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Reynslan
skapar
manninn

Sigurður Pálmar Þórðarson segir frá krabbameinsmeðferð sem hann hefur gengið í gegnum og
hvernig baráttan setur mark á bæði líkama og sál
Kynningarfundir haldnir allt frá Þingeyri til Hólmavíkur

Sex verkalýðsfélög sameinuð?
Kynningarfundir um sameiningu sex verkalýðsfélaga í
Ísafjarðarbæ, Súðavík og á
Hólmavík voru haldnir í
heimabyggðum allra félaganna um og eftir helgina. Síðasta árið hafa formenn þeirra
unnið að undirbúningi málsins og voru niðurstöður þeirra
nú lagðar fram til kynningar í
félögunum. Félögin sex eru:
Verkalýðsfélögin Brynja á
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Þingeyri, Skjöldur á Flateyri,
Súgandi á Suðureyri og Baldur á Ísafirði, Verkalýðs- og
sjómannafélag Álftfirðinga og
Verkalýðsfélag Hólmavíkur.
„Það er einhuga afstaða forystumanna félaganna að stíga
þetta skref“, segir Pétur Sigurðsson, formaður Baldurs,
„til að mynda sterkari einingu
og nýta betur krafta og fjármuni félagsmanna, svo sem
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sjúkrasjóði og orlofsíbúðir, og
tryggja betur réttindi þeirra.
Þá hefur sameinað félag sterkari stöðu í samningum og
meira vægi innan landssambanda verkafólks“
Á fundunum voru kynntar
hugmyndir um uppbyggingu
sameinaðs félags. Gert er ráð
fyrir að félagið verði deildaskipt, sex deildir samsvarandi
gömlu félögunum, og að for-

maður hverrar deildar taki
sjálfkrafa sæti í aðalstjórn.
Auk þeirra verði formaður,
varaformaður, ritari og gjaldkeri kosnir í allsherjaratkvæðagreiðslu. Aðalskrifstofa félagsins verði á Ísafirði,
en þjónustuskrifstofur á hinum fimm stöðunum. Fjárhagur og innheimta félagsgjalda
verði sameiginleg og réttindi
félaga í sjóði samræmd.

„Til að skapa virkilega
sterkt félag hér á Vestfjörðum
þyrftu iðnaðamannafélögin,
Sjómannafélag Ísfirðinga og
fleiri félög að bætast í hópinn.
Og þá gæti farið að rætast
áratuga gamall draumur um
að Alþýðusamband Vestfjarða
verði formlega ein heild, eitt
sterkt félag, en sambandið
hefur að mörgu leyti starfað
sem slíkt“, segir Pétur.
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Vinstri hreyfingin – grænt framboð á Vestfjörðum um fiskveiðistjór
nina:
fiskveiðistjórnina:

Ísafjarðarbær

Aukakvóti
vegna
íbúðakaupa

Íbúðalánasjóður hefur tilkynnt að Ísafjarðarbær hafi
fengið 8 millj. króna aukningu
á kvóta sínum vegna viðbótarlána til íbúðakaupa á þessu
ári.
Sú kvöð fylgir, að bærinn
greiði 5% af úthlutuðum viðbótarlánum í varasjóð lögum
samkvæmt. Ætlunin er að
taka 400.000 króna lán vegna
aukafjárveitingar í þessu
skyni.

Tillögur „sáttanefndarinnar“
geta aldrei orðið grundvöllur sátta
Vinstrihreyfingin – grænt
framboð á Vestfjörðum hélt
aðalfund sinn á Tálknafirði á
laugardag. Í tilefni þess að
nefnd um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða hefur
nýlokið störfum og skilað frá
sér hugmyndum um það
hvernig sætta megi þjóðina
við núverandi fiskveiðistjórnkerfi, ályktaði fundurinn að
ef nokkrar sættir eigi að nást
um skipulag fiskveiða við Ísland, verði að gæta að eftirfarandi:
1. Sjávarútveg verður að
reka í sátt við lífríki og umhverfi. Hvorki verði gengið
nærri nytjastofnum með óhóflegri sókn né heldur sé lífríkinu spillt með eyðileggjandi
veiðarfærum eða mengandi
veiðiaðferðum.
2. Sjávarútvegur verður að
vera í sátt við hagkerfið, þess
verði ávallt gætt að sem mest
verðmæti skapist í greininni,
og sem flestum til hagsbóta.
Auðlindaskattur getur aldrei

orðið annað en landsbyggðarskattur.
3. Jafnræði verður að vera
milli veiðiaðferða og vinnslugreina. Það er augljóst að
landvinnslunni er skorinn
nokkuð þrengri stakkur en sjófrystingu. Landvinnslan getur
ekki sent óhagkvæmt hráefni
út um lensportið, eins og sjófrystingin bæði getur og gerir.
4. Fiskveiðar séu stundaðar
í sátt við byggðina í landinu,
bæði þéttbýli og dreifbýli.
Hinir ýmsu landshlutar fái að
njóta nálægðarinnar við fiskimiðin. Viðskipti með fiskveiðiheimildir mega aldrei
verða til þess að lífsafkomu
íbúa úti á landi sé stefnt í
voða.
5. Sjávarútvegurinn verður
að vera rekinn í sátt við þjóðina. Brask með veiðiheimildir
getur aldrei annað en ýtt undir
óhóflega auðsöfnun einstakra
manna, sem hafa fengið aðgang að miðunum ókeypis.
6. Menn skulu hafa það

Frá Ísafjarðarhöfn.
hugfast, að lög um stjórnun
fiskveiða eru mannanna verk,
en ekki einhver ófrávíkjanleg
náttúrulögmál. Lögum sem
menn setja, geta menn að
sjálfsögðu breytt. Og þeim
verður að breyta þjóðinni allri
til hagsbóta.

Tillögur meirihluta „sáttanefndar“ stangast á við ofangreinda liði í öllum meginatriðum og geta því aldrei orðið
grundvöllur sátta. Vinstrihreyfingin – grænt framboð á
Vestfjörðum vill þess í stað
benda á vel útfærðar tillögur

fulltrúa VG í nefndinni.
VG bendir á hina miklu
þýðingu veiða smábáta fyrir
atvinnulíf og búsetu á Vestfjörðum, og krefst þess að
nýsett lög um kvótasetningu
smábáta verði þegar í stað afnumin.

Starf Tónlistarskóla Ísafjarðar í fimm byg
gðarlögum
byggðarlögum
Birna Lárusdóttir.

Ísafjörður

Birna fékk
flest atkvæði
Birna Lárusdóttir, formaður
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar,
fékk flest atkvæði í kosningum til miðstjórnar Sjálfstæðisflokksins á Landsfundi.
Alls voru 21 í kjöri. Birna
fékk 633 atkvæði af 803
mögulegum. Næstur kom
Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri í Vestmannaeyjum sem
fékk 610 atkvæði. Alls voru
21 í kjöri til miðstjórnar en 11
komust inn.

Stefnir í verkfall eftir helgina
Vetrarstarfið í Tónlistarskóla Ísafjarðar er komið á
fullan skrið. Hins vegar bendir
allt til þess að það stöðvist
um helgina vegna verkfalls,
eins og í öðrum tónlistarskólum landsins. Skólinn er nýtekinn við tónlistarkennslunni
á Flateyri og Þingeyri en rekur
einnig eins og undanfarin ár
útibú á Suðureyri og í Súðavík. Á Ísafirði eru nú 193 nemendur, á Suðureyri 15, á Flateyri 13, á Þingeyri 19 og í
Súðavík 5, eða alls 245 nem-

endur.
Útibússtjórar Tónlistarskóla Ísafjarðar eru Sólmundur Friðriksson á Þingeyri,
Kristinn J. Níelsson á Flateyri,
Lech Szyszko á Suðureyri og
Wendy Scott í Súðavík. Kristinn er jafnframt aðstoðarskólastjóri en skólastjóri er
Sigríður Ragnarsdóttir.
Kennt er á píanó, harmóníku, gítar, bassa, trommur,
fiðlu, selló, blokkflautur og
alls kyns blásturshljóðfæri
auk söngs og ýmissa tónfræði-

greina. Kennarar við skólann
eru 25 talsins. Við skólann
starfa hljómsveit og ýmsir
minni samleikshópar, en einnig hefur kórastarf verið öflugt
í skólanum.
Námskeiðahald hefur jafnan verið fjölbreytt og verður
fyrsta námskeið vetrarins
söngleikjanámskeið fyrir ungt
fólk dagana 9.-11. nóvember
í samvinnu við Menntaskólann á Ísafirði. Kennari verður
Margrét Eir Hjartardóttir
söng- og leikkona.

Nú er allt útlit fyrir, að þetta
starf falli niður frá og með
mánudeginum 22. október. Þá
hefst verkfall tónlistarskólakennara, verði ekki búið að
ganga frá samningum við þá
fyrir þann tíma.
Launasamningar tónlistarskólakennara hafa verið lausir
um tæplega eins árs skeið.
Ekkert hefur miðað í samningaviðræðum þeirra og
Launanefndar sveitarfélaga.
Ef gengið yrði að síðasta tilboði samninganefndar Launa-

„Þá verða hér átök“
„Ég ber þá ósk í brjósti að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra beri gæfu til þess að
hafa forustu um það að ná þessari sátt aftur. [Um veiðar smábáta] Það færi best á því
fyrir alla aðila að forustan væri hans. En ef það er ekki og hann er ófáanlegur til þess
að láta af þeirri kröfu sinni um að deyða þennan útgerðarflokk, og þar með
stóran hluta landsbyggðarinnar og mjög mörg sjávarþorp, þá verður ekki
við það unað, heldur munu koma hér fram [á Alþingi] tillögur þingmanna,
örugglega úr öllum stjórnmálaflokkum, sem munu knýja á um það. Þá verða hér
átök. Hjá því verður ekki komist. Þá reynir á það hvort menn vilja fylgja samvisku
sinni og hinni brýnu þörf sem landsbyggðin er í í dag, og sem þjóðfélagið í heild
verður í á morgun.
Síðan Einari Oddi Kristjánssyni alþm. mæltist svo m.a. í ræðu á Alþingi í síðustu
viku liggur fyrir niðurstaða Landsfundar Sjálfstæðisflokksins í sjávarútvegsmálum,
þar sem andstæðingar núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis voru ofurliði bornir, þrátt
fyrir að þeim hafi vaxið fiskur um hrygg frá fyrri glímum á sama vettvangi.
Þótt ef til vill megi orða það svo að með Landsfundinum hafi tapast orusta í langvinnri baráttu fyrir að aflétta þeim ófögnuði sem kvótakerfið er á margan hátt í núverandi mynd, er stríðinu engan veginn lokið. Framundan er umfjöllun og afgreiðsla

Frá útgefendum:

Alþingis á væntanlegu frumvarpi sjávarútvegsráðherra um kvótasetningu á veiðar
smábáta sem, að því er menn óttast, verður byggt á niðurstöðu meirihluta endurskoðunarnefndar. Fari svo að í frumvarpinu verði í engu hvikað frá áliti meirihluta endurskoðunarnefndarinnar mun koma til mikilla átaka í sölum Alþingis. Þá
mun á það reyna hvort þeir þingmenn, sem þegar hafa lýst því yfir að þeir
muni ekki styðja frumvarp um stjórn fiskveiða sem byggist á tillögum
meirihluta endurskoðunarnefndar, muni „fylgja samvisku sinni“. Verði
„menn orða sinna“ eins og núverandi landbúnaðarráðherra orðaði það svo ágætlega
um afstöðu samflokksmanna sinna á sínum tíma í sambandi við háeffun ríkisbankanna
og fjögurra ára aðlögunartíma á sölu þeirra, þótt þessum fleygu orðum sé ekki haldið
hátt á lofti í dag.
Sýndarveiðigjald í óbreyttu kerfi leysir engan vanda. Smáskammtalækning í
formi byggðakvóta er ekki lausnin. Fyrsta skrefið í átt til samkomulags um stjórn
fiskveiða er að stjórnvöld viðurkenni hefðbundinn rétt íbúanna í sjávarplássunum
vítt og breitt um landið til lífsbjargar og þar með, að um útgerð krókabáta og frystitogara geta aldrei gilt sömu leikreglur. Fyrr en það skref hefur verið stigið er ekki
von nokkurrar sáttar í þessu mikla hagsmunamáli þjóðarinnar.
s.h.

LEIÐARI

nefndar sveitarfélaga yrðu
grunnlaun tónlistarskólakennara tugþúsundum króna lægri
en annarra kennara í Kennarasambandi Íslands og launastaðan væri verri en nokkru
sinni fyrr, að mati kennaranna.
Niðurstöður allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í Félagi tónlistarskólakennara um boðun verkfalls
sem komi til framkvæmda 22.
október nk. voru þær að 95%
félagsmanna voru samþykkir
boðun verkfalls.

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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Fulltrúar ríkisins látast ekki sjá skilmála og fyrirvara Ísafjarðarbæjar varðandi Orkubú Vestfjarða hf.

„Kaupsamningsgerð er ekki einhliða aðgerð
eða afgreiðslumál í þremur ráðuneytum“
– segir Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í svari til samningamanna ríkisins
Svo virðist sem fulltrúar ríkisvaldsins í samningaviðræðum um kaup á hlutum sveitarfélaga í Orkubúi Vestfjarða
hf. hafi ekki lesið svar Ísafjarðarbæjar við kauptilboði
ríkisins mjög nákvæmlega.
Að minnsta kosti virðist sem
þeim hafi sést yfir þá fyrirvara
sem þar eru eða ekki skilið
þá. Umræddir fulltrúar ríkisvaldsins, ráðuneytisstjórarnir
Baldur Guðlaugsson fyrir
hönd fjármálaráðherra og Þorgeir Örlygsson fyrir hönd iðnaðarráðherra, rituðu Ísafjarðarbæ svohljóðandi bréf sem
lagt var fram til kynningar á
bæjarráðsfundi í fyrrakvöld:
„Borist hefur bréf Ísafjarðarbæjar dags. 28. september
2001 sem svar við kauptilboði
ríkisins frá 23. ágúst sl. í hlut
sveitarfélagsins í Orkubúi
Vestfjarða hf. Í bréfinu kemur
fram að sveitarfélagið samþykkir tilboð ríkisins og er
það þar með bindandi fyrir
báða aðila. Undirbúningur
kaupsamningsgerðar er hafinn af hálfu fjármálaráðuneytis og iðnaðarráðuneytis að

höfðu samráði við félagsmálaráðuneytið og er stefnt
að því að kaupsamningur
verði tilbúinn til undirritunar
síðar í mánuðinum, enda liggi
þá jafnframt fyrir samningur
milli sveitarfélagsins og eftirlitsnefndar með fjármálum
sveitarfélaga, sbr. 3. tl. í tilboði
ríkisins.“
Á bæjarráðsfundinum lagði
Sæmundur Kr. Þorvaldsson,
bæjarráðsmaður K-lista, fram
svohljóðandi bókun:
„Hér virðist komið á daginn, að varnaðarorð minnihluta bæjarstjórnar við afgreiðslu tilboðs ríkisins í hlut
Ísafjarðarbæjar í Orkubúi
Vestfjarða hf. reyndust á rökum reist. Ríkið gerir ekkert
með fyrirvara í samþykkt bæjarstjórnar og niðurstaðan er
því sú að Ísafjarðarbær er knúinn til að borga það sem ríkinu
þóknast og staðfestir enn og
aftur fádæma fyrirlitningu
viðkomandi ráðuneyta í samskiptum við Ísafjarðarbæ.“
Á fundinum var lagt fram
svarbréf Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra við áður-

Aðalfundur
Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða
verður haldinn í Reykjanesi við Djúp, laugardaginn 27. október og hefst kl. 13:00.
Á dagskrá eru fyrirlestrar og umræður um
markaðsmál, verkefni Ferðamálasamtakanna og menningartúrisma, auk hefðbundinna aðalfundarstarfa. Lagabreytingar eru
á dagskrá fundarins. Sameiginleg gönguferð, kvöldstund og kvöldverður.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða - www.atvest.is
Allir velkomnir.
Stjórn Ferðamálasamtaka Vestfjarða.

