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„Það vantar drauminn ....“
– segir Einar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á Ísafirði, sem vill flokka fiskinn á meðan hann
er ennþá niðri í sjónum en talar yfirleitt fyrir daufum eyrum. Sjá nánar viðtal í miðopnu

Alvarleg áhrif verkfallsins á viðskiptasambönd erlendis

Starfsfólk hjá HG á launum í
mánuð eftir að hráefni þraut
Að sögn Kristjáns Jóakimssonar hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf. eru
alvarlegustu áhrif sjómannaverkfallsins á fyrirtækið væntanlega fólgin í
skaða á viðskiptasambönd-
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um erlendis. HG hefur áunnið
sér traust hjá viðskiptavinum
vegna áreiðanleika í afhendingu á afurðum en verkfallið
eyðileggur á skömmum tíma
það sem byggt hefur verið upp
á löngum tíma. Kristján segir

1

ógerlegt á þessu stigi að meta
það tjón til fjár.
Mörg önnur fiskvinnslufyrirtæki sögðu starfsfólki sínu
upp um leið og hráefni þraut
en við slíkar aðstæður er það
heimilt með eins dags fyrir-

vara. Hjá HG var starfsfólkinu
hins vegar haldið á launaskrá
í tæpan mánuð eftir að hráefnið í Hnífsdal kláraðist en það
var nokkru fyrir páska. Þar
var um 50-60 manns að ræða
sem störfuðu í vinnslunni í

Hnífsdal, þar af um 20 útlendinga, aðallega Pólverja.
Þetta fólk fékk því föst
laun sín greidd allan þann
tíma, þrátt fyrir verkefnaleysið. Það var ekki fyrr en í
byrjun þessarar viku sem
fyrirtækið sá sig nauðbeygt
að segja starfsfólkinu upp
og senda það á atvinnuleysisbætur.
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Ísafjörður

Vortónleikar
um helgina
Komið að uppskerutíðinni
í Tónlistarskóla Ísafjarðar og
verða hefðbundnir vortónleikar skólans í Hömrum á Ísafirði
um næstu helgi.
Þar verða fernir tónleikar,
hverjir um sig með mismunandi efnisskrá, á laugardag,
og sunnudag (12. og 13. maí)
kl. 15 og 17 hvorn dag. Mest
ber á einleikurum, sem eru
hátt á annað hundrað og leika
á hin fjölbreyttustu hljóðfæri.
Einnig koma fram Sérsveitin,
Litli kór, Barnakórinn og
Hljómsveit Tónlistarskólans.
Sumargleði öldunga verður
haldin á mánudag kl. 20.30
og sérstakir Söngtónleikar,
þ.e. tónleikar söngnemenda,
verða á miðvikudag kl. 20.
Tónleikar Stúlknakórsins
voru haldnir á mánudag

Menntaskólinn á Ísafirði

Opið hús í
verkmenntadeildum
Kennarar og nemendur í
verkmenntadeildum
Menntaskólans á Ísafirði
sýna almenningi húsnæði,
tæki sín og tól á laugardag
milli kl. 13 og 16. Margvísleg tæki verða í gangi í einni
tæknivæddustu skólastofu
landsins og ýmislegt for-

vitnilegt að skoða.
Allir eru velkomnir, jafnt
ungir sem aldnir, að kynna
sér það sem þarna fer fram.
Ekki síst er þetta er gott tækifæri fyrir unga fólkið sem veit
ef til vill ekki hvað skal læra
að koma og skoða þetta umhverfi.

Þrjú Vestfjarðamet og fimm Ísafjarðarmet sett á Kiwanismóti Sundfélagsins Vestra

Þór er „hraðasti drengur landsins“
Ísafjörður

Seldu snittur
í þágu RKÍ
Frændsystkinin Herdís
Jakobína Halldórsdóttir og
Dagbjört og Úlfur Guðjónsbörn á Ísafirði tóku sig til og
smurðu snittur sem þau seldu
fólkinu sem búsett er á Hlíf,
dvalarheimili aldraðra á Ísafirði.
Andvirðið afhentu þau síðan Rauða krossi Íslands en
Bryndís G. Friðgeirsdóttir,
svæðisstjóri RKÍ á Vestfjörðum, veitti fénu viðtöku. Á
myndinni er Bryndís ásamt
þeim (f.v.) Dagbjörtu, Úlfi og
Herdísi Jakobínu, en þau eru
systrabörn. Á handleggnum
hefur Bryndís litla manneskju
sem enn hefur naumast aldur
til að smyrja snittur nema til
heimabrúks.

Þór Sveinsson, sundmaðurinn ungi í Sundfélaginu
Vestra, setti fimm Ísafjarðarmet og þrjú Vestfjarðamet á
Kiwanismótinu í sundi á Ísafirði á laugardag. Á mótinu
keppti sundfólk frá Vestra og
Sunddeild Ungmennafélags
Bolungarvíkur og var árangurinn sérlega góður hjá báðum
félögunum. Kiwanisklúbburinn Básar á Ísafirði styrkir
þetta mót af myndarskap á
hverju ári.
Kiwanisbikara fengu Arna
Lind Arnórsdóttir, Vestra, fyrir
100 m skriðsund (635 stig),
Þór Sveinsson, Vestra, fyrir
50 m skriðsund (606 stig),
Rakel Ósk Jensdóttir, Vestra,
fyrir 50 m bringusund (560
stig), Elsa Jónsdóttir, UMFB,
fyrir 50 m baksund (405 stig),
og Hermann Andrason, Vestra, fyrir 100 m skriðsund (277
stig).
Þór Sveinsson setti Ísafjarðarmet og Vestfjarðamet í 100
m skriðsundi (56.96) og bætti

þar með nærri tuttugu ára
gamalt met Hannesar Más
Sigurðssonar (57.80). Þessi
tími gerir Þór að „hraðasta
dreng landsins“ um þessar
mundir og er hann ekki nema
um eina sekúndu frá drengjameti í þessari grein. Þór setti
einnig Ísafjarðar- og Vestfjarðamet í 50 m flugsundi
(29.74) en eldra metið átti
Hjalti Rúnar Oddsson í Vestra.
Þriðja Vestfjarðametið og
jafnframt Ísafjarðarmetið hjá
Þór var í 50 m skriðsundi
(26.02) en eldra metið átti
Hannes Már Sigurðsson.
Þessi tími er 0.32 sek. frá íslenska drengjametinu.
Ísafjarðarmet setti Þór einnig í 200 m fjórsundi (2:25.23)
en gamla metið (2:31.04) átti
Sæþór Harðarson, Vestra.
Einnig setti Þór Sveinsson
Ísafjarðarmet í 50 m bringusundi (33.94) en eldra metið
(35.00) átti Halldór Sigurðarson.
Að sögn Benedikts Sig-

Frá Kiwanismótinu í sundi sem haldið var á laugardag.
urðssonar, þjálfara hjá Sund- aði í 100 m bringusundi á
deild UMFB, var mótshaldið glæstum tíma, 1:24:36, en
með miklum ágætum. Elsa Svala Sif Sigurgeirsdóttir sigrJónsdóttir stóð sig með mikl- aði í 400 m skriðsundi á
um ágætum og einnig féllu 5:08:00. Ræst hefur úr strákanokkur AMÍ-lágmörk, þannig hallærinu hjá UMFB því að
að keppnishópurinn úr Bol- tveir ungir sveinar hafa stundungarvík á Aldursflokkamót- að æfingar vel upp á síðkastið
inu í sumar stækkar.
og kepptu nú á sínu fyrsta
Alberta Albertsdóttir sigr- móti og stóðu sig mjög vel.

Þá geta menn lagt af sáttahjalið
„Nú eru blikur á lofti sem ógna þeirri sjálfsbjargarviðleitni sem endurspeglast í
smábátaútgerðinni því enn ríkir mikil óvissa um það hvort kvótalögin muni ná
óbreytt fram að ganga í haust eða ekki. Tíminn er að hlaupa frá mönnum í þessum
efnum. Þeir sem ráða ferðinni verða að hafa hugfast, að hið breytta útgerðarmynstur einskorðast ekki við Vestfirði. Smábátaútgerðinni hefur vaxið
fiskur um hrygg víða um land, þótt til þessa hafi alltof lítið heyrst frá öðrum
en Vestfirðingum í umræðunni um þessi mál. Fyrir vikið standa margir landsmenn
í þeirri trú að hér séu á ferðinni sérvestfirskir hagsmunir – einn ganginn enn – og þeir
yppa bara öxlum yfir hávaðaseggjunum þarna fyrir vestan.“
Ástæðan fyrir upprifjun á þessum hluta greinar forseta bæjar stjórnar Ísafjarðarbæjar, Birnu Lárusdóttur, í BB ekki fyrir margt löngu, er að undanfarna daga hafa útgerðarmenn, með sérhagsmunagæslu þingmenn stórútgerðarinnar í broddi fylkingar,
farið offari gegn smábáta útgerðinni í landinu. Tekið meira að segja svo djúpt í árinni
að þarna sé um að ræða stærsta vandamál fiskveiðistjórnunarkerfisins. Jafnvel sjálft
brottkastið upp á tugi þúsunda tonna, sem nú loksins er viðurkennt með semingi að
sé til staðar, bliknar að þeirra mati í samanburði við stjórnlausar veiðar trillukarla,
eins og það er orðað. Sérhagsmunagæsluþingmennirnir standa nú í fremstu víglínu

Frá útgefendum:

og krefjast þess frammi fyrir alþjóð að réttlæti, eins og þeir orða það, verði að ríkja
eigi að nást sátt um fiskveiðar við Íslandsstrendur. Sér er nú hvert réttlætið sem þessir
háttvirtu þingmenn hafa staðið fyrir, með gjafakvótakerfi sem gert hefur fáeinum
einstaklingum fært að fara með þúsundir milljóna út úr sjávarútveginum
og skilja atvinnugreinina eftir skuldugri en nokkru sinni fyrr. Það þarf
vissulega kokhreysti til að taka sér orðið réttlæti í munn undir slíkum
kringumstæðum.
Eins og Birna Lárusdóttir kemur inn á í grein sinni í BB er smábátaútgerðin ekkert
sérhagsmunamál Vestfirðinga þótt vissulega skipti hún miklu hér um slóðir. Á
þessum vettvangi hafa þingmenn okkar verið hvattir til þess að ganga fram fyrir
skjöldu, fá aðra þingmenn sama sinnis til liðs við sig og berjast gegn þeim ólögum,
sem ætluð eru til að knésetja þá viðleitni til endurreisnar sjávarplássum um land allt
sem hafin er með útgerð landróðrabáta.
Knýi sérhagsmunagæsluþingmenn stórútgerðarinnar fram kvótasetningu á allar
veiðar áður en endurskoðunarnefndin um fiskveiðistjórnun lýkur störfum ættu
þingmenn upp til hópa að hætta að slá ryki í augu kjósenda með sáttahjali um
stjórnun fiskveiða. Fari svo er hætt við að saltið svíði í sárum margra.
s.h.

LEIÐARI

Þess er vænst að þetta verði
hvatning fyrir fleiri stráka í
Víkinni.
Sundfólkið frá þessum
tveimur félögum stóð sig með
prýði þennan laugardag. Það
er von manna að góð tíð sé
framundan í sundlífi Vestfjarða, segir Ingi Þór Ágústsson, yfirþjálfari hjá Vestra.

Umboðsaðilar BB

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

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

Óveðursmyndir með
rafeindamúsíkinni
Ísfirski raftónlistarmaðurinn Jóhann Friðgeir Jóhannsson hélt útgáfutónleika í
Gamla apótekinu á Ísafirði á
föstudagskvöld. Nýlega gaf
Jóhann út plötu sem inniheldur tíu lög. „Platan heitir eiginlega ekki neitt en sumir hafa
kallað hana 701 Singur“, segir
Jóhann. „Hingað til hafa bara
verið búin til 23 eintök af plötunni. Ástæðan er sú að það er
svo tímafrekt og leiðinlegt að
búa til umslögin.“
Á tónleikunum notaði Jóhann myndvarpa og sýndi á
vegg óveðursmyndir frá Ísafirði. Fámennt var á tónleikun-

Áheyrendur virða fyrir sér óveðursmyndirnar.
um enda er óhætt að flokka undir áhrifum fjölmargra tónJóhann sem jaðartónlistar- listarmanna og nefnir þýsku
mann sem höfðar ekki til allra. sveitina Kraftwerk sem sinn
Aðspurður segist hann vera helsta áhrifavald.

Kiwanisklúbburinn Básar á Ísafirði 25 ára

Afmælishátíð á laugardag
Kiwanisklúbburinn Básar á
Ísafirði er 25 ára um þessar
mundir. Haldið verður upp á
afmælið á laugardaginn, 12.
maí, með hátíð í Sigurðarbúð,
hinu nýja félagsheimili klúbbsins sem keypt var fyrir fáum
vikum.
Afmælisfagnaðurinn verð-

ur fjölbreyttur enda margs að
minnast. Þeir sem vilja koma
og samgleðjast Kiwanismönnum eru beðnir að hafa
samband í síma 893 4762 sem
allra fyrst. Miðaverði er stillt
í hóf en lítið er eftir af miðum.
Haustið 1975 komu nokkrir
Kiwanismenn að sunnan,

undir forystu Vestfirðingsins
Össurar Aðalsteinssonar, til
þess að athuga grundvöllinn
fyrir stofnun klúbbs á Ísafirði.
Þeir fengu nokkra Ísfirðinga
á fund og eftir hæfilegan meðgöngutíma varð Kiwanisklúbburinn Básar til.

Bíldshöfða 16 – 110 Reykjavík
Sími 550 4600 – Fax 550 4610

Vinnueftirlit ríkisins starfar samkvæmt lögum um aðbúnað,
hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980. Markmið
stofnunarinnar er að stuðla að fækkun slysa, atvinnutengdra
sjúkdóma og góðri líðan starfsmanna á vinnustað.

