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Sögur af Sólborginni og
öðrum skipum
– Grétar Þórðarson skipstjóri á Ísafirði
segir sögur af sjónum. Sjá nánar miðopnu.
Hlutafélagið Orkubú Vestfjarða var stofnað í Hömrum á Ísafirði á föstudag

Sveitarfélögum heimilt að selja
eignarhluti sína í fyrirtækinu
Stofnfundur Orkubús Vestfjarða hf. var haldinn í Hömrum á Ísafirði á föstudag, í
beinu framhaldi af síðasta aðalfundi sameignarfélags um
Orkubú Vestfjarða.
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Félagið yfirtekur sameignarfélagið ásamt öllum eignum, réttindum, skuldum og
skuldbindingum þess 1. júlí
nk. Á stofnfundi hlutafélagsins voru stofnskjöl afgreidd
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og kjörið í stjórn, sem starfa
skal þar til ný stjórn hefur
verið kosin á fyrsta aðalfundi
eftir að félagið hefur tekið til
starfa. Kristján Haraldsson var
ráðinn framkvæmdastjóri fyr-

irtækisins og Þorsteinn Jóhannesson stjórnarformaður.
Fyrir liggur yfirlýsing um
að ríkissjóður muni í kjölfar
stofnunar félagsins gera öllum
sveitarfélögum á Vestfjörðum

kauptilboð í eignarhluta þeirra
í félaginu og hefur verið gengið út frá því að heildarverðmæti fyrirtækisins sé um 4,6
milljarðar króna. Sjá nánar
frétt á bls. 3.
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Ísafjörður

Bæjarstjór
n Ísafjarðarbæjar heiðrar Gísla Hjartarson fyrir skrif um Hor
nstrandir
Bæjarstjórn
Hornstrandir

Forsetinn
flytur hátíðarræðu

„Viðurkenningin löngu orðin tímabær“

Forseti Íslands, herra Ólafur
Ragnar Grímsson, flytur hátíðarræðu í Ísafjarðarkirkju á
sjómannadag. Forsetinn kemur til Ísafjarðar með morgunflugi á sunnudag og fer aftur
síðdegis. Hugmyndir munu
vera uppi um að forsetinn opni
tvær listsýningar þennan dag,
auk þess að flytja hátíðarræðu
í messu um morguninn.
Óvíst er hvort heitkona Ólafs, Dorrit Moussaieff, muni
sækja Ísafjörð heim að þessu
sinni.

Slunkaríki

Þrívíð verk
úr undirdjúpum
Hjörtur Marteinsson opnar
fjórðu einkasýningu sína á
lágmyndum og þrívíðum
verkum í Slunkaríki á Ísafirði
á laugardag kl. 16. Á sýningunni, sem ber yfirskriftina
Fjarski og undirdjúp, kallast
Hjörtur á við fornar og nýjar
hugmyndir manna um heiminn og þau fyrirbæri sem er
annars vegar að finna í undirdjúpum hafsins og hins vegar
í hæstu hæðum; fyrirbæri sem
verða frekar skynjuð en séð
og útskýrð af vísindalegri nákvæmni.
Aflvaki flestra verkanna á
sýningunni tengist undrun og
gleði þess sem ýmist kafar í
undirdjúp hafsins umhverfis
Ísland eða rýnir í víðáttur alheimsins. Sýningin stendur til
sunnudagsins 1. júlí og er opin
á auglýstum og kunnum sýningartíma Slunkaríkis.
Hjörtur Marteinsson er
ættaður af Ströndum. Hann er
í sambúð með Guðbjörgu
Lind Jónsdóttur myndlistarmanni frá Ísafirði.

– sagði Gísli Hjartarson við athöfn honum til heiðurs. Að auki fékk Gísli 50 þúsund króna styrk frá sveitarfélaginu
Gísla Hjartarsyni, leiðsögumanni og rithöfundi, var á
þriðjudag veitt viðurkenning
,,vegna skrifa hans í ársrit
Útivistar undanfarin ár um
Hornstrandir norðan Djúps,
frá Kaldalóni, vestur, norður
og austur um til Ingólfsfjarðar
í Strandasýslu, ásamt Drangajökli og aðliggjandi hálendi“,
eins og segir á viðurkenningarskjali sem honum var afhent. Það er Ísafjarðarbær sem
veitir viðurkenninguna ásamt
styrk að upp á 50.000 krónur.
Við stutta athöfn í fundarsal
bæjarstjórnar sagði Gísli viðurkenninguna vera löngu

tímabæra.
Að auki fékk Gísli tvö svartfuglsegg að gjöf frá Birnu Lárusdóttur, forseta bæjarstjórnar. Sagði hún tengdaföður
sinn, Kjartan Sigmundsson,
hafa náð í eggin sérstaklega
fyrir Gísla. „Ljóst er að með
þessum skrifum, ásamt fararstjórn Gísla á svæðinu í rúm
þrjátíu ár, munu varðveitast
gamlar gönguleiðir og fróðleikur um landsvæði sem nú
er að mestu komið í eyði. Útgáfa þessi er auk þess afar
þýðingarmikil fyrir ferðaþjónustu í Ísafjarðarbæ og ber að
þakka það“.

Gísli með viðurkenningarskjalið ásamt fulltrúum Ísafjarðarbæjar.

Kristján Haraldssonar, orkubússtjóri um framvarp til nýrra raforkulaga

Mikilvægt er að vestfirskir ráðamenn hafi
áhrif til hagsbóta fyrir íbúa Vestfjarða
„Liðins árs verður fyrst og
fremst minnst vegna umræðna
eigenda Orkubúsins um framtíð fyrirtækisins. Fjárhagsstaða nokkurra vestfirskra
sveitarfélaga er með þeim
hætti að leitað hefur verið logandi ljósi að einhverju því sem
mætti verða fjárhag þeirra til

bjargar. Í þessu samhengi var
skoðað hvort þau gætu selt
hlut sinn í Orkubúinu og hvort
kaupandi fyndist. Niðurstaða
þessara viðræðna varð sú að
breyta Orkubúinu í hlutafélag
þannig að hver eigandi gæti
ráðstafað hlut sínum að vild
og jafnframt lá fyrir tilboð frá

ríkinu að kaupa hlut sveitarfélaganna í Orkubúinu miðað
við að virði fyrirtækisins væri
4,6 milljarðar króna,“ segir
Kristján Haraldsson, orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða í
skýrslu sinni sem lögð var
fram á aðalfundi fyrirtækisins
á föstudag.

Nokkrir Ísfirðingar stofna félag um smíði flugvélar

FÍ (Flugfélag Ísafjarðar) stofnað
Um þessar mundir er verið
að stofna áhugaflugfélagið FÍ
á Ísafirði. Tilgangur félagsins
er að byggja og reka heimasmíðað loftfar á Ísafirði. Að
félaginu standa fjórir Ísfirðingar, þeir Þór Harðarson,
Þorri Gestsson, Páll Janus
Hilmarsson og Skarphéðinn
Ölver Sigurðsson, auk heiðursfélagans Ingólfs Eggerts-

sonar. Til stóð að láta félagið
heita Flugfélag Ísafjarðar en
Hagstofa Íslands var á annarri
skoðun. „Þeir vildu meina að
nafnið væri misvísandi“, segir
Þór Harðarson. „Hagstofan
setur samasemmerki milli
flugfélags og flugrekenda, þó
að í orðabók sé flugfélag aðeins skilgreint sem félag sem
annist flugferðir. Þar er ekkert

talað um hvort gjald sé tekið
fyrir eða ekki.“
Ákveðið var því að kalla
félagið FÍ. „Ég býst þó við að
í daglegu tali verði það kallað
Flugfélag Ísafjarðar“, segir
Þór. „Líklega verður keypt og
smíðuð flugvél af gerðinni
RV-9 en hún verður líklega
ekki tilbúin fyrr en eftir 2-3
ár.“

Síðan sagði Kristján í skýrslu sinni: „Þá var nýverið lagt
fyrir Alþingi frumvarp til raforkulaga þar sem horfið verður frá ríkjandi leyfis- og haftastefnu og komið á samkeppni
á sviði orkuvinnslu og orkusölu en meginflutningur og
dreifing orkunnar verður þó
áfram háð einkaleyfisvernd
eðli málsins samkvæmt. Samkvæmt frumvarpinu yrði að
skipta Orkubúinu upp í a.m.k.

Frá aðalfundi Orkubús Vestfjarða á föstudag.

„Þó að Ægi ýfi brá, –
– auki blæinn kalda, / ei skal vægja, undan slá / eða lægja falda“. Með þessari
brýningu höfundar „Stjána bláa“, hinnar ókrýndu hetju hafsins, eru sjómönnum og
fjölskyldum þeirra sendar kveðjur í tilefni hátíðisdagsins, sem fram undan er.
Fullyrða má að aldrei í sögu sjómannadagsins hafi önnur eins úlfúð uppi
verið í kringum sjómenn né meiri óvissa ríkt um framtíð margra þeirra og
afkomu. Má þar til nefna inngrip stjórnvalda í lögboðinn rétt sjómanna til
að ákveða kaup sín og kjör í frjálsum samningum; átökin um framtíð smábátasjómanna
og þar með grundvöllinn að áframhaldandi byggð í fjölda sjávarplássa; stöðugan
niðurskurð veiðiheimilda í „besta fiskveiðistjórnunarkerfi í heimi“, sem komið var
á til þess fyrst og síðast að vernda fiskistofna, kvótakerfið, sem ráðherrar, sérskipaðir
sendimenn, já meira að segja sjálfur þjóðhöfðinginn á Bessastöðum, hafa ekki átt
nógu stór orð um til að mæra í eyru útlendra.
Sjómenn hafa löngum lítt látið sér bregða þótt Ægir ýfði brá. Glímurnar við Ægi
konung hafa þeir háð af þeim dug og því æðruleysi er einkennt hefur sjómannastéttina
í gegnum aldir og þeim er í blóð borið. Átökin við höfuðskepnurnar hafa alltaf verið
óumflýjanlegur hluti af ævi þeirra manna er kusu að leggja á djúpið. Berskjaldaðir
eru þeir hins vegar fyrir þeim ólögum er yfir þá hafa dunið af mannanna völdum á

tvö fyrirtæki, annað er færi
með samkeppnisreksturinn og
hitt sem sæi um einokunarþáttinn. Mikil umræða á eftir
að verða um þetta frumvarp
og það á vafalaust eftir að
taka nokkrum breytingum í
meðförum þingsins. Það er
mikilvægt að vestfirskir ráðamenn hafi áhrif á að breytingarnar verði til hagsbóta fyrir
íbúa Vesfjarða.“

Frá útgefendum:

þurru landi.
„Þeir einir fengu kvóta, sem til þess höfðu unnið“. Kveðja af þessu tagi til íslenskra sjómanna, sem gengu svo réttindasnauðir frá borði við upphaf kvótakerfisins,
sumir hverjir eftir allt að hálfrar aldar starf á hafi úti, að þeir máttu þar eftir
þann fisk einan í sjó sækja sem þeir gátu í sig og sína troðið innan veggja
heimilisins, er kaldranaleg, svo ekki sé sterkar að orði kveðið. Og vekur
umhugsun þá að er gáð hvaðan kemur.
Já, á því herrans ári 2001 er svo komið í landi voru að sjómenn tala með miklum
þunga um að grípa til neyðarréttar til viðhalds aldagamalli hefð á að öngla sér björg
í bú, þótt þessa stundina stangist það á við gildandi lög misviturra manna.
Ei skal vægja, undan slá – kvað Örn Arnarson. Sjómenn sækja ekki alltaf gull í
greipar Ægis. Það hefur þó aldrei leitt til þess að þeir hættu sjósókn. Þess vegna
verður því ekki trúað að nú verði undan slegið þótt um sinn hafi aukið blæinn kalda
í garð þeirra.
Bæjarins besta óskar íslensku þjóðinni til hamingju með sjómannastéttina og
hvetur til órofa samstöðu að baki hennar í baráttunni fyrir tilverurétti sínum.
s.h.
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Hlutafélag stofnað um Orkubú Vestfjarða og tekur við rekstrinum 1. júlí

Eftir breytinguna verður sveitarfélögum heimilt að selja eignarhluti sína
– Kristján Haraldsson ráðinn framkvæmdastjóri hins nýstofnaða fyrirtækis
Stofnfundur Orkubús Vestfjarða hf. var haldinn í Hömrum á Ísafirði síðdegis á föstudag í síðustu viku, í beinu
framhaldi af síðasta aðalfundi
sameignarfélags um Orkubú
Vestfjarða. Félagið yfirtekur
sameignarfélagið ásamt öllum eignum, réttindum, skuldum og skuldbindingum þess
hinn 1. júlí nk. Á stofnfundi
hlutafélagsins voru stofnskjöl
afgreidd og kjörið í stjórn, sem
starfa skal þar til ný stjórn
hefur verið kosin á fyrsta aðalfundi eftir að félagið hefur
tekið til starfa.
Að stofnfundinum loknum
hélt nýkjörin stjórn sinn fyrsta
fund, þar sem hún skipti með
sér verkum, réð framkvæmdastjóra og undirritaði samþykktir félagsins og tilkynningu til hlutafélagaskrár.
Kristján Haraldsson verkfræðingur, sem verið hefur
orkubússtjóri hjá Orkubúi
Vestfjarða nærfellt frá upphafi
fyrir þriðjungi aldar, var ráðinn fyrsti framkvæmdastjóri

Orkubús Vestfjarða hf.
Aðalstjórn Orkubús Vestfjarða hf. skipa: Þorsteinn Jóhannesson, Ísafirði, formaður,
Kristinn Jón Jónsson, Ísafirði,
Björgvin
Sigurjónsson,
Tálknafirði, Haraldur V. Jónsson, Hólmavík, og Ólafur Þ.
Benediktsson, Bolungarvík. Í
varastjórn
eiga
sæti:
Ragnheiður Hákonardóttir,
Ísafirði, Jón Þórðarson, Bíldudal, Smári Haraldsson, Ísafirði, Guðmundur Steinar
Björgmundsson, Önundarfirði, og Þórir Örn Guðmundsson, Þingeyri.
Kristinn Jón og Guðmundur Steinar eru tilnefndir af iðnaðarráðherra, Björgvin og
Þórir Örn af fjármálaráðherra
en aðrir í stjórn og varastjórn
eru kjörnir af stofnfundi.
Hlutafé hins nýstofnaða
Orkubús Vestfjarða hf. er að
nafnvirði liðlega þrír milljarðar króna (kr. 3.049.914.000).
Hluthafar í Orkubúi Vestfjarða
eru 13, þ.e. ríkissjóður og öll
sveitarfélögin 12 á Vestfjörð-

um, og skiptast eignarhlutir
þannig, í hlutfalli við íbúafjölda í sveitarfélögum:
Ríkissjóður 40,00%, Ísafjarðarbær 31,10%, Vesturbyggð 8,57%, Bolungarvíkurkaupstaður 7,36%, Hólmavíkurhreppur 3,26%, Tálknafjarðarhreppur 2,70%, Reykhólahreppur 2,27%, Súðavíkurhreppur 1,67%, Kaldrananeshreppur 0,97%, Bæjarhreppur 0,68%, Broddaneshreppur 0,61%, Árneshreppur
0,44% og Kirkjubólshreppur
0,37%.
Fyrir liggur yfirlýsing um
að ríkisvaldið muni í kjölfar
stofnunar hlutafélags um
Orkubú Vestfjarða gera öllum
sveitarfélögunum kauptilboð
í eignarhluta þeirra í félaginu.
Jafnframt liggur fyrir, að þá
verði gengið út frá því að
heildarverðmæti Orkubús
Vestfjarða hf. sé 4,6 milljarðar
króna.
Þegar hlutafélag hefur verið
stofnað og tekið við af sameignarfélaginu er sérhverjum

Frá fundinum á föstudag.
eiganda frjálst að selja eignarhluta sinn að hluta eða í
heild. Slíkt var ekki hægt meðan fyrra félagsform var í gildi.
Taki sveitarfélögin tilboði ríkisins í eignarhluta þeirra samkvæmt framansögðu mun
andvirðið sem kemur í hlut
hvers og eins verða sem hér
segir:

Ísafjarðarbær 1.430,6 milljónir, Vesturbyggð 394,2 milljónir, Bolungarvíkurkaupstaður 338,5 milljónir, Hólmavíkurhreppur 149.9 milljónir,
Tálknafjarðarhreppur 124,2
milljónir, Reykhólahreppur
104,4 milljónir, Súðavíkurhreppur 76,8 milljónir, Kaldrananeshreppur 44,6 milljónir,

Bæjarhreppur 31,2 milljónir,
Broddaneshreppur 28 milljónir, Árneshreppur 20,2 milljónir og Kirkjubólshreppur 17
milljónir.
Hlutafélagið um Orkubú
Vestfjarða er stofnað á grundvelli laga sem samþykkt voru
á síðasta starfsdegi Alþingis
hinn 20. maí síðastliðinn.

