fimmtíu ár liðin frá komu togarans Sólborgar til ÍsafjarðarFimmtíu ár liðin frá komu togarans Sólborgar til ÍsafjarðarFimmtíu ár liðin frá komu togarans Sólborgar til ÍsafjarðarFimmtíu ár liðin frá komu togarans Sólborgar til ÍsafjarðarFimmtíu ár liðin frá komu togarans Sólborgar til Ísafjarðar

Hugmyndin að gamlirHugmyndin að gamlirHugmyndin að gamlirHugmyndin að gamlirHugmyndin að gamlir
skipverjar komi samanskipverjar komi samanskipverjar komi samanskipverjar komi samanskipverjar komi saman

Stefnt er að því að ná saman
á komandi sjómannadegi á
Ísafirði sem allra flestum af
þeim sem voru á Ísafjarðar-
togaranum Sólborgu ÍS 260 á
sínum tíma og enn lifa. Það er
altítt að fermingarsystkini hitt-
ist, árgangar úr skólum og svo
framvegis, og hví þá ekki
skipverjar á stórmerku skipi?

Frumkvöðullinn er Úlfar
Snæfjörð Ágústsson á Ísafirði,
sem í eina tíð var gilsari á
Sólborgu. Við undirbúning á
Sjómannadagsblaði Vest-
fjarða tók hann eftir því, að á
þessu ári eru 50 ár liðin frá
komu Sólborgarinnar til Ísa-

fjarðar. Hún fór í sinn síðasta
túr tíu árum seinna.

„Þótt útgerðarsaga hennar
yrði ekki lengri“, segir Úlfar,
„er hún að mörgu leyti merk
og hafði mikil áhrif á þróun-
arsögu Ísafjarðar og vestfirsks
sjávarútvegs. Einhvern veginn
finnst mér að við sem eftir
lifum af áhöfnum skipsins
ættum að koma saman hér á
Ísafirði á sjómannadaginn,
sem í ár ber upp á 10. júní.

Við myndum skoða saman
Ísfirðingshúsið, sem hefur nú
gengið í endurnýjun lífdaga
sinna og hýsir nú margháttaða
starfsemi. Síðan látum við

taka mynd af okkur fyrir sög-
una en endum daginn á sjó-
mannaballi í íþróttahúsinu á
Ísafirði, þar sem áætlað er að
flestar áhafnir þeirra skipa
sem gerð eru út frá Ísafirði og
nágrenni snæði saman og fái
sér snúning með dömunum.
Án efa er margt skemmtilegt
að rifja upp og margs að minn-
ast.

Ég hef farið yfir skipshafn-
arskrárnar og þekkti þar um
100 skipverja sem nú eru á
lífi. Meðal þeirra eru nokkrir
af aflasælustu skipstjórum
þjóðarinnar, skáld, listamenn
og allskyns sérfræðingar, auk

okkar almúgamannanna.
Þetta er afar skemmtilegur
þverskurður af þjóðinni og
sýnir þá tíma þegar sjálfsagt
þótti að allir ungir menn úr
sjávarplássum landsins færu
til sjós.“

Úlfar biður þá sem vettlingi
geta valdið að koma og láta
aðra gamla skipverja vita og
reyna að fá þá með. Hann
biður menn að hafa samband
við sig og fá nánari upplýs-
ingar og koma skoðunum og
hugmyndum á framfæri. Jafn-
framt lætur hann þess getið,
að hann hefur tekið frá 50
miða á sjómannadagsballið.

Meint afskipti samgönguráðherra af sjómannadeilunniMeint afskipti samgönguráðherra af sjómannadeilunniMeint afskipti samgönguráðherra af sjómannadeilunniMeint afskipti samgönguráðherra af sjómannadeilunniMeint afskipti samgönguráðherra af sjómannadeilunni

Athugasemd við „fleip-Athugasemd við „fleip-Athugasemd við „fleip-Athugasemd við „fleip-Athugasemd við „fleip-
ur Gísla Hjartarsonar“ur Gísla Hjartarsonar“ur Gísla Hjartarsonar“ur Gísla Hjartarsonar“ur Gísla Hjartarsonar“

Aðstoðarmaður samgöngu-
ráðherra gerir alvarlegar at-
hugasemdir við ummæli Gísla
Hjartarsonar, samningamanns
Bylgjunnar á Ísafirði, hér í
blaðinu í síðustu viku. Jakob
Falur Garðarsson, aðstoðar-
maður Sturlu Böðvarssonar,
kallar ummæli Gísla hvað
samgönguráðherra viðkemur
„fleipur“.

Þau ummæli sem hér um

ræðir voru þessi:
„Það var erfitt fyrir verk-

fallsnefndina að ná þessum
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 fyrir páskana.“

Aðstoðarmaður ráðherra
bendir á, að ekki sé um reglu-
gerð að ræða, heldur breytingu
á lögum nr. 43/1987 um lög-
skráningu sjómanna. Umrætt
lagaákvæði hafi tekið gildi 1.

apríl og sé í fullu gildi. Það
hafi einmitt verið kappsmál
núverandi samgönguráðherra
að þetta ákvæði tæki gildi og
ekki yrði um frekari frestanir
á því að ræða. Þar er afdrátt-
arlaust mælt svo fyrir, að eftir
1. apríl 2001 sé óheimilt að
lögskrá þann sem ekki hefur
hlotið öryggisfræðslu í Slysa-
varnaskóla sjómanna.

Fiskvinnslan Ísfirðingur ehf. legFiskvinnslan Ísfirðingur ehf. legFiskvinnslan Ísfirðingur ehf. legFiskvinnslan Ísfirðingur ehf. legFiskvinnslan Ísfirðingur ehf. leggur áherslu á steinbítinngur áherslu á steinbítinngur áherslu á steinbítinngur áherslu á steinbítinngur áherslu á steinbítinn

Öll framleiðslan fer flugleið-Öll framleiðslan fer flugleið-Öll framleiðslan fer flugleið-Öll framleiðslan fer flugleið-Öll framleiðslan fer flugleið-
is til útlanda í viku hverriis til útlanda í viku hverriis til útlanda í viku hverriis til útlanda í viku hverriis til útlanda í viku hverri

Hjá Ísfirðingi ehf. á Ísafirði
eru menn að flytja út frá 6
tonnum og allt upp í 17 tonn
af steinbítsflökum í viku
hverri. Þess má geta að rúm
2,5 tonn af slægðum steinbít
þarf í hvert tonn af flökum.
Eins og gefur að skilja er þessi
rekstur nokkur sveiflukennd-
ur. Útflutningur hefur farið
vaxandi hjá Ísfirðingi sem ein-
göngu flytur út steinbítsflök
með flugi.