Eftirlitsmaður
Vinnueftirlitið á Ísafirði óskar að ráða
eftirlitsmann til starfa á Vestfjörðum við
véla- og tækjaskoðanir.
Viðfangsefni:
• Eftirlit með ýmiskonar tækjabúnaði s.s.
farandvinnuvélum, gufukötlum, lyftum o.fl.
• Fræðsla, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustöðum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Staðgóð tæknimenntun t.d. vélfræðieða iðnmenntun.
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi
þessu.
• Góð framkoma og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Umsóknir ásamt upplýsingum
um menntun og fyrri störf sendist Vinnueftirliti
ríkisins, Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði fyrir 28.
maí. Nánari upplýsingar um starfið fást hjá
umdæmisskrifstofu Vinnueftirlitsins á Vestfjörðum í síma 450 3080.

smáar
Til sölu erbarnakerra með
stillanlegu handfangi. Upplýsingar í síma 456 3014.
Til sölu eða leigu er 3ja
herb. íbúð að Austurvegi
12 á Ísafirði. Laus strax.
Uppl. í síma 456 4181.
Til sölu er lítið notað 24",
21 gíra Bronco reiðhjól.
Uppl. í síma 456 4157.
Til sölu erlínuskautar nr.
38 og 40. Upplýsingar í
síma 456 4558.
Kanínur fást gefins. Uppl.
í síma 456 7319.
Óska eftir ódýrri barnakerru, helst með skermi
og svuntu. Upplýsingar í
síma 867 7778.
Til sölu er Daihatsu Charade árg. 91, ekinn 86 þús.
km. Gangfær og traustur
en þarfnast líklega smávægilegra lagfæringa fyrir
skoðun. Selst ódýrt, finnist
réttur kaupandi. Uppl. í
síma 456 3544 eftir kl. 19.
Fjögurra manna fjölskylda
óskar að taka á leigu 3ja4ra herb. íbúð. Uppl. í símum 893 0482 og 456 6250.
Reiðnámskeið fyrir börn
á aldrinum 5-12 ára verður
haldið dagana 24., 26. og
27. maí. Skráning og uppl.
hjá Siggu í síma 456 4203
milli kl. 21 og 22.
Hefur þú áhuga áhjúkrunarnámi í heimabyggð? Ef
svo er, þá erum við nokkrar
sem höfum einnig áhuga
og okkur langar til að hitta
ykkur til þess að ræða
námið og til þss að sjá hve
stór hópur hefur áhuga.
Við ætlum að hittast á Hótel
Ísafirði 16. maí kl. 20:30.
Nánari upplýsingar í síma
898 4106.
Til sölu er Somi 800 hraðbátur með 200 hp. Volvo
Penta vél í góðu standi.
Upplýsingar í símum 848
0904 og 456 3798.
Til sölu er Subaru Justy
árg. 1988, framhjóladrifinn, ekinn 101 þús. km.
Skoðaður 02. Verð ca. 43
þús. kr. Upplýsingar í síma
456 5398.
Til sölu eru 33" Michelin
sumardekk. Upplýsingar
í síma 456 8237.

VINNUSKÓLI ÍSAFJARÐARBÆJAR
Atvinna: Unglingar og flokkstjórar
sumarið 2001:
Vinnuskólinn tekur til starfa í byrjun
júní. Vinnuglaðir unglingar, fæddir
1985/86 og 87 geta sótt um starf í
sumar. Áætlað er að hver unglingur
starfi sex klst. á dag í alls sex vikur á
tímabilinu frá 5. júní til 10. ágúst.
Þá vantar enn flokkstjóra til starfa.
Nánari upplýsingar eru gefnar í síma
456 3808. Umsóknum skal skila á
bæjarskrifstofuna eða á skrifstofu
félagsmiðstöðvarinnar í Grunnskólanum á Ísafirði.
Ath! Vinnuskólinn er reyklaus
vinnustaður.
Forstöðumaður.

Aðalfundur
Aðalfundur Rauða kross deildar Bolungarvíkur verður haldinn í Slysavarnarhúsinu í
Bolungarvík miðvikudaginn 16. maí 2001
kl. 20:00.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

Grunnvíkingar! Sumarkaffi Grunnvíkingafélagsins verður á Hótel Ísafirði
sunnudaginn 13. maí kl.
15. Félagar fjölmennið.
Nefndin.
Ung stúlka sem er að flytja
til Ísafjarðar óskar eftir
þvottavél, sjónvarpi, rúmi
og sófa fyrir lítið. Upplýsingar í símum 699 7693
eða 586 1196.

Ísafjörður

Brenton og
Keith koma
Körfuboltanámskeið
fyrir stráka og stelpur á
vegum NEXT LEVEL
verður haldið í íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði á
laugardag kl. 12-18. Þjálfarar verða Keith Vassell
(KR) og Brenton Birmingham (Njarðvík). Þeir munu
fara yfir grunnatriði í
körfubolta og gefa hverjum og einum ráð fyrir
sumarið.
Námskeiðið kostar kr.
2.300 en innifalið er bolur,
vatnsbrúsi frá Adidas og
frímiði frá Subway. Skráning verður í íþróttahúsinu
hálftíma áður en námskeiðið hefst.
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Fasteignaviðskipti

Einar Ör
n Konráðsson úr Bolungarvík er trúbadúr að atvinnu
Örn

Samdi lagið „Einmana
strá“ ásamt föður sínum
TRYGGVI
TRYGGVI GUÐMUNDSSON
GUÐMUNDSSON HDL
HDL
Hafnarstræti
1
–
Ísafirði
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² ein býlishús á tveimur hæðum
ásamt innb. bílskúr. Áhv. ca.
3,8 m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús 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 einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endur nýjað. 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
einb.hús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svölum
og sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum
ásamt eignarlóð. Verð 5 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m² 34ra 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.
Stórholt 11: 122,9 m² 4ra
herb. íbúð á 3ju hæð til vinstri
í fjölb.húsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í
þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
þríbýlishúsi. Laus strax Áhv.
ca. 3,7 m.kr. Verð 6,9 m.kr.

Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á
2. hæð í fjölb.húsi, sér inngangur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi.Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með
frábæru útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri. Áhv. ca. 3,4 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
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.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð
á 2. hæð í nýju fjölbýlishúsi
ásamt 31 fm. bílgeymslu.
Verð 9,1 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
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 fjölbýlishúsi. 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 fjölbýlishúsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöf. bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Sundstræti 24:69 m² skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð
í fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.h.
ásamt rislofti. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 m.kr. Verð 5 m.kr.

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

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.
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Einar Örn Konráðsson, liðlega tvítugur Bolvíkingur, hefur vakið talsverða athygli að
undanförnu. Hann hefur verið
iðinn við að leika á gítar og
syngja á knæpum síðustu þrjú
til fjögur ár og er líklega einn
af yngstu trúbadúrum landsins, ef ekki sá yngsti. Í vetur
hefur Einar Örn verið við nám
í Iðnskólanum í Reykjavík þar
sem hann leggur stund á rafvirkjun. Hann skrapp til Bolungarvíkur yfir páskana og
lengdi síðan dvölina nokkuð.
„Ég var beðinn um að beita
fram í júní og ákvað að hvíla
mig aðeins á Reykjavík í
ferska fjallaloftinu í Bolungarvík. Ég hef aðeins verið að
spila á svæðinu, aðallega á
Eyrinni á Ísafirði og á Þingeyri.“

Ekki mikill spámaður
í sínum heimabæ
– Hefurðu ekkert verið að
spila í Bolungarvík nýlega?
„Nei, ég er ekki mikill spámaður hér í bæ. Ég gerði mín
mistök á sínum tíma og Bolvíkingar eru, eins og annað
fólk, fljótir að dæma en lengi
að gleyma. Það er oft sagt að
Siggi Björns sé eins og guð á
Flateyri, enda vel liðinn þar í
bæ, en ég held að það sé alveg
þveröfugt með mig í Bolungarvík.
Ég hef heldur ekki mikið
verið að bjóða mig fram til
spilamennsku í Bolungarvík.
Ég hef aðallega verið í sambandi við verta á Ísafirði og á
Þingeyri og hef spilað þar
nokkuð. Ég hef aldrei afrekað
að spila á Flateyri. Tvisvar
hef ég verið bókaður á Vagninn en í bæði skiptin hef ég
forfallast. Þetta eru einu tvö
tilfellin sem ég forfallast á
mínum ferli og svo óheppilega
vill til að í bæði skiptin hef ég
átt að spila á Vagninum. Ekki
er þó öll nótt úti enn og ég
býst fastlega við að leika þar
einhvern tímann.“

Ó, María-prógramm
Einar hefur verið iðinn við
að spila á krám í höfuðborginni í sumar. „Ég hef spilað á
Café Reykjavík, Rauða ljóninu, Dubliners og fleiri pöbbum. Sumarið er nú að verða
fullbókað. Ég ætla að spila á
Dubliners, Celtic Cross og
fleiri stöðum í Reykjavík á
virkum dögum en helgarnar
fara aðallega í ferðalög. Þannig verð ég að spila á Akureyri,
Neskaupstað, Egilsstöðum,
Eskifirði, Dalvík, Flúðum og
víðar. Þetta verður mikill túr í
sumar og áreiðanlega mjög
gaman að ferðast um landið.
Lagavalið er mjög fjölbreytt. Siggi Björns kallar
þetta Ó, María-prógramm en
það er þegar leikin eru þekkt
lög frá öllum tímum poppsögunnar. Ég er með nokkrar
þykkar möppur af lögum og
flokka þær eiginlega eftir aldri
áheyrenda. Þannig er ég með
„gamla“ möppu og „unga“
möppu. Oftast blanda ég
þessu þó saman. Ef stemmningin er mjög róleg, þá hendi
ég frumsömdum lögum inn í
prógrammið en mín lög eru
flest í rólegri geiranum, miklar
ballöður.“

Var „agalega lélegur“
Einar Örn segist fyrst hafa
tekið í gítar þegar hann var
um það bil fimm ára gamall.
„Þá samdi ég mitt fyrsta lag.
Það var án söngs og ekki var
gítarleikurinn flókinn. Lagið
hljómar samt ágætlega, sérstaklega miðað við hversu
ungur ég var þegar ég samdi
það.
Fljótlega var farið að bera á
löngun minni til að verða
trúbadúr. Fimm ára gamall var
ég farinn
að standa
uppi á

borðum í leikskólanum með
tennisspaða í hendi og þykjast
spila lög eftir Bubba Morthens.
Mitt fyrsta tækifæri til að
spila á krá var fyrir um það bil
fjórum árum. Þá leyfði Árni
Breiðfjörð Ólafsson mér að
spila á veitingastað sínum, Á
Eyrinni á Ísafirði. Það hefði
hann kannski betur látið ógert,
því ég var agalega lélegur.
Þegar ég rifja upp þetta kvöld
þá vorkenni ég þeim sem
þurftu að hlusta á mig. Ég var
eiginlega meira að spila fyrir
sjálfan mig en áheyrendur.“

Er orðinn betri
„Ég hef skánað mikið á
þessum tíma sem ég hef verið
að spila. Nú er svo komið að
ég tel mig nægilega góðan til
að geta haldið uppi góðri
stemmningu heilu kvöldin. Ég
stefni að sjálfsögðu á að verða
alltaf betri og betri í bransanum.
Það er meira en nóg að gera
fyrir trúbadúra í dag. Þar kemur sennilega tvennt til. Tilkoma bjórsins breytti
skemmtanamenningu landans
mikið og gerði trúbadúra eftirsótta. Áður fyrr rúlluðu menn
blindfullir inn á böll og rúlluðu
útaf þeim aftur og vildu fá
mikið fjör og mikinn hávaða í
millitíðinni. Nú mæta menn
oft allsgáðir á skemmtistað
og sötra nokkra bjóra, ekki
bara um helgar heldur líka á
virkum dögum.
Svo held ég líka að það
skipti miklu máli að kráareigendur þurfa bara að borga einum manni. Þetta gerir það að
verkum að nóg er að gera og
held ég að ég hafi ekki tíma til
að gera neitt annað í sumar en
að spila. Mér finnst það
ágætt.“

Fyrirhöfn
að vera fyndinn
Einar Örn segir það ekki
auðvelt að standa einn uppi á
sviði með gítar. „Það er
rosalega erfitt og það eru ekki
allir sem höndla það að spila
einir, þó þeir sömu taki sig
kannski vel út í hljómsveit.
Ég hef verið að stúdera
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sviðsframkomu og er byrjaður
að segja brandara á milli laga.
Ég hef reyndar svo ömurlegan
húmor að ég þarf að hafa mikið fyrir því að vera fyndinn.
Ég hef oft verið spurður að
því hvort ég sé pólitískur. Þá
svara ég með því að segja að
það hafi svo margir verið það
í bransanum. Ekki þurfa allir
trúbadúrar að vera pólitískir.“

Rafvirkjunin
í bakhöndinni
Einar Örn hefur verið duglegur að semja og segist eiga
efni í að minnsta kosti tvær
plötur. Hvenær má búast við
því að hann fari að gefa út?
„Ég stefni að því að koma
tveimur lögum inn á safndisk
á næstunni. Svo ætla ég að
búa til tónlistarmyndband og
troða mér þannig inn í þessa
Popp-Tíví menningu sem er
þarna fyrir sunnan.“
Áður en Einar Örn fór að
spila einn með gítarinn reyndi
hann mikið að setja saman
hljómsveit í Bolungarvík.
„Það gekk frekar illa því ég
fann enga sem höfðu sömu
markmið og ég. Það vildu
margir gera þetta í einhverri
tómstundamennsku en ég
vildi gera þetta af alvöru. Ég
vil leggja mig allan í tónlistina
og reyna eins og ég get að
hafa mitt lífsviðurværi af
henni. Ef það gengur ekki upp,
ætla ég að hafa rafvirkjunina í
bakhöndinni.“

Ósammála
dómnefndinni
„Ég tók tvisvar þátt í undankeppni söngkeppni framhaldsskólanna á Ísafirði. Í
hvorugt skiptið fékk ég að
vera fulltrúi skólans fyrir
sunnan og var ég frekar
ósammála dómnefndinni, sérstaklega í seinna skiptið. Það
varð eiginlega til þess að ég
fór suður og fór að taka trúbadúrmennskuna alvarlega.“
Einar Örn hefur samið lag
með föður sínum Konráði
Björgólfssyni. „Hann hefur
samið mörg þekkt lög sem
aðrir hafa flutt. Saman sömdum við lagið „Einmana strá“
sem fékk töluverða spilun á
Rás 2. Gestur Einar spilaði
lagið mikið enda er það í
rólegri kantinum og fellur vel
inn í stemmninguna í þáttum
hans.“

smáar

Til sölu er 3ja-4ra herb.
íbúð, um 95m², á efri hæð
að Hlíðarvegi 15 á Ísafirði.
Uppl. gefur Jónas Björnsson í símum 456 3482 eða
456 3501.