Möguleikhúsið kemur í heimsókn til Ísafjarðar

Völuspá í Hömrum

Starfsfólk Þróunarsetursins við Slunkaríki í Aðalstræti.

Óvissuferð starfsfólks í Þróunarsetri Vestfjarða

Möguleikhúsið í Reykjavík
sýnir leikritið „Völuspá“ í
Hömrum á Ísafirði á sunnudag, 10. júní kl. 17, og er
sýningin haldin í tengslum við
námskeiðið „Sellódagar á Ísafirði“. Völuspá var frumsýnd
í Möguleikhúsinu á Listahátíð
í Reykjavík vorið 2000 og
voru gagnrýnendur á einu máli
um ágæti sýningarinnar, sem
þykir afar frumleg og hugmyndarík og höfðar ekki síður
og kannski enn frekar til fullorðinna en barna.
Eins og nafnið gefur til
kynna byggist verkið á hinni
fornu Völuspá og veitir áhorfendum sýn inn í hugmynda-

heim norrænu goðafræðinnar.
Aðalpersóna er Óðinn og
áhorfandinn fær að fylgjast
með endalausri ásókn hans í
þekkingu, skáldamjöð, innsýn
í nútíð og framtíð og sitthvað
fleira. Óðinn er margslunginn
og séður í viðskiptum og leiðir
hans til þess að ná settum
markmiðum eru misheiðarlegar. Aðrar persónur í leiknum eru Baldur hinn hvíti,
Loki, Fenrisúlfur, Suttungur,
Gunnlöð og fleiri góðkunningjar úr goðafræðinni.
Textinn í leikritinu er eftir
Þórarin Eldjárn en Guðni
Franzson samdi og stýrði
tónlistinni í verkinu. Leikarar

eru þeir Pétur Eggerz, sem
leikur öll hlutverkin, og Stefán
Örn Arnarson sellóleikari,
sem galdrar fram úr hljóðfæri
sínu áhrifshljóð og gefur
hverri persónu verksins sérstakt stef úr sellóinu.
Leikstjóri er danski leikarinn Peter Holst en leikmynd
og búningar voru hannaðir af
norska leikmyndahönnuðinum Anette Werenskiold.
Hægt er að panta miða á
sýninguna á skrifstofu Tónlistarskólans í síma 456 3926
til laugardags kl. 13-16. Miðaverð er kr. 1.000 en börn 12
ára og yngri og ellilífeyrisþegar fá 50% afslátt.

Óhefðbundnar söguskýrAðalfundur Orkubús Vestfjarða
ingar og sandkastalar Ráðgert að verja 283 milljón-

Starfsfólk úr Þróunarsetri Vestfjarða og víðar
úr Vestrahúsinu á Ísafirði fór í óvissuferð á
föstudag. Menn klæddust furðufötum og gengu
um miðbæ Ísafjarðar.
Ólafur B. Halldórsson
úr Ísfangi sagði frá sögu
einstakra húsa en Ásgerður Bergsdóttir hjá
Svæðisvinnumiðlun
Vestfjarða túlkaði söguna á annan og óhefð-

bundnari hátt. Sunginn
var afmælissöngurinn
fyrir gamla barnaskólahúsið en 100 ár eru liðin
frá byggingu þess. Fólkið
fór svo í gegnum Vestfjarðagöng, skoðaði
fossinn og kom síðan í
Neðri-Breiðadal í Önundarfirði og þáði hákarl
og harðfisk.
Ætlunin var að halda
sandkastalakeppni í
Holtsfjöru, en hætta varð

við þar sem mikil umferð
fermingar- og gagnfræðingaárganga um
fjöruna að undanförnu
virðist, að sögn sumra,
vera farin að trufla
æðavarp í Holti. Því var
brugðið á það ráð að
byggja kastala í Krísuvík
í Önundarfirði. Svo var
farið aftur í Þróunarsetrið og grillað í bakgarði, etið, drukkið og
dansað fram á nótt.

um króna í nýframkvæmdir

Orkubú Vestfjarða áætlar að
verja 283 milljónum króna til
nýframkvæmda á þessu ári.
Stærsti hluti fjárins eða 124,1
milljónir króna fara í virkjanir
en ný 2,2 MW vél ásamt
stjórnbúnaði verður sett upp í
Þverárvirkjun við Hólmavík.
Stöðvarhúsið við Þverárvirkjun verður stækkað auk þess
sem 400 metrar af þrýstivatns-

pípu virkjunarinnar verður
endurnýjaður Þá verða öryggislokar settir upp í lokuhúsi stíflunnar vegna þrýstivatnspípu.
Ráðgert er að veita 52,3
milljónum króna til endurbóta
á fasteignum fyrirtækisins.
Stærsta verkið þar er að aðalskrifstofur fyrirtækisins að
Stakkanesi 1 á Ísafirði verða

klæddar að utan auk þess sem
gengið verður frá lóð fyrirtækisins að Skeiði 5 á Ísafirði.
Áætlað er að verja 29 milljónum króna í innanbæjarkerfi
fyrirtækisins. Vegur þar hæst
að sett verður upp ný spennistöð við Skólagötu á Suðureyri og lagðir verða háspennustrengir fyrir spennistöð við
Engjaveg á Ísafirði.
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Fasteignaviðskipti

TRYGGVI
TRYGGVI GUÐMUNDSSON
GUÐMUNDSSON HDL
HDL
Hafnarstræti
1
–
Ísafirði
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi.
Verð 10,5 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús 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
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Tilboð óskast
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign koma
til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
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.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús 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 einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

4-6 herb. íbúðir

Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölb.húsi ásamt 31
fm. bílgeymslu. Verð 9,1 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt sér geymslu og þvottahúsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax
Verð 6,3 m.kr.
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 skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.Verð 4,5 m.kr.
Túngata 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.

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

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.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Laus fljótlega. Áhv.
hagstæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Stórholt 11: 122,9 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð til vinstri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herbergja íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast

Fasteignir í
þessari
auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar

– Kristrún Helga Ólafsdóttir yfirflokkstjóri segir frá starfi Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar
Nú þegar grunnskólanum
er lokið tekur vinnuskólinn
við hjá mörgum. Félagsmiðstöðin í Ísafjarðarbæ tók við
rekstri vinnuskóla bæjarins
á síðasta ári og annast hann
líka í sumar. Kristrún Helga
Ólafsdóttir starfar sem
yfirflokkstjóri og segir okkur frá starfinu í sumar og
tilhögun allri, en skólinn
byrjaði núna á þriðjudaginn.
Unglingarnir mæta klukkan átta til að hitta flokkstjórana og fara í sína hópa.
Kristrún Helga segir að
reynslan hafi sýnt að oft séu
miklar tilfæringar fyrstu vikuna, – „en við höfum skipulagt hana vel með það fyrir
augum að auðvelda þetta.
Við verðum með sjö flokkstjóra við störf í sumar og
lofar hópurinn góðu. Hann
er samstilltur og á eftir að
standa sig vel.“

ESB-bann á 7. bekk
Vinnutími krakkanna er
frá átta til tvö alla virka
daga en flokkstjórar og aðrir
yfirmenn vinna lengur.
Stefnt er að því að vinnuvikurnar verði fimm til sex
alls, misjafnlega margar eftir
árgöngum, en hugsanlega
verður boðið upp á fleiri
vikur en það fer eftir fram-

boði verkefna, fjölda umsækjanda og dugnaði. Um
það bil níutíu krakkar hafa
sótt um í Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar og verður nóg
að gera fyrir alla. Skólinn
verður með svipuðu sniði og
verið hefur undanfarin ár.
„Nú hefur reyndar orðið
sú breyting að krakkar sem
voru að klára 7. bekk fá ekki
að vinna hjá okkur. Það er
vegna tilskipunar frá ESB
um vinnu barna og unglinga,
það er hlutur sem við ráðum
ekki við.

Fjölbreytt
viðfangsefni
Líkt og í fyrrasumar
verður skólanum skipt í
deildir. Flestir munu starfa í
almennu deildinni sem
sinnir að mestu þeim störfum sem Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar hefur annast til
þessa, svo sem bæjarhreinsun. Umhverfisdeild kemur
til með að sinna t.d. hreinsun á skíðasvæði, útivistarsvæðum og fjörum. Þjónustudeildin mun sinna
ýmsum verkefnum fyrir
stofnanir Ísafjarðarbæjar,
svo sem málningarvinnu.
Sláttudeild mun bjóða upp á
slátt í heimagörðum, við

sláttinn starfa aðeins 15 ára
og eldri vegna reglugerðar
Vinnueftirlitsins.
Ýmis sérverkefni voru í
boði sem krakkarnir gátu
sótt um, t.d. vinna á leikvelli
og golfvelli. Einnig er verið
er að athuga möguleikann á
að reka skólagarða og jafnvel kofabyggingasvæði.
Leiklistarhópurinn Morrinn
undir stjórn Elfars Loga
Hannessonar mun starfa
áfram í nánu samstarfi við
Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar í
sumar. Morrinn mun taka á
móti skemmtiferðaskipum
og vera með götulistadaga
svo eitthvað sé nefnt. Kristrún Helga segir að einnig
hafi komið upp sú hugmynd
að setja upp heimasíðu
Vinnuskólans sem yrði þá

skrifstofunni
að Hafnarstræti 1

Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngangur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi.Verð 3,9 m.kr.
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Nóg að gera fyrir alla
sem vilja og mega vinna

eru veittar á

3ja herb. íbúðir

4

Flokkstjórahópurinn. Frá vinstri: Ásgeir Hannesson, Kristrún Helga Ólafsdóttir, Sigrún Halla Tryggvadóttir, Jón
Björnsson, Svanlaug Björg Másdóttir, Jóhanna Ósk Halldórsdóttir og Tómas Davíð Ibesen.
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unnin með krökkunum og
gæti orðið mjög spennandi
verkefni.

Takmarkað
gos og sælgæti
Vinnuskólinn er reyklaus
vinnustaður og gildir jafnt
um flokkstjórana og unglingana. Einnig verður neysla
sælgætis og gosdrykkja aðeins leyfð ef eitthvað sérstakt er um að vera, til dæmis á uppskeruhátíð við lok
vinnutímabils.
„Það verður nóg að gera
hjá okkur í sumar og ég
hlakka mikið til sumarsins“
segir Kristrún Helga Ólafsdóttir, yfirflokkstjóri hjá
Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar.

SÚÐAVÍKURHREPPUR
AUGLÝSIR

Hirðing opinna svæða
• Súðavíkurhreppur óskar eftir
tilboðum í slátt og hirðu opinna
svæða í Súðavík. Verktaki skal
sjá um slátt grasflata, hirðun á
heyi og sjá um að koma því á
urðunarstað skv. nánari lýsingu.
Heildarmagn er 24.000m²
Útboðsgögn verða afhent á
skrifstofu Súðavíkurhrepps,
Njarðarbraut 14, Súðavík frá og
með fimmtudeginum 7. júní
2001. Tilboð verða opnuð á
sama stað þriðjudaginn 15. júní
2001 kl. 11:00.
Sveitarstjóri.

smáar

Árgangur ´75 hittist
Árgangur ´75 á Ísafirði
hélt upp á tíu ára gagnfræðaskólaafmæli um
helgina. Fólkið hittist í
Grunnskólanum á Ísafirði
þar sem Þóra Karlsdóttir
kennari tók á móti þeim og
las upp nöfn skólasystkinanna. Svo var haldið í rútu
inn í kirkjugarðinn í Engidal. Þar hitti fólkið fjölskyldu Sverris Karls Stefánssonar sem lést fyrir

rúmum fjórum árum.
Skólasystkini Sverris afhentu fjölskyldu hans málverk eftir Söru Vilbergsdóttur að gjöf, en Sara
myndskreytti eitt af ljóðum Sverris. Um kvöldið
var farið á skemmtistaðinn
á Eyrinni þar sem haldin
var skuggamyndasýning.
Daginn eftir var farið í
gegnum Vestfjarðagöng
þar sem fossinn var

skoðaður, til Flateyrar og
litið á snjóflóðavarnargarða. Haldin var sandkastalakeppni í Holtsfjöru
þrátt fyrir áköf mótmæli
æðarræktenda. Um kvöldið snæddu skólasystkinin
saman kvöldverð í Krúsinni og horfðu á heimildamynd sem gerð hafði verið
um árganginn. Þegar
menn höfðu matast var
dansað fram á nótt.

Til sölu er notaleg 3ja
herb. íbúð í hjarta bæjarins
á þessu líka fína verði. Mjög
hagstæð áhvílandi lán.
Nýjar raflagnir, nýtt gler,
parket á gólfum. Uppl. gefur Hermann í símum 456
3179 eða 456 4594.
Til sölu er Toyota Tercel
árg. 1985 í góðu standi og
lítill Zodiac gúmmíbátur.
Á sama stað óskast utanborðsmótor, 26 hö. Uppl. í
síma 691 4124.

Efsta röð frá vinstri: Svavar Þór Einarsson, Jens A. Fylkisson, Sigurveig Björg Harðardóttir, Stefán Baldursson,
Guðmundur Geir Björnsson, Kristinn Elvar Arnarsson,
Guðmundur Óli Tryggvason, Þór Pétursson, Guðmundur
Birgir Halldórsson, Unnar Þór Reynisson, Bragi Valdimar
Skúlason, Eyþór Ó. Bergmannsson, Kristján Freyr Halldórsson, Sigrún María Bjarnadóttir, Guðrún Harðardóttir,
Kolbrún Stígsdóttir, Kristjana Einarsdóttir, Linda Hilmisdóttir, Jón Geir Jóhannsson, Páll Einarsson, , Steingrímur
Guðmundsson, Jakob Símon Jakobsson, Smári Ólafsson,
Halldór Sigurberg Sveinsson, Birna M. Guðmundsdóttir,
Sunna Guðmundsdóttir, Guðrún Margrét Jökulsdóttir,
Bryndís Stefánsdóttir, Sigrún Arna Elvarsdóttir, Gabríela
Aðalbjörnsdóttir, Guðrún Steinunn Kristinsdóttir, Elín Björg
Þráinsdóttir, Linda Björk Magnúsdóttir, Anna Sigríður
Aðalbjörnsdóttir, Erna Sigrún Jónsdóttir, Bergvin Þráinsson, Páll Sverrisson, Auðunn Einarsson.

Það er ódýrara að
vera áskrifandi!
Erna Sigrún Jónsdóttir, Birna Málfríður Guðmundsdóttir
og Sunna Guðmundsdóttir höfðu um margt að spjalla.