Fimm tonn af flökum fóru
til útflutnings á föstudag og
var ferðinni heitið til Frakk-
lands og Belgíu. Steinbíturinn
var flakaður hjá flökunarþjón-
ustunni Stáli og hníf en roð-
dreginn, snyrtur og pakkaður
hjá Ísfirðingi. Útflutningsfyr-
irtækin Hafrót og Ísfoss sjá
um útflutning og sölu. Pálmi Stefánsson við tilbúna sendingu.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Ferðaþjónusta á Vestfjörðum og löggæslaFerðaþjónusta á Vestfjörðum og löggæslaFerðaþjónusta á Vestfjörðum og löggæslaFerðaþjónusta á Vestfjörðum og löggæslaFerðaþjónusta á Vestfjörðum og löggæsla 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:

Hvernig leist
þér á dagskrá
og framkvæmd
Skíðaviku
Ísfirðinga 2001?

Alls svöruðu 423.
Mjög vel sögðu 173 eða 47,3%
Fremur vel sögðu 89 eða 24,3%
Fremur illa sögðu 37 eða 10,1%
Mjög illa sögðu 38 eða 10,4%
Tek ekki afstöðu
sögðu 29 eða 7,9%

Nýir veitingamenn í Djúpmannabúð í MjóafirðiNýir veitingamenn í Djúpmannabúð í MjóafirðiNýir veitingamenn í Djúpmannabúð í MjóafirðiNýir veitingamenn í Djúpmannabúð í MjóafirðiNýir veitingamenn í Djúpmannabúð í Mjóafirði

„Ég var langbestur“„Ég var langbestur“„Ég var langbestur“„Ég var langbestur“„Ég var langbestur“
– segir Jón Björnsson málarameistari þegar hann lítur til yngri áranna

Eins og fram kom í fréttum Bæjarins besta hefur Jón Björnsson,
málarameistari og fyrrverandi íþróttagarpur frá Ísafirði, keypt Djúp-
mannabúð í Mjóafirði. Þar ætlar hann í félagi við konu sína og tenga-
móður að reka greiðasölu með svipuðu sniði og verið hefur undanfarin
sumur, bara ennþá betra sniði, segir hann. Til stendur að opna í seinni
hluta maímánaðar og hafa opið fram í september, eða jafnvel lengur ef
þurfa þykir.

„Ég verð nú sennilega minnst í þessu sjálfur“, segir Jón. „Eins og
kunnugt er hafa iðnaðarmenn og þá sérstaklega málarar mest að gera
á sumrin og verður erfitt að sleppa úr vinnu. Ég ætla þó að keyra vest-
ur hverja helgi og dytta að húsunum. Tengdapabbi minn, Logi Magnús-
son, verður líka með þeim mæðgunum í sumar.“

Viðtökurnar góðarViðtökurnar góðarViðtökurnar góðarViðtökurnar góðarViðtökurnar góðar
Í kaupunum fylgja tvö hús,

land undir veitingaskálanum
og sumarbústaður. Hvernig í
ósköpunum datt þessari fjöl-
skyldu úr Reykjavík í hug að
fara út í þetta? Árný Þóra Hall-
varðsdóttir, tengdamóðir
Jóns, svarar því: „Það hefur
alltaf verið draumur hjá
Nonna og tengdó að fara út í
einhvers konar rekstur saman.
Við vissum aldrei hvar það
ætti að vera og höfðum ekkert
horft sérstaklega til Djúp-
mannabúðar. Síðan sá Jón
þessar fasteignir auglýstar til
sölu og allt gekk ofsalega hratt
eftir það. Við höfum mikla trú
á Ísafjarðardjúpi og finnst það
sjálf vera alger paradís. Við
erum þess fullviss að Djúpið
og Vestfirðir í heild eiga mikla
framtíð fyrir sér sem ferða-
mannasvæði“, segir Árný.

Kona Jóns og dóttir Árnýjar,
Jóhanna Agnes Logadóttir,
segir það hafa verið mjög
gaman að koma til Ísafjarðar
eftir að kaupin voru orðin bæj-
arbúum kunn. „Við höfum
fengið alveg ofsalega jákvæð-
ar viðtökur. Okkur fundust
viðbrögð brottfluttra Ísfirð-
inga í Reykjavík mjög
ánægjuleg en viðtökur Vest-
firðinga hafa verið alveg stór-
kostlegar.“

Inn með hangikjötiðInn með hangikjötiðInn með hangikjötiðInn með hangikjötiðInn með hangikjötið
Þau Jón, Árný og Jóhanna

ætla að bjóða mönnum upp á
góðan og heimilislegan mat.
„Svo verður kaffihlaðborð á
sunnudögum“, segir Jóhanna.
„Við ætlum ekki að veita
mönnum þennan dæmigerða
íslenska þjóðvegarétt, ham-
borgara, franskar, sósu og sal-

at. Það er til nóg af vega-
sjoppum sem selja slíkt og
við höldum að ferðalangar
verði fegnir því að fá örlítið
eðlilegri mat hjá okkur.“

Jón er sammála þessu.
„Heldurðu ekki að það verði
þægilegt að fá til dæmis
hangikjöt og uppstúf á nokk-
urn veginn sama verði og
hamborgara? Ég held að það
eigi eftir að slá í gegn.“

Stebbi HilmarsStebbi HilmarsStebbi HilmarsStebbi HilmarsStebbi Hilmars
var bensíntitturvar bensíntitturvar bensíntitturvar bensíntitturvar bensíntittur

Egill Kr. Jónsson, afi Jóns, og Elíus Jóhannesson á góðri
stundi við Ísafjarðardjúp.

Egill Kr. Jónsson, afi Jóns og Elínus Jóhannesson með tvo
vini sína á milli sín.

– Verða haldin böll í Djúp-
mannabúð, eins og oft hefur
verið gert á sumrin?

„Við verðum að sjálfsögðu
að halda í hefðina“, segir Jó-
hanna. „Ég held að það sé
venja að halda ball einu sinni
á ári, í júlí að mig minnir. Það
verður sennilega gert. Þess má
geta að Stefán Hilmarsson
söngvari var bensíntittur í
Djúpmannabúð eitt sumar.
Ætli við getum ekki fengið
hann til að koma og rifja upp
gamlar minningar og taka
kannski lagið í leiðinni.“

Samkvæmt upplýsingum lögreglu var mikil umferð bíla til og frá Ísafirði um
páskahelgina og talsvert af bílum og snjósleðum á Drangajökli. Það sýnir glöggt
hve ferðalög eru að breytast og nýjungar eru miklar. Hrósa verður lögreglunni á
Ísafirði fyrir þá nýbreytni að sinna löggæslu á hálendinu norðan Ísafjarðardjúps
og á Drangajökli, en leitað var til einkaaðila um aðstoð og farartæki til að komast
upp á jökulinn. Bílar á Drangajökli skiptu tugum, voru nærri 70 ef rétt er með
farið.

Þetta sýnir tvennt, annars vegar það, að menn fara allt sem þeir komast og hins
vegar að til þess að gæta jafnræðis verður lögreglan  komast á
sömu staðina og fara þangað líka, því ekki er nóg að komast.
Ferðalög almennings taka á sig æ fjölbreyttari myndir og
stjórnvöld þurfa að taka markvissar ákvarðanir um framtíðar-
stefnu. Á til dæmis að leyfa ferðalög á Drangajökul og með hvaða hætti á koma
í veg fyrir að vélsleðamenn, nú eða þeir sem fara um á jeppum, aki um friðlandið
á Hornströndum? En þar fara útivistarmenn um bæði á snjósleðum og sérútbúnum
jeppum þótt bann sé við ferðum vélknúinna farartækja í friðlandinu. Fréttir ber-
ast af því að jeppa- og sleðamenn séu staddir við Hornbjargsvita, en hann er í
friðlandinu og suma veturna oft. Skemmst er að minnast slyss á vélsleða í
Hornvík fyrir nokkrum árum.