GARÐYRKJUDEILD ÍSAFJARÐARBÆJAR AUGLÝSIR
Okkur vantar starfsfólk í garðyrkju í
sumar sem hér segir: Verkstjóra við
sláttudeild. Umsækjendur verða að
vera vanir að slá með vélorfi og hafa
reynslu af verkstjórn. Verkstjóra í
skrúðgarða og opin svæði. Umsækjendur verða að hafa þekkingu á umhirðu garða og hafa reynslu af verkstjórn. Starfsfólk í slátt og garðyrkju.
Athugið að það vantar einnig fólk á
Flateyri og á Þingeyri.
Verkstjórar fá greitt samkvæmt
samningum F.O.S.Vest, en almennir
starfsmenn samkvæmt taxta Verkalýðsfélagsins Baldurs.
Skráning fer fram á bæjarskrifstofunni á þar til gerðum eyðublöðum.
Upplýsingar gefur garðyrkjustjóri í
síma 456 3443 í áhaldahúsi bæjarins,
Stakkanesi, milli kl. 10 og 12.
Garðyrkjustjórinn í Ísafjarðarbæ.
KARTÖFLUGARÐAR
Þeir leigjendur sem ekki ætla að nota
garð sem þeir hafa haft á leigu eru vinsamlegast beðnir að láta garðyrkjustjóra vita svo hægt sé að endurleigja
hann að nýju. Munið að ganga snyrtilega um svæðin og ekki skila eftir
plast eða snæri þar sem af því er
óprýði og hindrun fyrir plægingu.
Nánari upplýsingar í síma 456 3443.
Garðyrkjustjórinn í Ísafjarðarbæ.
SUNDHÖLLIN ÍSAFIRÐI
Starfsmann vantar (konu). Starfssvið
er umsjón með bað- og búningsklefum
kvenna ásamt sundlaugargæslu.
Upplýsingar gefur Björn Helgason á
bæjarskrifstofu eða í síma 450 8000.

Vestfirðingar ath!

Til sölu er einbýlishúsið
að Fjarðarstræti 39 á Ísafirði. Um er að ræða 120
ára gamalt timburhús sem
þarfnast viðgerðar. Gott
verð. Uppl. í síma 456
3052 eða 895 1190.
Óska eftir að kaupa bifreið á allt að 50 þúsund
krónur. Uppl. í símum 456
3868 eða 456 4075.
Til sölu er 156 hp. Volvo
Penta TAMD 40 vél, keyrð
2.000 tíma. Bilaður gír getur fylgt með. Uppl. í síma
456 7109 á kvöldin.

Markús Björnsson tekur við verðlaunum sínum fyrir sigurinn í Fossavatnsgöngunni.

52. Fossavatnsgangan var þreytt á laugardag

Markús sigraði
Hin árlega Fossavatnsganga var þreytt í 52. sinn á
laugardag. Markús Björnsson
frá Ísafirði kom fyrstur í mark
úr hinni eiginlegu Fossavatnsgöngu sem er 20 kílómetrar
að lengd og gekk hann á 1
klukkustund og rúmlega níu
mínútum betur. Sex sekúndum síðar kom Ólafur Th.
Árnason í mark, en hann sigraði í göngunni í fyrra. Rúmlega mínútu síðar kom Krist-

ján Rafn Guðmundsson í
mark, en hann verður 57 ára
gamall í þessum mánuði og
hefur sigrað 12 sinnum í göngunni.
Einni og hálfri mínútu síðar
kom Gylfi Ólafsson frá Ísafirði í mark á óhefðbundinn
máta. Hann féll þegar hann
átti örfáa metra eftir, missti
annað skíðið og þurfti að
sparka því á undan sér í markið.

Alls tóku 99 manns þátt í
göngunni en fjórir luku henni
ekki. Keppt var í þremur vegalengdum, sjö, tíu og tuttugu
kílómetrum. Fyrst kvenna til
að ljúka 20 kílómetra göngu
var Stella Hjaltadóttir frá Ísafirði. Allir keppendur fengu
verðlaunapeninga á athöfn
sem haldin var í Grunnskólanum á Ísafirði síðar um daginn. Efstu þrír menn í öllum
flokkum fengu bikara.

Bensínstöðin á Ísafirði er sameign allra olíufélaganna

Bensínverðið fylgir
verðinu hjá Essó
Verð á bensíni á Bensínstöðinni á Ísafirði fylgir alltaf
verðinu hjá Olíufélaginu hf. ,
(ESSO) sem „heldur utan um
reksturinn“. Stöðin er hins

vegar í sameiginlegri eigu
allra olíufélaganna þriggja,
þ.e. Essó, Olís og Skeljungs.
Því hefur sú spurning vaknað hvernig bensínverði á Ísa-

firði sé háttað þegar sum olíufélögin hækka verðið og önnur ekki, eins og gerðist í síðustu viku. Þá hækkaði verðið
einungis hjá Essó.

Heimagisting í stúdíóíbúð í Reykjavík. Leigist
minnst í tvær nætur í senn
fyrir allt að fjóra einstaklinga. Uppl. í símum 582
3034 eftir kl. 18 og í símum
557 1456 og 862 9443.
Til sölu er hvítt rimlarúm
á kr. 7.000.-, ungbarnaskiptiborð með baði á kr.
5.000.- og ungbarnabílstóll (0-9mán) á kr. 2.000.
Uppl. í síma 456 4455.
Til sölu erDaewoo Nubira,
station, árg. 1998, ekinn
39 þús. km. Bíll með öllu.
Uppl. í síma 456 4455.
Til sölu er Nissan Patrol,
árg. 1987. 33" sumar- og
vetrardekk á felgum. Mjög
gott eintak. Uppl. í síma
456 4647 á kvöldin
Til sölu erraðhús á Urðarvegi. Húsið er tæpir 200m²
með bílskúr. Möguleg
skipti á minni eign. Uppl.
í síma 456 3732.
Óska eftir rimlarúmi,
leikgrind og tvíbura-svefnkerru. Upplýsingar í síma
456 4039.
Til sölu er 20" blátt, sex
gíra drengjareiðhjól á kr.
7.000.- og hvítt tölvuborð
á kr. 2.500. Upplýsingar í
síma 456 4455.
Til sölu erlóð inni í Tunguskógi. Uppl. í síma 456
3194 eftir kl. 19.
Til sölu er góð 3ja herb.
íbúð, 93m², að Urðarvegi
78. Uppl. gefa Kristinn og
Bára í símum 456 4455
eða 864 0303.
Svalavagn í góðu standi
fæst gefins. Uppl. gefur
Krummi í síma 456 5326.

Tilboð í tjónabíla
Vörður Vátryggingafélag óskar eftir tilboðum í neðangreint ökutæki sem skemmt er
eftir umferðaróhapp:
Peugeot 306, 1600 Symbio, árg. 98.
Bifreiðin er til sýnis hjá Halldóri Jónatanssyni,
Bolungarvík, símar 456 7394 og 893 8394.
Tilboðum skal skilað fyrir kl. 16:00, mánudaginn 14. maí 2001 á skrifstofu félagsins
að Skipagötu 9, 600 Akureyri, faxnúmer
464 8001.
Frekari upplýsingar þ.á.m. útboðsreglur
félagsins eru veittar á skrifstofu félagsins
að Skipagötu 9, Akureyri, sími 464 8000.

Óska eftir barnapíu fyrir
2ja ára dreng í sumar. Upplýsingar gefur Þóra í síma
456 4775 fyrir hádegi eða
á kvöldin.

Óska eftir að kaupa notaðan, vel með farinn Silver
Cross barnavagn og notað
karlmannsreiðhjól. Upplýsingar í símum 456 4250
eða 861 1433.
Tapast hefur svörtmyndavél hjá Gistiheimili Áslaugar við Austurvöll.
Finnandi vinsamlega skili
henni til lögreglu.
Til sölu er 370 ltr. frystikista, 20" reiðhjól og bílstóll fyrir 0-9 mán. Uppl. í
síma 864 4616.
Óska eftir 4-5 herb. íbúð
til leigu á Ísafirði. Uppl. í
síma 456 5068.

Frá bæjarstjórnarfundinum á Flateyri.

Bæjarstjór
n Ísafjarðarbæjar
Bæjarstjórn

Fundur haldinn á Flateyri
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hélt fund sinn í Grunnskólanum á Flateyri í síðustu viku
en ekki í salnum í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði eins og venjulega. Áður hefur bæjarstjórnin
haldið fund á Þingeyri og ætl-

unin er að halda á kjörtímabilinu fundi í öllum þeim
byggðum sem mynduðu hinn
nýja Ísafjarðarbæ.
Fáeinir heimamenn á Flateyri komu á fundinn og fylgdust með umræðum og afgreið-

slu mála en fundir bæjarstjórnar eru jafnan opnir almenningi. Fundurinn var
haldinn í einni af skólastofunum og mátti þar á veggjum
sjá margar fallegar og skrautlegar myndir eftir börnin.

Til sölu er notaleg 3ja
herb. íbúð í hjarta Ísafjarðar á þessu líka fína verði.
Mjög hgstæð áhvílandi lán.
Nýjar raflagnir, nýtt gler
og parket á gólfum. Uppl.
gefur Hermann í símum
456 3179 eða 456 4594.
Fyrirtæki og einstaklingar!
Óskum eftir að fá tölvuna
ykkar sem þið ætlið að
leggja frá ykkur, gefins.
Gulli sendill, sími 866
8276 og Rauði krossinn,
sími 456 3180.
Smáauglýsingar BB
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Einar Hreinsson sjávarútvegsfræðingur hefur um árabil starfað hjá
Netagerð Vestfjarða á Ísafirði. Það
vakti mikla athygli fyrir mörgum
árum, þegar hann byrjaði að nota
neðansjávarmyndavél til þess að
fylgjast með hegðun veiðarfæra í
drætti og fiskunum þegar þeir fóru
inn í trollið. Ekki síður vakti það
athygli, þegar hann greindi frá hugmyndum sínum um að flokka fiskinn
eftir tegund og stærð á meðan hann
er ennþá niðri í sjónum í stað þess að
gera það eftir að hann er kominn upp
með veiðarfærunum.
Ef þessar byltingarkenndu hugmyndir Einars Hreinssonar (eða jafnvel draumórakenndu hugmyndir, eins
og einhverjir kunna að segja) verða
að veruleika, þá verður brottkastið úr
sögunni vegna þess að hægt verður
að veiða eingöngu fisk af þeirri stærð
sem óskað er. Og þá verður líka úr
sögunni að flýja ákveðnar veiðislóðir
vegna hættunnar á því að veiða fisktegundir sem ekki er kvóti fyrir.

Heimspeki fiskveiðanna rædd á kaf
fistofunni í Netagerð Vestfjarða
kaffistofunni

„Það vantar drauminn ....“
– segir Einar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á Ísafirði, sem vill flokka fiskinn á meðan hann er ennþá niðri í sjónum en talar yfirleitt fyrir daufum eyrum
Einar segist ekki vera rétta
manngerðin til þess að vera
skipstjóri á fiskiskipi. Líklegast er hann heimspekingur og
hugsjónamaður að eðlisfari
fremur en veiðimaður. Ef einhver hefur reynt að hugsa eins
og fiskur, þá er það líklega
Einar Hreinsson. Ef einhver
hefur reynt að skilja þorskinn,
þá er það líklega Einar Hreinsson. Í uppvextinum var hann
hræddur við fiska. Nú hafa
fiskarnir meiri ástæðu til að
óttast hann. Einar situr inni á
kaffistofunni í Netagerð Vestfjarða og tottar pípuna sína
sallarólegur. Að útliti gæti
hann reyndar verið togarajaxl,
stór maður og svipmikill, en
þá að minnsta kosti ekki tog6
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arajaxl rétt í þann mund sem
verið er að hífa trollið. Þegar
Einar er spurður hvað hann sé
einkum að gera um þessar
mundir, svarar hann:
„Gera? Andskotinn. Ég veit
það ekki.“
– Þú ert einn þeirra Vestfirðinga sem hafa lokið sérhæfðu framhaldsnámi við háskóla erlendis og snúið síðan
aftur á heimaslóðirnar. Hér
fórstu að vinna í litlu fyrirtæki
á Ísafirði í stað þess að setjast
að í Reykjavík eða erlendri
borg og starfa við vísindastofnun. Hvernig stendur á
því?

Að snúa aftur heim
„Þráinn og þvermóðskan.

