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– sjá viðtal í miðopnu við
eina af tengdadætrum

Ísafjarðar,
Erlu Sigurðardóttur

 myndlistarkonu

Kvóti settur á ýsu, steinbít og ufsa hjá smábátum í haustKvóti settur á ýsu, steinbít og ufsa hjá smábátum í haustKvóti settur á ýsu, steinbít og ufsa hjá smábátum í haustKvóti settur á ýsu, steinbít og ufsa hjá smábátum í haustKvóti settur á ýsu, steinbít og ufsa hjá smábátum í haust

Lausn verður að finna fyrir haustiðLausn verður að finna fyrir haustiðLausn verður að finna fyrir haustiðLausn verður að finna fyrir haustiðLausn verður að finna fyrir haustið
dagskrá í þinglokin. Margir
töldu að þingmeirihluti væri
fyrir samþykkt tillögunnar.

Allir þingmenn Vestfirðinga
beittu sér í þessu máli en
sjávarútvegsráðherra taldi
ekki fært, vegna hættu á máls-
höfðun gegn stjórnvöldum, að
fresta gildistöku ákvæðisins
öðru sinni. Smábátasjómenn
og byggðir Vestfjarða sjá
mikla vá fyrir dyrum og jafn-

vel hrun að óbreyttu.
Smábátarnir hafa aukið

mjög verulega hlutdeild sína
í veiðum á undanförnum árum
á meðan aðrir hafa búið við
takmarkanir. Ljóst er, að nú-
verandi tilhögun gengur ekki
til frambúðar, heldur verða
allir að sæta einhverjum
ramma. Jafnljóst er, að ekki
gengur heldur að skyndilega
sé klippt á smábátaveiðarnar.

Alþingi lauk störfum um
helgina án þess að frestað væri
gildistöku ákvæðis um kvóta-
setningu á ýsu, steinbít og ufsa
hjá smábátum eins og margir
hafa barist fyrir. Þetta ákvæði
kemur því til framkvæmda 1.
september. Hér var um að
ræða mesta hitamál þingsins
en tillaga um frestun sem fyrir
lá frá tveimur þingmönnum
Vestfirðinga var ekki tekin á

Hagsmunir einstakra byggða
verða þar að teljast ennþá af-
drifaríkari en hagsmunir ein-
stakra smábátasjómanna.

Ekki verður öðru trúað að

óreyndu, en að stjórnvöld finni
viðunandi lausn á þessu máli
fyrir haustið. Annað væri ger-
samlega ótækt.
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LEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARI

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

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

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

Tillaga Guðjóns Arnars Kristjánssonar og Karls V. Matthíassonar um frestun
á kvótasetningu á steinbít, ufsa og ýsu, sem tekur gildi 1. sept. nk., fékkst ekki
tekin á dagskrá Alþingis fyrir þinglok. Ríkisstjórnin vissi sem var, að
tillaga tvímenninganna átti vísan stuðning meirihluta þingmanna. Hol-
hljóma yfirlýsing sjávarútvegsráðherra í Kastljósi ríkissjónvarpsins á
mánudag um að svo hafi ekki verið, breytir þar engu um. Og þar sem
engar tillögur frá ríkisstjórninni litu dagsins ljós var tillögu þeirra Guðjóns og
Karls einfaldlega stungið undir stól.

Þingmenn ríkisstjórnarflokkanna sem studdu frestun á gildistöku ákvæðisins
um krókabáta máttu lúta í lægra haldi með sjálfan formann sjávarútvegsnefndar
í stafni. Staða þeirra var ekki öfundsverð. Sakaðir um skemmdarverkastarfsemi
af valmennum í eigin herbúðum, sem nú standa við gaflhlað og glotta við tönn.

Engum getum skal að því leitt að huggun hafi það verið þingmönnum Vest-
firðinga í stjórnarliðinu, að ráðherrarnir tóku frá þeim þann beiska kaleik að
greiða atkvæði gegn vilja húsbændanna, með öllum þeim ófyrirsjáanlegu afleið-
ingum, sem slíkt hefði haft í för með sér. Hitt skal umbúðalaust sagt hér og nú:
Það tekur enginn mark á bænakvaki um að menn haldi rósemi sinni eftir það sem

á undan er gengið og þaðan af síður á gatslitnu meiningarlausu sáttahjali, sem
enginn trúir lengur, síst af öllu sjómenn, enda sagan ólygnust í þessum efnum.
Mat sjávarútvegsráðherra á bæn þingmannsins og fyrirheitinu sem í henni fólust

leynir sér ekki.
Samstaða sjómanna er mikil um þessar mundir. Tvenn lög til

höfuðs baráttu þeirra fyrir bættum kjörum með stuttu millibili. Og nú
lög sem ætluð eru til að knýja trillukarla inn í kvótabraskið. Með það að mark-
miði að stórútgerðin geti keypt þá endanlega út úr greininni, svo sægreifarnir geti
setið einir og óáreittir að auðlindinni um alla framtíð. Engan skyldi undra þótt at-
burðir síðustu daga setji mark á undirbúning sjómannadagsins, sem ekki er ýkja
langt undan.

Vilmundur, trillukarl á Flateyri, segir gjörðir Alþingis „manngerðar náttúruham-
farir“, sem koma munu sérlega hart niður á Flateyringum og muni leiða til þess
að fjöldi smábátaútgerða í landinu leggist af. Og Vilmundi trillukarli, sem alla
jafnan kallar ekki allt ömmu sína, verður flökurt þegar tilteknir menn taka sér
orðið réttlæti í munn. Vilmundur trillukarl flaggaði í hálfa stöng er morgnaði að
nýju eftir enn eitt svartnættið í sögu Alþingis. s.h.

Garðplöntustöð Ásthildar
Garðplöntustöð Ásthildar verður opin í sumar sem hér segir:
Næstu viku verður stöðin opin virka daga frá kl. 13:00-18:00.
Eftir það verður opið virka daga frá kl. 10:00-18:00.
Laugardaga og sunnudaga verður opið frá kl. 14:00-17:00.
Mikið úrval af sumarblómum, fjölæringum, trjám og runnum.
Sækið sumarið til okkar.

Garðplöntustöð Ásthildar

Bolungarvíkurkaupstaður

Tillaga að mats-Tillaga að mats-Tillaga að mats-Tillaga að mats-Tillaga að mats-
áætlun snjóflóða-áætlun snjóflóða-áætlun snjóflóða-áætlun snjóflóða-áætlun snjóflóða-

varna í Bolungarvíkvarna í Bolungarvíkvarna í Bolungarvíkvarna í Bolungarvíkvarna í Bolungarvík
Drög að tillögu um matsáætlun vegna

snjóflóðavarna í Bolungarvík liggja frammi á
skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar og Nátt-
úrustofu Vestfjarða.

Einnig er tillagan aðgengileg á heimasíðu
Náttúrustofu Vestfjarða,

http://www.snerpa.is/nv/snjoflodavarnir.
Athugasemdir skulu hafa borist Náttúrustofu
Vestfjarða eigi síðar en 6. júní 2001.

Náttúrustofa Vestfjarða, Aðalstræti 21,
415 Bolungarvík, sími 456 7005, fax
456 7351, tölvupóstur: nv@isholf.is

HnífsdalurHnífsdalurHnífsdalurHnífsdalurHnífsdalur

Vinnsla hófstVinnsla hófstVinnsla hófstVinnsla hófstVinnsla hófst
að nýju í gærað nýju í gærað nýju í gærað nýju í gærað nýju í gær
Vinnsla hófst á ný í Hrað-

frystihúsinu-Gunnvöru í
Hnífsdal í gær. Vegna verk-
falls sjómanna lá vinnsla niðri
í húsinu síðan hráefni þraut
nokkru fyrir páska. Fyrirtækið
hélt þó starfsfólki sínu á launa-
skrá lengst af eða til 7. maí en
þá var fólkinu sagt upp og
það sent á atvinnuleysisbætur.

Skip fyrirtækisins héldu til
veiða á miðvikudagskvöld í
síðustu viku. Páll Pálsson
ÍS102 kom til Ísafjarðar í gær-
morgun og fljótlega eftir það
hófst vinnsla að nýju í Hnífs-
dal.

KnattspyrKnattspyrKnattspyrKnattspyrKnattspyrnanananana

KÍB tapaðiKÍB tapaðiKÍB tapaðiKÍB tapaðiKÍB tapaði
í fyrsta leikí fyrsta leikí fyrsta leikí fyrsta leikí fyrsta leik

Fyrsta umferðin í 2. deild
karla á Íslandsmótinu í knatt-
spyrnu var leikin um helgina.
Fyrsti leikur Knattspyrnu-
bandalags Ísafjarðarbæjar og
Bolungarvíkur (KÍB) var á
móti Létti í Reykjavík. Hann
fór fram á gervigrasvellinum
í Laugardal og tapaðist með
fjórum mörkum gegn engu.

Síðasti leikur KÍB á síðustu
leiktíð var einmitt gegn Létti
á Skeiðisvelli í Bolungarvík
og sigraði Léttir þar með
tveimur mörkum gegn einu.
Þá munaði ekki nema hárs-
breidd að KÍB félli niður í 3.
deild.

Sendiherrahjón Finn-
lands á Íslandi, Timo
Koponen og frú, eru

þessa dagana í kynnis-
ferð um Vestfirði. Í gær

komu þau í elstu verstöð
landsins í Ósvör í Bol-

ungarvík og skoðuðu
verbúðina gömlu undir

leiðsögn Geirs Guð-
mundssonar.  Í för

sendiherrahjónunum

voru ræðismaður Finn-
lands, Jón Friðgeir Ein-

arsson, og eiginkona
hans, Margrét Kristjáns-
dóttir, Ólafur Kristjáns-
son bæjarstjóri og Jónas
Guðmundsson sýslumað-

ur. Á myndinni eru,fv:
Jónas, finnski sendiherr-

ann, Geir, sendiherra-
frúin, Margrét, Ólafur

og Jón Friðgeir.

Finnsku sendiherra-Finnsku sendiherra-Finnsku sendiherra-Finnsku sendiherra-Finnsku sendiherra-
hjónin heimsækjahjónin heimsækjahjónin heimsækjahjónin heimsækjahjónin heimsækja

Ósvör í BolungarvíkÓsvör í BolungarvíkÓsvör í BolungarvíkÓsvör í BolungarvíkÓsvör í Bolungarvík

Niðurstöður úr samræmdu prófunum í 10. bekkNiðurstöður úr samræmdu prófunum í 10. bekkNiðurstöður úr samræmdu prófunum í 10. bekkNiðurstöður úr samræmdu prófunum í 10. bekkNiðurstöður úr samræmdu prófunum í 10. bekk

Vestfirðir hæstir utanVestfirðir hæstir utanVestfirðir hæstir utanVestfirðir hæstir utanVestfirðir hæstir utan
höfuðborgarsvæðisinshöfuðborgarsvæðisinshöfuðborgarsvæðisinshöfuðborgarsvæðisinshöfuðborgarsvæðisins

– frábær árangur nemenda í Grunnskólanum á Ísafirði
Ljóst er að árangur nem-

enda Grunnskólans á Ísafirði
á samræmdum prófum í 10.
bekk að þessu sinni er frábær,
en niðurstöður úr einstökum
skólum voru birtar í gær. Jafn-
framt liggur fyrir, að Vestfirðir
eru næsthæstir yfir landið á
eftir skólum á höfuðborgar-

svæðinu. Þetta verða að teljast
umtalsverð tíðindi, miðað við
það sem venja var ekki alls
fyrir löngu, að Vestfirðingar
væru neðstir.

Meðaleinkunnir í einstök-
um greinum í Grunnskólanum
á Ísafirði eru þessar (á normal-
dreifðum kvarða þar sem

landsmeðaltalið er stillt á 5,0):
Stærðfræði 5,6, íslenska 5,3,
danska 5,2 og enska 5,7. Skól-
inn er sá langstærsti á Vest-
fjörðum og vægi hans í heild-
inni því mikið. Ástæða er til
að óska nemendum, kennur-
um og skólastjórum til ham-
ingju með árangurinn.

Rakel María, níu vikna
gömul dóttir þeirra Jónínu og
Björns á Þórustöðum í Ön-
undarfirði, er nú til lækninga í
Boston í Massachusetts í
Bandaríkjunum. Litla stúlkan

greindist með hjartagalla sem
óhjákvæmilegt var að bæta
úr.

Þetta hefur í för með sér
mikla röskun á högum fjöl-
skyldunnar og fjárútlát og

hafa vinir fólksins á Þórustöð-
um stofnað reikning þar sem
hægt er að leggja inn framlög.
Reikningurinn er í Sparisjóði
Vestfirðinga: Kt. 700981-
1269, 1128-26-010700.

Söfnun hafin vegna níu vikna stúlkubarSöfnun hafin vegna níu vikna stúlkubarSöfnun hafin vegna níu vikna stúlkubarSöfnun hafin vegna níu vikna stúlkubarSöfnun hafin vegna níu vikna stúlkubarns í Önundarfirðins í Önundarfirðins í Önundarfirðins í Önundarfirðins í Önundarfirði

Er til lækninga vestanhafsEr til lækninga vestanhafsEr til lækninga vestanhafsEr til lækninga vestanhafsEr til lækninga vestanhafs
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Diny Beugeling hefur tekið ástfóstri við ÍslandDiny Beugeling hefur tekið ástfóstri við ÍslandDiny Beugeling hefur tekið ástfóstri við ÍslandDiny Beugeling hefur tekið ástfóstri við ÍslandDiny Beugeling hefur tekið ástfóstri við Ísland

Kemur frá smábæ í HollandiKemur frá smábæ í HollandiKemur frá smábæ í HollandiKemur frá smábæ í HollandiKemur frá smábæ í Hollandi
þar sem búa milljón mannsþar sem búa milljón mannsþar sem búa milljón mannsþar sem búa milljón mannsþar sem búa milljón manns

Hollenska stúlkan Ber-
endina Jantje Jacoba Beuge-

ling er í daglegu tali kölluð
Diny, enda er nafnið hennar

geysilangt og ekki fyrir
nokkurn mann að bera það

fram, nema að sjálfsögðu
þann sem talar hollensku.

Hún hefur ferðast gífurlega
mikið og farið til margra

landa. Þegar hún hafði farið
til nærfellt allra Evrópuland-

anna langaði hana að prófa
eitthvað nýtt. Hún sótti um

au pair-stöðu á Íslandi og
fékk pláss í Bolungarvík.

Þangað fór hún haustið
1999, var í eitt ár og líkaði

svo vel að hún ákvað að
koma aftur. „Ég var í fimm

vikur í Hollandi en fór svo í
gegnum vistaskiptasamtök
aftur til Íslands. Þá vildi ég

fara að vinna og læra
tungumálið betur.“

Börnin þvælast fyrirBörnin þvælast fyrirBörnin þvælast fyrirBörnin þvælast fyrirBörnin þvælast fyrir
íslenskunáminuíslenskunáminuíslenskunáminuíslenskunáminuíslenskunáminu

„Þegar ég kom aftur til
Íslands í fyrrahaust fór ég til

fjölskyldu í Hnífsdal, til
þeirra Margrétar Skúladóttur
og Páls Svanssonar. Ég fékk

fljótlega vinnu á leikskóla
og hef unnið þar síðan.

Þó mér finnist vissulega
gaman að vinna með börn-

unum á leikskólanum, þá
þvæla þau svolítið fyrir mér

íslenskunámið. Ég tala
hálfgerða barnaíslensku

enda tala ég miklu meira við
börn heldur en fullorðna.

