ÓHÁÐ

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Miðvikudagur 16. maí 2001 • 20. tbl. • 18. árg.
Stofnað 14. nóvember 1984 • Sími 456 4560 • Fax 456 4564 • Netfang: bb
@bb
.is • Verð kr. 200 m/
bb@
bb.is
m/vvsk

„Fannst ég
aldrei eiga
heima fyrir
sunnan“
– sjá viðtal í miðopnu við Sigríði Maríu
Gunnarsdóttur (Siggu Maju) sem flutt
er aftur á Ísafjörð eftir fjögurra og
hálfs árs dvöl á höfuðborgarsvæðinu
Stjór
narliðið klofið í afstöðu til frestunar kvóta á smábáta
Stjórnarliðið

Harðvítug átök á Alþingi
Harðar deilur virtust í uppsiglingu á Alþingi, þegar blaðið fór í prentun, vegna ákvæða
í lögum um að setja kvóta á
ýsu, steinbít og ufsa hjá krókabátum í haust. Innan stjórnarflokkanna eru menn sem beita
sér af krafti gegn því að lögin
hafi framgang. Andstæðingar
laganna vilja að þeim verði
breytt þannig að smábátar
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haldi áfram á sama kerfi og
nú er. LÍÚ hefur krafist þess
að ekki verði hreyft við lögunum og lýst veiðum smábátanna sem „stjórnlausum“.
Mikil fundarhöld hafa verið
milli þingmanna og ráðherra
vegna þessa máls. Tíminn er
naumur því að þingi lýkur í
vikunni og að óbreyttu fara
smábátarnir á kvóta. Einstakir
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stjórnarþingmenn hafa rætt
við stjórnarandstöðuna vegna
málsins og óskað eftir stuðningi þeirra til að kveða niður
lögin.
Hér er á ferðinni mjög stórt
mál sem snertir marga og bæði
einstaklinga og byggðarlög.
Þingmenn Vestfjarða, Guðjón
Arnar Kristjánsson og Karl V.
Matthíasson lögðu fyrir nokk-

ru fram frumvarp að ákvæðinu
um krókabátana yrði frestað á
meðan heildarlausn í fiskveiðimálunum liggur ekki fyrir.
Vitað er, að ýmsir stjórnarþingmenn, bæði á Vestfjörðum og víðar, eru mjög andvígir því að umrædd kvótasetning
á smábáta komi til framkvæmda í haust. Hins vegar
telja ýmsir aðrir óviðunandi,

að smábátarnir geti haldið
áfram óhindruðum veiðum úr
stofnum sem aðrir hafa ekki
frjálsan aðgang að. Sjávarútvegsráðherra segist ekki sjá
neinn flöt á því að hægt verði
að fresta lögunum. Jafnframt
hefur hann sagt, að hann tryði
því ekki að stjórnarsinnar leituðu liðsinnis stjórnarandstöðunnar.

19.4.2017, 09:30

Flateyri

Kubbur
lægstur
Fjögur tilboð bárust í útboðsverkið „Gatnagerð á Flateyri, 1. áfangi. Tæknideild og
bæjarráð Ísafjarðarbæjar eru
sammála um að taka beri
lægsta tilboðinu, sem Kubbur
ehf. á Ísafirði átti, kr. 48,2
milljónir.
Hin tilboðin áttu Jónas Jónbjörnsson, Súðavík, kr. 56,2
m, Græðir sf., Flateyri, kr. 78,2
m, og Hólsvélar ehf., Bolungarvík, kr. 88,3 m. Kostnaðaráætlun hönnuðar var kr. 53,4
milljónir.

TIL HUNDAEIGENDA Í ÍSAFJARÐARBÆ

Framkvæmdir við hringtorgið hófust í gærmorgun.

Gerð hringtorgs á Ísafirði hafin

Tengir saman fimm götur
Í gær hófst vinna við gerð
hringtorgs á mótum Hafnarstrætis og Skutulsfjarðarbrautar á Ísafirði. Torgið mun
reyndar tengja saman fimm
götur: Skutulsfjarðarbraut,
Pollgötu, Hafnarstræti, Sólgötu og Hrannargötu. Vegagerðin hefur yfirumsjón með
verkinu og sér um alla jarðvinnu og slitlagsgerð. Rörtækni sér um lagnavinnu en
mikið mun verða um endur-

nýjun á skolplögnum og slíku.
Þá sér Elías Skaftason múrari
um hellulagnir en Orkubú
Vestfjarða og Landssíminn sjá
um raflagnir og símalagnir.
„Nú er hafin lagnavinna og
búist er við að henni ljúki um
næstu mánaðamót“, sagði
Geir Sigurðsson, rekstrarstjóri
Vegagerðarinnar á Ísafirði í
samtali við blaðið í gær. „Þá
hefst formun torgsins sjálfs.
Við vonumst til að verkinu

verði lokið fyrrihluta júlímánaðar.“
Með gerð hringtorgsins
koma til með að myndast fleiri
bílastæði við Ísafjarðarkirkju
og er ekki vanþörf á. Talið er
að verkið muni í heild kosta
um 30 milljónir. „Vegfarendur
geta átt von á einhverjum
óþægindum. Vegagerðin vonar þó að þeir muni sýna framkvæmdunum skilning“, segir
Geir.

Stórhuga bændur að Birkihlíð í Súgandafirði
Tryggvi Guðmundsson slær
fyrsta höggið.

Ísafjörður

Golfvertíðin hafin
Tryggvi Guðmundsson,
formaður Golfklúbbs Ísafjarðar, sló fyrsta högg golftíðarinnar þetta árið á aðalvelli
klúbbsins í Tungudal. Eins og
venja er leikur ákveðinn hópur
embættismanna í klúbbnum
fyrsta hringinn á hverju vori.
Auk Tryggva voru það þeir
Gylfi Sigurðsson, framkvæmdastjóri klúbbsins, Óli
Reynir Ingimarsson og Tryggvi Sigtryggsson. Engum sögum fer af höggafjölda hjá þeim
félögum á þessum vígsluhring
ársins 2001.

Að gefnu tilefni eru eigendur óskráðra
hunda í Ísafjarðarbæ minntir á að
hundahald er bannað í Ísafjarðarbæ.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar er þó
heimilt að veita einstaklingum búsettum í Ísafjarðarbæ undanþágu til
hundahalds að uppfylltum ákveðnum
skilyrðum.
Þeir hundaeigendur sem eru með
óskráða hunda er hér með gefinn frestur til 31. maí nk. til að ganga frá sínum
málum. Eftir þann tíma mun hundaeftirlitsmaður undirbúa frekari aðgerðir á kostnað hundaeigenda.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði svo og hjá
hundaeftirlitsmanni.
Hundaeftirlitsmaður er Hermann Þorsteinsson, Fremri-Breiðadal í Önundarfirði, sími 861 1442.
Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.

Hyggjast virkja Botnsá
og selja OV orkuna

Meðhjálpari,
kirkjuvörður og
kirkjugarðsvörður

kW rafal. Sex til sjö mánaða
afgreiðslufrestur er á búnaðinum, en Birkir vonast til að
virkjunin verði komin í gagnið
fyrir árslok. „Þetta er spennandi dæmi og hefur lengi staðið til að virkja. Það tekur tíma
að komast í gegnum kerfið en
nú er svo komið að ólíklegt er
að framkvæmdirnar strandi á
leyfum hins opinbera. Umhverfisáhrifin verða lítil, ekkert uppistöðulón verður gert
og rörin verða neðanjarðar,
svo að það eina sem sést verða
stöðvarhúsin“, segir Birkir
Friðbertsson, bóndi í Birkihlíð.

Sóknarnefnd Hólssóknar í Bolungarvík óskar eftir starfskrafti til að sinna eftirfarandi:
Starfi meðhjálpara, kirkjuvarðar og kirkjugarðsvarðar.Starfið er laust nú þegar.
Skriflegar umsóknir óskast sendar til formanns sóknarnefndar, Einars Jónatanssonar, Völusteinsstræti 36, 415 Bolungarvík,
sem gefur nánari upplýsingar ásamt sóknarpresti. Símanúmer Einars eru vs. 450 7200,
hs. 456 7425, gsm. 892 8525. Símanúmer
sóknarprests eru vs. 456 7435, hs. 456
7135, gsm. 866 4963.
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2001.

Birkir Friðbertsson, bóndi
í Birkihlíð í Súgandafirði, og
synir hans Björn og Svavar,
hyggjast í félagi við tvo menn
aðra koma upp virkjun í botni
Súgandafjarðar. Rafmagnið
hyggjast þeir að selja Orkubúi
Vestfjarða.
Áin sem virkja skal er oftast
kölluð Botnsá en sumir munu
kalla hana Langá. „Það er
reiknað með því að virkjunin
komi til með að framleiða frá
230 kW upp í 500 kW, eftir
því hversu mikið vatn er í ánni
hverju sinni“, segir Birkir. Verið er að stofna fyrirtæki um
reksturinn og á það að heita

Feðgarnir að Birkihlíð í Súgandafirði hyggjast selja rafmagnið til Orkubúsins.
Dalsorka. Birkir segist reikna
með því að reksturinn muni
borga sig. „Það verður samt
enginn ofsagróði.“
Ákveðið hefur verið að
kaupa Pelton-hverfil og 600

Örlaganætur á Alþingi
Á Alþingi róa menn nú lífróður. Tíminn í lendingu á vorþingi styttist með degi
hverjum. Hart er tekist á um kvótasetningu smábáta og lagasetningu til að ljúka
deilum sjómanna og útvegsmanna.
Líkur benda til að innan allra flokka megi finna þingmenn reiðubúna
til að láta höggið ríða á óvinum stórútgerðarinnar númer eitt, trillukörlum,
með gildistöku kvótalaga á smábáta og rústa þar með þá uppbyggingu
sem átt hefur sér stað á ný í ýmsum sjávarplássum eftir langvinna baráttu.
Þingmennirnir Guðjón Arnar Kristjánsson og Karl V. Matthíasson hafa lagt til
að gildistöku laga um kvótasetningu smábáta verði frestað um eitt ár. Þessi
frestun er svo sjálfsagður hlutur sem mest má verða þótt ekki væri nema af þeirri
ástæðu, að tillögur nefndar um endurskoðun fiskveiðistjórnunar hljóta að þurfa
að liggja fyrir áður en svo afdrifarík ákvörðun er tekin.
Sjávarútvegsráðherra Íslands, sem lýst hefur því yfir að fólksfækkun á landsbyggðinni verði með engu móti rakin til kvótakerfisins, lætur þessa röksemdafærslu sem vind um eyrun þjóta, því miður. „Það mun ekki takast að mynda
meirihluta um að fresta því að lögin nái fram að ganga“, er haft eftir ráðherranum

Frá útgefendum:

í DV og hann trúir því ekki með nokkru móti að þingmenn stjórnarflokkanna
fylgi sannfæringu sinni, og snúist þar með gegn vilja hans, þótt þeir séu andvígir
lögum um kvóta setningu smábáta.
„Það er mikill stuðningur við smábátana, bæði meðal stjórnarþingmanna og þingmanna stjórnarandstöðunnar,“ segir Einar K. Guðfinnsson,
formaður sjávarútvegsnefnar Alþingis. Málið er mjög heitt, segir Einar
Kristinn og „það hreinlega verður að nást samkomulag í málinu.“
Félagi Einars Kristins í stjórnarliðinu, Kristinn H. Gunnarsson, segir hins
vegar að „ef ekki næst niðurstaða sem er ásættanleg“ geti hann hugsað sér að
standa að meirihluta með stjórnarandstöðunni í málinu, ef í harðbakkann slær, að
því er DV hefur eftir honum.
Margar og sumar svartar eru örlaganæturnar á Alþingi í sögu fiskveiðistjórnunar
á Íslandi. Enn ein er nú fram undan. Þar verður hart tekist á um frumburðarrétt
íbúa sjávarplássa um land allt. Vonandi fær sú örlaganótt sem senn gengur yfir
ekki jafn döpurleg eftirmæli og ein hinna fyrri svörtu nátta, að á þeirri nóttu hafi
ekki allir þingmenn vitað hvað þeir voru að samþykkja.
s.h.
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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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Fasteignaviðskipti

Þegar náttúran skartar sínu blíðasta og fegursta við Ísafjarðardjúp

Fjörutíu kílómetra kajakróður með stórsteikum
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
Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
fljótlega Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² ein býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Fallegt útsýni.
Skipti á minni eign möguleg
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m² ein býlishús á tveimur hæðum.
Húsið er mikið uppgert. Áhv.
ca. 6,4 m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar lóð Laust strax. Tilboð óskast
Hrannargata 4: 257,6 m²
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.
Seljalandsvegur 85 - (Litla-býli):

118,5 m² einb.hús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert. Verð 6,7 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² ein býlishús á einni hæð ásamt
kjallara, bílskúr og 1000 m²
eignarlóð. Verð 8,5 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.
Stakkanes 16: 226,2 m² raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og kjallari. Skoðum öll tilboð en verð
er aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m²
glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bíl skúr. Tilboð óskast
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herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
140m² 4-5 herb.íbúð á miðhæð
í tvíb.húsi ásamt 28 m² bílskúr
og 3ja herb. sér íbúð í kjallara
ca. 60 m². Getur selst saman
eða í sitt hvoru lagi. Áhv. ca. 5
m.kr. Verð á hæð og bílskúr
10,5 m.kr. og á kjallaraíbúð
3,7 m.kr.