Aðalfundur
Aðalfundur F.O.S.Vest verður haldinn á
Hótel Ísafirði laugardaginn 3. nóvember
2001 kl. 15:00.
Reikningar liggja fyrir á skrifstofu félagsins
til skoðunar viku fyrir aðalfund.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Stjórnin.

nefndu ráðuneytisstjórabréfi.
Þar segir bæjarstjóri m.a.:
„Undirrituðum þykir leitt að
bréf hans dags. 28. september
sl., þar sem samþykkt bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar var
kynnt, skuli hafa verið svo
óskýrt [!] að það hafi valdið
misskilningi í ráðuneytum
fjármála og iðnaðar. Í bréfi
Ísafjarðarbæjar kemur fram,
að samþykkt bæjarstjórnar var
með nokkrum fyrirvörum.
Mun undirritaður telja þá upp
að nýju til að fyrirbyggja frekari misskilning:
Fyrirvarar:
1. Tilboðinu frá 23. ágúst
2001 var tekið með áorðnum
breytingum í viðaukatilboði
dags. 21. september 2001.
2. Fjárhæðir fjögurra liða
tilboðsins voru samþykktir

með þeim fyrirvara að endurreikna þarf vanskilalið tilboðsins sem er rangt reiknaður af hálfu ríkisvaldsins.
3. Að útfærsla skv. öðrum
liðum verði í nánu samstarfi
við bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.
4. Endanlegur kaupsamningur verði lagður fyrir bæjarstjórn til samþykktar.
Í bréfinu fylgdi samþykktin
í heild sinni ásamt greinargerð. Undirritaður gerir sér
grein fyrir að bréfið er langt
eða um ein og hálf síða að
lengd og getur tekið töluverðan tíma að lesa það.“
Bréfi bæjarstjóra lýkur
þannig:
„Kaupsamningsgerð milli
Ísafjarðarbæjar og ríkisvaldsins er ekki einhliða aðgerð

Orkubú Vestfjarða.
eða afgreiðslumál í þremur
ráðuneytum. Það er samnings-

ferli sem endar, ef allt gengur
vel, með kaupsamningi.“

Spar
naðurinn í vissum geirum tekur á sig kostulegar myndir
Sparnaðurinn

Fréttamenn Svæðisútvarps
Vestfjarða verða jafnframt
að vinna störf tæknimanns

Auk annarra sparnaðaraðgerða hefur starf tæknimanns
hjá Svæðisútvarpi Vestfjarða
verið fellt niður í sparnaðarskyni. Þetta kemur fram í svari
Finnboga Hermannssonar,
forstöðumanns Svæðisútvarps Vestfjarða, við fyrirspurn bæjarráðs Ísafjarðarbæjar um hugsanlegan niðurskurð hjá Svæðisútvarpinu.
Í bókun bæjarráðs í fyrradag
segir, að ráðið leggi áherslu á
mikilvægi öflugra svæðisútvarpa á landsbyggðinni og
telur Svæðisútvarp Vestfjarða
mikilvægan hlekk í upplýs-

ingamiðlun innan fjórðungsins. Jafnframt bindur bæjarráð
vonir við nýframkomnar hugmyndir um breytingar á starfsemi svæðisútvarpa.
Svarbréf Finnboga til bæjarráðs er svohljóðandi:
Ríkisútvarpið á Ísafirði hefur verið skert í mannafla um
18 prósent eða um fimmtung.
En það sem alvarlegra er, að
það er staða tæknimanns sem
um ræðir. Tæknimaður hefur
verið í hálfu starfi frá stofnun
Svæðisútvarps Vestfjarða árið
1989. Hann er sérhæfður
starfsmaður, sem bæði á að

sinna tæknivinnu við upptökur og útsendingar auk þess að
halda flóknum tæknibúnaði
gangandi. Þessi staða gerir
það að verkum, að fréttamenn
verða að vinna tæknivinnu
sem aldrei fyrr og kemur niður
á framlagi stöðvarinnar til
dagskrár.
Samdráttur hefur orðið á
fjárframlögum til Ríkisútvarpsins á Ísafirði vegna mikils samdráttar í auglýsingatekjum á hlustunarsvæðinu.
Undanfarin ár hefur stöðin
fengið hluta eigin auglýsingatekna samkvæmt sérstakri for-

múlu. Hefur sú upphæð skipt
hundruðum þúsunda og allt
upp í á aðra milljón. Það sem
af er þessu ári hafa engin framlög komið inn með þessum
hætti enda engin breyting orðið á reikniformúlum þrátt fyrir
augljósan samdrátt. Af ofangreindu má ætla, að framlög á
ársgrundvelli hafi skerst um
eða yfir 2 milljónir króna.
Deildarstjórum Ríkisútvarpsins hefur verið uppálagt
að gæta ýtrasta sparnaðar, sem
þýðir að yfirvinnu umfram þá
sem unnin er eftir kl. 17 er
haldið í algjöru lágmarki.

Fundur stjór
nar HSV, landsmótsnefndar og fulltrúa UMFÍ
stjórnar

Undirbúningi Landsmóts verði
haldið áfram af fullum krafti

Fulltrúar Ungmennafélags
Íslands (UMFÍ), nefnd til undirbúnings Landsmóts 2004 á
norðanverðum Vestfjörðum
og stjórn Héraðssambands
Vestfirðinga (HSV) komu
saman til fundar á Ísafirði á
mánudagskvöld. Þar var samþykkt einróma að halda áfram
af fullum krafti undirbúningi
Landsmóts UMFÍ á norðanverðum Vestfjörðum sumarið

2004. Eins og hér hefur komið
fram hefur verið ágreiningur í
undirbúningsnefnd hér vestra
og fulltrúar Ungmennasambands Bolungarvíkur (UMSB) sagt sig úr henni. Eftirfarandi yfirlýsing var samþykkt á fundinum:
Á fundi stjórnar HSV með
fulltrúum (UMFÍ) og landsmótsnefndar, sem haldinn var
á Ísafirði mánudaginn 15.

október 2001, var eftirfarandi
samþykkt gerð:
Fundurinn samþykkir einróma að halda áfram af fullum
krafti undirbúningi Landsmóts UMFÍ á norðanverðum
Vestfjörðum árið 2004. Til
þess að landsmótið geti farið
fram með þeim glæsibrag sem
stefnt er að þarf að virkja
fjölda einstaklinga til starfa
og nýta öll þau íþróttamann-

virki sem til staðar eru á svæðinu. Fundurinn hvetur bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar til að
tryggja uppbyggingu þeirra
mannvirkja sem enn skortir
og bæjarstjórnin hefur gefið
fyrirheit um að reisa með
stuðningi ríkisvaldsins. Fundurinn skorar á stjórnir íþróttaog ungmennafélaga á svæðinu
og Vestfirðinga alla að sameinast um framgang málsins.
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Fasteignaviðskipti

Þess minnst að Hestamannafélagið Stormur er 30 ára

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

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 6: 223 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Getur
selst í tvennu lagi, 5 herb. íbúð
á e.h. og 4ra herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 19: 242 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Sér íbúð á n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 8: 171,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr að Hlíðarvegi 9.
Verð 7,5 m.kr.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt kjallara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 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.
Stakkanes 16: 226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

2,4 m.kr.. Verð 3,7 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 11: 80 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. 3,4 m.kr.
Verð 5,6 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Verð 5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja innrétta
eftir eigin höfði. Verð 2 m.kr.

hafa lengi verið haldin. Fyrir
um áratug stofnuðu áhugamenn um hestamennsku á

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveimr
sólpöllum. Verð 11.5 m.kr.

Bolungarvík
Aðalstræti 21-23: 488m² verslunarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.

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

3ja herb. íbúðir
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ur á sitt æfinga- og keppnissvæði á Þingeyri, þar sem
hestamannamót Ísfirðinga

Marinó Hákonarson í ræðustól á ársþingi LH.
Ísafirði og í Bolungarvík
Hendingu og hafa félögin
starfað hlið við hlið síðan.

2ja herb. íbúðir

Hafnarstræti 1

Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr. Verð 6,9 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölbýlishúsi. Áhv. ca.

4

Frá þinginu í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Sundstræti 24: 69 m² skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4 m.kr.

4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 133,4 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr, háalofti og hluta
kjallara. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m² falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herbergja íbúð að hluta undir risi.
Íbúðin er í góðu standi. Tilboð
óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Sundstræti 22: 140m² 4-5 herb.
íbúð á miðhæð í fjórbýlishúsi
ásamt 28 m² bílskúr. Áhv. ca. 5
m.kr. Verð 10,5 m.kr.

Menn skemmtu sér konunglega (þótt hestlausir væru)
á þingslitafagnaði Landssambands hestamanna í íþróttahúsinu á Ísafirði á laugardagskvöld. Þingið sjálft var haldið
á sama stað á föstudag og
laugardag og gekk með ágætum, að sögn Marinós Hákonarsonar, formanns Hestamannafélagsins Hendingar á
Ísafirði. Hestamannafélögin
tvö á norðanverðum Vestfjörðum, Stormur og Hending,
voru gestgjafar þingsins að
þessu sinni en þingfulltrúar
og aðrir gestir voru á annað
hundrað frá tugum félaga um
land allt.
Ársþing LH var haldið
vestra að þessu sinni m.a. til
þess að minnast þrjátíu ára
afmælis Hestamannafélagsins Storms á þessu ári. Storm-

Hestamenn taka lagið á skemmtun sem haldin var á laugardagskvöld.

Landslið fatlaðra í sundi æfði og keppti á Ísafirði um helgina

Heimafólk tók þátt í æfingunum með Kristínu Rós og félögum
Landslið fatlaðra í sundi
dvaldist í æfingabúðum á Ísafirði um síðustu helgi og bauð
fötluðu heimafólki að taka
þátt í æfingunum. Tilgangurinn með heimsókn landsliðsins vestur var auk æfinganna
að vekja athygli á íþróttastarfi
fatlaðra og hvetja sem allra
flesta til að vera með. Einnig
var tækifærið notað að vera
með á hinu árlega Kiwanismóti í sundi á Ísafirði. Meðal
gestanna var afrekskonan
Kristín Rós Hákonardóttir, en
það er ekki á hverjum degi
sem Ólympíumeistari, heimsmeistari og heimsmethafi
heimsækir Vestfirði og keppir
með heimafólkinu.
Þessir góðu gestir létu mjög
vel af heimsókninni, móttökum og aðbúnaði og höfðu þau
á orði hversu vel væri staðið
að þessum málum öllum hér
fyrir vestan. Auk þeirra verð-

Landslið fatlaðra ásamt þátttakendum frá Ísafirði sem voru með liðinu við æfingar um
helgina. Efri röð: Bjarki Birgisson, Kristín Rós Hákonardóttir, Anton Kristjánsson, Jón
Gunnarsson, Gunnar Örn Ólafsson og Kristín Guðmundsdóttir þjálfari. Neðri röð: Vala
Guðmundsdóttir, Harpa Sif Reynisdóttir og síðan þáttakendur frá Ísafirði, þær Marta Þorsteinsdóttir, Kristín Þorsteinsdóttir, Ragney Stefánsdóttir, Elma Guðmundsdóttir og Rósey
Stefánsdóttir.
launapeninga sem landsliðs- í farteskinu innrömmuð viður- til minningar um þessa heimfólkið hafði heim með sér var kenning frá Kiwanismönnum sókn.
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Ljósleiðari er löngu kominn á Ísafirði og í Súðavík

Breiðvarpið kemur
þó ekki á næstunni
Breiðvarpið er ekki væntanlegt til Ísafjarðar „að minnsta
kosti á þessu ári og því næsta“,
að sögn Heiðrúnar Jónsdóttur,
upplýsingafulltrúa Landssímans. Hún gat að öðru leyti
ekki sagt neitt um það, hvenær

búast mætti við Breiðvarpinu
vestur. Hér væri um kostnaðarsama framkvæmd að ræða
sem hefði gengið hægar í heild
sinni en búist hefði verið við.
Þegar ljósleiðari var lagður
í Holtahverfi á Ísafirði fyrir

nokkrum árum var sagt, að
Breiðvarpið kæmi „í haust“.
Síðan hafa haustin komið og
farið en Breiðvarpið er ekki
komið enn. Sama gildir um
Súðavík, þar sem ljósleiðari
var lagður í allar götur.

Frá leik KFÍ og Þórs frá Þorlákshöfn í íþróttahúsinu á Torfnesi á sunnudag.

Stórsigur hjá KFÍ í fyrsta leiknum í 1. deild

Tækjasýning hjá Rafskauti
Sýning á siglingatækjum og fiskileitartækjum var haldin hjá fyrirtækinu Rafskauti
ehf. í Suðurtanga á Ísafirði sl. föstudag. Þar voru sýnd tæki sem Ísmar hf. í Reykjavík
hefur umboð fyrir en Rafskaut annast þjónustu við slík tæki. Á myndinni er Ólafur Eyjólfsson skipstjóri á Ísafirði (snýr baki í myndavélina) og m.a. þeir Örn Smári Gíslason
og Guðjón Ólafsson, tveir af eigendum Rafakauts ehf.

Þór lagður að velli
með 22ja stiga mun
KFÍ vann stórsigur á Þór
úr Þorlákshöfn (85-63) í
íþróttahúsinu á Torfnesi í
fyrsta leiknum í 1. deild
karla á sunnudag. Maður
leiksins var Sveinn Blöndal
sem skoraði 30 stig og tók

15 fráköst, þar af 4 í sókn.
Tveir af leikmönnum KFÍ
spiluðu þarna sinn fyrsta leik
með meistaraflokki KFÍ, þeir
Jón Ólafur Gunnarsson, dóttursonur Jóns Kristmannssonar, formanns KFÍ, og Helgi

Dan, sonur Stefáns Dan
Óskarssonar, heilsufrömuðar á Ísafirði. Á sunnudag
var jafnframt opnuð ný
heimasíða félagsins (www.
kfi.is). Þar eru leiknum gerð
ítarleg skil.
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smáar

Til sölu er svartur leðursófi. Uppl. í síma 867 7270.
Til leigu eru herbergi í
Hlíðunum í Reykjavík til
lengri eða skemmri tíma.
Sjónvarp og ísskápur eru í
herbergjunum. Uppýsingar í síma 865 9637.
Til sölu eru tveir bílar í
Hnífsdal. Renault 19 árg.
1990, ekinn 220 þús. km.,
skoðaður 02. Tilboð óskast.
Volvo 460 árg. 1993, ekinn
145 þús. km. 2000 vél, bein
innsp., skoðaður 02. Tilboð
óskast. Uppl. í símum 566
6239 og 891 9361 e. kl. 15.
Óska eftir að kaupahljómborð. Á sama stað er til
sölu barnarúm. Uppl. í
síma 456 7120.
Vestfirðingar!Ef þið þurfið að fara til Reykjavíkur,
þá höfum við góða íbúð
handa ykkur í hjarta borgarinnar. Stutt í Kolaportið.
Uppl. í símum 554 6396 og
568 3229.
Til sölu eru fjögur 33"
nagladekk. Aðeins notuð
í tvo vetur. Upplýsingar í
síma 456 3286.
Til sölu er eldhúsborð og
fjórir stólar úr ljósri eik
með útskornum bláum
fótum. Selst á hálfvirði.
Uppl. í síma 456 3286.
Til sölu er áToyota HiLux
double Cap, árg. 2000 með
pallhúsi á 31" dekkjum.
Uppl. í símum 456 4328,
899 3628 og 895 3628.
Haustfundur kvennadeildar Slysavarnafélags
Bolungarvíkur verður
haldinn í húsi félagsins,
fimmtudaginn 18. október
kl. 20:00. Góður gestur
kemur í heimsókn. Nýjar
félagskonur velkomnar.
Til sölu er Honda Civic,
árg. 1990. Verð kr. 120
þús. Uppl. í síma 864 2569.
Til sölu er tvöföld takka
harmonikka ásamt kennslumyndbandi. Glæsilegt
hljómfæri. Verðhugmynd
kr. 30 þús. Upplýsingar í
síma 690 2303.
AðalfundurÁtthagafélags
Strandamanna verður
haldinn í Finnabæ, á morgun, fimmtudaginn 18.
október kl. 21.
Til sölu er Britax barnabílstóll, sem nýr. Lok af
grænum skjaldböku sandkassa tapaðist frá sama
stað. Upplýsingar í síma
896 3367.