Þess vegna vantar mörg orð
inn í orðaforðann sem full-
orðnir nota en ekki börn.“

Lærði ekkiLærði ekkiLærði ekkiLærði ekkiLærði ekki
að lesa og skrifaað lesa og skrifaað lesa og skrifaað lesa og skrifaað lesa og skrifa

Þó Diny segist tala barna-
lega íslensku, þá talar hún

tungumálið nokkuð vel. En
getur hún skrifað íslensku?

„Nei, alls ekki. Ég hef aldrei
lært íslensku í skóla og get

því ómögulega skrifað hana.
Þau fáu orð sem ég kann að
skrifa hef ég séð í skjátext-
anum í sjónvarpinu. Þegar
ég þarf til dæmis að skrifa

skilaboð á íslensku, þá
finnst lesandanum boðin oft

hlægileg. Ég get
nefnilega skrifað

svo fá orð, að ég
neyðist til að

sletta á annarri
tungu inn á

milli.“
– En get-

urðu lesið
íslensku?

„Já,
eitthvað

smá-
vegis.

Ég reyni að lesa eins og ég
get úr dagblöðum og barna-

bókum, en vandamálið er að
íslenskt talmál og íslenskt
ritmál er svo ólíkt. Menn

nota alls ekki sömu orðin og
oft sé ég orð á prenti sem ég

hef aldrei heyrt nokkurn
mann nota. Svo lendi ég oft

í miklum erfiðleikum þegar
ég sé tvö samliggjandi L í
texta. Íslendingar bera það

stundum fram með T-hljóði
og stundum ekki og það er
ómögulegt fyrir aðkomu-
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Einbýlishús / raðhús

 4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra
herbergja íbúð á tveimur hæðum
ásamt eignarlóð Verð 5 m.kr.
Aðalstræti 20: 136,5 m² 4ra
herbergja rúmgóð íbúð á 2. hæð
í fjölbýlishúsi ásamt tilheyrandi
sér geymslu. Svalir í suður.
Verð 8,9 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m²  3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi Verð 6 m.kr.
Fjarðarstræti 11: 131 m² 4ra
herbergja íbúð í góðu standi á
efri hæð í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi kjallara Verð 6,9 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Laus fljótl. Áhv. hagstæð
lán ca. 2.8 m.kr. Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herb-
ergja íbúð á miðhæð í þríbýlis-
húsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra her-
bergja íbúð á efri hæð í þríbýlis-
húsi. Laus strax Áhv. ca. 3,7 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.

Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngang-
ur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi.Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²

 3ja herb. íbúðir

gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 fm. bílgemslu. Verð 9,1 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjall-
araíbúð á neðri hæð í  tvíbýlis-
húsi. Tilboð óskast

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

Bolungarvík
Aðalstræti 21-23: 488m² versl-
unarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast

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

Sumarbústaðir
Tunguskógur 19 – Litla Holt:
24,8 m² nýr sumarbústaður í efri
skógi í Tungudal, sólstofa, innbú
fylgir Tilboð óskast

Fasteignir í
þessari

auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar  frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni

að  Hafnarstræti 1

Bakkavegur 39: 201 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Hrannargata 4: 257,6 m einbýl-
ishús, mikið uppgert  með 40 fm
bílskúr  á eignarlóð, þrjár hæðir
auk kjallara með fullri lofthæð
sem nýttur er sem geymsla.
Verð 10,5 m.kr.
Lyngholt 2: 141,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð 8,5 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endur-
nýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
Seljalandsvegur 85 - (Litla-býli):
118,5 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Skoðum öll tilboð.
Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Einstaklingsíbúð á neðri
hæð. Stór og vel gróinn garður.
Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt bíl-
skúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarog maður gerir í Hollandi.“

Á það til að festastÁ það til að festastÁ það til að festastÁ það til að festastÁ það til að festast
Diny kemur frá hollensku
borginni Groningen. Þess

má geta að borgin á knatt-
spyrnulið í efstu deild í

Hollandi. „Bærinn er frekar
lítill á hollenskan mæli-

kvarða, þó þar búi fjórfalt
fleiri en á Íslandi öllu, eða

um ein milljón manns. Það
eru vissulega viðbrigði að

koma úr bæ af þessari
stærðagráðu og búa í Hnífs-
dal. Mér finnst þó ágætt að
búa hér, rólegt og skemmti-
legt, en það hefur vissulega
sína ókosti. Maður á það til

að festast þegar maður er
bíllaus, annað hvort í Hnífs-
dal þegar maður vill komast

annað, eða annars staðar
þegar maður vill komast

heim.“

TamninginTamninginTamninginTamninginTamningin
líkist oft ródeóilíkist oft ródeóilíkist oft ródeóilíkist oft ródeóilíkist oft ródeói

Hestamennska er eitt af
áhugamálum Dinyar. „Páll,

sá sem hýsir mig í Hnífsdal,
á nokkra hesta. Ég hef

fengið að sjá um þá að hluta
til og ríða þeim út. Ég hef

líka verið að temja. Ég er þó
ekki lærður hestatemjari,

heldur sest ég bara á hestinn
og vona það besta. Að sjálf-

sögðu dettur maður oft af
baki og líkist tamningin oft

amerísku ródeói. Maður
verður bara að láta sig hafa

það, enda er það eitt ein-
kenni góðs hestamanns að

kunna að detta af baki.
Minn hestaferill hófst úti í

Hollandi. Þar fór ég á nám-
skeið og lærði að umgangast

skepnurnar. Svo fór ég
stundum á bóndabæi, ræddi
við bóndann og fékk að sjá

um hestana og ríða þeim út.
Ég keppti líka á hestamót-

um, með misjöfnum árangri
að vísu. Stundum lenti ég í

fyrsta sæti, en stundum í
tíunda sæti og jafnvel

neðar.“

Hugsar umHugsar umHugsar umHugsar umHugsar um
að setjast hér aðað setjast hér aðað setjast hér aðað setjast hér aðað setjast hér að

Diny verður ekki mikið
lengur á Íslandi, í það

minnsta gerir hún hlé á
Íslandsdvöl sinni. „Ég fer

bráðlega heim til Hollands
og verð þar í nokkrar vikur.

Svo fer ég til Bandaríkjanna
og verð au pair þar í eitt ár.

Þar kem ég til með að passa
níu mánaða gamla þríbura.

Þegar dvöl minni í
Bandaríkjunum lýkur ætla

ég að koma aftur til Íslands.
Þá er ég jafnvel að hugsa um

að setjast hér að, finna mér
íbúð og vinnu og jafnvel

fara að læra eitthvað. Hvað
ég læri er ekki alveg

ákveðið, en sennilega kemur
það til með að tengjast

ferðaþjónustu.“

mann að vita hvenær hvað á
við.“

Hlakkar til að komastHlakkar til að komastHlakkar til að komastHlakkar til að komastHlakkar til að komast
í hollenskt bakaríí hollenskt bakaríí hollenskt bakaríí hollenskt bakaríí hollenskt bakarí

– Hvernig líkar þér vinnan
í leikskólanum? Hafa börnin

einhverja aðra ókosti en
þann að þau tefja íslensku-

námið? „Mér finnst mjög
gaman að vinna með

börnum og finnst fínt að
vinna í leikskólanum. Þetta
er þó ekki eitthvað sem ég

ætla að gera að ævistarfi. Ef
maður eignast börn sjálfur

þá fær maður ekki stundar-
frið fyrir krökkum ef maður
vinnur í leikskóla. Ég hefði

ekki þolinmæði í slíkt og
held að ég velji mér eitthvert

annað ævistarf.“ Saknar
Diny ekki heimalands síns?

„Stundum geri ég það.
Margt er ólíkt með Hollandi

og Íslandi, til dæmis að
versla. Á Íslandi tekur það

örstuttan tíma, því fljótlega
er maður búin að skoða allar
búðirnar. Í mínum heimabæ

í Hollandi þarf maður að
skammta sér heilan dag ef

maður ætlar að fara í búðir,
úrvalið er svo mikið.
Það sama á við með

skemmtanalífið. Hérna er
fólk á knæpum frá eitt til

þrjú og fer þá heim. Í
Hollandi er farið á skemmti-

staði klukkan tíu og ekki
farið heim fyrr en undir
morgun. Ég sakna líka

hollenska matarins. Ég held
að það fyrsta sem ég geri
þegar ég fer aftur til Hol-

lands er að fá mér morgun-
mat í bakaríi.“

ÍslendingarÍslendingarÍslendingarÍslendingarÍslendingar
vingjarnlegri en aðrirvingjarnlegri en aðrirvingjarnlegri en aðrirvingjarnlegri en aðrirvingjarnlegri en aðrir

– Saknarðu ekki fjölskyld-
unnar? „Jú, að sjálfsögðu.
Ég hugsa mikið til hennar

og er í góðu símasambandi
við fjölskyldumeðlimi. Ég

hef samt ekki þjáðst af
neinni heimþrá til að tala
um. Ef ég væri alltaf með

heimþrá myndi ég ekki
ferðast eins mikið og ég
geri. Svo einfalt er það.“

Hvers vegna ætli Diny
velji Ísland til búsetu en

ekki eitthvað annað land, til
dæmis Ítalíu?

„Spánn og Ítalía og öll
þessi Evrópulönd eru að

mínu mati ágæt til að eyða
fríinu í. En að búa þar, nei
takk! Og af hverju Ísland?

Aðallega vegna náttúrunnar
og fólksins. Náttúran og

landslagið hafa svo róandi
áhrif og Íslendingar eru vin-

gjarnlegri heldur en íbúar
annarra þjóða, það finnst

mér að minnsta kosti. Hérna
getur maður til dæmis

gengið óhultur yfir götur,
þarf ekki sífellt að vera að

líta um öxl og athuga hvort
einhver sé að elta mann eins

Til sölu er skemmtibátur
með bryggjuplássi á Ísa-
firði. Uppl. í síma 456 7110
eða 852 5559.

Til sölu er lítið notað Cole-
man fellihýsi í mjög góðu
ásigkomulagi. Góður auka-
hlutapakki fylgir. Svefn-
pláss fyrir átta manns.
Verð kr. 950 þús. Mögu-
leiki er á að taka góðan
tjaldvagn upp í. Uppl. í sím-
um 456 7586, 854 8886
eða 864 6530.

Til sölu er hvítt rimarúm
á kr. 7.000., ungbarna-
skiptiborð með baði á kr.
5.000 og ungbarnabílstóll
(0-9 mán) á kr. 2.000.
Uppl. í síma 456 4455.

Til sölu er blátt, 20", 6
gíra drengjareiðhjól. Verð
kr. 7.000. Á sama stað er
til sölu hvítt tölvuborð á
kr. 2.500. Upplýsingar í
síma 456  4455.

Til sölu er 31X10,5 15"
original álfelgur og Good-
year sumardekk undan
Mitshubishi Pajero árg. 99.
Vel með farið. Verðhug-
mynd kr. 75.000. Upplýs-
ingar í símum 695 3636
eða 456 5250.

Til leigu er 3ja herb. 78m²
íbúð á eyrinni á Ísafirði.
Laus 1. júní. Uppl. í símum
456 3085 eða 868 4080.

Til sölu er Nokia 5110
GSM sími á kr. 15 þús.
Uppl. í síma 866 8276.

Sextán ára strákur óskar
eftir vinnu, helst á Ísa-
firði eða nágrenni. Uppl. í
síma 690 9168.

Bráðvantar 4-5 herb. íbúð
eða hús til leigu. Upplýs-
ingar gefur Sævar í síma
456 5068.

Til sölu er lokuð kerra
aftan í fólksbíl (700 ltr.).
Á sama stað eru til sölu
fjögur Bridgestone dekk
undan MMC Lancer. Stærð:
185x70 R14. Uppl. gefur
Massi í síma 894 6850.

Úlpa fannst á grjótgarð-
inum við sundlaugina á
Flateyri. Eigandi getur vitj-
að hennar í síma 456 7870.

Til leigu er 4ra herb. íbúð
í Grafarvogi í skiptum fyrir
stóra íbúð eða einbýlishús
á Ísafirði. Uppl. í símum
692 0602 eða 587 1893.

Til sölu er 800 sími í góðu
standi. Uppl. í síma 848
0904 eða 456 3719.

Til sölu er Yanmar smá-
grafa árg. 2000, ekin 450
vinnustundir. Er með
breikkanlegan undirvagn.
Uppl. í síma 895 7258.

Óska eftir notuðu reið-
hjóli, stærð 22". Má þarfn-
ast lítilsháttar viðgerðar.
Uppl. í síma 456 3398 eða
896 0759.

Óska eftir húsgögnum og
heimilistækjum, helst gef-
ins. Uppl. í síma 848 0517.

Til sölu er Hiundai Starex.
Uppl. í síma 868 7876.

Til sölu er Trek hjól fyrir
10 ára. Upplýsingar í síma
456 7424.

Til sölu er fimm tonna tré-
bátur. Upplýsingar í síma
899 4201.

Til sölu er Daewoo Nubira,
station, árg. 1998, ekinn
39 þús. km. Upplýsingar í
síma 456 4455.

Til sölu er góð 3ja herb.
íbúð að Urðarvegi 78. Uppl.
í símum 456 4455 eða 864
0303. Kristinn og Bára.

Óska eftir íbúð til leigu á
eyrinni á Ísafirði, helst 3-
4 herb. Uppl. í símum 867
0397 eða 456 5177.

Óska eftir að taka á leigu
2ja-3ja herb. íbúð. Upplýs-
ingar í síma 456 4400 og
896 4450.

BB-Smáauglýsingar

SkrifstofustarfSkrifstofustarfSkrifstofustarfSkrifstofustarfSkrifstofustarf
Starfsmaður óskast til skrifstofustarfa. Við-

komandi þarf að sjá um símsvörun, toll-
skýrslugerð, uppgjör og annað tilfallandi
auk venjulegra skrifstofustarfa.

Skriflegum umsóknum skal skilað til
3X-Stál ehf., fyrir 31. maí nk. Nánari upp-
lýsingar veitir Jóhann í síma 456 5079 eða
í tölvupósti á netfangið johann@3x.is

Gunnar Örn Gunnarsson lýsir velþóknun sinni á einu verkanna.

Nemar frá Listaháskóla Íslands við störf á ÍsafirðiNemar frá Listaháskóla Íslands við störf á ÍsafirðiNemar frá Listaháskóla Íslands við störf á ÍsafirðiNemar frá Listaháskóla Íslands við störf á ÍsafirðiNemar frá Listaháskóla Íslands við störf á Ísafirði

Sölusýning í GamlaSölusýning í GamlaSölusýning í GamlaSölusýning í GamlaSölusýning í Gamla
sjúkrahúsinusjúkrahúsinusjúkrahúsinusjúkrahúsinusjúkrahúsinu

Sýning á verkum fjögurra
nemenda úr Listaháskóla Ís-
lands var opnuð í Gamla
sjúkrahúsinu á Ísafirði á föstu-
dag. Nemarnir hafa verið við
störf á Ísafirði um tvær vikur
og hefur greinilega orðið
nokkuð úr verki. Á sýning-
unni gat að líta verk af ýmsum
toga, allt frá hefðbundnum
málverkum til sporðdreka úr
tannstönglum og sígarettu-
stubbum.