Átta manna hópur lagði upp
í kajakaferð frá Súðavík á
föstudagskvöld og hafði lagt
að baki um 40 kílómetra róður
(með nokkrum áningum) þegar komið var til Ísafjarðar
síðdegis á laugardag. Meðal
ræðaranna var Erlingur Sigtryggsson héraðsdómari.
Þetta var fyrsta ferð hans af
þessu tagi en hann hefur að
undanförnu stundað þjálfun í
kajaklist.
Frá Súðavík var róið inn í
Folafót milli Seyðisfjarðar og
Hestfjarðar. Þar voru etnar
stórsteikur sem matreiddar
voru við eld af sprekum
náttúrunnar áður en gengið
var til náða. Um morguninn
var róið norður fyrir Vigur en
síðan farið þar í land og þegnar

Erlingur Sigtryggsson héraðsdómari gleymdi öllum lagaflækjum og reri kajak eins og
hann hefði aldrei gert annað.
kaffiveitingar.
viðkomu á Kambsnesi milli munu hafa verið ræðurunum
Á heimleiðinni var komið Seyðisfjarðar og Álftafjarðar. ljúfari í þessari ferð og að
við í Folafæti á ný en síðan Veður var dýrlegt og sjórinn henni lokinni en gerist að
haldið til Ísafjarðar með sléttur. Bæði matur og hvíld öllum jafnaði.

3ja herb. íbúðir
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.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Skoða öll
tilboð. Mögul. að taka bíl uppí.
Áhv. ca. 3 m.kr.Verð 5,5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Tilboð óskast
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríb.húsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja
innrétta eftir eigin höfði.
Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir

Fjórir af ræðurunum við upphaf steikaráts í Folafæti. Frá
vinstri: Arnar Þór Stefánsson, Halldór Sveinbjörnsson, Erlingur Sigtryggsson og Hermann Hermannsson.

Náttstaður í blíðunni í Folafæti. Dómarinn sefur svefni
hinna réttlátu en yfir Djúpið sér til Snæfjallastrandar og
Innraskarð hægra megin á myndinni.

Komið að landi í Folafæti.

Arnar Þór Stefánsson með bæjarhúsin í Vigur í baksýn.

Grundargata 6: 49,2 m² íbúð
á 2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi. Verð 3,5 m.kr.
Sundstræti 24:69 m² skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð
í fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3:80,7 m² íbúð á 2. h.
ásamt rislofti. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.

4-6 herb. íbúðir

Bolungarvík

Aðalstræti 20: 136,5 m² 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt tilheyrandi
geymslu og sameign. Svalir í
suður. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m² fal leg 4ra herb. íbúð á n.h. í
tvíb.húsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Bak lóð fylgir neðri hæðinni. Áhv.
ca. 1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin
er í góðu standi. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herb.
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra

Vitastígur 25b: 101 m² 4ra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi.
Sér inngangur. Tilboð óskast

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr, sólstofu og
tveimur sólpöllum.
Tilboð óskast

Fasteignir í
þessari
auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni
að Hafnarstræti 1
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Pétur Tryg
gvi Hjálmarsson opnar gull- og silfurverkstæði í Kiwanishúsið á Skeiði
Tryggvi

,,Ísafjörður fór allt í einu
að toga svo mikið í mig“
Pétur Tryggvi Hjálmarsson, gull- og silfursmiður,
sem búsettur er í Danmörku, hefur undirritað
samning um kaup á gamla
Kiwanishúsinu á Skeiði á
Ísafirði. Hyggst hann
koma á fót verkstæði í
húsinu og smíða þar stærri
silfurhluti og skartgripi.
„Ég smíða mest fyrir Japansmarkað“, segir Pétur
Tryggvi. „Það skiptir í
raun litlu hvort ég smíða
gripina í Danmörku eða á
Ísafirði. Svo lengi sem
pósthús er nálægt er ég vel
settur.“ Pétur er fæddur á
Ísafirði og uppalinn þar að
mestu. „Ég er af Grænagarðsfólkinu. Afi minn var
Pétur Tryggvi Pétursson
og móðir mín Unnur
Pétursdóttir. Kona mín,

Hlín Hermannsdóttir, er
líka ættuð að vestan, þó
aldrei hafi hún búið þar,
en hún er barnabarn
Þórðar Einarssonar“,
segir Pétur.Undanfarin 13
ár hefur Pétur búið í
Gentofte í Danmörku. „Ég
lærði gull- og silfursmíði í
Danmörku á árunum ´81´82. Svo fór ég til Íslands,
en flutti aftur út 1988.
Síðan eru liðin 13 ár sem
er miklu meira en nóg.
Ísafjörður fór allt í einu að
toga svo mikið í mig og er
ég að hugsa um að flytja
vestur. Ég ætla að vera
einn á verkstæðinu, hlutirnir verða aldrei eins og
þeir eiga að vera nema
maður geri þá sjálfur“,
segir Pétur Tryggvi
Hjálmarsson.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Stórholti 7. Laus strax.
Upplýsingar í símum 861
6778 og 898 3834.
Til sölu er sambyggður
barnavagn og kerra og
bílstóll. Upplýsingar í síma
456 4092.
Til sölu er Starcraft fellihýsi árg. 1992. Uppl. í
síma 456 4364 á kvöldin.

Gönguhópur Gigtarfélagsins ferð í göngu frá
vegamótunum á Barðaströnd kl. 13 alla laugardaga. Allir velkomnir.
Óska eftir einstaklingsíbúð eða lítilli íbúð á eyrinni á Ísafirði. Upplýsingar
í síma 867 7747.
Til sölu er Lada Sport árg.
1987. Skoðuð 2002. Tveir
dekkjagangar fylgja. Uppl.
gefur Magnús í símum 456
3919 eða 450 4500.
Til sölu er Honda Civic
árg. 1990. Upplýsingar í
síma 456 4944.
Óska eftir vinnu við ræstingar á kvöldin. Uppl. gefur Berglind í síma 866
8264 eftir kl. 15.

Gamla Kiwanishúsið á Skeiði á Ísafirði.

Í Gamla apótekinu, kaffiog menningarhúsi ungs fólks
á Ísafirði, var síðastliðinn
sunnudagur helgaður mæðradeginum. Þá var mæðrum
boðið sérstaklega í kaffi og
jafnframt tróðu mæðgur og
mæðgin upp með söng og
píanóleik og fleiru af því tagi.
Myndin sem hér fylgir var

tekin á fagnaðinum í Apótekinu á mæðradaginn.
Lifandi tónlist verður með
kaffinu á sunnudögum í sumar
í Gamla apótekinu. Þessi tilhögun hófst fyrra sunnudag
þegar Sigríður Schram forstöðumaður var meðal annarra
flytjenda.

Drög að vímuvar
narstefnu Súðavíkurhrepps lögð fram
vímuvarnarstefnu

Samstaða allra íbúa, félagasamtaka
og fleiri er vænlegust til árangurs
mun hreppsnefnd fjalla um
þau á næsta fundi sveitarstjórnar.
Í drögum að vímuvarnarstefnu Súðavíkurhrepps kemur fram að samstarf hreppsins
og íbúanna sé nauðsynlegt til
að markmiðum um vímuvarnarstefnu verði náð. ,,Einnig er
mikilvægt að félagasamtök og
fyrirtæki í hreppnum hafi
skýra stefnu í vímuvörnum

Til sölu eða leigu er gullfalleg 3ja herb. íbúð að
Mjallargötu 1a, Ísafirði.
Ásett verð er kr. 6,8 millj.
Öll tilboð skoðuð. Upplýsingar í síma 456 4998 og
456 5050.

Til sölu eru fjögur,15"
jeppadekk á felgum. Verð
kr. 6.000.- pr. stk. Upplýsingar í símum 456 4244 og
892 7911.

Mæðradagur í
Gamla apótekinu

Frá því í febrúar 1998 hafa
sveitarfélögin á norðanverðum Vestfjörðum, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurbær og
Súðavíkurhreppur, unnið
saman að málefnum sem
tengjast vímuvörnum á svæðinu. Einn þáttur í þeirri vinnu
er að sveitarfélögin samþykki
vímuvarnarstefnu. Nú liggja
fyrir drög að vímuvarnarstefnu Súðavíkurhrepps og

smáar

enda er sú leið vænlegust til
árangurs,“ segir í drögunum.
Þar segir einnig: ,,Markmið
vímuvarnarstefnunnar skal
vera, að hafa áhrif á að ungt
fólk hefji ekki neyslu vanabindandi vímugjafa. Stefnt
skal að því að draga úr neyslu
vímuefna með fræðslu og
upplýsingastarfi ásamt því að
efla einstaklinginn til varnar
gegn þeirri vá sem steðjar að
samfélaginu með auknu framboði á hættulegum efnum og
eftirspurn nýrra neytenda.
Áhersla skal lögð á það við
unglinga að þeir fresti því að
taka ákvörðun um áfengis- og
tóbaksneyslu til þess tíma að
þeir hafa náð fullum þroska.“
Þá segir í drögunum að

Súðavíkurhreppur hafni með
öllu dreifingu, sölu eða neyslu
ólöglegra vímuefna í byggðarlaginu. Markmið hreppsins
eru þrjú: 1. Engin ólögleg
vímuefni í Súðavíkurhreppi.
2. Að börn og ungmenni neyti
hvorki tóbaks né áfengi. 3.
Að almenn neysla áfengis og
tóbaks dragist saman. Leiðir
hreppsins til að ná þessum
árangri eru m.a. þessar:
Í atvinnuauglýsingum á
vegum sveitarfélagsins verði
tekið fram að ekki sé reykt í
vinnutíma né á vinnustað. Í
ráðninga- og starfssamningum komi fram að farið sé eftir
reglum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis um tóbaksvarnir á vinnustöðum frá

2. febrúar 1999.
Áfengi skal ekki haft um
hönd á fundum nefnda eða
stjórna á vegum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn veiti ekki
áfengi á sveitarstjórnarfundum. Í nafni sveitarfélagsins
skal ekki gefa áfengi né veita
það í verðlaun. Aldrei skal
veita tóbak í nafni sveitarstjórnar og fylgja skal lögum
um tókbaksvarnir meðan
menn eru að störfum á vegum
og í nafni sveitarstjórnarinnar.
Súðavíkurhreppur veiti foreldrafélaginu á staðnum fjárstyrk, ef með þarf, til að standa
straum af kostnaði vegna
fræðslu eða fyrirlestra sem
hafa forvarnargildi.

Óska eftir að kaupa gangfæran bíl fyrir lítinn pening. Uppl. í síma 866 7381
eða 456 8480.
Til sölu er Subaru Legacy
árg. 1991. Bifreiðin er í
góðu standi og hefur aðeins
verið notuð af eigendum á
Vestfjörðum. Upplýsingar
í síma 892 1694.
Til sölu er svart 20" reiðhjól fyrir drengi. Upplýsingar í síma 897 4667.
Til sölu er notaleg 3ja
herb. íbúð í hjarta bæjarins
á þessu líka fína verði. Mjög
hagstæð áhvílandi lán.
Nýjar raflagnir, nýtt gler,
parket á gólfum. Uppl.
gefur Hermann í símum
456 3179 eða 456 4594.
Barnlaus hjón úr sveit
óska eftir íbúð. Algerri
reglusemi heitið. Meðmæli.
Uppl. í síma 690 9053.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísafirði. Laus 1. júní.
Upplýsingar í símum 456
4212 eða 698 4212.
Til sölu er barnavagn með
burðarrúmi sem hægt er
að breyta í kerru. Vagninn
er grænn/hvítur og köflóttur. Mjög góður vagn.
Verð ca. 10-15 þús. Á sama
stað er til sölu ný hoppiróla
á kr. 3.500. Uppl. í símum
456 5057 og 694 7376.
Til sölu erNissan Terrano
II SE, árg. 1997, ekinn 58
þús. km. Skipti koma til
greina. Upplýsingar í síma
456 4174 eftir kl. 14.
Canonmyndavél tapaðist
27. apríl. Finnandi vinsamlega hringi í síma 580
8520. Fundarlaun.
Óska eftir að komast á sjóinn. Upplýsingar í síma
866 2907.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
nálægt miðbæ Reykjavíkur, fullbúin húsgögnum,
frá 20. maí til 20. ágúst.
Uppl. í síma 891 7731.
Til sölu eru línuskautar
nr. 38 og 40. Verð kr.
2.000.- parið. Upplýsingar
í síma 456 4558.
Til sölu er tjaldvagn árg.
92. á góðu verði. Uppl. í
símum 863 3894 og 456
3794.
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Vinnumálastofnun
Eftirfarandi starf hjá Vinnumálstofnun er
laust til umsóknar:

Afgreiðslufulltrúi
hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða
Um er að ræða fullt starf sem felst m.a. í:
• skráningu atvinnuleitenda.
• vinnslu og útborgun atvinnuleysisbóta.
• Almennum skrifstofustörfum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið
stúdentsprófi og hafi reynslu af skrifstofustörfum. Þá er nauðsynlegt að umsækjandi
hafi góða hæfni til mannlegra samskipta
ásamt skipulagshæfileikum og geti unnið
sjálfstætt.
Skrifstofa Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða
er á Ísafirði og eru starfsmenn þrír. Upplýsingar um starfið veita Guðrún Stella Gissurardóttir, forstöðumaður Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða í síma 450 3000 og Heiða
Gestsdóttir, starfsmannastjóri Vinnumálastofnunar í síma 515 4800.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör,
réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr.
70/1996.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil skal skila til Vinnumálastofnunar, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150
Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 28. maí
nk.

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.

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
Magnúsína Olsen
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
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Þorkell Samúelsson
Veigar Þór Guðbjörnsson
Maron Pétursson
Jóhann Egilsson
Klara Björnsdóttir
Júlíana Ernisdóttir
Grétar Þór Magnússon

Magnús Magnússon (tv) og Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson.