Ísafjörður

Garðplöntustöð í stað
Garðamúrs
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að Garðplöntustöð Ásthildar á Ísafirði yfirtaki hluta verksamnings um lóðarframkvæmdir leikskólann Eyrarskjól, sem verktakafyrirtækið
Garðamúr ehf. hafði
með höndum. Sumarið
1999 var gerður verksamningur við Garðamúr um
endurgerð lóðarinnar við
Eyrarskjól og hefur síðan
verið unnið á hverju sumri.
Nú er frágangi þeirra
verkþátta sem tilboðið tók
til nánast lokið. Á síðasta
hausti var fyrirtækið leyst
upp. Elías Skaftason starfar
nú hjá Garðplöntustöð Ásthildar og vann í sumar við
lóðarframkvæmdirnar.
6

42.PM5

Af vondum jarðgangakostum
Lárus G. Valdimarsson félagi minn í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ritaði á dögunum
grein í BB þar sem hann veltir
fyrir sér áliti samgöngunefndar bæjarins frá því fyrr í haust.
Mig langar að fara hér nokkrum orðum um þetta álit enda
var ég einn af þeim sem í
nefndinni störfuðu og stóð að
álitinu, en einskorða mig við
landsamgöngur og þá einkum
stóru málin. Auk þess er ég
alls ekki sammála Lárusi um
það hvað væri versti kosturinn
í jarðgangamálum.
Fjórðungssamband Vestfirðinga lét frá sér fara stefnumótun í vegamálum á árinu
1997 og að því er best verður
séð hafa framkvæmdir síðan
fylgt þeirri áætlun og er það
vel, enda áætlunin vel unnin.
Nú standa yfir stórframkvæmdir á tveimur svæðum,

þ.e. á leiðinni Ísafjörður um
Djúp, áleiðis til Reykjavíkur,
og Patreksfjörður um Barðaströnd, sömuleiðis til Reykjavíkur. Þriðja stórverkefnið
sem lagt var til er enn ekki
komið á framkvæmdastig en
það var tenging norður- og
vestursvæða um Hrafnseyrarog Dynjandisheiðar. Reyndar
eru á núverandi jarðgangaáætlun, síðast í röð jarðganga
á 10 árum, göng úr Dýrafirði
yfir í Arnarfjörð þar sem Arnarfjarðaropið væri innarlega í
Borgarfirði skammt frá
Mjólkárvirkjun.
Umrædd samgöngunefnd
setti sér fá markmið en skýr.
Horft skyldi m.a. til þess að fá
sem stystan láglendisveg milli
Ísafjarðarbæjar og Reykjavíkursvæðisins þannig að
öruggur teldist. Ekki var velt
mikið vöngum yfir kostnaði

við einstakar hugmyndir, enda
er Vegagerðin er fullfær um
slíkt – heldur setja fram sýn
sem gæti orðið að veruleika á
næsta áratug eða svo ef hagkvæm reyndist.
Ég lít þannig á að það sé
ekki mitt að velta fyrir mér
akstursleið íbúa í Barðastrandarsýslum eða Strandasýslu til Reykjavíkur, enda eru
ákvarðanir þegar teknar í þeim
efnum, a.m.k. hvað Barðastrandarsýslur varðar, og ljóst
að Breiðafjarðarferjan er ekki
lengur sá kostur sem menn
ætla að byggja á, heldur Gilsfjarðarbrú, ef svo má segja.
Það er reyndar merkileg staðreynd að Gilsfjarðarbrúin ein
virðist hafa komið verulegu
róti á vegaumræðu allra Vestfirðinga: Hólmvíkinga og
fleiri með hugmyndum um
Arnkötludals-Gautsdalsveg,

Vegna ummæla Ragnheiðar Ólafsdóttur
Eftirfarandi er ritað vegna
ummæla Ragnheiðar Ólafsdóttur á Þingeyri í fjölmiðlum
og víðar, um að við hjónin,
Aðalsteinn Gunnarsson og ég,
höfum einfaldlega hætt að
vinna í áhugamannafélaginu
Steinum og málmum. Þetta er
nú ekki svona einfalt, því allt
frá upphafi hefur Ragnheiður
ekki sagt satt, viljandi eða
óviljandi, og fyrir nokkrum
dögum fréttum við að Aðalsteinn var aldrei skráður meðeigandi, heldur hún (Ragnheiður Ólafsdóttir) og tengdasonur hennar. Ragnheiður
hafði alltaf sagt Aðalsteini að
hann ætti helmingshlut (50%)
í fyrirtækinu en í viðtölum,
ræðum og ritum sínum tók
hún hvergi fram að hann ætti
eða gerði neitt.
Hún einfaldlega sagði ósatt.
Snemma í vor sagði Aðalsteinn Ragnheiði að hann vildi
gera upp félagið eins og það
stóð þegar hann hætti. Hún
svaraði að það væri ekki hægt,
því að þetta væri allt í skuld.
Hún var ekki að segja: Þetta
er mín en ekki þín eign.
Árið 1997 var þetta áhugamannafélag stofnað og byrjaði þá Aðalsteinn að breyta
bílskúr í vinnuaðstöðu, smíðaði slípitromlur, slípipönnu og
ótalmargt annað, þá sérstaklega muni sem hún hefur farið
með út um allt land. Sumir
seldust, aðrir ekki.
Ég vísa til þess sem hún
segir í DV 10. desember 2000,
þar sem hún segist hafa gert
þetta allt, sem er ekki rétt.
Það er líka ósatt að Aðal-

Guðlaug
Vagnsdóttir
og Aðalsteinn
Gunnarsson.

Núverandi heilsársvegur
byggðanna suður og sín í milli.

,, ... orðið tímabært að
bjóða þingmönnum okkar
upp á einhvern valkost í
slagnum um fjármagnið“
Sæmundur Kr. Þorvaldsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ skrifar
Vestur-Barðstrendinga með
umtalsvert auknum áhuga á
vegi inn Strönd, og íbúa á
norðursvæði með hugmyndum t.d. Guðjóns Arnars og
samgöngunefndar Ísafjarðarbæjar. Allir stefna á Gilsfjarðarbrú.
Hagsmunir íbúa á norðursvæðinu eru sjálfstæðir en
tvenns konar: Annars vegar
eins og áður segir leiðin að
heiman suður og svo hinir
hagsmunirnir – tengingin
milli byggða. Það var niðurstaða samgöngunefndar í
stuttu máli, að þeim væri best
fullnægt með einni tengingu,
sem reynist tryggja tvennt:
Annars vegar stysta mögulega

Guðlaug Vagnsdóttir á Þingeyri skrifar
steinn hafi selt framhjá fyrirtækinu, eins og hún heldur
fram. Mér finnst eins og þarna
sé vegið að mannorði manns
sem alltaf hefur sýnt heiðarleika gagnvart henni og öðrum. Það er annað með mitt,
það er ekki úr svo háum söðli
að detta, því að hún hélt því
fram að Dýrfirðingar litu okkur systurnar ekki réttu auga,
en það gildir um hana.
Þá skulum við aðeins minnast á laun og reikninga.
Árið 1997 var tekið lán að
upphæð 600-800 þúsund
krónur til kaupa á steinsög.
Það sama haust greiddi hún
Aðalsteini eitt hundrað þúsund krónur og svo haustið
1998 greiddi hún Aðalsteini
aðrar hundrað þúsund krónur.
En haustið 1999 þegar hún
ætlaði að gera slíkt hið sama,
þá neitaði Aðalsteinn að taka
við peningunum, því að hann
hafði lengi beðið um að fá að
sjá hvernig fyrirtækið stæði,
en fékk engin svör. Sem var
ekki von fyrst að hann átti
ekkert í því. Einu sinni henti
hún ýmsu blaðadóti á eldhúsborðið og sagði: Hérna eru
reikningarnir. Það hefðu fáir
skilið þetta dót svo við fórum
bara að vinna.

„Hún er minni
manneskja að
særa hann með
þessu falsi og
ósannindum“
Við bjuggumst aldrei við
að verða rík af þessu og förum
ekki fram á neitt sem aðrir
eiga. Við komumst gegnum
lífið án þess. Þessi vinna var
fyrst og fremst hugsuð sem
dund í ellinni. Hún er minni
manneskja að særa hann með
þessu falsi og ósannindum í
nærri þrjú ár. Það er til nokkuð
sem heitir óhreinlyndi.
Í voru fóru þau hjón til útlanda í sex vikur, sem kemur í
raun engum við. En þau læstu
öllu á meðan og fengu öðrum
lykilinn til geymslu. Sem sagt,
þau treystu okkur ekki. Ég
veit ekki hvort þau héldu að
við stælum einhverju. En
hvers vegna?
Sölvi Pálsson, eiginmaður
Ragnheiðar, hefur aldrei rætt
þessi mál við okkur og því er
ekkert eftir honum haft.
Þingeyri, 8. október 2001.
– Guðlaug Vagnsdóttir.
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láglendisveg milli Ísafjarðar
og Reykjavíkur og hins vegar
einu hugsanlegu heilsárstenginguna milli norðurs og vesturs.
Það er augljóst að vesturleiðin með göngum milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar og
áfram yfir í Vatnsfjörð (alls
ca. 15 km) er dýari kostur en
ein og sér jarðgöng undir
Kollafjarðarheiði (ca. 11 km),
en þá ber að líta á þá staðreynd
að Djúpleiðin er ennþá 30 km
lengri nema komi til þverun
Hestfjarðar og jarðgöng milli
Skutulsfjarðar og Álftafjarðar
(ca. 3-4 km). Þá fyrst verða
vegalengdir sambærilegar en
sennilega er kostnaðurinn þá

Bæklunarlæknir
Ríkharður Sigfússon, bæklunarlæknir verður með móttöku á Ísafirði dagana 22.-26.
október.
Tímapantanir í síma 450 4500, milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Bóluefnið komið
Byrjað var að bólusetja gegn inflúensu á
heilsugæslustöðinni í byrjun október. Bólusetningar fara fram milli kl. 14:00 og 15:30.
Allir einstaklingar eldri en 60 ára eru
hvattir til að koma í bólusetningu. Einnig eru
börn og fullorðnir sem hafa langvinna hjarta, lungna-, nýrna- eða lifrasjúkdóma, sykursýki
eða illkynja sjúkdóma, hvött til að láta bólusetja sig.
Ekki taka óþarfa áhættu þegar auðveld
og áhrifarík vörn er til.
Upplýsingasímar: Ísafjörður, sími 450
4500. Flateyri, sími 456 7638. Þingeyri,
sími 456 8122. Suðureyri, sími 456 6144.
Súðavík, sími 456 4966.
Komdu í bólusetningu!
Verð kr. 500.- auk komugjalds.

Vestfirðir

Hörður
Torfa með
tónleika
Valkostur vestur.
orðinn hærri (lengd jarðganga
innan sviga).
Augljóslega er vesturleiðin
frá Ísafirði suður mun ódýrari
kostur en Djúpleið Ísfirðinga
suður auk samtengingar norðurs og vesturs, að viðbættum
þeim kosti að í leiðinni er búið
að brúa bilið milli byggðarlaganna, enda vegalengd frá
Ísafirði til Patreksfjarðar orðin
um 140 km sem samsvarar
núverandi vegalengdinni Ísafjörður – Djúpmannabúð.
Það er ekki á verksviði bæj-

Valkostur um Djúp .

arfélagsins að ákveða hvert
stefnt verður. Hins vegar er
orðið tímabært að bjóða þingmönnum okkar upp á einhvern valkost í slagnum um
fjármagnið, þegar réttlæta þarf
dýrar framkvæmdir við að
koma okkur í gott vegasamband við meginlandið og
svara um leið innan svæðiskröfunni. Það er m.ö.o. hægt
að slá tvær flugur í einu
höggi fyrir sáralítið hærri
kostnað en önnur flugan
myndi ella kosta.

Það hefur oftar en einu sinni
komið fram í þessari umræðu,
að tengingin milli norðurs og
vesturs sé fullt eins góð um
göng undir Kollafjarðarheiði.
Sá er þó hængur á, að með því
móti er vegalengdin milli Patreksfjarðar og Ísafjarðar liðlega tvöföld eða um 300 km
sem að mínu viti er allt of
langt til að hægt sé að tala um
tengingu sem máli skiptir.
Jarðgöngin sem eru á núverandi jarðgangaáætlun
(Dýrafjörður – Arnarfjörður)

eru því óhjákvæmileg til að
tryggja „slarkfæra“ heilsárstengingu þó áfram sé um
háfjöll að fara. Þau jarðgöng
eru því að mínu viti ekki verri
niðurstaða fyrir samgöngur á
svæðinu heldur en Vestfjarðagöngin voru á sínum tíma. Og
bið ég þá menn að hafa það í
huga, að það getur tekið áratugi fyrir samfélög að aðlagast
og fara að nýta verulega svo
róttækar breytingar eða öllu
heldur þá möguleika sem þau
göng skapa.

Hörður Torfa heldur sína
árlegu hausttónleika á Vestfjörðum um næstu helgi.
Hann hefur verið á tónleikaferðalagi um landið og
fengið gríðarlega aðsókn
allsstaðar.
Með tónleikaferð sinni
um landið fagnar Hörður
því að hann hefur farið um
landið sem söngvaskáld í
30 ár og sami tími er liðinn
frá því að fyrsta plata hans
kom út. Þá eru 25 ár liðin
frá því fyrstu hausttónleikar hans voru haldnir.
Hörður Torfa skemmtir í
Sjallanum á Ísafirði á föstudagskvöld, Finnabæ í Bolungarvík á laugardagskvöld og á Café Riis á
Hólmavík á sunnudag.

Leikskólinn í Hnífsdal fagnar þessa dagana 20 ára afmæli

Vestfirðir

Viðhorf
ungs fólk
úr dreifbýli
til lífsgæða
Sigríður Schram frá
Gamla Apótekinu á Ísafirði
og Hlynur Snorrason frá
VáVest eru nýkomin af ráðstefnu í Finnlandi um málefni ungs fólks í dreifbýli,
en þau hafa bæði starfað
mikið með ungmennum
hér vestra.
Á ráðstefnunni voru
kynntar niðurstöður ýmissa
rannsókna á málefnum og
viðhorfum ungs fólks úr
dreifbýli. Þau Sigríður og
Hlynur kynntu starfsemi
VáVest og Gamla Apóteksins og það sem áunnist hefur í málefnum ungs fólks
hér á svæðinu. Á ráðstefnunni kviknuðu ýmsar hugmyndir að enn betri aðstæðum ungs fólks hér á
svæðinu, en þær verða
ræddar með stjórn Gamla
Apóteksins og húsráði áður
en þær verða kynntar frekar.
Þetta kemur fram á
heimasíðu Gamla Apóteksins. Rannsóknir þær sem
kynntar voru tóku til margvíslegra þátta, svo sem lífsgæða, brottflutnings úr
dreifbýli, atvinnumála og
atvinnuleysis, viðhorfs til
heimabyggðar, framtíðarsýnar, ímyndar og sjálfsmats. Einnig voru kynnt
verkefni sem stuðla að
bættum aðstæðum ungs
fólks.

„Bakkaskjól er barn
Kvenfélagsins Hvatar“
Afmælishátíð Bakkaskjóls,
leikskólans í Hnífsdal, verður
haldin næstkomandi föstudag,
20. október. Af því tilefni er
öllum Hnífsdælingum og öðrum áhugasömum boðið í
heimsókn í skólann milli
klukkan 16 og 18. Þar mun
barnakór undir stjórn Kristins
Níelssonar skemmta gestum
og boðið verður upp á veitingar. Von er á mörgum velunnurum leikskólans þennan dag,
svo sem fulltrúum bæjarins
og fyrirtækja og félagasamtaka í Hnífsdal, sem margir
munu koma færandi hendi.
Í leikskólanum eru nú 24
börn, flest í heilsdagsvistun.
Tveir leikskólakennarar starfa
við skólann og fjórir aðstoðarmenn. Starfsemin er í föstum
skorðum eins og vera ber og
fjölbreytt viðfangsefni í gangi.
Síðustu mánuði hefur starfsfólk skólans unnið að sérstöku
verkefni sem lýtur að markvissri uppbyggingu starfs-

manna í tengslum við samskipti innan leikskólans og við
alla sem koma þar við sögu.
Leikskólinn Bakkaskjól var
byggður fyrir frumkvæði
Kvenfélagsins Hvatar í Hnífsdal sem afhenti bæjarsjóði
Ísafjarðarkaupstaðar leikskólahúsið fullbyggt fyrir tuttugu árum. „Leikskólinn er
barn kvenfélagsins Hvatar“,
segir núverandi leikskólastjóri, Elísabet H Gunnlaugsdóttir, „og félagið hefur aldrei
sleppt hendinni af honum.“
Kvenfélagið Hvöt hefur árlega gefið leikskólanum gjafir
og fylgst með framgangi hans,
allt frá því að konurnar samþykktu á fundi að vinna að
málinu. Konurnar í Hnífsdal
unnu líka í sjálfboðavinnu að
byggingunni með því að skafa
timbur, rífa utan af og moka
jarðveg í grunni og lóð. „Leikskólinn var byggður á stemmningunni“, segir Elísabet leikskólastjóri.