Ekkert annað. Ég var ákveðinn í því áður en ég fór að
koma heim aftur. Þetta lukkaðist hjá mér og ég hef hvatt
menn til að gera slíkt hið
sama, jafnvel þótt þeir hafi
ekki haft neitt fast í hendi. Ég
er sannfærður um að þetta er
rétt afstaða, því að hér eru
alltaf tækifæri og alltaf þörf
fyrir fólk. Það er svo margt
hægt að gera og skiptir reyndar sífellt minna máli hvar
maður er. Þetta er að koma
betur og betur í ljós síðustu
árin og misserin. Ef fólk vill
vera annars staðar, þá er það í
besta lagi, en menn mega ekki
slá því föstu að það sé ekki
hægt að vera hér. Ekki heldur
núna í þeim hremmingum sem

atvinnulífið hér vestra hefur
lent í. Menn mega ekki missa
móðinn.
Það er að mínu mati alger
misskilningur að menn þurfi
að vera á einhverjum ákveðnum stað. Við vorum að gantast
með það í haust, strákarnir í
3X-Stáli hér á Ísafirði og ég,
að þegar við eigum einhver
skipti við aðila fyrir sunnan,
þá setur hann það strax fyrir
sig hvar við erum. En ef við
erum að eiga við kúnna í útlöndum, alveg sama hvar á
jarðkringlunni það er, þá kemur honum ekkert við hvar við
erum, ef við getum á annað
borð veitt honum þá þjónustu
sem hann vantar. Ég hef oft
sagt að við eigum samskipti

við kúnnana hér í bænum með
nokkurn veginn sama hætti
og þá sem eru hinum megin á
hnettinum – í gegnum tölvuna. Maður er hættur að sjá
þá og menn eru jafnvel hættir
að talast við í síma. Þetta fer
allt fram gegnum netpóstinn.“
– Þú stundaðir nám í sjávarútvegsfræði í Noregi og sérhæfðir þig síðan í veiðarfæragerð...
„Já, ég var í Tromsö 197580. Þá kom ég heim og hef
verið í þessum veiðarfærabransa síðan.“

Ólík viðfangsefni
– Og hversu lengi hjá Netagerð Vestfjarða?
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„Ég hef verið hér fastur síðustu fimmtán árin eða svo en
lausari áður.“
– Menn sem þekkja ekkert
til veiðarfæragerðar halda
væntanlega að á netaverkstæði séu eingöngu menn að
ríða net eða bæta net. Ert þú
alla daga að ríða net?
„Nei. Í eðli sínu er vinnan
sjálf vissulega handavinna,
vinnan við að búa veiðarfærið
til. En það er margt í kringum
það. Annars vegar er ég einkum í hönnunarvinnu, teiknivinnu og samskiptum við notendur. Líka höfum við verið í
rannsóknum og tekið að okkur
verkefni í því sviði, alveg frá
1982-3. Það eru viðfangsefni
sem koma alltaf af og til og

geta tekið mikið af mínum
tíma. Núna er ég til dæmis í
langtímaverkefnum fyrir erlenda aðila, þar sem við erum
í raun og veru að selja út þekkingu. Þar að auki er þess að
gæta, að þetta er lítið fyrirtæki
þar sem hver maður þarf að
geta gengið í hvaða starf sem
er, ef svo ber undir. Segja má
að þessi ólíku viðfangsefni
séu öll í einum graut hjá mér,
að minnsta kosti á köflum.“
– Er það almennt að íslenskar netagerðir séu með sjávarútvegsfræðinga í fullu starfi?
„Nei, þetta er nú nærri einsdæmi. Ætli það séu ekki tveir
aðrir starfandi menn í landinu
auk mín sem eru með háskólamenntun í veiðarfæragerð og
veiðitækni. Annar er framkvæmdastjóri hjá Veiðarfæragerð Friðriks Vilhjálmssonar
á Neskaupstað, Jón Einar
Marteinsson, en hinn er Ísfirðingurinn Ólafur Ingólfsson,
sem lærði hér í Netagerð Vestfjarða en er nú í framhaldsnámi við háskólann í Bergen.
Það er hörgull á mönnum á
þessu sviði, ekki síst ef við
færum eitthvað af stað í þeirri
þróunarvinnu og þeim rannsóknum sem eru nauðsynlegar. Þær liggja eiginlega alveg
niðri í landinu núna og hafa
legið niðri í nokkur ár.“

Ómarkvissar veiðar
– Þetta segir manni að veiðarfæri eru ekki alltaf eins,
heldur eru þau alltaf að þróast...
„Ef við lítum á þetta sem
veiðitækni, sem er víðtækara
en sjálf verkfærin, þá má segja
að hún hafi verið lengi að þróast. En í grundvallaratriðum
hefur hún ekkert breyst lengi.
Ég hef reynt að vekja athygli
á því að það verður ekki miklu
lengra haldið án þess að ráðast
í það verkefni að bæta veiðitæknina verulega. Mín helstu
rök eru þessi: Ef við ætlum að
halda áfram á þeirri braut að
færa sjávarútveginn í átt til
þess sem tíðkast í landbúnaði,
að hafa meira vald á því sem
við erum að gera, þá krefst
það bættrar veiðitækni.
Gleggsta dæmið er það fiskveiðikerfi sem við höfum
byggt upp og stjórnum eftir,
þ.e. að tilteknir aðilar fá tiltekið magn sem þeir mega
veiða. Þetta gerir þá kröfu að
þeir geti tekið þetta tiltekna
magn af tilteknum tegundum
með sem hagkvæmustum
hætti. Það er vandamálið í dag
og því fylgir mikill kostnaður.
Veiðarnar eru ekki nógu markvissar. Þú getur ekki gengið
markvisst að því að sækja þúsund tonn af grálúðu, heldur
ertu dæmdur til þess að fá
eitthvert ófyrirsjáanlegt magn
af öðrum fisktegundum með.
Það er allt í lagi ef þú átt
kvóta fyrir því en ef svo er
ekki, þá þarftu að verða þér
úti um heimild til þess.
Það er vaxandi skilningur á
þörfinni fyrir markvissari
veiðar. En til þess að breyta
veiðitækninni, þá þurfum við
að auka þekkingu okkar á því
hvað það er sem gefur okkur
fisk. Út á hvað gengur þetta?
Hvernig náum við þessum

fiski? Hvernig plötum við
hann? Þekkingarstaðan er sú,
að það er nokkurn veginn talið
ljóst hvernig við fáum fisk í
núverandi veiðarfæri en lengra erum við naumast komnir.
Við verðum að öðlast aukna
þekkingu á skepnunni og
aukna færni til að ná tökum á
henni. Ástæðan fyrir því að
þetta hefur ekki þróast hraðar
og gengur svona illa er sú, að
þetta gerist niðri í sjónum.
Við sjáum ekki og við vitum
ekki. Það er vandinn.
Ég fullyrði, að veiðitæknin
er langt á eftir tækni á mörgum
öðrum sviðum. Menn eru að
gera ótrúlegustu hluti neðansjávar, t.d. í olíuvinnslu. Þar
eru náttúrlega meiri peningar
í spilinu. Menn vaða í það
með hundraða milljarða fjárfestingu að bora gat á hafsbotninn á eins til tveggja kílómetra dýpi og dæla upp olíu.
Það geta menn. Varðandi fiskveiðar erum við hins vegar
alveg glataðir á fjögurra
faðma dýpi og vitum ekki
neitt.“

Sama tækni og
Kristur notaði
„En það sem vekur mér
bjartsýni er að ég veit að þetta
er hægt. Það er tiltæk tækni í
öðrum geirum og það er
örugglega tiltæk þekking á líffræðisviðinu varðandi fiskana
sjálfa. Sú þekking liggur aftur
á móti í háskólum og stofnunum úti um allan heim og
henni er ekki beitt í þessu
markmiði vegna þess einfaldlega að við höfum ekki sett
okkur þetta markmið – að
bæta veiðitæknina. Við höfum
að mínu mati gengið allt of
lengi út frá því, að þetta sé
aðferðin – færi, lína, net, dragnót, varpa, nót – að þetta sé
hin endanlega aðferð. Við höfum verið að bródera inn í
þetta, auka smávegis upplýsingarnar og vitneskjuna og
hæfileikann til þess að taka
rökréttar ákvarðanir og gera
það hraðar, en við erum í rauninni ekki búnir að breyta
neinu.
Í grundvallaratriðum erum
við ennþá að veiða með sömu
tækni og Jesús Kristur notaði.
Við vitum bara aðeins meira
en hann og rötum betur í fiskinn en hann. Að mínu mati er
það framtíðarverkefnið að
finna nýja tækni. Ég vona að
maður fái að lifa eitthvað af
því. Í mínum huga eru mikil
tímamót í vændum í þessum
geira.“

Allt situr fast
– Þú vilt sortera fiskinn á
meðan hann er ennþá niðri í
sjónum...
„Já. Ég sé það fyrir mér
sem raunhæfan möguleika.
Það strandar á því núna að
menn benda hver á annan. Það
er litla gula hænan-ástandið.
Ég veit ekki hvað það varir
lengi. Þetta kostar fé og spurningin er hver stekkur á það og
hvenær menn átta sig á því að
það geti gefið verulega af sér.
Við erum blýfastir í rifrildinu
um stjórnkerfi fiskveiðanna
og hverjar af þessum aðferðum, sem við kunnum, eigi að

nota. Það situr allt fast á þrasstigi sem skilar okkur ekki
fetinu framar. Ég sé það fyrir
mér, að verði farið í þróunarvinnu og rannsóknir og verkefnin skilgreind, þá gætum við
endað með aðferð sem er gerólík því sem við þekkjum nú.“
– Hefurðu trú á því að Íslendingar verði þar á undan
öðrum? Eru forsendur til
þess? Eða vilji?
„Það eru ýmsar forsendur
fyrir því en ég er ekki viss um
viljann. Mér finnst stundum
eins og ég sé hjáróma einhvers
staðar úti í móum að gala
þetta. Ég sé ekki jarðveginn
kláran. Alls staðar í löndunum
í kringum okkur er sami hugsanagangurinn. Menn ganga út
frá því að það sé ekki hægt að
gera hlutina öðruvísi. Það
vantar drauminn, það vantar
þá sýn að eitthvað sé þarna á
bak við vegginn. Við þurfum
að fara í gegnum þennan vegg.
Allir hlutir eru þannig í upphafi, að einhver sér eitthvað
fyrir sér. Það er tilviljun hver
sér það fyrst og hvernig. Þetta
er einfaldlega heimspeki í
sjálfu sér.“

Kosturinn
við smæðina
– Hver er staðan hérlendis
– eru Íslendingar fremstir allra
í nýjungum í fiskveiðum?
„Nei, við megum ekki segja
það ef við ætlum að vera sanngjarnir. Við Íslendingar erum
dálitlir naflaskoðarar. Við erum svolítið einangraðir og
ánægðir með okkur sjálfa. Við
fylgjumst þó töluvert með. Jú,
við erum fremstir á ýmsum
sviðum og framarlega á öðrum. En við megum ekki slá
því föstu að við séum bestir.
Það er vond afstaða. Við erum
samt engum líkir, að mínu
mati. Við erum með lítið og
einfalt samfélag og fljótir að
breyta og fljótir að þróast.
Þrátt fyrir allt er tiltölulega
lítil tregða hjá okkur. Það sjáum við í samanburði við önnur
samfélög. Þar getur tíminn
staðið kyrr í áratugi en það
gerir hann ekki hér og hefur
ekki gert alla síðustu öld.
Hann hefur verið á fleygiferð
í hundrað ár. Að vísu hefur
hann hægt svolítið á sér undanfarið.
Ég held að mestu kostirnir
og það sem gefi okkur mesta
möguleika sé hvað við erum
litlir. Og þrátt fyrir allar okkar
deilur, þá eigum við meiri
möguleika en flestir aðrir til
að gera eitthvað frumlegt. Ef
við berum okkur saman við
Efnahagsbandalagsflækjuna,
eða Norðmennina með Rússana á sér, eða vanþróuðu þjóðirnar með óvirkt stjórnkerfi,
þá er samanburðurinn okkur
mjög hagstæður. Þetta held
ég að sé ástæðan fyrir því að
við veiðum þó þetta mikið af
fiski.“

Eina netaverkstæðið í heiminum...
– Varstu fyrstur til þess að
stunda myndatökur neðansjávar til að fylgjast með hegðun veiðarfæra?