Samkvæmt núgildandi stefnu er þetta bannað, en lögreglu er nánast ómögulegt
að halda uppi eftirliti á svo afskekktum stöðum. Á að endurskoða þessa stefnu

stjórnvalda, sem bannar umferð vélknúinna farartækja á vetrum? Ef svarið er nei,
þá hljóta stjórnvöld einnig að ætla að leggja meira fé til löggæslu í óbyggðum en
nú er í fjárlögum.

Ljóst má vera að ferðaþjónusta er vaxtarbroddur í íslensku efnahagslífi og þá
hlýtur hið óvenjulega að heilla mest, eins og alls konar óvissu- og fjallaferðir sem
bjóðast ekki annars staðar og eru einkennandi fyrir Ísland. Aðsókn innlendra og
ekki síður útlendra ferðamanna í slíkar ferðir mun vaxa mikið á komandi árum.
Þeir sem annast ferðaþjónustu á Íslandi munu leggja meiri áherslu á ferðir í

óbyggðir, á hálendi og jökla. Vestfirðingar standa frammi fyrir
því að taka ákvarðanir um það með hvaða hætti þeir hyggjast
taka á þeim þætti ferðaþjónustu á Vestfjörðum, sem ekki er
hefðbundin. Það er ekki eftir neinu að bíða.

Skíðavikan sýndi hvers megnugir Ísfirðingar úr báðum Ísafjarðarsýslum hin-
um fornu eru þegar þeir stilla saman strengina. En hún sýndi einnig hve gríðar-
miklu afþreyingin skiptir í ferðaþjónustunni. Glæsilegir menningarviðburðir og
góð dagskrá eru mikilvægir þættir. En greiðar samgöngur eru mikilvægasti ein-
staki þátturinn, eins og glöggt kom í ljós. Greiðfærir vegir þýða meiri umferð, og
löggæslu. Þess vegna ber að fagna nýbreytni Flugfélags Íslands, að fljúga á helgi-
dögunum, sem voru frídagar í innanlandsflugi. Auðvitað sýnist sitt hverjum, en
millilandaflug hefði ekki gengið án  flugs á allra helgustu dögum. Ferðaþjónustan
er orðin alþjóðleg.

17.PM5 19.4.2017, 09:2812
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Elti konuna suðurElti konuna suðurElti konuna suðurElti konuna suðurElti konuna suður
Árný hefur haft mikil tengsl

við Ísafjörð. „Agnes Aspe-
lund systir mín og Karl eigin-
maður hennar hafa lengi búið
hér. Ég hef margoft komið að
heimsækja hana og dvalist
mikið fyrir vestan.“

Dóttir hennar og kona Jóns
kom til sumarvinnu til Ísa-
fjarðar einu sinni og var góm-
uð af heimamanni. „Ég var
hér eitt sumar og vann í íshús-
inu. Þá bjó ég hjá Kalla og
Agnesi og hafði það býsna
gott. Ég hafði ekki verið hér
lengi þegar ég kynntist Jóni
sem þá bjó á Ísafirði“, segir
Jóhanna.

„Ég þurfti svo að elta hana
suður“, segir Jón. „Það gerðist
árið 1985, þegar ég var 25 ára
gamall. Þá hafði ég lokið
sveinsprófi í málaraiðn og fór
að vinna í Reykjavík.“

Var í gullaldarliði ÍBÍVar í gullaldarliði ÍBÍVar í gullaldarliði ÍBÍVar í gullaldarliði ÍBÍVar í gullaldarliði ÍBÍ
Jón segist alltaf hafa verið

mikill áhugamaður um útivist.
Hann var einn mesti göngu-
skíðakappi Vestfirðinga á sín-
um tíma og veit vel af því
hversu góður hann var. „Ég
var langbestur, varð Vest-
fjarðameistari ár eftir ár.
Óheppni og ytri aðstæður urðu
til þess að mér tókst aldrei að
verða Íslandsmeistari en oft
komst ég ansi nálægt því. Ég
lenti yfirleitt í öðru sæti á Ís-
landsmótum.

Ég var líka liðtækur í fót-
boltanum. Lengi spilaði ég
með Vestra en fór svo að spila
með meistaraflokki ÍBÍ og var
í gullaldarliðinu sem lék í úr-
valsdeild. Ég spilaði enga sér-
staka stöðu, var settur hvar
sem mann vantaði. Ef pakka
þurfti í vörn fór ég þangað, ef
þurfti að sækja fór ég fram og
skoraði hvert markið á fætur
öðru. Þetta lið var tvö ár í
úrvalsdeild en féll svo eins
langt niður og hægt var að
falla.“

Vilja fræðastVilja fræðastVilja fræðastVilja fræðastVilja fræðast

um Djúpiðum Djúpiðum Djúpiðum Djúpiðum Djúpið
Þau Jón, Árný og Jóhanna

segjast vilja kynnast Ísafjarð-
ardjúpi og sögu þess miklu
betur. „Þó við höfum að sjálf-
sögðu kynnt okkur svæðið
nokkuð vel, þá viljum við
kynnast því enn betur“, segir
Árný. „Þess vegna viljum við
nota þetta tækifæri og biðja
þá sem eru okkur fróðari í
þessum málum um að hafa
samband. Við erum jafnvel að
spá í að hafa einhvers konar
söguhorn í Djúpmannabúð
þar sem menn geta lesið um
sögu staða áður en þeir eru
heimsóttir.“

„Egill Kr. Jónsson afi minn,
Egill síma eins og hann var
kallaður,  var fæddur í Efstadal
innst í Ögursveit“, segir Jón.
„Elínus Jóhannesson, eða Elli
í Heydal, var mikill vinur afa
og fjölskylduvinur. Björn faðir
minn var í sveit hjá Elínusi á
sínum yngri árum.“

ÁlfhildurÁlfhildurÁlfhildurÁlfhildurÁlfhildur
betri en enginnbetri en enginnbetri en enginnbetri en enginnbetri en enginn

„Álfhildur Jónsdóttir sem
áður rak Djúpmannabúð hefur
verið okkur mikið innan hand-
ar. Hún hefur látið okkur í té
öll þau gögn sem hún átti og
hefur eytt miklum tíma í að
koma okkur inn í sögu Djúps-
ins. Það er líka mál manna að
reksturinn hafi verið í mjög
góðum höndum hjá henni. Nú
er bara að vona að okkur takist
í það minnsta ekki verr til en
henni.“

Alltaf að flytja norðarAlltaf að flytja norðarAlltaf að flytja norðarAlltaf að flytja norðarAlltaf að flytja norðar

Aðspurð um framtíðina
segja þau Jón og Jóhanna að
ekkert sé öruggt. „Við erum
nú samt alltaf að flytja norðar
og norðar á landið“, segir Jón.
„Við fengum nóg af borgar-
lífinu og fluttum til Mosfells-
bæjar. Það var ekki nóg og
núna erum við flutt á Bifröst,
þar sem Jóhanna er í námi.
Ætli það endi ekki með því að
við flytjum aftur til Ísafjarðar.
Það er aldrei að vita.“

Jóhanna Agnes Logadóttir, eiginkona Jóns Björnssonar,
tengdamóðir hans Árný Þóra Hallvarðsdóttir og Jón.