Upphafið að byggingu leikskólans var samþykkt sem
gerð var á fundi kvenfélagsins
í apríl 1978. Breyttar þjóðfélagsaðstæður kölluðu á öruggari og tryggari gæslu fyrir
börnin í Hnífsdal eins og annars staðar. Kvenfélagskonur
sátu ekki auðum höndum,
heldur fengu þegar úthlutað
lóð hjá bænum og næsta vetur
voru öll leyfi og framlög til
byggingarinnar tryggð. Framkvæmdir hófust í júní 1979, á
ári barnsins, og var húsið fokhelt þá um haustið. Bygginganefnd félagsins hafði forystu
um málið, en hana skipuðu
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir
sem var formaður, Hrafnhildur Samúelsdóttir og Emma
Rafnsdóttir. Formaður Kvenfélagsins Hvatar á þessum
árum var Hansína Einarsdóttir.
Framkvæmdir héldu svo
áfram næstu tvö ár en Finnbogi Jósefsson smiður vann

mest að byggingu hússins,
uppslætti, steypuvinnu, múrverki, blikksmíði, uppsetningu innréttinga, lóðafrágangi
og fleiru. Þegar leikskólinn
var afhentur í lok september
1981 var kostnaður við húsið
orðinn um 650.000 krónur.
Hafði Kvenfélagið þá lagt til
hans rúmlega 150 þúsund
krónur en það sem á vantaði
kom frá ríki og bæ. Bein framlög Kvenfélagsins fengust
með gjöfum frá fyrirtækjum
og félögum í Hnífsdal sem öll
lögðu byggingunni eitthvað
til. Stærst var framlag Hraðfrystihússins hf. Hnífsdal.
Það voru því stoltar konur í
Kvenfélaginu Hvöt sem afhentu leikskólahúsið fullbúið
til rekstrar haustið 1981. Upplýsingar um byggingarsögu
leikskólans eru fengnar úr
ræðu Jónu Valgerðar Kristjánsdóttur daginn sem skólinn
var afhentur bæjarsjóði 25.
september 1981.

Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í Hnífsdal ekki aðeins stærst

Greiðir langhæstu laun á Vestfjörðum
Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. í Hnífsdal er ekki aðeins
langstærsta fyrirtæki á Vestfjörðum miðað við veltu
(meira en þrefalt meiri velta á
síðasta ári en hjá Orkubúi
Vestfjarða sem kom næst),
heldur greiðir HG langhæst
meðallaun þeirra fyrirtækja á
Vestfjörðum sem eru með í
nýbirtri samantekt tímaritsins

Frjálsrar verslunar um árið
2000. Fyrirtækið er þar í 10.
sæti yfir landið allt. Meðallaun hjá HG á síðasta ári voru
kr. 407 þúsund á mánuði.
Í öðru sæti vestfirskra fyrirtækja á þeim lista er Fiskvon
ehf. á Patreksfirði með 356
þúsund króna mánaðarlaun.
Sparisjóður Bolungarvíkur er
í þriðja sæti með 282 þúsund

smáar

Til sölu eru stofuhillur,
hægt að nota sem bókahillur. Stærð 200x180. Verð
kr. 4.000. Upplýsingar í
síma 456 3484.
Fjögurra herbergja húsnæði óskast. Uppl. gefur
Erla í síma 867 4504.
Átt þú dúkkuvagn í geymslunni sem þú vilt losna
við? Mig vantar einn slíkan.
Upplýsingar í símum 456
3608 og 899 2894.
Til sölu eru negld vetrardekk, lítið slitin, sem passa
undir Subaru Legacy. Seljast á góðu verði. Einnig
skíðabogar, sérstaklega á
Subaru. Uppl. gefur Hlynur
í síma 892 1694.
Til sölu er borð, 54x44 cm,
á stálfótum og með hjólum.
Verð kr. 2.000. Uppl. í síma
456 3484.
Til sölu er fallegur Chihuahuahundur, hreinræktaður 3ja mánaða. Ættbók og
heilsufarsbók fylgir. Uppl.
í síma 867 0420.
Gamall en góður Camp Tourist tjaldvagn fæst nú á
mjög góðu haustverði.
Uppl. í síma 892 1688.
Óska eftir hamstrabúri,
gefins eða fyrir lítinn pening. Uppl. í síma 865 6459.
Til sölu er græn, lítil Emmaljunga kerra með skermi
og svuntu. Hentar vel í
stuttu göngutúrana. Verð
kr. 2.500. Upplýsingar í
síma 867 7778.
Ágætu Súgfirðingar! Á síðustu Sæluhelgi glataði ég
svörtu veiðitöskunni
minni. Hún gleymdist trúlega á höfninni eftir Mansakeppnina. Ef þú veist um
afdrif hennar, hafðu þá
samband við Sturla Pál í
síma 892 1688.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Upplýsingar í síma 894 8630.
Til sölu er 2ja herb. íbúð
við Túngötu. Lítil útborgun. Afborgun af húsbr.láni
ca. 18 þús. á mánuði. Upplýsingar í símum 693 6818
og 694 5467.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Urðarvegi 49, neðri hæð.
Upplýsingar í síma 456
3547 eftir kl. 19.
Eigið þið notaðan ísskáp
og sjónvarp sem fæst fyrir
lítinn pening, þá bráðvantar okkur hann. Uppl. í símum 456 7655 og 896 3834.
Til sölu er lítil kerra á kr.
15.000 og lítill plasbátur á
kr. 15.000. Upplýsingar í
síma 456 3496.
Toyota Corolla, árg. 1988
fæst gefins ef hún er sótt.
Mikið af varahlutum fylgir.
Þarf ekki mikið til að verða
gangfær. Upplýsingar í
síma 868 0563.
Til leigu er 2ja herb. 94
m², íbúð á eyrinni á Ísafirði.
Upplýsingar í símum 456
4244 og 892 7911.
Til sölu er MMC Lancer
árg. 1993. Þarfnast smá
lagfæringar. Verð kr. 160
þús. stgr. Upplýsingar í
síma 456 3496.
Til sölu eru fjórar 15" felgur undan Galloper jeppa.
Verð kr. 20.000. Upplýsingar í símum 456 4244 og
892 7911.
Grár köttur með hvíta ól
er í óskilum. Uppl. í símum
456 4775 og 849 0136.
Óska eftir negldumvetrarhjólborðum, 195/65 R15.
Uppl. í símum 456 7337 og
895 4673.
Til sölu erbarnakerra með
skermi, svuntu og stillanlegu handfangi. Uppl. í
síma 456 3014.

krónur, Póls hf. á Ísafirði í
fjórða sæti með 277 þúsund
og Orkubú Vestfjarða í fimmta

sæti með 272 þúsund króna
meðallaun á mánuði.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Hjallaveg. Laus. Uppl. í
síma 456 3016 á kvöldin.
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Sigurður Pálmar
Þórðarson segir frá
krabbameinsmeðferð
sem hann hefur
gengið í gegnum og
hvernig baráttan setur
mark á bæði líkama
og sál

Reynslan skapar manninn
Sigurður Pálmar Þórðarson á Ísafirði ber það ekki með sér á ytra
borði að hafa gengið í gegnum mjög
erfiða meðferð við krabbameini.
Hárið er eins og það á að vera (að
minnsta kosti á liðlega fimmtugum
manni) og í rauninni finnst manni
að Sigurður sé alveg eins og hann
var áður en hann veiktist fyrir
nokkrum árum. En síðustu árin hafa
tekið á. Veikindin og lyfjameðferðin
hafa skilið eftir sig spor þó að þau
blasi ef til vill ekki við hverjum sem
er. Líklega hefur þessi reynsla frekar sett mark sitt á sálina en líkamann, ef að er gáð. Sigurður er rafvirkjameistari og starfar í fagi sínu
hjá fyrirtækinu Rafskauti á Ísafirði.
Fjölmargir kynntust honum á sínum
tíma þegar hann rak Bensínstöðina á
Ísafirði. Hann var hættur þeim
rekstri nokkru áður en hann veiktist,
– „sem betur fer“, eins og hann
segir. Margir kannast líka við skútuna sem hann hefur átt ásamt öðrum
í mörg ár og ferðir þeirra um höfin.
Meðal annars birtist frásögn af skútunni og viðtal við Sigurð af því
tilefni í Bæjarins besta fyrir um
fimmtán árum.
En það er allt önnur saga.
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Slys. Krabbamein. Kannski
er tilfinning flestra þessi: Það
eru aðrir sem lenda í slysum.
Það eru einhverjir aðrir sem
fá krabbamein. Það eru einhverjir aðrir sem verða fyrir
því. Ekki ég. Þannig er kannski tilfinningin – eða bara engin tilfinning – þangað til það
gerist og heimurinn hrynur til
grunna í kringum mann á einu
andartaki.
Sigurður rekur hér reynslusögu sína. Hann vonar að það
geti gert öðrum gott að lesa
hana. Hann rekur hina líkamlegu veikindasögu og segir
líka frá sálarlegu þáttunum.
Hann segir frá því hvernig
þessi reynsla breytti honum.
Hann segir frá því hvað honum finnst helst vanta í heilbrigðiskerfinu þegar veikindi
af þessu tagi ber að höndum.
En við skulum byrja á byrjuninni. Það var árið 1997.

Upphafið
„Ég var búinn að finna fyrir
eymslum í öðru eistanu allt
sumarið, alveg frá því um
vorið, og það endaði með því
að ég fór til læknis. Um haustið fór ég út til Englands og
hélt þá að þetta væri að lagast.
Ég hélt, eins og læknirinn
hafði talið einna líklegast, að
þetta væri bara einhver bólga
eða slíkt sem liði hjá. Ég fékk
bólgueyðandi pillur og penisillín og þvíumlíkt.
En það lagaðist ekki heldur
versnaði. Ég fór út á sjó á
skútunni um helgi eftir að ég
kom heim og var alveg að
farast þegar ég kom aftur í
land. Ég fór þá til Þorsteins
læknis og hann sagði mér
strax hvað þetta væri. Guðni
læknir sem hafði skoðað mig

í fyrra skiptið hafði reyndar
sagt mér eftir sónarskoðun að
hann gæti ekki útilokað að
þetta gæti verið eitthvað
slæmt, jafnvel krabbi. Ég
skyldi því hafa allan varann á.
Ég hugsaði með mér að líklega væri þetta tóm vitleysa
en einhvern veginn blundaði
þetta samt í undirmeðvitundinni. Þess vegna fór ég til Þorsteins strax og þetta fór að
versna aftur.“

Andlega áfallið
var verra
„Mér brá vissulega – af
skiljanlegum ástæðum – þegar Þorsteinn sagði mér hvað
um væri að ræða. Krabbamein
er ekki beinlínis það maður
óskar sér að fá. Kannski heldur maður alltaf að svona lagað
hendi bara hjá öðrum.
Þorsteinn sendi mig umsvifalaust suður, strax daginn
eftir. Ég fer strax inn á spítala
fyrir sunnan og er skorinn
tveim dögum seinna. Þetta var
í október 1997 eða fyrir réttum
fjórum árum. Mjög fljótt eftir
aðgerðina fór ég aftur heim.
Ferðin suður tók ekki nema
um viku en ég var frá vinnu í
fimm til sex vikur í þetta sinn.
Síðan virtist allt vera í lagi.
Þetta tók ekkert á líkamann
sem heitið gæti. Andlega áfallið var verra. Þetta er dálítið
stór biti til að melta.
Eftir að ég fer í aðgerðina
er allt í lagi í heilt ár og um
haustið þegar árið er liðið fer
ég að hugsa sem svo: Jæja, nú
hlýt ég að vera sloppinn. Ég
fór í rannsókn á þriggja mánaða fresti þar sem teknar voru
sneiðmyndir af kviðarholinu
og líka hjarta- og lungnamyndir og teknar blóðprufur.

Síðan í janúar 1999, rúmu ári
eftir aðgerðina, kemur í ljós
við sneiðmyndatöku að það
er stækkaður eitill í kviðarholinu.“

Þá hrundi veröldin...
„Þá hrundi veröldin, að mér
fannst. Það var miklu verra en
í fyrra skiptið. Kannski vegna
þess að ég var loksins búinn
að fá þá tilfinningu að nú hlyti
ég að vera sloppinn. Eftir að
þessi greining lá fyrir fékk ég
að fara heim í vikutíma en var
síðan settur í mjög stranga
lyfjagjöf. Ég var lagður inn
og það var dælt í mig sex
lítrum af lyfjablöndu á dag í
fimm daga. Þá fæ ég aftur að
fara vestur og er heima hérna
í hálfan mánuð. Ég var látinn
taka með mér efni sem ég var
sprautaður með einu sinni
hvora vikuna. Þá fer ég aftur
suður í samskonar lyfjameðferð og svo í þá þriðju. Til
stóð að ég færi í þá fjórðu en
læknirinn taldi að þess þyrfti
ekki því að ég svaraði meðferðinni mjög vel og virtist
þola hana nokkuð vel.
Það er mjög misjafnt eftir
einstaklingum hvernig líkaminn bregst við meðferðinni.
Ég virtist vera í nokkuð góðu
líkamlegu ástandi til að takast
á við þetta, enda þótt ég hefði
ekki verið í neinni sérstakri
þjálfun eða líkamsrækt. En
eftir þriðju og síðustu meðferðina var ég orðinn eins og
gömul undin tuska, að mér
fannst. Alveg gjörsamlega
þreklaus. Varla að ég gæti
staðið undir sjálfum mér.“
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Versta sjúkrahúsdvölin
„Svo lendi ég í því nokkru

eftir að ég kem heim, að eyða
nálægt vikutíma um páskana
1999 í einangrun á sjúkrahúsinu hérna heima. Ég fékk einhverja sýkingu. Líkaminn er
gjörsamlega búinn með allt
mótstöðuafl eftir svona lyfjameðferð og minnsta sýking
getur gengið af manni dauðum.
Þessi einangrun var eiginlega versti hlutinn af öllum
innlögnunum og raunar allri
meðferðinni. Það mátti ekki
einu sinni láta mig hafa hráa
ávexti. Eitthvað sem gæti verið á þeim hefði getað gengið
frá mér. Eitthvað úr náttúrunni
sem allt heilbrigt fólk er alveg
ónæmt fyrir. Áður en ég fór í
bað var vatnið látið renna
mjög lengi vegna hættu á svokallaðri hermannaveiki. Einhvern veginn var þessi einangrun versti hlutinn af meðferðinni hvað andlegu hliðina
snerti.“

Eftirlitið strjálast
„Eftir þetta er ég heima alveg fram í júní. Þannig má
segja að þetta hafi tekið hálft
ár þangað til að ég byrjaði
aðeins að vinna á ný. Þá var
ég að vinna hjá Skipasmíðastöðinni á Ísafirði og menn
þar á bæ reyndust mér einstaklega vel. Ég fékk að byrja að
vinna alveg eins og mér hentaði og nákvæmlega eins og
ég treysti mér til og vildi. Eitthvað um þremur mánuðum
eftir að meðferðinni lýkur fer
ég í sneiðmyndatöku og þá
reynist allt vera í góðu horfi
og eitilstækkunin hefur gengið til baka.
Síðan hef ég farið suður á
þriggja til fjögurra mánaða
fresti síðustu tvö árin og allt

hefur reynst með kyrrum kjörum. Núna var þetta einmitt að
breytast hjá mér, þannig að ég
á aðeins að koma á sex mánaða fresti í sneiðmyndatöku
þó að ég fari á þriggja mánaða
fresti í læknisskoðun.“

Ekkert illa haldinn...
Þetta var sjúkrasaga Sigurðar Pálmars Þórðarsonar í mjög
stuttu máli. En það eru fleiri
hliðar á henni.
„Það eru óskapleg tilfinningaleg átök sem fylgja þessu.
Hins vegar má segja að í lyfjameðferðinni sjálfri hafi þau
átök horfið í skuggann. Þá var
kannski enginn tími eða öllu
heldur orka fyrir slíka baráttu.
Þá komst hreinlega engin vorkunnsemi að. Starfsfólkið var
líka óskaplega hlýtt og almennilegt við mann þarna á
krabbameinsdeildinni á Landspítalanum gamla við Hringbraut.
Að því leytinu til var gott
að vera á deildinni þegar lyfjameðferðirnar stóðu yfir. Þar
sá ég líka að ég var í rauninni
ekkert illa haldinn. Ég sá að
margir voru miklu verr staddir
en ég.“