„Við vorum fyrstir með
þessa tækni hér á landi, þá
tækni að fylgjast með toguðum veiðarfærum. Við keyptum hana frá Skotlandi þar sem
hún var þróuð hjá Hafrannsóknastofnunni í Aberdeen.
En mér vitanlega erum við
eina netaverkstæðið sem fór
út í að fá sér svona búnað.“
– Hérlendis eða í heiminum?
„Í heiminum. Ég veit ekki
um neitt annað netaverkstæði
í heiminum sem hefur gert
þetta og reyndar ekki neina
aðra en opinberar stofnanir.
Aðrir sem hafa gert þetta eru
hafrannsóknastofnanirnar í
Noregi, Danmörku, Hollandi
og Nýfundnalandi og ef til
vill einhverjar fleiri.“
– Ekki á Íslandi?
„Nei, Hafrannsóknastofnunin á Íslandi hefur ekki gert
það. Mér finnst það mjög
miður og hef aldrei skilið það.
Ég var nú svo vitlaus árið 1982
þegar við tókum þessa
ákvörðun – það er gott dæmi
um það hvað maður getur
verið vitleysislega bjartsýnn
– ég var svo vitlaus að ég var
viss um að innan fimm ára frá
þeim tíma yrði þetta komið á
Hafrannsóknastofnun og um
borð í mörg skip. En það fór
aldeilis á annan veg. Meira að
segja er svo komið að okkar
búnaður er orðinn ónýtur
vegna aldurs og vegna þess
að honum hefur ekki verið
haldið við. Það er einfaldlega
ekki eftirspurn eftir því að
nota hann, ekki eftirspurn eftir
nýrri þekkingu.“
– Nú á víst að koma fyrir
upptökuvélum í öllum flotanum – ekki til að fylgjast með
fiskunum í sjónum heldur með
sjómönnunum um borð...
„Já. Þetta er alveg reginvitleysa. Við þurfum ekkert að
fylgjast með því hvað strákarnir við lensportin eru að
gera. Við vitum það. Þetta er
dæmi um það sem ég vék að
áðan, að hugsunin stendur
föst. Ég er margbúinn að ræða
hugmyndir mínar við vini
mína í skipstjórastétt. En alltaf
kom ég að sama veggnum: Ef
þú getur ekki sagt mér nákvæmlega hvernig þú ætlar
að gera þetta, þá er ég ekki
með, þá er það ekki hægt. En
ég vil segja: Ég útlista ekki í
smáatriðum hvernig við gerum þetta, heldur vil ég að við
förum og finnum út hvernig
við gerum það. Og þar er
veggurinn.“

Gaman að
spá í hlutina
– Hvarflar aldrei að þér að
fara bara að rækta kartöflur
eða eitthvað slíkt og hætta öllu
veiðarfæraveseni?
„Nei, neinei, neineinei.
Þetta er geysilega spennandi.
Þetta er miklu skemmtilegri
akur en kartöflugarður. Þetta
er óplægt, þetta er eitt allsherjar spurningarmerki.“
– Ég átti kannski við hvort
ekki hvarflaði að þér að hætta
þessu vegna þess að þú mætir
engum skilningi...
„Nei. Hér er alltaf nóg að
gera. Í raun og veru má maður

ekkert vera að svona vangaveltum. Ég hef alveg nóg að
gera í rútínunni í kringum mig
hérna í Netagerðinni. Sennilega get ég alveg klárað starfsævina þannig. En það er bara
miklu skemmtilegra að spá
líka í hlutina.“
– Þegar þú fórst í þetta nám
í gamla daga – varstu í einhverjum vafa hvað þú ætlaðir
að leggja fyrir þig – datt þér
til dæmis í hug að fara í leiklist
eins og bróðir þinn Baldur
Trausti? Þið eruð nú annars
glettilega sviplíkir þó að hann
sé dekkri yfirlitum...

Af hverju?
„Þú segir það já. Nei, aldrei
í leiklist. Það hvarflaði aldrei
neitt annað að mér en það
sem viðkom sjónum. Annað
hvort héldi ég áfram til sjós
eða ég færi í eitthvað sem
tengdist veiðiskapnum. Á
þeim tíma var eiginlega ekki
boðið upp á nám í sjávarútvegsfræði nema á tveimur
stöðum í heiminum og þetta
var alveg nýtt. Ég tók það
vegna þess að það hét sjávarútvegsfræði og ég hugsaði
með mér: Það eykur möguleikana hjá mér að taka þetta
á breiðum grundvelli en áhuginn var alltaf á veiðunum.
Áhuginn byrjaði eiginlega
strax og fór á færi. Þá byrjuðu
spurningarnar að vakna. Allar
þessar spurningar. Hvers
vegna í ósköpunum? Af
hverju veiðir maður fiskinn?
Maður mætir með girnið og
þarna er sjórinn. Allt snerist
um það hvað væri þarna niðri.
Við erum átta á lunningunni
og enginn fiskar eins. Sá sami
er alltaf hæstur. Af hverju? Út
á hvað gengur þetta? Með allan annan veiðiskap er þetta
það sama – einskær forvitni.
Maður er eiginlega búinn að
eyða ævinni í að pæla þessu.
Og það er nóg eftir. Eiginlega
allt eftir.“
– Ætli þetta liggi ekki í
eðlisfarinu – sama hvort það
er lífið og tilveran eða fiskarnir
– það koma alltaf nýjar spurningar...?
„Já, mér hefur alltaf fundist
þetta heillandi.“

Ólík viðfangsefni
– Veiðirðu lax?
„Nei, ég er nú enginn sérstakur laxveiðiidjót. Ég fer
samt alltaf norður í Aðalvík á
hverju ári til að veiða ef ég
get. Nei, ég er enginn veiðimaður í eðli mínu. Veiðimenn
mega ekki hugsa svona eins
og ég geri. Ég fann það til
dæmis innan við tvítugt að ég
gæti aldrei orðið fiskiskipstjóri. Ég fann að ég myndi
ekki geta einbeitt mér að slíku.
Þeir eru önnur útgáfa. Þeir
verða að hafa mikinn metnað
og hann verður bara að snúast
um það að fiska. Jú, þeir eru
vísindamenn að því leyti, að
þeir safna upplýsingum og
vinna úr þeim. En ef þeir geta
ekki vitað hlutina, þá eru þeir
ekkert að pæla í þeim. Þá liggur fyrir að það sé ekki hægt.
Þannig sá ég það strax að
ég myndi ekki fúngera í þessu
hlutverki. Ég hef áttað mig á

því betur og betur í samstarfi
við skipstjórana, að þetta eru
tvö ólík viðfangsefni – annars
vegar að veiða og hins vegar
að finna út hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru. Samt
hef ég gaman af því að veiða
þegar ég fer í Aðalvíkina.
Stundum fær maður silung,
stundum lax. Eiginlega er alveg sama hvort maður fær eitthvað eða ekki – þetta er
spenna.“
– Ertu eitthvað í því að
breyta veiðarfærunum í silungsveiðinni eða hugsa þau
upp á nýtt?
„Nei.“
– Þú hnýtir ekki flugur...?
„Nei. En ég hef oft sagt að
það að búa til troll er í rauninni
sama eðlis og að búa til flugur.
Þessi veiðimaður vill hafa
þetta svona, annar hinsegin.
Ef þú ekki fiskar á þessa flugu,
þennan krók eða í þetta troll,
þá skiptirðu. En þá kem ég
aftur að þessu sama: Þú ert
ekkert að spá í af hverju. Einn
hefur trú á tilteknu veiðarfæri
og fiskar með því. Sjáðu laxveiðarnar, allar þessar kenningar, trúarbrögð eða hvað á
að kalla það, þekking eða
reynsla. Fiskurinn er rétt við
lappirnar á þér en þú veist
ekki hvers vegna hann tekur
þetta en ekki hitt.“

Hlutverkaskipti
við fiskana
– Manstu hver var máríufiskurinnn þinn?
„Nei, ég man það nú ekki
alveg. En ég man að ég fór á
sjó með afa á skektunni sem
hann var að gera við hérna úti
á Torfnesi. Hann smalaði saman púkum og við fórum hérna
út í Sund og fengum bútung.
Ég var skelfingu lostinn og
lengi fram eftir aldri var ég
hræddur við fiska. Sennilega
fram um tíu-tólf ára aldur. Ég
gat ekki tekið sjálfur mansann
af önglinum á Bæjarbryggjunni. Ég man að ég fór norður
í Aðalvík þegar ég var tíu ára
og þá gat ég ekki haldið utan
um fisk. Innyflin í mér fóru af
stað. Svo fór ég á færi þegar
ég var eitthvað um fimmtán
ára og var hálfsmeykur við að
þetta væri ekki farið. En ég
fann ekki fyrir því og hef ekki
fundið fyrir því síðan.“
– Nú er væntanlega svo
komið að fiskarnir óttast þig
meira en þú þá. Eða hafa að
minnsta kosti meiri ástæðu til
þess...

Sölubörn
óskast!
Sölubörn óskast
til sumarafleysinga sem og til
að taka við sölu
á BB á eyrinni
á Ísafirði.
Látið skrá ykkkur
hjá Sigurjóni í
síma 456 4560
eða á staðnum.
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Sameiginlegur sjómannafagnaður á Ísafirði kvöldið fyrir sjómannadag

Hátíðarkvöldverður, stórdansleikur og skemmtun í íþróttahúsinu
Björgunarfélag Ísafjarðar,
sjómannadagsráð og SKGVeitingar á Ísafirði hafa
ákveðið að standa fyrir
skemmtun, hátíðarkvöldverði
og stórdansleik í íþróttahúsinu
á Torfnesi á Ísafirði laugardaginn 9. júní, eða kvöldið
fyrir Sjómannadag. „Markmiðið með hátíðinni er að sjá
til þess að allir sjómenn á
norðanverðum Vestfjörðum,
hvort heldur þeir séu einir til
sjós eða á frystitogurum, eigi

sér samstað á þessu kvöldi“,
segir í frétt frá framangreindum aðilum.
Í boði verður þriggja rétta
kvöldverður ásamt fordrykk,
auk veglegrar skemmtidagskrár. Þar má m.a. nefna atriði
úr söngleikjunum „Í bláum
skugga“ og „Hippar, gleði og
glimmer og Abba“. Það verður
síðan hljómsveitin Rós sem
mun sjá til þess að allir geti
stigið sín uppáhaldsspor. Nú
þegar eru komnar á fjórða

Sjómaður
Mann vantar á Petru ÍS frá Þingeyri.
Uppl. í símum 852 7321 og 894 3027.

Atvinna
hundrað pantanir á hátíðina
og vilja aðstandendur hennar
hvetja alla þá sem hafa áhuga

á að vera með að skrá sig sem
fyrst hjá SKG-Veitingum í
síma 456 4111.

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

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

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

á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
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

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

Starfskraft vantar við skúringar. Vandvirkni
og heiðarleiki skilyrði. Góð laun í boði.
Upplýsingar hjá MASSA - þrif og vernd milli
kl. 13 og 18 virka daga, sími 456 5198.

Íbúð til sölu!

Fasteignaviðskipti
ÍSAFJÖRÐUR:

Aðalfundur Rauða krossdeildar Ísafjarðar
verður haldinn fimmtudaginn 10. maí kl.
20:30. Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

Höfðastígur 6, Bolungarvík: Rúmlega 170m² íbúð á efri hæð og séríbúð í
kjallara. Getur selst sitt í hvoru lagi.
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
SUÐUREYRI:
útsýni. Verð kr. 5.500.000,Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb. Hjallavegur 11: Einbýlishús, 160íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi. 170m², illa farið. Verð kr. 2 millj., allt
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,- áhvílandi.
Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega. Verð kr.
ÞINGEYRI:
6.900.000,Brekkugata
1: e.h. 79m². Laust.
Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju
Verð kr. 500.000.
hæð. Laus fljótlega.
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
BOLUNGARVÍK:
Verð kr. 1.700.000.
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herb. íbúð á
BÍLDUDALUR:
3. hæð. Laus. Verð kr. 1.300.000,Skólastígur 19: Rúmlega 100m² Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr. Laust.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
PATREKSFJÖRÐUR:
stálgrindarhús.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb. Brunnar 2: 178m² einbýlishús. Verð
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
5.200.000,-. Laust.
Vitastígur 8: 100m² einbýlishús . Illa Stekkjar 14: 173m² tvílyft einfarið. Laust. Verð kr. 600.000,-.
býlishús. Verð 4.700.000. Laust.

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

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim sem
styrktu okkur og studdu á erfiðri stundu við
andlát og útför okkar ástkæra eiginmanns, sonar,
sonarsonar, tengdasonar, bróður, mágs og vinar

Símonar Andreasar Marthenssonar Olsen
Guð blessi ykkur öll

Guðrún Þorkelsdóttir
Baldvin Marthen Símonarson Olsen
Símon Þorkell Símonarson Olsen
Magni Sær Símonarson Olsen
Lilja Sigurgeirsdóttir
Sigríður Þórisdóttir
Hulda Björk Georgsdóttir
Kristjana Birna Marthensd. Olsen
Martha Lilja Marthensd. Olsen
Sigurveig Björg Harðardóttir
Magnúsína Laufey Harðardóttir
Gísli Rúnar Harðarson
Samúel Þorkelsson
Þorkell Lárus Þorkelsson
Jónína Þorkelsdóttir

Umskipti í Menntaskólanum á Ísafirði
Komið er að kaflaskilum í sögu Menntaskólans á Ísafirði, sem hélt hátíðlegt
30 ára afmæli sitt á síðasta hausti með viðhöfn. Björn Teitsson skólameistari
hefur starfað sem skólameistari Menntaskólans frá upphafi skólaárs 1979, en
hann tók við af fyrsta skólameistaranum, Jóni Baldvin Hannibalssyni. Báðir
eiga þeir skólameistararnir sameiginlegt að hafa tekið sér ársleyfi frá störfum til
að afla sér meiri menntunar og eiga þannig kost á því að leggja sig enn frekar
fram við störf sín. En ólíku er saman að jafna. Jón Baldvin hratt úr vör með
Menntaskólann og eitt ár leysti Bryndís Schram eiginkona hans af sem
skólameistari. Björn hefur starfað óslitið í 22 ár að frátöldum
vetrinum 1990 til 1991, er Smári Haraldsson, aðstoðarskólameistari og síðar bæjarstjóri á Ísafirði, leysti hann af. Björn
hefur því starfað sem skólameistari rúmlega 2/3 hluta af starfstíma skólans.
Starf Björns er því einstakt að þessu leyti. Ósennilegt er að nokkur einstakur
skólameistari eigi svo langan feril að baki í sögu eins og sama skólans, sem
reyndar bar um nærri 8 ára skeið heitið Framhaldsskóli Vestfjarða á Ísafirði.
Framan af starfsferlinum var skólinn rekinn á ábyrgð skólameistara undir yfirstjórn menntamálaráðherra, en um nokkuð langt skeið hafa framhaldsskólum
verið skipaðar skólanefndir, sem einkum bera ábyrgð á fjármálum. Starfsumhverfi skólans hefur því breyst mjög á löngum ferli Björns. Umhverfið gerir
miklar kröfur til skólans. Íbúarnir á Vestfjörðum gera að sönnu miklar kröfur til