Skipanaust ehf. á Ísafirði er sambland af vélsmiðju og skipasmíðastöð

Vantar June Munktell með glóðarhaus
Fyrirtækið Skipanaust á
Ísafirði á sér ekki langa sögu.
Það var stofnað í nóvember á
síðasta ári eftir að Skipasmíðastöðin á Ísafirði varð
gjaldþrota. Menn vissu að lítið
myndi þýða að reka fyrirtækið
á svipaðan hátt og skipasmíðastöðvarnar höfðu verið
reknar. Því var ákveðið að
breyta til, hafa allt smærra í
sniðum og halda fótunum á
jörðinni. Þeir Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson og Magnús
Magnússon eru tveir þeirra
sem stofnuðu fyrirtækið.
„Skipanaust var stofnað 1.
nóvember. Strax var ákveðið
að hafa starfsmenn ekki fleiri
en verkefnin buðu upp á og
eru nú alls sjö manns að vinna
hjá fyrirtækinu, ég þar með
talinn“, segir Magnús sem er
framkvæmdastjóri hjá Skipanausti. „Vissulega væri gaman að geta fjölgað mönnum á
gólfinu en tíminn verður bara
að leiða í ljós hvað gert verður.
Ég held að það sé langt í að
eins margir vinni hér og unnu
hjá Skipasmíðastöð Ísafjarðar.“

Járnsmíði og vélsmíði
Þeir Magnús og Aðalsteinn
Ómar eru sammála um að
smiðjur í þessari grein hafi átt
erfitt uppdráttar að undanförnu. „Það kveinka sér allir,
ekki síður stóru skipasmíðastöðvarnar en minni smiðjur“,
segir Aðalsteinn Ómar. „Það
hafa verið frekar erfiðir tímar.
Nýsmíði skipa hefur legið í
dvala á Íslandi í nokkuð langan tíma og sér ekki fyrir endann á þeirri lægð. Við ætlum
ekki einu sinni að reyna að fá
nýsmíðaverkefni, í það minnsta ekki á næstunni. Við ætlum
að einbeita okkur að viðgerðum, viðhaldi, breytingum og

slíku.“
Magnús tekur í sama streng
og segir: „Við tökum í rauninni að okkur allt sem til fellur
og erum sennilega blanda af
vélsmiðju og skipasmíðastöð.
Þannig höfum við til dæmis
tekið að okkur verkefni tengd
uppsetningunni á nýju skíðalyftunni á Tungudal. Allt sem
við kemur járn- og vélsmíði
er okkar mál.“

Naustinu breytt

Þessa stundina erum við
aðallega að vinna í öllum togurunum sem eru í landi út af
sjómannaverkfallinu. Það hefur verið nóg að gera hjá okkur
að undanförnu og Skipanaust
er eitt af fáum fyrirtækjum
sem hefur meira að gera þegar
það er verkfall hjá sjómönnum. Samt held ég að það sé
ekki hægt að segja að við
græðum á þessu verkfalli. Það
tapa að sjálfsögðu allir á því
þegar til lengdar er litið.“

Gengislækkunin hjálpar

Rekstur fyrirtækisins hefur
gengið vel frá því að það var
stofnað. „Það mætti reyndar
vera meira að gera“, segir
Aðalsteinn Ómar. „Við höfum
þó getað haldið uppi vinnu
fyrir þann mannskap sem hér
er. Það sem máli skiptir er að
fyrirtækið er ekki að tapa peningum. Við gerðum uppgjör
um áramótin og þar kom í ljós
að það er rekið réttu megin
við núllið. Við vorum að sjálfsögðu ekkert óhressir með
það.
Verkefnastaðan hefur líka
farið batnandi að undanförnu.
Með hækkandi sól og hlýnandi veðri sjáum við fram á
aukin verkefni. Litlu bátarnir
fara sennilega að koma inn
einn af öðrum. Við ætlum að
reyna að bæta þjónustuna við
þá og breyta Naustinu þannig
að hægt verði að hífa þá upp
og menn geti gert við þá að
hluta til sjálfir.“

Skipasmíðastöðvar hafa
lengi átt erfitt uppdráttar. „Ég
held að það hafi ekki verið
smíðaður togari á Íslandi frá
því að raðsmíðaskipin voru
gerð. Ódýrt vinnuafl í Póllandi, Chile, Kína og víðar
hefur orðið til þess að mörg
verkefni tapast. Norðmenn
eru núna að lenda í svipuðum
vandræðum. Þeir geta illa
keppt við stöðvar í öðrum
löndum, enda er ekki nærri
því eins mikið smíðað í Noregi nú og áður“, segir Aðalsteinn Ómar.
„Sú gengislækkun sem hefur verið á krónunni hjálpar
okkur náttúrlega mikið og
bætir samkeppnishæfnina. Þó
svo að við séum ekki í nýsmíði
þá þurfum við samt að keppa
við erlendar stöðvar um viðhalds- og breytingarverkefni.“

Meira að gera
í verkfallinu

Sex hestafla
glóðarhausvél

Skipanaust er að sækjast
eftir tveimur stórum verkefnum. „Það er lenging á einum
bát og vélarskipti í öðrum“,
segir Magnús. „Við höfum að
sjálfsögðu öll tæki, tól og
mannskap í slík verkefni.

Þeir Magnús og Aðalsteinn
Ómar eru sammála um að
bjartari tímar séu framundan.
„Ég sé ýmis teikn á lofti“,
segir Magnús. „Smábátaútgerð hefur aukist gífurlega á
svæðinu að undanförnu og er
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þar stór markaður fyrir hendi.
Við þurfum að sjálfsögðu að
breyta einhverju til að geta
betur tekið á móti þessum
bátum, eins og breytingunum
á Naustinu sem Aðalsteinn
Ómar talaði um áðan.
Þess má geta að við höfum
tekið inn Sædísi ÍS 467, 15
tonna eikarbát sem var smíðaður 1938. Hann er í eigu
Byggðasafnsins og stendur til
að varðveita hann á sjó. Þetta
er langtímaverkefni og eigum
við eftir að dútla okkur við
viðgerðirnar í einhvern tíma.
Það sárvantar vél í bátinn. Hún
þarf að vera gömul, helst af
June Munktell gerð eins og
var í bátnum.
Við fengum vél sem til stóð
að setja í bátinn. Hún þótti þó
hvorki nógu gömul né nógu
kraftmikil. Vélin er með glóðarhaus og skilar ekki nema
sex hestöflum.“

Ætti aldrei
að segja aldrei
Magnús Magnússon kemur
úr Kópavoginum. „Ég er þó
kunnugur öllum innviðum
hússins enda vann ég á tæknistofunni hjá Skipasmíðastöð
Marselíusar á árunum 19861994. Ég hef að undanförnu
unnið hjá Skipasýn fyrir sunnan, en kom hingað 1. nóvember til að taka við þessari
stöðu hjá hinu nýstofnaða
fyrirtæki.“
Aðalsteinn Ómar segir
nokkuð ljóst að Skipanaust
verður aldrei eins stórt fyrirtæki og skipasmíðastöðvarnar
gömlu. „Þó ætti maður aldrei
að segja aldrei. Það gæti vel
verið að það yrði einhvern
tímann aftur hagkvæmt að
smíða báta á Íslandi. Til þess
þarf umhverfið þó að breytast
mikið.“
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„Mér fannst ég aldrei
eiga heima fyrir sunnan“
Sigríður María Gunnarsdóttir (Sigga Maja) og eiginmaður hennar, Friðrik Sigurðsson, eru flutt aftur til Ísafjarðar eftir fjögurra og hálfs
árs dvöl í höfuðborginni. Sigríður segir að alltaf hafi staðið
til að flytja aftur heim. Þau
ætluðu að vísu að vera lengur
fyrir sunnan en Sigríður þoldi
illa við í höfuðstaðnum og
þess vegna var heimferðinni
flýtt eins og frekast var unnt.
Nú eru þau aftur snúin og
hafa fest kaup á nosturstofunni Sól og fegurð þar sem
Sigríður ætlar að einbeita sér
að því að láta vel að Ísfirðingum og nærsveitamönnum.
„Ég ætla að dekra við mitt
fólk af því að mér þykir svo
vænt um það. Ég neyðist víst
til að taka eitthvað fyrir þjónustuna en það verður eflaust
skrítið fyrir mig. Mér hefur
alltaf verið illa við að rukka
fyrir hlutina. Ég hef aldrei rekið fyrirtæki og veit náttúrlega
ekkert hvað það er. Það verður
stórfurðulegt að fara að selja
eitthvað. Fyrirtækið þarf þó
peninga til að halda sér réttu
megin við núllið.“

Lá á að komast vestur
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Sigríður segist hafa flutt til
Reykjavíkur til þess að læra
nýja hluti. „Ég hef alltaf unnið
með fólki, alla mína tíð. Ég er
alltaf að vinna með eldra og
eldra fólki og má segja að ég
hafi elt suma frá því að þeir
voru litlir. Lengi var ég að
vinna á gæsluvelli en fór svo
að vinna með sumarbúðir á
Núpi. Seinna vann ég með
unglingamiðstöðina og síðan
fór ég að kenna börnum að
renna sér á skíðum.
Í Reykjavík var ég að læra
að dekra við fólk. Ég fór í
nuddskóla og nú er ég búin að
læra alhliða nudd. Námið er
mjög ítarlegt og tekur mikinn
tíma. Til viðbótar við nuddið
tók ég ýmsa kúrsa. Suma
þeirra þurfti ég taka í miklum
flýti, því undir það síðasta var
mér farið að liggja ansi mikið
á að komast aftur vestur.“

Vestfirsku
ræturnar sterkar
„Ég nýtti tímann rosalega
vel á meðan ég var í Reykjavík
og sat aldrei auðum höndum.
Mér leið þess vegna alls ekkert illa fyrir sunnan en það var
samt alltaf eitthvað sem vantaði. Vestfirsku ræturnar

eru alveg ofsalega sterkar og
fjöllin kalla mjög hátt á mann.
Oft fannst mér ég ekki tala
sama tungumálið og fólkið í
Reykjavík. Ég veit ekki af
hverju það stafaði en mér
fannst alltaf eins og ég byggi
í ferðatösku. Ég náði aldrei
að koma mér almennilega
fyrir og fannst ég aldrei eiga
heima fyrir sunnan.“

Dekurdagar
Sigríður hefur fest kaup á
Sól og fegurð í Túngötu á Ísafirði. Ætlar hún að bylta stofunni? „Það er engin hætta á
því. Það sem Agnes Ásgeirsdóttir hefur verið að gera með
stofuna er alveg stórkostlegt.
Ég ætla að fylgja því starfi
eftir en koma með nokkrar
nýjungar. Það helsta er að
sjálfsögðu nuddið. Fyrir var
boðið upp á allskyns heilsubótarmeðul, svo sem strata
rafnudd, sogæðanudd og að
sjálfsögðu ljósabekki. Ég ætla
að bjóða upp á spennandi
dekurdaga og kynna þá þegar
þar að kemur.
Sigríður Hreinsdóttir,
fótaaðgerðafræðingur
og frænka

mín, ætlar að hjálpa mér að
dekra við fólkið. Hún er mjög
góð og við frænkurnar ætlum
virkilega að leggja okkur
fram.“

undanförnu út af þessum
kaupum mínum á stofunni.
Þegar ég verð búin að koma
mér almennilega fyrir fer ég
aftur að búa þá til.“

Hvíldarpokar með
hressingarjurtum

Stolt af Gamla
apótekinu

Aðspurð segist Sigríður líklega ekki ætla að breyta nafni
stofunnar. „Stofan heitir Sól
og fegurð og mun að öllum
líkindum gera það áfram. Þó
ég komi með ýmsar nýjungar
breytist stofan ekki mikið.
Ég ætla að bjóða upp á poka
sem ég hef verið að selja fyrir
sunnan. Pokana kalla ég Hvíld
en gerð þeirra er eitt af því
sem ég var að sýsla við fyrir
sunnan. Í pokana set ég alls
kyns slökunar- og hressingarjurtir. Á þá teikna ég svo
myndir og sæki efnið í landslagið og umhverfið fyrir vestan.
Þessir hvíldarpokar hafa
selst mjög vel fyrir sunnan.
Því miður hef ég haft lítinn
tíma fyrir svona dundur að

Sigríður segir ótrúlega
margt hafa breyst til batnaðar
síðan hún flutti frá Ísafirði.
„Það er eflaust erfiðara fyrir
fólk að sjá breytingarnar ef
það hefur búið hér síðustu ár
en ég tek mjög vel eftir þeim.
Það er miklu bjartara yfir öllum og ljóst að menn eru búnir
að fá mikla trú á framtíðina.
Framkvæmdasemin er ótrúlega mikil hjá Vestfirðingum
og hefur alltaf verið. Það hefur
mörgu verið komið í verk síðan ég flutti. Ég nefni sem
dæmi Gamla apótekið sem
mér finnst alveg frábær og
bráðnauðsynleg nýjung í bæjarfélagið. Ég er alveg fullviss
um að það er komið til að
vera. Svo má ekki gleyma
þeirri uppbyggingu sem
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hefur átt sér stað í Edinborgarhúsinu. Þar hefur fólkið verið
alveg ótrúlega duglegt.“

Menn verða að horfa
fram á veginn
„Fólk má ekki missa sjónar
á því góða sem gerist í bænum. Ég held að Ísfirðingar
sjálfir átti sig ekki alveg á því
hvað þeir hafa verið duglegir
við að byggja upp, bæði í félagsmálum og atvinnumálum.
Strákarnir í 3X-Stáli hafa verið að þenja sitt fyrirtæki út
með ógnarhraða og nágrannar
þeirra í Póls eru líka að gera
frábæra hluti. Svo má ekki
gleyma uppbyggingunni sem
hefur átt sér stað á öllum
sviðum ferðamannaþjónustunnar.
Við eigum marga harðduglega sjómenn og útgerðarmenn. Það er virkilega aðdáunarvert að fylgjast með því
hversu mikið smábátaútgerð
hefur vaxið, sérstaklega á
stöðunum í kringum Ísafjörð.
Þó að Norðurtanginn sé

farinn og togararnir séu ekki
jafn margir og áður er svo
margt sem hefur komið í staðinn og því má alls ekki
gleyma. Það má ekki gráta
það sem áður var heldur verða
menn að horfa fram á veginn.“