Gerður var samstarfssamn-
ingur milli Ísafjarðarbæjar og
Listaháskóla Íslands um að
bærinn útvegaði nemunum
vinnuaðstöðu og gistingu.
Slíkur samningur hefur verið
gerður við fleiri sveitarfélög
á landinu og er um að ræða
eins konar hringferð nemenda
um landið.

Sýningin var vel sótt á fyrsta
degi. „Það hefðu að vísu mátt
koma enn fleiri“, segir Mar-

grét Rós Harðardóttir, einn
listanemanna. „Opnunin tókst
samt mjög vel og við vorum
mjög ánægð. Mætingin var
kannski betri en maður heldur
því húsið er svo rosalega stórt
að það virðast vera færri gestir
en eru í raun og veru.“

Sýningin verður opin næstu
helgi og jafnvel þar næstu.
Um er að ræða sölusýningu
og hefur þegar borist tilboð í
eitt verkanna.

20 ára gagnfræðingaafmæli á Ísafirði20 ára gagnfræðingaafmæli á Ísafirði20 ára gagnfræðingaafmæli á Ísafirði20 ára gagnfræðingaafmæli á Ísafirði20 ára gagnfræðingaafmæli á Ísafirði

Fjör fram á rauða nóttFjör fram á rauða nóttFjör fram á rauða nóttFjör fram á rauða nóttFjör fram á rauða nótt
Nú þegar vorið er komið
og skólum er að ljúka er

alltaf jafn vinsælt að halda
upp á gagnfræðaútskriftir

eldri árganga. Þá koma allir
aftur í heimabæinn og

útskriftarhópurinn heldur
saman upp á töp sín og sigra
síðastliðin ár. Á föstudaginn
hittist ’65 árgangurinn til að

halda upp á 20 ára gagn-
fræðingaafmæli sitt og

mættu allir sem gátu. Á
föstudagskvöldið var mikið

hóf haldið í skála Golf-
klúbbs Ísafjarðar og var þar,
eins og myndirnar bera með
sér, mikið fjör fram á rauða

nótt.
Að sögn Margrétar Brynju

Jónsdóttur komu um 30
manns og skapaðist mikil

stemming. Á laugardeginum
var frjáls tími fyrir fólk að

hittast og var svo farið út að
borða í rólegheitunum en þá

komu 17 manns. Það sýnir
einmitt hversu mikið fjör var

kvöldið áður. Hópurinn
stefnir á að hittast næst eftir
fimm ár og gera það þaðan í

frá á fimm ára fresti. Þessi
sami hópur hittist einmitt

fyrir tveimur árum og mættu
því ekki jafn margir nú og

munu gera næst.

Hjalti Karlsson og Alma Björk Sigurðardóttir voru meðal
gesta í afmælinu.

21.PM5 19.4.2017, 09:315



6 MIÐVIKUDAGUR 23. MAÍ 2001

Tölvuþjónustan Snerpa ehf á Ísafirði  kynnir nýjar þjónustur, loftnet og ADSL-sambandTölvuþjónustan Snerpa ehf á Ísafirði  kynnir nýjar þjónustur, loftnet og ADSL-sambandTölvuþjónustan Snerpa ehf á Ísafirði  kynnir nýjar þjónustur, loftnet og ADSL-sambandTölvuþjónustan Snerpa ehf á Ísafirði  kynnir nýjar þjónustur, loftnet og ADSL-sambandTölvuþjónustan Snerpa ehf á Ísafirði  kynnir nýjar þjónustur, loftnet og ADSL-samband

Fyrirhugað er að bjóða loftnetþjónustu áFyrirhugað er að bjóða loftnetþjónustu áFyrirhugað er að bjóða loftnetþjónustu áFyrirhugað er að bjóða loftnetþjónustu áFyrirhugað er að bjóða loftnetþjónustu á
flestum þéttbýlisstöðum á Vestfjörðumflestum þéttbýlisstöðum á Vestfjörðumflestum þéttbýlisstöðum á Vestfjörðumflestum þéttbýlisstöðum á Vestfjörðumflestum þéttbýlisstöðum á Vestfjörðum

Eftir sameiningu tölvu-
fyrirtækjanna Snerpu og
Vestmarks undir nafni
Snerpu fyrir stuttu, hefur
verið unnið að því að sam-
ræma tæknilegar lausnir á
starfsemi fyrirtækjanna.
Eitt af þeim verkefnum sem
unnið hefur verið að, er
uppsetning örbylgjusenda
fyrir gagnaflutninga. Það

verkefni er vel á veg komið
og eru nú þegar komnir inn
nokkrir notendur í það kerfi.
Þá er einnig unnið að uppsetn-
ingu á ADSL-þjónustu fyrir
viðskiptavini Snerpu.

Í frétt frá fyrirtækinu segir
að loftnet Snerpu sé sett upp
sem ódýr valkostur fyrir fyrir-
tæki og einstaklinga sem gefur
kost á hraðvirkri sítengingu

við Internetið á verði sem er í
öllum tilfellum talsvert lægra
en með hefðbundnum leigu-
línum eða öðrum tengingum.

,,Loftnet Snerpu getur boð-
ið upp á allt að 11 Megabita
samband innan svæðis og allt
að 2 Megabita samband við
Internetið. Það er misjafnt hve
mikinn búnað notendur þurfa
til að komast í samband en í

flestum tilfellum þarf að setja
upp útiloftnet en það er jafn-
framt sú útfærsla sem gefur
besta raun. Fyrirhugað er að
bjóða þessa lausn á sem flest-
um þéttbýlisstöðum á Vest-
fjörðum og er því mikilvægt
að áhugasamir hafi samband
þannig að ljóst sé hver eftir-
spurnin eftir þjónustunni sé,“
segir í frétt frá Snerpu.

Einnig mun Snerpa bjóða
netnotendum upp á ADSL-
samband þar sem það er í boði
en á Vestfjörðum er enn sem
komið, er einungis hægt að fá
afgreitt ADSL-samband á
Ísafirði. ADSL-þjónustan er
sett upp í tengslum við stækk-
un netsambands Snerpu, um
10 Megabit, en reiknað er með
að Landssíminn geti afgreitt

sambandið á næstu dögum.
,,Snerpa leggur áherslu á
að bjóða allar þær lausnir
og alla þá tækni sem í boði
er í tengingum við Inter-
netið. Aukið úrval lausna
er grunnurinn að öflugri
starfsemi í heimabyggð og
er markmiðið til lengri tíma
að Vestfirðingar geti haft
sem besta þjónustu.“

Frá athöfninni, talið f.v: Garðar Einarsson, Úlfar S. Ágústsson, Heiðar Guðmundsson, Jón Reynir Sigurvinsson, formað-
ur, sem afhenti viðurkenninguna, Guðbjörn Ingason, Sveinn Guðbjartsson og Ólafur B. Halldórsson. Kristján Pálsson og
Sæmundur Guðmundsson voru fjarstaddir.

Æðsta viðurkenning Lions til áttaÆðsta viðurkenning Lions til áttaÆðsta viðurkenning Lions til áttaÆðsta viðurkenning Lions til áttaÆðsta viðurkenning Lions til átta

 félaga í Lionsklúbbi Ísafjarðar félaga í Lionsklúbbi Ísafjarðar félaga í Lionsklúbbi Ísafjarðar félaga í Lionsklúbbi Ísafjarðar félaga í Lionsklúbbi Ísafjarðar

MargvíslegMargvíslegMargvíslegMargvíslegMargvísleg
útispjót tilútispjót tilútispjót tilútispjót tilútispjót til
fjáröflunarfjáröflunarfjáröflunarfjáröflunarfjáröflunar
Átta félagar í Lionsklúbbi

Ísafjarðar voru tilnefndir Mel-
vin Jones félagar og fengu
viðeigandi viðurkenningar-
skjöld og merki á lokafundi
starfsársins hjá klúbbnum.
Hér er um að ræða viðurkenn-
ingu sem kennd er við Melvin
Jones, stofnanda Lionshreyf-

ingarinnar. Þeir sem hana að
þessu sinni hlutu voru Garðar
Einarsson, Guðbjörn Ingason,
Heiðar Guðmundsson, Krist-
ján Pálsson, Ólafur B. Hall-
dórsson, Sveinn Guðbjarts-
son, Sæmundur Guðmunds-
son og Úlfar S. Ágústsson.

Lágmarksframlag frá

klúbbi vegna tilnefningar
hvers Melvin Jones félaga er
eitt þúsund Bandaríkjadollar-
ar og rennur féð til Alþjóða-
hjálparsjóðs Lions. Sjóðurinn
hefur verið þess megnugur að
lyfta Grettistaki á fjölmörgum
sviðum líknarmála og mann-

úðarmála víðsvegar um heim-
inn. Lionsklúbbur Ísafjarðar
átti orðið inni fyrir rúmlega
átta tilnefningum, sem er
óvenju mikið, en meginhluti
innistæðunar fékkst með sölu
á eldisbleikju.

Starf Lionsklúbbs Ísafjarð-

ar hefur alla tíð verið öflugt.
Verkefni hans hafa einkum
beinst að stuðningi við stofn-
anir, einstaklinga og félög á
Ísafirði og í nágrenni. Má þar
nefna tækjakaup og ýmsar
gjafir til sjúkrahússins á Ísa-
firði, dvalarheimilis aldraðra,

Bræðratungu og Grunnskóla
Ísafjarðar. Vímuvarnir og
stuðningur við unglingastarf
hafa verið á dagskrá í allmörg
ár og hefur klúbburinn styrkt
kennara til náms í lífsleikni
og veitt styrk til starfsemi
Gamla apóteksins.

Árshlutauppgjör Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., í HnífsdalÁrshlutauppgjör Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., í HnífsdalÁrshlutauppgjör Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., í HnífsdalÁrshlutauppgjör Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., í HnífsdalÁrshlutauppgjör Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., í Hnífsdal

195 milljóna króna195 milljóna króna195 milljóna króna195 milljóna króna195 milljóna króna
hagnaður fyrir afskriftirhagnaður fyrir afskriftirhagnaður fyrir afskriftirhagnaður fyrir afskriftirhagnaður fyrir afskriftir

Rekstrartekjur Hraðfrysti-
hússins – Gunnvarar hf. í
Hnífsdal námu 718 milljónir
króna á fyrstu þremur mánuð-
um þessa árs. Rekstrargjöld
námu 522 milljónum króna
og var því rekstrarhagnaður
fyrir afskriftir, 195 milljónir
króna eða 27,2% af rekstrar-
tekjum samanborið við 698
milljónir króna allt árið 2000
eða 25,7% af tekjum. Sam-
bærilegar tölur fyrir sama
tímabil árið á undan eru ekki
fyrir hendi.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör
hf. var rekið með 17 milljóna
króna tapi á fyrsta ársfjórð-
ungi þessa árs samanborið við
23 milljóna króna hagnað á
öllu árinu 2000. Skýringin á
þessum umsnúningi er að
gengistap og verðbætur á
fyrsta ársfjórðungi þessa árs
námu alls 111 milljónum

króna samanborið við 229
milljónir króna allt árið 2000.
Veltufé frá rekstri var 148
milljónir króna á tímabilinu
en var 536 milljónir króna allt
síðasta ári.

Á tímabilinu gengu bolfisk-
veiðar og vinnsla vel. Rækju-
veiðar og vinnsla gengu einn-
ig betur á tímabilinu en und-
anfarin ár. Munar þar um betri
aflabrögð á úthafsrækju en á
síðasta ári auk þess sem inn-
fjarðarrækjuveiðar í Ísafjarð-
ardjúpi gengu vel. ,,Áhrifa
veikingar íslensku krónunnar
frá áramótum og sjómanna-
verkfall í apríl og maí munu
hafa veruleg áhrif á afkomu
félagsins á árinu,“ segir í frétt
frá fyrirtækinu.

Að öðru leyti er rekstur fé-
lagsins í samræmi við áætlanir
og gert er ráð fyrir að hagnaður
verði af rekstri félagsins á

árinu svo fremi að veiking
krónunnar verði ekki meiri en
orðið er og aðrar utanaðkom-
andi aðstæður verði svipaðar.
Þar sem nær allar tekjur fé-

lagsins eru í erlendum mynt-
um er ljóst að tekjur félagsins
munu aukast síðar á árinu
vegna veikingar krónunnar.

,,Áhrifa veikingar íslensku krónunnar frá áramótum og
sjómannaverkfall í apríl og maí munu hafa veruleg áhrif á
afkomu Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. á árinu,“ segir
í frétt frá félaginu.

Slökkviliðsmenn á ÍsafirðiSlökkviliðsmenn á ÍsafirðiSlökkviliðsmenn á ÍsafirðiSlökkviliðsmenn á ÍsafirðiSlökkviliðsmenn á Ísafirði

Fyrir stuttu voru þeir Her-
mann Hermannsson og
Sveinn Þorbjörnsson, sem
báðir starfa við slökkvilið
Ísafjarðarbæjar, við köfun
út við Hnífsdalsbót utarlega
í Skutulsfirði. Rákust þeir
þar á fjöldan allan af rauð-
mögum og brá Hermann á
leik með fiskunum á meðan
Sveinn tók myndir. Í góðu
veðri er mjög fagurt við
Hnífsdalsbót og í raun alls
staðar á svæðinu á þessum
árstíma ef frá eru taldar
hafnirnar að sögn Her-
manns.

Þeir félagar hafa kafað
víða. „Við köfum hér og
þar, við Hamarsgatið á
Súðavíkurhlíð, við Hnífs-
dalsbót, á Pollinum á Ísa-
firði og víðar. Mér finnst
nokkur vakning hafa verið
í sportinu að undanförnu
og menn sem ekki hafa kaf-
að lengi eru farnir að muna
hvað þetta er gaman“, segir
Hermann sem lofar fleiri
myndum á næstunni. Að-
spurður sagðist hann ekki
vilja tjá sig um hvort rauð-
maginn á myndinni hefði
endað á pönnunni eður ei.

Bregða á leikBregða á leikBregða á leikBregða á leikBregða á leik
með rauðmögummeð rauðmögummeð rauðmögummeð rauðmögummeð rauðmögum

Hermann Hermannsson bregður á leik með rauðmaga.
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Erla Sigurðardóttir myndlistarkona er tengdadóttir ÍsafjarðarErla Sigurðardóttir myndlistarkona er tengdadóttir ÍsafjarðarErla Sigurðardóttir myndlistarkona er tengdadóttir ÍsafjarðarErla Sigurðardóttir myndlistarkona er tengdadóttir ÍsafjarðarErla Sigurðardóttir myndlistarkona er tengdadóttir Ísafjarðar

Þegar draumur-Þegar draumur-Þegar draumur-Þegar draumur-Þegar draumur-
inn fær að rætastinn fær að rætastinn fær að rætastinn fær að rætastinn fær að rætast

Erla Sigurðardóttir myndlistarkona dvaldist á
Ísafirði síðustu tvær vikur og hélt námskeið í

vatnslitamálun við Listaskóla Rögnvaldar
Ólafssonar. Reyndar var þessi tveggja vikna

dvöl ekki óslitin, því að hún þurfti að skreppa
suður að hálfnuðu námskeiði til að veita við-

töku tveimur opinberum viðurkenningum fyrir
myndlist sína.

Langt er liðið síðan Erla var búsett á Ísafirði.
Hún kom vestur á sínum tíma til stuttrar dvalar,

einnar vetrardvalar, en stundum teygist úr
slíkum vetri og hann verður að árum og jafnvel

heilli ævi. Hjá Erlu varð veturinn á Ísafirði
rúmur áratugur. Á þeim tíma eignaðist hún

stóra fjölskyldu, börnin komu eitt af öðru, og
raunar varð húsnæðisskortur helsta ástæða þess

að fjölskyldan fluttist frá Ísafirði og suður –
fyrir rúmlega þremur áratugum.