Allir hinir farnir
– Hefurðu haldið einhverju
sambandi við aðra sjúklinga
sem voru þarna á sama tíma
og þú?
„Nei. Ég held bara að þeir
sem ég var með á stofu séu
allir farnir. Já, það er einfalt
mál: Þeir eru allir farnir. Þess
vegna segi ég: Mín barátta
var lítil, hún var hjóm eitt í
samanburði við það sem aðrir
máttu þola.“
– Finnst þér þrekið vera
orðið aftur eins og það var?
„Þrekið var nú ansi lengi að
koma. Það má vel vera að ég
hefði þurft að vera svolítið
duglegri að þjálfa mig. Kannski hef ég verið aðeins of
„góður“ við sjálfan mig. Þrekið er samt komið aftur að
mestu leyti. En kannski verður
nú að taka aldurinn með í það
dæmi líka. Þegar komið er
yfir fimmtugt, þá fer þrekið
að dala.“

Eitt gott við þetta
– Ertu í einhverri líkamsrækt núna eða þjálfun?
„Nei, en ég reyni alltaf að
labba. Og svo er maður ekki
mikið kyrr í vinnunni. Fyrst
var ég aðeins í nuddi og þrekþjálfun. En síðan hef ég ekki
verið í neinu slíku nema úti
að labba. Yfir sumarið höfum
við hjónin oft farið um helgar
í þriggja til fjögurra tíma
gönguferðir. En ég fann strax
og ég fór að vinna við rafvirkjunina í Rafskauti að það hjálpaði heilmikið upp á þrekið.“
– Misstirðu hárið?
„Já, allt saman. Líka augabrýnnar og allt hár á skrokknum. Eftir fyrsta lyfjakúrinn
fann ég hvernig hárið fór að
detta af í flygsum þegar ég
kom við það. Þess vegna var
hárið klippt af mér þegar ég
kom í næsta kúr. En það var
eitt gott við þetta og ég sakna
þess raunar svolítið: Ég þurfti

ekki að raka mig í helv. marga
mánuði!“

Breytt viðhorf
– Manstu vel eftir því
hvernig tilveran var áður en
þú veiktist? Hugsarðu stundum til þess eftir á? Hefur þessi
reynsla breytt þér mikið?
„Já, þetta breytir manni
mjög mikið. Ég sagði nú eftir
á, þegar menn voru að spyrja
mig, að ég hefði eiginlega verið heppinn að lenda í þessum
veikindum. Þetta hefur breytt
lífssýn minni mjög mikið. Það
má segja að núna hafi ég allt
aðra forgangsröð á hlutunum
en áður. Fjölskylduböndin er
miklu nánari. Ég hef sterkara
samband við dóttur mína og
börnin hennar. Eins við pabba
minn og Hafdísi konuna hans.
Og miklu fleiri af mínum nánustu.
Líka get ég sagt að trúin
hafi orðið dálítið sterkari.
Kannski hef ég svo sem ekki
farið mikið í kirkju en ég held
að ég hafi aldrei gleymt að
fara með bænirnar mínar á
kvöldin eftir að þetta kom upp.
– Finnst þér gott að fara
með bænirnar þínar?
„Já.“
– En þú hefur ekki gert það
alla þína tíð ...
„Nei. Helst gerði ég það
þegar eitthvað bjátaði á.“
– Var þér kennt í æsku að
fara með bænir?
„Já, amma mín kenndi mér
bænirnar og lét mig fara með
þær.“

Það sem vantar
– Hvað finnst þér að hefði
helst átt að vera öðruvísi í
öllu þessu ferli, þegar þú lítur
til baka?
„Það er andlegur stuðningur. Aðrir sem hafa lent í einhverju hliðstæðu hafa líka sagt
að það vanti meiri sálfræðilegan stuðning. Þegar maður
greinist með krabbamein, þá
væri mjög æskilegt að sérstakt
teymi annaðist hann, þar sem
væru læknir, hjúkrunarfræðingur og sálfræðingur eða
geðlæknir í sameiningu. Þetta
finnst mér mikilvægt.“
– Hefur þú haft einhvern
formlegan stuðning af slíku
tagi, annað hvort fyrir sunnan
eða hér fyrir vestan?
„Nei, engan. Á spítalanum
fyrir sunnan reyndi ég mikið
að fá samband við einhvern
geðlækni sem starfaði á Landspítalanum. Ég veit reyndar
ekki hvað þeir eru margir sem
starfa þar. En hjúkrunarkonurnar gátu aldrei náð sambandi
við neinn geðlækni fyrir mig.
Þeir hafa eflaust haft öðrum
hnöppum að hneppa, einhverju sem var meira áríðandi.
En mér þótti þetta heldur miður. En svo má líka segja að
það hafi kannski verið minn
eiginn aumingjagangur eða
framtaksleysi að hafa ekki náð
sambandi við einhvern.“

Stuðningur
skiptir öllu
– Ef til vill má líka segja að
sá sem er haldinn slíkum
„aumingjagangi“ og fram-

taksleysi þurfi einmitt allra
mest á hjálp af því tagi að
halda...
„Já, það má líka alveg segja
það. En málið er einfaldlega
að maður þarf aðstoð. Maður
þarf aðstoð til að vinna úr
sjokkinu og tilfinningamálunum. Kannski er ég núna fyrst
að komast svolítið af stað með
sjálfan mig, eftir allan þennan
tíma.
Ég þarf naumast að taka
fram að Erla Sigurðardóttir
eiginkona mín hefur veitt mér
óskaplega mikinn stuðning,
eins og reyndar öll fjölskyldan. Líka skiptir miklu hvernig
atvinnurekandinn tekur á
þessu. Það er sérstaklega mikilvægt fyrir andlegu hliðina
að eiga einhvern vísan stað til
að byrja smátt og smátt að
vinna á nýjan leik.
Ég hef líka fundið fyrir
mjög miklum stuðningi frá
fólki hér í bænum. Eiginkona
mín flutti mér mikið af kveðjum frá fólki sem var að spyrja
um mig og var mjög áhuga-

samt um líðan mína. Og fólk
virðist vera alveg ófeimið við
að spyrja mig um heilsuna.“

Baráttugenin í gang!
– Þegar þú varst sendur suður eftir að eitilsstækkunin kom
í ljós í sneiðmyndatökunni –
manstu vel eftir ferðinni í flugvélinni frá Ísafirði til Reykjavíkur? Manstu hvað þú varst
að hugsa á leiðinni?
„Já, ég man vel eftir þeirri
ferð. Ég man að ég var alveg
ákveðinn í því að komast í
gegnum þetta. Ég var með það
alveg á hreinu. Ég held að við
þessar aðstæður fari „baráttugenin“ í manni í gang “
– Það hefur ekki hvarflað
að þér þegar þú varst að ganga
um borð í vélina á Ísafjarðarflugvelli, að þetta yrði kannski
síðasta ferðin þín suður, að
þetta væri ef til vill í síðasta
skiptið sem þú horfðir yfir
Skutulsfjörðinn...
„Nei, það hvarflaði ekki að
mér.“

Enginn skilur til
fulls nema sá sem
reynt hefur
Sigurður víkur aftur að því
hversu mikilvægur andlegi
stuðningurinn er: „Það hjálpaði mér mikið áður en ég fór í
lyfjameðferðina, að það heimsótti mig kona sem var búin
að fara í gegnum krabbameinsmeðferð. Það hafði mikið að segja að geta rætt við
einhvern um lyfjameðferðina
áður en hún byrjaði, einhvern
sem hafði sjálfur gengið í
gegnum slíkt. Þá vissi ég
miklu betur út í hvað ég var
að fara og hvers ég mætti
vænta. Þetta er nokkuð sem
sérfræðingateymið sem ég
minntist á ætti að upplýsa fólk
um.
En líka má segja, að enginn
geti komið slíku til skila svo
vel sé nema sá sem hefur
gengið í gegnum það sjálfur.
Ég hef velt því fyrir mér, hvort
rétt væri að stofna einhvern
slíkan stuðningshóp hérna á

Ísafirði.“
– Það eru margir hér sem
eiga að baki erfiða lífsreynslu
af þessu tagi og öðru og gætu
verið með...
„Ef til vill hafa menn ekki
haft sig í það. Kannski talar
fólk ekki nógu mikið saman.
Ég held að þeir sem lenda í
einhverju af þessu tagi ættu
að reyna að leita uppi einhvern
annan sem hefur líka lent í
slíku, einhvern sem gæti veitt
fræðslu og þá jafnframt stuðning.“

Reynslan skapar
manninn
Sigurður Pálmar Þórðarson
hefur alla tíð verið hægur í
fasi, hlýr og kurteis í viðmóti.
Ef til vill er þó eins og núna sé
hann orðinn ennþá yfirvegaðri
og mildari og þroskaðri í framgöngu en áður. Reynslan
skapar manninn.
Sigurður Pálmar fer með
bænirnar sínar á hverju kvöldi.
Og rakar sig á hverjum morg– Hlynur Þór.
ni.
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Ótrúlegt metnaðarleysi
Á liðnu sumri voru liðin 60
ár síðan nokkrir Ísfirðingar
komu saman og stofnuðu
Byggða- og sjóminjasafn Ísafjarðar. Það var 23. júlí 1941.
Bárður G. Tómasson, skipaverkfræðingur hafði beitt sér
fyrir því, að Jóhann Bárðarson, bátasmiður á Ísafirði, var
fenginn til að smíða sexæring
með gömlu lagi og öllum fargögnum. Sexæringurinn var
tilbúinn sumarið 1941. Á
stofnfundinum afhenti Bárður
safninu sexæringinn til eignar
sem fyrsta vísi að héraðs- og
sjóminjasafni byggðarlagsins.
Árið 1955 var svo stofnað
Byggðasafn Vestfjarða, en
starfsemi fyrra safnsins hafði
þá legið niðri um skeið, þar
sem forystumenn þess voru
ýmist fluttir eða á förum til
annarra byggðarlaga. Hugmyndin að stofnun þess var
ættuð frá stjórn Sögufélags

Ísfirðinga. Þetta safn var
stofnað skv. heimild í lögum
frá 1947 um viðhald fornra
mannvirkja og byggðasöfn.
Stofnaðilar þess voru bæjarstjórn Ísafjarðar og sýslunefndir Norður- og Vestur-Ísafjarðarsýslna. Síðar gerðist
Bolungarvíkurkaupstaður aðili að safninu.
Velunnarar safnsins hafa frá
fyrstu tíð verið ótrúlega duglegir að færa því margvísleg
verðmæti og gjafir, sem eru
ómetanlegar heimildir fyrir
byggðarlagið. Á ákveðnu
tímaskeiði var safnið álitið
með merkari byggðasöfnum í
landinu. Upphaflega var því
kosin sérstök stjórn, sem skipuð var fulltrúum eignaraðila,
en fyrir nokkrum árum var
ákveðið, að fella stjórn safnsins alfarið undir stjórnsýslu
bæjarins, til þess að ná aukinni skilvirkni í uppbyggingu

þess, eins og það hét á máli
stjórnmálamanna. Því miður
hefur lítið farið fyrir uppbyggingu þess seinustu árin og hefir safnið verið lokað, nema
sjóminjadeild þess, sem staðsett er í Turnhúsinu í Neðstakaupstað. Safnmunir þeir, sem
velunnarar þess hafa verið að
færa því á liðnum árum, hafa
því ekki verið gestum til sýnis.
Í Morgunblaðinu 7. október
sl. birtist viðtal við ameríska
konu, Polly James, sem var
mikil vinkona Nínu Sæmundsson, myndlistarkonu,
og arfleiddi Nína hana að
mörgum verkum sínum. Í
þessu viðtali segir Polly James: „Ég vil hins vegar ekki
afhenda íslenskum stjórnvöldum verk hennar, því þau eiga
mörg fyrir, sem þau hafa sett
til hliðar til geymslu og sýna
þau sjaldnast. Ég held því, að
þau þurfi ekki fleiri verk. Mér

Langþráðum áfanga náð í gatnagerð á Flateyri

Bundið slitlag lagt á nokkrar götur eftir róttækar framkvæmdir
– um nýja gatnagerð að ræða þar sem skipt hefur verið um allt
Merkum áfanga var náð í
gatnaframkvæmdum á Flateyri á miðvikudag í síðustu
viku, þegar lagt var bundið
slitlag á Grundarstíg, Vallargötu, Bárugötu, hluta Ránargötu og Smiðjugötu. Segja
má að hér sé um alveg nýja
gatnagerð að ræða enda var
hér tæpast um götur að ræða
í nútímaskilningi þess orðs.
Vinna hefur staðið frá því
í vor og hafa þessar götur
verið grafnar upp og skipt
um jarðveg, skipt um vatnslagnir, holræsi og raflagnir
og nýjar heimtaugar lagðar

finnst þau ekki hafa sinnt því
að kynna list Nínu Sæmundsson. Þau eiga mörg falleg verk
eftir hana, sem þau hafa
keypt.“ Svo mörg voru þau
orð.
Þegar ég las umrætt viðtal
datt mér ósjálfrátt í hug, hvort
það hefði aldrei hvarflað að
bæjaryfirvöldum Ísafjarðarbæjar, að þeir fjölmörgu aðilar, sem hafa verið að gefa
byggðasafninu verðmæta
muni á umliðnum árum, hefðu
svipað viðhorf. Ég get fullvissað stjórnendur okkar
ágæta bæjarfélags um, að nákvæmlega þetta sama sjónarmið kemur fram hjá brottfluttum Ísfirðingum, sem hingað
koma í heimsókn og sjá umkomuleysi safnsins. Þeir furða
sig á ótrúlegu metnaðarleysi
bæjaryfirvalda og algjöru
skilningsleysi þeirra á þeim
sögulegu verðmætum, sem

,,Það er ekki nægilegt að
þakka góðar gjafir á
hátíðarstundu og gera
svo ekkert meira“
Jón Páll Halldórsson á Ísafirði skrifar
um málefni Byggðasafns Vestfjarða
þeim hafa verið afhent til
varðveizlu. Ég vil nú eggja
stjórnendur bæjarfélagsins
lögeggjan til að bæta hér um.
Það væri ágæt byrjun hjá
þeim, að kynna sér þær aðstæður sem safnið býr við á
Sundhallarloftinu. Ég leyfi
mér nefnilega að draga í efa,
að þeir hafi allir séð það. Þá
áttuðu þeir sig e.t.v. á hvílík
verðmæti hér er um að ræða,
sem þeir hafa tekið að sér að
varðveita og bera ábyrgð á.
Það fylgir nefnilega vandi
vegsemd hverri. Það er ekki
nægilegt að þakka góðar gjafir
á hátíðarstundu og gera svo
ekkert meira.

Lítil sveitarfélög eru nú
mörg að koma sér upp glæsilegum byggðasöfnum, sem
hafa mikið aðdráttarafl fyrir
ferðamenn, þegar þeir sækja
þessa staði heim. Mín skoðun
er, að það væri verðugt markmið að stefna að því, að
Byggðasafn Vestfjarða verði
komið í viðeigandi húsnæði
árið 2005, þegar 50 ár eru
liðin síðan sveitarfélögin á
norðanverðum Vestfjörðum
stofnuðu til þessa samstarfs.
Ég neita að trúa því, að það
verkefni sé þessum sveitarfélögum ofviða. Núverandi
ástand er til háðungar.
– Jón Páll Halldórsson.

Tillögur á Kirkjuþingi sem nú stendur yfir

Stefnir í sameinað Vestfjarðaprófastsdæmi
– þótt Strandamenn heyri áfram undir prófast Húnvetninga

í hús. Eftir er að leggja gangstéttir og ganga frá götulýsingu.
Verktaki við þessar umfangsmiklu
gatnaframkvæmdir var Kubbur ehf. en

Borgarverk í Borgarnesi var
undirverktaki við lagningu
slitlagsins. Aðrir undirverktakar sáu um einstaka þætti,
svo sem Rörtækni ehf. sem
annaðist pípulagnir.