Skíðasvæðið að
verða það flottasta
Í félagsmálum hefur verið
lyft grettistaki. Fyrir utan
þessar tvær menningarmiðstöðvar sem ég minntist á áðan
er nauðsynlegt að benda á
hvað Tónlistarskólinn hefur
eflst mikið. Það vakti líka athygli mína að það þurfti ekkert
að auglýsa Skíðavikuna í ár.
Kynning var í lágmarki en það
skipti bara engu máli. Hér var
allt fullt af fólki, brottfluttum
Vestfirðingum og öðrum gestum. Nýja skíðalyftan finnst
mér líka vera fyrirtak og
skíðasvæðið í Tungudal er að
verða það flottasta á landinu.
Skólarnir hafa líka eflst
mikið. Það finn ég best í gegnum hana Írisi Ösp Gunnarsdóttur barnabarn mitt. Henni
líður ofsalega vel í skólanum,
og á meðan henni líður vel,
þá líður mér vel. Ég hef eiginlega myndað mér skoðun á
skóla- og æskumálum út frá
því sem hún hefur sagt mér.“

Burt með
hrepparíg og öfund
„Það meðal sem á eftir að
hjálpa okkur hvað mest til að
byggja svæðið upp er samtakamátturinn. Þess vegna
verða menn að hætta að
hnippa hver í annan og fara
frekar að vera stoltir hver af
öðrum. Hrepparígur og öfund

út í náungann er það sem gæti
helst staðið okkur fyrir þrifum.
Þegar ég var að vinna með
krökkum í sumarbúðunum á
Núpi, varð ég oft vör við mikinn hrepparíg sem búið var að
innprenta í börnin. Í rútunni
öskruðu menn „Ísfirðingar
bestir“ og „Bolvíkingar bestir“ og svo framvegis. Þá benti
ég börnunum á það að öll væru
þau eign Vestfjarða og það
skipti ekki máli úr hvaða firði
eða hvaða vík þau kæmu. Þau
væru öll Vestfirðingar og ættu
að hætta að pota hvert í annað.“

Starfsfólk Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði ekur Þorsteini í hjólastól að FSÍ þar sem beið hans morgunveisla.

Ætlar að kenna
fólkinu að hvíla sig
„Ég veit að Ísafjörður og
aðrir bæir eiga eftir að springa
út fljótlega. Þeir hafa áður farið í lægð og lifað það af. Mér
telst svo til að þetta sé þriðja
stóra lægðin sem við erum í
en þess verður ekki langt að
bíða að við hoppum upp úr
henni. Ég hef talað við margt
ungt fólk fyrir sunnan, bæði
þá sem hafa búið hér og líka
þá hafa rétt heimsótt svæðið.
Þetta fólk langar að koma og
búa fyrir vestan, en það eina
sem vantar er atvinnan og þar
þurfum við að halda áfram að
vera dugleg. Það hefur mikið
gerst í atvinnumálum og enn
á margt eftir að gerast, ég er
alveg fullviss um það.
Drifkrafturinn í Ísfirðingum
og Vestfirðingum öllum er
geysimikill, stundum eiginlega of mikill. Það sem vantar
er að kenna fólki að hvíla sig
og láta dekra við sig. Það er
einmitt það sem ég ætla að
reyna að kenna fólkinu mínu
næstu árin.“

Uppboð vörubirgða
– sala á tækjum
Vegna gjaldþrots JM ehf., sem rekið hefur
Björnsbúð, Ísafirði, verða eftirstöðvar vörubirgða seldar á uppboði sem sýslumaðurinn á
Ísafirði heldur við gömlu lögreglustöðina við
Fjarðarstræti, miðvikudaginn 23. maí kl.
17:00. Mætið á staðinn og gerið góð kaup.
Innréttingar og tæki verslunarinnar, kæliskápar, djúpfrystir, hillustandar, hillurekkar,
tölvukassar fyrir strikamerki og kortaviðskipti,
videóeftirlitskerfi, tölvur, hakkavél, pökkunarvélar, vogir o.fl. er til sölu hjá skiptastjóra.
Tryggvi Guðmundsson hdl., skiptastjóri.

Þorsteinn kemur til dyra á heimili sínu eftir að hafa verið
vakinn árla morguns með trommuslætti og söng.

Þorsteinn læknir fimmtugur
Þorsteinn Jóhannesson,
yfirlæknir Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði, varð
fimmtugur sl. föstudag, 11.
maí. Klukkan sex um morguninn safnaðist starfsfólk
Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ að heimili
hans og vakti heimilisfólk
og nágranna með látum og
söng. Þar voru samankomnir fulltrúar allra deilda stofnunarinnar og settu þeir afmælisbarnið í hjólastól og
óku því í broddi skrúðgöngu út Seljalandsveginn
og út á sjúkrahús.
Yfir anddyrinu var borði
með heillaósk, auk stafanna
X-D, hvað sem það merkir.

Inni í samkomusal var drukkið heitt súkkulaði og etin
afmæliskringla og afmælissöngurinn sunginn. Á göngum höfðu verið settar upp
myndir frá ýmsum skeiðum
og ýmsum atvikum í lífi afmælisbarnsins að því forspurðu, sumar hverjar þess
eðlis, að margir vildu síður
flagga slíkum myndum af
sjálfum sér.
Um kvöldið var Þorsteinn
með opið hús í Frímúrarasalnum á Ísafirði og var þar geysimikið fjölmenni samankomið. Myndirnar sem hér fylgja
eru frá afmælisdeginum, bæði
um morguninn og í fagnaðinum um kvöldið.

Þorsteinn fyrir framan anddyri vinnustaðar síns. Þar
hafði verið komið fyrir borðum með árnaðaróskum og að
sjálfsögðu var X-D áletrunin til staðar.

Kristján Þór Júlíusson bæjarstjóri á Akureyri og fyrrum
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar eru miklir mátar og því lét
Kristján Þór sig ekki vanta í afmælisfagnaðinn.

Guðmundur Jónsson, fyrrv. kennari á tali við bræður
Þorsteins, þá Þórir og Magnús Jóhannessyni.

Ásthildur Ólafsdóttir og Kristín Gísladóttir á tali við Jóhannes Þorsteinsson, son Þorsteins lækni og Friðnýjar
Jóhannesdóttur, eiginkonu hans.
Við þökkum af alhug öllum þeim er sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát
og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu

Jóhönnu Vilhjálmsdóttur
frá Ísafirði
Austurbrún 4, Reykjavík

Bjarni Þór Friðþjófsson
Jón Kristinn Stefánsson Hanna Guðrún Ragnarsdóttir
Sesselja Sveinbjörg Stefánsdóttir
Lilja Svanhvít Stefánsdóttir Stefán Guðmundsson
Stefán Jóhann Stefánsson Guðbjörg Linda Rafnsdóttir
Haraldur Hersir Stefánsson Margrét Berg Theodórsdóttir
Elín Þóra Stefánsdóttir Elvar Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Birna Lárusdóttir, bæjarfulltrúi og Hanna Jóhannesdóttir,
húðsjúkdómalæknir og systir Þorsteins.

Fjölmenni fagnaði Þorsteini og fjölskyldu hans á 50 ára
afmælinu sem haldið var í Frímúrarasalnum á Ísafirði.
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Pétur K. Bjar
nason, fyrrum skipstjóri á Ísafirði skrifar:
Bjarnason,

Gamlar glefsur
Að alast upp á Ísafirði á
kreppuárunum milli stríða var
ekki svo slæmt, þó flest af
þeim afþreyingarmöguleikum
sem nú þykja nauðsynlegir
væru ekki fyrir hendi. Alltaf
var nóg að gera.
Áður en bátahöfnin var
byggð var gömlu bátunum
alltaf lagt við akkeri á Pollinum milli vertíða meðan verið
var að þrífa þá og mála undir
næstu vertíð. Það þýddi að
hver bátur hafði sína jullu til
þess að fara milli skips og
fjöru. Við fengum því oft að
róa með kallana og það sem

þeir þurftu að nota og fengum
í staðinn að leika okkur á jullunum en vera þó alltaf í kallfæri ef þeir þurftu að nota
bátinn. Einnig fengum við oft
lánaða prammana á kvöldin,
þó stundum væri lánsheimildin ekki sem traustust. Einnig
komu oft norskir selfangarar
með tunnu í formastrinu og
þá var aðalsportið að verða
fyrstur til þess að klifra upp í
tunnuna.
Á sumrin var fótboltinn.
Hörður og Vestri störfuðu af
miklum krafti og skiptu bæjarbúum í harðar fylkingar.

Um höfundinn

Pétur Kristján Bjarnason fyrrum skipstjóri á Ísafirði er áttræður að aldri. Hann
fæddist í Hnífsdal og ólst upp á Ísafirði.
Hann naut almennrar barnaskólamenntunar þess tíma og
lauk fiskimannaprófi
frá Stýrimannaskóla
Íslands 1944. Pétur
hóf sjómennsku á
Ísafirði fjórtán ára
að aldri og var þá á
fiskibátum en síðar í
siglingum á stríðsárunum. Eftir námið
í Stýrimannaskólanum var hann fyrst
stýrimaður og síðan
skipstjóri, bæði á
bátum og á togurum. Hann var síðar yfirhafnsögumaður á Ísafirði og loks veiðieftirlitsmaður hjá sjávarútvegsráðuneytinu til
starfsloka. Eiginkona Péturs er Helga Pálína
Ebenezersdóttur, húsmóðir og fyrrum kaupkona, og hafa þau verið í farsælu hjónabandi
meira en hálfa öld. Þau eignuðust þrjár
dætur og afkomendurnir eru orðnir margir.
Foreldrar Péturs voru Bjarni Magnús
Pétursson, f. 1892, d. 1957, sjómaður og
síðar netagerðarmaður á Ísafirði, og kona
hans, Herdís Jóhannesdóttir, f. 1891, d. 7.8.
1961, húsmóðir. Systkinahópurinn var mjög
stór. Meðal bræðra Péturs má nefna Friðrik
heitinn málara á Ísafirði og Jón Aðalbjörn
ljósmyndara.
Samantekt og frásögn Péturs K. Bjarnasonar, sem hér birtist og hann kýs sjálfur að
nefna Gamlar glefsur, er skýr heimild um
lífið á fyrri tíð. Í rauninni er hér löng ævisaga Ísfirðings í örstuttu máli en þó eru
ýmsar ítarlegar lýsingar sem fróðlegt er að
lesa og mikilvægt að varðveita. Pétur er afar
glöggur maður og minnugur og blaðinu er
mikill fengur að því að fá að birta þessi
minningabrot hans.
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Helstu fyrirmenn í Herði voru
Leósbræður en í Vestra voru
synir Ólafs Kárasonar efstir á
blaði á þeim tíma. Þegar Hörður og Vestri kepptu mátti sjá
virðulegustu bæjarbúa steyta
hnefa og stappa niður fótunum
þegar þeir hvöttu sína menn.
Og frúrnar létu líka vel í sér
heyra, því segja mátti að hvert
hús í bænum tæmdist þegar
kappleikur var. Allir flykktust
á völlinn, berandi börnin á
handleggnum eða akandi
þeim í vögnum. Á veturna
voru svo skíðin, ásamt með
skautum og jakahlaupi, en það
áttu ekki allir skíði og barnmargar fjölskyldur höfðu alls
ekki efni á að kaupa skíði á
allan hópinn.

Þegar skólaskíðin komu
En allt í einu voru keypt
mörg pör af skíðum, sem voru
í vörslu Guðmundar frá Mosdal handavinnukennara, sem
voru síðan lánuð út til þeirra
sem ekki áttu skíði. Þau voru
kölluð skólaskíði. Ég veit ekki
hver var frumkvöðullinn að
þessu framtaki en ég held að
það hafi verið bæjarstjórnin.
En hver sem það var, þá lyfti
þetta framtak svo undir áhuga
á skíðaíþróttinni, að allir gátu
farið á skíði. Þar með kviknaði
sá neisti sem leiddi af sér
Skíðavikuna, sem síðar færði
Ísfirðingum hvern Íslandsmeistarann á fætur öðrum,
bæði karlaflokkum og
kvennaflokkum, bæði í göngu
og svigi.

Leifur heppni
Ég ólst upp á barnmörgu
heimili. Við vorum tólf, alsystkinin. Pabbi var togarasjómaður fyrst framan af og fór á
vertíðir suður á veturna. Þar
voru bæði betri og öruggari
tekjur en á bátunum heima,
sem hafði fækkað mikið eftir
síldargjaldþrotin fyrst á áratugnum. Pabbi var lengi á togaranum Leifi heppna með
Gísla Oddssyni frá Sæbóli á
Ingjaldssandi, ásamt fleiri
Vestfirðingum, til dæmis Jóni
Hálfdánarsyni, afa þeirra
Kristmannsbræðra, og Oddi
Rósmundssyni frá Stakkanesi. Foreldrar Gísla voru þá
fluttir til Ísafjarðar og áttu
heima í Sundstræti 29. Ef Leifur heppni var á Vestfjarðamiðum þegar brældi, þá kom
Gísli oft inn á Ísafjörð og
heimsótti gömlu hjónin. Þess
vegna var hagstætt fyrir fjölskyldumenn frá Ísafirði að
vera með Gísla og auk þess
aflaði hann alltaf vel.

