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Úr Rauða hernum til Ísafjarðar
Vadim Fyodorov og Katheryna Pavlova, harmonikkusnillingur
og ballettdansari eru búsett á Ísafirði. Sjá viðtal í miðopnu.
Stórbyg
ging Ágústs og Flosa ehf. í miðbæ Ísafjarðar
Stórbygging

Seinkun á afhendingu stálgrindar tefur framkvæmdir
Litlar sem engar framkvæmdir eru nú við verslunarmiðstöðina sem Ágúst og
Flosi ehf. byggja í miðbæ Ísafjarðar. Að sögn Ágústs Gíslasonar er grunnurinn tilbúinn
og allar lagnir klárar en beðið
er eftir stálgrind sem verið er
að smíða á Bretlandi. Er nú
orðin fimm vikna seinkun á
afhendingu hennar og liggur
því ljóst fyrir að Vestfirðingar
muni ekki geta gert jólainn-
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kaupin í ár í nýrri verslunarmiðstöð eins og fyrirhugað
var. Segir Ágúst að nú sé stefnt
að því að ljúka framkvæmdum fyrir páska en þær hafi
hingað til tafist af mörgum og
margvíslegum ástæðum þó
svo að seinkun á afhendingu
stálgrindarinnar vegi þyngst.
Hefur tíminn undanfarnar
vikur verið notaður til að
ganga frá lóðinni og Ágúst
segir að margir hafi lýst yfir
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ánægju með hvernig staðið
var að fráganginum en m.a.
hefur vakið athygli hversu
snyrtilegt byggingarsvæðið
er. Þar eru til að mynda engar
moldar- og sandhrúgur sem
oftast fylgja slíkum framkvæmdum og eru öllum til
ama, einkum þó í hvassviðri.
Aðspurður um hvort hann
hafi orðið var við að iðnaðarmenn séu farnir að leita út á
land í kjölfar samdráttar í

Byggingarsvæðið við Hafnarstræti á Ísafirði.
byggingariðnaði á höfuðborg- þjóðfélaginu séu forsendur
arsvæðinu, þá segist Ágúst þannig að byggingariðnaður
vissulega hafa orðið var við á mjög undir högg að sækja
slíkt, reyndar í litlum mæli sem og fleiri atvinnugreinar
ennþá, en efast ekki um að enda rísi enginn atvinnurekstþað eigi eftir að aukast umtals- ur undir þeirri vaxtapólitík
vert. Segir hann jafnframt að í sem rekin sé í dag.
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Undirbúningsfundur á Hótel Ísafirði næstkomandi sunnudag

Ísafjörður

Ný verslun í
Aðalstræti

Þær Bryndís Jónsdóttir og
Helga Birna Jónsdóttir á Ísafirði hyggjast opna verslun í
Aðalstræti á Ísafirði í byrjun
næsta mánaðar. „Í búðinni
verða seldar ýmsar vörur fyrir
konur og karla. Upphaflega
ætluðum að selja nærfatnað
en þess konar búðir hafa
sprottið upp eins og gorkúlur
í bænum að undanförnu og
þess vegna var fallið frá þeirri
hugmynd“, sagði Bryndís.
Verslunin verður þar sem
raftækjasala Pólsins var áður.
„Við tökum yfir allan trévörulager Pólsins og komum til
með að selja þær vörur ásamt
öðru“, segir Bryndís.

Vestfirðir

Birna í stjórn
Fornleifasjóðs
Birna Lárusdóttir, formaður
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, er
einn þriggja stjórnarmanna
Fornleifasjóðs sem menntamálaráðherra hefur skipað til
tveggja ára samkvæmt nýjum
þjóðminjalögum og gegnir
hún þar varaformennsku. Auk
hennar eru í stjórninni séra
Þórir Stephensen, formaður,
og Magnús Þorkelsson fornleifafræðingur.
Birna er skipuð samkvæmt
tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fornleifasjóður hefur það hlutverk
að stuðla að varðveislu og
rannsóknum á fornleifum og
forngripum. Stjórn hans úthlutar úr sjóðnum styrkjum
til rannsóknar- og varðveisluverkefna.