17.PM5 19.4.2017, 09:2813
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RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 28. apríl kl. 10:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatökunni á Spáni.
Laugardagur 28. apríl kl. 15:50

Íslandsmótið í handbolta: Annar leikur úrslitakeppninnar
Sunnudagur 29. apríl kl. 11:20

Formúla 1: Bein útsending frá keppninni á Spáni

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2

Laugardagur 28. apríl kl. 13:45
Enski boltinn: Coventry City – Liverpool

Pierce Brosnan leikur eitt aðalhlutverkanna í kvikmyndinni Týndi frændinn,
eða The Nephew, sem er á dagskrá Stöðvar 2 kl. 20:50 á sunnudagskvöld.
Fyrir 20 árum fór írsk kona til Bandaríkjanna. Enginn veit hvað hún hefur haft
fyrir stafni og nú berast fréttir af andláti hennar til ættingja og vina heima á
Írlandi. Fáeinum dögum síðar birtist sonur hennar, Chad, á æskuslóðunum.
Koma hans veldur nokkru uppnámi í litla samfélaginu og ekki skánar ástand-
ið þegar hann sýnir einni heimasætunni sérstakan áhuga.

www.einkamal.is
Hér geta þeir sem vilja
komast í kynni við annað
fólk lagt inn einkamála-
auglýsingu eða skoðað
þær sem fyrir eru. Leitar-
vél býður fólki að leita eftir
landshlutum, kyni, kyn-
hneigð, hæð, háralit,
þyngd eða augnalit.
Þegar þetta er ritað hafa
alls 12.611 auglýsingar
verið lagðar inn á vefinn,
þar af 69 frá einstakling-
um búsettum á Vestfjörð-
um.

Pierce Brosnan og týndi frændinn

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Hægt vaxandi suðlæg átt
og súld og síðan rigning
sunnan- og vestanlands,
en þurrt að kalla norðan-
og austanlands. Hiti 1-7
stig, hlýjast sunnantil.
Horfur á föstudag:
Suðaustan 8-13 m/s og
rigning víða um land.
Hlýnandi veður í bili.
Á laugardag:
Austan- og norðaustan
5-10 m/s. Slydda norðan-
lands, en stöku skúrir
syðra. Hiti 4-9 stig sunn-
anlands en í kringum
frostmark norðantil.
Á sunnudag:
Norðaustlæg átt, él norð-
antil, skúrir austanlands
en þurrt á Suðvestur- og
Vesturlandi. Heldur kóln-
andi veður.
Á mánudag:
Hæg vestlæg eða breyti-
leg átt og bjartviðri víða
um land.

Föstudagur 27. apríl
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.45  Sjónvarpskringlan
17.58  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (37:90)
18.30  Búrabyggð (12:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Gusi. (Gus) Bandarísk gaman-
mynd frá 1976. Bófagengi reynir að ræna
múldýrinu Gusa sem er mikill íþrótta-
garpur. Leikendur: Edward Asner, Don
Knotts og Gary Grimes.
21.40  Fréttir aldarinnar
21.50  Tollverðir hennar hátignar. (The
Knock) Bresk sakamálamynd um baráttu
sérsveitar Bresku tollgæslunnar við
smyglara.
23.10  Verndari ekkjunnar. (Guarding
Tess) Bandarísk bíómynd frá 1994.
Leyniþjónustumaður vill losna úr því
verkefni að gæta fyrrverandi forsetafrúar
en hún hefur aðrar hugmyndir. e. Aðal-
hlutverk: Shirley MacLaine og Nicolas
Cage.
00.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 28. apríl
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (38:90)
09.30  Mummi bumba (29:65)
09.55  Ungur uppfinningamaður
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (18:26)
10.50  Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn á Spáni.
12.15  Þýski handboltinn
13.25  Kastljósið
13.45  Skjáleikurinn
15.35  Sjónvarpskringlan
15.50  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá öðrum leiknum um Íslands-
meistaratitil karla.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Fíklaskólinn (7:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
21.00  Rokkæði. (Mr Rock and Roll)
Bandarísk sjónvarpsmynd um plötu-
snúðinn Alan Freed sem fyrstu spilaði
rokktónlist í útvarpi vestanhafs. Aðal-
hlutverk: Judd Nelson, Mädchen Amick
og Leon.
22.30  Tilraunaflug. (Theory of Flight)
Bresk mynd byggð á sannri sögu um
mann sem er kærður fyrir að reyna að
fljúga fram af húsi og örlagarík kynni
hans af ungri konu. Aðalhlutverk: Helena
Bonham Carter og Kenneth Branagh.
00.10  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 29. apríl
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (93:107)
10.22  Róbert bangsi (30:39)
10.45  Fagriskógur (5:10)
10.50  Sunnudagaskólinn
11.00  Nýjasta tækni og vísindi
11.20  Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum á Spáni.
14.10  Kastljósið
14.30  Sjónvarpskringlan
14.45  Maður er nefndur
15.20  Mósaík
16.00  Mannslíkaminn (6:8)
17.00  Geimferðin (22:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Sultur
18.45  Sögurnar hennar Sölku (10:13)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Með flugu í höfðinu (2:5) Nú er
haldið í norður á slóðir sjóbleikjunnar í
Hofsá í Vopnafirði með viðkomu í Lónsá
í Þistilfirði. Í hópnum er fremstur meðal
jafningja Engilbert Jensen einn magnað-
asti fluguhönnuður og hnýtari landsins
og þó víðar væri leitað. Sýnt er hvernig
góður hnýtari líkir eftir því sem fiskurinn
er að éta og skoðður einstakur útbúnaður
fluguveiðimannsins Engilberts.
20.30  Fréttir aldarinnar
20.35  Hálandahöfðinginn (8:8) (Mon-
arch of the Glen II) Breskur gaman-
myndaflokkur um gósserfingja í skosku
hálöndunum. Aðalhlutverk: Alastair
MacKenzie, Richard Briers, Susan
Hampshire, Lorraine Pilkington og
Dawn Steele.
21.25  Helgarsportið
21.50  Beckett - Endatafl (Endgame)
Leikrit eftir Samuel Beckett. Clov og
Hamm búa saman og getur hvorugur án
hins verið. Leikendur: Michael Gambon,
David Thewlis, Charles Simon .
23.15  Deiglan
23.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 27. apríl
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Stræti stórborgar (2:23) (e)
10.20 Lífið sjálft (4:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Barnfóstran (18:22) (e)
12.50 Jack Frost - Fingraför dauðans
14.35 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (13:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (7:24)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Litli snillingurinn. (Baby Genius)
Allir vita að börn eru ómótstæðileg. Við
fylgjumst með þeim vaxa og dafna og
fyllumst stolti. Sálfræðingurinn Elena
Kinder veit meira um börn en flestir aðr-
ir. Árum saman hefur hún rannsakað
það sem býr á bak við bros þeirra og
hjal. Því miður er tilgangur hennar ekki
fyllilega réttmætur og því er vonandi að
einhver skerist í leikinn. Aðalhlutverk:
Kathleen Turner, Christopher Lloyd, Kim
Cattrall, Peter Macnicol.
21.40 Ó,ráðhús (17:26)
22.10 Hlauptu Lola. (Lola rennt)
Spennumynd sem gerist í Berlín í Þýska-
landi. Manni og Lola eru ung og ástfang-
in. Hann starfar hjá vafasömum manni
sem er vissara að reita ekki til reiði. En
það er einmitt það sem gerist og áður en
varir er hafinn eltingarleikur upp á líf og
dauða. Aðalhlutverk: Franka Potente,
Moritz Bleibtreu.
23.30 Heitkona hermanns. (A Soldier´s
Sweetheart) Víetnamstríðið stendur sem
hæst. Rat er ekki í fremstu víglínu en
hefur nóg að gera sem sjúkraliði. Hann á
kærustu og ástin er svo sterk að hún er
komin í heimsókn! Þetta er auðvitað óðs
manns æði og ekki líður á löngu þar til
hún er horfin sporlaust. Rat er í uppnámi
og ákveður að leita hennar.  Aðalhlut-
verk: Kiefer Sutherland, Georgiana Kat-
es, Skeet Urich.
01.20 Jack Frost - Fingraför dauðans.
(Touch of Frost 6 - Appendix Man) Frost
flækist í rannsókn á dauða listaverkasal-
ans Lesters Bryce Jones þegar fingraför
glæpamanns sem talið var að hefði
drukknað fyrir ári finnast á vettvangi.
Dularfullt sakamál og verðugt verkefni
fyrir lögregluforingjann Jack Frost.
03.05 Dagskrárlok