Eiginkona Péturs og dóttir á skíðum í gamla daga.
Í þetta sinn komu þeir á inn í fast skipsrúm hjá Agnari
Leifi með fullfermi af saltfiski Guðmundssyni á Mumma. Þá
af Selvogsbanka til Reykja- áttu fermingarbörn að koma
víkur. Pabbi ásamt fleiri fór í til altaris næsta sunnudag á
land til þess að síma heim og eftir, en ég þorði ekki að biðja
frétti þá að mamma væri veik um frí, því þá var alltaf róið á
og lægi í rúminu. Hann frétti sunnudögum. Presturinn okklíka að einhver Fossinn ætti ar, séra Sigurgeir, var stundum
ferð vestur um kvöldið. Hann að biðja Agnar og Guðbjart á
fór því og hitti Gísla og spurði Venusi að leggja niður sunnuhvort hann gæti gefið sér frí dagsróðrana en Agnar sagði
einn túr, svo að hann gæti gert að börnin sín þyrftu líka að
einhverjar ráðstafanir með borða á sunnudögum. Ég var
heimilið því konan væri ein hjá Agnari í eitt og hálft ár á
með fimm börn. Far þú bara línu yfir veturinn og dragnót á
vestur, Bjarni minn, sagði sumrin og reknetum á haustin.
Gísli. Ég fer vestur á Hala í
Þegar við hættum á reknetnæsta túr og þegar hann brælir, unum seinna haustið kom
þá kem ég inn á Ísafjörð að pabbi heim af síldinni á sama
heimsækja gömlu hjónin og tíma. Þá sagði hann mér að
þá getur þú komið aftur um hann og Sveinn á Góustöðum
borð.
væru búnir að fá svo mikið af
En Leifur kom aldrei til Ísa- reknetum til bætningar um
fjarðar. Hann fórst á Halanum veturinn, að hann kæmist ekki
í þessum túr. Pabbi hætti þá yfir sinn hlut meðfram vinntogarasjómennskunni og fór unni á verkstæðinu hjá Pétri
að stunda bátana heima fyrir. Njarðvík. Hann spurði mig
Þá fóru Samvinnubátarnir að hvort ég vildi ekki koma í
koma og síðar Hugarnir og land og hjálpa sér með netin.
aftur tók að færast fjör í at- Hann skyldi borga mér sömu
vinnulífið. Því fylgdi neta- vasapeninga og ég hafði haft
verkstæði þar sem pabbi fékk af kaupinu mínu hjá Agnari.
fulla vetrarvinnu og var á bát- Ég hafði 200 krónur á mánuði
unum á sumrin, mest á Sæ- og borgaði 150 krónur heim
birni hjá Ólafi Júlíussyni. fyrir fæði, húsnæði og þjónHann tók svo reknet til bætn- ustu. Ég sá fram á að með
ingar upp á akkorð, sem kallað þessu hefði ég frjálsari tíma
var, til þess að hafa kvöld- og til þess að stunda skíði og
helgarvinnu. Ekki dugði dag- sækja kvöldskóla, sem þá var
vinnan á verkstæðinu ein til starfræktur hér. Þar lærði ég
þess að framfleyta heimilinu. íslensku, stærðfræði og dönsku. Allt kom þetta sér vel
þegar ég seinna fór í StýriSjóverk og
mannaskólann, því allar
sjómennska
helstu kennslubækur voru þá
Löngu fyrir fermingu hafði enn á dönsku.
ég lært ýmislegt til sjóverka
af föður mínum, til dæmis að
setja upp lóðir og beita þær,
setja upp reknet og bæta þau.
Ég fermdist vorið 1934, þá
þrettán og hálfs árs gamall.
Þá var öllum leikjum lokið.
Strax daginn eftir var ég ráð-

Skíði og
skíðabúnaður
Þegar hér var komið hafði
ég eignast góðan skíðabúnað,
eftir því sem þá gerðist. Þetta
voru hikkorískíði með stál-
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köntum og Kandahar-bindingum, svokölluð fjallaskíði,
sem voru á milli svigskíða og
gönguskíða og þóttu betri til
ferðalaga. Einnig Iðunnarskó
sem þá voru mest notaðir,
skíðabuxur og vindheldan
anorak. Pabbi hafði tekið á
leigu pláss í svokölluðu
Rauða húsi sem stóð á Edinborgarreitunum til þess að
bæta netin. Ég fór vanalega á
fætur jafnt og pabbi á morgnana og fór þá niður í hús og
bætti til hádegis. Ef mér leist
vel á veðrið og færið, þá fór
ég stundum á skíði eftir matinn, þangað til fór að rökkva.
Þá fór ég aftur að bæta fram á
kvöldmat og stundum aftur
með pabba ef veðrið var vont
og ekki skóli.
Þá voru líka oft landlegur
hjá bátunum og þá komu oft
margir kallar þar saman til
þess að ræða útgerðarmálin
og aflahorfurnar. Ég man sérstaklega eftir Rögnvaldi Jónssyni á Ísbirni, Halldóri Sigurðssyni á Vébirni, Jóni Kristjánssyni á Valbirni og bræðrunum Ólafi og Gísla Júlíussonum. Það var oft gaman að
vera innan um þá og heyra þá
segja frá. Ég man sérstaklega
eftir Gísla. Hann mátti aldrei
sjá tóma nál, þá tók hann hana
og vatt í hana. Ef hann sá
skemmd á teini, þá skar hann
hana úr og splæsti nýjan tein í
staðinn. Hann gat aldrei
óvinnandi verið.

Fimmtán ára á síld
Seinna um vorið spurði
pabbi mig hvort ég treysti mér
til þess að fara á síld um sumarið, ef ég ætti kost á því. Ég
hélt það nú. Hann benti mér
á, að þegar landað væri yrði
hver maður að moka í sitt mál
og aldrei mætti standa á að
það væri klárt til hífingar þeg-

ar röðin kæmi að mér. Það
gæti orðið strembið þar sem
ég væri nú bara 15 ára. Ég
hélt nú ekki. Hann sagði mér
að Gísli Júlíusson hefði verið
ráðinn skipstjóri á Kolbrúnu
frá Akureyri, sem væri 60
tonn, jafnstór og Hugarnir, og
að hann vildi fá mig vegna
netamennskunnar ef ég treysti
mér að öðru leyti.
Ég hefi verið lengi til sjós
síðan og kynnst mörgum góðum yfirmönnum, en ég tel
Gísla þar alltaf fremstan í
flokki og af honum hefi ég
lært það sem ég best kunni í
sjómennsku.
Á þessum tíma bjó Torfi
Einarsson, búfræðingur frá
Hólum, á Tannanesi í Önundarfirði með foreldrum sínum
og Ólafi fósturbróður sínum,
sem þá var orðinn kennari í
Reykjanesi. Torfi var mikill
útivistarmaður og kom oft
norður yfir Breiðadalsheiði og
var með okkur á skíðum á
Seljalandsdal og gisti þá hjá
okkur. Þegar næturgestir voru
hjá okkur lagði mamma niður
tvær dýnur á eldhúsgólfið og
þar sváfum við Torfi þessa
nótt. Hann sagðist ætla inn í
Djúp eftir páska til þess að
skoða jörðina Svansvík, sem
þeir bræður hugðust kaupa til
þess að gömlu hjónin gætu
verið nær Ólafi.

Á skíðum inn
í Reykjanes
Þarna á dýnunum fæddist
hugmyndin um að fara heldur
á skíðum inn í Reykjanes. Við
sofnuðum ekki fyrr en ferðaáætlunin var fullsamin og réð
Torfi þeirri áætlun algjörlega
og var algjör foringi ferðarinnar. Við héldum af stað að
morgni skírdags með Ingimar
Ólafssyni á vörubíl, sem ætlaði að keyra okkur fyrsta
áfangann fram á Dagverðardal. Hann komst upp á Austmannsfall en þar stöðvaði
snjórinn hann. Þá stigum við
á skíðin.
Búnaður okkar var eftirfarandi: Við vorum báðir í
prjónanærfötum, skyrtu og
síðum nærbuxum, og þar utan
yfir í skíðabuxum úr Gefjunardúk, milliskyrtu og peysu og
þar utan yfir í vindheldum
anorak og með góðan skíðabúnað. Lítinn sleða höfðum
við og á honum var svartur,
vatnsheldur sjópoki sem
pabbi átti frá gamalli tíð. Í
honum var lítið tjald sem Torfi
átti og þunn segldúkspjatla á
botninn í tjaldinu, tvö samanvafin Álafossteppi sem og
svefnpokar, aukasokkar, vettlingar og prjónahúfur, lítill
prímus sem Torfi átti og kastarolla til þess að hita vatn í.
Nestið var nokkrar samlokur
af heimabökuðu heilhveitibrauði og rúgbrauðssneið á
móti og smurt á milli með
lýsisbræðing og kæfu og
blikkbox með samanhrærðu
kakó og sykri og tvö emeleruð
mál til að drekka úr.
Torfi dró sleðann og hafði
haft þá fyrirhyggju að bora
lítil göt í oddinn á skíðunum
okkar, ef við skyldum þurfa
að draga þau. Í vösunum

höfðum við spotta af sveru
netgarni, sem við fengum hjá
pabba ásamt með vasahnífum
og skíðaáburði.

Urð og klungur
í Þóruskarði
Við héldum nú af Austmannsfallinu fram Dagverðardalinn og fyrir Fellsás fyrir
ofan Nónvatn og meðfram
Nónhorninu og hækkuðum
okkur smátt og smátt að leiðinni að Þóruskarði. Þar mættum við strax versta og eiginlega eina farartálmanum á allri
leiðinni. Þóruskarð var nefnilega alveg snjólaust efst og
urð og klungur yfir að fara.
Við gengum á hlið upp brattann og beittum köntunum eftir
getu.
Þegar Torfi, sem var ofar,
var kominn upp að urðinni,
sagði hann mér að bíða meðan
hann væri að koma sér fyrir.
Hann tróð sér dágóðan pall til
þess að standa á, meðan hann
tók af sér skíðin og þræddi
spottana í götin á skíðunum
og dró síðan sleðann og sín
skíði upp urðina. Síðan sagði
hann mér að koma upp á
pallinn og fékk hjá mér spottana sem ég hafði í vösunum
og dró þá í götin á mínum
skíðum áður en ég losaði bindingarnar. Ég skreið svo skjálfandi í sporaslóð Torfa upp í
urðina, því þarna var svo bratt,
að ef maður rann var ekki hægt
að sjá hvar maður mundi
stoppa, svo ég var feginn þegar ég hafði grjótið undir
fótunum.
Við klungruðumst nú upp
urðina og yfir skarðið og niður
að snjó hinum megin. Þá hafði
sólin skinið á hann um stund
og hjarnið var ekki alveg eins
illhart þeim megin. Torfi hafði
sama háttinn á, að troða sér
pall til þess að standa á, meðan
hann setti á sig skíðin. Hann
lét mig nú koma á pallinn fyrir
aftan sig og hafði hönd á mínum böndum á meðan ég
klungraði á mig skíðunum.
Hann sagði að við skyldum
ekki taka strax böndin úr skíðunum, heldur binda þau við
beltin sem við vorum með um
mittið.

Náttstaður
undir Sjónfríði
Torfi hafði nú sleðann fyrir
neðan sig og renndi sér varlega vestur og niður í Seljalandsdalinn í Álftafirði. Þegar
við komum niður úr mestu
brekkunum leystum við öryggisböndin úr skíðunum.
Sólin var nú komin hátt á loft
og gerðist færið þá betra. Við
gengum áfram allan þann dag
með stuttum hvíldum. Samfelldur snjór var yfir öllu og
alltaf fannst mér að leiðin lægi
öll upp á við. Um kvöldið
stoppaði Torfi loksins og sagði
að við værum komnir að rótum Sjónfríðar, nú væri klukkan orðin 10 og hér skyldum
við tjalda áður en aftur frysti
um kvöldið.
Við höfðum stunguskóflu
með okkur á sleðanum. Torfi
mokaði nú fyrir tjaldinu og
gróf fyrir tjaldstæðinu sirka

tveggja feta djúpa holu, sem
passaði fyrir tjaldið. Við tróðum nú botninn á holunni eins
vel og við gátum. Síðan reistum við tjaldið og hæluðum
og strengdum stögin og mokuðum svo snjónum úr holunni
aftur að tjaldinu. Við breiddum síðan segldúkinn í tjaldbotninn og lögðum annað
Álafossteppið ofan á. Síðan
kveikti Torfi á prímusnum og
setti kastarolluna fulla af snjó.
Þegar vatnið sauð helltum við
sykur- og kakóblöndunni í
málin og vatni út á og hrærðum í með vasahnífunum okkar
og borðuðum samloku með.
Það hitnaði fljótt í tjaldinu
á meðan og ég var orðinn svo
þreyttur að ég sofnaði strax.
Torfi gekk frá öllu dótinu,
stakk skíðum og stöfum vel
upp á endann og batt utan um
svo ekkert gæti fokið ef
hvessti og batt svo sleðann
við allt saman. Síðan kom
hann inn með pokann og
breiddi annað teppi yfir okkur
og kynti svo prímusinn góða
stund áður en hann fór að sofa.
Einhvern tíma um nóttina
vaknaði ég hríðskjálfandi og
vakti Torfa, sem þegar kveikti
á prímusnum og eftir skamma
stund var vatnið orðið heitt
svo að við gátum fengið okkur
kakó og samloku. Þá hitnaði
okkur fljótt svo að á mig seig
sama værðin aftur og ég steinsofnaði. Löngu seinna vakti
Torfi mig og sagði að nú væri
mál að vakna. Sólin væri komin upp og tími til þess að leggja
af stað. Við fengum okkur
kakó og samloku og síðan var
pakkað saman og haldið af
stað.