Eiginmaður Erlu er Gunnar Sigurjónsson
bankamaður, Ísfirðingur sem hún krækti sér í,

eða hann í hana, eða þau hvort í annað, eða
hvernig sem það nú annars er. Þau búa enn fyrir

sunnan en börnin eru löngu vaxin úr grasi og
löngu farin að eignast börn sjálf.

En ævistarf Erlu, hitt ævistarfið, fyrir utan að
búa manni sínum og barnahópnum og sjálfri sér

heimili, byrjaði ekki fyrr en hún var orðin
hálffimmtug. Þá loksins lét hún æskudrauminn

rætast og fór að læra það sem hana hafði langað
til. Það var ekki fyrr en árið 1984. En á þeim

stutta tíma sem liðinn er hefur Erla hlotið mikla
og margvíslega viðurkenningu fyrir list sína.

Þar má nefna, að árið 1995 fékk hún verðlaun
fyrir bestu myndskreyttu barnabókina í sam-

keppni Vöku-Helgafells og Verðlaunasjóðs
íslenskra barnabóka, ásamt Herdísi Egilsdóttur

rithöfundi, fyrir bókina Veislan í barnavagn-
inum.

Starfi hennar að listinni má í stórum dráttum
skipta í þrennt: Frjálsa listsköpun, mynd-

skreytingar bóka og kennslu. Hún hefur bæði
haldið einkasýningar og tekið þátt í samsýning-

um hérlendis og erlendis, myndskreytt um tvo
tugi bóka og m.a. kennt við Myndlistarskóla
Kópavogs síðustu tíu árin. Hún hefur vinnu-

stofu í Hafnarfirði ásamt fleiri myndlistar-
konum, sem nefnist Gallerí Klettur. Verk henn-

ar eru í eigu bæði einstaklinga og stofnana og
hún hefur hlotið margvíslegar viðurkenningar

fyrir list sína. Þar á meðal er hún ein af fjórum
bæjarlistamönnum Kópavogs 2001 en annað
erindið hennar suður í miðju námskeiðinu á
Ísafirði var að veita þeim titli viðtöku ásamt

þeim styrk sem honum fylgir.

Tvö af verkum Erlu Sigurðardóttur.
Erla er fædd og uppalin á

Akranesi. Það liggur beint við
að spyrja, hvers vegna hún
hafi komið til Ísafjarðar á sín-
um tíma, aðeins átján ára
gömul...

„Það var þessi dæmigerða
leið, húsmæðraskólinn. Á
þeim tíma var mikið um að
ungar stúlkur færu í hús-
mæðraskóla. Ég ætlaði mér
hins vegar að læra að mála.
Móðir mín sagði að það væri
svo sem allt í lagi að ég lærði
að mála en fyrst þyrfti ég að
læra að elda graut! Fyrir vikið
fór ég ekki í myndlistarnám
fyrr en ég var búin að eiga og
ala upp mín börn og orðin það
gömul, að ég fengi ekki inn-
göngu í skólann í dag.“

vetur suður í Samvinnu-
skólann. Ég sótti um skólavist
bæði á Laugalandi í Eyjafirði
og hér á Ísafirði og fékk inn-
göngu á báðum stöðum. Ég
bar þetta undir mágkonu
mína, sem er héðan að vestan,
því að hún hafði farið á Lauga-
land, og hún taldi skólann hér
bjóða upp á meira. Og ég kom
hingað í Húsmæðraskólann
Ósk um haustið en Gunnar
hætti við að fara suður. Það
var samt ekki mín vegna! Það
varð einfaldlega ekki úr því
að hann færi í skólann heldur
var hann að vinna í Lands-
bankanum hérna á Ísafirði.“

BarnakennslaBarnakennslaBarnakennslaBarnakennslaBarnakennsla
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

– Og síðan bjugguð þið hér
um árabil...

„Við bjuggum hér í ellefu
ár eftir að við giftumst og átt-
um okkar fjóra stráka hér. Eins
og hjá flestum konum var ég í
barnauppeldi og heimilis-
störfum. En svo fór ég í barna-
kennslu. Þá var vandræða-
ástand eins og hefur verið við-
loðandi og það fékkst ekki
kennaramenntað fólk út á
land. Ég var beðin um að
kenna í barnaskólanum hér á
Ísafirði og það gerði ég í fjögur
ár. Yfirleitt kenndi ég yngstu
krökkunum.

Mér féll þetta ljómandi vel
og þeir voru að hvetja mig,
bæði Björgvin Sighvatsson
skólastjóri og Marinó Guð-
mundsson yfirkennari, að fara
í Kennaraskólann. En ég var
ekki nógu spennt fyrir því.
Þegar við fluttum suður fór
ég í tækniteiknaranám. Þá var
atvinnuleysi ríkjandi og mað-
ur fékk hvergi vinnu nema
vera með próf í einhverju. Ég
starfaði við tækniteiknun í
nokkur ár en mér leiddist það.
Mér fannst það einhvern veg-
inn alltof fast í formi.“

– Þú ert ef til vill fremur
lítið fyrir að nota reglustiku...

„Ekki beinlínis – þó þyki
ég frekar nákvæm í minni
vinnu. En það var líka alltof
mikil stýring í þessu. Tækni-
teiknari er í rauninni ekkert
annað en framlenging á arki-
tekt eða verkfræðingi og vinn-
ur algerlega eftir forskrift.“

Hálffimmtug íHálffimmtug íHálffimmtug íHálffimmtug íHálffimmtug í
myndlistarnámmyndlistarnámmyndlistarnámmyndlistarnámmyndlistarnám

– En svo fórstu markvisst
að læra myndlist...

„Við bættum einu barni við
– og fengum stelpu – en 1984
sæki ég um í Myndlista- og
handíðaskólanum, þá 45 ára
gömul. Það munaði engu að
ég sneri við á tröppunum þeg-
ar ég fór í inntökuprófið þegar
ég gerði mér grein fyrir því,
að ég var að minnsta kosti vel
í eldri kantinum. En ég lét
mig hafa það og fór í prófið
og komst inn. Og sé ekki eftir
því. Það var mjög skemmti-
legur tími að vera í skólanum
og síðan hef ég unnið að
þessu, bæði í frjálsri myndlist,
bókaskreytingum og kenn-
slu.“

– Ertu þá jafnan með nám-

Bréfavinur á ÍsafirðiBréfavinur á ÍsafirðiBréfavinur á ÍsafirðiBréfavinur á ÍsafirðiBréfavinur á Ísafirði
– Þegar þú varst í hús-

mæðraskólanum á Ísafirði –
var Gunnar Sigurjónsson þá
einn í hinum margrómaða og
ágenga hópi ungra manna á
Ísafirði...

„...sem sóttu í húsmæðra-
skólann? Já, hann var það! En
við þekktumst áður. Við höfð-
um skrifast á í tvö ár áður en
við sáumst. Slíkt var mjög al-
gengt þá. Maður setti nafnið
sitt í Vikuna og óskaði eftir
bréfavini eða vinkonu.“

– Var það ástæðan fyrir því
að þú fórst einmitt til Ísafjarð-
ar í skóla?

„Nei, ekki beint, enda ætl-
aði Gunnar einmitt þennan
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skeið sjálf?
„Nei, ég kenni vatnslitamál-

un í Myndlistarskóla Kópa-
vogs og hef gert það í tíu ár.
Líka kenndi ég eldri borgurum
í Reykjavík um tíu ára skeið á
Vesturgötu 7 og var þar með
alhliða myndlistarkennslu,
svo sem að nota olíu og vatns-
liti, kol og krít og fleira. Það
var mjög gefandi og skemmti-
legt. En þetta var orðið of mik-
ið hjá mér þannig að ég hafði
ekki neinn tíma fyrir mig
sjálfa. Og bókaskreytingarnar
taka sinn tíma líka. En Mar-
grét Gunnarsdóttir hringdi í
mig í fyrra og bað mig að
koma þá og halda námskeið
hér á Ísafirði. En það varð
ekki úr því fyrr en núna.“

Átta voru á námskeiðinu hjá
Erlu á Ísafirði en hefðu getað
verið fleiri. „Kannski er áhug-
inn ekki meiri“, segir hún. „En
það hefur líka komið fyrir að
fólk hefur verið að segja við
mig eitthvað á þessa leið: Ég
get ekki verið að koma á svona
námskeið, ég kann ekkert. En
mergurinn málsins er einmitt
sá, að ég er að koma til að
kenna fólkinu og það er ekkert
verra að fá það án þess að það
hafi nokkurn grunn.“

Út í náttúrunaÚt í náttúrunaÚt í náttúrunaÚt í náttúrunaÚt í náttúruna
– Þú ert ekki alltaf inni með

nemendum þínum. Þú ferð
með þá út í náttúruna...

„Jú, hér á þessu námskeiði
vorum við alltaf inni. En í
Kópavoginum erum við alltaf
með sumarnámskeið líka og
þá erum við eingöngu úti –
nema það sé hreinlega ekki
stætt. Þau námskeið eru á dag-
inn og fólkið sem sækir þau
er ekki í vinnu á meðan. Þá
förum við út strax á morgnana.
En hérna var hreinlega of kalt
til að vera úti að mála á
kvöldin. Maður helst ekki við
að sitja og skissa, hvað þá
mála, nema hitastigið sé að
minnsta kosti ekki undir tíu
gráðum.

Ég hefði reyndar heldur
kosið að þetta námskeið hefði
getað verið að deginum til,
því að fólkið kemur úr sinni
daglegu vinnu og er þess
vegna þreyttara en annars
væri. Maður finnur mun á því
hvort fólk kemur að morgni
eða að kvöldi eftir erfiði dags-
ins.“

Áræðni og svolítiðÁræðni og svolítiðÁræðni og svolítiðÁræðni og svolítiðÁræðni og svolítið
kæruleysikæruleysikæruleysikæruleysikæruleysi

– Þeir sem koma á svona
átta kvölda námskeið og
kunna hreinlega ekkert þegar
þeir koma, hafa þeir þá fengið
nóga undirstöðu að því loknu
til að geta haldið sjálfir áfram?

„Ég hygg að það mikilvæg-
asta sé að hætta að vera
hræddur við að nota vatnsliti.
Til þess að nota þá þarf tölu-
vert meiri tækni en við olíu
og akrýl. Ef þér mistekst með
slíkum litum, þá málarðu bara
yfir mistökin. En með vatns-
litum hylurðu ekkert. Stund-
um er sagt að maður máli ekki
yfir með vatnslitum. Maður
gerir það samt – en ekki til að
hylja mistök heldur til að fá
fram nýjan og nýjan litatón í
gegnum ferilinn og lætur

þorna á milli.
En mistök sem gerð eru í

vatnslitamynd verða áfram til
staðar. Fólk er oft skelfingu
lostið þegar það byrjar að nota
vatnsliti. Því finnst það ekki
ráða við litinn – hann virðist
helst fara í allar áttir nema
þangað sem hann á að fara.
Fyrir fólk sem byrjar á stuttu
námskeiði af þessu tagi er að
mínu áliti mikilvægast að ná
því að halda litunum í skefjum
og losa sig við hræðsluna. Til

þess þarf áræðni og líka svo-
lítið kæruleysi. Í byrjun þarf
ekki að ganga að þessu verki
með því hugarfari að ætlunin
sé að gera mynd, heldur ein-
faldlega að ná tökum á litun-
um. Svo kemur hitt með æf-
ingu. Endalausri æfingu. Rétt
eins og með allt – spila á hljóð-
færi, ná árangri í íþróttum eða
hvað sem er. Það er vinnan
sem gildir.“

– Hljóðfæri, segirðu. Þú
munt eiga ungan og mjög ná-

inn ættingja sem kemur við
sögu á þeim vettvangi...

„Jú, ég á sonardóttur, Erlu
Brynjarsdóttur, sem er í fiðlu-
námi og gengur vel.“

– Leikur þú kannski á hljóð-
færi líka?

„Nei. Hún hefur þá hæfi-
leika ekki frá mér! Hún hefur
þá væntanlega úr sinni móður-
ætt.“

Skemmtilegast?Skemmtilegast?Skemmtilegast?Skemmtilegast?Skemmtilegast?

– Hvað finnst þér skemmti-
legast við myndlistina –
frjálsa vinnan, bókaskreyting-
arnar, kennslan...?

„Mér finnst það skemmti-
legast sem ég er að fást við
hverju sinni, liggur við að ég
geti sagt. En að myndskreyta
bækur þykir mér reyndar sér-
lega skemmtilegt, ef handritið
höfðar til mín. Þegar ég er
spurð hvort ég vilji mynd-
skreyta bók, þá les ég hand-
ritið tvisvar eða þrisvar áður

en ég svara. Ég skoða hvernig
textinn höfðar til mín. Ef hann
gerir það ekki, þá þýðir ekkert
fyrir mig að taka verkið að
mér. Að vísu hef ég nú ekki
lent í því ennþá!

Ég hef ekki falast eftir
myndskreytingum heldur
fengið þær upp í hendurnar.
En frjálsa myndlistin er líka
skemmtileg. Þegar maður er
að mála og skapa sjálfur, þá
verður auðvitað ekki til mynd
í hvert skipti. Maður er mis-
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heppinn. Þetta er ævintýri að
því leyti, að stundum gerist
þetta, stundum ekki. Og það
er líka verulega gaman að
kenna.“

– Ef þú lentir í þeirri aðstöðu
að myndskreyta bók sem þú
hefðir ekki lesið og þyrftir að
velja milli glæpasögu og
barnabókar, hvora myndirðu
velja?

„Ég myndi taka barnabók-
ina! Það er held ég engin
spurning. En ef glæpasagan
grípur þig sem myndmál, þá
efast ég ekkert um að það gæti
verið mjög gaman að því líka.
En mest hef ég fengist við
barnabækur og reyndar hef
ég aðeins einu sinni mynd-
skreytt bók fyrir fullorðna.
Það er bókin Glott í golukald-
ann eftir Hákon Aðalsteins-
son.“

– Þú hefur ekki notað tæki-
færið að mála portrett af hon-
um sjálfum?

„Nei, reyndar ekki. Hann
er annars mjög myndrænn,
verð ég að segja! En ég málaði
einu sinni kápumynd af Jónasi
Árnasyni rithöfundi.“

Gúttó á ÍsafirðiGúttó á ÍsafirðiGúttó á ÍsafirðiGúttó á ÍsafirðiGúttó á Ísafirði

Þetta spjall við Erlu Sig-
urðardóttur fer fram í húsi H-
prents við Sólgötuna á Ísa-
firði. Húsið er hinum eldri Ís-
firðingum þó betur þekkt sem
samkomuhúsið Gúttó. Og
Erla skiptir allt í einu um um-
ræðuefni og segir um leið og
hún litast um: „Mér dettur í
hug, þegar ég kem hérna inn í
Gúttó, að maður gjörþekkti
þetta hús. Gunnar sá um húsið
fyrir Góðtemplararegluna til
útleigu fyrir böll og allskonar
samkomur. Þá var maður hér
ansi mikið, bæði við veislu-
höld og annað. Þá var önnur
húsaskipan hér innandyra en
nú er.“

Erfitt með húsnæðiErfitt með húsnæðiErfitt með húsnæðiErfitt með húsnæðiErfitt með húsnæði
Þau Erla og Gunnar bjuggu

ekki á einum og sama staðn-
um þann rúma áratug sem þau
voru á Ísafirði. „Við bjuggum
hér á nokkrum stöðum. Við
byrjuðum okkar búskap uppi
á Hlíðarvegi 3 og vorum þar
eitt ár. Þar fengum við leigða
íbúð hjá Gísla heitnum Krist-
jánssyni Sundhallarstjóra og
Guðrúnu Vigfúsdóttur, kenn-
ara við húsmæðraskólann.
Síðan eignuðumst við íbúð á
neðri hæðinni á Hlíðarvegi 27
og vorum þar í nokkur ár og
áttum þar strákana okkar fjóra
í tveggja herbergja íbúð. Flutt-
um svo inn á Engjaveg 28 og
þaðan niður að Grund – það
hús er löngu horfið – og bjugg-
um þar uppi á lofti. Síðast
vorum við í Hafnarstræti 4 og
leigðum þar hjá Þórði heitnum
úrsmið og Kristínu konu hans.