Veigar Þór Guðbjörnsson
Maron Pétursson
Jóhann Egilsson
Klara Björnsdóttir
Júlíana Ernisdóttir
Grétar Þór Magnússon

Netspurningin

þessa skóla, sem hýsir eina framhaldsnámið, sem rekið er á Vestfjörðum. Iðnskólinn á Ísafirði og Húsmæðraskólinn Ósk á Ísafirði sameinuðust á sínum
tíma skólanum, sá síðarnefndi fyrir rúmum áratug.
Tvennt er þó það sem fáir gera sér vart grein fyrir við fyrstu sýn. Fólksfækkun
á Vestfjörðum hefur haft mikil áhrif á rekstrargrundvöll skólans, ekki síst eftir
að hið svo kallaða reiknilíkan var tekið upp, en þar með ræður nemendafjöldi
í skólanum fjárveitingum til hans. Til þess að skýra þetta atriði enn frekar má
ekki gleyma því, að höfðatalan ein ræður ekki, heldur sá fjöldi sem kemur út
sem nemendur í fullu námi. Til einföldunar má segja að tveir
nemendur í hálfu námi jafngildi þannig einu nemendaígildi,
eða nemanda í fullu námi. Hitt atriðið er að fámennur skóli er
ekki vel í stakk búinn að bjóða fjölbreytt úrval námsbrauta
þar eð lágmarksfjölda þarf á hverja braut. Að auki hefur á hverju hausti mátt
heyra eða lesa fréttir af því að erfiðlega gangi að fá kennara að skólanum. Starf
skólameistara hefur því snúist mjög um að manna allar stöður. Menntaskólinn
á Ísafirði er síður en svo einn á báti í þessum efnum. Starf skólameistara er því
flóknara en ber við fyrstu sýn. Væntingar nemenda og samfélags virðast
stundum óraunhæfar en Björn hefur staðið vaktina af trúmennsku.
Komið er að kaflaskilum og þá er mikilvægt að vel takist til um framhaldið.
Menntaskólinn á Ísafirði er nauðsynlegur þáttur fyrir menningu Vestfjarða. Þar
hefur sagnfræðingurinn Björn Teitsson ritað sinn þátt sögunnar.

Stakkur skrifar

Þorkell Samúelsson

Spurt var:
Hvernig finnst
þér væntanleg
stórbygging við
Hafnarstræti á
Ísafirði falla að
umhverfinu?
Alls svöruðu 512.
Mjög vel sögðu 249 eða 48,63%
Fremur vel sögðu 90 eða 17,58%
Fremur illa sögðu 55 eða 10,74%
Mjög illa sögðu 57 eða 11,13%
Hef ekki skoðun sögðu 61 eða 11,91%

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

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
8
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Rannsókn á áfengis-, tóbaks- og vímuefnanotkun ung
linga á norðanverðum Vestfjörðum
unglinga

Neyslan minnkar mjög í Ísafjarðarbæ en útkoman er öllu verri í Bolungarvík og Súðavík
– forvarnastarfið í Ísafjarðarbæ skilar árangri, segir Hlynur Snorrason hjá VáVest
„Ég var bæði glaður og
hryggur með niðurstöðurnar“,
segir Hlynur Snorrason hjá
VáVest. „Það gladdi okkur
mjög að fá það staðfest, sem
við höfðum á tilfinningunni,
að unglingamenning í Ísafjarðarbæ er alltaf að verða
betri. Niðurstöðurnar sýna að
unglingar í Ísafjarðarbæ eru
langt undir landsmeðaltali
hvað áfengis-, tóbaks- og
hassneyslu varðar. Ég varð að
sama skapi hryggur yfir niðurstöðunum úr Bolungarvík og
Súðavík“, segir Hlynur.
Í rannsókn sem kynnt var á
ráðstefnu um vímuvarnir á
Ísafirði í síðustu viku kemur
fram, að 20% nemenda í 10.
bekk í Ísafjarðarbæ hefðu
orðið ölvaðir síðasta mánuðinn áður en könnunin var gerð.
Vegna reglna sem tölvunefnd
setur um lágmarksfjölda í
rannsókn af þessu tagi voru
nemendur í Bolungarvík og
Súðavík settir saman í flokk.
Þar var hlutfallið 50% en
landsmeðaltal var 32%. Hlut-

fall nemenda í 10. bekk sem
hafði einhvern tímann á ævinni notað hass var 6% í Ísafjarðarbæ. Nemendur í Bolungarvík og Súðavík jafnir
landsmeðaltali en samkvæmt
könnuninni höfðu 12% nemenda í 10. bekk í bæjunum
tveimur notað hass.
Að ráðstefnunni stóðu VáVest-hópurinn, Ísland án eiturlyfja og Áfengis- og vímuvarnaráð. Birna Lárusdóttir,
forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, var fundarstjóri og
var ráðstefnan vel sótt. Fulltrúar frá hópunum þremur
kynntu starfsemina, þau Þorgerður Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri Áfengis- og
vímuvarnaráðs, Snjólaug
Stefánsdóttir fyrir hönd verkefnisins Ísland án eiturlyfja
og Hlynur Snorrason fyrir
hönd VáVest-hópsins
Hera Hallbera Björnsdóttir
frá fyrirtækinu Rannsóknir og
greining kynnti niðurstöður
rannsóknar á notkun nemenda
efstu bekkja grunnskóla á

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum eftir að ráða starfsfólk til eftirtalinna starfa skólaárið 2002-02:
Kennara í eftirtaldar kennslugreinar:
Byrjendakennsla (2 stöður), almenn
kennsla í 3.-7. bekk (4 stöður), kennsla
á unglingastigi (1 staða, meðal kennslugreina er ritvinnsla, tölvufræði og
eðlisfræði). Íþróttakennsla (1 staða)
og smíðakennsla (1 staða). Einnig
vantar tónmenntakennara og sérkennara í eina stöðu hvorn.
Ýmis störf:
Einnig vantar þroskaþjálfa, námsráðgjafa og starfsmann á skólasafn/skrifstofu. Þar er um að ræða 75% starf
með blönduðum verkefnum frá kl.
10:00-16:30 daglega. Þá eru þrjár
stöður stuðningsfulltrúa lausar til umsóknar. Um er að ræða tvö 70% störf
og eitt 50% starf.
Nánari upplýsingar veita skólastjóri,
Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson og
aðstoðarskólastjórar, Skarphéðinn
Jónsson og Jóhanna Ásgeirsdóttir.
Sími skólans er 456 3044, netfang:
grisa@isafjordur.is og veffang: http:/
/www.isafjordur.is/is/skoli/isa/grunn.
Umsóknarfrestur er til 15. júní.
Skólastjóri.

tóbaki, áfengi og kannabisefnum. Einnig kynntu þær
Sigríður Magnúsdóttir og Sigríður Schram starfsemi Gamla
apóteksins.
Í áðurnefndri rannsókn
kemur fram, að 10% nemenda
efsta bekkjar grunnskóla í Ísafjarðarbæ reyktu eina sígarettu eða fleiri á hverjum degi
vorið 2000. Í Bolungarvík og
Súðavík var hlutfallið 15% en
allir staðirnir voru þó undir
landsmeðaltali sem var 16%.
Ef marka má niðurstöður
rannsóknarinnar hefur dregið
mjög úr neyslu unglinga í Ísafjarðarbæ á áfengi, tóbaki og
kannabisefnum á undanförnum árum. Þannig reyktu 31%
nemenda efstu bekkja árið
1998 en einungis 10% tveimur
árum síðar. 41% ísfirskra
gagnfræðiskólanema hafði
drukkið sig fullan mánuði áður en könnunin var gerð árið
1997 en einungis 20% árið
2000. Þeim fækkaði sem
höfðu notað hass úr 19% í 6%
milli áranna 1997 og 2000 ef
marka má niðurstöður rannsóknarinnar.
„Þetta sýnir einfaldlega að
þær forvarnir sem unnið hefur
verið að í Ísafjarðarbæ eru að
skila árangri“, segir Hlynur
Snorrason. „Þakka má foreldrum sem taka hlutverk sitt alvarlega. Einnig má minna á
að aðilar eins og grunnskólakennarar, starfsmenn félagsmiðstöðva, foreldrafélög, félagsmálayfirvöld, lögreglu og
fleiri hafa unnið mjög gott
starf. Þessir aðilar eru búnir
að vera að efla samstarf sitt
með þessum frábæra árangri.
Þrátt fyrir þann góða árangur
sem náðst hefur í Ísafjarðarbæ, er engin ástæða til að
slaka nokkuð á í forvarnarstarfi, heldur þurfa menn að
halda áfram á sömu braut og
eins að bæta sig þar sem árangurinn er ekki eins góður.
Allt kostar þetta peninga og
þurfa sveitarfélögin að mínu
áliti að leggja enn meira fé í
þetta starf.“
Hlynur kvaðst vera hryggur
yfir niðurstöðunum úr Bolungarvík og Súðavík. „Ég trúi
því hins vegar að jákvæðar
breytingar séu að verða þar,
en niðurstaðna úr rannsókn
sem framkvæmd var meðal
núverandi 10. bekkinga þar
og á landinu öllu er að vænta
innan tíðar. Ég vænti þess að
þær tölur sýni jákvæða breytingu. Ég vil geta þess að sveitarstjórnirnar á norðanverðum
Vestfjörðum, þ.e. í Bolungarvíkurkaupstað, Ísafjarðarbæ
og Súðavíkurhreppi, munu
birta samræmda vímuvarnastefnu sína eigi síðar en í lok
sumarsins. Í framhaldi af því
vænti ég þess að ýmsar stofn-

Snjólaug Stefánsdóttir, Þorgerður Ragnarsdóttir og Birna Lárusdóttir við störf á ráðstefnunni.
anir, félög og fleiri muni fylgja börnunum okkar, þá megum okkur og stilla saman strengi
í kjölfarið.“
við alls ekki sofna á verðinum. okkar. Margir eru að gera
Hlynur kvaðst vilja minna Við verðum að halda ótrauð mjög góða hluti en við þurfum
alla foreldra í Ísafjarðarbæ á áfram en þessi árangur sýnir að ná sama takti. Vá Vestað halda vöku sinni, þrátt fyrir okkur að við erum á réttri leið. hópurinn er staðráðinn í því
gleðilegar niðurstöður úr Við foreldra og aðra í Bol- að efla starfið í Bolungarvík
rannsókninni. „Þó svo að við ungarvík og í Súðavík vil ég og Súðavík, eins og í Ísafjarðséum að fá frábærar fréttir af segja, að við þurfum að efla arbæ.“

Sumartilboð
Fimmtudag, föstudag og laugardag

Lily flíspeysur
Nú kr. 1.990.Áður kr. 2.990.Íþrótta- og
jogginggallar
30% afsláttur

Klúbbfélagar!
Munið afsláttinn!

Hafnarstræti 9 – Ísafirði – Sími 456 4905
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðlæg átt, 5-10 m/s og
súld eða dálítil rigning
með köflum vestanlands,
en víða léttskýjað annars
staðar. Hiti 8-17 stig,
hlýjast norðaustanlands.
Horfur á föstudag:
Hæg suðlæg eða breytileg átt og víða bjart veður,
en sums staðar skýjað
sunnanlands. Áfram hlýtt.
Á laugardag:
Hæg suðlæg eða breytileg átt og víða bjart veður,
en sums staðar skýjað
sunnanlands. Áfram hlýtt.
Á sunnudag:
Lítur út fyrir hæga norðlæga eða breytilega átt og
víða bjart veður.
Á mánudag:
Lítur út fyrir norðlæga átt
og bjart veður.

netið

www.arnfirdingur.is
Arnfirðingafélagið hefur
opnað heimasíðu. ,,Hlutverk og markmið þessa
netmiðils er að vera lifandi
vettvangur fyrir félagsmenn og aðra sem áhuga
hafa á málefnum Arnarfjarðar og félagsins,“ segir
á heimasíðunni. Vonast er
til þess að fólk verði fengur að þeim upplýsingum
og fróðleik sem prýða
munu vefsíður miðilsins.
Jafnframt mun hann
þjappa félagsmönnum
saman til nytsamra verka.