Stofnun stuðningsfélags
krabbameinssjúklinga á döfinni
Um þessar mundir er verið
að kanna grundvöll þess að
stofna á norðanverðum Vestfjörðum
stuðningsfélag
krabbameinssjúklinga og
annarra sem eiga við erfiða
sjúkdóma að etja. Á sunnudag
voru ýmsir sem áhuga hafa á
þessu máli kallaðir saman á
fund á Hótel Ísafirði og annar
fundur verður á sama stað
núna á sunnudaginn. Á sínum
tíma var starfandi á Ísafirði
félag sem nefndist Krabbameinsfélag Ísafjarðar en það
mun hafa liðið undir lok fyrir
um 10-15 árum.
Í Bæjarins besta í síðustu
viku var ítarlegt viðtal við Sigurð Pálmar Þórðarson á Ísafirði, þar sem einkum var fjallað um baráttu hans við
krabbameinið og þau átök sálarinnar ekki síður en líkamans
sem slíku fylgja. Þar kom fram
sú skoðun Sigurðar Pálmars,
að í heilbrigðiskerfinu skorti
nokkuð á andlegan stuðning í
meðferð við erfiðum sjúk-

dómum. Jafnframt nefndi
hann þörfina fyrir stuðningsfélagsskap og þann styrk sem
sækja má til þeirra sem gengið
hafa í gegnum svipaðar raunir.
Frumkvöðull að undirbúningi að stofnun félagsskapar
af þessu tagi nú er Sigurður
Ólafsson á Ísafirði. Hann hefur reyndar verið með slíkt
verkefni í huga allt frá því á
síðasta vori. Sigurður hefur
ekki fengið krabbamein eða
annan válegan sjúkdóm heldur er rótin að þessu starfi hans
önnur. Aðdragandinn er sá,
að þegar Krabbameinsfélag
Íslands var með söfnunarátak
í vor tóku Kiwanismenn og
Lionsmenn að sér söfnunarstarfið. Það kom í hlut Sigurðar sem formanns Kiwanisklúbbsins Bása á Ísafirði að
vera í sambandi við Krabbameinsfélag Íslands.
„Ég spurði hvort ekki væru
einhverjir tengiliðir á Vestfjörðum sem gætu unnið með
okkur og fékk þau svör að svo

væri ekki. Um leið var því
stungið að mér hvort ég myndi
vilja skoða það að stofna félag. Ég taldi þá að ég hafði
engan tíma til þess en fór svo
að hugsa það nánar. Ég ræddi
þetta við Þórdísi Þorleifsdóttur í Hnífsdal, sem tók mjög
vel í þessa hugmynd og við
höfum síðan haft samband við
margt fleira fólk. Og núna á
sunnudaginn létum við loks
verða af því að hóa saman
fólki á hótelinu og ræða hvort
grundvöllur sé fyrir því að
stofna hér krabbameinsfélag.
Það var samdóma álit allra að
það væri þess vert að reyna
þetta“, segir Sigurður Ólafsson.
Eftir fundinn á Hótel Ísafirði á sunnudag hefur Sigurður haft samband við
Krabbameinsfélag Íslands
syðra og þar eru menn fullir
áhuga. „Þau eru tilbúin að
styðja okkur á allan hátt. Þar
á meðal er Sigurður Björnsson
krabbameinslæknir sem er fús

að koma vestur og halda fyrirlestur á stofnfundi eða öðrum fundi ásamt einhverjum
öðrum frá félaginu.
Við höfum hugsað okkur
að þetta félag yrði fyrir alla
norðanverða Vestfirði, frá
Þingeyri og til Bolungarvíkur
og Súðavíkur. Einnig og ekki
síður að félagið verði ekki einungis fyrir þá sem hafa lent í
krabbameini, heldur alla sem
hafa áhuga á þessum málum.
Síðan mundi félagið ekki síst
starfa sem forvarnafélag. Ég
tel heppilegt að í stjórn þessa
félags veljist meðal annars
fólk úr heilbrigðisgeiranum
og má geta þess, að á fundinum á sunnudag voru tvær
hjúkrunarkonur og við höfum
ekki síður hug á því að ræða
við lækna um þetta mál“, segir
Sigurður Ólafsson.
Framhaldið verður rætt á
Hótel Ísafirði á sunnudaginn,
28. október kl. 17, og upp úr
því verður væntanlega hægt
að undirbúa formlegan stofn-