Meðal þess sem liggur fyrir
Kirkjuþingi 2001 sem hófst á
mánudag eru tillögur um sameiningu prófastsdæma og
prestakalla á Vestfjörðum.
Annars vegar er lagt til að
Barðarstrandarprófastsdæmi
og Ísafjarðarprófastsdæmi
sameinist undir nafninu Vestfjarðaprófastsdæmi.
Hins vegar að Árnesprestakall og Hólmavíkurprestakall
í Strandasýslu sameinist.
Prestaköll á Ströndum heyra
undir prófast Húnvetninga og
verða Strandamenn því ekki í

Ísafjarðarkirkja.
hinu nýja Vestfjarðaprófastsdæmi, ef til kemur.
Þróunin á þessum vettvangi
á seinni árum er mjög á sömu
lund og gerist á hinum veraldlegri sviðum, þar sem bæði

Leiðtoga leitað?
Þráðurinn er tekinn upp frá síðustu viku. Vissulega er það svo um okkur Vestfirðinga, sem höfum lifað af náttúruhamfarir, bardaga fyrr á öldum, óblítt umhverfi, í aðra röndina, og yfirvöldin um aldir, að við teljum okkur öðrum Íslendingum hreinskilnari. Samt eigum við erfitt með að heyra gagnrýni. Vikið var að
ummælum Styrmis Gunnarssonar í síðustu viku. Þótt spurt hafi verið um hver
gleraugu hans væru, mætti eins velta því fyrir sér hvernig sjáum við Vestfirðingar
heiminn nú. Vitum við hvar styrkur okkar liggur, nú eða veikleiki?
Verði þetta spurningarnar sem leitað verður svara við í framhaldi af ráðstefnunni
laugardaginn 29. september sl., kynni dagsins að verða minnst
síðar. Gallinn er hins vegar sá, að oft er eins og botninn detti úr
tilraunum okkar til þess að ná fram á veginn. Það er tvennt sem
rætt verður hér, hið fyrra er hvernig við tökum gagnrýni. Hið síðara er, leysast
vandamál okkar með nýjum leiðtoga, ef svo hvar og hvernig finnum við hann?
Vissulega er það svo að öllum samfélögum er nauðsyn að hafa leiðtoga. Vestfirðingar hafa verið gjarnir að taka við nýjum leiðtogum. En eins og vikið var að
framan er það svo að okkur líkar mátulega við yfirvöld hverju nafni sem nefnast.
Mest er þó ánægjan meðan þau haga sér í samræmi við óskir okkar. En gallinn
er sá, að Vestfirðingar telja sig ekki aðeins hreinskilnasta fólk alls þess er byggir
Ísland. Við álítum okkur ævinlega vita betur en hinir. Þá er að sjálfsögðu átt við
þá er annars staðar búa. Í þessu sambandi er hins vegar nauðsynlegt að rifja upp
hvernig við notum tækifærin. Vestfirðingar sátu af sér möguleika kvótakerfisins

fyrirtækjum og kjördæmum
fækkar vegna sameiningar.
Ekki virðist ósennilegt að enn
fleiri prestaköll á Vestfjörðum
sameinist á næstu árum.

Netspurningin
Spurt var:

hvort heldur kerfið telst gott eða vont, en flestum finnst það afleitt. En gagnrýni
tökum við illa.
Vestfirðingar trúðu einfaldlega forystumönnum sínum á Alþingi, sem fyrir
nærri tveimur áratugum, við upptöku kvótakerfisins, töldu sjálfum sér og öðrum
trú um að það myndi aðeins vara skamma hríð. Ekki var gengið í það að bregðast
við veruleikanum, eins og hann varð við upptöku kvótans. Nú er stór hluti hans
farinn. Hraðfrystihúsið í Hnífsdal og forystumenn þess sýndu framsýni og áttuðu
sig á því, að eins og ævinlega áður, að bregðast við nýjum aðstæðum. Kvóta varð
að kaupa. Eigum við að leita leiðtoga í þeirra hópi? Þeir fögnuðu ekki upptöku kvótakerfisins, en áttuðu sig á því sem skilur
á milli feigs og ófeigs, að einu viðbrögðin voru að fjárfesta
með nýjum hætti. Þar með er ekki verið að fagna kvótakerfinu,
aðeins viðurkenna breyttar aðstæður.
Þetta er eina sjávarútvegsfyrirtækið sem gengur vel á Vestfjörðum, án nokkurrar
utanaðkomandi aðstoðar. Eini þingmaður Vestfirðinga, sem ótrauður hefur
haldið uppi andófi um nokkrra ára skeið er Einar Oddur Kristjánsson. Hann eignaðist þó bandamann í Guðjóni A. Kristjánssyni, fyrrum formanni Farmanna- og
fiskimannasambands Íslands. En hvar hafa þau samtök staðið í kvótabaráttunni?
Sennilega verðum við að leita leiðtoga í hópi vel menntaðs fólks, sem hefur
reynslu af raunverulegu atvinnulífi. En hvenær? Er hægt að panta þá? Og við
erum okkar eigin gæfu smiðir. Aðrir bjarga okkur ekki.

Stakkur skrifar

Hvar ætti
styttan Fýkur
yfir hæðir á
Ísafirði að vera?
Alls svöruðu 346.
Áfram á sama stað á Austurvelli sögðu 95 eða 27,46%.
Á eða við nýja hringtorgið
sögðu 139 eða 40,17%
Á Silfurtorgi sögðu
78 eða 22,54%
Annar staðar sögðu
34 eða 9,83%

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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Kiwanismótið 2001 í Sundhöll Ísafjarðar

Fjögur Vestfjarðamet sáu dagsins ljós
Fjögur Vestfjarðamet voru
sett á Kiwanismótinu í sundi
á Ísafirði á laugardaginn. Þór
Sveinsson, Sundfélaginu
Vestra, setti Vestfjarðamet í
50 m skriðsundi drengja.
Hann synti á 26.03 en Íslandsmetið er 25.86 svo að ekki er
hann langt frá því. Heiðar Ingi
Marinósson, Vestra, setti Vestfjarðamet í 100 m baksundi,
1.00.57, en aðeins sex íslenskir sundmenn hafa til þessa synt
100 m baksund undir einni
mínútu. Heiðar setti einnig

Vestfjarðamet í 50 m skriðsundi er hann synti á 23.20.
Það er sá tími sem hann þarf
að ná í 25 m laug til að ná
lágmarki fyrir Evrópumeistaramót (Íslandsmet Arnar
Arnarsonar er 22.90). Elsa
Jónsdóttir, Sunddeild UMFB
í Bolungarvík, setti Vestfjarðamet í 100 m baksundi
meyja er hún synti á tímanum
1.19.44.
Það var mikil stemmning á
bakkanum á þessu móti. Sérstaklega var gaman að sjá ung-

viðið frá báðum félögum
synda en mikil uppbygging
er í sundinu bæði hjá Sundfélaginu Vestra og hjá Sunddeild
UMFB. Fengu allir sundmenn
10 ára og yngri viðurkenningu
frá Kiwanismönnum og Elín
Jónsdóttir og Tryggvi Hjörtur
Oddsson fengu sérstaka viðurkenningu fyrir góða tækni
og góða framkomu á mótinu.
Landslið fatlaðra keppti
sem gestur á mótinu og var
gaman að sjá þetta frábæra
sundfólk synda við þessar

aðstæður. Margir áhorfendur
voru í Sundhöll Ísafjarðar að
fylgjast með og var gaman að
sjá hversu margir leggja þessu
unga og efnilega sundfólki lið
og vilja veg þess sem mestan.
Sundfélagið Vestri og Sunddeild UMFB senda öllum
bestu þakkir fyrir stuðninginn
og sérstaklega Kiwanismönnum sem styðja alltaf traustlega
við bakið á sundíþróttinni í
bæjarfélaginu.

Frá keppni í flugsundi á Kiwanismótinu.

Vestfirskur harðfiskur!

Nú þegar harðfiskvertíðin
er að hefjast á ný er gott að
vita að „Harðfiskur eflir þrótt
og fjör“ eins og stendur í októberhefti Neytendablaðsinns
en harðfiskur er próteinrík úrvalsfæða sem allir ættu að
hafa á matseðli vikunnar.
Hjá Neytendasamtökunum
var gerð könnun á bragðgæðum harðfisks og safnað saman
harðfiski frá fjölda framleiðenda. Frumkvæði að þessari
könnun kom frá nýstofnuðu
Félagi harðfiskframleiðenda
á Vestfjörðum í samstarfi við
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Matra á Ísafirði en
könnunin var síðan framkvæmd af hlutlausum aðilum
Neytendasamtakanna.
Niðurstöður könnunarinnar
sýndu að besta ýsan þótti
koma frá E.G. harðfiskverkun
á Flateyri auk sérvalins sýnis
að vestan en þar á eftir kom
ýsa frá Gullfiski, Flateyri.
Þegar meðaltalseinkunn fyrir
herta ýsu frá Vestfjörðum og
annars staðar á landinu er

,,Markmiðið með þessu
verkefni var að vekja athygli á
gæðum vestfirsks harðfisks“
Guðrún Anna Finnbogadóttir, sjávarútvegsfræðingur hjá Matra skrifar

borin saman fær vestfirsk ýsa
að meðaltali 3,25 í einkunn
(hæsta einkunn 5) og ýsa annars staðar af landinu 2,17 í
einkunn svo vestfirskur harðfiskur kom vel út. Eingöngu
var um að ræða hjallþurrkaða
ýsu.
Besti steinbíturinn kom frá
E.G. harðfiskverkun á Flateyri, Harðfiskverkun Antons
Proppe á Þingeyri og Harðfiskverkun Finnboga Jónassonar á Ísafirði. Í samanburði
þá er að meðaltali ekki munur
á hertum steinbít frá Vestfjörðum og annars staðar á landinu.

í verslunum. Raunin er að
harðfiskur geymist alls ekki
við stofuhita, þannig þornar
hann upp og missir bragðgæði. Harðfiskur geymist best
í lokuðum umbúðum í kæli
eða í frysti. Ávallt er hægt að
taka „strengsli“ úr frystinum
og það er strax tilbúið til
neyslu.
Verði ykkur að góðu!
Guðrún Anna Finnbogadóttir, Matra, Ísafirði.

Fjölmenni fylgdist með mótinu.

Markmiðið með þessu
verkefni af hálfu Félags harðfiskframleiðenda á Vestfjörðum var að vekja athygli á gæðum vestfirsks harðfisks. Einnig að hvetja neytendur til að
kaupa aðeins harðfisk í merktum umbúðum þar sem fram
kemur hvaða tegund af fiski
er notuð, hver framleiddi vöruna og hvernig best er að
geyma hana.
Varðandi geymslu þá vildu
félagsmenn benda á þann útbreidda misskilning að harðfiskur geymist við stofuhita
en þannig er hann oft geymdur

Samstarfi Bolvíkinga við HSV og UMFÍ slitið

Alvarlegur trúnaðarbrestur
og óásættanleg vinnubrögð
– eru ástæðurnar sem gefnar eru fyrir ákvörðun stjórnar HSB
Héraðssamband Bolungarvíkur hefur afsalað sér réttinum til að halda Landsmót
UMFÍ árið 2004 í samvinnu
við Héraðssamband Vestfirðinga.
Þetta var ákveðið á stjórnarfundi í síðustu viku. Stjórnin
kveðst taka þessa ákvörðun í
þeirri von að ekki verði frekari
tafir á nauðsynlegum undirbúningi fyrir mótið. Ástæðurnar fyrir þessari ákvörðun
eru raktar í yfirlýsingu sem
fer hér á eftir:
„Stjórn Héraðssambands
Bolungarvíkur (HSB) samþykkti á fundi sínum í kvöld

að afsala sér réttinum til að
halda Landsmót UMFÍ árið
2004 í samvinnu við Héraðssamband Vestfirðinga ( HSV).
Ákvörðun þessi er tekin í
þeirri von að ekki verði frekari
tafir á nauðsynlegum undirbúningi fyrir Landsmót UMFÍ
2004.
Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum hefur alvarlegur
trúnaðarbrestur orðið í samstarfi þessara tveggja héraðssambanda svo og á milli
stjórnar UMFÍ og HSB. Í ljósi
ótímabærrar yfirlýsingar forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar í Bæjarins besta, ásamt

óásættanlegum vinnubrögðum formanns Landsmótsnefndar og formanns HSV,
sjáum við okkur ekki annað
fært en að draga okkur frá
mótshaldinu.
Stjórn Héraðssambands
Bolungarvíkur óskar Héraðssambandi Vestfirðinga velfarnaðar í því mikla starfi sem
framundan er við undirbúning
Landsmótsins og efast ekki
um að Vestfirðingar allir eigi
eftir að upplifa glæsilegt
Landsmót UMFÍ á Vestfjörðum árið 2004.“
Stjórn Héraðssambands
Bolungarvíkur
MIÐVIKUDAGUR 17. OKTÓBER 2001

42.PM5

11

19.4.2017, 09:45

11

Upplýsingafulltrúi bandaríska sendiráðsins á Íslandi í kynnisferð um Ísafjarðarbæ

Hrikaleg náttúra og hlýjar móttökur
David Mees, upplýsingafulltrúi bandaríska sendiráðsins á Íslandi, ferðaðist um Ísafjarðarbæ í síðustu viku ásamt
íslenskum starfsmanni sendiráðsins til að kynna sér mannlíf og náttúru í byggðarlaginu.
Kom hann víða við á ferð sinni
um Ísafjörð og vestursýsluna
allt til Dynjandivogs. Hallgrímur Sveinsson tók á móti
þeim félögum á Hrafnseyri
og hefur trúlega sagt þeim eitt
og annað um Jón Sigurðsson.
Þótti David minnisvert að
koma þar. Þá heimsótti hann
fyrirtæki og stofnanir í bænum, svo sem Menntaskólann
á Ísafirði, Sjóminjasafnið í
Neðstakaupstað, Edinborgarhúsið og fjölmiðla staðarins,
Rúvest og Bæjarins besta.
„Hrikaleg náttúran hér vestra er ótrúlega falleg. Ég hafði
heyrt talað um hana áður en
ég kom en ég upplifi hana

miklu sterkar en ég gat ímyndað mér. Hún er ennþá hrárri
og stórskornari en ég átti von
á. Fólkið hér hefur tekið sérstaklega vel á móti okkur og
allir verið sérlega vinsamlegir
og áhugasamir sem við ræddum við. Það er góð tilbreyting
að koma út á land eftir að hafa
dvalist í Reykjavík í nokkra
mánuði“, sagði David Mees
og bætti við að hann myndi
eflaust koma oftar vestur.
Hlutverk upplýsingafulltrúans er að sinna kynningarmálum fyrir sendiráðið en einnig
að sinna menningartengslum,
sem áður voru á hendi Menningarstofnunar Bandaríkjanna. Tilgangur heimsóknarinnar var einkum að efla tengsl
við einstaklinga og stofnanir
í Ísafjarðarbæ og kynnast lífi
og starfi íbúanna. Upplýsingaskrifstofan er kennd við Daniel Willard Fiske, bandarískan

Safnamennirnir Jón og Heimir leiddu þá David og Lárus aðstoðarmann hans um gáttir í Sjóminjasafninu í Neðstakaupstað.
háskólamann, sem tók ást- og kom upp mesta bókasafni ur þáttur Fiskes í sögu skák- upplýsingaskrifstofunnar. Þar
fóstri við Ísland á 19. öld, íslenskra bóka sem til er í listar á Íslandi þó ótalinn.
má einnig finna marga aðra
skrifaðist á við Jón Sigurðsson Bandaríkjunum. Er stórmerkDaniel Willard Fiske (1831- áhugaverða tengla, svo sem
1904), æviferli hans og sér- við íslenska Fiske-bókasafnið
stæðum tengslum við Ísland við Cornell-háskóla í Íþöku í
eru m.a gerð skil á heimasíðu New York ríki.

David Mees, upplýsingafulltrúi bandaríska sendiráðsins á
Íslandi skoðar hér eitt skipalíkanið í Sjóminjasafninu.

Íbúð til sölu
Til sölu er mjög falleg 2ja herb. 92m² íbúð
í hjarta bæjarins að Aðalstræti 20 á Ísafirði.
Upplýsingar gefur Björn Jóhannesson hdl.,
í síma 456 4577.
12
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Göngudagur fjölskyldunnar í Bolungarvík

Viðurkenningar veittar í fjölskylduleiknum
Að loknum gönguferðum á Göngudegi fjölskyldunnar í Bolungarvík um
þarsíðustu helgi, sem
Heilsubærinn Bolungarvík
stóð fyrir í samvinnu við
UMFB, var komið saman í
Víkurbæ. Þar efndu Löggiltir endurskoðendur
Vestfjörðum til myndasýningar en grunnskólanemar
seldu veitingar. Viðurkenningar voru veittar
fyrir sérlega góða frammistöðu í verkefnum á vegum Heilsubæjarins. Fjölskyldan að Hólastíg 5
vann fyrstu verðlaun í fjölskylduleiknum og fékk
matarkörfu frá Sparkaupum. Krakkar undir 12 ára
aldri fengu sérstaka sæmd
fyrir að ljúka garpaleik
Heilsubæjarins.