afmæli

Föstudaginn 11. maí nk.
verður Þorsteinn Jóhannesson, yfirlækni FSÍ,
fimmtugur. Í tilefni þess
tekur hann og eiginkona
hans, Friðný Jóhannesdóttir á móti gestum í sal
Frímúrara milli kl. 18 og 21
á afmælisdaginn.
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Föstudagur 11. maí
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (39:90)
18.30 Búrabyggð (14:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Kynnt verða lögin frá
Grikklandi og Danmörk sem keppa í
Kaupmannahöfn 12. maí.
20.15 Oliver Twist (2:4) Bresk framhaldsmynd byggð á sögu Charles Dickens um fátækan dreng sem vill komast
áfram í lífinu. Aðalhlutverk: Sam Smith,
Robert Lindsay, Julie Walters, David
Ross og Michael Kitchen.
21.50 Fréttir aldarinnar
21.55 Lygnavatn. (Lake Placid) Bandarísk spennumynd um hóp fólks sem rannsakar dularfullt dauðsfall við afskekkt
vatn í Maine-fylki og upplifir þar ógnir
og skelfingu. Aðalhlutverk: Bill Pullman,
Bridget Fonda, Oliver Platt, Brendan
Gleeson og Betty White.
23.20 Kvendjöfullinn. (She-Devil)
Bandarísk bíómynd frá 1989 gerð eftir
sögu Fay Weldon um tvær konur, skáldsagnahöfund sem lifir í vellystingum og
hrjáða húsmóður, sem virðast eiga fátt
sameiginlegt. e. Aðalhlutverk: Meryl
Streep, Roseanne Barr, Ed Begley og
Linda Hunt.
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 12. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (40:90)
09.30 Mummi bumba (31:65)
09.55 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (20:26)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Austurríki.
13.00 Kastljósið
13.20 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik Herthu Berlín og Bayer Leverkusen.
15.45 Sjónvarpskringlan
16.00 Íþróttaþátturinn. Sýnt verður
beint frá úrslitum Íslandsmótanna í pílukasti og snóker.
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Fíklaskólinn (8:22)
18.30 Fréttir, íþróttir og veður
19.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Bein útsending frá Kaupmannahöfn. Framlag Íslands í keppninni
er lagið Angel eftir Einar Bárðarson í
flutningi 2Tricky.
22.05 Rebus - Myrkraverk. (Rebus:
Hanging Garden) Skosk sakamálamynd
um Rebus lögreglufulltrúa í Edinborg.
Aðalhlutverk: John Hannah.
23.50 Grace og Glorie. (Grace and
Glorie) Bandarísk sjónvarpsmynd um
samskipti gamallar krabbameinssjúkrar
konu og yngri konu sem annast hana
meðan hún bíður dauðans. Aðalhlutverk:
Gena Rowlands og Diane Lane.
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 13. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (95:107)
10.22 Róbert bangsi (32:39)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.20 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Austurríki.
14.20 Kastljósið
14.40 Skjáleikurinn
15.10 Sjónvarpskringlan
15.25 Maður er nefndur
16.00 Mannslíkaminn (8:8)
17.00 Geimferðin (24:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Veiðiferðin
18.15 Sögurnar hennar Sölku (12:13)
18.30 Naja frá Naranja (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Með flugu í höfðinu (4:5) Fnjóská
hefur verið kölluð ein besta sjóbleikjuá
Evrópu og umhverfi hennar er magnað.
Í ánni hefur verið stunduð laxarækt um
langt skeið og sýnist sitt hverjum um
þær tilfæringar.
20.30 Fréttir aldarinnar
20.35 Fyrr og nú (2:22)
21.25 Helgarsportið
21.50 Ljúfir dagar.(Happy Days) Leikrit eftir Samuel Beckett. Fullorðin hjón
eru á sólarströnd, að mestu á kafi í sandi.
Frúin er óðamála yfir því hve tilveran er
dásamleg en minna fer fyrir manni hennar. Leikendur: Rosaleen Linehan og Richard Johnson.
23.15 Deiglan
23.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 11. maí
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Stræti stórborgar (4:23) (e)
10.20 Lífið sjálft (6:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 S Club 7 í L.A. (8:26) (e)
12.50 Bermúda-þríhyrningurinn
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (15:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (16:24)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Stáli (Steel) Ævintýramynd með
körfuboltahetjunni Shaquille O´Neal.
Tilraunir með hátæknivopn takast ekki
sem skyldi. John Henry, sem tók þátt í
verkefninu, hefur sagt skilið við herinn
og er kominn til Los Angeles. Þar undrast
hann að þessi sömu vopn séu komin í
hendurnar á þrjótum og illvirkjum. Aðgerða er þörf og borgarbúar treysta á að
nýja ofurhetjan komi þeim til bjargar.
Aðalhlutverk: Shaquille O´Neal, Annabeth Gish, Judd Nelson, Richard Roundtree.
21.40 Ó,ráðhús (19:26)
22.10 Eldur kraumar undir. (Fire
Down Below) Háspennumynd. Alríkislögreglumaðurinn Jack Taggart er staðráðinn í að finna morðingja starfsbróður
síns. Leitin ber hann að friðsælum stað í
Kentucky þar sem ákveðnir menn hafa
óhreint mjöl í pokahorninu. Efnaúrgangi
er komið fyrir á svæðinu í óþökk yfirvalda og ljóst að það verður að stöðva í
eitt skipti fyrir öll. Jack Taggart er hvergi
banginn þótt við ofurefli sé að etja. Aðalhlutverk: Steven Seagal, Marg Helgenberger, Harry Dean Stanton, Kris Kristofferson.
23.55 Enski sjúklingurinn.(The English
Patient) Ógleymanleg bíómynd sem
hlaut níu Óskarsverðlaun, þar á meðal
sem besta mynd ársins 1996. Myndin
gerist í síðari heimsstyrjöldinni og fjallar
um mann sem liggur milli heims og
helju eftir að flugvél hans hrapar í afrískri
eyðimörk. Kanadísk hjúkrunarkona hlúir
að manninum og smám saman kemur
saga hans fram í dagsljósið. Aðalhlutverk: Juliette Binoche, Ralph Fiennes,
Kristin Scott Thomas, Willem Dafoe.
02.30 Bermúda-þríhyrningurinn.(The
Bermuda Triangle) John Everman og
fjölskylda hans eru á siglingu þegar þau
rekur upp á eyju sem er ekki á korti. Þar
komast þau í kynni við undarlegan ættbálk með dulræna hæfileika og hóp fólks
sem er strandaglópar á eyjunni. Aðalhlutverk: Sam Behrens, Susanna Thompson.
04.00 Dagskrárlok

Laugardagur 12. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.40 Maja býfluga
10.05 Barnatími Stöðvar 2
11.25 Eldlínan (e)
12.15 Best í bítið
12.55 Simpson-fjölskyldan (13:23) (e)
13.20 NBA-tilþrif
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
bikarúrslitaleik Arsenal og Liverpool.
16.05 60 mínútur II (e)
16.55 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (18:24)
20.30 Rushmore. Rómantísk gamanmynd. Unglingspilturinn Max Fischer
er nemandi við Rushmore-einkaskólann.
Hann slær slöku við í náminu en lætur
þeim mun meira til sín taka í félagslífinu.
Skólayfirvöld eru áhyggjufull, enda
bendir fátt til þess að pilturinn muni
nokkurn tíma útskrifast. Ekki bætir það
heldur úr skák að Max verður ástfanginn
af einni kennslukonunni. Aðalhlutverk:
Jason Schwartzman, Bill Murray, Olivia
Williams, Seymour Cassel.
22.05 Blekkingaleikur Jakobs. (Jakob,
the Liar) Árið 1944 eru Pólverjar í heljargreipum Þjóðverja. Á kvöldin ríkir útgöngubann en gyðingurinn Jakob virðir
það að vettugi og er handtekinn. Í varðhaldinu heyrir hann útvarpsfréttir af
ógöngum þýska hersins í Sovétríkjunum.
Þegar Jakob losnar úr haldi daginn eftir
lætur hann tíðindin berast. Þau veita fólki
von og Jakob ákveður að taka mikla
áhættu og halda fréttaflutningnum áfram.
Aðalhlutverk: Robin Williams, Alan
Arkin, Bob Balaban, Hannah Taylor
Gordon, Michael Jeter.

Blekkingarleikur Jakobs
Robin Williams leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni Blekkingarleikur Jakobs,
eða Jacob the Liar sem Stöð 2 sýnir kl. 22:05 á laugardagskvöld. Árið 1944
eru Pólverjar í heiljargreipum Þjóðverja. Á kvöldin ríkir útgöngubann en gyðingurinn Jakob virðir það að vettugi og er handtekinn. Í varðhaldinu heyrir
hann útvarpsfréttir af ógöngum þýska hersins í Sovétríkjunum. Þegar Jakob
losnar úr haldi daginn eftir lætur hann tíðindin berast. Þau veita fólki von og
Jakob ákveður að taka mikla áhættu og halda fréttaflutningnum áfram.
23.50 Blikur á lofti. (The Locusts) Clay
Hewitt er hálfgerð flökkukind sem á erfitt með að tolla í starfi. Hann flækist til
smábæjar í Kansas og ræður sig í vinnu
á býli. Viðvera hans þar á eftir að hafa
stórfelld áhrif á líf tveggja einmana sálna
sem þar búa, biturrar ekkju og drengs
sem á mjög erfitt. Clay verður ástfanginn
af stúlku og fyrr en varir eru tengsl þessa
ólíka fólks orðin flókin og órjúfanleg.
Aðalhlutverk: Kate Capshaw, Jeremy
Davies, Vince Vaughn.
01.55 Reykur. (Smoke) Verslunarstjóri
sem tekur ljósmyndir, rithöfundur sem
skrifar ekki staf, síbreytilegur táningur,
maður á flótta undan fortíðinni og kona
sem snýr aftur er fólk sem á fátt annað
sameiginlegt en að búa í sömu borginni.
En þegar líður á myndina eiga sér stað
atburðir sem tengja þau saman og að
lokum kemur endirinn skemmtilega á
óvart. Aðalhlutverk: Harvey Keitel, William Hurt, Stockard Channing.
03.45 Dagskrárlok

Sunnudagur 13. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.35 Mótorsport (e)
14.00 Maðkur í mysunni
15.55 Oprah Winfrey
16.40 Nágrannar
18.25 Heilsubælið í Gervahverfi (3:8)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Jonathan Creek (1:18) (Jonathan
Creek) Jonathan Creek er aðstoðarmaður
heimsþekkts töframanns. Jonathan er
með eindæmum snjall en ekki nógu
ákveðinn. Fyrir tilviljun kynnist hann
blaðakonu sem rannsakar dularfull mál
og hún gefur honum tækifæri til að sýna
hvað í hann er spunnið.
20.55 Ævi mín til þessa. (My Life So
Far) Þriggja stjarna kvikmynd sem gerist
í skosku hálöndunum á fyrri hluta tuttugustu aldar. Við kynnumst lífinu á
sveitasetri MacIntosh-fjölskyldunnar.
Þar ráða ættmóðirin og Moira dóttir
hennar ríkjum en Edward, eiginmaður
Moiru, lætur sér fátt um finnast. Hann er
uppfinningamaður sem fáir hafa trú á
nema sonur hans Fraser. Áhugi piltsins á
störfum föður síns snarminnkar svo þegar frönsk þjónustustúlka kemur til starfa
á sveitasetrinu. Aðalhlutverk: Colin
Firth, Rosemary Harris, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Malcolm McDowell,
Robert Norman.
22.40 60 mínútur
23.30 Vinkonur. (Now and Then) Hugljúf mynd um eilífa vináttu stúlkna sem
kveðja æskuárin og hefja för inn í heim
hinna fullorðnu. Ný og ókunn vandamál
koma fram í dagsljósið og hafa kostulegar afleiðingar í för með sér. Aðalhlutverk: Demi Moore, Melanie Griffith,
Rosie O´Donnell, Rita Wilson.
01.10 Dagskrárlok

Föstudagur 11. maí
17.15 David Letterman. David Letterman er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport. Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis.
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Bragðarefir. (Kiss Or Kill) Elskendurnir Al og Nikki stunda ljótan leik.
Hún fer á knæpurnar, lokkar til sín karlmenn og platar þá með sér á hótelherbergi. Þar bíður kærastinn og í sameiningu ræna þau mennina. Í fyrstu gengur
allt eins og í sögu en þegar eitt fórnarlambanna deyr í höndunum á þeim vandast málið. Þau leggja á flótta enda vilja
fleiri en lögreglan hafa hendur í hári
þeirra. Aðalhlutverk: Frances O´Connor, Matt Day, Barry Langrishe, Chris
Haywood, Geoff Revell.
01.20 Besti vinur mannsins. (Man´s
Best Friend) Spennumynd. Sjónvarpsfréttakonan Lori Tanner er ekki ánægð
með verkefnin sem hún fær. Hún er
metnaðargjörn og telur sig verðskulda
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,,stærri” fréttir. Tækifærið kemur þegar
hún fær ábendingu um að dýr séu misnotuð á ákveðinni rannsóknarstofu. Lori
fer á staðinn og rekst þar á vingjarnlegan
hund, Max, sem eltir hana hvert fótmál.
Lori tekur Max með sér heim en það
hefur skelfilegar afleiðingar í för með
sér. Aðalhlutverk: Ally Sheedy, Lance
Henriksen, Robert Costanzo, Fredric
Lehne.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 12. maí
13.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
bikarúrslitaleik Arsenal og Liverpool.
16.15 Gillette-sportpakkinn
16.45 Sýnarmótið í golfi. Eftirminnilegu
keppnistímabili íslenskra kylfinga árið
2000 lauk með Sýnarmótinu sem haldið
var á Írlandi á haustdögum.
17.30 Íþróttir um allan heim
18.30 Babylon 5 (8:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (29:36)
19.50 Lottó
20.00 Naðran (15:22)
21.00 Kúlnahríð á Broadway. (Bullets
Over Broadway) David Shayne er ungur
og metnaðarfullur leikritahöfundur sem
er reiðubúinn að fórna öllu til að koma
verki sínu á fjalirnar á Broadway. Honum
er meira að segja sama þótt hann verði
að reiða sig á fjárstuðning mafíunnar.
Aðalhlutverk: John Cusack, Jack Warden, Jennifer Tilly, Dianne Wiest.
22.40 Kjaftur og klær. (Full Blast)
Spennumynd um vafasamt hátterni gesta
í tilteknum næturklúbbi í Detroit. Maceo

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 12. maí kl. 10:50
Formúla 1: Bein útsending frá tímatökunni í Austurríki
Laugardagur 12. maí kl. 13:20
Þýski boltinn: Hertha Berlin – Bayer Leverkusen
Laugardagur 12. maí kl. 16:00
Úrslit Íslandsmótsins í pílukasti og snóker
Sunnudagur 13. maí kl. 11:20
Formúla 1: Bein útsending frá keppninni í Austurríki

Stöð 2
Laugardagur 12. maí kl. 13:00
Úrslitaleikur ensku bikarkeppninnar: Arsenal – Liverpool

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

Trúbadorinn
Einar Örn
skemmtir föstudagsog laugardagskvöld

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

fermingar

fjölmiðlar

Suðureyrarkirkja:
Sex unglingar verða
fermdir í Suðureyrarkirkju
á Hvítasunnudag 3. júní kl.
14:00. Það eru þau Adda
Bjarnadóttir, Aðalgötu 12,
Elísabet Rún Sigurðardóttir, Hjallavegi 27,
Kristjana Margrét Jóhannsdóttir, Sætúni 4,
Ólöf Helga Þorvarðardóttir, Stað, Sindri Gunnar Bjarnarson, Botni og
Tara Óðinsdóttir, Eyrargötu 6.
Súðavíkurkirkja:
Arnar Jónsson, Holtagötu 9 verður fermdur í
Súðavíkurkirkju kl. 11:00 á
hvítasunnudag, 3. júní.