fund. Á fundinn á hótelinu á
sunnudag eru allir velkomnir
sem áhuga hafa á þessum málum, hvort sem þeir hafa
nokkru sinni kennt sér meins
eða ekki og hvort sem þeir
starfa í heilbrigðisgeiranum
eða hafa aldrei komið nálægt
honum.
Formaður Krabbameinsfélags Ísafjarðar, sem mun
hafa verið stofnað um 1970
og starfað um fimmtán til tuttugu ár, var Úlfur heitinn
Gunnarsson læknir. Sigurður
Ólafsson óskar eindregið eftir
því, að fólk sem starfaði í því
félagi hafi samband og greini
frá vitneskju sinni um það.
Ekki síst væri fengur að einhverjum gögnum frá því félagi. Þeir sem geta gefið upplýsingar um Krabbameinsfélag Ísafjarðar geta haft samband við Sigurð í síma 456
4102 eða Sigrúnu Sigurðardóttur hjúkrunarfræðing í
síma 456 3774 og 891 7654.

Ísafjarðarkirkja

Opið hús á sunnudag
Opið hús verður í Ísafjarðarkirkju á sunnudag-

inn milli kl. 14 og 17. Tilgangurinn er einkum að svara þeirri

HLÍF ÍBÚÐIR ALDRAÐRA
Starfsmaður óskast í 60% starf við
heimilishjálp.
Upplýsingar hjá forstöðumanni Hlífar,
Elínu Þóru Magnúsdóttur.

spurningu, hvað gerist í þessari stóru byggingu, sem hýsir
bæði kirkju og safnaðarheimili og hvernig þar er umhorfs
innandyra. Vel verður tekið á
móti öllum og þeir leiddir um
hinar mörgu vistarverur hússins. Safnaðarfólk kynnir það
sem þarna fer fram og svarar
spurningum gesta.
Í safnaðarsalnum verða léttar veitingar en jafnframt verða
margir viðburðir. Hulda
Bragadóttir sest við orgelið
og kynnir þetta glæsilega
hljóðfæri með tóndæmum,

Ísafjarðarkirkja.
krakkaklúbburinn Kubbur
verður með óvænta uppákomu og unglingarnir í æskulýðsfélaginu ætla að setja upp
nútímauppfærslu af sögunni

Misjafnt er á garðann gefið
Boðaðar skattalækkanir ríkisstjórnarinnar eru, að sögn, einhverjar umfangsmestu og róttækustu breytingar í skattamálum sem gerðar hafa verið. Þetta þótti
fulltrúum á Landsfundi Sjálfstæðisflokksins ekki nægilegt og buðu
betur.
Sátt virðist um niðurfellingu tekjuskatts af húsaleigubótum. Hér á
þessum vettvangi, hefur því verið haldið fram, að aflétta beri fasteignaskatti á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Lækkun fasteignaskatts er réttlætismál þótt
eflaust megi deila um hversu langt eigi að ganga með skattleysi eigna. Um tekjuskatt gildir öðru máli. Og í þeim efnum sýnist sitt hverjum. Þannig hefur formaður Frjálslynda flokksins lýst því yfir að enda þótt hann sé ekki talsmaður hátekjuskatts á meðaltekjur, þá fallist hann ekki á lækkun hans meðan ekki sé litið til
breytinga á skattlagningu þurftartekna.
Háir skattar orka alltaf tvímælis, hvort heldur er á fyrirtæki eða einstaklinga.
Að báðum þessum þáttum verður því að huga þegar gengið er til svo viðamikilla
breytinga á skattheimtu hins opinbera og nú eru boðaðar. Eina ferðina enn er því
rétt að minna á fyrrum áform Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks um afnám
tekjuskatts, sem réttilega hefur verið kallaður launamannaskattur. Þessi fyrirheit