Villibráðaveisla
Hin árlega
villibráðaveisla
SKG – Veitinga
verður haldin
laugardagskvöldið
27. október nk.
Í boði verður glæsilegt úrval villibráðar
s.s. hreindýr, gæs, svartfugl, önd, rjúpa,
lax, sjóbirtingur, selur og höfrungur auk
sérvalinna forrétta og eftirrétta úr villtustu
víðáttum landsins.

Á efri myndinni eru garparnir Kristín Hálfdánardóttir, 7
ára, Elías Jónsson, 10 ára, Ragnar Högni Guðmundsson,
10 ára, og Nikulás Jónsson, 6 ára (að verða 7 ára). Á neðri
myndinni er Daðey Steinunn Einarsdóttir og þau Ernir
Steinn, Arna Kristín og Daði Arnarsbörn að Hólastíg 5
með körfuna úr Sparkaupum.

Veislustjóri verður Flateyringurinn
og gleðigjafinn Eiríkur Finnur Greipsson.
Veitt verða verðlaun fyrir bestu
veiðisöguna. Leikin verður lifandi
tónlist yfir borðhaldi. Einnig verða
í boði sérvalin vín.
Verð á mann kr. 4.500.-

Borðapantanir í síma 456 4111

Hótel Ísafjörður

Munið að síðast komust
færri að en vildu!
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt. Víða léttskýjað vestan og norðantil, en
dálítil súld eða rigning af
og til við austurströndina.
Hiti 5-13 stig.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt. Víða léttskýjað vestan og norðantil, en
dálítil súld eða rigning af
og til við austurströndina.
Hiti 3-8 stig.
Horfur á laugardag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt. Víða léttskýjað vestan og norðantil, en
dálítil súld eða rigning af
og til við austurströndina.
Hiti 3-8 stig.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt og rigning
sunnan- og austantil. Lítið
eitt hlýnandi.
Horfur á mánudag:
Norðaustanátt og rigning
norðan- og austantil.
Hiti breytist lítið.

netið

http://frontpage.
simnet.is/alftaf

„Broshýr móti bjartri sól,
breiðir faðm sinn Álftafjörður“, segir í kvæði
Guðmundar Guðmundssonar, Álftafjörður. Kvæðið er að finna á heimasíðu
Félags Álftfirðinga og
Seyðfirðinga vestra.
Þetta er ein af átthagasíðunum sem komið hefur
verið upp til að rækta
tengslin við heimabyggðina. Þar er m.a. leitast
eftir að heyra í fólki hvort
áhugi sé fyrir því að fara í
heimsókn vestur í Súðavík á næsta sumri.

bb.is

Lifandi
fréttir á degi
hverjum!
Góður
auglýsingamáti!
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Föstudagur 19. október
16.50 Sjónvarpskringlan
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (61:90)
18.35 Nornin unga (3:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Renni renni rekkjan mín. (Bedknobs and Broomsticks) Fjölskyldumynd með söngvum úr smiðju Disneyfyrirtækisins. Sagan gerist á Englandi á
tímum seinni heimsstyrjaldar og segir
frá nemanda í nornafræðum og þremur
börnum sem taka til sinna ráða í baráttunni við nasista. Aðalhlutverk: Angela
Lansbury, David Tomlinson og Roddy
McDowall.
21.50 Af fingrum fram (2:10) Jón Ólafsson píanóleikari spjallar við dægurlagahöfunda og tónlistarfólk. Gestur
hans í þessum þætti er Guðmundur Jónsson, gítarleikari og aðallagasmiður Sálarinnar hans Jóns míns.
22.25 Heiðurskonur. (Honest) Bresk
spennumynd í léttum dúr um þrjár systur
sem eru smákrimmar í London á hippatímanum. Aðalhlutverk leika Nicole og
Natalie Appleton úr Alls Saints, Melanie
Blatt og Peter Facinelli.
00.10 Þrettándi stríðsmaðurinn. (The
13th Warrior) Spennandi ævintýramynd
um mann sem gengur til liðs við grimma
stríðsmenn sem eiga í höggi við dularfullan óvin. Aðalhlutverk: Antonio Banderas, Diane Venora og Omar Sharif.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 20. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (63:90)
09.30 Mummi bumba (54:65)
09.35 Bubbi byggir (4:26)
09.40 Litlu skrímslin (15:52)
09.45 Strákurinn (4:6)
09.55 Pokémon (16:52)
10.20 Búrabyggð (24:96)
10.50 At
11.15 Kastljósið
11.35 Skjáleikurinn
15.45 Sjónvarpskringlan
16.00 Íslandsmót í handknattleik.Bein
útsending frá leik Vals og Þórs í karlaflokki.
17.50 Zink
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (9:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
20.55 Blessað barnið. (Maybe Baby)
Bresk gamanmynd frá 2000 um hjón
sem beita öllum ráðum til þess að eignast
barn. Aðalhlutverk: Hugh Laurie, Joely
Richardson og Rowan Atkinson.
22.40 Rekald. (Floating Away) Bandarísk kvikmynd um unga konu í tilfinningakreppu og kynni hennar af tveimur
mönnum sem hjálpa henni að hafa uppi
á syni hennar. Aðalhlutverk: Paul Hogan, Rosanna Arquette og Judge Reinhold.
00.25 Paradís. (Paradise) Bandarísk
bíómynd frá 1991 um tíu ára dreng sem
dvelur sumarlangt hjá hjónum og hjálpar
þeim að vinna úr vandamálum sínum. e.
Aðalhlutverk: Don Johnson, Melanie
Griffith og Elijah Wood.
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 21. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (63:107)
10.20 Babar (16:65)
10.45 Eyjan hans Nóa (6:13)
11.15 Tsitsi (4:5)
11.25 Stafakarlarnir (2:24)
11.35 Nýjasta tækni og vísindi
11.50 Kastljósið
12.20 Skjáleikurinn
15.15 Zink
15.25 Úr fylgsnum fortíðar (1:3)
16.25 Mósaík
17.00 Geimferðin (19:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Spírall (3:10)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 20/20 (2:4) Sakamálasaga úr
Kolaportinu. Annað sjónarhorn: Gegnum súrt og sætt. Höfundar handrits: Árni
Þórarinsson og Páll Kristinn Pálsson.
20.25 Sérgrein: Morð (3:5)
21.00 Fréttir aldarinnar
21.15 Syndir (1:7) (Sins) Breskur
myndaflokkur um mann sem ákveður
að gerast löghlýðinn þegar hann losnar
úr fangelsi. En kona hans, dætur og fyrrum félagar reyna að sannfæra hann um

að það takist ekki og hvetja hann til að
halda áfram fyrra líferni. Aðalhlutverk:
Pete Postlethwaite og Geraldine James.
22.10 Helgarsportið
22.35 Keisarinn og morðinginn. (The
Emperor and the Assasin) Kínversk
bíómynd frá 1999. Myndin gerist á þriðju
öld fyrir Krist og segir frá tilraunum
kóngsins af Qin til að sameina Kína, ástkonu hans og morðingjanum sem er falið
að ráða hann af dögum. Aðalhlutverk:
Gong Li, Zhang Fengyi og Li Xuejian.
01.10 Kastljósið
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 19. október
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Á Lygnubökkum (10:26) (e)
10.00 Stræti stórborgar (18:23) (e)
10.45 Chicago-sjúkrahúsið (23:24)
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Hér er ég (6:24) (e)
13.00 Óvætturinn. (The Blob) Einkennileg hlaupkennd vera kemur utan
úr geimnum. Hún stækkar og stækkar
og líf bæjarbúa er í enn meiri hættu með
hverri mínútunni sem líður.
14.20 Eric Clapton
15.15 Ein á báti (12:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld 2 (7:13)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (21:23)
20.00 Í bóli bjarnar. (Grizzly Falls)
Heillandi kvikmynd um drenginn Joshua
og ævintýri hans. Stráksi lendir í klónum
á bjarndýri en viðskipti þeirra taka
óvænta stefnu. Bjarndýrið virðist ekki
hafa neitt illt í hyggju en ætlar samt ekki
að láta mannfólkið vaða yfir sig. Aðalhlutverk: Tom Jackson, Bryan Brown,
Oliver Tobias, Richard Harris.
21.35 Blóðsugubaninn Buffy (7:22)
22.25 Sök bítur sekan. (The Guilty)
Spennumynd um lögfræðing sem er á
hálum ís. Callum Crane á von á stöðuhækkun. Áður en til þess kemur gerist
hann sekur um kynferðislegt ofbeldi og
óttast um feril sinn. Hann vill ryðja fórnarlambinu úr vegi og ræður ókunnugan
mann til verksins. Crane telur sig þar
með hólpinn en annað kemur á daginn.
Aðalhlutverk: Bill Pullman, Devon Sawa,
Gabrielle Anwar, Angela Featherstone,
Joanne Whalley.
00.15 Bulworth. Bráðskemmtileg gamanmynd með stórleikaranum Warren
Beatty í aðalhlutverki. Bandaríski þingmaðurinn Jay Bulworth er orðinn þreyttur á öllum svikunum og lygunum í kringum sig og ræður mann til að drepa sig.
En áður en hann deyr er hann ákveðinn
i að eyðilegga eigin orðstír og annarra,
alveg þangað til ástin kemur inn í líf
hans. Aðalhlutverk: Warren Beatty, Halle
Berry, Don Cheadle.
02.00 Nick Fury. Hættuleg hryðjuverkasamtök með hina fallegu en jafnframt
hættulegu Viper í broddi fylkingar hóta
að sleppa banvænum vírus í Manhattan.
Leyniþjónustan stendur ráðþrota frammi
fyrir ógnvaldinum en lumar samt á leynivopninu Nick Fury. Leyniþjónustan grátbiður Nick um að snúa aftur til starfa og
á hann erfitt með að láta slíka bón sem
vind um eyru þjóta. Aðalhlutverk: David
Hasselhoff, Lisa Rinna.
03.35 Ísland í dag
04.00 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 20. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.55 Frelsum Willy 2: Leiðin heim
12.30 Best í bítið
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.00 60 mínútur II (e)
16.45 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (21:24)
20.00 Ó, ráðhús (10:22)
20.30 Draumur á Jónsmessunótt. (A
Midsummer Night´s Dream) Klassískt
meistaraverk byggt á sögu eftir William
Shakespeare. Faðir Herminu hefur fundið henni efnilegan eigimann. En dóttirin
er ástfangin af öðru manni og þau flýja
inn í skóginn. Þar með hefst bráðskemmtileg og fjörug atburðarás sem
enginn hefði getað séð fyrir. Aðalhlutverk: Kevin Kline, Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, Stanley Tucci, Calista Flockhart.
22.30 Sunnudagsleikurinn. (Any Given

Sök bítur
sekan
Sök bítur sekan, eða The
Guilty er spennumynd um
lögfræðing á hálum ís sem
Stöð 2 sýnir kl. 22:25 á
föstudagskvöld. Callum
Crane á von á stöðuhækkun
en áður en til þess kemur
er hann sekur um kynferðislegt ofbeldi og óttast um
feril sinn. Hann vill ryðja
fórnarlambinu úr vegi og
ræður ókunnugan mann til
verksins. Crane telur sig þar
með hólpinn en annað
kemur á daginn. Aðalhlutverk leika Bill Pullman,
Devon Sawa og Gabriel
Anwar. Myndir er frá árinu
1999 og er bönnuð börnum.

Sunday) Raunsönn kvikmynd um lífið í
ameríska fótboltanum, utan vallar sem
innan. Tony D´Amato er gamalreyndur
jaxl í þessum bransa. Hann þjálfar nú lið
í Miami og leggur allt í sölurnar til að ná
árangri. Sigurlíkurnar eru ekki miklar
enda besti leikmaðurinn frá vegna meiðsla. En þrátt fyrir dökkt útlit er þjálfarinn
ekki tilbúinn að leggja árar í bát. Aðalhlutverk: Al Pacino, Cameron Diaz, James Woods.
01.05 Draugar fortíðar. (Twilight) Vinargreiði breytist í martröð þegar Harry
Ross, fyrrverandi lögga, samþykkir að
ganga á fund fjárkúgara. Hann hefur
ekki kallað allt ömmu sína og var einn sá
besti í faginu. Nú þarf gamli jaxlinn á
allri sinni reynslu og kænsku að halda
því hann hefur aldrei áður glímt við
jafnófyrirleitna náunga. Aðalhlutverk:
Gene Hackman, Paul Newman, Susan
Sarandon.
02.40 Umsátrið 2. (Under Siege 2) Háspennumynd. Casey Ryback er fyrrverandi sjóliði í Bandaríkjaher. Hann er nú
á ferðalagi með frænku sinni og þau láta
fara vel um sig í hraðlest. Svo óheppilega
vill til að hryðjuverkamenn hafa augastað
á hraðlestinni og ætla henni lykilhlutverk
í vafasömum aðgerðum sínum. Þrjótarnir
eiga ekki von á neinni mótspyrnu frá
gestunum en Casey er ekki maður sem
lætur vaða yfir sig. Hann býður þeim
birginn og fram undan er barátta upp á
líf og dauða. Aðalhlutverk: Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett McGill, Katherine Heigl.
04:20 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 21. október

Föstudagur 19. október
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (6:18
21.00 HM í ralli. Tólfta mót ársins fer
fram í Frakklandi.
21.30 Rándýrið. (Predator) Djúpt í
frumskógum Suður-Ameríku leynist
framandi rándýr, komið langt að til að
fullkomna íþrótt sína, veiði. Flokkur
hermanna undir stjórn Dutch Schaefers,
majórs í bandaríska hernum, er á leið um
þessa frumskóga í leynilegri hættuför. Í
einu vetfangi breytist þessi leiðangur í
örvæntingarfulla baráttu fyrir lífinu
þegar liðsmenn Schaefers týna tölunni
hver af öðrum. Aðalhlutverk: Arnold
Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia
Carillo.
23.15 Rándýrið 2. (Predator II) Rándýrið leikur nú lausum hala í Los Angeles. Þar starfar lögreglumaðurinn Harrigan sem á fullt í fangi með hafa hendur í
hári eiturlyfjasala. Hann býður nú skrímslinu birginn og þarf að glíma við hinn
óboðna gest með hyggjuviti sínu. Aðalhlutverk: Danny Glover, Gary Busey,
Ruben Blades, Adam Baldwin.
00.55 Hugarflug. (Flight Of Fancy)

08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Í guðs nafni
14.50 Leigubílaspjall (e)
15.45 Næturvaktin (1:22) (e)
16.35 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Leiðarlok. (End Of the Affair)
Þriggja stjarna ástarsaga sem hefst í Englandi í byrjun síðari heimsstyrjaldarinnar.
Sarah Miles er í óhamingjusömu hjónabandi. Hún kynnist rithöfundinum Maurice Bendrix í samkvæmi í London og
með þeim takast strax náin kynni. Þau
eiga innilega ástarfundi en svo fer að
Sarah vill slíta sambandinu. Maurice á
erfitt með að taka höfnuninni en hún er
alveg viss í sinni sök. Aðalhlutverk: Ralph Fiennes, Julianne Moore, Stephen
Rea, Ian Hart.
22.10 60 mínútur
23.00 Dauðasök. (A Time to Kill) Tíu
ára þeldökkri stúlku er misþyrmt hrottalega í suðurríkjum Bandaríkjanna. Faðir
hennar skýtur árásarmann dóttur sinnar
til bana og ungur lögfræðingur fær það
erfiða verkefni að verja hann. Áhrifarík
mynd byggð á metsölubók eftir John
Grisham. Aðalhlutverk: Sandra Bullock,
Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey.
01.25 Þögult vitni (5:6) (e)
02.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí
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Fjölskyldumynd um einstaka vináttu á
milli ungs pilts og flugmanns sem nauðlendir vél sinni í nágrenni heimkynna
stráksins. Í fyrstu vill flugmaðurinn ekkert fremur en að komast burt en strákurinn og mamma hans valda því að hann
ílendist. Að lokum verður hann að taka
ákvörðun um hvort hann vilji snúa aftur
til gamla lífsins eða byrja upp á nýtt á
framandi slóðum. Aðalhlutverk: Dean
Cain, Talisa Soto, Miguel Sandoval.
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 20. október
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Trufluð tilvera (6:17)
19.25 Spænski boltinn. Bein útsending.
21.30 HM í ralli
22.00 Upprisan. (Alien Resurrection)
Ripley er klónuð 200 árum eftir dauða
sinn og þarf enn einu sinni að berjast við
geimverur þegar tilraunir vísindamanna
fara úrskeiðis. Hörkuspennandi geimtryllir sem gefur tveimur fyrstu myndunum ekkert eftir. Aðalhlutverk: Sigourney Weaver, Winona Ryder, Dominique
Pinon.
23.45 Hnefaleikar - Roy Jones Jr.
01.15 Kvennaklúbburinn.Erótísk kvikmynd.
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 21. október
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds United og Chelsea.