Hattar og húð
Í Sydney í Ástralíu stendur nú yfir Ástralska
tískuvikan, þar sem fatahönnuðir úr Eyjaálfu
og Austurlöndum fjær sýna nýjustu afurðir
sínar í tískufatnaði kvenna. Heildarsvipurinn
er skýr: Hattar og húð. Í ýmsum tilvikum
virðist sem hatturinn sé efnismeiri en allur
hinn fatnaðurinn samanlagður og meiri
áhersla virðist
lögð á að verjast kulda á
höfðinu
en
ýmsum neðri
líkamshlutum.

heitir náunginn sem á staðinn en hann á
skrautlegan feril að baki. Spilaskuldirnar
hrannast upp hjá honum og helsta
starfsmanni hans, þokkadísinni Lindsey.
Handrukkararnir eru á leiðinni og sömuleiðis tvö glæpagengi sem eiga óuppgerðar sakir við hann. Aðalhlutverk:
David Carradine, Tracy Lords, Michael
Wyle, Andrew Heckler.
00.20 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu.
Myndaflokkur um klámmyndaiðnaðinn
í Evrópu. Rætt er við leikara og framleiðendur í þessum vaxandi iðnaði.
01.00 Hnefaleikar - Felix Trinidad.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
New York. Á meðal þeirra sem mætast
eru William Joppy, heimsmeistari WBAsambandsins í millivigt, og Felix Trinidad, margfaldur heimsmeistari í veltivigt.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Baðst afsökunar
Sendiherrafrú Sviss í Þýskalandi, fyrrverandi fegurðardrottning Dallas og síðar
Texas, hefur beðið utanríkisráðherra Sviss
skriflega afsökunar. Hegðun frúarinnar
hefur ekki þótt samrýmast því sem við er
búist af konu í hennar stöðu og hefur hún
iðulega orðið safaríkt fréttaefni. Síðast birtist
af henni myndaröð í glanstímaritinu Max,
þar sem hún var í og við sendiráðið í ýmsum
stellingum sem sumar minntu helst á Pamelu Anderson. Framvegis ætlar hún að leita
eftir fyrirfram samþykki utanríkisráðuneytisins fyrir viðtölum og myndatökum. Ýmsir
hafa krafist afsagnar sendiherrans vegna
hátternis frúar hans.

vinsælda og ófáar myndir verið gerðar
í framhaldi af henni. Aðalhlutverk: Tom
Skerritt, Sigourney Weaver, Harry Dean
Stanton, John Hurt, Ian Holm.
23.45 Geimveran 2. (Aliens) Önnur
myndin í röðinni um hörkukvendið
Ripley og ævintýri hennar í geimnum.
Langur tími er liðinn frá atburðunum í
Nostromo-geimskipinu en fáir taka orð
Ripleys trúanleg um það sem raunverulega gerðist. Atvikin haga því þannig
að Ripley snýr aftur út í geiminn og nú
þarf enginn að efast lengur um þann
vanda sem við er að etja. Aðalhlutverk:
Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

20.00 Get Real
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestamennsku, fylgst með
mótum og atburðum, spjallað við áhugaog atvinnumenn vítt og breitt um landið
og margt fleira.
21.30 Titus
22.00 Fréttir
22.20 Allt annað
22.25 Málið
22.30 Djúpa laugin. Dóra Takefusa, Jón
Gunnar og Mariko Margrét koma ungum
Íslendingum á stefnumót. Þátturinn er í
beinni útsendingu frá Skuggabar.
23.30 Malcolm in the Middle (e)
00.00 CSI (e). Í spennuþættinum CSI er
fylgst með lífi og störfum starfsfólks rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas.
01.00 Entertainment Tonight (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 13. maí

Laugardagur 12. maí

12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.00 Hnefaleikar - Felix Trinidad
18.00 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
19.00 Úrslitakeppni NBA. Bein útsending.
21.50 Geimveran. (Alien) Víðfræg bíómynd um áhöfn geimfars sem viðbjóðsleg geimvera ofsækir. Þau vissu ekki af
því þegar þessi óvættur kom um borð en
þau fá svo sannarlega að vita af henni
þegar hún lætur til skarar skríða. Þessi
geimhryllingsmynd hefur notið mikilla

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Entertainment Tonight (e)
12.30 Entertainment Tonight (e)
13.00 Dateline (e)
14.00 Survivor II (e)
15.00 Adrenalín (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Sílikon (e)
17.30 The Tom Green Show (e) Félögunum er ekkert heilagt og þeir koma sífellt
á óvart!
18.00 Will & Grace (e)
18.30 Get Real (e)
19.30 Entertainment Tonight (e)
20.00 Brooklyn South. Fyrrverandi
unnusta Jacks finnst myrt í húsasundi og
grunsemdir beinast að erlendum kaupsýslumanni sem hún hafði oft sést með.
Santoro missir stjórn á skapi sínu þegar
hann reynir að aðstoða frænda sinn sem á
í vandræðum vegna hraðaksturssekta.
21.00 Malcolm in the Middle
21.30 Two guys and a girl
22.00 Everybody Loves Raymond
22.30 Saturday Night Live
23.30 Tantra
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Föstudagur 11. maí
17.00 Jay Leno (e) Konungur spjallþáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvikmyndagerðamenn.
18.30 Topp 20 (e)
19.30 Entertainment Tonight. Hver
var hvar og hver var með hverjum?
Ekki missa af slúðurfréttum frá stórstirnunum vestanhafs.

Stórleikur verður í Meistarakeppni Evrópu í kvöld,
miðvikudag, er Bayern
München og Real Madrid
mætast í síðari leik liðanna. Bayern vann fyrri
leikinn 1-0 og á því meiri
möguleika á að keppa til úrslita í keppninni, og mæta
þá annað hvort Leeds United eða Valencia en fyrri leik
þeirra lauk með markalausu jafntefli á Ellan Road.

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 9. maí kl. 18:40
Meistarakeppni Evrópu: Bayern München – Real Madrid
Laugardagur 12. maí kl. 13:00
Úrslit ensku bikarkeppninnar: Arsenal – Liverpool
Laugardagur 12. maí kl. 01:00
Hnefaleikar: Felix Trinidad – William Joppy
Sunnudagur 13. maí kl. 19:00
Úrslitakeppni NBA körfuboltans
Þriðjudagur 15. maí kl. 19:40
Íslenski boltinn: Fylkir – KR

kirkja

Sunnudagur 13. maí
09.30
10.00
12.00
12.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
23.30
00.30
01.00
01.30

Jóga
2001 nótt
Entertainment Tonight (e)
Silfur Egils
Everybody Loves Raymond (e)
Malcolm in the Middle (e)
Hestar (e)
Titus
Fólk – með Sigríði Arnardóttur
Innlit-Útlit (e)
Two guys and a girl (e)
Brooklyn South (e)
Yes Dear (e)
Dateline
Tantra-listin
Silfur Egils
Boston Public (e)
Brúðkaupsþátturinn Já (e)
Jóga
Óstöðvandi Topp 20

Ísafjarðarkirkja:
Gospelmessa á sunnudag kl. 11:00. Kaffisala
Kubbs á eftir messu.
Hnífsdalskapella:
Messa á sunnudagskvöld
kl. 20:30. Guðrún Jónsdóttir og Kvennakórinn
syngja negrasálma.
Ingibjörg María Guðmundsdóttir predikar.
Flateyrarkirkja:
Kvöldguðsþjónusta kl.
20:30 á sunnudagskvöld.

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Soffía Vagnsdóttir, skólastjóri Tónlistarskólans í
Bolungarvík svarar:

Aðalfundur
Aðalfundur fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ verður haldinn föstudaginn 18. maí nk. kl. 20 að Hafnarstræti 12,
2. hæð.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Stjórnin.

,,Netið opnast
á bb.is sem
ég skoða
langoftast
eins og flestir
aðrir. Svo
nota ég leitarvélarnar töluvert, þá helst
leit.is og altavista.com.
Svo verð ég að nefna
musik.is, en þar getur
maður fengið allar upplýsingar um íslenska tónlistarmenn, tónlistarskóla og í
raun allt sem tilheyrir íslensku tónlistarlífi. Mér
finnst sérstaklega gaman
að skoða heimasíður
íslenskra tónlistarmanna
sem tengdar eru þessum
vef. Svoð skoða ég oft
kirkja.is, en ég hef verið
að vinna nokkuð með
kirkjunni að undanförnu.
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Sumarbústaður í Rekavík bak Höfn gereyðilagður eftir veturinn

Mikið tilfinningalegt tjón auk fjártjóns
Komið hefur í ljós að sumarbústaður í Rekavík bak
Höfn virðist hafa fokið í
óveðri í vetur, þó að það hefði
ekki átt að geta gerst. Skipverjar á varðskipinu Ægi tóku
eftir skaðanum í síðustu viku.
Af myndum sem þeir tóku
má sjá að bústaðurinn er gerónýtur. Hann hefur fokið ofan
af barði þar sem hann stóð og
niður í gil þar sem hann brotnaði í smátt. Töluvert af braki
mun enn vera undir snjó. Sævar Geirsson, eigandi bústaðarins, segir tjónið vera mikið.
„Það er aðallega tilfinningalegt. Ég byggði bústaðinn árið
1988. Ég tel nokkuð öruggt
að ég byggi hann aftur þó ég
sé orðinn nokkrum kílóum
þyngri en ég var þá“, segir
Sævar.
12. janúar í vetur var sunnan
hvassviðri á Vestfjörðum og

er ekki ósennilegt að bústaðurinn hafi fokið þá. „Hann
fauk til norðurs og hefur því
sennilega farið í sunnanroki.
Ég get ekki gefið neina skýringu á því hvers vegna þetta
gerðist. Bústaðurinn var á
rosalega sterkum undirstöðum, margfalt öflugri en gengur
og gerist“, segir Sævar, en
hann er byggingatæknifræðingur með sérmenntun í burðarþolsfræðum.
„Það er varla gefið út það
landkynningartímarit þar sem
ekki kemur mynd úr víkinni.
Út um eldhúsgluggann á bústaðnum var bæði hægt að sjá
Hornbjarg og Hælavíkurbjarg.
Mamma fæddist í Rekavík og
ólst þar upp. Ég er ekki búinn
að ákveða hvert framhaldið
verður. Ég ætla fyrst að þurrka
tárin og ákveða svo hvað ég
geri“, segir Sævar.

Brak úr sumarbústaðnum liggur á víð og dreif um svæðið.

Fagraholtið á Ísafirði hreinsað eftir veturinn

„Við vorum
fyrstir að taka
upp þessa iðju “
Jón Ágúst Björnsson mundar slönguna.

Lögreg
lumaður ók fram á þrjá alhvíta drengi
Lögreglumaður

Sprautað úr slökkvitækjum í Vestfjarðagöngum
Lögreglumaður á leið
heim til Flateyrar eftir vakt
á sunnudagsmorgun ók í
gegnum hvítt duftský á leið
sinni í gegnum Vestfjarðagöng. Beint lá við að álykta
að sprautað hefði verið úr
slökkvitækjum, rétt eina

19.PM5

ferðina enn. Skömmu síðar
ók hann fram á þrjá drengi á
aldrinum 16-20 ára. Voru þeir
ölvaðir og alhvítir en vildu í
fyrstu ekkert kannast við að
hafa sprautað úr tækjunum.
Þeir voru látnir gista fangageymslur þar til runnið var af

12

þeim.
Við yfirheyrslur á einum
drengnum þurftu foreldrar
hans og félagsmálayfirvöld
að vera viðstödd þar eð
drengurinn er undir lögaldri. Málið telst að fullu
upplýst.

Ýmsar kvaðir fylgja búsetu
í Fagraholti á Ísafirði og þurfa
íbúarnir að taka þátt í götuþrifum á vorin og götugrilli
þegar líður á sumarið. Flestir
hafa þó grannarnir af þessu
gaman og kvíða ekki þessum
samverustundum. Á föstudag
var gatan „smúluð“ og hreykja
Fagrhyltingar sér af því að
hafa verið fyrstir Holthverf-

inga til að taka upp þá iðju.
„Við vorum fyrstir“, sagði
einn þeirra. „Íbúarnir við aðrar
götur í hverfinu hermdu svo
eftir okkur.“
Notaðar voru slöngur frá
Slökkviliði Ísafjarðarbæjar.
Börnin höfðu gaman af því að
þvælast fyrir og var ekki óalgengt að hvert barn bleytti
fleiri en einn galla.

Ofsaakstur á Hnífsdalsvegi

Tekinn á 134 km hraða
Ökumaður var mældur á
134 km hraða á Hnífsdalsvegi
á föstudagskvöld. Vegna reglna um 5 km vikmörk verður
maðurinn kærður fyrir að hafa
ekið á 129 km hraða, sem er
84% umfram leyfilegan 70 km
hámarkshraða.

Samkvæmt töflu frá Ríkislögreglustjóra mun hann þurfa
að greiða 20.000 króna sekt í
ríkissjóð og vera án ökuréttar
í mánuð, sé ekki um ítrekað
brot að ræða. Ef um ítrekun er
að ræða verða viðurlögin
þyngri.
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