Rangt hjá Stakki

Í BB 30. maí 2001 staðhæfði Stakkur í ykkar ágæta
blaði að ég hefði sakað þá
Einar K. Guðfinnsson og Einar Odd Kristjánsson um að
stefna stjórnarsamstarfinu í
voða. Það er alrangt, ég hef
ekki sakað þá nafna um neitt
slíkt. Vinsamlegast blandið
ekki saman sjónarmiðum og
Það gerðu einnig þeir Kristján Freyr Halldórsson og Unnar
ummælum mínum við það
Reynisson.
sem frá öðrum kemur.
Ég hef ávallt talið þá nafna
báða vinna af heilindum fyrir
umbjóðendur þeirra á Vestfjörðum og þeir sem vinna af
heilindum koma engu samstarfi í voða. Ég svaraði hins
vegar í DV einni tiltekinni
spurningu þar sem staðhæft
var að þingflokkur hins stjórnarflokksins hefði tekið einstrengingslega afstöðu og
hyggðist taka upp samstarf
við stjórnarandstöðuna í þessu
máli. Svar mitt var að ef svo
væri þá næðu stjórnarflokkarnir ekki sameiginlegri niðurstöðu fyrir þinglok og ef
Litli slippur, dráttarbraut að Suðurtanga 2. hinn stjórnarflokkurinn tæki
upp samstarf við stjórnarandÍbúð, 185m², sex herbergja og eldhús. Til stöðuna mundi það leiða til
greina kemur langtímaleiga.
stjórnarslita. Hvað af svari
Íbúð, 123m², þrjú svefnherbergi og eldhús. mínu var birt réði ég ekki.
Rétt reyndist að stjórnarflokkÍbúð, 64m², tvö herbergi og eldhús.
arnir náðu ekki sameiginlegri
niðurstöðu.
Bílskúr, 39m².
Rétt er að ég hef verið ósamIðnaðarpláss, 160m² með bílskúrshurð.
mála þeim nöfnum um þessi
viðfangsefni og ég hef ekki
Iðnaðarpláss, 210m² og 210m² pláss í risi.
legið á þeirri afstöðu minni,
Allar eignirnar eru að Suðurtanga 2. Seljast en ég hef aldrei komið í veg
fyrir málamiðlun um þessi
á góðu verði og á góðum kjörum.
mál fremur en önnur sem slíks
Allar nánari upplýsingar gefur Heiðar Sig- þurfa. Stakk þykir það athygli
vert að ég skuli eiga rætur á
urðsson í síma 896 3441.
Ísafirði en samt sem áður hafa

Eftirtaldar eignir
eru til sölu!

Til sölu er svart 20", sex
gíra drengjareiðhjól. Uppl.
í síma 897 4667.
Einn með öllu til sölu!
Heimasmíðuð innrétting,
svefnpláss fyrir tvo, vaskur, tvær gashellur, lítill
rafmagnsísskápur, klósett
og gott skápapláss. Sérsmíðaðr grindur á toppnum fyrir tvo kajaka.Uppl. í
síma 898 5142, 862 9152,
562 7152 og 561 7182.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísafirði. Íbúðin er laus.
Uppl. í símum 456 4212
eða 698 4212.
Ég heiti Elín og er 11 ára
gömul. Mig langar til að
passa barn til 3ja ára aldurs. Uppl. í síma 456 4332.
Til sölu erNissan Terrano
SLX árg. 90. Upplýsingar í
síma 868 1343.
Ég er stelpa á 12 ári og mig
langar til að passa barn í
sumar. Uppl. gefur Anna
Málfríður í síma 699 5794.
Til leigu er lítil íbúð að
Urðarvegi 37 á Ísafirði. Sérinngangur. Upplýsingar í
síma 456 3678.
Vinnukona óskast á stórt
sveitaheimili í Vigur. Þarf
að líta eftir þremur ungum
börnum og sinna ýmsum
storfum. Uppl.gefur Ingunn í síma 456 4802.

,,Sertækar ráðstafanir mismuna fólki...“

Óska eftir 3-4ra herb.
íbúð á eyrinni á Ísafirði.
Uppl. í síma 867 0397.

Árni Ragnar Árnason, alþingismaður
sjálfstæða skoðun í þessu efni.
Það þykir mér sérkennilegt
viðhorf og raunar ástæða til
að benda á að þrátt fyrir það
að Vestfirðingar hafi löngum
átt áhrifamenn í ábyrgðarstöðum á landsvísu og í stjórn
þjóðmálanna, hefur það ekki
dugað til að koma í veg fyrir
það ástand sem uppi er á Vestfjörðum, og hefur raunar verið
nokkuð lengi. Kannske eru
ekki allir sammála sem frá
Vestfjörðum hafa komið, en
ég efast um að það hefði dugað.
Ég hef þá sannfæringu að
okkur farnist betur ef þeir Íslendingar sem stunda útveg
og fiskveiðar á Íslandsmiðum
og eiga undir því fullkomna
fjárhagslega áhættu starfa allir
við sama rétt, sömu skyldur
og ábyrgð og hafi sömu tækifæri. Það er ekki eins og málum er nú háttað.
Í umræðunni er því haldið
fram að allir smábátar fari
undir kvóta með lögunum sem
taka eiga gildi í september
n.k. en svo er nú ekki. Kannske er það viljandi gefið í
skyn. Hið rétta er að eigendum
þeirra var boðið að velja og
það ræður hver rær á kvóta
eða sóknardögum. Í umræð-

Til sölu er 60m² húsnæði
við Mánagötu 2 sem getur
nýst sem verslunarhúsnæði eða bílskúr fyrir tvo
bíla. Uppl. í símum 456
4712 eða 895 3512.

una er líka blandað vanda einstakra byggðarlaga eða landshluta. Hann verður ekki leystur með almennum ákvæðum
sem eiga að gilda um útgerð
smábáta á landinu öllu. Sérstæður vandi þarf viðbrögð
með sértækum aðgerðum.
Sértækar ráðstafanir mismuna fólki og þar sem fólk á
kröfu til jafnræðis tel ég ekki
réttlætanlegt að fyrirkomulag
sem mismunar fólki verði varanlegt. Það er svo annað mál
að mér þykir undarlegt að
Vestfirðingar, sem lengstum
höfðu forystu um framþróun í
fiskveiðum, sem leiddi til öflugra fiskiskipa af öllum stærðum og gerðum, skuli nú láta
sér lynda að horfa aftur til
smábátaaldar. Ég er engan
veginn sannfærður um að þeir
veiti stöðugleika í hráefnisöflun fyrir þróttmikla fiskvinnslu, heldur ekki um öryggi og aðbúnað sjómanna á
þessum bátum. Mér hefur alltaf þótt ástæða til að í öllum
landshlutum og öllum stærri
byggðarlögum starfi fjölbreyttur sjávarútvegur sem
byggir á útgerð allra stærða af
fiskiskipum.
Bestu kveðjur heim, Árni
Ragnar Árnason, alþm.

Til sölu er 100 bara,jeppaloftkútur, löglega stimplaður og þrýstiprófaður.
Mjög góður með á fjöllin.
Uppl. í síma 847 8531.
Óska eftir litlum ísskáp,
ekki hærri en 1,50. Upplýsingar í símum 861 1442
eða 456 4061.
Ég er 13 ára stelpa og óska
eftir að passa börn hálfan
daginn, helst í Hnífsdal.
Uppl. í síma 695 3818.
Óska eftir ódýrum og góðum ísskáp. Uppl. hjá Eirík
Áka Eggertssyni á Sýsluskrifstofunni á Ísafirði í
síma 456 3700.
Til sölu erusjóskíði. Uppl.
í símum 456 3727 á kvöldin og 863 3859.
Til sölu er barnakerra
með skerm og svuntu. Stillanlegt handfang. Hægt að
taka áklæði af og þvo. Uppl.
í síma 456 3014.
Til söluer harðfiskvalsari.
Uppl. í síma 456 8270.
Ertu að skipta út gamla
dótinu? Okkur bráðvantar
öllheimilistæki og innbú
fyrir lítinn pening eða gefins. Komum og sækjum.
Upplýsingar í símum 866
4470 eða 854 3411.
Til leigu er íbúð í Kópavogi. Viku- eða helgarleiga
fyrir ferðafólk. Upplýsingar í síma 562 1290.
Til sölu er góð 3ja herb.
íbúð að Urðarvegi 78. Á
sama stað er til sölu Daewoo Nubira, station, árg.
1998, ekinn 40 þús. km.
Upplýsingar í síma 456
4455 eða 864 0303.
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Snjólaug Birgisdóttir, nýráðinn félagsráðgjafi í Ísafjarðarbæ

Stundaði knattspyrnu og lauk
meistaraprófi
í Alabama
Snjólaug Birgisdóttir er
nýráðin félagsráðgjafi hjá
Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar. Hún
er ekki innfæddur Ísfirðingur en faðir hennar, Birgir
Jónsson, gerðist fyrir
nokkrum árum yfirkokkur
á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði. Nokkru síðar tók
Snjólaug sér frí frá námi
og gekk í lögregluna á Ísafirði. Nú er hún aftur snúin
til Ísafjarðar en aðspurð
segist hún ekki vita hverju
hún stefnir að í framtíðinni.
„Ég er að reyna að komast að því. Þetta starf sem
ég gegni núna hjá Ísafjarðarbæ er eitt af þeim sem ég
ætla að prófa áður en ég
ákveð mig. Hvað svo verður veit enginn. Kannski líkar mér vinnan það vel að
ég geri hana að mínu ævistarfi.“

En hvað gerir Snjólaug í
þessu nýja starfi? „Ég er það
nýbyrjuð að ég veit ekki alveg
hvernig starfið á eftir að þróast
eða hvað verður fyrirferðarmest. Ég mun koma að málum
er varða félagsþjónustu, aðstoð við fatlaða, greiningu og
mat varðandi málefni einstaklinga og fjölskyldna og
veita viðtöl og ráðgjöf í einstökum málum. Það er samt
líklegt að ég verði aðallega í
barnaverndarmálum
Snjólaug segist ekki vita
hversu mikið er af þessum
málum sem tengjast börnum í
Ísafjarðarbæ, enda er hún
nýbyrjuð í starfi. „Það er samt
óhætt að segja að þau séu of
mörg, því að sjálfsögðu finnst
manni að þetta eigi ekki að
vera til. Því miður koma upp
mál sem snerta slæman aðbúnað barna og það verður að
taka á þeim.“

Mikil alhliða þjálfun
En hvernig kom til að Snjólaug réð sig í þessa vinnu?
„Ég frétti af því að staðan
væri laus til umsóknar. Ég hef
lengi haft áhuga á vinnu af
þessu tagi. Ekki skemmdi fyrir að ég þekkti Ísafjörð, hafði
búið hér áður og vissi um alla
kosti bæjarins og galla. Mér
líkaði mjög vel að búa á Ísafirði á sínum tíma og ég vissi
alveg að hverju ég var að
ganga.
Það er líka mjög gott að
vinna í svona litlu bæjarfélagi.
Þá kynnist maður öllum innviðum kerfisins og fær meiri
alhliða þjálfun í starfi. Verkaskipting er minni en til dæmis
í Reykjavík og maður kynnist
betur hinum og þessum ólíkum hliðum starfsins.“

Féll í yfirlið

Eitt helsta áhugamál Snjólaugar er knattspyrna og hefur
hún lengi sparkað í bolta. „Ég
lék einmitt með meistaraflokki BÍ í fyrrasumar. Hvort
ég geri það aftur í sumar veit
ég ekki, mér þykir það eiginlega frekar ósennilegt. Ég held
að ég eigi eftir að hafa meira
en nóg að gera.“
Snjólaug hlaut stóran hluta
af sinni menntun við University of South Alabama sem er
í Mobile í Alabamafylki
Bandaríkjanna. „Ég fór þangað eiginlega gagngert til að
spila fótbolta. Ég fékk námsstyrk frá skólanum gegn því
að ég spilaði knattspyrnu með
liði skólans. Ég endaði svo á
því að vera þarna í fimm og
hálft ár og kláraði mastersnámið þar.
Hitinn í Alabama getur verið alveg ógurlegur. Þegar ég
fór fyrst út var næstum fimm-

tíu stiga hiti í sólinni og átti
ég nokkuð erfitt með mig
fyrstu vikurnar. Það er náttúrlega ekki fyrir nokkurn mann
sem alinn er upp á Íslandi að
spila fótbolta í þessum hita,
enda leið yfir mig á annarri
æfingunni með liðinu.“

Langar ekki
að enda í fangelsi
Snjólaug hefur nýlokið
mastersnámi í félags- og afbrotafræðum. Hún starfaði
nokkuð í lögreglunni meðan
á námi stóð. „Ég starfaði sem
lögreglumaður í afleysingum,
bæði á Ísafirði og í Reykjavík.
Mér fannst sú vinna ágæt og
hún gaf mér nýja sýn inn í
afbrotafræðina. Ég tel mig nú
vera búin að kynnast því
nokkuð vel hvernig lögreglan
starfar og langar til að prófa

eitthvað annað.
Afbrotafræðin gagnast
mér sennilega vel í þessu
nýja starfi. Eflaust á ég einhvern tímann eftir að aðstoða einhvern afbrotaunglinginn, en fræðin ganga
einmitt út á það að finna
ástæður þess að menn
brjóta af sér og hvaða aðferðir eru heppilegastar til
úrbóta.
Ég sé mig samt ekki fyrir
mér vinnandi í fangelsi, en
það er nokkuð algengt að
afbrotafræðingar vinni með
föngum. Mitt áhugasvið
liggur meira hjá börnum og
unglingum. Þess vegna
þykir mér líklegt að ég endi
í svipaðri vinnu og ég er í
núna, eða þá einhverri rannsóknarvinnu.“

Sjötug norsk kona kemur í pílagrímsferð til Flateyrar

Missti bróður sinn í sjóslysi út af Vestfjörðum
– verður viðstödd þegar blómsveigur verður lagður að leiði óþekkta sjómannsins í Flateyrarkirkjugarði
Sjötug norsk kona sem
átt hefur sér þann draum
lengi að komast til Flateyrar og vera viðstödd guðsþjónustu, hátíðahöld sjómannadagsins og þegar
blómsveigur yrði lagður á
leiði óþekkta, norska sjómannsins, er væntanleg til
Flateyrar í vikunni ásamt
syni sínum og dóttur. Konan hafði misst bróður sinn
í sjóslysi við Vestfirði árið
1942 eða á dögum síðari
heimsstyrjaldarinnar. Fjölskyldan, Hatlevik, hafði
samband við sóknarprestinn í Holti vegna ferðar6
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innar en áður hafði fjölskyldan komist yfir blað með ljóði
Hjartar Hjálmarssonar, fyrrum skólastjóra á Flateyri, um
óþekkta sjómanninn í Flateyrarkirkjugarði, sem Hans Hylen hafði þýtt á norsku.
Á blaðinu stóð eftirfarandi
skýringartexti um ljóðið: „Á
seinni hluta heimsstyrjaldarinnar fórust mörg skip úti fyrir
Vestfjörðum. Dag einn fundu
fiskimenn lík ungs, norsks
sjómanns í hafinu. Þeir fóru
með líkið í land og jörðuðu
það í Flateyrarkirkjugarði.
Það er gröf óþekkta sjómannsins hér vestra. Á hverjum sjó-

mannadegi er haldin ræða,
sungnir sálmar og lagður
blómsveigur á gröfina.“
Í kirkjubók Holtsprestakalls hefur sr. Jón Ólafsson
skrifað skýringu, þegar hann
jarðsetti óþekkta sjómanninn
17. apríl 1942. ,,Norska skipið
Fanefjell ljet úr höfn á Bíldudal að kvöldi þess 9. apríl á
leið til Ísafjarðar. Skipið kom
aldrei fram. Talið er að það
muni hafa farist á tundurdufli
á siglingaleið út af Önundarfirði aðfaranótt 10. apríl með
allri áhöfn. Vjelbáturinn Ingólfur Arnarson frá Flateyri var
í fiskiróðri 11. apríl og fann

þá lík þetta á reki í bjarghring.
Sáust á hringnum þrír fyrstu
stafirnir í nafni ofannefnds
skips. Líkið var óskaddað og
var jarðsett á Flateyri að viðstöddu fjölmenni. Kistan var
skreytt lifandi blómum og
sveipuð norskum fána, en
kirkjan sjálf fagurlega skreytt.
Af einkennisbúningi mátti
ráða að maðurinn hefði verið
stýrimaður.“
Undirbúningur hátíðarhalda sjómannadagsins á Flateyri er í fullum gangi. Skrúðganga verður kl. 13. Hálftíma
síðar verður guðsþjónusta í
Flateyrarkirkju og síðan verð-

Frá höfninni á Flateyri.
ur farið í kirkjugarðinn þar
sem lagður verður blómsveig-
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Sögur af Sólborginni og
öðrum skipum
Grétar Þórðarson, skipstjóri á Ísafirði segir sögur af sjónum
Grétar Þórðarson hafði verið á sjó í tæp fimmtíu ár þegar
hann loks kom í land fyrir
fjórum árum. Auk þess að hafa
verið stýrimaður og skipstjóri
á öllum skipum Norðurtangans var hann lengi á Sólborginni, nýsköpunartogara sem
gerður var út frá Ísafirði á
sjötta áratugnum. Margt hefur
drifið á daga Grétars á löngum
ferli og hefur hurð oft skollið
nærri hælum. Lítið hefur þó
orðið um dauðaslys á þeim
skipum sem Grétar hefur
stjórnað, þó að eitt atvik sitji
lengi í minni hans.
„Þegar ég var 22 ára gamall
og var orðinn stýrimaður á
Sólborginni varð slys um
borð. Við vorum á leið til
Þýskalands og bræðslumaðurinn var að hita upp vatn í
einu bræðslukerinu. Hann
hefur ekki lokað nógu vel, það
sprakk upp og hann soðnaði
allur. Hann komst lifandi í
land, en lést fljótlega eftir það.
Þetta var ekki skemmtileg lífsreynsla fyrir 22 ára gamlan
mann því skinnið var laust og
hékk við líkamann. Ef þetta
hefði gerst í dag hefði maður
sennilega fengið áfallahjálp,
en það tíðkaðist ekki í þá
daga.“