Langþráð
hvíld í Heydal
Þegar við höfðum gengið
nokkuð lengi suður Skötufjarðarheiði og langt var liðið
á dag, þá fór að halla undan í
átt að Mjóafjarðardölum og
þá tók meira rennsli við. Við
komum niður í Heydalinn innarlega og gátum skammtað
okkur rennsli með því að skáskera hlíðina alla leið heim
að bæ, því allt var á kafi í snjó
ennþá. Við komum í Heydal
undir kvöld og var okkur vel
tekið þar. Innan stundar var
borin á borð fyrir okkur heit
kjötsúpa og saltkjöt, sem við
borðuðum með bestu lyst.
Eftir matinn settist Torfi á
tal við bóndann um búskaparmál en ég fór að dotta í
sætinu. Þá kom kona sem ég
held að hafi verið húsmóðirin
og vísaði mér á rúm sem ég
mætti sofa í. Ég dreif mig úr
ystu fötunum og steinsofnaði.
Seinna um kvöldið kom Torfi
líka upp í rúmið, því við urðum að sofa saman. Ég hafði
ekki hugmynd um það fyrr en
hann vakti mig um morguninn
og sagði hlæjandi að ég hefði
sofið eins og dauður þorskur
á sömu hliðinni alla nóttina.
Þegar við komum á fætur
fengum við morgunkaffi og
bæði kökur og brauð með.

Reykjanes við Djúp
Þegar við höfðum drukkið
kaffið lögðum við af stað út

að Eyri, því þar var bátur í
nausti sem notaður var til þess
að fara út í Djúpbátinn. Á honum fengum við okkur flutta
yfir fjörðinn og löbbuðum síðan út með firðinum og komum
við í Skálavík, því Torfi þurfti
að hitta Ólaf, sem mig minnir
að hafi verið hreppstjóri þá.
Þar fengum við bæði kaffi og
brauð og héldum síðan af stað
fyrir Vatnsfjörð og út á Laufskálaeyri á Sveinhúsanesi og
hóuðum og veifuðum þar. Þá
kom bátur úr Reykjanesi og
sótti okkur. Það var töluvert
margt fólk frá Ísafirði í Nesinu
þessa páska og tveir af þeim
sóttu okkur yfir. Torfi hafði
samband við skólastjórann og
fékk leyfi til þess að við mættum vera þar um nóttina.
Ég hef oft komið í Reykjaneslaug en aldrei verið jafnfeginn að koma í velgjuna þar
eins og eftir þennan göngutúr
frá Ísafirði. Síðan sváfum við
þar um nóttina og fórum svo
daginn eftir inn í Svansvík,
þar sem Torfi gekk frá sínum
málum varðandi kaupin á
jörðinni. Eftir það fórum við
með Djúpbátnum aftur til Ísafjarðar.

Á skíði þegar
aðstæður leyfðu
Ég stundaði fiskimennsku
á landróðrabátum, útilegubátum og togurum frá Ísafirði og
Reykjavík frá fermingu og
fram á fimmtugsaldur en átti
alltaf lögheimili á Ísafirði. Ég
átti alltaf skíði og fór alltaf
eitthvað þegar tími vannst til.
Einna minnst þó á stríðsárunum, því þá var ég mest á veturna á skipum sem fluttu fisk
til Englands, á Richard frá
Ísafirði, Hrímfaxa frá Hafnarfirði og ýmsum togurum úr
Reykjavík. Ég kom heim þegar Ísborgin kom og var á henni
til 1954.
Eftir það keypti ég mér
rækjubát og stundaði þær
veiðar í nokkur ár meðan
heilsan entist. Þá var aldrei
róið á laugardögum og þá
gafst tími til skíðaferða.
Í hafnsögumannsstarfinu
var maður á sólarhringsvakt í
þrjár vikur og hafði svo frí í
eina, sem við hjónin notuðum
mikið til skíðaferða með dæturnar. Eftir að ég fór að starfa
í Fiskveiðieftirlitinu hafði
maður frí allar helgar og voru
þær mikið notaðar til skíðaferða.

Innritun í Menntaskólann á Ísafirði
Frestur nýrra nemenda til innritunar í skólann á komandi haustönn er til 8. júní 2001.
Í boði eru eftirtaldar brautir:
Starfsbraut, fyrir þá sem ekki gangast
undir samræmd próf.
Almenn námsbraut fyrir nemendur sem
ekki hafa staðist öll samræmd próf og
óráðna nemendur.
Félagsfræðibraut til stúdentsprófs.
Grunndeild bíliðna.
Grunndeild rafiðna.
Grunndeild tréiðna.
Matartæknibraut, eitt ár.
Málabraut til stúdentsprófs.
Málmiðnaðarbraut.
Náttúrufræðibraut til stúdentsprófs.
Samningsbundið iðnnám.
Sjávarútvegsbraut.
Sjúkraliðabraut á 2. ári.
Vélstjórnarbraut.
Viðskiptabraut.
Öldungadeildarnám á Ísafirði.
Fyrsta ár bóknáms / almenn braut á
Patreksfirði.
Hægt er að bæta við nýjum nemendum
á ýmsar námsleiðir á 2.-4. ári. – Athugið
að starfsnám í íþróttafræði og íþróttagreinum má tengja námi til stúdentsprófs. Um tónlistarnám gegnir nokkuð
líku.
Nemendur kynni sér vel ný inntökuskilyrði
á einstakar brautir. Mjög brýnt er að með
öllum umsóknum fylgi afrit af prófskírteinum
úr grunnskóla, og þeir sem koma úr öðrum
framhaldsskólum láti afrit af námsferli þar
fylgja með.
Innritunargjald og nemendafélagsgjald á
haustönn, alls kr. 5.000.- verða innheimt
með gíróseðli. Sé sótt of seint um skólavist
þarf að greiða aukagjald.
Upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans
kl. 9-16.
Skólameistari.

Dagur að
kvöldi kominn
Eftir starfslokaaldur opinberra starfsmanna keypti ég
mér trillu, sem ég reri á sumrin
og vann í Netagerð Vestfjarða
á veturna, þar til ég varð sjötíu
og fimm ára. Þá hætti ég allri
vinnu og hélt suður á Kjalarnes á vit barna og barnabarna.
Hér er engin höfn, svo ég
seldi bátinn og hér er aldrei
snjór svo skíðin notast heldur
ekki. Þá er bara að leika sér
við barnabörnin og smíða fyrir
þau kofa, sólpalla og heita
potta og hafa það gott ásamt
þeim og konu minni. Hún er
sífellt saumandi eða prjón-

Laus strax!
Til sölu eða leigu er gullfalleg 3ja herb.
íbúð að Mjallargötu 1a, Ísafirði. Ásett verð
er kr. 6,8 milljónir. Öll tilboð skoðuð.
Uppl. í síma 456 4998 og 456 5050.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
andi, milli þess sem við förum
á vinnustofu aldraðra, þar sem
hún bindur inn bækur, meðal
annars Bæjarins besta, sem
hún hefur safnað og bundið

inn frá upphafi. En ég dunda
við útskurð, því að ég á alltaf
hníf í vasanum frá gamalli sjómannstíð og þykist aldrei vera
fullklæddur án hans.
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Nýja húsnæðið tekið í notkun með g
læsilegri hátíð
glæsilegri
Bíldshöfða 16 – 110 Reykjavík
Sími 550 4600 – Fax 550 4610

Réttindanámskeið
fyrir bílstjóra umflutning
á hættulegum farmi

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi námskeið á Ísafirði ef næg þátttaka fæst, fyrir
stjórnendur ökutækja sem vilja öðlast réttindi
(ADR-skírteini) til að flytja tiltekinn hættulegan farm á vegum á Íslandi og innan evrópska efnahagssvæðisins.
Flutningur á stykkjavöru (fyrir utan
sprengifim efni og geislavirk efni)
dagana 22.-24. júní 2001.
Flutningur á farmgeymslum (tönkum),
dagana 29. og 30. júní 2001.
Flutningur á sprengifimum farmi
(sprengiefnum), 1. júlí 2001.
Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiðum fyrir
flutning í tönkum og flutning á sprengifimum
farmi er að viðkomandi hafi setið grunnnámskeið (stykkjavöruflutningar) og staðist hafa
próf í lok þess.
Þátttakendur skrái sig í síðasta lagi viku
fyrir upphaf námskeiðs. Skráning og nánari
upplýsingar eru veittar hjá umdæmisskrifstofu Vinnueftirlitsins á Ísafirði, Árnagötu 24, sími 45 3080.

25 ára afmælisfagnaður
Kiwanisklúbbsins Bása

Tuttugu og fimm ára afmælishátíð Kiwanisklúbbsins
Bása á Ísafirði var haldin sl.
laugardag í hinu nýja húsi
klúbbsins. Í vor keypti klúbburinn Sigurðarbúð við botn
Skutulsfjarðar og var ákveðið
að halda ekki upp á afmælið,
sem í rauninni var 31. mars,
fyrr en búið væri að standsetja
húsnæðið. Einnig var horft til
þess, að þegar kæmi lengra
fram á yrði tryggara að gestir
frá öðrum klúbbum kæmust í
afmælisfagnaðinn.

Til hátíðarinnar komu fulltrúar allra klúbba á Þórssvæði
Kiwanis, allt frá Akureyri og
Mosfellsbæ til Færeyja. Kiwanismönnum gekk vel að
ganga frá húsnæðinu enda eru
í klúbbnum fagmenn í flestum
iðngreinum. Meðal annars var
samkomusalurinn stækkaður
um helming og tekur nú um
120 manns. Í afmælisfagnaðinum var veislumatur og dansað var við tónlist Baldurs
Geirmundssonar og Margrétar Geirsdóttur.

Arndís Hjartardóttir og Hjalti Hjaltason voru á meðal gesta
í afmælishófinu.

Skálað fyrir afmælisbarninu. Á myndinni má m.a. þekkja
Gunnlaug Gunnlaugsson, Reynir Torfason, Hákon Bjarnason og Gígju Tómasdóttur.

Jón Baldvin Jóhannesson, Árni B. Ólafsson og Sigurður
Rúnar Guðmundsson skemmtu sér vel í afmælishófinu á
laugardagskvöld.

Guðmundur Þór Kristjánsson og Gunnar Veturliðason höfðu
um margt að spjalla í afmælishófinu.

Það höfðu einnig þær Inga S. Magnúsdóttir og Róslaug
Agnarsdóttir.

Þakkir
Kæru vinir, nær og fjær!
Ykkur öllum, sem gerðu mér lokadaginn,
11. maí 2001, ógleymanlegan með heimsóknum, skemmtilegum uppákomum,
góðum gjöfum og kveðjum, færi ég bestu
þakkir.
Lifið heil.
Þorsteinn Jóhannesson.

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Afþreying, menning og ferðaþjónusta
Lokahelgina í apríl var aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða haldinn á
Hólmavík. Ræða bæjarstjórans á Ísafirði vakti nokkra athygli. Niðurstaða
Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra var í stuttu máli sú, að án þess að búa sig
undir að taka við ferðamönnum, með viðeigandi aðstöðu og viðfangsefnum,
myndu Vestfirðingar missa af lestinni í þessari stöðugt vaxandi atvinnugrein.
Öllum skynugum Íslendingum má ljóst vera að helsta útrás landans liggur
í því að taka þátt í ferðaþjónustunni. Aukin fjárráð fólks í heiminum, aukinn
frítími og nýjungagirni leiða til þess að ferðalög verða sífellt
vinsælli kostur sem tómstundaiðkun. Um leið verður ferðaþjónustan arðbærari. En ekkert er sem sýnist. Ferðamenn láta
venjulega ekki plata sig nema einu sinni, að minnsta kosti
ekki á sama staðnum. Til þess að njóta ávaxtanna verður að undirbúa jarðveginn vel og sá til réttu uppskerunnar. Öll loforð verða að standa, en það þýðir að gylliboð og oflof koma í bakið á þeim sem þau viðhafa. Til þess að ná
árangri þarf því að kanna jarðveginn vel. Það hefur verið gert og kannanir sýna
að áhugi erlendra ferðamanna á Vestfjörðum virðist meiri en áður var talið.
Athyglisverðust er þó niðurstaða Jóns Sigurpálssonar, safnavarðar og listamanns á Ísafirði. Hún er einfaldlega sú, að sú skinhelgi sem stundum hefur
hvílt á hugtakinu menningu eigi sér engan rétt. Jafnframt telur hann að ferðamaðurinn hafi mikinn áhuga á menningu þess lands eða landshluta sem hann

Netspurningin

sækir heim hverju sinni. Þar með sé að vísu ekki átt við „hámenninguna“ eina
heldur öll viðfangsefni íbúanna, sem að sjálfsögðu tilheyra menningunni
óháð gildismati þeirra sjálfskipuðu menningarvita, sem Íslendingar eiga of
marga. Þessi síðasta fullyrðing er ekki eins og Jón setti hana fram, en skilningurinn af lestri fyrirlesturs hans er nú þessi. Allt sem fylgir manninum er menning, en það er svo mat hvers og eins hvað honum finnst um, hvort gott sé eða
vont.
Menningin er svo nátengd viðfangsefnum mannsins,
starfi og ekki síður afþreyingu. Hvað gera menn sér til dundurs í tómstundum? Þannig er sú innflutta „menning“, að
ungar stúlkur nuddi sér utan í stálsúlur og hátti sig um leið,
orðin hluti íslenskrar menningar. Hver og einn getur svo haft sína skoðun á
gagnseminni eða því hvort þessi þáttur auki velferð og ánægju. Það er hins
vegar allt önnur saga. Jón leggur á hinn bóginn mjög upp úr því að Íslendingar
og Vestfirðingar flokki ekki sína menningu, en til Vestfjarða hafa berar
súlustúlkur ekki náð enn, heldur leyfi henni að njóta sín. Í þeim efnum hefur
hann náð góðum árangri á Byggðasafni Vestfjarða, svo eftir er tekið. Ísafjörður
hefur af mörgu að státa, en það, þótt allt sé gott, dugar ekki. Mikið átak þarf
til að ná hingað drýgri skerf ferðaþjónustunnar. Það kostar fé og fyrirhöfn, en
menningu skortir ekki, heldur tengingu hennar við afþreyingu.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Hver ber
mesta sök á
því að sjómannaverkfallið leysist
ekki?
Alls svöruðu 468.
Ríkisvaldið sögðu 61 eða 13,03%
Sáttasemjari sögðu 14 eða 2,99%
Sjómenn sögðu 141 eða 30,13%
Útvegsmenn sögðu 203 eða 43,38%
Enginn sérstakur sögðu 49 eða 10,47%