Laugardagur 28. apríl
07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.15 Álfkonan óvenjulega
11.40 Eldlínan (e)
12.15 Best í bítið
12.55 NBA-tilþrif
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn
16.05 60 mínútur II (e)
16.50 Simpson-fjölskyldan (5:23) (e)
17.15 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (17:24)
20.30 Efnilegur eiginmaður. (An Ideal
Husband) Gamanmynd sem gerist í lok
19. aldar. Piparsveinninn Arthur Goring
er frægur í London fyrir hátterni sit,
kvennafar og næturbrölt. Nú er besti
vinur hans, ráðherrann Robert Chiltern,
í mikilli klípu og þarf á aðstoð á halda.
Verði ekkert að gert er stjórnmálaferill
Roberts á enda en það er hins vegar
vandséð hvernig hinn óábyrgi pipar-
sveinn getur komið honum til hjálpar.
Aðalhlutverk: Rupert Everett, Cate Blan-
chett, Minnie Driver, Julianne Moore.
22.10 Star Trek 9: Uppreisn. (Star Trek
9: Insurrection) Ómissandi kvikmynd
fyrir alla Star Trek aðdáendur. Kafteinn-
inn Jean-Luc Picard er enn á ferðinni og
nú hafa félagarnir í Enterprize-geimskip-
inu rekist á einstaka plánetu. Margir
ásælast þar yfirráð og íbúunum er bráð
hætta búin. Aðalhlutverk: Patrick Stew-
art, Jonathan Frakes, Brent Spiner, Lev-
ar Burton.
23.55 Eftirherman. (Copycat) Lög-
regluforinginn M.J. Monahan (Holly
Hunter) og Helen Hudson sérfræðingur
í atferli fjöldamorðingja snúa bökum
saman til þess að stöðva morðingja sem
hermir eftir aðferðum frægustu fjölda-
morðingja sögunnar. Aðalhlutverk:
Holly Hunter, Sigourney Weaver, Harry
Connick Jr., Dermot Mulroney.
01.55 Genin koma upp um þig. (Gatt-
aca) Myndin gerist í framtíðinni þegar

það þykir ósköp eðlilegt að átt sé við
erfðavísa fóstra þannig að þau verði
,,fullkomin”. Þau börn sem fæðast og
eru ekki með fullkomna erfðavísa kom-
ast aldrei í valdastöður og fá til að mynda
ekki að fara út í geiminn. Það var ekkert
átt við Vincent Freeman eða erfðavísa
hans á meðgöngunni og því þarf hann
að beita öllum ráðum til að geta notið sín
í samfélaginu. Aðalhlutverk: Ethan
Hawke, Uma Thurman, Gore Vidal.
03.40 Dagskrárlok

Sunnudagur 29. apríl
07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 Mjallhvít og dvergarnir sjö
11.50 Sjónvarpskringlan
12.05 NBA-leikur vikunnar
13.30 Mótorsport (e)
13.55 Svínin þagna
15.15 Simpson-fjölskyldan (6:23) (e)
15.40 Oprah Winfrey
16.25 Nágrannar
18.20 Heilsubælið í Gervahverfi (1:8)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 Týndi frændinn. (The Nephew)
Fyrir tuttugu árum fór írsk kona til
Bandaríkjanna. Enginn veit hvað hún
hefur haft fyrir stafni og nú berast fréttir
af andláti hennar til ættingja og vina
heima á Írlandi. Fáeinum dögum síðar
birtist sonur hennar, Chad, á æskuslóðum
hennar. Koma hans veldur nokkru upp-
námi í litla samfélaginu og ekki skánar
ástandið þegar hann sýnir einni heima-
sætunni sérstakan áhuga.  Aðalhlutverk:
Niall Toibin, Sinead Cusack, Luke
Griffin, Pierce Brosnan.
22.35 60 mínútur
23.25 Charley Varrick. Charley Varrick
er fyrrverandi flugmaður. Hann hefur
snúið sér að öðru og rænir nú banka!
Bankarnir eru þó litlir og upphæðirnar
lágar. Næsta verkefni hans er í smábæn-
um Tres Cruces. Charley veit hins vegar
ekki að mafían notar bankann fyrir
skálkaskjól og því verður fjandinn laus
þegar hann lætur til skarar skríða.  Aðal-
hlutverk: Walter Matthau, Joe Don Bak-
er, Felicia Farr.
01.15 Dagskrárlok

Föstudagur 27. apríl
17.15 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi. Spjallþáttur hans er á dagskrá
Sýnar alla virka daga.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman

23.45 Krakkar. (Kids) Áhrifamikil og
umdeild mynd sem fjallar um líf unglinga
í dag í stórborg í Bandaríkjunum. Myndin
gerist á einum sólarhing og fjallar um
unglinga sem eiga við ýmis vandamál
að etja, t.d. kynsjúkdóma, fíkniefni og
foreldra.  Aðalhlutverk: Leo Fitzpatrick,
Justin Pierce, Chloe Sevigny.
01.15 Á bláþræði. (Live Wire) Uppnám
ríkir í höfuðborg Bandaríkjanna, Wash-
ington. Þingmenn sem eiga sæti í nefnd
um varnarmál Miðausturlanda eru myrtir
einn af öðrum. Alþjóðasamtök hryðju-
verkamanna bera ábyrgð á ódæðunum
en meðlimir þeirra nota óvenjulegar
sprengjur við verknaðinn. Yfirvöld eru
nánast ráðþrota í baráttunni við hryðju-
verkamennina og kalla til Danny O´Neill,
sprengjusérfræðing alríkislögreglunnar.
Ef hann getur ekki stöðvað blóðbaðið,
getur það enginn. Aðalhlutverk: Pierce
Brosnan, Ron Silver, Ben Cross, Lisa
Eilbacher.
02.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 28. apríl
16.00 Snjóbrettamótin (10:12). Bestu
snjóbrettakappar heims leika listir sínar.
Sýnt er frá mótaröð Alþjóðasnjóbretta-
sambandsins. Keppnin hófst í nóvember
og í apríl verða krýndir meistarar í karla-
og kvennaflokki.
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Babylon 5 (7:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (28:36)
19.50 Lottó

20.00 Naðran (14:22)
21.00 Í deiglunni. (Crucible, The)
Myndin er gerð eftir samnefndu leikriti
Arthurs Millers. Fjallað er um hinar ill-
ræmdu nornaveiðar sem blossuðu upp í
Salem í Massachusetts árið 1692. Nokkr-
ar unglingsstúlkur æsa hver aðra upp í
undarlegum athöfnum sem minna helst
á heiðinn sið. Ein stúlknanna drekkur
hanablóð og heitir því að drepa eiginkonu
manns sem sængað hefur hjá henni.
Athæfi stúlknanna spyrst út og sam-
stundis grípur um sig mikið fár. Í þá
daga voru galdranornir hengdar.  Aðal-
hlutverk: Daniel Day-Lewis, Winona
Ryder, Joan Allen.
23.00 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu.
Myndaflokkur um klámmyndaiðnaðinn
í Evrópu. Rætt er við leikara og framleið-
endur í þessum vaxandi iðnaði sem veltir
milljörðum.  Stranglega bönnuð börnum.
23.30 Hnefaleikar. (Oscar de la Hoya -
Arturo Gatti) Útsending frá hnefaleika-
keppni í Las Vegas. Á meðal þeirra sem
mættust voru Oscar de la Hoya, fyrrver-
andi heimsmeistari í veltivigt, og Arturo
Gatti. Áður á dagskrá 24. mars.
01.30 Ástríðuhiti. Erótísk kvikmynd.
Stranglega bönnuð börnum.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 29. apríl
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.50 Enski boltinn. Bein útsending.
17.00 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um keppnina, farið er yfir leiki síðustu
umferðar og spáð í spilin fyrir þá næstu.

helginhelginhelginhelginhelgin
Gígja Tómasdóttir, Sól-
götu 5, Ísafirði verður
sextug 29. apríl. Af því
tilefni tekur hún á móti
gestum í gamla Kiwanis-
húsinu á Skeiði, laugar-
daginn 28. apríl frá
kl. 15-19.
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Laugardagur 28. apríl kl. 10:50
Enski boltinn: Leeds United – Chelsea

Sunnudagur 29. apríl kl. 12:45
Ítalski boltinn: Juventus – Lecce

Sunnudagur 29. apríl kl. 14:55
Undankeppni HM í knattspyrnu: Ísland – Malta

Sunnudagur 29. apríl kl. 19:05
Úrslitakeppni NBA: Phoenix Suns – Sacramento Kings

Mánudagur 30. apríl kl. 18:50
Enski boltinn: Charlton Athletic – Ipswich Town

Þriðjudagur 1. maí kl. 18:35
ME: Real Madrid – Bayern München

Miðvikudagur 2. maí kl. 18:40
ME: Leeds United – Valencia

Leikur helgarinnar í
enska boltanum fer fram í

Leeds á laugardag en þá
taka heimamenn á móti

Chelsea, liði Arnórs
Gudjohnsens.

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa á Hlíf á sunnudag
kl. 14:00.Eini vinurinn?Eini vinurinn?Eini vinurinn?Eini vinurinn?Eini vinurinn?
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Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

17.55 Golfmót í Bandaríkjunum.
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá úrslitakeppninni.
21.45 Náin kynni. (Intimate Relations)
Beasley-hjónin lifa hamingjuríku lífi á
yfirborðinu en húsmóðirin rennir hýru
auga til ungs leigjanda þeirra. Hún flekar
piltinn og dóttir hennar kemst að fram-
hjáhaldinu. Ástandið er brátt á suðu-
punkti og eitthvað verður undan að láta.
Aðalhlutverk: Julie Walters, Rupert
Graves, Matthew Walker.
23.25 Óðs manns æði. (In the Mouth of
Madness) Von er á nýrri bók frá rithöf-
undinum Sutter Cane. Fyrri bækur hans
hafa selst í milljónum eintaka og nýjustu
skáldsögunnar er beðið með eftirvænt-
ingu. En rétt áður en Cane á að skila
handritinu í prentun gufar hann bókstaf-
lega upp. Útgefendurnir eru forviða og
ráða spæjarann John Trent til að finna
Cane. Trent er tortrygginn að eðlisfari
og hann grunar að hvarfið sé auglýsinga-
brella.  Aðalhlutverk: Sam Neill, Jurgen
Prochnow, Charlton Heston.
01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Guðmundur Hjaltason,

afgreiðslumaður og
skemmtikraftur svarar:

,,Snerpa.is
skoða ég að

sjálfsögðu oft
og fikta þar í
öllu eins og
ég get. Ég

byrja á því að
opna hana á hverjum

morgni þegar ég kem í
vinnuna. Á mbl.is skoða
ég fréttir á landsvísu. BB
er besta blað í heimi og

því skoða ég bb.is á
hverjum degi. Á harmony-

central.com/Guitar/
OLGA/all/ fæ ég gítargrip

og texta svo til allra er-
lendra laga. Ég skoða líka
kfi.is eins oft og hægt er.