Á þessum árum var óskap-
lega erfitt að eignast húsnæði
hér á Ísafirði. Þá var ekki farið
að byggja inni í firði og eyrin
var mjög setin og lítið um
nýbyggingar. Við föluðumst
eftir lóð inni í Fagrahvammi
hjá Hirti og ætluðum að
byggja okkur þar einingahús
úr timbri og vorum reyndar
búin að fá allar teikningar. En
þá var okkur tjáð að þetta

svæði væri orðið skipulags-
skylt og ef við færum að
byggja á þessari lóð, þá gerð-
um við það algerlega á eigin
ábyrgð. Ef húsið yrði síðan
fyrir í skipulaginu, þá yrði það
að fara. Það var þetta sem réð
endanlega úrslitum um að við
fórum héðan.

Það héldu nú allir að ég
væri að fara með Gunnar suð-
ur. En þetta var miklu frekar
hans ákvörðun. Hann langaði
til að flytjast suður og honum
bauðst staða hjá Samvinnu-
bankanum. Mér leið alltaf
mjög vel hérna á Ísafirði og
ég fann aldrei fyrir þeirri inni-
lokunarkennd sem hrjáði
ýmsa sem hingað komu.“

– Þú hefur ef til vill notið
þess að hafa alist upp undir
hvassbrýndu Akrafjallinu...

„Mér fannst yndislegt að
koma til Ísafjarðar og kynnast
fólkinu hér. Vissulega bar ég
bæinn saman við Akranes þar
sem ég ólst upp. Þar var miklu
meira gegnumstreymi af fólki.
Hér fannst mér ég vera tekin
inn í bæjarlífið eins og það
væri alveg sjálfsagður hlutur.
Ég held að á þessum árum að
minnsta kosti hafi verið mjög
erfitt að týnast hér félagslega.“

Akranes og fótboltinnAkranes og fótboltinnAkranes og fótboltinnAkranes og fótboltinnAkranes og fótboltinn
– Þú varst unglingsstúlka á

Akranesi á fyrstu gullöld fót-
boltans þar í bæ á sjötta ára-
tugnum. Þú hreinlega hlýtur
að vera náskyld einhverjum
úr gamla gullaldarliðinu...

„Nei, ekki náskyld. Ég á
einn bróður en hann var ekki í
fótbolta. Við í minni fjöl-
skyldu vorum ekki íþróttafólk.
En maður þekkti þessa stráka
mjög vel. Til dæmis voru
bræðurnir Ríkarður Jónsson
og Þórður og Jón í næsta ná-
grenni við mig. Donni var
bróðir einnar góðar vinkonu
minnar. Maður þekkti þessa
stráka alla með nafni og fylgd-
ist mjög grannt með. Það fóru
engin úrslit framhjá mér en
ég var ekki áhangandi að því
leyti að ég færi á alla leiki.“

– Ætli stelpurnar á Akranesi
hafi verið frekar skotnar í
þessum fótboltaköppum en
„venjulegum“ strákum?

„Efalaust, en voru þeir allir
meira og minna lofaðir. Ég
var eiginlega unglingskrakki
á þessum tíma. Þetta voru ein-
faldlega óskaplega góðir
strákar sem öllum þótti vænt
um og voru að gera það gott
fyrir bæinn okkar. Öllum þótti
gott þegar þeir unnu og slæmt
þegar þeir töpuðu. Alveg sér-
staklega fyrir KR!

Þeir sem voru virkilegir
áhangendur Akranesliðsins
fóru auðvitað suður á alla leiki
liðsins. Það var farið á öllum
koppum sem gátu flotið þegar
strákarnir voru að spila í
Reykjavík. Þá voru ekki eins
margir sem höfðu bíla og
núna. Ég man ekki eftir að ég
hafi farið suður til að horfa á
leiki eins og margar af vinkon-
um mínum gerðu. En ég fór
auðvitað stundum á völlinn
þegar leikir voru heima.

Aftur á móti eru barnabörn-
in mín alveg á kafi í fótbolta,
bæði strákarnir flestir og ein
stelpan líka. En þau eru ekki

Skagamenn...“

Konur hugaðriKonur hugaðriKonur hugaðriKonur hugaðriKonur hugaðri
í myndlistinni?í myndlistinni?í myndlistinni?í myndlistinni?í myndlistinni?

– Snúum okkur í lokin á ný
að myndlistarnámskeiðinu
þínu hérna á Ísafirði. Var þetta
áhugasamur hópur?
„Já, mjög áhugasamur. Þetta
voru allt konur. Ég veit ekki
hvort karlmenn hræðast samt
svona námskeið almennt en
það er alltaf miklu minna um
þá á svona námskeiðum. Þetta
var mjög breiður aldurshópur,
allt frá ungum konum og upp
í minn aldur.“

– Ætlið þið að hafa sam-
band áfram? Ætlarðu að leið-
beina þeim með einhverjum
hætti lengra fram á veginn?

„Þær óska eftir að ég komi
aftur undir haustið, í ágústlok.
Ef næg þátttaka fæst, þá mæti
ég, ef Guð lofar.“

Eins og áður sagði, þá fór
Erla ekki að læra myndlist
fyrr en hún var orðin hálf-

Erla leiðbeinir á námskeiðinu í Edinborgarhúsinu í síðustu viku.
fimmtug. Hún lauk prófi frá
málaradeild Myndlista- og
handíðaskóla Íslands árið
1988 eða fyrir aðeins rúmum
áratug. Fáum árum seinna fór
hún sumartíma í listaskóla í
Trier í Þýskalandi og lagði
þar sérstaka stund á meðferð
vatnslita. Erla hefur ákveðnar
skoðanir á þeim breytingum,
sem orðið hafa í viðhorfum
hjá hinum opinbera myndlist-
arskóla Íslendinga.

ÆskudýrkuninÆskudýrkuninÆskudýrkuninÆskudýrkuninÆskudýrkunin

„Það er dálítið mikil æsku-
dýrkun í myndlistinni, þó að
ég hafi ekki orðið fyrir því
sjálf. Ef þú ert kominn yfir
ákveðinn aldur, þá ferðu
hreinlega ekki inn í Mynd-
lista- og handíðaskólann. Það
eru undantekningar ef slíkt
gerist. Að vísu er maður frjórri
á ungum aldri og kannski mót-
tækilegri fyrir náminu og
kennslunni og öllum nýjung-
um, en þú hefur líka öðlast
ákveðinn þroska þegar þú ert

orðinn eldri. Þetta nýtist hvort
tveggja í myndlistinni.

Þarna finnst mér vera veikur
hlekkur. Þú ferð inn i þennan
skóla eingöngu á eigin verð-
leikum, vonandi, með viðtöl-
um og síðan sérstöku inntöku-
prófi. En ef þú ert kominn yfir
ákveðinn aldur, þá færðu ekki
einu sinni að koma í viðtal.
Kannski er ég að segja nokkuð
sem ég á ekki að segja, en
mér finnst alveg að þetta mætti
vera eitthvað pínulítið opnara.
Og ég held að kvenfólk sé
ekkert sérlega vinsælt í þessu,
sérstaklega ef það er komið
yfir miðjan aldur. Núna er
„miður aldur“ að þessu leyti
líklega kominn alveg niður í
35 ára aldur.“

Þegar verkin talaÞegar verkin talaÞegar verkin talaÞegar verkin talaÞegar verkin tala
„Hefði ég verið að reyna að

komast í skólann 45 ára gömul
í dag, eins og ég gerði fyrir
sautján árum, þá hefði ég
væntanlega ekki fengið það.
Mér finnst þetta rangt. Oft hef-
ur fólk ekki haft neinar að-

stæður til þess fyrr á ævinni
að fara í nám. Mér finnst rangt
að loka á að það geti aflað sér
þeirrar menntunar sem hug-
urinn stendur til. Þú getur byrj-
að nám í Háskóla Íslands þó
að þú sért kominn á áttræðis-
eða níræðisaldur.

Af hverju ekki líka í þessum
skóla? Af hverju má ekki gefa
þér kost á því að þreyta inn-
tökuprófið? Og falla, ef svo
ber undir, en komast inn ef þú
stenst? Ég hef spurt hvers
vegna ekki sé sett formlegt
aldurstakmark, úr því að þetta
er svona í framkvæmd. En
það er bannað. Hins vegar er
þarna engu að síður aldurs-
takmark, þó að það sé ekki
auglýst.“

Hér er í rauninni engu við
að bæta. Erla Sigurðardóttir
hefur sýnt fram á það með
verkum sínum, hvort það hafi
verið mistök á sínum tíma að
leyfa 45 ára konu að þreyta
inntökupróf og stunda nám
við skólann...

M

Söngtónleikar Carole Davis í tónleikasalnum HömrumSöngtónleikar Carole Davis í tónleikasalnum HömrumSöngtónleikar Carole Davis í tónleikasalnum HömrumSöngtónleikar Carole Davis í tónleikasalnum HömrumSöngtónleikar Carole Davis í tónleikasalnum Hömrum

„Forréttindi að fá tækifæri„Forréttindi að fá tækifæri„Forréttindi að fá tækifæri„Forréttindi að fá tækifæri„Forréttindi að fá tækifæri
til að tjá sig á þennan hátt“til að tjá sig á þennan hátt“til að tjá sig á þennan hátt“til að tjá sig á þennan hátt“til að tjá sig á þennan hátt“

Vestur-íslenska söng-
konan Carole Davis heldur
söngtónleika í Hömrum á
Ísafirði sunnudaginn næst-
komandi kl. 20.30, ásamt
píanóleikaranum Harold
Brown. Carole kemur til
með að flytja verk eftir evr-
ópsk, íslensk og kanadísk
tónskáld. Af íslensku tón-
skáldunum má nefna Jón
Ásgeirsson, Jón Nordal,
Jórunni Viðar og Sigfús
Halldórsson.

Carole Davis er þekkt
kanadísk söngkona fædd í
Winnipeg en á rætur að
rekja til Akraness og Sauð-
árkróks. Harold Brown und-
irleikari hennar hefur einnig
tengsl við Ísland því fyrstu

kennarar hans voru Íslending-
ar. Carole nam söng við The
Banff Centre, Frankfurter
Musikhochschule og í Van-
couver, Victoria og Winnipeg.
Hún hefur haldið fjölda tón-
leika og komið víða fram.
Carole er stofnandi og stjórn-
andi Delta Cantilena barna-
kórsins og kennir jafnframt
söng. Tónleikarnir á Ísafirði
eru þeir síðustu á ferð þeirra
Harolds um landið, en þau
hafa komið fram í Kópavogi,
á Seyðisfirði, Akureyri og
Sauðárkróki.

Carole er afar spennt yfir
Íslandsför sinni og ánægð
með að koma með tónlist sína
til lands forfeðranna. „Þessi
tónleikaferð hefur verulegt

gildi fyrir mig, jafnt persónu-
lega og sem listamann. Tón-
leikar eru nánasta og dýpsta
tjáskiptaform mannsins og
það eru forréttindi að fá tæki-

færi til tjá sig á þennan
hátt“. Miðaverð á tónleik-
ana er kr. 1.200, en nem-
endur 20 ára og yngri fá
ókeypis aðgang.

Carole Brown.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

SjómannaverkfalliðSjómannaverkfalliðSjómannaverkfalliðSjómannaverkfalliðSjómannaverkfallið NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Ertu sammála
því að lög
verði sett á
sjómanna-
verkfallið?
Alls svöruðu 397.
Já sögðu 154 eða 38,79%
Nei sögðu 227 eða 57,18%
Hlutlausir voru
16 eða 4,03%

Kristján L. Möller, alþingismaður skrifar

Ég tel að gera eigi ský-
lausa kröfu um að
þessi verðlagning
verði jöfnuð full-
komnað“

Landsbyggð í mónó,Landsbyggð í mónó,Landsbyggð í mónó,Landsbyggð í mónó,Landsbyggð í mónó,
höfuðborg í stereóhöfuðborg í stereóhöfuðborg í stereóhöfuðborg í stereóhöfuðborg í stereó

Nú á lokadögum þingsins
kemur ríkisstjórnin fram með
frumvarp um sölu á Lands-
síma Íslands hf. Það er út af
fyrir sig mjög ámælisvert að
koma svo seint fram með þetta
frumvarp eins og raun ber
vitni um, og er Alþingi ekki
til sóma. Samgöngunefnd sem
undirritaður á sæti í hefur farið
yfir frumvarpið, og kallað til
sín ýmsa aðila í miklu sprett-
hlaupi, þar sem nokkrir aðilar
fá lítinn tíma, og öðrum sem
nauðsynlegt væri að ræða við
eru ekki kallaðir fyrir nefnd-
ina, vegna tímaskorts.

LandsbyggðinLandsbyggðinLandsbyggðinLandsbyggðinLandsbyggðin
og grunnnetiðog grunnnetiðog grunnnetiðog grunnnetiðog grunnnetið

Ekki er hægt að ræða um
alla þætti málsins í stuttri grein
og því ætla ég að halda mig
eingöngu við sölu grunnnets-
ins, sem ríkisstjórnarflokkar-
nir ætla að selja með sam-
keppnisþætti Landsímans.

Grunnnet Landsímans er
eins og þjóðvegakerfi lands-
ins, sem samfélagið / ríkið á
að eiga og reka, og selja öllum
ótakmarkaðan aðgang að, og
á sanngjörnu verði. Mér finnst

það vera aðför að landsbyggð-
inni að ætla að selja grunnnet-
ið með. Framsóknarmenn sem
í vetur boðuðu harða andstöðu
gegn sölu grunnnetsins hafa
lúffað fyrir íhaldinu í þessu
máli sem öðrum, og fara nú
um í þessu máli með skottið
milli lappanna, eins og þægur
rakki.

Mikill munurMikill munurMikill munurMikill munurMikill munur
á þjónustuá þjónustuá þjónustuá þjónustuá þjónustu

Í því sambandi er bent á
burðargetu einstakra tenginga
sem mælast m.a. í því að á
höfuðborgarsvæðinu eru fáan-
legar 100 Mbps og allt upp í 1
Gbps (1.000.000 kbps) teng-
ingar í fjarskiptakerfinu en úti
á landi er einungis búið að
tryggja 128 kbps gagnaflutn-
ingsgetu á upphringisam-
bandi undir kvöðum alþjón-
ustu og sú flutningsgeta er
raunar ekki uppfyllt enn, en
reiknað er með að það verði
innan tveggja ára. Engin al-
þjónustukvöð er t.d. um AD-
SL .