Ákvað að fyrsti
túrinn yrði sá síðasti
Grétar hlaut sína eldskírn
8
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12 ára gamall þegar hann fékk
að fara með í róðra á Stundvís,
lítilli trillu sem veiddi þorsk á
handfæri og er nú geymd á
sjóminjasafninu á Ísafirði.
„Skipstjóri á honum var Páll
Pálsson eldri sem bjó á
Brekku í Hnífsdal. Þetta var
um 1950 og Páll þá orðinn
háaldraður, sjötugur að mig
minnir. Við veiddum bara á
handfæri og aflinn var ekki til
að fylla heilu frystihúsin.
Maður náði samt að verða sjóveikur á þessum bát, æla smávegis og venjast hlutunum.
Þegar ég var fimmtán ára
fékk ég pláss um sumarið á
Sólborginni. Túrinn áður en
ég fór um borð hafði skipið
verið tekið í landhelgi suður
af Selvogsbanka. Mín fyrsta
veiðiferð var ansi skrautleg.
Haugabræla var allan tímann
og ég var hafður í pontunni
og látinn gogga niður fiskinn.
Sjóveikin náði heljartökum á
mér og ég ákvað að þetta
skyldi verða minn síðasti túr.“

Máttu ekki heyra
minnst á síld
„Maður hresstist þó allur
þegar maður kom í land aftur
og lét sig hafa það að fara í
fleiri ferðir. Alls fór ég fjórar
ferðir með Sólborginni þá um
sumarið og við veiddum aðallega í salt. Aflinn var ævintýralegur og komum við oft

með hátt í 300 tonn að landi
eftir tólf daga túra, sem er
mikið miðað við að skipið var
ekki nema rúm 700 brúttotonn
að stærð.
Ég var búinn að ákveða þegar ég fór um borð í Sólborgina
að fara seinna á síldveiðar með
frænda mínum, Jóakim Hjartarsyni. Við rerum um miðjan
júní og vorum fyrstir síldveiðiskipa. Báturinn var 39 tonn
að stærð með ellefu manna
áhöfn. Veiðin var treg enda
ekki mikið af síld á þessum
árum. Samt var þetta
skemmtilegt fyrir fimmtán ára
gamlan strák, því margir jafnaldrar mínir voru á bátnum.
Við vorum á þessum veiðum fram í ágúst. Ekki var hægt
að róa nema þegar blankalogn
var. Þess á milli lágum við í
landi á Siglufirði og yfirhöluðum nótina. Við náðum samt
í 800-900 tunnur þetta sumar,
mestallt úr einni og sömu
veiðiferðinni.
Á þessum árum máttu menn
aldrei heyra minnst á síld, þeir
héldu alltaf að þeir væru að
missa af svo rosalega miklu
að vera ekki á síldveiðum. Eitt
sinn fréttist af mikilli síld á
Grímseyjarsundi. Þá lá nokkrum mönnum svo á að redda
sér bát til að geta komist í
gullið að þeir tóku á leigu
skip með brotnu stefni, svo
mikill var asinn. Menn
græddu samt ekki alltaf á

þessum síldveiðum.“

Komust bara í
annan spariskóinn
Grétar kláraði gagnfræðaskólann um veturinn. „Svo um
vorið fór ég rakleitt aftur á
Sólborgina og var á henni allt
næsta ár. Þá var mikið veitt af
karfa við Vestur-Grænland.
Túrarnir tóku hálfan mánuð,
þar af fimm daga í útstím og
aðra fimm í heimstím. Menn
höfðu þá ekki nema fimm
daga til að veiða, sem oftast
reyndist alveg nóg.
Stundum var farið til
Reykjavíkur til að taka ís og
voru þær legur oft ansi skrautlegar. Menn höfðu sumir
hverjir ekki fyrir því að fara
nema í annan spariskóinn áður
en farið var niður í bæ, svo
mikið lá mönnum á að fá sér í
aðra tána.“

Skipið átti ekki
að þola álagið
„Eitt sinn lentum við í miklum hafís við Grænland. Við
vorum innilokaði á annan sólarhring og menn voru orðnir
hásir við að kalla og notuðu
flautu til að láta heyra í sér.
Ákveðið var að brjótast gegnum ísinn eins og vélarnar
drógu. Þessi aðferð bar árangur þó ekki hafi hún virkað

sérlega traustvekjandi.
Þegar við komum heim var
okkur sagt að skipið hefði bara
alls ekki átt að þola þetta.
Þessi togarar voru svo veikir
um miðjuna og áttu það til að
brotna fyrir framan ketilinn.“

Ætluðu að aftengja
tundurdufl
Einn túr á Sólborginni er
Grétari sérstaklega eftirminnilegur. „Haustið 1959 vorum
við að veiðum út af Kögri.
Síðustu nóttina sem við vorum
að veiðum fengum við tundurdufl í vörpuna. Þegar við sáum
duflið leist okkur ekkert á
blikuna. Stýrimaðurinn okkar,
hann Bjarni Magnússon, sem
var bara þennan eina túr, kallaði til okkar og bað okkur að
gá hvort takkar væru á duflinu.
Svo reyndist ekki vera. Lét
hann okkur þá opna lúgu sem
var laus. Sáum við inn í duflið
og virtist það vera nokkuð
heillegt. Síðan var duflið vel
skorðað svo það slægist ekki
í og springi.
Í morgunverðinum klukkan
sex ætlaði Bjarni að kenna
okkur að gera tundurdufl
óvirkt. Hann útlistaði með
teikningu á eldhúshurðina
hvaða vír ætti að klippa fyrst
og svo framvegis. Það var eins
og Bjarni væri alger sérfræðingur í þessu. Hann fór síðan
upp í brú en við strákarnir
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fórum að ná okkur í verkfæri
til að gera duflið óvirkt.
Þegar við vorum rétt að
byrja heyrðum við þetta líka
skaðræðis öskur. Þá var bátsmaðurinn, Hjörtur Kristjánsson, kominn út koju. Hafði
hann frétt hvað stæði til og
hótaði að kasta okkur í sjóinn
ef við kæmum nálægt duflinu.
Þar sem við bárum meiri virðingu fyrir Hirti en Bjarna þá
hlýddum við honum og komum ekki nálægt duflinu.“

Vingjarnlegir
Færeyingar
Á síðustu árum þessarra
tveggja nýsköpunartogara,
Ísborgarinnar og Sólborgarinnar, var töluvert af Færeyingum um borð. „Flestir voru
þeir frá Suðurey og mjög góðir
sjómenn. Margir komu þeir
frá bænum Sumba, en þaðan
var talið að hraustustu menn
Færeyja kæmu. Þetta er einn
syðsti bærinn á eynni og til að
komast þangað þurfti að fara
yfir fjall.
Eitt sinn fór ég í heimsókn
til bæjarins með Hirti Kristjánssyni til að heimsækja færeyska vini okkar. Ekki hef ég
hitt vingjarnlegra fólk. Það var
gengið með okkur hús úr húsi
og við kynntir fyrir svo til
öllum bæjarbúum.“

Átti ekki fyrir olíunni

Grétar var á Sólborginni frá
1954 til 1961. „Reyndar fór
ég í stýrimannaskólann í millitíðinni og var undir það síðasta
orðinn 1. stýrimaður. Árið
1961 varð útgerðarfélagið Ísfirðingur gjaldþrota og lá skipið þá lengi á Pollinum á Ísafirði. Sólborgin var send til
Reykjavíkur og lá þar einhvern tíma. Þá tók einhver
útgerðarkappi skipið á leigu
og ætlaði að gera út. Hann átti
víst fyrir ísnum en ekki olíunni. Ísinn bráðnaði fljótlega
og eyðilagði það litla sem ennþá var heilt í skipinu.“
Þess má geta að félagar
Grétars af Sólborginni ætla
að hittast á sjómannadaginn
og gera sér glaðan dag. Þá
ætlar Grétar að segja fleiri
sögur frá veiðiferðum á skipinu.

Óspennandi
fiskveiðar eftir 1982
„Þegar Sólborginni hafði
verið lagt fór ég fljótlega á
snurvoð á Morgunstjörnunni
með Garibalda Einarssyni. Ég
var ekki nema einn mánuð á
þeim bát, því ég frétti að stýrimann vantaði á Guðbjart
Kristján. Keyptur var koli og
annar flatfiskur í skipið og
siglt til Grimsby. Frá þeim
degi var ég á skipum Norðurtangans, hef verið á þeim öllum að ég held.“
Grétar segist ekki nenna að
tala um fiskveiðar eftir 1982.
„Eftir að kvótakerfið kom á
breyttust veiðarnar mikið. Þær
urðu eiginlega hundleiðinlegar, í það minnsta eru þær ekkert til að tala um. Þetta er allt
önnur sjómennska í dag en
var þá.“

Hringtorgið á Ísafirði mun tengja saman fimm götur

Ráðgert er að verkið taki tvo mánuði
Vinna við hringtorgið á
Ísafirði gengur vel aðsögn
Geirs Sigurðssonar,
rekstrarstjóra Vegagerðarinnar á Ísafirði. Reiknað
var með að vinnu við dren
og niðurföll lyki í síðustu
viku. Í þessari viku verður
síðan neðra burðarlagi
keyrt í torgið og lokið við
raflagnavinnu. Byrjað
verður að helluleggja
torgið eftir mánuð, en akbrautir verða lagðar með
10X10 cm steinum og má
gera ráð fyrir því að um
130.000 slíka þurfi til.
Eins og sést á myndinni
verður torgið tvíbreitt og
mun tengja saman fimm
götur; Hafnarstræti,
Pollgötu, Skutulsfjarðarbraut, Sólgötu og Hrannargötu. Á fjórða tug bílastæða myndast við
Ísafjarðarkirkju og veitir
ekki af. Einstefna verður
niður Hafnarstrætið frá
torginu, svo og út Hrannargötu og inn Sólgötu.
Reiknað er með því að
torgið verði opnað
bílaumferð mánaðarmótin
júlí-ágúst. Þá verður farið í
frágangsvinnu við eyjar,
gangbrautir og slíkt.
Verkið mun kosta um 30
milljónir.

Starfsmenntaráð styrkir verkefni fyrir 43 milljónir

Nýbúamiðstöðin
fékk 2,5 milljónir
Starfsmenntaráð kynnti í
síðustu viku hvaða verkefni á
sviði starfsmenntunar hlutu
styrki fyrir árið 2001 en alls
fengu 33 verkefni styrki að
heildarfjárhæð kr. 43 milljónir. Tvö verkefni á Vestfjörðum
fengu styrki en bæði snúast
þau um að efla starfsmenntun
erlends vinnuafls á Vestfjörðum. Annað er í umsjón Nýbúamiðstöðvarinnar á Vestfjörðum og hitt er samvinnuverkefni Nýbúamiðstöðvarinnar og Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða.
Nýbúamiðstöðin á Vestfjörðum fékk 2,5 milljónir
vegna verkefnisins „Vegvísir

um íslenskt samfélag“ en
markmið þess verkefnis er að
útbúa vef með upplýsingum
um íslenskt samfélag á erlendum tungumálum til að fólk af
erlendum uppruna geti gengið
að nauðsynlegum upplýsingum um réttindi sín og skyldur.
Leitast verður við að hafa
samráð við sem flesta við gerð
vefjarins, þ.ám. sveitarfélög,
opinberar stofnanir, verkalýðsfélög, fyrirtæki með erlent
vinnuafl og Rauða krossinn
sem dæmi séu tekin. Til að
byrja með er ætlunin að hafa
upplýsingar á pólsku, tælensku, ensku og íslensku og
bæta síðan við fleiri tungu-

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI

málum þegar reynsla er komin
á hönnun og notkun vefjarins.
Umsjónarmaður þessa verkefnis er Elsa Arnardóttir.
Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða og Nýbúamiðstöðin
fengu sameiginlegan styrk
upp á 800 þúsund krónur til
að kenna erlendum starfsmönnum í fiskvinnslu, íslensku á vinnustað. Kennslan
verður sérstaklega sniðin að
starfi nýbúa og daglegu lífi
þeirra á Íslandi. Markmiðið
með verkefninu er að auðvelda erlendum starfsmönnum vinnu sína og gera þá
jafnframt hæfari til að takast
á við verkefni sín.

Útafakstur í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi

Kona flutt á sjúkrahús
Bifreið með fjögurra manna
fjölskyldu innanborðs var ekið út af veginum í Skötufirði í
Ísafjarðardjúpi síðdegis á
föstudag. Bíllinn hafnaði um
100 metra út fyrir veg og hélst
á réttum kili.

Kona sem var í bifreiðinni
var flutt með sjúkrabifreið á
Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði en hún mun hafa fengið
hnykk á hálsinn.
Annað umferðarslys varð í
Hestfirði fyrr um daginn þegar

bifreið var ekið á brúarstólpa
brúarinnar yfir Hestfjarðará.
Eldri hjón voru í bílnum og
leitaði konan sér sjálf læknishjálpar eftir slysið. Bifreiðin
var flutt af vettvangi með
kranabíl.

Óskum að ráða starfsfólk til eftirtalinna starfa:
Starfsmann í skólavist – Dægradvöl. 30% starf í 9,75 mán./ári frá kl.
12-15 daglega nema föstudaga kl.
12-14.
Skólaliða í 100% starf. Um er að
ræða blandað starf í ræstingu, gæslu
og ýmsum viðvikum.
Starfsmann í mötuneyti nemenda í
83,4% starf í 9m75 mán./ári. Viðkomandi sér um að útbúa og selja létta
málsverði til nemenda í 7.-10. bekk.
Þrjár stöðurstuðningsfulltrúa í 9,75
mán./ári. Um er að ræða tvö 72,5%
störf og eitt 52,5% starf. Boðið er
upp á launadreifingu í tólf mánuði
þegar um árshlutastarf er að ræða.
Nánari upplýsingar veita skólastjóri
Kristinn Breiðfj. Guðmundsson og
aðstoðarskólastjórar, Skarphéðinn
Jónsson og Jóhanna Ásgeirsdóttir.
Sími skólans er 456 3044, netfang:
grisa@isafjordur.is og veffangið:
http://www.isafjordur.is/is/skoli/isa/
grunn.
Umsóknarfrestur er framlengdur til
22. júní 2001.
Skólastjóri.
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Skiptir miklu að geta
lært í heimabyggð
– Þórunn Pálsdóttir á Ísafirði segir frá reynslu sinni af fjarnámi í hjúkrunarfræði
Vorið 1998 fór af stað umræða um fjarkennslu á háskólastigi á Ísafirði. Í kjölfarið komst á samstarf milli
Háskólans á Akureyri annars vegar og ýmissa aðila
hér fyrir vestan hins vegar
og ber þar að nefna Fjórðungssamband Vestfirðinga,
Ísafjarðarbæ, Framhaldsskóla Vestfjarða (nú
Menntaskólinn á Ísafirði)
og Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða. Fulltrúar fóru til
Skotlands og kynntu sér
þennan nýja kennslumöguleika. Þá hófst fyrir alvöru
undirbúningur fyrir fullt
nám í gegnum fjarfundabúnað, í fyrsta sinn á Íslandi.
Fyrir valinu varð hjúkrunarfræðinám, ef til vill
vegna mikils áhuga á því
hér í bænum. Ein þeirra sem
um skólavist sóttu er Þórunn
Pálsdóttir, en hún hafði sjö
árum áður útskrifast úr
Menntaskólanum á Ísafirði.
„Ég prófaði strax eftir útskrift að fara í sjúkraþjálfun
í Háskóla Íslands í Reykjavík en rann á rassinn með
það. Ég var ekki nema eina
önn fyrir sunnan og kom
aftur heim til Ísafjarðar í
janúar. Þá fór ég að vinna á
Hótelinu og vann þar þangað til ég byrjaði í þessu
námi. Í millitíðinni eignaðist ég tvö börn með þáverandi unnusta mínum og núverandi eiginmanni, Hermanni Halldórssyni.“