Föstudagur 27. apríl
17.00 Jay Leno (e)
18.00 Myndastyttur

18.30 Topp 20 (e) Skífuþeytirinn og
súpermódelið Sóley kynnir vinsælustu
lögin þessa vikuna og segir okkur heit-
asta slúðrið úr tónlistarlífinu.
19.30 Entertainment Tonight
20.00 Íslenskir hnefaleikakappar. Í
kvöld fylgjumst við með nokkrum
öflugum bardögum. Rætt við fólkið í
kringum boxið, foreldra strákana, þjálf-
arana og boxarana sjálfa. Framtíð íþrótt-
arinnar á Íslandi rædd.
21.00 Björn og félagar
22.00 Fréttir
22.20 Allt annað. Menningarmálin í
nýju ljósi. Umsjón Dóra Takefusa og
Finnur Þór Vilhjálmsson.
22.25    Málið
22.30 Djúpa laugin. Dóra Takefusa
og Mariko Margrét koma ungum Ís-
lendingum á stefnumót.
23.30 Malcolm in the Middle (e)
00.00 CSI (e) Í spennuþættinum CSI
er fylgst með lífi og störfum starfsfólks
rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas.
01.00 Entertainment Tonight (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 28. apríl
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Barnaþáttur um
Talnapúkan og félaga hans í umsjón
Bergljótar Arnalds.
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) Félögunum er ekkert
heilagt og þeir koma sífellt á óvart!
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 Hestar.  Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestamennsku, fylgst með
mótum og atburðum, spjallað við áhuga-
og atvinnumenn vítt og breitt um landið
og margt fleira.
20.00 Brooklyn South
21.00 Malcolm in the Middle. Malcolm
fer til sálfræðings til að losna við að vera
í skólanum, Francis er á þvottavaktinni
og Hal og Lois reyna að taka til í yfirfullum
skáp.
21.30 Two guys and a girl. Pete leitar
konu sem hann svaf hjá en kemst að því,
sér til mikillar hrellingar, að hún er búin
að gifta sig. Ashley er í rusli í bókstaflegri
merkingu og Sharon kaupir brúðarkjól á
útsölu.
22.00 Everybody Loves Raymond. Ray
og Debra þrá að fá næði til að eiga róm-
antíska stund en það er enginn leikur á
þessu heimili. Og hvaða fólk skyldi nú
trufla þau mest?
22.30 Saturday Night Live. Skemmti-
þáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum.
23.30 Tantra - listin að elska
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 29. apríl
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Barnaþáttur um Talna-
púkann og félaga hans í umsjón Bergljótar
Arnalds.
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 Hestar (e)
18.30 Brooklyn South (e)
19.30 20/20.  Vandaður fréttaskýringar-
þáttur með Barböru Walters og félögum.
20.30 Skotsilfur (e) Helgi Eysteinsson
og Björgvin Ingi fara yfir það helsta í
viðskipum liðinnar viku.
21.00 Tantra-listin að elska meðvitað.
Erótískar kynlífsaðferðir. Þátturinn bygg-
ir á aldargömlum erótískum kynlífsað-
ferðum sem veita aukinn munað. Við
heyrum pörin tjá sig um kynlífsleyndar-
málin úr síðasta þættti og höldum áfram
að fá upplýsingar um daglega líðan,
næringarhugleiðsluna, helga blettinn og
varðveislu yang.
22.00 Silfur Egils (e)
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.00   Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20

Karaoke á laugardagskvöld!
Komið og sýnið hæfileika
ykkar í góðum tækjum!

Menntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á Ísafirði

Fyrsta frjálsíþrótta-Fyrsta frjálsíþrótta-Fyrsta frjálsíþrótta-Fyrsta frjálsíþrótta-Fyrsta frjálsíþrótta-
mótið haldiðmótið haldiðmótið haldiðmótið haldiðmótið haldið

Fyrsta innanhúsmót
Menntaskólans á Ísafirði í
frjálsum íþróttum verður
haldið í íþróttahúsinu á Torf-
nesi á laugardag. Keppt verð-
ur í fimm greinum, hástökki
með atrennu, langstökki án
atrennu, þrístökki án at-
rennu, kúluvarpi og 40 metra
hlaupi. Veitt verða verðlaun
fyrir fyrstu þrjú sætin í hverri
grein og hafa þegar verið

pantaðir verðlaunapening-
ar. Öllum á menntaskóla-
aldri er heimil þátttaka í
mótinu sem stendur 14 til
17 á laugardag.

Það eru nemendur í
frjálsíþróttavali Mennta-
skólans sem halda mótið.
Hvetja þeir alla áhuga-
menn um frjálsar íþróttir
til að mæta í íþróttahúsið á
Torfnesi og fylgjast með.

Það mun hafa skyggt á afmælisgleði Elísabetar
Bretadrottningar á laugardag, að besti vinur henn-
ar var nýdáinn. Það var Corgi-hundurinn Kelpie,
sem reyndar var orðinn háaldraður af hundi að
vera eða 17 ára. Hann var grafinn í garðinum við
Windsorkastala. Þær Eugenie og Beatrice, 11 og
12 ára gamlar dætur Andrésar og Söru Ferguson,
vildu hýrga upp á ömmu sína á afmælisdaginn og
færðu henni tertu í hundslíki. Árangurinn var ekki
sá sem til var ætlast, að sögn. Á myndinni, sem
tekin var fyrir nokkrum árum, er Elísabet ásamt
Kelpie. Ef til vill var hann eina „manneskjan“ sem
þessi kona gat treyst.

EftirsótturEftirsótturEftirsótturEftirsótturEftirsóttur
viðburðurviðburðurviðburðurviðburðurviðburður

Deilur hafa staðið yfir um sýningarrétt
frá aftöku sakamannsins Timothys Mc
Veigh í Bandaríkjunum 16. maí. Löngu er
uppselt á aftökuna en fjölmiðlafyrirtæki
vilja geta komið henni í beina útsendingu
á Internetinu. Aftökur eru mjög vinsælar í
Bandaríkjunum og þykja það sjálfsögð
réttindi sem málum tengjast að geta fylgst
þeim þeim. Fjölmiðlafyrirtæki sem barist
hafa um sýningarrétt neita því að þau séu
að sækjast eftir „spennandi“ efni, heldur
væri eingöngu verið að upplýsa almenning
um hina ómanneskjulegu grimmd refs-
ingarinnar.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir

Gengið hefur verið frá
ráðningu þjálfara meistara-
flokks Knattspyrnubanda-

lags Ísafjarðarbæjar og
Bolungarvíkur (KÍB).

Ráðinn var Nenad Zvet-
kovic en hann hefur leikið
hér vestra undanfarin þrjú

sumur. Að sögn Guð-
mundar Birgissonar, eins

stjórnarmanna KÍB, eru
væntingar til liðs KÍB fyrir
komandi sumar hóflegar.
„Ég geri mér vonir um að

við náum tryggu sæti í
deildinni. Einnig vonast ég

til að fá sem flesta á völl-
inn og að áhugi manna á
liðinu aukist“, segir Guð-

mundur. Enn vantar Ís-
firðing í stjórn KÍB. Eins og
hér hefur komið fram hafa
fengist þrír Bolvíkingar og

einn maður á Flateyri í
stjórn bandalagsins en

enginn á Ísafirði. Hjá þeim
sem fengist hafa til starfa
er eindreginn vilji til þess
að Ísafjörður eigi þar full-
trúa. „Ég vil hér með nota
tækifærið og auglýsa eftir

áhugasömum Ísfirðingi“,
segir Guðmundur.