Þetta þýðir í stuttu máli að
alþjónustukvöðin fyrir lands-
byggðarbúa er innan við 1
prómill af því sem hægt er að

bjóða á höfuðborgarsvæðinu.
Það er því ljóst að óbreyttu að
frekari þróun mun leiða til
þess að alþjónustukvöðin úr-
eldist mjög hratt og verður
marklaus á skömmum tíma
liðnum ef hún er ekki uppfærð
reglulega.

Því má með sanni segja að
áform ríkisstjórnarinnar um
sölu grunnnetsins með Lands-
símanum, séu skýr skilaboð
ríkisstjórnarinnar til lands-
byggðar um að hún eigi að
vera annars flokks miðað við
höfuðborgarsvæðið. Upp-
bygging Línu Nets á „ljós-
leiðaranum“ veitir höfuðborg-
arbúum frábæra möguleika
sem rétt er að fagna og óska
bæði fyrirtækinu og almenn-
ingi til hamingju með það stór-
kostlega frumkvæði sem
borgaryfirvöld í Reykjavík
sýna.

LandsbyggðinLandsbyggðinLandsbyggðinLandsbyggðinLandsbyggðin
borgar meiraborgar meiraborgar meiraborgar meiraborgar meira

Ljóst er að enn sem komið
er framboð á gagnaflutnings-
getu til einstakra notenda á
landsbyggðinni verulega tak-
markað við það sem er á höf-
uðborgarsvæðinu. Tekur þetta
einkum mið af því að burðar-
geta í grunnnetinu á milli
landshluta er enn meira en
tvöfalt og jafnvel þrefalt dýrari
en í nágrannalöndunum auk
þess sem hún er seld á km-
gjaldi skv. línuleiðum en ekki
í loftlínu eins og í nágranna-
löndunum sem í mörgum til-
fellum tvöfaldar enn þann
mun sem er á verði grunn-
flutningsgetu.

Landsbyggðin hefur ávallt
borgað miklu hærra gjald fyrir

leigulínur. Landsbyggðarfyr-
irtæki hafa ávallt borgað
miklu hærri gjöld heldur en
fyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu, enda kom það fram hjá
nokkrum gestum samgöngu-
nefndar að þeir skildu það
hreinlega ekki hvernig þessi
fyrirtæki hefðu komist í gegn
um þetta undanfarin ár, og að
þessi starfsemi væri hreinlega
í gangi enn þann dag í dag.
Sama má segja um gjaldskrá
fyrir almenning vegna tal-
síma, áður en landið var gert
að einu gjaldsvæði. Lands-
byggðarbúar borguðu miklu
meira fyrir sín samtöl.

Jöfnum leigulínuverðJöfnum leigulínuverðJöfnum leigulínuverðJöfnum leigulínuverðJöfnum leigulínuverð
Ég tel að gera eigi skýlausa

kröfu um að þessi verðlagning
verði jöfnuð fullkomlega, og
að Landsímanum verði gert
skylt að breyta þessari gjald-
skrá til fulls jafnræðis milli
fyrirtækja, án tillits hvar þau
eru staðsett á landinu, enda
fylgir því enginn aukakostn-
aður.

Það er ekkert dýrara að
flytja gögn um leigulínur frá
Reykjavík til Ísafjarðar, held-
ur en milli húsa í Reykjavík
svo dæmi er tekið. Fyrirtæki
á Ísafirði sem vill hafa 2 mb
leigulínu þarf að greiða kr.
180.395 á mánuði, en sams
konar fyrirtæki í Reykjavík
þarf aðeins að greiða kr.
25.664. Ísafjarðarfyrirtækið
þarf að greiða 700% hærra
verð.

Þetta er óþolandi misvægi,
og því má með sanni segja að
núverandi gjaldskrá fyrir
leigulínur skekki samkeppnis-
hæfni fyrirtækja milli lands-
byggðar og höfuðborgar-

svæðis.
Ein gjaldskrá fyrir talsíma

og ATM línur hjá Landssím-
anum styðja að þetta er hægt.
Verðskrá í nágrannalöndum
okkar t.d. í Danmörku tekur
mið af þessu, og t.d. er verð-
skrá þar miðuð við loftlínu-
lengd, og með 75 km hámarki.
Slíkt er einnig gert í Noregi
með 300 km hámarki. Eftir-
litsstofnanir hafa ekki gert at-
hugasemdir um þessi atriði
svo vitað sé.

Landsbyggð í mónó –Landsbyggð í mónó –Landsbyggð í mónó –Landsbyggð í mónó –Landsbyggð í mónó –
höfuðborg í stereóhöfuðborg í stereóhöfuðborg í stereóhöfuðborg í stereóhöfuðborg í stereó

SumardvalarstyrkirSumardvalarstyrkirSumardvalarstyrkirSumardvalarstyrkirSumardvalarstyrkir
Styrktarfélag fatlaðra á Vestfjörðum auglýsir

sína árlegu sumardvalarstyrki til umsóknar.
Veittir verða allt að 15 styrkir að upphæð kr.
20.000.- hver.

Umsóknir sendist í pósthólf 288, 400 Ísa-
firði fyrir 20. júní nk.

Stjórnin.

Með sölu ríkistjórnarinnar
á grunnnetinu er hún að senda
landsbyggðarfólki skýr skila-
boð. Ríkisstjórnin ætlar lands-
byggðarfólki og telur það
nógu gott að landsbyggðar-
búar fái t.d. hljóð úr sínu sjón-
varpi í MONO, meðan höfuð-
borgin verður í STEREO.

Þetta er óþolandi misvægi,
þetta er misvægi sem þarf að
leiðrétta, rétt eins og misvægi
atkvæða.

– Kristján L. Möller er
alþingismaður Norður-

landskjördæmis vestra fyrir
Samfylkingu jafnaðar-

manna.

Heimsókn eldri borg-Heimsókn eldri borg-Heimsókn eldri borg-Heimsókn eldri borg-Heimsókn eldri borg-
ara til Vestmannaeyjaara til Vestmannaeyjaara til Vestmannaeyjaara til Vestmannaeyjaara til Vestmannaeyja
Félag eldri borgara á Ísafirði hyggst standa

fyrir ferð til Vestmannaeyja, dagana 29.-31.
maí nk. Flogið verður með Flugfélagi Íslands.

Þriðjud. 29.05 Ísafj.-Rek kl. 10:00
Rek.-Vest.kl. 12:00

Fimmtud. 31.05 Vest.-Rek kl. 17:35
Rek.-Ísafj. kl. 18:45

Gist verður tvær nætur á gistiheimili í Vest-
mannaeyjum í uppábúnum rúmum. Boðið
verður upp á morgun- og kvöldverð 29. og
30. maí. Skoðunarferðir með leiðsögn. Báts-
ferð með leiðsögn. Heimsókn til eldri borgara
í Vestmannaeyjum.

Heildarkostnaður er kr. 22.430.- á mann.
Allar nánari upplýsingar veitir Hákon Bjarna-

son í síma 456 3173.

Flotinn er kominn á sjó. Því miður reyndist sjómönnum og útgerðarmönnum
ekki unnt að semja. Lagasetning er vondur kostur. Aðeins einn kostur var verri,
sá að flotinn lægi áfram bundinn við bryggju. Margar spurningar vakna vegna
sjómannaverkfallsins og ein þeirra er sú einfalda og áleitna spurning hvort
verkföll eigi erindi í nútíma samfélagi, sem allt sitt á undir viðskiptum við út-
lönd. Síðustu vikur hafa einmitt sýnt rækilega hve efnahagslíf Íslendinga er er
viðkvæmt gagnvart hinum stóra heimi. Hér skal því ekki haldið fram að sjó-
mannaverkfallið eigi sök á falli krónunnar gagnvart erlendum
gjaldmiðlum, einkum dollara, sterlingspundi og evru. En klár-
lega hefur það áhrif, að hráefnisöflun stærsta útflutnings-
atvinnuvegarins er heft. Hitt hefur væntanlega áhrif, að að
góðærið undanfarin ár og jafnvel nærri heilan áratug hefur að einhverju leyti
byggst á háu gengi íslensku krónunnar. Nú stendur sú dýrð ekki lengur. Það
dregur saman í þjóðarbúi Íslendinga, þó vonandi aðeins um stundarsakir.

Almenningi hefur ekki verið nægilega ljóst á hverju verkfall sjómanna og
hinar hörðu kjaradeilur þeirra við útvegsmenn grundvallast. Fjölmiðlar hafa
ekki dregið nægilega skýra mynd af stöðu mála og það er galli, því íslenska
þjóðin á svo gríðarlega mikilla hagsmuna að gæta. Undanfarin sjómannaverkföll
hafa ekki endað með samningum heldur lagasetningu. Svo virðist sem sjómenn
séu ekki virtir af viðsemjendum sínum og jafnvel að það sé gagnkvæmt. Annað

hefur vakið athygli – sú staðreynd að sjómenn hafa ekki kvartað undan fjár-
skorti í verkfallinu, þótt ekki verði annað skilið en að verkfallssjóðir séu engir.
Ýmsir hafa reyndar orðið til að benda á þá staðreynd að laun þeirra, sem
byggjast á hlutaskiptakerfi, hækki sjálfkrafa í krónum talið við gengisfall krón-
unnar. Þar er um algera sérstöðu að ræða. Aðrir launþegar búa ekki við slíka að-
stöðu. Reyndar ólgar víðar í sjávarútvegi þegar talið berst að skiptingu afla eða
öllu heldur kvóta. En að því verður vikið næst hvernig afli skal skiptast milli

smábáta og hinna stærri fiskiskipa.
Ef litið er til þess hvernig samningar þróast meðal laun-

þega og vinnuveitenda ber eitt hæst. Svo litið sé á tvö dæmi,
hið fyrra af kjarasamningum grunnskólakennara og sveitarfé-

laga og hið síðara af samkomulagi Sambands bankamanna og Byggðastofnunar
vegna biðlauna þeirra starfsmanna er ekki flytjast til Sauðárkróks, virðist mega
draga þá ályktun, að samstarf og trúnaður milli samningsaðila sé lykilatriði.
Reyndar er ástæða til að ætla að fleira komi til, sem sé það að  undirbúningur
og samstarf aðila varðandi kjarasamninga sé viðvarandi ferli og lögð sé vinna
í það. Athyglisvert var að vélstjórar skyldu skera sig úr og semja og frólegt væri
að vita hvað réði, en hitt er brýnt, að útgerðarmenn og sjómenn taki upp við-
ræður, sem færi þá nær sameiginlegu marki. Þjóðin á það skilið.
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57 árgangurinn sem fagnaði 30 ára fermingarafmæli um síðustu helgi. Aftasta röð frá vinstri: Skarphéðinn Gíslason, Ólafur Már Guðmundsson, Harald Aspelund, Sigurlaugur Bald-
ursson, Halldór Geirsson, Hjörtur Sigurðsson, Salvar Guðmundsson, Stefán Jóhann Stefánsson, Halldór Þórólfsson, Björn Jóhannsson, Kristinn Héðinsson, Svanbjörn Tryggvason
og Halldór Sveinbjörnsson. Miðröð frá vinstri: Sigurjón J. Sigurðsson, Sigrún Halldórsdóttir, Elva Dís Arnórsdóttir, Ásgerður Jónasdóttir, Inga Sigríður Ágústsdóttir, Anna Karen
Kristjánsdóttir, Ingibjörg Heiðarsdóttir, Helga Baldursdóttir, Helga Harðardóttir, Guðný Elíasdóttir, Selma Guðbjartsdóttir, Stefanía Birgisdóttir, Benedikt Jónasson, Ása Grímsdóttir,
Halldóra Magnúsdóttir, Arnór Jónatansson, Helga Kristinsdóttir, Ásberg Pétursson, Ólöf Bergmannsdóttir, Lilja Halldórsdóttir, Guðrún Jóhannsdóttir og Hannes Óskarsson, Fremsta
röð frá vinstri: Steinunn Árnadóttir, Kristín Úlfsdóttir, Brynja Guðmundsdóttir, Guðný Hólmgeirsdóttir, Kristín Marteinsdóttir og Ólöf Minný Guðmundsdóttir.

Árgangur ´57 á ÍsafirðiÁrgangur ´57 á ÍsafirðiÁrgangur ´57 á ÍsafirðiÁrgangur ´57 á ÍsafirðiÁrgangur ´57 á Ísafirði

Dansaði víðaDansaði víðaDansaði víðaDansaði víðaDansaði víða
um helginaum helginaum helginaum helginaum helgina

Árgangur ́ 57 fagnaði 30 ára
fermingarafmæli á Ísafirði um
helgina. Fermingarbörnin hitt-
ust í kaffisal Pólsins á föstu-
dagskvöld og dönsuðu og
hlógu fram undir morgun.

Daginn eftir skoðuðu þau
gamla skólann sinn og fóru
svo í rútuferð. Fyrst var farið í
kirkjugarðinn í Engidal þar
sem minnst var látinna skóla-
systkina, þeirra Víkings Her-
mannssonar og Ásthildar Pét-
ursdóttir. Svo var ekið til Flat-
eyrar með áningu í jarðgöng-

unum þar sem fossinn var
skoðaður.

Þegar komið var til baka
var stoppað stutt í Tungudal
og svo farið í Neðstakaupstað.
Þar fengu fermingabörnin kók
í gleri og kringlur úr Gamla
bakaríinu. Um kvöldið var
farið á veitingastaðinn Á Eyri-
nni og dansað við tónlist hinn-
ar upprisnu hljómsveitar Gab-
ríels fram á rauða nótt.

Fleiri myndir frá afmælinu
er að finna inni á svipmyndum
á fréttavef blaðsins, bb.is.

SkólaslitSkólaslitSkólaslitSkólaslitSkólaslit
Skólaslit og lokahátíð Tónlistarskóla Ísa-

fjarðar verða í Ísafjarðarkirkju laugardaginn
26. maí kl. 16:00.

Tónlistarflutningur, ávörp, skírteini og verð-
laun afhent.

Allir velunnarar skólans velkomnir.

Starfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskast
Óskum að ráða starfsfólk í eftirtalin störf í

sumar: Næturvörslu, herbergjaræstingu og
til afleysinga í gestamóttöku.

Upplýsingar veitir Áslaug.

Hótel Ísafjörður
– sími 456 4111–

21.PM5 19.4.2017, 09:3112
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 26. maí kl. 10:50

Formúla 1: Sýnt frá tímatökunni í Mónakó
Sunnudagur 27. maí kl. 11:20

Formúla 1: Sýnt frá keppninni í Mónakó

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn

Miðvikudagur 23. maí kl. 18:40
Meistarakeppni Evrópu: Bayern München – Valencia

Föstudagur 25. maí kl. 18:50
Landsleikur í knattspyrnu: England – Mexíkó

Sunnudagur 27. maí kl. 12:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn

Frumsýningarmyndirnar á Stöð 2 eru ekki af verri andanum þessa vikuna. Sú
fyrri sem hefst kl. 20:30 á laugardagskvöld er gamanmyndin Bowfingar en í
henni er fjallað um kvikmyndaframleiðanda sem reynir að slá í gegn í Holly-
wood. Í aðalhlutverkum eru Steve Martin og Eddie Murphy. Strax þar á eftir,
eða kl. 22:15, tekur við háspennymyndin Í gini ókindar, eða Deep Blue Sea.
Fylgst er með tilraunastofu neðansjávar þar sem stórir og grimmir hákarlar
koma mjög við sögu. Á meðal leikenda er Samúel L. Jackson. Báðar myndir-
nar eru frá árinu 1999.