Skiptir miklu að
geta lært í
heimabyggð
„Vorið 1998 heyrði ég að
menn ætluðu að gera alvöru
úr þessu fjarnámi og bjóða
upp á hjúkrunarfræðinám.
Ég var alltaf á leiðinni í háskóla, það stóð aldrei neitt
annað til en að öðlast frekari
menntun. Ég var þá komin
með mann og börn og var
ekkert sérstaklega spennt
fyrir því að flytja til Reykjavíkur.
Ég segi oft í gríni að
hjúkrunarfræðin hafi valið
mig en ekki ég hana. Ég tel
mig hafa verið mjög heppna
– þó að þetta nám sé mjög
erfitt og krefjandi, þá gefur
það manni einnig gott tækifæri til sjálfsþroska, maður
lítur bæði sjálfan sig og
fólkið í kringum sig öðrum
10
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kennt verði fleira en bara
hjúkrunarfræði. Í vetur var
kennd svokölluð nútímafræði og nú er ákveðið að
næsta haust gefist fólki á
Ísafirði tækifæri til náms í
rekstrarfræði frá Háskólanum á Akureyri. Vonandi
er þetta bara fyrsta skrefið
í áframhaldandi þróun á háskólanámi á landsbyggðinni. Margir hafa mikinn
áhuga á að mennta sig í
heimabyggð. Ég held að
byggðarlög geti aldrei annað en nýtt sér það til
framþróunar að menntunarstigið hækki. Mér finnst
líka mjög jákvætt að geta
boðið unga fólkinu okkar
upp á framhaldsnám heima
ef þau kjósa það. “

augum. Menntun gefur manni
svo miklu, miklu meira en
bara starfsréttindi.
Það skipti mig miklu máli
að geta lært í minni heimabyggð. Sá stuðningur sem ég
hef fengið frá fjölskyldum
okkar Hemma er ómetanlegur.
Ég veit ekki hvort og þá hvenær ég hefði látið verða af því
að byrja að læra ef ekki hefði
verið fyrir þetta fjarnám.“

Ekki hægt
að taka sér frí
Hjúkrunarfræðina tekur
fjögur ár að læra. Sá hópur
sem hóf nám árið 1998 á eitt
ár eftir. „Það hefur verið bæði
kostur og galli fyrir okkur sem
erum hér á Ísafirði að það er
ekki hægt að taka sér frí frá
námi í eitt ár og ætla sér að
byrja aftur. Þá heltist maður
úr lestinni og kemst ekki inn
aftur nema flytja norður. Á
Akureyri hafa orðið einhverjar
„eðlilegar“ breytingar á hópnum, til dæmis vegna barneigna á meðan brottfallið hér
er ekkert.
Við byrjuðum saman níu í
hóp haustið 1998. Við þurftum
að fara í gegnum samkeppnispróf eins og allir aðrir hjúkrunarfræðinemar og komumst
allar í gegnum þann clausus.
Sú tíunda, Eyrún Sif Ingólfsdóttir, hafði ákveðið veturinn
áður að fara til Akureyrar og
læra hjúkrun. Hún kom aftur
vestur og slóst í hóp með okkur um áramótin. Í dag samanstendur bekkurinn af okkur
tíu hér á Ísafirði, einum nemenda á Egilsstöðum og 18-20
nemendum á Akureyri.“

Góð samheldni
í hópnum
Það var langt frá því að vera
auðvelt að fara í þessi samkeppnispróf. Við vorum allar
alveg að deyja úr stressi. Við
komum okkur saman um að
hjálpast að og reyna að komast
allar í gegn. Engin okkar hugsaði „ég ætla áfram“, við hugsuðum allar „við ætlum áfram“.
Okkur var úthlutuð lesaðstaða á heimavist Menntaskólans og við lærðum þar
öllum stundum, dag og nótt.
Við skiptumst á glósum og
stöppuðum stálinu hver í aðra
ef einhver missti móðinn.
Í náminu höfum við allar
kynnst mjög vel. Við erum

Fullviss um
næg verkefni

ekki alltaf sammála um alla
hluti en erum þegar á heildina
er litið mjög samheldinn hópur. Við skemmtum okkur til
dæmis alveg einstaklega vel
saman.“

Kostir og gallar
fjarkennslu
„Maður man náttúrlega best
eftir sólskinsdögunum. Að
sjálfsögðu hafa fullt, fullt af
hnökrum verið á þessu öllu
saman og alls kyns vandamál
komið upp á, bæði tæknilegs
eðlis og annars konar. En á
heildina litið er fjarkennsla
góður kostur. Stærsti kosturinn er auðvitað sá að hægt er
að læra í heimabyggð. Auk
þess hefur nemendum verið
auðveldaður mikið allur aðgangur að kennslugögnum
með hjálp Internetsins. Við
sækjum svo nefnt sé dæmi
auðveldlega glærur fyrir flesta
fyrirlestra í gegnum netið.
Helsti ókosturinn við þetta
kennslufyrirkomulag finnst
mér vera sá að við náum ekki
alltaf að vera virkir þátttakendur í umræðum í bekknum.
Við heyrum ekki nógu vel það

sem sagt er í salnum þó við
heyrum oftast vel í kennaranum.
Kennararnir eru náttúrulega
mjög misjafnir þegar kemur
að fjarkennslu. Sumir halda
sínu striki eins og þeir hafi
aldrei gert neitt annað en að
kenna í gegnum svona tæki,
en öðrum ferst þetta ekki eins
vel úr hendi, fyrst og fremst
vegna óöryggis held ég.“

Hjúkrunarfræðinemar fara víða
„Við erum ekki bara tíu í
bekk á Ísafirði heldur erum
við hluti af stærri hóp. Við
höfum kynnst bekkjarsystrum
okkar á Akureyri og á Egilsstöðum og finnst mjög gaman
að hitta þær í verknámi og í
þau skipti sem við höfum sótt
tíma norður. Flestar okkar
vinna líka saman, við skiptum
með okkur verkum, útbúum
góðar glósur úr fyrirlestrunum
sem við sendum svo okkar á
milli í tölvupósti.
Hjúkrunarfræðinni fylgir
mikið verklegt nám. Hluta af
því hafa flestar okkar getað
stundað á Ísafirði, en meirihlutann, sérstaklega sérhæfða

námið, sækjum við annað. Ég
hef farið í verknám á FSÍ,
bæklunarskurðdeild á Landsspítalanum við Hringbraut, á
lyflækningadeild Sjúkrahúss
Akraness, geðdeild á Kleppsspítala auk fæðingar- og
kvennadeildar og handlækningadeildar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri.
Stelpurnar héðan fóru líka
mikið á Landsspítalann í Fossvogi núna í vetur.“

Enn fjölbreyttara nám
Ef allt gengur að óskum útskrifast allar þær tíu sem nú
eru að læra næsta vor. „Ég
veit að áhugi er fyrir því meðal
nokkurra einstaklinga hér í
bænum að fara af stað með
annan hjúkrunarfræðinemahóp eftir okkar útskrift. Eftir
því sem ég best veit er ekki
búið að ákveða neitt um hvort
svo verði ennþá, enda er rúmt
ár til stefnu. Ég vona að sjálfsögðu að þetta verði að veruleika hjá þeim og óska þeim
góðs gengis í baráttunni fyrir
því að þetta nám verði starfrækt áfram á Ísafirði.
Einnig vonast ég til þess að
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En hvað ætla allir þessir
hjúkrunarfræðingar að gera
þegar þeir útskrifast?
„Margir hafa spurt að því
hvort við höldum að við
getum allar fengið vinnu á
Ísafirði. Ég trúi því að okkar
bíði næg verkefni þó ég viti
ekki núna hversu mörg
stöðugildi verða í boði
næsta vor. Hjúkrun er fag
sem er í mikilli framþróun.
Námið er gífurlega fjölbreytt og býður upp á marga
möguleika. Hjúkrunarfræðingar vinna ekki bara
á legudeildum sjúkrahúsa.
Sífellt meiri áhersla er lögð
á heilsugæslu og heimahjúkrun, auk þess sem ýmiskonar sjúkrahústengd
heimaþjónusta er mikið í
umræðunni núna. Einnig er
þó nokkuð um það að lyfjafyrirtæki og stærri fyrirtæki
ráði til sín hjúkrunarfræðinga í hin ýmsu verkefni.
Auðvitað er skiljanlegt
að fólk velti því fyrir sér
hvort heilbrigðisþjónustan
hér geti tekið við tíu nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum í einu. Hafa ber í
huga að lágmarksmönnun
hefur verið ríkjandi hér
mörg undanfarin ár. Með
því að ná mönnuninni upp
fyrir þetta lágmark gefst
vonandi bæði þeim hjúkrunarfræðingum sem fyrir
eru og okkur tækifæri til
þess að takast á við ný og
spennandi verkefni í samfélaginu okkar.“

Mikill afli barst á land á Suðureyri í maí

Upprennandi Hrönn aflahæsti línubáturinn
ljóðskáld í
Bolungarvík
Ragnheiður Sjöfn Reynisdóttir er ellefu ára gömul
stúlka, fædd og uppalin í Bolungarvík Hún er dóttir Reynis
Ragnarssonar fiskverkanda
og Auðar Ragnarsdóttur
rekstrarstjóra Finnabæjar.
Í vetur tók þessi unga stúlka
þátt í ljóðasamkeppninni Ljóð
unga fólksins. Að samkeppninni stóðu Íslandsdeild IBBY
(samtök um bækur fyrir börn)
og ÞÖLL, sem er samstarfshópur um barna- og unglingamenningu á bókasöfnum.
Tólfta maí voru úrslitin opinberuð og þá kom í ljós, að
Ragnheiður lenti hún í öðru
sæti í aldursflokknum 9-12
ára fyrir ljóð sitt Ég vildi að
ég væri. Í verðlaun fékk hún
bókina Hálendið í náttúru
Íslands og pennasett áletrað
Ljóð unga fólksins 2001.
Alls voru 16 bókasöfn á
landinu sem tóku þátt í keppninni og um 2000 ljóð bárust.
Ljóðin hafa verið gefin út í
ljóðabók sem heitir Vetur,
sumar, vor og haust og er ljóð
Ragnheiðar þar á blaðsíðu 12.

Ljóðið
Hugmyndin að ljóðinu
vaknaði þegar Ragnheiður var
í íslenskutíma í skólanum sínum í Bolungarvík. Bekkurinn
fékk það verkefni að lesa
Skólaljóð og skrifa svo ljóð
svipuð þeim sem þar eru.
Íslenskukennaranum hennar, Sólrúnu Geirsdóttur, fannst
ljóðið fallegt og sagði að hún
yrði hreinlega að taka þátt í
ljóðasamkeppninni. Það var
því Sólrúnu að þakka að ljóðið komst á framfæri.

Samkvæmisdansar
Ragnheiður situr þó ekki
einungis við ljóðaskriftir því
hún er, auk þess að læra á
píanó, að æfa samkvæmisdansa. Þar hefur hún einnig
náð langt. Í vetur lenti hún,
ásamt dansfélaga sínum og
bekkjarfélaga, Hafsteini Þór
Jóhannssyni, í öðru sæti í svokölluðum standard-dönsum
og því áttunda í latneskum
dönsum á Íslandsmeistaramóti í grunnsporum í dansi.
„Við vorum þrjár vinkonurnar
sem vorum í fyrsta, öðru og
þriðja sæti – ég trúði þessu
varla“.
Árangurinn er ennþá betri í
ljósi þess að hún byrjaði aðeins í fyrra að æfa. Þrátt fyrir
stutta reynslu segist hún hafa
áhuga á að halda áfram að
æfa dans. Æfingarnar eru einu
sinni í viku, nema fyrir keppnina, þá voru þær tvisvar til
þrisvar í viku. Einnig nefnir
hún að auk hæfileika keppendanna sjálfra sé árangur
þeirra á Íslandsmeistaramót-

Vel hefur veiðst á miðunum utan við Súgandafjörð
að undanförnu og hefur mikill afli borist á land á Suðureyri. Alls hafa veiðst tæp
465 tonn og eiga handfærabátar rúm 64 tonn af aflanum. Þar er báturinn Blikanes
frá Suðureyri aflahæstur

með tæp tíu tonn úr fjórtán
róðrum, en af línubátum skilaði súgfirski báturinn Hrönn
mestum afla eins og svo oft
áður, eða 42 tonnum úr þrettán
róðrum.
Mest hefur veiðst af steinbít
eða tæp 176 tonn. Þá hafa
veiðst 156 tonn af þorski, tæp

66 tonn af ýsu og um 67 tonn
af öðrum tegundum s.s. lúðu,

skarkola og karfa.

Ragnheiður Sjöfn Reynisdóttir með verðlaunin.
inu ekki síst danskennaranum
þeirra að þakka, Laddawan
Dagbjartsdóttur, sem hún
segir að sé mjög góður kennari.

Nóg að gera
en þó ekki nóg
Ragnheiður hefur sem sagt
nóg að gera, en það er samt
greinilega ekki nóg – „svo er
ég að reyna að fá að læra á tvö
hljóðfæri, píanó og þverflautu
eða klarinett. Ég æfði einu
sinni á klarinett, en það var
bara í skólanum“. Ragnheiður
segist nú samt hafa nægan
tíma fyrir skólann, þar sem
henni gengur ágætlega.
Og líka hefur hún nægan
tíma fyrir yngri systur sína
sem hún var að leika sér að
kenna dans heima fyrir. Nú er
systirin komin í dansinn líka
og þykir mjög efnileg.

Sumarið – framtíðin
Í sumar er Ragnheiður að
fara til Akureyrar að passa hjá
frænku sinni. Þar verður hún í
mánuð en svo fer hún til
Reykjafjarðar á Ströndum í
stórafmæli afa síns sem er að
verða sjötugur. Svo ætlar hún
auðvitað að vera dugleg að
dansa, spila og skrifa ljóð í
sumar.
Ragnheiður segist ætla að
halda áfram að semja ljóð í
framtíðinni, enda búin að fá
sérstaka bók frá foreldrum
sínum til að skrifa ljóðin í.
Hún segist þó ekki ætla að
verða ljóðskáld!
Eins og lesa má úr verðlaunaljóðinu hér fyrir neðan
er greinilega á ferðinni upprennandi listamaður sem Bolvíkingar (og aðrir Vestfirðingar) geta verið stoltir af.

Ég vildi að ég væri
Ég vildi að ég væri,
í húsum þínum,
á diski þínum,
í armi þínum,
við hendur þínar,
í barmi þínum,
ást þinni og
leyndarmálum.
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Uppreisnin á Ísafirði II
Kæru bræður og systur. Það
er vegið að okkur frá hendi
ríkisvaldsins. Það á að taka
okkur af lífi án dóms og laga.
Þetta er svo svívirðilegar aðfarir að meira að segja dyggustu þjónum Sjálfstæðisflokksins hér vestra ofbýður,
þótt þeir þori ekki að segja
það opinberlega af ótta við
afleiðingarnar. Vegna anna
komst ég því miður ekki á
fundinn sem haldinn var í
íþróttahúsinu um daginn en
hjarta mitt sló með því fólki
sem þar var. Og ég brenn af
heilagri reiði út í þá menn
sem vilja eyðileggja byggðirnar okkar, rétt í þann mund
sem við erum að ná vopnum
okkar. Og við höfum réttlætið
okkar megin. Stjórnarskráin
íslenska tryggir okkur það. En
með misvitrum mönnum er
hægt að fara fram hjá lögum
og rétti.
En þeir skulu ekki komast
upp með það. Við munum
standa saman – ef þeir vilja
stríð, þá skulu þeir fá stríð. Ég
hef sagt það áður og segi það
enn, að við skulum athuga
þann möguleika gaumgæfilega að segja okkur úr lögum
við Ísland og stofna nýtt ríki.
Það hefur verið gert annars
staðar og við getum gert það
hér. Sérstaklega er núna
grundvöllur fyrir því að athuga þann möguleika vel
þegar svo er vegið að lífi okkar
og tilveru, að ekki er annað í
sjónmáli en að bregðast svo
harkalega við. Menn skulu
muna, að Jón Sigurðsson kom
frá Vestfjörðum og margir af
íslenskum baráttumönnum
hafa einmitt komið héðan. Við
ætlum ekki að gefast upp núna
og bíða þess að einhver ætli
að gera eitthvað einhvern
tíma. Það kallast loðin loforð.