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

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

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Austan og suðaustanátt
8-13 m/s og rigning vestantil. Hæg austlæg átt,
skýjað og þurrt austantil.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg breytileg átt
og víða dálítil rigning. Hiti
2 til 7 stig.
Á laugardag:
Fremur hæg breytileg átt
og víða dálítil rigning. Hiti
2 til 7 stig.
Á sunnudag:
Austlæg átt og rigning,
einkum sunnantil. Hlýnandi veður.
Á mánudag:
Hæg breytileg átt og
dálítil rigning.
Veðurspá gerð af
Veðurstofu Íslands.
15. maí kl. 08:45.

netið

www.freepchost.com/
export
Hljómsveitin Export á
Þingeyri hefur komið sér
upp heimasíðu á netinu.
Þar er hægt að fá upplýsingar um hljómsveitina,
einstaka hljómsveitarmeðlimi, balldagskrá og
þau lög sem hljómsveitin
flytur alla jafna. Á síðunni
sem er bæði á íslensku
og ensku eru einnig
upplýsingar um feril
hljómsveitarinnar auk fleiri
upplýsinga. Export skipa
þeir Jón Sigurðsson, Sigurður M. Magnússon og
Sólmundur Friðriksson,
allir búsettir á Þingeyri.

afmæli

Málfríður Halldórsdóttir,
Ísafirði, verður 70 ára 22.
maí nk. Hún og eiginmaður hennar, Arnór Stígsson, taka á móti ættingjum og vinum í Oddfellowhúsinu, sunnudaginn 20.
maí frá kl. 15-18.
14
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Föstudagur 18. maí

Föstudagur 18. maí

16.35 Fótboltakvöld
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (40:90)
18.30 Búrabyggð (15:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.05 Oliver Twist (3:4) (Oliver Twist)
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.
21.45 Fréttir aldarinnar
21.55 Eilíf nótt. (Permanent Midnight)
Bandarísk bíómynd frá 1998 byggð á
minningum sjónvarpsþáttahöfundarins
Jerrys Stahls sem féll í gryfju fíkniefnanna. Kvikmyndaskoðun telur myndina
ekki hæfa fólki yngra en 16 ára. Aðalhlutverk: Ben Stiller, Elizabeth Hurley
og Maria Bello.
23.30 Þrenningin. (Threesome) Bandarísk bíómynd frá 1994 um unga konu
sem lendir með tveimur strákum í herbergi á heimavist. Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra en
tólf ára. e. Aðalhlutverk: Lara Flynn
Boyle, Steven Baldwin og Josh Charles.
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Stræti stórborgar (5:23) (e)
10.20 Lífið sjálft (7:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 S Club 7 í L.A. (13:26) (e)
13.00 Góðborgari
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (16:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (21:24)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Barist um Ólympstind. (Hercules
and Xena: Battle for Mo) Teiknimynd
um ævintýri Herkúlesar og stríðsprinsessunnar Xenu. Móðir Herkúlesar, Alcmene, hverfur sporlaust og hann óttast
að henni hafi verið rænt. Allt kapp er
lagt á að bjarga henni og Xena slæst í
hópinn. Ekki veitir af því ill öfl eru á
sveimi. Leikstjóri: Lynne Naylor. 1998.
21.35 Ó,ráðhús (20:26)
22.05 Cobb. Hafnaboltaleikarinn Ty
Cobb er ekki sáttur við það orð sem af
honum fer. Hann fær íþróttafréttamanninn Al Stump til að skrifa ævisögu sína í
von um að bæta ímynd sína. En eftir því
sem Al kynnist Cobb betur verður hann
æ sannfærðari um að fótur sé fyrir
sögusögnunum. Aðalhlutverk: Tommy
Lee Jones, Lolita Davidovich, Robert
00.10 Nýtt líf. (The Spitfire Grill) Um
niðdimma vetrarnótt kemur ung stúlka
til smábæjarins Gilead. Bæjarbúar líta
hana hornauga og ekki er víst að það sé
að ástæðulausu. Stúlkan á sér allhrikalega
fortíð en á sér þá ósk heitasta að hefja
nýtt og betra líf í friðsælum smábæ. Aðalhlutverk: Alison Elliott, Ellen Burstyn,
Marcia Gay Harden.
02.05 Selena. Hún var ung, falleg og
hæfileikarík og átti framtíðina fyrir sér.
Hún hafði sungið sig inn í hug og hjörtu
almennings og nokkur lög hennar voru
efst á vinsældalistum í Bandaríkjunum.
Stúlkan fallega frá Suður-Texas var að
ná hátindi frægðar sinnar þegar afbrýðisöm vinkona hennar varð henni að bana.
Aðalhlutverk: Edward James Olmos, Jon
Seda, Jennifer Lopez.
04.10 Dagskrárlok

Laugardagur 19. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (41:90)
09.30 Mummi bumba (32:65)
09.55 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (21:26)
10.45 Kastljósið
11.05 Skjáleikurinn
13.20 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í síðustu umferðinni.
15.45 Sjónvarpskringlan
16.00 Íþróttaþátturinn
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (9:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Stjörnustrákur. (Starkid) Bandarísk ævintýramynd frá 1998. Einmana
strákur sem er utanveltu í skóla finnur
vélkarl utan úr geimnum og þeir hjálpa
hvor öðrum að glíma við hættur sem að
steðja. Aðalhlutverk: Joseph Mazzello
og Richard Gilliland.
21.40 Morð í Birkilundi. (Murder at
75 Birch) Bandarísk spennumynd frá
1999 byggð á sannri sögu um kvensaman
tannlækni í smábæ sem er sakaður um
að hafa myrt eiginkonu sína og reynir að
draga mágkonu sína á tálar. Aðalhlutverk: Melissa Gilbert og Gregory Harrison.
23.10 Græna kortið. (Green Card)
Bandarísk bíómynd frá 1990. Franskur
lagasmiður reynir að fá landvistarleyfi í
Bandaríkjunum með því að ganga í
hentihjónaband með konu sem þarf á
eiginmanni að halda til að fá leigða íbúð
á Manhattan. e. Aðalhlutverk: Gérard
Depardieu, Andie MacDowell og Bebe
Neuwirth.
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 20. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (96:107)
10.22 Róbert bangsi (33:39)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Skjáleikurinn
15.00 Sjónvarpskringlan
15.15 Íslandsmót í hreysti
16.00 Snjókross á Ólafsfirði
17.00 Geimferðin (25:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Allt sem glóir
18.15 Sögurnar hennar Sölku (13:13)
18.30 Naja frá Naranja (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.25 Með flugu í höfðinu (5:5)
20.55 Fréttir aldarinnar
21.05 Fyrr og nú (3:22)
21.55 Helgarsportið
22.10 Fótboltakvöld
22.25 Toni litli. (Kleine Teun) Hollensk
bíómynd frá 1998. Lena, ungur kennari,
er að uppfræða Brand, ólæsan bónda.
Keet, kona Brands, fylgist náið með
þeim, enda sér hún að Brandur er að
verða ástfanginn af borgarstúlkunni.
Keet leggur á ráðin og ýtir Brandi viljandi
í faðm Lenu, og afleiðingarnar verða
uggvænlegar. Aðalhlutverk: Annet Malherbe, Ariane Schluter
00.00 Deiglan
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 19. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.00 Simpson-fjölskyldan (20:23)
11.25 Eldlínan (e)
12.05 Best í bítið
12.45 Reykjavík Music Festival (e)
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn
16.05 NBA-tilþrif
16.30 60 mínútur II (e)
17.15 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (19:24)
20.30 Sönn ást. (Till There Was You)
Gwen og Nick eru ætluð hvort öðru en
fyrir utan örstutt kynni í æsku hafa leiðir
þeirra aldrei legið saman. Nick er í tygjum við fyrrverandi barnastjörnu og hún
er að gefa út ævisögu sína sem Gwen á
að skrifa. Stóra spurningin er hvort Gwen
og Nick ná loksins saman. Aðalhlutverk:
Dylan McDermott, Sarah Jessica Parker,
Jeanne Tripplehorn, Jennifer Aniston.
22.20 Thomas Crown málið. (The
Thomas Crown Affair) Lífið leikur við
Thomas Crown. Hann veit ekki aura
sinna tal og er eftirsóttur af kvenfólki.
Samt er Thomas ekki fullkomlega
ánægður. Hann þarf sífellt að takast á
við nýja áskorun. Þegar ómetanlegu
málverki er stolið í New York bendlar
enginn Thomas við málið nema lögreglukonan Catherine Banning. Það er eitthvað
í fari auðmannsins sem hún ein fær séð.
Getur verið að Catherine hafi rétt fyrir
sér? Aðalhlutverk: Pierce Brosnan.
00.20 Morðingi móður okkar. (Our
Mother´s Murder) Myndin er byggð á
sannsögulegum atburðum og fjallar um
Anne Scripps Douglas sem skilur við
mann sinn þegar börn þeirra eru uppkomin. Árið 1989 giftist hún að nýju,
ungum og glæsilegum manni sem verður
henni að bana á endanum. Aðalhlutverk:
James Wilder, Roxanne Hart.
01.50 Tungldansinn. (Moondance)
Samrýmdir bræður standa saman í blíðu
og stríðu þar til ung stúlka kemur fram á
sjónarsviðið og fangar hjarta þeirra
beggja. Aðalhlutverk: Julia Brendler,
Ian Shaw, Rúaidhrí Conroy.
03.20 Dagskrárlok

Mikki bláskjár á Stöð 2
Hugh Grant, Jeanne Tripplehorn og James Caan leika aðalhlutverkin í rómantísku gamanmyndinni Mikki bláskjár eða Mickey Blue Eyes sem Stöð 2 sýnir
á sunnudagskvöld kl. 20:50. Michael Felgate er uppboðshaldari og kennarinn
Gina Vitale er kærastan hans. Sambandið hefur tekið alvarlega stefnu, en
það renna tvær grímur á Michael þegar hann uppgötvar að pabbi Ginu, Frank
Vitale, er mafíósi og það er erfitt að neita slíkum mönnum um bón.
Sunnudagur 20. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Mótorsport (e)
14.05 Hundaheppni
15.35 Oprah Winfrey
16.20 Nágrannar
18.25 Heilsubælið í Gervahverfi (4:8)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Jonathan Creek (2:18) (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.
20.50 Mikki bláskjár. (Mickey Blue
Eyes) Rómantísk gamanmynd með
spennuívafi. Michael Felgate er uppboðshaldari og kennarinn Gina Vitale er
kærastan hans. Sambandið hefur tekið
alvarlega stefnu en það renna tvær grímur
á Michael þegar hann uppgötvar að pabbi
Ginu er stórglæpamaður. Frank Vitale
er mafíósi og það er erfitt að neita slíkum
mönnum um bón. Michael elskar Ginu
svo sannarlega en lífið með henni verður
aldrei auðvelt. Aðalhlutverk: Hugh
Grant, Jeanne Tripplehorn, James Caan,
Burt Young.
22.35 60 mínútur
23.25 Leyndarmál og lygar. (Secrets
and Lies) Bresk verðlaunamynd sem
hlotið hefur einróma lof gagnrýnenda.
Ung, vel menntuð blökkukona stendur á
tímamótum í lífinu. Fósturforeldrar
hennar eru báðir fallnir frá og hún
ákveður að nú sé tímabært að hefja leit
að kynforeldrum sínum. Henni verður
vel ágengt en sannleikurinn kemur henni
vægast sagt í opna skjöldu. Móðirin,
sem hún finnur eftir nokkra leit, verður
sömuleiðis fyrir nokkru áfalli en í sameiningu reyna þær að gera gott úr öllu og
eru staðráðnar í að koma á frekara sambandi sín á milli. Aðalhlutverk: Brenda
Blethyn, Timothy Spall, Phyllis Logan,
Marianne Jean-Baptiste, Claire Rushbrook.
01.45 Dagskrárlok

Bronx) Æsispennandi hasar- og bardagamynd. Ah Keung kemur frá Hong Kong
til að vera viðstaddur brúðkaup frænda
síns í New York. Ætlunin er að hafa það
gott, skoða borgina og hjálpa svolítið til
í búðinni sem fjölskyldan rekur. Það
gleymdist hins vegar að segja vini okkar
að verslunin er í Suður-Bronx og þar
geta menn aldrei verið til friðs. Aðalhlutverk: Jackie Chan, Anita Mui, Bill Tung.
01.15 Martröðin heldur áfram. (Wes
Craven´s New Nightmare) Á síðasta áratug fór Freddy Krueger um Álmstræti
og hræddi líftóruna úr íbúunum. Heather,
sem þá var stelpa, man vel eftir Freddy
og uppátækjum hans og henni er því
mjög brugðið þegar hann virðist aftur
kominn á stjá. Að undanförnu hefur
Heather fengið ógnvekjandi bréf og símtöl frá manni sem segist vera Freddy
Krueger. En getur það verið að hann sé
genginn aftur eftir öll þessi ár? Aðalhlutverk: Heather Langenkamp, Jeffrey John
Davis, Miko Hughes, Matt Winston.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 19. maí
17.40 Íþróttir um allan heim
18.35 Babylon 5 (9:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (31:36)
19.50 Lottó
20.00 Naðran (16:22)
21.00 Nagandi óvissa. (Flirting With
Disaster) Gamanmynd um Mel Coplin
sem var ættleiddur í æsku. Hann er nú
giftur og þau hjónin hafa nýlega eignast
son. Samt finnst Mel vanta eitthvað í líf