24.maí24.maí24.maí24.maí24.maí
Grunnskólinn á Ísafirði:
Lokahóf skíðabarna á
Ísafirði verður haldið á
morgun, uppstigningar-
dag, í sal Grunnskólans á
Ísafirði og hefst kl. 15:00.
Skíðabörn og fjölskyldur
þeirra eru velkomin að
njóta veitinga af hlað-
borði.
Hlíf, íbúðir aldraðra:
Hin árlega sölusýning á
handavinnu eldri borgara
á Ísafirði verður á morg-
un, uppstigningardag á
Hlíf og stendur frá kl.
14:30 til 16:30. Allur ágóði
rennur í ferðasjóð íbúa
Hlífar. Öruggt er að margt
fallegra muna verður á
boðstólum og eru því
bæjarbúar og aðrir hvattir
til að líta inn á Hlíf.

www.iso.is
Nokkrir ungir Ísfirðingar
hafa komið sér upp
heimasíðu þar sem fluttar
eru fréttir af skemmtana-
lífinu í bænum og birtar
ljósmyndir af hinum ýms-
um böllum. Á síðunni
segir m.a.: ,,Ísó.is er
ekkert óviðkomandi. Birtir
allt. Segir allt. Er allt. Viltu
vita um djamm næstu
helgar? Síðustu? Brjósta-
stærð stelpunnar í næsta
húsi? Ísó.is er málið.“

Tvær góðar á Stöð 2

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
SA 8-13 m/s við suðvest-
urströndina, annars hæg-
ari. Rigning með köflum
sunnantil, en skýjað og
þurrt að mestu norðantil.
Hiti 4 til 10 stig.
Horfur á föstudag:
Austlæg átt, 3-8 m/s og
skúrir sunnantil, en léttir
heldur til norðanlands.
Hiti 4 til 9 stig.
Á laugardag:
Fremur hæg austlæg átt,
rigning með köflum sunn-
antil, en annars þurrt að
kalla. Hiti 5 til 10 stig.
Á sunnudag:
Fremur hæg austlæg átt,
rigning með köflum sunn-
antil, en annars þurrt að
kalla. Hiti 5 til 10 stig.
Á mánudag:
Suðlæg átt og vætusamt
sunnanlands.

Föstudagur 25. maí
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.45  Sjónvarpskringlan
17.58  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (41:90)
18.30  Búrabyggð (16:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.05  Oliver Twist (4:4) Bresk fram-
haldsmynd byggð á sögu Charles Dick-
ens um fátækan dreng sem vill komast
áfram í lífinu.  Aðalhlutverk: Sam Smith,
Robert Lindsay, Julie Walters, David
Ross og Michael Kitchen.
21.50  Flóttinn. (Pronto) Bandarísk
spennumynd byggð á sögu eftir Elmore
Leonard um smábófa í Miami sem flýr
til Ítalíu með lögregluna og mafíuna á
hælunum. Aðalhlutverk: Peter Falk,
Glenne Headly og James LeGros.
23.25  Á suðupunkti. (The Hot Spot)
Bandarísk spennumynd frá 1990 um
skálk sem kemur til smábæjar í Texas,
rænir þar banka og gerir sér dælt við
tvær konur. Aðalhlutverk: Don Johnson,
Virginia Madsen og Jennifer Connelly.
01.30  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 26. maí
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (42:90)
09.30  Mummi bumba (33:65)
09.37  Dýrabraut 64 (9:26)
10.00  Ungur uppfinningamaður
10.25  Krakkarnir í stofu 402 (22:26)
10.50  Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Móna-
kó.
12.15  Kastljósið
12.35  Sjónvarpskringlan
12.55  Skjáleikurinn
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Fíklaskólinn (10:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Grunaður um glæp. (Wrongfully
Accused) Bandarísk/þýsk gamanmynd
frá 1998 um saklausan mann á flótta
undan réttvísinni. Aðalhlutverk: Leslie
Nielsen, Richard Crenna, Kelly LeBrock
og Sandra Bernhard.
21.30  Taggart. (Taggart - Skin Deep)
Skosk sakamálamynd um Jardine og fé-
laga, arftaka Taggarts sáluga í rannsókn-
arlögreglunni í Glasgow. Aðalhlutverk:
James McPherson, Blythe Duff og Colin
McCredie.
23.15  Tvö andlit spegilsins. (The Mirror
Has Two Faces) Bandarísk bíómynd frá
1996. Tveir kennarar við Columbia-há-
skóla í New York kynnast eftir að hún
svarar auglýsingu hans. e. Aðalhlutverk:
Barbra Streisand, Jeff Bridges, Lauren
Bacall, Pierce Brosnan, Mimi Rogers,
George Segal og Brenda Vaccaro.
01.15  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 27. maí
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (97:107)
10.22  Róbert bangsi (34:39)
10.46  Sunnudagaskólinn
11.00  Kastljósið
11.20  Formúla 1. Bein útsending frá
kappkstrinum í Mónakó.
14.20  Skjáleikurinn
16.45  Sjónvarpskringlan
17.00  Geimferðin (26:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Kóngsríki Símonar
18.15  Sögurnar hennar Sölku (13:13)
18.30  Þjófurinn (1:3)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Kóngur í ríki sínu - Það er fag-
urt mannlíf austan. Þáttur um Arnór
Benónýsson, leikstjóra og kennara að
Laugum í Reykjadal.
20.30  Fréttir aldarinnar
20.40  Fyrr og nú (4:22) (Any Day Now
III) Bandarísk þáttaröð um æskuvinkon-
ur í Alabama, aðra svarta og hina hvíta,
og samskipti þeirra. Aðalhlutverk: Annie
Potts og Lorraine Toussaint.
21.25  Helgarsportið
21.40  Rottufangarinn. (Ratcatcher)
Bresk kvikmynd frá 1999. Sorphreinsun-
armenn í Glasgow eru í verkfalli og
mikill rottufaraldur geisar í borginni.
Tólf ára drengur verður vini sínum að
bana óviljandi og sá atburður hefur mikil
áhrif á hann. Aðalhlutverk: Bill Eadie,
Tommy Flanagan, Mandy Matthews og
Michelle Stewart.
23.10  Fótboltakvöld
23.25  Deiglan
23.50  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 25. maí
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Siggi Hall (2:2) (e)
10.05 Lífið sjálft (8:21) (e)
10.50 Stræti stórborgar (6:23) (e)
11.35 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 S Club 7 í L.A. (18:26) (e)
12.50 Hobbs fer í frí
14.40 Oprah Winfrey
15.20 Ein á báti (17:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (1:23)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.05 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Dýrabær. (Animal Farm) Meist-
araverk byggt á heimsþekktri sögu eftir
George Orwell. Dýrin sætta sig ekki við
yfirgang mannfólksins og taka stjórnina
í sínar hendur. Þau ætla að búa til eigið
draumaland þar sem fullkomið jafnræði
ríkir. Í fyrstu gengur allt vel en brátt
verða sum dýrin jafnari en önnur.  Aðal-
hlutverk: Kelsey Grammer, Ian Holm,
Julia Ormond.
21.30 Ó,ráðhús (21:26)
22.00 Lolita. Breskur prófessor fellur
fyrir dóttur leigusala síns sem er einungis
12 ára gömul. Hann giftist móður hennar
til þess að vera nálægt stúlkunni, enda
ást þeirra forboðin. Myndin er byggð á
frægri skáldsögu Vladimirs Nabokovs.
Aðalhlutverk: Frank Langella, Jeremy
Irons, Melanie Griffith, Dominique
Swain.
00.15 Herra áreiðanlegur. (Mr. Reli-
able) Hárbeitt háðsádeila um sanna at-
burði. Wally Mellish varð frægur um
alla Ástralíu og víðar þegar hann, kærusta
hans og barn hennar stóðu af sér átta
daga umsátur lögreglunnar. Það hefði
kannski ekki þótt svo merkilegt nema
fyrir það að aðgerðir lögreglunnar voru
illskiljanlegar. Aðalhlutverk: Colin Fri-
els, Jacqueline McKenzie.
02.05 Með hatur í augum. (A Boy Called
Hate) Steve Bason er ungur maður sem
hefur komist í kast við lögin. Hann var
dæmdur til fangelsisvistar fyrir bílþjófn-
að en ætlar nú að snúa við blaðinu. En
daginn sem hann fær frelsið á nýjan leik
verður hann vitni að nauðgun og skerst
í leikinn. Áður en varir er Bason í verri
málum en nokkru sinni fyrr og leggur á
flótta út í óvissuna.  Aðalhlutverk: Scott
Caan, James Caan, Missy Crider, Elliott
Gould.
03.40 Dagskrárlok

Laugardagur 26. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Úr bókaskápnum
10.15 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Eldlínan (e)
12.10 Best í bítið
12.55 Reykjavík Music Festival (e)
13.30 NBA-tilþrif
13.55 60 mínútur II (e)
14.40 José Cura
15.40 Furðusögur
17.25 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.05 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
20.00 Vinir (20:24)
20.30 Bowfinger. Gamanmynd af betri
gerðinni. Bobby K. Bowfinger er mis-
heppnaður kvikmyndaframleiðandi í
Hollywood. Bobby er staðráðinn í að slá
í gegn og leggur allt í sölurnar. Hann
býður vinsælasta leikaranum í Holly-
wood aðalhlutverkið í myndinni sinni
en stjarnan hefur engan áhuga. Þetta eru
Bobby mikil vonbrigði en hann er samt
staðráðinn í að halda sínu striki. Topp-
myndin skal komast á breiðtjaldið hvað
sem það kostar. Aðalhlutverk: Steve
Martin, Eddie Murphy, Heather Grah-
am, Robert Downey Jr..
22.15 Í gini ókindar. (Deep Blue Sea)
Háspennumynd sem gerist á rannsóknar-
stofu neðansjávar þar sem leitað er úr-
ræða í baráttunni við Alzheimer. Hákarl-
ar gegna lykilhlutverki í rannsókninni
en sú leið er valin að rækta stærri og gáf-
aðri hákarla. Tilraunin hefur þann galla
að hákarlarnir verða enn grimmari en
áður og því er mikilvægt að öryggisgæsla
sé í fullkomnu lagi. En hér sannast eftir-
minnilega að það er aldrei of varlega
farið. Aðalhlutverk: Thomas Jane,
Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Ll
Cool J.
23.50 Pörupiltar.  (Sleepers) Fjórir piltar
ólust upp í illræmdu hverfi í New York.
Þeir urðu miklir vinir og reyndu að halda

sér frá glæpum en stundum gátu þeir
ekki stillt sig um að prakkarast. Einu
sinni fór prakkaraskapurinn yfir strikið
og þeir lentu á heimili fyrir vandræða-
börn. Vörðurinn þar var miskunnarlaus
og misnotaði og píndi drengina. Mörgum
árum síðar voru þeir saman á kaffihúsi
og þar sáu þeir fangavörðinn á næsta
borði.  Aðalhlutverk: Dustin Hoffman,
Kevin Bacon, Brad Pitt, Robert Deniro
02.15 Stálin stinn. (Masterminds) Ozie
er uppreisnargjarn unglingur sem rekinn
hefur verið úr skóla. Fæstir hafa trú á
honum en dag einn fær hann gullið tæki-
færi til að sýna hvað í honum býr. Hann
skutlar systur sinni í skólann en flækist
þá inn í dramatíska atburðarás þar sem
glæpamenn hertaka skólann. Eina von
nemenda og kennara er að Ozie geti með
uppátektarsemi sinni bjargað þeim.  Að-
alhlutverk: Vincent Kartheiser, Patrick
Stewart, Brenda Fricker.
04.00 Dagskrárlok

Sunnudagur 27. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Mótorsport (e)
14.05 Í vesturátt
15.40 Oprah Winfrey
16.25 The Mummy Returns
16.50 Nágrannar
18.30 Heilsubælið í Gervahverfi (5:8)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.05 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Jonathan Creek (3:18)
20.55 Októberhiminn. (October Sky)
Kolanáman bíður Homers Hickams eins
og margra ungra manna í námubænum
Coalwood. Líf hans tekur stakkaskiptum
þegar hann sér gervihnettinum Spútnik
skotið út í geim. Hann einsetur sér að
gera heimasmíðaða geimflaug. Myndin
er byggð á sannsögulegum atburðum.
Aðalhlutverk: Laura Dern, Chris Coop-
er, Jake Gyllenhaal.
22.40 60 mínútur
23.30 Tóbaksbúðin. (Blue in the Face)
Hér er á ferðinni afar óvenjuleg gaman-
mynd þar sem mörgum þekktum leikur-
um bregður fyrir. Sögusviðið er lítil
verslun í Brooklyn þar sem kaupmaður-
inn Auggie ræður ríkjum. Viðskiptavin-
irnir koma úr ýmsum áttum og þeir eru
margir skrautlegir sem reka inn nefið.
Aðalhlutverk: Harvey Keitel, Lou Reed,
Roseanne, Jim Jarmusch.
00.50 Dagskrárlok

Föstudagur 25. maí
17.00 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
17.45 Sjónvarpskringlan
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport

18.50 Landsleikur í knattspyrnu. Bein
útsending frá vináttuleik Englands og
Mexíkós.
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Aftökusveitin. (Cyber Tracker)
Spennumynd sem gerist í náinni framtíð
þegar glæpamenn eru réttlausir og teknir
af lífi án dóms og laga. Um það sér af-
tökusveit vélmenna. Þegar leyniþjón-
ustumaðurinn Eric Phillips verður vitni
að einni slíkri aftöku ákveður hann að
ganga til liðs við uppreisnarmenn og
segja kerfinu stríð á hendur. Frá þeirri
stundu er Phillips sjálfur dauðadæmdur.
Aðalhlutverk: Don Wilson, Richard
Norton, Stacie Foster, Joseph Ruskin,
John Aprea.
01.15 Aftökusveitin 2. (Cyber Tracker
II) Leyniþjónustumaðurinn Eric Phillips
á enn í harðri baráttu við yfirvöld. Þau
hafa rænt eiginkonu hans og Phillips
virðast allir bjargir bannaðar.  Aðalhlut-
verk: Don Wilson, Stacie Foster, Tony
Burton, Jim Maniaci, Anthony DeLongis.
02.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 26. maí
17.40 Íþróttir um allan heim
18.35 Babylon 5 (10:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (32:36)
19.50 Lottó
20.00 Naðran (17:22)
21.00 Dauðs manns gaman í Denver.
(Things To Do In Denver When You´re
Dead) Spennumynd af betri gerðinni.
Jimmy Tosnia er fyrrverandi glæpamað-

ur sem hefur snúið sér að löglegu athæfi.
Honum gengur ágætlega en daginn sem
gamall félagi hefur samband fellur allt í
sama farið. Jimmy samþykkir að taka að
sér vafasamt verkefni gegn góðri greið-
slu. Hann hóar í nokkra kunningja úr
bransanum og þeir setja saman pottþétta
áætlun. Þegar á hólminn er komið fer
hins vegar allt úrskeiðis og Jimmy virðast
allar bjargir bannaðar. Aðalhlutverk:
Andy Garcia, Christopher Lloyd, William
Forsythe, Bill Nunn.
22.55 Fernando Vargas  - W. Rivera.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Texas
í Bandaríkjunum. Á meðal þeirra sem
mætast eru millivigtarkapparnir Fern-
ando Vargas og Wilfredo Rivera.
01.00 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu
01.30 Sálarstríð. Erótísk kvikmynd.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 27. maí
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.00 Enski boltinn. Svipmyndir úr
leikjum Everton.
16.00 Heiðurstónleikar Elizabeth Tay-
lor. Englandsdrottning veitti Elizabeth
Taylor viðurkenningu fyrir framlag
hennar til leiklistar og líknarmála. Á þess-
um tónleikum til heiðurs leikkonunni
koma m.a. fram Tony Bennett, Marti
Pellow, Andrea Boccelli og Reba Mc
Intyre. Áður á dagskrá 30. júlí 2000.
17.25 Golfmót í Bandaríkjunum
18.15 Sjónvarpskringlan
18.30 NBA-tilþrif
19.00 Úrslitakeppni NBA
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Enginn sími?Enginn sími?Enginn sími?Enginn sími?Enginn sími?
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Á Eyrinni
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Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

21.40 Úr viðjum. (Breaking Away)
Margrómuð verðlaunamynd um fjóra
unga menn í Bloomington í Indiana í
Bandaríkjunum. Piltarnir standa á kross-
götum í lífi sínu, miðskólinn er að baki
og nú þurfa þeir að gera upp hug sinn
um framtíðina. Það er nánast sjálfgefið
að leiðir þeirra verði að skilja en þeim er
umhugað um að varðveita vinskapinn.
Aðalhlutverk: Dennis Christopher,
Dennis Quaid, Daniel Stern, Jackie Earle
Haley.
23.20 Íslensku mörkin
23.50 Fjandvinir. (Enemy Mine)
Spennumynd sem gerist í framtíðinni.
Stríðsmaður af jörðinni er strandaglópur
á óþekktri plánetu. Þar hittir hann fyrir
einn af óvinum sínum en þeir verða nú
að taka höndum saman til að komast af.
Aðalhlutverk: Dennis Quaid, Louis
Gossett, Jr., Brion James.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 25. maí
17.00 Jay Leno (e) Konungur spjall-
þáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvik-
myndagerðamenn og stuttmyndir þeirra.