Sjálfstæðisflokkurinn er
löngu búinn að sýna okkur að
hann þjónar í dag hagsmunum
auðvaldsins. Hann þjónar ekki
hinum sjálfstæða manni sem
vill í krafti visku sinnar og
orku rífa upp atvinnulíf, skapa
arð og fólki vinnu. Sjálfstæðisflokkurinn í dag er þjónustuaðili þeirra sem eiga mesta
peningana, þeirra sem kannski hafa ekki aflað þeirra með
dugnaði sínum og atorku,
heldur þeirra sem hafa fæðst
með silfurskeið í munni og
þekkja ekkert annað en að svo
skuli það vera um aldur og
ævi. Þeir séu forréttindastétt
sem sé ætlað það hlutverk að
eiga allt og alla.
Nei og aftur nei. Sem betur
fer heyri ég raddir og sífellt
sterkari raddir sem segja hingað og ekki lengra, við erum
búin að fá nóg. Og það er
grundvallarréttur okkar að fá
að vera í friði og eiga það sem
okkur ber. Rækta það sem við
getum ræktað í okkar ranni.
Hlúð að því sem við viljum
að lifi. Verið í friði fyrir forsjárhyggju og afskiptum af okkar
högum.
Hingað og ekki lengra. Sérstaklega er unga fólkinu okkar
þungt í huga. Ungt fólk hefur
oft nýja sýn á hlutina og er
frekar laust við þessi fáránlegu vélabrögð að maður
þekki mann, sem hefur tíðkast
á Íslandi í gegnum tíðina í
okkar fámenni. Ungt fólk er
tilfinningaverur sem betur fer
og er í dag miklu meðvitaðra
um mátt sinn og megin en
áður fyrr. Ef eitthvað er, þá er
ungt fólk heiðarlegra en þeir
sem eru búnir að læra alla
klækina. Margir hafa þá tilfinningu í dag að við búum
ekki í margrómuðu lýðræðisríki, heldur í bananalýðveldi

eða einræðisríki. Maður sér
þetta æ ofan í æ áréttað í blaðagreinum og viðtölum við fólk.
Ég er alveg klár á að einhvern
tíma rísa menn upp og mótmæla, en í dag er eins og alþýða manna sé sofandi og
fljóti sofandi að feigðarósi.
Samt heyrir maður raddir
fólkins og veit að undiraldan
er þung, en hvenær kemur hún
fram í kosningum eða skoðanakönnunum?
Hvenær
þekkja kjósendur sinn vitjunartíma og átta sig á að þeir
hafa ákveðið val á fjögurra
ára fresti? Ekki algjört val, en
þeir geta kosið annan flokk
en þeir hafa gert undanfarin
fimmtíu ár án þess að himinn
og jörð farist.
Í dag er mín skoðun þessi:
Eina leiðin fyrir Vestfirðinga
er sú að segja okkur úr lögum
við Ísland og stofna nýtt þjóðfélag, byggt á okkar forsendum til lífs. Við munum í raun
vera miklu betur sett þannig.
Við munum endurheimta
fiskimiðin okkar og við munum svo sannarlega hafa miklu
meira úr að spila en nú er. Og
þá munum við hafa fullt af
störfum fyrir unga fólkið
okkar svo að það geti snúið
heim og helgað heimahögum
sínum starfskrafta sína. Sem
það í rauninni vill en kannski
getur ekki, vegna þess að ríkisvaldið í dag byggir allt sitt á
því að auka þjónustu fyrir
sunnan, hvað sem líður kjaftæðinu um að flytja störf út á
land.
Þessi bábilja að fólk vilji
flytja til Reykjavíkur er bull
og vitleysa. Enginn óvitlaus
maður vill í rauninni búa í
Reykjavík, en þar eru störfin
fyrir fólkið sem búið er að
mennta sig, og þau fáu störf
sem bjóðast út á landsbyggð-

inni eru þéttsetin. Það er rugl
að segja að fólk vilji ekki búa
á landbyggðinni. Þegar það
er búið að mennta sig eru einu
störfin sem bjóðast oftast á
Stór-Reykjavíkursvæðinu.
Hvað á fólk þá að gera annað
en neyðast til að ílendast þar?
Nei og aftur nei. Ég er algjör
dreifbýlistútta og er stolt af
því. Vinur minn Addi Kitta
Gau og Sverrir Hermannsson,
samflokksmenn mínir, hafa
lagt sínar línur, þeir styðja
menn í að hafa ólögin að engu
og róa samt, gott hjá þeim!
En ég vil setja markið ofar, og
segi: Við stofnum sjálfstætt
ríki á Vestfjörðum, við drögum línu frá botni Gilsfjarðar
að botni Hrútafjarðar og girðum okkur af. Krefjumst sjálfstæðis og heimtum fiskimiðin
okkar. Byggjum upp okkar atvinnurekstur sjálf, höldum
peningunum okkar í heimabyggð og semjum við Ísland
eða önnur lönd, t.d. Bretland

,,Við munum standa
saman – ef þeir vilja
stríð, þá skulu þeir
fá stríð“
Ásthildur Cesil Þórðardóttir
á Ísafirði skrifar
eða Danmörku, um þá hluti
sem borga sig ekki í mjög
litlu samfélagi eins og t.d. háskóla, hátæknisjúkrahús eða
myntbandalag. Við eigum svo
margt sjálf, og erum svo dugleg og sjálfstæð, að í rauninni
er okkur ekkert að vanbúnaði
annað en bara að bretta upp
ermar og vinda okkur í sjálfstætt ríki og hananú!
Þess vegna segi ég, að
barnabarnabarn Ragnars Arn-

Kirkjustarfið í Holtssókn í Önundarfirði

Konur í öllum hlutverkum
Kosin hefur verið ný sóknarnefnd í Holtssókn í Önundarfirði, eingöngu skipuð
konum. Formaður er Halla
Signý Kristjánsdóttir og er
hún fyrsta konan sem þar er
kosin formaður sóknarnefndar. Með henni sitja í
nefndinni þær Sólveig Bessa
Magnúsdóttir og Sólveig
Yngvarsdóttir. Á hvítasunnudag var Sólveig Yngvarsdóttir var sett inn í embætti meðhjálpara og hún er
jafnframt fyrsta konan til að
gegna því virðulega embætti

í Holti.
Sóknarprestur í Holti er séra
Stína Gísladóttir, eins og
kunnugt er. Prófastur Ísafjarðarprófastsdæmis er síðan séra
Agnes M. Sigurðardóttir í
Bolungarvík. Naumast mun
finnanlegt annað eins
„kvennaveldi“ í öðrum sóknum á landinu. Samkvæmt
heimildum Bæjarins besta er
safnaðarstarf í Holti í afar góðum höndum með séra Stínu í
broddi fylkingar.
Hins vegar voru fermingarbörnin í Holti í fögru og björtu

Hvítasunna og kristin trú
Allt er í heiminum hverfult. Þessi sannleikur er margprófaður. Samt er hann
einnig nýr. Hvítasunnan er ein af þremur stórhátíðum þjóðkirkjunnar á Íslandi
og til marks um það fylgir aukafrídagur á mánudegi. Hún leiðir hugann að
kristnihaldi á Íslandi. Fyrir skömmu lauk hátíðahöldum kirkjunnar í tilefni af
þúsund ára kristnitöku, en þau náðu til þriggja almanaksára, sem sýnir hve
mikils kristin trú er metin á Íslandi. Hápunktur hátíðahaldanna var tveggja
daga fagnaður á Þingvöllum og var hvergi sparað til flutnings atriða sem báru
hann uppi. Þátttaka almennings varð snöggtum minni en
vonast hafði verið til, einungis brot af áætlun.
Enn hefur ekki fundist skýring á því hvers vegna færri
komu en væntingar voru um. Þingvellir eru staður sem á sér
sögulegan sess með þjóðinni, í veraldlegum og trúarlegum efnum. Kristni var
leidd í lög á Þingvöllum og þar sat Alþingi í 870 ár, setti lög, skýrði þau og
kvað upp dóma. Þar var fólk líflátið, sem dæmt hafði verið til dauða. Þar sló
hjarta þjóðarinnar með einum eða öðrum hætti. Fyrsti þjóðgarður Íslendinga
var settur um Þingvelli.
Á Þingvöllum hélt þjóðin hátíðlegt þúsund ára afmæli Íslands byggðar
1874, þúsund ára afmæli Alþingis 1930, fagnaði lýðveldi 1944 og 1100 ára afmæli byggðar 1974, 50 ára lýðveldi var fagnað 1994 og loks Kristnihátíð er
hér var nefnd. Á Þingvöllum hefur prestur setið lengi, en nú er komið að lok-

alds á kannski eftir að skrifa
leikrit sem nefnist Uppreisnin
á Ísafirði II. Hugsið málið.
Og látið svo verkin tala. Tjáið
ykkur um þetta. Ef einhvern
tíma hefur verið þörf, þá er
núna nauðsyn. Sameinaðir
stöndum vér, sundraðir föllum
vér. Drögum gamla fána saltfisksins að húni og stöndum
stolt við það.
Ykkar einlæg.
– Ásthildur Cesil.

Netspurningin

um. Prestsetur verður þar ekki framvegis samkvæmt ákvörðun kirkjunnar.
Þykir þar ýmsum skarð fyrir skildi. Þótt hátíðahöld hafi oftar verið af veraldlegum toga á þessum helgasta stað þjóðarinnar, sem sumir nefna svo, þá er
hann tengdur kristinni kirkju órjúfanlegum böndum. Því væri við hæfi að hafa
þar prest þótt kirkjan hafi nú ákveðið annað. Skiljanlegt er að áherslan verði
meiri á stærri söfnuði en þá smáu, sem eru að leggjast af vegna fólksfæðar.
Í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi, einum hinna mestu sögustaða á Vestfjörðum er
prestsetur aflagt. Smám saman mun því prestsetrum út um
land fækka fari fram sem horfir um stefnu íslensku þjóðkirkjunnar. Prestur situr ekki lengur Hrafnseyri við Arnarfjörð,
fæðingarstað frelsishetjunnar Jóns Sigurðssonar. Því eru
Vestfirðingar orðnir vanir og hafa þó staðinn í miklum metum eins og kemur
í ljós 17. júní ár hvert. Fækkun prestsetra er afleiðing hins síbreytilega tíma og
framrásar, sem ekki sést fyrir og óvitað er hvert leiðir. Fækkun fólks á landsbyggðinni ræður þar nokkru um, en kirkjan hlýtur að eiga hér hlutverk á erfiðum og viðkvæmum tímum. Kannski minnkar áhugi fólks fyrir henni með aukinni alþjóðavæðingu, en Þingvellir eru sá staður sem er samnefnari með þjóðinni, svo sem rakið var hér að framan. Því finnst mörgum að sérstaða Þingvalla
kalli á prestsetur umfram aðrar fámennar sóknir, enda gestir margir og trúin
með sterk ítök á staðnum.

Stakkur skrifar

veðri á hvítasunnudag öll af
karlkyni. Þar voru fermdir
þeir Arnar Björgvinsson,
Guðbrandur Jónsson og
Magni Björnsson en á eftir
var sameiginleg veisla í
Holtsskóla.

Spurt var:
Ætlarðu að
taka þátt í
hátíðarhöldum sjómannadagsins?
Alls svöruðu 247.
Já sögðu 123 eða 49,80%
Nei sögðu 96 eða 38,87%
Óvíst sögðu
28 eða 11,34%

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

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

Komin mynd á kirkjuna í ágústmánuði
Nú standa yfir gagngerar
endurbætur á Þingeyrarkirkju.
Vélsmiðjan Mjölnir í Bolungarvík hefur lokið við að sandblása kirkjuna og eru múrviðgerðir hafnar, en fenginn hefur
verið til verksins múrarameistari sem Húsafriðunarnefnd hefur mælt sérstaklega
með. Eftir að múrviðgerðum
lýkur verður skipt um turn á
kirkjunni, en í upprunalegum
teikningum eftir Rögnvald
Ólafsson er gert ráð fyrir að
turninn sé nokkru hærri en
hann er í dag. Nýja turninn
smíðar Guðmundur Óli Krist-

insson, húsasmíðameistari í
Bolungarvík og verður turninn settur á innan tveggja
vikna.
„Svo verður þakið tekið af,
bitar hækkaðir og komið fyrir
rakavörn og einangrun“, segir
Sigmundur Þórðarson húsasmíðameistari, einn þeirra
sem að verkinu koma. Sóknarnefnd valdi á sínum tíma svokallaða endurbótanefnd sem
unnið hefur að framgangi
mála við kirkjuna og sér Elísabet Gunnarsdóttir hjá teiknistofunni Kol&Salt á Ísafirði
um teiknivinnu. Langt er í

eiginleg verklok, en komin
verður mynd á kirkjuna í ágúst
að sögn Sigmundar.

Hámarkshraði á Óshlíðarvegi

Hækkar í 80 km
Á fimmtudag var leyfður
hámarkshraði á Óshlíðarvegi
hækkaður úr 70 km/klst upp í
80 km/klst. Það var dómsmálaráðuneytið sem gaf út tilskipun þessa efnis að fenginni
beiðni frá bæjaryfirvöldum í
Bolungarvík og Sýslumanninum í Bolungarvík.
Að viðbættum viðmiðunarmörkum verður hámarkskraði
á leiðinni því í raun 91 km/
klst. og svipting ökuréttar er
því við 131 km/klst. Samkvæmt upplýsingum blaðsins
er ákvörðun þessi í algjörri
andstöðu við vilja Sýslumannsins á Ísafirði og lögreglunnar á Ísafirði.
Jónas Guðmundsson sýslumaður í Bolungarvík sagði í
samtali við blaðið að honum
þætti þessi breyting ekkert
óeðlilegt „Ég tel að miðað við

aðstæður þá sé þetta ekkert
óeðlilegt, þetta er sami hraði
og ekið er á, á malarvegum út
landi“ Ennfremur sagði hann
„Þetta er í samræmi við það
sem er að gerast annars staðar.
Hvers vegna ætti Óshlíðin að
vera öðruvísi? Ég vil þó taka
fram að ég tel að merkja þyrfti
veginn betur, til dæmis við
blindbeygjur og vegskálana.
Einnig vil ég ítreka það við
fólk að aka varlega og eftir
aðstæðum,” sagði Jónas.
Sú spurning vaknar hvers
vegna hámarkshraði á Eyrarhlíð var ekki einnig hækkaður.
Að sögn Geirs Sigurðssonar,
hjá Vegagerðinni, er það í
höndum bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og Sýslumannsins á Ísafirði að óska eftir slíku
þar sem um er að ræða veg á
milli þéttbýliskjarna.