Nenad ZvetkovicNenad ZvetkovicNenad ZvetkovicNenad ZvetkovicNenad Zvetkovic
ráðinn þjálfariráðinn þjálfariráðinn þjálfariráðinn þjálfariráðinn þjálfari
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Óvíst er hvort tvíbytnan
Ísafold verður öllu lengur á
Ísafirði. Það ræðst á næstunni
hvort skipið verður selt aftur
til Noregs en kauptilboð
liggur fyrir. Að sögn stjórnar-
manna í Ferjusiglingum ehf.,
sem eiga skipið, vantaði
talsvert á að staðið væri við
fyrirheit um hlutafé sem gefin
voru þegar skipið var keypt í
sumarbyrjun í fyrra. Skipið
var á síðasta ári rekið með
svipuðum halla og búist var
við. Kaupendurnir sögðu í
samtali við Bæjarins besta um
svipað leyti og skipið kom að
ekki væri við öðru að búast á

meðan lítil sem engin mark-
aðssetning hefði farið fram.
Samkvæmt þeim áætlunum
sem gerðar hafa verið um
reksturinn á þessu ári er hins
vegar gert ráð fyrir 5,6 milljón
króna hagnaði.

Skipið var keypt í fyrravor
á 20 milljónir króna. Tilboðið
frá Noregi sem nú liggur fyrir
er um 25 milljónir. Skipið kom
til Ísafjarðar 21. maí. Það er
164 tonn að stærð, tekur 121
farþega og gengur um 24
mílur fullhlaðið.

Rekstrartekjur á síðasta ári
voru samtals 5,8 milljónir
króna, þar af fargjöld kr. 4,4

milljónir en af veitingasölu
kr. 1,4 milljónir. Farþegar voru
alls 1.845. Rekstrargjöld á
síðasta ári voru samtals 10,2
milljónir króna og rekstrar-
halli því kr. 4,4 milljónir
króna. Samkvæmt rekstrar-
áætlun fyrir þetta ár er gert
ráð fyrir um tvöfalt fleiri
farþegum en á síðasta ári.
Jafnframt er gert ráð fyrir
talsvert hærri tekjum af hverj-
um farþega.

Tilvist Ísafoldar á Ísafirði
býður ýmsa möguleika í
ferðaþjónustu á norðanverð-
um Vestfjörðum sem að öðr-
um kosti eru alls ekki fyrir

hendi. Skipið er langtum
stærra en aðrir farþegabátar á
svæðinu og getur því tekið
heilu ráðstefnurnar eða ættar-
mótin í einu lagi, svo dæmi sé
tekið, án þess að vera í
samkeppni við aðra. Ekki er
skipið heldur í neinum áætl-
unarsiglingum í samkeppni
við aðra.

Ef til samvinnu og sam-
ræmingar kæmi við aðra sem
reka farþegaþjónustu á svæð-
inu, hvort heldur er á sjó eða
landi, má telja víst að slíkt
yrði öllum til hagsbóta og þá
ekki síst svæðinu í heild sem
ferðamannasvæði. Það yrði

hreinlega áfall fyrir ferða-
þjónustu á norðanverðum
Vestfjörðum að missa þetta
skip út úr höndunum á sér.

Í stjórn og varastjórn Ferju-
siglinga ehf. eiga sæti Karl
Ásgeirsson, formaður, Inga S.
Ólafsdóttir, Elvar Bærings-
son, Jóna Kristinsdóttir og
Kristinn Ebenesersson. Þeir
sem vildu kynna sér skipið og
rekstur þess nánar, athuga
með þátttöku og koma inn
með aukið hlutafé geta haft
samband við eitthvert framan-
talinna þeirra.

Farþegaferjan Ísafold.
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Allt með flugi til útlandaAllt með flugi til útlandaAllt með flugi til útlandaAllt með flugi til útlandaAllt með flugi til útlanda
– frá sex og upp í sautján tonn af flökum út á viku hverri

Hjá Ísfirðingi ehf. á Ísa-
firði eru menn að flytja út
frá 6 tonnum og allt upp í
17 tonn af steinbítsflökum í
viku hverri. Þess má geta
að rúm 2,5 tonn af slægðum
steinbít þarf í hvert tonn af
flökum. Eins og gefur að
skilja er þessi rekstur nokk-
ur sveiflukenndur. Útflutn-
ingur hefur farið vaxandi
hjá Ísfirðingi sem eingöngu
flytur út steinbítsflök með Pálmi Stefánsson við tilbúna sendingu.

Hægt að velja um þrjá velliHægt að velja um þrjá velliHægt að velja um þrjá velliHægt að velja um þrjá velliHægt að velja um þrjá velli
Keyptur hefur verið golf-

hermir til Ísafjarðar. Hann
tekur um 20 fermetra pláss,
og var áður í Keiluhöllinni í
Öskjuhlíð.

„Við tókum okkur saman
33 félagar í Golfklúbbi Ísa-
fjarðar og keyptum herm-
inn en okkur bauðst hann á
góðu verði. Hver um sig
lagði tíu þúsund krónur í

við kylfinginn segir honum
hversu langt kúlan fór,
hvernig hún sveif og hversu
langt sé eftir af brautinni.

Þrír golfvellir eru í herm-
inum. „Ætlunin er að selja
aðgang en þeir sem lögðu
fé í púkk fá að spila fyrir
þann pening áður en þeir
þurfa að borga meira“, segir
Finnur.

púkk en alls kostar hann 3.000
dollara“, segir Finnur
Magnússon, einn þeirra sem
stóðu að kaupunum.

Golfhermirinn er kominn til
Ísafjarðar en er ennþá í pört-
um. „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 sé úti.“

Þegar hermirinn er notaður
er kúla slegin í hvítt tjald með
mynd á. Skynjarar nema
hversu öflugt höggið er og
hvert kúlan fer. Skjár til hliðar

flugi.
Fimm tonn af flökum fóru

til útflutnings á föstudag og
var ferðinni heitið til Frakk-
lands og Belgíu. Steinbítur-
inn var flakaður hjá flök-
unarþjónustunni Stáli og
hníf en roðdreginn, snyrtur
og pakkaður hjá Ísfirðingi.
Útflutningsfyrirtækin Hafrót
og Ísfoss sjá um útflutning
og sölu.
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vegnavegnavegnavegnavegna
fíkniefnafíkniefnafíkniefnafíkniefnafíkniefna

Tvö fíkniefnamál komu upp
og voru upplýst á Ísafirði síðla
í síðustu viku. Í þessum
málum komu sjö ungmenni
við sögu. Aðfaranótt fimmtu-
dags handtók lögreglan fjögur
ungmenni á aldrinum frá til
25 ára við Sundahöfn. Við leit
fannst hass á einu þeirra.

Aðfaranótt laugardagsins
handtók lögreglan eina stúlku
og tvo karlmenn þar sem þau
voru á akstri um götur Ísa-
fjarðar. Í bifreiðinni fannst
hassreykingaáhald og um
hálft gramm af tóbaksblönd-
uðu hassi. Þá fannst á öðrum
karlmannanna tæplega hálft
gramm af marijúana og svipað
magn af hassi. Í framhaldi af
handtökunni var framkvæmd
húsleit á heimili stúlkunnar
og annars karlmannsins, sem
búa á Ísafirði.

Þar fundust tæplega 3 g af
hassi, rúmlega 1 g af marijú-
ana, tæpt eitt g af amfetamíni,
87 g af hvítu dufti sem talið er
vera íblöndunarefni og áhöld
sem talin hafa verið notuð til
fíkniefnainntöku.
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– 25 milljón króna kauptilboð frá Noregi liggur fyrir
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