18.30 Topp 20 (e) Skífuþeytirinn og
súpermódelið Sóley kynnir vinsælustu
lögin þessa vikuna og segir okkur heit-
asta slúðrið úr tónlistarlífinu.
19.30 Stark Raving Mad.
20.00 Get Real. Í þættinum er fyglst
með ástum og átökum Green fjölskyld-
unnar.
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestamennsku, fylgst
með mótum og atburðum, spjallað við
áhuga- og atvinnumenn vítt og breitt
um landið og margt fleira.
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 Stark Raving Mad (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 26. maí
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Stark Raving Mad (e)
12.30 Stark Raving Mad (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  2Gether (e) Félögunum er ekkert
heilagt og þeir koma sífellt á óvart!
18.00 Will & Grace (e) Þau eru hið full-
komna par, eina vandamálið er að Will er
samkynhneigður
18.30 Get Real (e)
20.00 Brooklyn South.  Ann-Marie ver
fyrsta degi sínum sem rannsóknarlög-
reglumaður í að skipuleggja innrás í íbúð
þar sem grunur leikur á að sprengjugerð
fari fram. Kona tekur til starfa sem aðstoð-
arstöðvarstjóri og Phil kannast við hana
frá fyrri tíð - ekki beinlínis af góðu því
hún er svo illa haldin af hreingerningaræði
að hún helst hvergi í starfi
21.00 Malcolm in the Middle. Malcolm
lendir í útistöðum við roskinn nágranna,
vinur Francis hefur nám í herskólanum
en er ekki sérlega áhugamikill um það og
Dewey fer út í viðskipti með bakpokann
sinn.
21.30 Two guys and a girl. Pete og
Ashley eru rænd meðan þau bíða eftir
neðanjarðarlestinni, Sharon og Johnny
eiga í vandræðum með brúðkaupsheitið
og Berg er kallaður til afleysinga á spít-
alanum en óttast að verða aftur á í mess-
unni.
22.00 Everybody Loves Raymond.
Raymond ákveður að taka eina vakt með
lögreglumanninum Robert bróður sínum.
Þykir honum vaktin heldur bragðdauf
framan af og er farinn að sjá eftir öllu
þegar þeir koma við á veitingastað þar
sem gerð er ránstilraun. Raymond fær þá
í fyrsta sinn tækifæri til að sjá hversu hug-
rakkur bróðir hans er.
22.30 Saturday Night Live. Skemmti-
þáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum. Aðalgestur þátt-
arins í kvöld er Val Kilmer einnig tekur
írska hljómssveitin U2 lagið.
23.30 The Practice (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 27. maí
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Stark Raving Mad (e)
12.30 Silfur Egils. Egill Helgason stjórn-
ar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Everybody Loves Raymond (e)
14.30 Malcolm in the Middle (e)
15.00 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 fréttaskýring-
arþáttur með Mariu Shriver og félögum.
21.00 The Practice. Lögfræðidrama
með Dylan McDermott í aðalhlutverki.
22.00 Silfur Egils. Egill Helgason stjórn-
ar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.00   Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20 í bland við
dagskrárbrot

Móðuhreinsun glerja
Er útlitið slæmt
vegna móðu?
Er með ódýra og
varanlega lausn.
Verð á Vestfjörðum
í fyrri hluta júní ef
nægar pantanir
berast.

Þak- og glertækni ehf.
Sími 893 3693

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?

Inga S. Ólafsdóttir hjá
Samvinnuferðum-Land-

sýn á Ísafirði svarar:

,,Maður kíkir
náttúrulega
alltaf inn á

bb.is til að fá
nýjustu fréttir.
Síðan skoða

ég margar
síður fyrir viðskiptavinina.

Að undanförnu hef ég
helst verið að skoða síður

tengdar Danmörku og
suðurhluta Svíþjóðar. Til
dæmis sommerland.se
sem er heimasíða vatns-
garðs í suður Svíþjóð og
lisebert.se sem er síða
skemmtigarðs í Gauta-

borg. Svo skoðar maður
að sjálfsögðu líka

tivoli.dk. Reglulega fer ég
svo inn á go-fly.com,

heimasíðu flugfélagsins
Go, en þar fara allar bók-

anir fram á netinu. Ekki
hafa allir viðskiptavinir

okkar aðgang að netinu og
því þarf ég stundum að
gera bókanir á þessum

vef.

Sjónvarp í herberginu? Nettenging? Míníbar?
Sími? Nei, það höfum við ekki, segir Dirkje
Heida-Nienhuis sem rekur hótel í Hollandi. Sífellt
fleiri ferðamenn sækjast eftir því að geta verið í
algerum friði við „frumstæðar“ aðstæður. Ekki
síst í Hollandi hafa á síðustu árum sprottið upp
hótel og gististaðir þar sem eldgömul hús í nið-
urníðslu úti á landi hafa verið gerð upp. Kostirnir
eru einmitt fólgnir í því sem þar er alls ekki að
finna. Og brauðið er að sjálfsögðu heimabakað.

Fiskur er hollurFiskur er hollurFiskur er hollurFiskur er hollurFiskur er hollur
Stöðugt fleira styður þá tilgátu, að nú-

tímamaðurinn eigi það fiskáti að þakka, að
hann varð ofjarl Neandertalmannsins. Vís-
indamenn segja, að í fiski sé ákveðin fitu-
sýra, sem hafi örvað þróun heilans og
augnanna. Rannsóknir hafa verið gerðar á
um 30.000 ára gömlum beinum þessara
tveggja manntegunda, sem fundist hafa í
Evrópu, en um það leyti var Neandertal-
maðurinn að deyja út. Ísótóparannsóknir
sýna, að nútímamaðurinn fékk um helming
eggjahvítunnar úr fiski og fugli en Neander-
talmaðurinn át nær eingöngu kjöt af spen-
dýrum sem hann veiddi.

myndinmyndinmyndinmyndinmyndin
Nemendur og kennarar við

Húsmæðraskólann á Ísa-
firði 1926-1927 en skólinn

var þá til húsa að Hrannar-
götu 9. Drengurinn fremst á
myndinni er Jakob Jakobs-

son, Hrannargötu 10. Úr
db. Jónu Guðmundsdóttur/

Skjalasafnið Ísafirði.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið

bb.isbb.isbb.isbb.isbb.is
Hlynur Þór Magnússon

hefur látið af starfi ritstjóra
fréttavefjar Bæjarins

besta, bb.is og Sigurjón
J. Sigurðsson tekið við.

Hins vegar mun Hlynur
starfa áfram hjá H-prenti,

útgefanda Bæjarins besta,
fram á sumar og skrifa

fréttir bæði í vikublaðið og
á fréttavefinn.

Kolla Sveinbjarnar og Þói Gísla
skemmta á föstudagskvöld.
Hljómsveitin Hjónabandið
skemmtir laugardagskvöld.
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ATR-42 skrúfuþota send til ÍsafjarðarATR-42 skrúfuþota send til ÍsafjarðarATR-42 skrúfuþota send til ÍsafjarðarATR-42 skrúfuþota send til ÍsafjarðarATR-42 skrúfuþota send til Ísafjarðar

45 sæta flugvél í sjúkraflugi45 sæta flugvél í sjúkraflugi45 sæta flugvél í sjúkraflugi45 sæta flugvél í sjúkraflugi45 sæta flugvél í sjúkraflugi
Á sunnudagskvöldið var

beðið um sjúkraflug frá Ísa-
firði til Reykjavíkur. Á
sumrin er engin vél til staðar
á Ísafirði og þarf því að
fljúga frá Reykjavík. Ís-
landsflug hefur verkið með
höndum en að þessu sinni

var eina Dorniervél félagsins
í skoðun. Var því brugðið á
það ráð að senda 45 sæta ATR-
42 skrúfuþotu í staðinn.

„Þetta er náttúrlega dýrasta
lausnin“, segir Einar Birgis-
son hjá Íslandsflugi. „En við
höfum ákveðnum skyldum að

gegna í þessu sjúkraflugi.
Ef við þurfum að senda
ATR-vél til að uppfylla þær,
þá gerum við það.“

Ekki er vitað til þess að
svo stór flugvél hafi áður
verið notuð í sjúkraflug til
Ísafjarðar.

Ársfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga fyrir árið 2000 var haldinn á laugardagÁrsfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga fyrir árið 2000 var haldinn á laugardagÁrsfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga fyrir árið 2000 var haldinn á laugardagÁrsfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga fyrir árið 2000 var haldinn á laugardagÁrsfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga fyrir árið 2000 var haldinn á laugardag

Versta ár lífeyrissjóðannaVersta ár lífeyrissjóðannaVersta ár lífeyrissjóðannaVersta ár lífeyrissjóðannaVersta ár lífeyrissjóðanna
í landinu um langt skeiðí landinu um langt skeiðí landinu um langt skeiðí landinu um langt skeiðí landinu um langt skeið

Ávöxtun eigna Lífeyris-
sjóðs Vestfirðinga var nei-
kvæð um 4,6 % á árinu 2000
saman borið við afar góða
ávöxtun eða 14,8% á árinu
1999. Þar valda mestu miklar
lækkanir á verði hlutabréfa og
hlutabréfasjóða, sem eru gerð-
ir upp á markaðsverði á hverj-
um tíma. Þetta kom fram á
ársfundi sjóðsins fyrir árið
2000 var haldinn sl. laugar-
dag.

„Þær eignir sem sjóðurinn
á eru þess eðlis að þær hækka
hratt aftur þegar viðsnúningur
verður á hlutabréfamörkuðum
hér heima og erlendis. Má því
vænta viðunandi ávöxtunar á
árinu 2001 þar sem erlendu
bréfin hafa nú hækkað síðan í
aprílmánuði og ráðgjafar telja
að íslenski markaðurinn hafi
náð botninum um þessar
mundir“, segir í tilkynningu
frá sjóðnum.

Árið 2000 var versta rekstr-
arár lífeyrissjóðanna í landinu
um langt skeið. Þeir fóru ekki
varhluta af þeim lækkunum
sem áttu sér stað á verðbréfa-
mörkuðunum, þar sem miklar
lækkanir á hlutabréfaverði
innanlands og utan átu upp
ávöxtun annarra eigna, þannig
að ávöxtun margra sjóða varð
undir núllinu á síðasta ári.

„Árið 2000 var ár mikilla
sveiflna í verði hlutabréfa og
seinni hluta þess áttu sér stað
miklar lækkanir á hlutabréfa-
verði um allan heim“, segir í

tilkynningunni. „Á síðasta ári
hefur almenningur á Íslandi
trúlega í fyrsta skipti tekið
virkan þátt í hlutabréfakaup-
um samkvæmt ráðleggingum
verðbréfasalanna, sem flestir
eru ungir að árum og þekkja
ekki tíma verðbólgu, skuld-
setningar, gengisfellinga og
þeirrar óáránar, sem skók ís-
lenskt efnahagslíf og heimili
á árunum milli 1970 og 1980.

Þessir unglingar seldu
hlutabréf sem mest þeir máttu
fyrri hluta síðasta árs og töldu
öllum trú um að verðmæti

þeirra mundi margfaldast á
fáum mánuðum. Ellilífeyris-
þegar voru að kaupa bréf í
deCode á genginu 50-60 $
hvern hlut og var uppálagt að
selja ekki fyrr en gengið færi
í a.m.k. 100 $ hvern hlut. Allir
ætluðu að verða ríkir á nokkr-
um mánuðum. Unga fólkið
tók veðlán og yfirdrætti, veð-
setti allt sem það átti og eigur
foreldra sinna og afa og ömmu
(sem eiga gjarnan skuldlaus
hús) og keypti sér hlutabréf.
Síðan lækkuðu hlutabréfin og
börnin gátu ekki lengur staðið

í skilum með skuldirnar sínar.
Þá sendu bankarnir ungling-
ana til að sækja um lífeyris-
sjóðslán með veði í húsi for-
eldra eða afa og ömmu, því
það hafði gleymst að láta þau
setja tryggingar fyrir greiðsl-
um á yfirdráttarskuldunum.“

Frá janúar 2001 byrjar
Verkalýðsfélag Hólmavíkur
að greiða til Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga og eldri réttindi
Hólmvíkinga verða sameinuð
sjóðnum, sem sérstök deild,
með sömu réttindaákvæðum
og giltu í Lífeyrissjóði Norð-

urlands vestra. Frá og með
áramótum síðustu öðlast þeir
réttindi samkvæmt samþykkt-
um Lífeyrissjóðs Vestfirðinga.

Fjöldi lífeyrisþega hjá sjóð-
num um síðustu áramót var
943. Sjóðurinn greiddi lífeyri
að fjárhæð kr. 248 milljónir.

Ráðstöfunarfé sjóðsins á
árinu 2000 var að fjárhæð kr.
2,4 milljarðar og var 28% af
því varið til kaupa á skulda-
bréfum með föstum tekjum
og 72% til kaupa á skulda-
bréfum með breytilegum tekj-
um.

Dimission hjáDimission hjáDimission hjáDimission hjáDimission hjá
MenntaskólanumMenntaskólanumMenntaskólanumMenntaskólanumMenntaskólanum

Dimission nemenda á
lokaári í Menntaskól-
anum á Ísafirði var á

föstudag og var skóla-
haldið þá jafnframt

sérlega óhefðbundið.
Dimittendi klæddust sem

þvottabirnir að þessu
sinni en á liðnum árum

hefur m.a. mátt líta hópa
af kanínu, humrum og

strumpum. Dagurinn var
tekinn fyrir allar aldir að

venju. Margt á langri
dagskrá og svo virtist sem
ýmsir væru orðnir fram-

lágir þegar degi tók að
halla.
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