Skólaslit Grunnskólans á Ísafirði

Fékk viðurkenningar
fyrir góðan árangur í
fjórum námsgreinum
Skólaslit Grunnskólans á
Ísafirði fóru fram á fimmtudagskvöld í síðustu viku við
hátíðlega athöfn með tónlist
og ræðuhöldum. Athöfnin
hófst með kórsöng Unglingakór Tónlistarskóla Ísafjarðar
en því næst gekk Kristinn
Breiðfjörð Guðmundsson
skólastjóri í pontu og hélt tölu
um skólastarfið í vetur. Minntist hann m.a. á frábæran árangur 10. bekkjar í samræmduprófunum.
Áður en afhending viðurkenninga fór fram lék Sandra
Rún Jóhannesdóttir, nemandi
í 10. bekk, lag á fiðlu. Níu
viðurkenningar voru afhentar
að þessu sinni. Unnur Lilja
Þórisdóttir fékk viðurkenn-

ingu fyrir góðan árangur í íslensku, ensku, dönsku og náttúrufræði, Leifur Þorbergsson
fékk viðurkenningu fyrir
stærðfræði, en hann náði þeim
góða árangri að fá 10 úr samræmduprófi í stærðfræði.
Tinna Ólafsdóttir fékk viðurkenningu fyrir sænsku en
hún náði einnig 10 úr samræmduprófi. Ásgeir Guðmundsson fékk síðan sérstaka
viðurkenningu fyrir störf að
íþróttum og íþróttamálum innan skólans. Níels Guðmundsson fékk einnig sérstaka viðurkenningu fyrir góðan árangur í siglingafræði.
Viðurkenningu frá Ísfirðingafélaginu í Reykjavík hlaut
Elísabet Heiðarsdóttir.
FIMMTUDAGUR 7. JÚNÍ 2001
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veðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg vestlæg eða
breytileg átt. Skýjað vestanlands en léttskýjað
annars staðar. Hiti 5 til 12
stig.
Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt eða
hafgola og bjart veður.
Hiti 5 til 15 stig, hlýjast í
innsveitum.
Á laugardag:
Norðlæg eða breytileg átt
og léttskýjað sunnan- og
vestantil. Hiti 5 til 15 stig,
hlýjast sunnanlands.
Á sunnudag:
Norðlæg eða breytileg átt
og léttskýjað sunnan- og
vestantil. Hiti 5 til 15 stig,
hlýjast sunnanlands.
Á mánudag:
Norðlæg eða breytileg átt
og léttskýjað sunnan- og
vestantil. Hiti 5 til 15 stig,
hlýjast sunnanlands.

netið

www.flugfelagid.com
Heimasíða FÍ, eða Flugfélags Ísafjarðar. Fjórir
ungir Ísfirðingar hafa
stofnað félag um smíði og
rekstur heimasmíðaðrar
flugvélar og hafa komið
upp heimasíðu á netinu af
því tilefni. Á henni má
lesa samþykktir félagsins
auk þess sem tengjast
má ýmsum öðrum flugvefjum, innlendum sem
erlendum. Síðan mun
vera langt frá því fullkláruð og má búast við meira
efni inn á hana á næstunni.

læknir
Heilbrigðisstofnunin:
Háls-,nef- og eyrnalæknir
verður með móttöku á
Ísafirði dagana 7.-9. júní.
Pantanir eru í síma HSÍ,
450 4500 alla virka daga
frá kl. 8-16.

Auglýsingar
og áskrift
sími
456 4560
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Föstudagur 8. júní
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (43:90)
18.30 Búrabyggð (18:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Lögregluhundurinn Rex (2:15)
20.55 Tarzan og týnda borgin. (Tarzan
and the Lost City) Tarzan apabróðir er
kallaður frá Bretlandi til að verja æskuheimili sitt í Afríku fyrir árás miskunnarlausra málaliða. Aðalhlutverk: Casper
van Dien, Jane March og Steven Waddington.
22.20 Morgunverður meistaranna.
(Breakfast of Champions) Bandarísk
bíómynd byggð á sögu eftir Kurt
Vonnegut. Aðalhlutverk: Bruce Willis,
Albert Finney, Nick Nolte, Barbara
Hershey og Glenne Headly.
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 9. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (44:90)
09.30 Mummi bumba (35:65)
09.37 Dýrabraut 64 (11:26)
09.55 Þrír spæjarar (18:26)
10.00 Ungur uppfinningamaður
10.25 Krakkarnir í stofu 402 (24:26)
10.50 Kastljósið
11.10 Skjáleikurinn
13.35 Sjónvarpskringlan
13.50 Íslandsmótið í fótbolta. Bein útsending frá leik ÍBV og KR.
16.00 Miðnæturgolf. Svipmyndir af
mannlífi og golfkeppni á Artic Openmótinu á Akureyri í fyrrasumar.
16.40 Táknmálsfréttir
16.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Kanada.
18.10 Fíklaskólinn (12:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Gíslinn í tréhúsinu. (Treehouse
Hostage) Smellin fjölskyldumynd um
tíu ára strák sem veiðir strokufanga í
gildru og reynir að halda honum föngnum heila helgi án þess að lögreglan,
mafían, foreldrar hans og forvitnar nágrannastúlkur komist að því. Aðalhlutverk: Jim Varney, Joey Zimmerman,
Vincent Schiavelli og Debby Boone.
21.35 Nafnar. (The Two Jakes) Bandarísk bíómynd frá 1990 þar sem söguhetjan úr myndinni Kínahverfið, Jake Gittes,
rannsakar flókið framhjáhaldsmál og
fasteignabrask nafna síns. Aðalhlutverk:
Jack Nicholson, Harvey Keitel, Meg Tilly
og Madeleine Stowe.
23.50 Allt um móður mína. (Todo
sobre mi madre) Spænsk bíómynd frá
1999 um konu sem fer til Barcelona að
leita að barnsföður sínum eftir að sonur
þeirra ferst, en það er ekkert einfalt mál.
e. Aðalhlutverk: Cecilia Roth, Marisa
Peredes og Penelope Cruz.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 10. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (99:107)
10.22 Róbert bangsi (36:39)
11.00 Lærisveinn galdrakarlsins
11.15 Lísa (3:13)
11.30 Þjófurinn (3:3)
12.00 Kastljósið
12.20 Veröld Soffíu verður til
13.05 Skjáleikurinn
14.40 Maður er nefndur
15.20 Geimferðin (2:26)
16.10 Táknmálsfréttir
16.20 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Kanada.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Hinn hljóði afreksmaður.Heimildarmynd Ómars Ragnarssonar um
Guðmund Halldórsson, fyrsta Íslendinginn sem veitt voru afreksverðlaun
forseta Íslands á sjómannadaginn fyrir
fimmtíu árum.
20.30 Landsleikur í handbolta. Bein
útsending frá seinni leik Íslendinga og
Hvít-Rússa í undankeppni Evrópumótsins sem fram fer í Laugardalshöll.
22.00 Fréttir aldarinnar.
22.10 Fyrr og nú (6:22).
22.55 Fótboltakvöld
23.15 Steinfuglinn. (Stenfogeln) Finnsk
sjónvarpsmynd frá 1999 um Finnland
undir aldamót og fertuga mey sem verður
kona og flýr í gegnum lífsins hæðir á
hjóli sínu. Höfundurinn, Rauha Kejonen,
hlaut verðlaun fyrir handritið.
00.25 Deiglan. Endursýndur þáttur frá
því fyrr um kvöldið.
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 8. júní
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.30 Í fínu formi 4
09.45 Fyrstur með fréttirnar (10:22
10.30 Lífið sjálft (10:21) (e)
11.15 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Caroline í stórborginni (18:26
13.00 Hetjudáðir. (McHale´s Navy)
Stórskemmtileg gamanmynd um yfirforingjann Quinton McHale sem er kallaður aftur til starfa hjá hernum eftir að
annar versti hryðjuverkamaður heims
hefur hertekið eyjuna San Moreno og
hafið framleiðslu á kjarnorkuvopnum.
McHale ætlar með hjálp sinnar gömlu
áhafnar að bjarga heiminum frá hryðjuverkamanninum illa. Aðalhlutverk: Ernest Borgnine, Dean Stockwell, Tom Arnold.
14.45 Sálin hans Jóns míns
15.15 Ein á báti (19:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (10:23)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (2:23)
20.00 Babe Ruth. (The Babe) Babe Ruth
var ein helsta alþýðuhetja Bandaríkjamanna. Hann var snillingur í hafnabolta
en kunni einnig að njóta lífsins. Við
kynnumst erfiðum aðstæðum hans í
æsku, konunum í lífi hans, frægðarljómanum og kraftinum sem hélt honum
gangandi. Aðalhlutverk: John Goodman, Kelly McGillis, Trini Alvarado.
22.00 Ó,ráðhús (23:26)
22.25 Amerísk nútímasaga. (American
History X) Áhrifamikil mynd um fyrrverandi nýnasistann Derek Vinyard sem
hefur nýlega verið látinn laus úr steininum. Derek kemur breyttur maður úr
fangelsinu, laus við þá heift, reiði og
hatur sem hrjáði hann. Nú þarf hann
hins vegar að koma í veg fyrir að yngri
bróðir hans lendi í því sama. Edward
Norton var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í myndinni. Aðalhlutverk: Edward Furlong, Fairuza Balk,
Edward Norton.
00.20 Feigðarför. (The Assignment) Ísraelska leyniþjónustan handtekur mann
sem hún telur vera hinn stórhættulega
hryðjuverkamann Carlos, sem oft er
nefndur Sjakalinn. Í ljós kemur að svo er
ekki heldur er þar um að ræða bandarískan fjölskylduföður sem er sláandi
líkur þrjótinum illræmda. Leyniþjónustur Bandaríkjanna og Ísraels taka höndum
saman og fá Annibal Ramirez til að
bregða sér í hlutverk Carlosar með það
fyrir augum að lokka hann út úr greni
sínu. Aðalhlutverk: Aidan Quinn, Donald Sutherland, Ben Kingsley.
02.15 Martröð hefðardömu. (Lady In
a Cage) Þriggja stjarna spennumynd um
raunir ekkjunnar frú Hilyard. Á heitum
sumardegi snýst líf hennar upp í skelfilega martröð. Hún er föst í lyftu á heimili
sínu og þeir einu sem sinna kalli hennar
eru óþjóðalýður sem hefur illt í hyggju.
Aðalhlutverk: Olivia De Havilland, Jeff
Corey, Ann Sothern, James Caan.
03.50 Dagskrárlok

Laugardagur 9. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.30 Frelsum Willy 3: Björgunin
12.00 Best í bítið
12.45 NBA-tilþrif
13.10 U2
13.55 Á slóðir Titanic. (Titanica)
Sumarið 1991 lagði alþjóðlegur leiðangur vísindamanna í för á slóðir Titanic
sem liggur 4 kílómetra undir yfirborði
sjávar í Atlantshafi austan við Nýfundnaland. Kvikmyndagerðarmaðurinn Stephen Low slóst í för með þeim
vopnaður tólum og tækjum sem gerðu
honum kleift að festa Titanic á filmu á
ógleymanlegan hátt.
15.00 Blúsbræður 2000. (Blues Brothers 2000) Blúsbræðurnir eru mættir aftur
á hvíta tjaldið en að þessu sinni er Elwood
einn á ferð. Elwood er nýsloppinn úr
fangelsi en er ákveðinn í að vinna hljómsveitakeppni í New Orleans. Keppinautarnir eru ekki af verri endanum og má
þar nefna B.B. King og Eric Clapton
ásamt fleiri snillingum. Aðalhlutverk:
Dan Aykroyd, John Goodman, Joe
Morton.
17.00 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.25 Lottó
19.30 Hér er ég (2:24)
20.00 Vinir (22:24)
20.30 Sumar í Alabama. (Crazy In
Alabama) Dramatísk kvikmynd þar sem

Playing by Heart
Sean Connery, Angelina Jolie, Gillian Anderson og Dennis Quaid eru meðal
leikenda í myndinni Hjartans mál eða Playing by Heart, sem Stöð 2 sýnir á
sunnudagskvöld kl. 20:25. Lífið í Los Angeles getur verið hverfult. Hér sannast að hamingjan verður ekki keypt fyrir peninga og ekki er allt fengið með
frægð og frama. Við kynnumst ólíkum persónum sem undir niðri keppa samt
allar að sama marki.
gamanið er ekki langt undan. Lucille
hefur sagt skilið við ofbeldisfullan eiginmann og hyggur á frægð og frama í
Hollywood. Áður en til þess kemur heillar hún ungan frænda sinn, Peter Joseph
frá Alabama, upp úr skónum. Sumarið
1965 á seint eftir að líða honum úr minni
enda er Lucille með skoðanir á flestum
málum. Þetta er fyrsta myndin sem
Banderas leikstýrir. Aðalhlutverk: Melanie Griffith, David Morse, Lucas Black,
Cathy Moriarty.
22.25 Með heiminn að fótum sér. (The
World Is Not Enough) Njósnarinn James
Bond lætur ekki að sér hæða. Eftir
sprengingu í aðalstöðvum leyniþjónustunnar, þar sem olíukóngur lét lífið, fær
Bond nýtt hlutverk. Hinn látni lætur eftir
sig mikil auðæfi sem renna til dóttur
hans. Óttast er um líf hennar og Bond
tekur að sér að gæta stúlkunnar. Lífvarðastarfið er ekki hættulaust og nú reynir á
njósnarann sem aldrei fyrr. Ómissandi
kvikmynd fyrir alla James Bond aðdáendur. Aðalhlutverk: Pierce Brosnan,
Sophie Marceau, Robert Carlyle, Denise
Richards.
00.35 Öskur. (Scream) Brjálaður morðingi með hryllingsmyndir á heilanum
drepur hverja unglingsstúlkuna á fætur
annarri í smábæ nokkrum. Hann virðist
einbeita sér að fólki sem Sidney þekkir
en móðir hennar var einmitt myrt fyrir
ári síðan. Blaðakona sem rannsakar málið
er sannfærð um að þarna sé sami fanturinn á ferð. Morðingjanum tekst að
villa um fyrir lögreglunni og bæjarfélagið er á öðrum endanum. Enginn er
óhultur og allir liggja undir grun. Maltin
gefur þrjár stjörnur. Aðalhlutverk: Neve
Campbell, Skeet Ulrich, David Arquette,
Drew Barrymore, Courtney Cox.
02.25 Jólamorð. (Naked City 2: A Killer
Christmas) Félagarnir Muldoon og Halloran snúa aftur í hörkuspennandi sjónvarpsmynd. Jólin eru á næsta leiti en
ekki eru allir í New York í hátíðarskapi.
Raðmorðingi gengur laus og lætur til
skarar skríða gegn samkynhneigðum
mönnum. Lögreglan hefur áveðinn aðila
grunaðan um ódæðin en nú er það
hlutverk Muldoons og Hallorans að
koma kauða á bak við lás og slá. Aðalhlutverk: Scott Glenn, Courtney B. Vance, Laura Leighton.
04.00 Dagskrárlok

Sunnudagur 10. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.45 Mótorsport (e)
14.10 Skyldan kallar. (Racing With the
Moon) Vinirnir Hopper og Nicky hafa
skráð sig í sjóherinn. Seinni heimsstyrjöldin stendur yfir og við fylgjumst með
síðustu vikum félaganna heima í NorðurKarólínu. Þeir eiga allt lífið fram undan
en enginn veit hvort þeir muni snúa aftur heim úr stríðinu. Aðalhlutverk: Sean
Penn, Elizabeth McGovern, Nicolas
Cage.
16.00 Bette (13:18)
16.25 Nágrannar
17.55 Heilsubælið í Gervahverfi (7:8)
18.30 Fréttir

19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (4:18)
20.25 Hjartans mál. (Playing by Heart)
Lífið í Los Angeles getur verið hverfult.
Hér sannast að hamingjan verður ekki
keypt fyrir peninga og ekki er allt fengið
með frægð og frama. Við kynnumst
ólíkum persónum sem undir niðri keppa
samt allar að sama markmiði. Fjölskyldutengslin eru víða í ólagi og hlutirnir lagast
ekki af sjálfu sér. Raunsæ kvikmynd um
lífið í kvikmyndaborginni. Aðalhlutverk: Gillian Anderson, Ellen Burstyn,
Sean Connery, Angelina Jolie, Dennis
Quaid.
22.25 Orðspor (2:9) (Reputations)
Heimildaþáttur um skemmtikraftinn
Liberace. Hann varð þekktur sem þáttastjórnandi í sjónvarpi og kom síðar fram
í Las Vegas. Sýningar hans vöktu mikla
athygli og ekki síður einkalíf en Liberace
leyndi samkynhneigð sinni.
23.15 Norðurstjarnan. (North Star)
Gullæðið í Alaska er í hámarki. Maður
að nafni McLennon reynir að sölsa undir
sig öll völd í litlum námabæ. Indíáninn
Saanteek er einn þeirra sem verða fyrir
barðinu á honum en hann er staðráðinn í
að hefna harma sinna. Aðalhlutverk:
Christopher Lambert, James Caan,
Catherine McCormack.
00.45 Dagskrárlok