Frá útgefendum:

virðast gleymd og grafin líkt og svo margt annað.
Í skattatillögum sínum lyftir ríkisstjórnin ekki svo mikið sem litla fingri til að
aflétta því ótrúlega ranglæti sem felst í því að skattleggja lífeyrisgreiðslur
til eftirlaunaþega eins og um tekjur fyrir framlagða vinnu væri að ræða.
Þó hefur margsinnis verið sýnt fram á að meirihluti þessara greiðslna
byggist á ávöxtun fjármagns og áður skattlögðum launatekjum og beri
því að skattleggja þær sem hverjar aðrar fjármagnstekjur. Framhjá þessu réttlætismáli ganga stjórnvöld með bundið fyrir bæði augu og tappa í eyrum. Þau hafa
hins vegar ekki gleymt skjólstæðingum sínum með gjafakvótann svo sem umfjöllun um skattafrumvarpið í fjölmiðlum undan farið ber með sér.
Því miður verður það að segjast eins og er að hinir lægst launuðu hópar þjóðfélagsins hafa með öllu gleymst í áformum ríkisstjórnarinnar um lækkun tekjuskatts. Hefði þó mátt ætla, að væri þörf annars staðar, þá ríkti nauðsyn á þeim
bæjum. Umtalsverð hækkun skattleysismarka hefði að öllum líkindum komið
þessum hópum best. Prósentur skipta meira máli fyrir þá sem hafa árslaun þessa
fólks í mánaðarkaup.
s.h.

LEIÐARI

um Miskunnsama Samverjann. Einnig verður brúðuleikhús og söngur fyrir alla fjölskylduna.

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.

Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang:
bb@bb.is• Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is • Blaðamaður: Sigurður Pétursson, sími 456 3139, netfang: siggip@bb.is
• Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur: www.bb.is • Lausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • Áskriftarverð er kr. 170 eintakið
• Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.
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Haldið upp á tvítugsafmæli Bakkaskjóls í Hnífsdal

Hvatarkonur báru
forna hatta og sungu
– margar góðar afmælisgjafir bárust frá velunnurum leikskólans
Mikið fjör var á leikskólanum Bakkaskjóli í Hnífsdal
þegar haldið var upp á tvítugsafmæli hans sl. föstudag.
Segir Elísabet Gunnlaugsdóttir forstöðumaður að aldrei fyrr
hafi hún komið í jafn skemmtilegt afmæli hjá opinberri
stofnun. „Þetta tókst allt saman alveg ljómandi vel. Barnakór söng undir stjórn Kristins
Níelssonar og hjónin Guðrún

Jónsdóttir og Torfi Einarsson
tóku lagið við mikinn fögnuð
viðstaddra. Kvenfélagskonur
í Hvöt komu skreyttar fornum
höttum og sungu en kvenfélagið átti einmitt mestan heiður að stofnun skólans á sínum
tíma“, segir Elísabet.
Leikskólinn fékk margar
góðar gjafir á afmælisdaginn.
„Hraðfrystihúsið-Gunnvör
gaf 50 þúsund krónur til leik-

fangakaupa og Fiskvinnslan
Hnífar og Útgerðarfélagið
Mímir gáfu sófa. Þá gaf kvenfélagið Hvöt 150 þúsund
krónur til kaupa á stólum og
Ísafjarðarbær gaf leikkastala
sem væntanlegur er um næstu
mánaðamót. Trésmiðjan í
Hnífsdal gaf svo og setti upp
tvær stórar hillur í leikskólann“, segir Elísabet.

Aflatölur úr Bolungarvík eftir breytt kvótakerfi

Nær 50% samdráttur í
ýsu frá sama tíma í fyrra
Nokkru minni afli kom á
land í Bolungarvík í septembermánuði ár en á sama tíma
í fyrra. Alls var landað rúmum 640 tonnum nú en tæpum 740 tonnum í fyrra. Ýsu-

veiðar hafa dregist mikið saman. Í fyrra var landað um 285
tonnum af ýsu í Bolungarvík
en nú ekki nema 145 tonnum
og er það nærri 50% samdráttur.

Þorskafli jókst þó nokkuð
en hann var 360 tonn í fyrra
en er nú 450 tonn. Mun
meira af steinbít og hlýra
var landað í ár en í fyrra eða
tæp sextán tonn.

Barnakór söng undir stjórn Kristins Níelssonar, aðstoðarskólastjóra Tónslistarskólans.

Kataryna Pavlova kennir listdans í Listaskóla Rögnvaldar

Aginn rússneskur þótt
kennt sé á íslensku
Fjórtán stúlkur á aldrinum
6-9 ára eru nú í ballettnámi í
Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar á Ísafirði hjá listdanskennaranum Katarynu Pavlovu frá Úkraínu.
Mikil aðsókn reyndist vera
í ballettinn og komust færri
að en vildu. Einn piltur skráði
sig en hætti við á síðustu
stundu. Ekki er óalgengt að
piltar læri ballet þó svo að
viðhorfið sé oft þannig að
hann sé einungis fyrir stelpur.