Sunnudagur 20. maí
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.00 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
16.00 David Beckham. Knattspyrnukappinn David Beckham er leikmaður
Manchester United og fyrirliði enska
landsliðsins. Hér fá áhorfendur að kynn-

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 19. maí kl. 13:20
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn í síðustu umferð

Stöð 2
Föstudagur 18. maí
17.15 David Letterman. David Letterman er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Barist í Bronx. (Rumble in the
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sitt. Hann langar að finna kynforeldra
sína. Tina Kalb sem starfar við stofnunina
sem sá um ættleiðinguna á sínum tíma
ákveður að hjálpa honum. Gallinn er
bara sá að Tina hefur ekki eingöngu faglegan áhuga á málinu. Aðalhlutverk: Ben
Stiller, Patricia Arquette, Tea Leoni.
22.30 Klámmyndastjarnan. (Girl Next
Door, The) Einstök heimildamynd um
klámmyndaleikkonuna Stacy Valentine.
Þessi þrítuga kona frá Oklahoma lifði
ósköp venjulegu lífi fram til ársins 1995.
Þá sendi hún nektarmyndir af sér til
birtingar í blöðum og tímaritum og ári
síðar lék hún í fyrstu alvöru klámmynd
sinni. Í dag er hún stjarna í þessum geira
kvikmyndaiðnaðarins og á aðdáendur
um allan heim. Aðalhlutverk: Stacy Valentine..
23.55 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu.
Myndaflokkur um klámmyndaiðnaðinn
í Evrópu. Rætt er við leikara og framleiðendur í þessum vaxandi iðnaði sem veltir
milljörðum.
00.25 Stílistinn. Erótísk kvikmynd.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:31

Laugardagur 19. maí kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 16. maí kl. 18:15
Evrópukeppni félagsliða: Liverpool – Alaves
Miðvikudagur 16. maí kl. 21:00
Enski boltinn: Walsall – Stoke City
Sunnudagur 20. maí kl. 12:45

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

Hljómsveitin Gabríel
skemmtir laugardagskvöld.

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

kirkja

verður að finna nýja leið til að fá fólkið að
sjónvarpinu eða að hringnum og hann
finnur hvítu vonina. Hver vinnur að
lokum? Aðalhlutverk: Damon Wayans,
Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson.
23.10 Íslensku mörkin
23.40 Sú kemur tíð. (That´ll Be The Day)
Ljúfsár kvikmynd sem gerist þegar áhrifin
frá Elvis Presley og James Dean voru í
hámarki.
01.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Ísafjarðarkirkja:
Messa á sunnudag
kl. 11:00. Súpa og aðalsafnaðarfundur á eftir.

fundur

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum að ráða starfsfólk til eftirtalinna starfa skólaárið 2001-02:
Kennara í eftirtaldar kennslugreinar:

Föstudagur 18. maí

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 til 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 Breiðfj. Guðmundsson og
aðstoðarskólastjórar, Skarphéðinn
Jónsson og Jóhanna Ásgeirsdóttir.
Sími skólans er 456 3044, netfang:
grisa@isafjordur.is og veffangið er
http://www.isafjordur.is/is/skoli/grunn
Umsóknarfrestur er framlengdur til
25. maí 2001.
Skólastjóri.

17.00 Jay Leno (e)
18.00 Myndastyttur.
18.30 Topp 20 (e) Skífuþeytirinn og
súpermódelið Sóley kynnir vinsælustu
lögin þessa vikuna og segir okkur heitasta
slúðrið úr tónlistarlífinu.
19.30 Entertainment Tonight.Hver var
hvar og hver var með hverjum? Ekki
missa af slúðurfréttum frá stór-stirnunum.
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.
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

ast nýrri hlið á Beckham. Við fylgjum
honum auðvitað eftir á vellinum en hittum hann líka heima fyrir með eiginkonunni Victoriu og syninum Brooklyn.
17.00 Sjónvarpskringlan
17.30 19. holan (17:29)
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Úrslitakeppni NBA. Bein útsend-

ing.
21.40 Hvíta vonin. (Great White Hype,
The) Hann er alger svikari, fullkominn
braskari. Menn telja hann meira að segja
djöfulinn holdi klæddan. Hann stjórnar
boxheiminum í Las Vegas. Nú eru peningarnir hættir að streyma inn, fólkið er
hætt að hafa gaman af boxinu. Hann

Laugardagur 19. maí
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)
18.00 Will & Grace (e)
18.30 Get Real (e)
19.30 Entertainment Tonight (e)
20.00 Brooklyn South. Maður kemur á
lögreglustöðina og greinir frá því að
kærastinn hans miði byssu á höfuð
hundsins hans og hóti öllu illu. AnnMarie er beðin að bregða sér í hlutverk
ríkrar ekkju á höttunum eftir eiturlyfjum
en allt fer á versta veg.
21.00 Malcolm in the Middle
21.30 Two guys and a girl. Berg er orðinn aðhlátursefni á spítalanum. Hann
reynir að afla sér virðingar samstarfsfólksins með því að vinna sleitulaust, allt
þar til litlu munar að hann drepi sjúkling
og er rekinn í kjölfarið. Sharon býðst til
að lesa fyrir börnin á spítalanum og Pete
gerist sjálfboðaslökkviliðsmaður
22.00 Everybody Loves Raymond.
Debru þykir Ray heldur áhugalaus um
fjármál heimilisins og setur hann í
bókhaldið. Svo einkennilega vill til að
hann fær það ómögulega til að stemma
og grípur þá til þess ráðs að fá lánaða
peninga hjá bróður sínum. Hann hefði
kannski betur sleppt “útskýringunni,” að
Debra væri með kaupæði
22.30 Saturday Night Live
23.30 Tantra – listin að elska
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 20. maí

Úrslitaleikur Meistarakeppni Evrópu fer fram á San
Siro leikvanginum í Milanó miðvikudaginn 23. maí
nk. Þar mætast þýsku meistararnir Bayern München
og spænska liðið Valencia.
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 20. maí kl. 19:00
Úrslitakeppni NBA
Mánudagur 21. maí kl. 19:45
Íslenski boltinn: KR – ÍA
Miðvikudagur 23. maí kl. 19:40
Meistarakeppni Evrópu: Bayern München – Valencia

Skíðafélag Ísfirðinga
Aðalfundur Skíðafélags
Ísfirðinga verður haldinn í
Edinborgarhúsinu 30. maí
nk. kl. 20:00. Venjuleg
aðalfundarstörf. Skíðamenn eru hvattir til að
mæta. Stjórnin.

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Entertainment Tonight (e)
12.30 Silfur Egils.Egill Helgason stjórnar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Everybody Loves Raymond (e)
14.30 Malcolm in the Middle (e)
15.00 Hestar (e)
15.30 Titus (e)
16.00 Fólk – með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (e)
18.00 Two guys and a girl (e)
18.30 Brooklyn South (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Dateline. Vandaður fréttaskýringarþáttur með Mariu Shriver og félögum.
21.00 Tantra-listin að elska meðvitað
22.00 Silfur Egils
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.00 Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20

myndin
Áhöfnin á Huginn I.
Myndin er úr db. Jónu
Guðmundsdóttur.
Skjalasafnið Ísafirði.

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Björn Davíðsson, þróunarstjóriSnerpu svarar:

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

,,Til leitar
nota ég
yfirleitt
google.com
sem er að
mínu viti
langöflugasta
leitarvélin, létt og þægileg
og með fáar auglýsingar.
Svo nota ég náttúrlega
bb.is eins og allir aðrir. Af
öðrum netmiðlum er ég
farinn að skoða visir.is
meira en mbl.is, mér
finnst nýja útlitið á Mogganum ekki eins aðgengilegt og það gamla. Ég kíki
oft á slúðrið úr netheimum
á vef sem heitir
slashdot.com. Slóð
vefjarins er spaug í sjálfu
sér, en þetta er fréttavefur
fyrir netnörda. Að lokum
kíki ég af og til á myndasyrpu á vef sem heitir
userfriendly.com.
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1984•
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Um líf og dauða að tefla hjá sumum vestfirskum sveitarfélögum

Lagafrumvarpið um Orkubú Vestfjarða ekki afgreitt?
– „ef frumvarpið sofnar, þá sofnar þetta sveitarfélag líka“, segir forsvarsmaður í einum af kaupstöðum Vestfjarða
Þegar þetta blað fór í vinnslu benti allt til þess, að frumvarp ríkisstjórnarinnar um
breytingu á félagsformi Orkubús Vestfjarða í hlutafélag yrði
ekki að lögum fyrir þinglok í
þessari viku. Frumvarpið var
á dagskrá þingfundar á
fimmtudag í síðustu viku en
var tekið út af dagskrá og var
ekki komið á dagskrá á ný á
mánudag. Hér er um svo brýnt
mál að ræða fyrir sum sveitarfélög á Vestfjörðum, sem hafa
beðið eftir því að geta losað
þarna um fjármuni, að nánast
má segja að um líf og dauða
sé að tefla. Menn í forystu hjá
sumum af stærstu sveitarfélögunum „furða sig stórkostlega“ á þeim umræðum sem
farið hafa fram um þetta mál á
Alþingi og segja að þær bendi
til algerrar vanþekkingar þingmanna á kjarna þess.
„Þeir vita ekkert hvað er að
gerast hérna fyrir vestan. Þeir
hafa staðið þarna og blaðrað
án þess að láta sér detta í hug
að hafa samband við þá sem
málið snertir helst, það er
sveitarstjórnirnar hér á Vestfjörðum“, sagði einn forystumanna hér vestra í samtali við
blaðið. „Ef frumvarpið sofnar,

þá sofnar þetta sveitarfélag
líka, svo einfalt er það“, sagði
annar. Ýmsir aðrir fagna því
hins vegar mjög, ef frumvarpið nær ekki fram að ganga að
þessu sinni enda hefur þetta
mál mætt harðri andstöðu ýmissa heimamanna.
Samkvæmt frumvarpinu
um hlutafélagsvæðingu Orku-

bús Vestfjarða á það að taka
gildi þegar í stað við afgreiðslu þess á þingi. Samkvæmt
forgangsröðun mála á Alþingi
í síðustu viku og þessari
virðist sem flest annað sé tekið
fram yfir þetta mál.
Frumvarpið um breytingu
á félagsformi Orkubús Vestfjarða var lagt fram í febrúar

og lauk 1. umræðu 7. mars.
Málið var til 2. umræðu 26.
apríl og var henni síðan frestað. Framhald umræðunnar var
á dagskrá 30. apríl en var þá
eina málið sem var tekið af
dagskrá. Þrjár atrennur voru
síðan gerðar að umræðunni á
fimmtudag í síðustu viku áður
en umræðunni var enn frestað.

Fjölmargar ræður voru fluttar
í þessum atrennum. „Þessir
menn eru að þvæla um þetta
mál út og suður án þess að
hafa um það minnstu hugmynd um hvað það snýst“,
sagði forystumaður í einu af
stærstu sveitarfélögum Vestfjarða í samtali við blaðið á
mánudag.

Enn kemur
vor í Vigur
Þó að sagt hafi verið að
tíminn standi kyrr í eynni
Vigur á Ísafjarðardjúpi, þá
er það ekki að öllu leyti
rétt. Tíminn stendur reyndar kyrr að því leyti, að núna
í byrjun tuttugustu og
fyrstu aldar eru flestir
hlutir lítið breyttir frá því
sem var á síðari hluta
hinnar nítjándu, þegar séra
Sigurður Stefánsson settist
þar að ásamt fjölskyldu
sinni. Og afkomendur sr.
Sigurðar eru enn í Vigur.
En sífellt koma upp nýjar
kynslóðir, bæði af mannkyni og lundakyni og öðrum ábúendum eyjarinnar. Yngst af mannfólki í Vigur er nú Snjólaug Ásta Björnsdóttir, sem
hér virðir fyrir sér fyrstu vorkomu ævinnar, líkt og fólkið hennar hefur gert á sama hátt mann fram af manni.

Snæbjörg, 46 tonna bátur bætist í flota Ísfirðinga

Gerður út á rækjuveiðar
46 tonna stálbátur bættist í
flota Ísfirðinga um helgina.
Hér er um að ræða bát sem
hjónin Hermann Skúlason og
Sólveig Gísladóttir og Gísli
sonur þeirra kaupa í sameiningu og ætla að gera út til
rækjuveiða. Fjölskyldan hefur
gert út bátana Árna Óla og
Stundvís og mun væntanlega
halda því áfram enn um sinn.
Nýi báturinn er smíðaður um
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miðjan áttunda áratuginn og
kemur hingað frá Hafnarfirði
en ber ennþá nafnið Snæbjörg.
Gísli Hermannsson verður
væntanlega með bátinn. Hann
segir ekki ákveðið hvar aflinn
verður lagður upp. Ekki er
algengt á síðari árum að svona
stór skip séu keypt til Ísafjarðar. Nýjasta fiskiskipið í ísfirska flotanum á undan þessum báti er tæplega 6 tonn.
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Gísli Hermannsson skipstjóri um borð í bátnum.

Sæbjörg BA við bryggju í Sundahöfn á Ísafirði.
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