Föstudagur 8. júní
17.15 David Letterman. David Letterman er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport. Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis.
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Trufluð tilvera (1:17)
20.30 Kraftasport.Fylgst er með keppni
í karlaflokki á fitness-móti í Mosfellsbæ.
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Samsærið. (Czech Mate) Bresk
sjónvarpsmynd um svik og undirferli.
Aðalsöguhetjan er kona sem dregst inn í
heim spillingar. Hún er grandvör og má
sín lítils þegar óvandaðir aðilar leggja á
ráðin. Aðalhlutverk: Susan George,
Patrick Mower, Richard Heffner.
01.00 Úrslitakeppni NBA. Bein útsending.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 10. júní
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.00 Toppleikir
16.55 Enski boltinn. (FA Collection)
Sýndar verða svipmyndir úr eftirminnilegum leikjum með Liverpool frá 1994.
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
18.55 Sjónvarpskringlan
19.10 Norðurlandamótið í golfi. Svipmyndir frá Norðurlandamótinu í golfi,
sem haldið var í Vestmannaeyjum síðastliðið sumar.
20.10 Spæjarinn (19:21)
21.00 Arlington-stræti. (Arlington
Road) Háskólaprófessorinn Michael
Faraday hefur nýlega misst konuna sína.
Hún starfaði fyrir alríkislögregluna og
hryðjuverkamenn myrtu hana. Hann er
nú einstæður faðir og á erfitt með að ná
áttum. En þá kynnist hann nágrönnum
sínum, hinni elskulegu Lang-fjölskyldu.
En hér er ekki allt sem sýnist og Langfjölskyldan á sér hroðalegt leyndarmál
sem hún vill varðveita hvað sem það
kostar. Aðalhlutverk: Jeff Bridges, Tim
Robbins, Joan Cusack, Hope Davis,
Robert Gossett.
22.55 Íslensku mörkin
23.30 Úrslitakeppni NBA. Bein útsending.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 9. júní

Föstudagur 8. júní

17.50 Íþróttir um allan heim
18.50 Spænski boltinn. Bein útsending.
21.00 Hetjudáð. (Courage Under Fire)
Mögnuð bíómynd um ofurstann Nathaniel Serling sem er þjakaður af hugsunum
um Persaflóastríðið. Þar gaf hann skipun
um árás á skriðdreka sem hann taldi vera
frá Írökum en reyndist vera bandarískur
og nokkrir menn létu lífið. Serling hefur

16.00 Myndastyttur. Í þættinum fá
ungir kvikmyndagerðamenn tækifæri til
þess að sýna uppskeru vinnu sinnar.
16.30 Charmed
17.30 Two guys and a girl
18.00 Providence
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Survivor
21.00 Poppfrelsi
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verið sendur heim í önnur verkefni sem
felast í því að rannsaka hvort veita eigi
Karen Walden heiðursorðu. Málið virðist
borðleggjandi en ekki er allt sem sýnist.
Aðalhlutverk: Meg Ryan, Denzel Washington, Lou Diamond Phillips, Michael
Moriarty, Matt Damon.
23.00 Með fullri reisn. (Full Monty,
The) Ein vinsælasta gamanmynd síðari
ára sem fjallar um nokkra atvinnulausa
stáliðjuverkmenn sem deyja ekki ráðalausir þótt á móti blási. Neyðin kennir
naktri konu að spinna og félagarnir fá þá
hugmynd að gerast nektardansarar til að
geta séð sér og sínum farborða. Gallinn
er bara sá að þeir kunna ekki að dansa,
eru taktlausir, of þungir og óframfærnir.
Aðalhlutverk: Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy, Lesley Sharp.
00.30 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu.
01.00 Léttúð og lauslæti.(Nicki´s Naked
Hookers) Erótísk kvikmynd.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur
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Óskum öllum sjómönnum og fjölskyldum þeirra til
hamingju með daginn! Í tilefni sjómannadagsins
munum við bjóða upp á
spennandi pizzatilboð
Á Eyrinni
um helgina!
Mánagötu 1 – Ísafirði
Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884
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kirkja

fjölmiðlar

Ísafjarðarkirkja:
Sjómannamessa á
sunnudag kl. 11:00.
Forseti Íslands, herra
Ólafur Ragnar Grímsson
predikar.
Flateyrarkirkja:
Guðsþjónusta fyrir sjómenn og alla aðra á
sunnudag kl. 13:30.
Norskir gestir verða með!

„Útför“ á 11
þúsund dollara
Bæði lifendur og dauðir vilja komast út í
geiminn. Dennis Tito borgaði Rússum 20 milljónir
dollara fyrir geimferð í vor og margir vilja borga
vel fyrir að fá að dveljast í geimnum það sem eftir
er af eilífðinni. Meðal þeirra sem þegar eru komnir
þangað til hinstu hvíldar eru LSD-páfinn Timothy
Leary og Star-Trek-höfundurinn Gene Roddenberry. Bandarísk útfararstofa tekur býður nú
„útför“ af þessu tagi á 11 þúsund dollara. Á
myndinni er búnt af geim-öskustaukum, sem hver
um sig er á stærð við varalit.

22.00 Fréttir
22.20 Allt Annað. Ekkert í dægurmenningunni er þeim óviðkomandi.
Dóra Takefusa og Finnur Þór grípa núið
og skella því með stæl á skjáinn.
22.25 Málið
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e) Fjallað um samskipti kynjanna.
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 9. júní
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Deadline (e)
14.30 Saturday Night Live (e)
15.30 2Gether (e)
16.00 Jackass (e)
16.30 Shades of L.A. (e)
17.30 Titus (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Survivor (e)
20.00 Two guys and a girl. Þrátt fyrir
ólíkan bakgrunn eru krakkarnir bestu
vinir og gera allt saman; þau eru nágrannar, vinna saman og skemmta sér
saman. Strákarnir eru mestu rugludallar
og Sharon gerir sitt besta til að halda
þeim á jörðinni, með misjöfnum árangri.
20.30 Everybody Loves Raymond.
Þættirnir fjalla um Ray og fjölskyldu
hans; eiginkonuna Debru og börnin
þeirra þrjú. Líf Rays væri að líkindum
fullkomið ef ekki væru hinir óþolandi
umhyggjusömu og athyglissjúku foreldrar hans og afbrýðisamur yngri bróðir
- sem öll búa í næsta húsi!
21.00 Glamúr. Íslenskur fréttaþáttur
sem fjallar um skemmtana- og menningarlíf. Hverjir voru hvar og hver var með
hverjum? Glamúr er þar sem hlutirnir
gerast.
22.00 Saturday Night Live. Skemmtiþáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur
á NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum.
23.00 Shades of L.A. Það gengur á
ýmsu í einkalífi einkaspæjarans í Los
Angeles. Starfið gengur ekki sem sklydi
og ástarlífið í rúst.
00.00 Jay Leno (e) Konungur spjallþáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)

Sunnudagur 10. júní
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10. Egill Helgason
fjallar um boðorðin 10 frá sjónarhóli
nútímans, hvernig þau koma okkur við,
hvernig og hvort þau stjórni hegðun
okkar og hvernig við sniðgöngum þau.
13.30 Fólk með Sigríði Arnadóttur
14.30 Taxi (e)
15.30 CSI (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Two guys and a girl (e)
18.00 Everybody Loves Raymond

„Gróðurhúsaáhrifin“ vitleysa?
Raddir þeirra vísindamanna verða stöðugt háværari, sem halda því fram að hlýnun andrúmsloftsins á jörðinni hafi lítið
með „gróðurhúsaáhrif“ að gera, heldur
megi hana rekja til reglubundinna sveiflna
í gosvirkni á sólinni. Meðal þeirra sem
komist hafa að þessari niðurstöðu eru
jarðvísindamenn sem rannsakað hafa borkjarna úr setlögum á Yucatánskaga. Ellefu
ára sveiflur sólbletta eru vel þekktir en nú
telja menn að önnur stærri sveifla taki um
400 ár frá einu hámarki til þess næsta hámarks. Ef þetta reynist rétt stendur koltvísýringskenningin höllum fæti.

18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline. Þátturinn fjallar um
rannsóknarblaðamann sem skoðar mál
sem engin annar vill skipta sér af og
oftar en ekki kemur ýmislegt krassandi
í ljós. Rannsóknarblaðamaðurinn er
leikinn af Oliver Platt og tekst honum
frábærlega vel til í þessu hlutverki sem
önugur einfari.

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Skafti Elíasson, iðnverkamaður á Ísafirði
svarar:
,,Ég skoða
t.d. klam.is.
Þar getur
maður skoðað nakta
kvenmenn,
lesið brandara og margt fleira. Þá
skal nefna yahoo.com, en
þar les ég póstinn minn og
nota leitarvélina. bb.is les
ég reglulega því þar sér
maður hvað er að gerast í
héraðinu. Á geocities.
com/skaftie er mín
heimasíða. Þangað fer ég
til að uppfæra þó ég hafi
verið heldur latur við það
upp á síðkastið. Ég skoða
líka stundum nasa.gov, en
þar er hægt að sjá myndir
af fjarlægum stjörnukerfum.

21.00 Boðorðin 10
22.00 The Practice. Dylan McDer-mott
snýr aftur ásamt félögum sínum í
lögfræðidramaþáttunum, The Practice.
Stofan er sífellt stækkandi og málin verð
erfiðari með hverjum deginum.
23.00 Dateline
00.00 Glamúr (e)
01.00 Boston Public
02.00 Will & Grace
02.30 Everybody Loves Raymond

Alþjóðlegt master-class námskeið

„Sellódagar
á Ísafirði“

Alþjóðlegt námskeið fyrir sellóleikara hefst í Tónlistarskóla Ísafjarðar á laugardag undir leiðsögn sellósnillingsins Erlings Blöndal
Bengtssonar. Námskeiðið
verður í „master-class“
formi, þ.e. kennslan fer
fram fyrir opnum tjöldum
og felst námið ekki síður í
því að hlusta og fylgjast
með kennslunni en að vera
virkur þátttakandi. Aðsókn
að námskeiðinu er afar góð
og hafa 18 umsóknir hafa
borist, flestar um virka þátttöku, en ekki komast allir
að sem virkir þátttakendur.
Meðal þátttakenda eru nýútskrifaðir sellóleikarar og
þaulreyndir spilarar en
flestir eru langt komnir
sellónemendur, sumir ungir
að árum.
Lengi hefur staðið til að
Erling héldi master-class
námskeið á Íslandi, en hugmyndin um að það yrði í
Tónlistarskóla Ísafjarðar

kviknaði fyrir ári þegar
Erling hélt tónleika í Ísafjarðarkirkju til minningar um
móður sína, en hún var fædd
og uppalin á Eyrinni á Ísafirði.
Námskeiðið hefst á laugardagsmorguninn kl. 10 og því
lýkur á þriðjudagskvöldið
12. maí með tónleikum nemendanna. Endanleg dagskrá
liggur ekki fyrir, en væntanlega mun kennslan fara fram
kl. 10-12 og kl. 13-16 laugardag til mánudags og á þriðjudeginum að minnsta kosti til
hádegis. Námskeiðið fer
fram í Hömrum, sal Tónlistarskóla Ísafjarðar og er tónlistaráhugafólk eindregið
hvatt til að koma þangað og
fylgjast með kennslu þessa
mikla listamanns. Þátttökugjald fyrir áheyrendur er kr.
1.000 fyrir daginn en kr.
3.000 fyrir allt námskeiðið.
Lokatónleikar verða í
Hömrum á þriðjudagskvöld
kl. 20.30.

fréttir

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

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

Tvær sóttu
um embætti
skólameistara
Tvær umsóknir bárust
um embætti skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði
en umsóknarfrestur rann
út á föstudag. Þær voru
frá Ólínu Þorvarðardóttur,
doktor í þjóðfræði og fyrrverandi nemanda skólans
og Ásgerði Bergsdóttur,
sem hefur BA-próf í
íslensku auk kennsluréttinda frá Háskóla Íslands.
Lögum samkvæmt verða
umsóknirnar sendar
skólanefnd til umsagnar
og skipar menntamálaráðherra skólameistara til
fimm ára í senn
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Ísafjörður

Skólaslit á
laugardag
Menntaskólanum á
Ísafirði verður slitið með
athöfn í Ísafjarðarkirkju
kl. 13:00 á laugardag.
Ráðgert er að brautskrá
fimm nemendur af sjúkraliðabraut, tólf með 1.
eða 2. stigs vélstjórnarpróf og fjórtán sem lokið
hafa verslunarprófi. Um
26 nemendur fá síðan
stúdentsprófskírteini.
Tónlistarflutningur fer
fram á athöfninni og flutt
verða ávörp, m.a. af hálfu
afmælisárganga, sem áður hafa brautskráðst frá
skólanum.
Gera má ráð fyrir að
athöfnin standi í eina og
hálfa klukkustund.

Aðalvík

Skemmdir á
neyðarskýli
Skemmdarverk voru
unnin á neyðarskýli í Aðalvík fyrir nokkru. Meðal
annars var skotið í glugga
skýlisins með haglabyssu.
Þetta kom í ljós fyrir síðustu helgi þegar björgunarsveitarmenn komu þangað
í eftirlitsferð.

Óshlíð

Steinn í
gegnum
vegskála
Lögreglunni á Ísafirði
barst tilkynning um 04:30
aðfaranótt miðvikudags í
síðustu viku um að
steypustykki væri á veginum um Óshlíð. Þá hafði
steinn farið með miklu
afli á þak vegskálans við
Hvanngjá ytri og gatað
hann.
Gatið var um hálfur
metri í þvermál og hafði
steypan brotnað úr þakinu
en steypustyrktarjárnið
stóð eftir talsvert bogið.
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Frá síðasta aðalfundi sameignarfélagsins Orkubú Vestfjarða sem haldinn var í Hömrum á Ísafirði á föstudag.

Aðalfundur Orkubús Vestfjarða var haldinn Hömrum á föstudag

82,7 milljóna króna
tap á síðasta starfsári
Á síðasta ári nam tap á rekstri Orkubús Vestfjarða 82,7
milljónum króna sem er rúmlega 21 milljóna króna verri
afkoma en árið á undan.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir nam 163,9 milljónum
króna á móti 167,9 milljónum
króna árið 1999. Afskriftir
námu alls 259,8 milljónum á
móti 240,5 milljónum króna

árið á undan og fjármunatekjur voru 40,7 milljónir króna á
móti 35,1 milljón starfsárið á
undan. Þessar upplýsingar
koma fram í ársskýrslu fyrirtækisins en aðalfundur þess,
sá síðasti áður en fyrirtækið
var gert að hlutafélagi var
haldinn í Hömrum, sal Tónlistarskóla Ísafjarðar á föstudag.

Í árslok 2000 voru eignir
fyrirtækisins kr. 4.390 milljónir króna sem er aukning um
rúmar 117 milljónir króna frá
árinu á undan. Heildarskuldir
námu í árslok 323,5 milljónum króna sem er aukning upp
á 35 milljónir króna. Eigið fé
fyrirtækisins er 4.066,6 milljónir króna sem er um 93% af
heildarfjármagni. Handbært

fé í árslok var 78,6 milljónir
króna og hafði lækkað um
38,3 milljónir á árinu.
Rekstrartekjur fyrirtækisins
námu alls 870,5 milljónum
króna sem eru 1,7% hækkun
frá árinu á unda. Tekjur af
orkusölu voru 838 milljónir
sem er 1,3% hækkun frá árinu
á undan, sem var síðasta
starfsár sameignarfélagsins.

„Fastur punktur“ á Ísafirði færist um set

Villi Valli flytur í Silfurgötu
Einn af föstu punktunum á
Ísafirði, rakarastofa Vilbergs
Vilbergssonar (Villa Valla),
hverfur brátt á sínum gamla
stað og birtist á nýjum. Vilberg
hefur rekið stofuna á sama
stað að Hafnarstræti 11 síðan
á sjötta áratugnum. Áður var
danskur maður að nafni Harry
Herlufsen með stofuna en Vilberg tók við af honum árið
1959.
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Nú eru menn úr mörgum
iðngreinum, múrarar, rafvirkjar, smiðir og rakarar, önnum
kafnir við að innrétta nýtt húsnæði í Silfurgötu 9. Eins og
menn vita mun rakarastofa
Vilbergs brátt víkja fyrir nýju
stórhýsi sem rísa á í Hafnarstræti og verður stofan opnuð
innan tíðar á nýjum stað í Silfurgötu. Þess má geta að Vilberg starfrækti á sínum tíma

rakarastofu á öðrum stað í
Silfurgötu áður en hann tók
við í Hafnarstræti.
Vilberg segist ánægður með
nýja húsnæðið, þó að vissulega sé það ekki jafn vel staðsett og það gamla. Á myndinni
sést hann pússa stigagang í
húsinu að Silfurgötu 9.
Villi Valli á fullu við að innrétta rakarastofuna.
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