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 20. október kl. 16:00
Íslandsmótið í handbolta karla: Valur – Þór Akureyri

Stöð 2
Laugardagur 20. október kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 17. október kl. 18:40
Meistarak. Evr.: Manchester United – Deportivo La Coruna
Miðvikudagur 17. október kl. 20:40
Meistarak. Evr.: Bayern Munchen – Spartak Moskva

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

Síðasta helgi var alveg frábær,
hvað gerist á næstu helgi?
Líf og fjör á föstudags- og
laugardagskvöld: Sjón er sögu ríkari!

Munið einnig okkar frábæru
tilboð í sent og sótt!

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

kirkja

fjölmiðlar

Ísafjarðarkirkja:
Messa á sunnudag
kl. 11:00. Sr. Agnes M.
Sigurðardóttir þjónar
fyrir altari.

Porsche 911
Gróðurhús
Porsche-bílarnir taka ekki róttækum breytingum í útliti en þeir breytast samt. Porsche
911 Targa sem kemur á markað í Þýskalandi
8. desember minnir meira á gróðurhús en
bræður hans því að þakið er að mestu gler.
Bíllinn er furðu þungur eða nærri hálft annað
tonn. Vélin er 6 strokka og 320 hö en hámarkshraðinn er 285 kílómetrar. Það ætti að vera
meira en nóg á Vestfjörðum. Verðið er gott
eða aðeins um 160 þúsund mörk (um 7,5 milljónir króna).

17.05 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
18.05 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Einkaspæjarinn (3:14)
19.50 Heiðursmerkið. (The Red Badge
of Courage) Þrælastríðið stendur sem
hæst. Hinn ungi Henry Fleming er kallaður í her Norðanmanna og líst ekkert á
blikuna. Í fyrstu orrustunni reynist honum um megn að sjá félaga sína deyja og
særast og flýr af hólmi. Þegar hann nær
aftur fundum hersveitarinnar skammast
hann sín fyrir frammistöðuna og ákveður
að reyna að vinna bug á óttanum. Aðalhlutverk: Audie Murphy, Bill Mauldin,
Douglas Dick, Royal Dano, John
Dierkes.
21.00 HM í ralli
21.30 Svaðilför Robinson-fjölskyldu.
(New Swiss Family Robinson,) Sannkölluð ævintýramynd um Robinson-fjölskylduna sem tekur að sér að flytja bát
frá Hong Kong til Sidney fyrir kunningja
sinn. Brátt kemur í ljós að ekki er allt
með felldu og til að kóróna fyrri vandamál lenda þau í hrakningum og sleppa
loks við illan leik á eyðieyju. Þar þurfa
þau að kljást við sjóræningja og krókódíla en þegar allt virðist stefna í voða,
berst þeim hjálp úr óvæntri átt. Aðalhlutverk: Jane Seymour, David Carradine,
James Keach.
23.10 Ástarhótelið. (Hotel de Love)
Rómantísk gamanmynd. Fyrir áratug
voru tvíburabræðurnir Rick og Stephen
gagnteknir af sömu stúlkunni, Melissu
Morrison. Hún gaf þá báða upp á bátinn
og hvarf sporlaust. Fyrir einskæra tilvilj-

netið

Hæðaræði
Hæsta bygging heims mun senn rísa í
fjármálahverfi Shanghai, helstu viðskiptaborgar Kína, og á að vera fullgerð eftir þrjú
ár. Byggingin á að heita World Financial
Center (WFC). Nafnið minnir óþægilega á
World Trade Center (WTC). Upphaflega átti
þetta „hús“ að vera 460 m á hæð eða tíu
metrum hærri en Petronas-turninn í Kuala
Lumpur í Malasíu, sem nú er hæsti turn
heims. Nú hefur hins vegar verið ákveðið að
WFC verði ennþá hærri en hversu miklu er
ekki gefið upp, af ótta við að einhver annar
taki sig til og hanni byggingu sem yrði ennþá
hærri. Nálægt miðjum turni eða á 54. hæð á
að vera glæsihótel með sundlaug. Nú er
spurningin hvort nokkur fæst til að gista
eða vinna í þessari byggingu.

un hittast þau öll aftur á Ástarhótelinu,
vinsælum dvalarstað brúðhjóna, og þá
gera gamlar tilfinningar heldur betur
vart við sig. Aðalhlutverk: Aden Young,
Saffron Burrows, Simon Bossell.
00.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Bryndís Friðgeirsdóttir,
svæðisstjóri Rauða
krossins á Ísafirði
svarar:
,,Ég fer á
hverjum degi
inn á
redcross.is,
sem er
heimasíða
Rauða kross
Íslands. Ég nota hana
mikið í vinnunni og til að
fylgjast með því sem félagið er að gera hverju
sinni. Ég fer að sjálfsögðu
inn á bb.is sem er til fyrirmyndar. Þar les ég fréttir
en nenni sjaldnast að fara
inn á netspjallip. Það er
ekki áhugavert að lesa
það sem fólk treystir sér
ekki til að skrifa undir
nafni. Svo fer ég inn á síðuna fridur.is sem er
heimasíða herstöðvarandstæðinga og er fyrir
fólk sem hefur áhuga á
friði og afvopnunarmálum í
heiminum.“

hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
22.50 Malcom in the Middle (e)
23.30 CSI (e)
00.00 Spy TV (e)
00.30 Val áhorfenda. Áhorfendur velja
þann þátt þeir vilja sjá á strik.is
01.30 City of Angels (e)
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 20. október

Föstudagur 19. október
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Þátturinn
19.30 Mótor (e)
20.00 Charmed
21.00 Kokkurinn og piparsveinninn.
Piparsveinninn Tóti vill ná sér í konu
og festa ráð sitt og það fljótt. Eftir að
hafa reynt pöbbana án árangurs talar
hann við kokkinn, vin sinn, og spyr
hann ráða. Kokkurinn býðst til að kenna
honum að elda og redda fyrir hann
stelpum á æfingastefnumót. Við fylgjumst með...
21.50 DV – fréttir
21.55 Málið
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við
aðila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá

12.00 Yoga
12.30 Dateline
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa Laugin
16.30 Small Town X. Þátturinn gerist í
litlum smábæ þar sem allt gengur sinn
vanagang þar til framið er hrottalegt morð.
Bæjarbúar taka höndum saman í leit af
hinum seka – en hver er morðinginn?
17.30 Þátturinn
18.30 Charmed
19.30 Two Guys and a Girl
20.00 Grounded for Life
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Íslendingar. Nýr, íslenskur spurninga- og spjallþáttur um hegðun, atferli
og skoðanir Íslendinga. Hér reynir fyrst
og fremst á hyggjuvit og almennar ályktanir þannig að fjölskyldan heima í stofu
getur vel tekið þátt í leiknum.
22.00 Saturday Night Live. Nýr og
heimsfrægur stjórnandi í hverjum þætti
og skærustu stjörnur dægur-tónlistarinnar
troða upp. Skemmtiþáttur af bestu gerð.
23.00 Shades of L.A.
23.30 Law & Order - SVU (e)
00.30 Val áhorfenda
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 21. október

Stórleikur kvöldsins í Meistarakeppni Evrópu ver
fram á Old Trafford í Manchester er heimamenn
taka á móti spæn-ska liðinu Deportivo La Coruna.
Leikurinn er sýndir á Sýn og hefst útsending kl.
18:40.
Fimmtudagur 18. október kl. 18:45
Evrópukeppni félagsliða: Leeds United – Troyes
Laugardagur 20. október kl. 19:25
Spænski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 20. október kl. 23:45
Hnefaleikar: Fernando Vargas – Shibata Florens
Sunnudagur 21. október kl. 12:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 21. október kl. 14:55
Enski boltinn: Leeds United – Chelsea
Mánudagur 22. október kl. 18:50
Enski boltinn: Middlesbrough – Sunderland

12.00 Yoga
12.30 Silfur Egils. Fjörmikill, skemmtilegur og óháður umræðuþáttur um pólitík
og þjóðmál.
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence
16.30 Innlit-Útlit
17.30 Judging Amy
18.30 Fólk – með Sirrý
19.30 Dateline. Einn vinsælasti fréttaskýringaþáttur heims. Nokkrir af frægustu
fréttamönnum Bandaríkjanna kafa ofan í
málefni dagsins með sannleikann einan
að leiðarljósi..
20.00 King of Queens. Bandarísk gamanþáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
21.00 The Practice. The Practice er með
vinsælustu sjónvarpsþáttum heims, enda
um að ræða vandað og ögrandi lögfræðidrama sem höfðar til allrar fjölskyldunnar.
21.50 Mál vikunnar
22.00 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00.20 Mótor (e)
00.50 48 Hours (e)
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

lesandi

Hvenær fer
jarðarförin
fram?

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

Í tilefni þess að skákmenn
víðsvegar af Vestfjörðum, og
jafnvel úr öðrum landsfjórðungi,
eru skráðir sem Bolvíkingar á
heimasíðu Tafldeildar Bolungarvíkur hjá Strik.is, og vegna þess
að Taflfélag Bolungarvíkur virðist hafa eignað sér þá og hlutverk Skáksambands Vestfjarða í
deildarkeppni Skáksambands
Íslands, vil ég segja eftirfarandi:
Nú er Skáksamband Vestfjarða orðið svo lasið og lúið
að líf þess virðist alveg að verða
búið, því einhver var svo ansi
hugmyndaríkur að innlima það í
Tafldeild Bolungarvíkur.
Og mér er spurn. Hvenær fer
jarðarförin fram? Verða
aðstandendur ekki látnir vita?
Reykjavík, 16. okt. 2001.
Matthías Kristinsson, fyrsti
formaður Skáksambands
Vestfjarða.
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Listi tímaritsins Frjálsrar verslunar yfir stærstu fyrirtæki landsins

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf.,
er stærsta fyrirtæki Vestfjarða
Hraðfrystihúsið – Gunnvör
hf., í Hnífsdal er stærsta fyrirtæki Vestfjarða samkvæmt
lista tímaritsins Frjálsrar
verslunar sem kom út fyrir
stuttu. Velta fyrirtækisins nam
2.714 milljónum króna á síðasta ári sem er rúmlega 1.800
milljóna króna meiri velta en
hjá því fyrirtæki sem er í öðru
sæti, Orkubúi Vestfjarða, sem
velti 871 milljón króna. Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf., er í
70. sæti yfir stærstu fyrirtæki
landsins og Orkubú Vestfjarða
er í 160. sæti.
Í þriðja sæti yfir stærstu fyrirtæki Vestfjarða er Oddi hf.,
á Patreksfirði með 750 milljóna króna veltu. Þá kemur
Sparisjóður Bolungarvíkur

með 532 milljónir, þá Eyrasparisjóður með 306 milljónir,
þá Kaupfélag Steingrímsfjarðar með 301 milljón og
Sparisjóður Önundarfjarðar
með 289 milljónir króna. Póls
hf., á Ísafirði er áttunda stærsta
fyrirtæki fjórðungsins með
231 milljóna króna veltu, þá
kemur Sparisjóður Þingeyrarhrepps með 172 milljónir, þá
Mjólkursamlag Ísfirðinga
með 168 milljónir, þá Fiskvon
ehf., með 135 milljónir, þá
Sparisjóður Súðavíkur með
109 milljónir og Sparisjóður
Strandamanna er í 13. sæti
listans með 61 milljóna króna
veltu.
Eins og kunnugt er sameinuðust Sparisjóður Önundar-

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í Hnífsdal.
fjarðar, Eyrasparisjóður, apríl á þessu ári undir nafni
Sparisjóður Þingeyrarhrepps Sparisjóðs Vestfirðinga. Samog Sparisjóður Súðavíkur í anlögð velta sjóðanna fjögurra

nam 876 milljónum króna á
síðasta ári, sem hefði hleypt
þeim í annað sæti listans.

Ríkisútvarpið„öryg
gistæki allra landsmanna“ ótraustara en Bylgjan
Ríkisútvarpið„öryggistæki

Útsendingar RÚV í Bolungarvík féllu niður enn einu sinni
Hvorki Rás 1 né Rás 2 á
FM náðust í Bolungarvík fyrri
hluta dags á sunnudag. Einhverjir sem höfðu handbær
tæki með langbylgju gátu
hlustað á það sem þar var sent
út. Í langbylgjusendingum er
víxlað öðru hverju milli Rásar
1 og Rásar 2 og þá iðulega í

því og yfirleitt er þá hægt að
treysta á Bylgjuna. Hjá Ríkisútvarpinu hefur blaðið fengið
þær upplýsingar að Landssíminn sjái um dreifingu á útsendingum RÚV og beri ábyrgð á
því að þær séu í lagi
Varðandi bilanagjarnan útsendingarbúnað Ríkisútvarps-

ins hér vestra sagði Heiðrún
Jónsdóttir, upplýsingafulltrúi
Landssímans hins vegar, að
þar væri við Ríkisútvarpið að
eiga þar sem búnaðurinn væri
í eigu þess. Rétt er að taka
fram, að í þessum málum er á
engan hátt við starfsmenn
Landssímans hér vestra að

sakast, né heldur Ríkisútvarpsins. Hér er einfaldlega
spurningin um það, hvar og
hvenær og til hvers peningarnir eru notaðir. Ekki er annað
vitað en starfsmenn Landssímans á Vestfjörðum, tæknimenn og aðrir, sinni sínum
störfum með ágætum.

Enn fækkar á Vestfjörðum og konum þó meira en körlum

Vestfirðir

Vestfirðingar orðnir rétt
um átta þúsund talsins

Skulda um
þriðjung
milljónar á
hvern íbúa

Fólki á Vestfjörðum
fækkaði um 122 eða liðlega
1,5% fyrstu níu mánuði
þessa árs. Þeir sem búsettir
eru á Vestfjörðum eru nú
alveg um 8 þúsund en voru
8.144 hinn 1. desember síðastliðinn. Frá útlöndum
fluttust þó fleiri til Vestfjarða (95) en frá Vestfjörðum til útlanda (78). Þannig
fluttust 139 fleiri frá Vest-
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miðjum þáttum. Þess vegna
verður oft lítið gagn að slíku
útvarpi og lítt áhugavert að
hlusta á hálfa þætti.
Samkvæmt heimildum
blaðsins er lítið um að Bolvíkingar tilkynni um það þótt
útsendingar Ríkisútvarpsins
falli niður enda orðnir vanir

fjörðum til annarra landshluta
en fluttust til Vestfjarða úr
öðrum landshlutum. Langmest hefur fækkað í Bolungarvík fyrstu níu mánuði ársins
eða um 49 manns. Það er um
5% fækkun en íbúar í Bolungarvík töldust 999 hinn 1.
desember.
Í Ísafjarðarbæ fækkaði um
30, í Vesturbyggð um 16, í
Tálknafjarðarhreppi um 11, í

16

Hólmavíkurhreppi um 9, í
Kirkjubólshreppi um 8, í
Broddaneshreppi um 6 og í
Reykhólahreppi um 4. Í Árneshreppi stóð íbúafjöldi í
stað. Í Súðavíkurhreppi og
Kaldrananeshreppi fjölgaði
um 1 í hvorum hreppi og í
Bæjarhreppi fjölgaði um 9.
Á Vestfjörðum eru allmiklu
færri konur en karlar og sígur
þar enn á ógæfuhliðina. Með

því áframhaldi hlýtur að
koma að því, að Vestfirðingar geti ekki lengur endurnýjað sig með hefðbundnum aðferðum heldur verði
þeir að viðhalda sér á svipaðan hátt og gert er í munkaklaustrum. Í því sveitarfélagi þar sem munurinn er
nú mestur eru karlar um
50% fleiri en konur en það
er í Kirkjubólshreppi.

Um síðustu áramót var
Vesturbyggð skuldugasti
kaupstaður landsins ásamt
Ólafsfirði, sé miðað við skuldir á hvern íbúa. Frá þessu var
greint í Svæðisútvarpi Vestfjarða.
Þar kom fram, að skuldin á
hvern íbúa í Vesturbyggð hefði
verið um 450 þúsund. Skuldir
Bolungarvíkurkaupstaðar
voru um 350 þúsund á hvern
íbúa en í Ísafjarðarbæ og
Reykhólahreppi voru skuldirnar um 330 þúsund á mann.
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