Kennt er tvisvar í viku og farið
í grunnsporin. Stúlkurnar voru
einbeittar og spenntar að æfa
stöðu eitt, eins og sagt er á
balletmáli, þegar litið var inn
á æfingu. Þrátt fyrir að Kataryna sé aðeins búin að vera á
Íslandi í tæpt ár hefur hún náð
nokkrum tökum á íslenskunni
og leiðbeinir stúlkunum á íslensku þannig að þær læra
fagorðin á sínu móðurmáli.
Ballet er öguð listgrein og
eru nemendurnir fljótir að

læra að ekki dugir annað en
að halda á allan tímann hjá
Katarynu. Þrátt fyrir að kennslan fari fram á íslensku, þá er
aginn rússneskur. Ekki er vitað til þess að ballet hafi áður
verið kenndur hér fyrir vestan
en á sínum tíma kenndi Bryndís Schram jassballet á Ísafirði. Þótti það mikil nýbreytni
og nýttu konur sér það óspart
til að koma línunum í lag. Um
listrænt gildi skal ósagt.
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Fasteignaviðskipti

Flugfélag Íslands kynnir nýja áætlun, netbókanir og pakkaferðir

Fyrsta flug félagsins á
daginn er nú til Ísafjarðar
TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax:
Fax: 456
456 4547
4547 –– Netfang:
Netfang: tryggvi@snerpa.is
tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús

3ja herb. íbúðir

Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi.
Tilboð óskast
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 43: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum. ásamt
bílskúr. Séríbúð á neðstu hæð.
Húsið málað að utan ´00
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
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 4: 175,5 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 36 m²
bílskúr Verð 11,5 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endurnýjað. Tilboð óskast
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), mikið uppgert. Húsið
er í hjarta bæjarins. Ræktuð
eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu. Húsið allt nýmálað að utan. Skoðum
öll tilboð. Verð 6,1 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

Hlíf II: 65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr. Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr.Verð 5,8 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 m² bílgeymslu.
Verð 9,1 m.kr.

Frá kynningunni á Ísafirði. Fv. Gróa Ásgeirsdóttir sölustjóri
FÍ, Jón Karl Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍ og Arnór
Jónatansson, svæðisstjóri FÍ á Ísafirði.
út reglulega en allir farþegar
tilboð, án þess að þurfa að
félagsins geta bókað þessi
ganga í netklúbb eða að

2ja herb. íbúðir

Verslunarhúsnæði
Hrannargata 2: 164,1 m² verslunarhúsnæði á 1. hæð og kjallara.
Húsnæðið er tilvalið fyrir rekstur
verslunar og/eða videoleigu.
Verslunarinnréttingar geta fylgt
með. Verð 6,3 m.kr.

Fasteignir
í þessari
auglýsingu

4-6 herb. íbúðir
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verði jafnvel komin um áttaleytið til Ísafjarðar.
Í kynningu sinni ræddu
stjórnendur fyrirtækisins
sérstaklega þá möguleika
sem eru í boði á Netinu en
þar er nú hægt að bóka sig
beint og afla upplýsinga um
þjónustu félagsins. Fram
kom að viðskiptavinir
félagsins hafa tekið þessari
nýjung mjög vel og fer um
20% af sölu Flugfélagsins
beint í gegnum netsíðuna
sem er orðin stærsta sölunet
á landinu. Netsíðan þykir
einföld í notkun og er opin
allan sólarhringinn þannig
að viðskiptavinir geta fengið
afgreiðslu þegar þeim
hentar. Þeir hafa einnig í
vaxandi mæli notfært sér
þau sértilboð sem send eru

Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt sér geymslu og þvottahúsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax
Verð 6,3 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Sundstræti 22: 68 m² 2ja-3ja
herb. íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi. Verð 4 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í kjallara
í þríbýlishúsi. Verð 3,9 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Verð 5 m.kr.

eru aðeins

Engjavegur 25: 86,1 m² 3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Laus fljótlega. Áhv. hagstæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 11: 122,9 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð til vinstri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
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Flugfélag Íslands hélt
fyrir stuttu kynningu á Hótel
Ísafirði þar sem félagið
kynnti vetraráætlun sína og
það helsta í starfsemi félagsins. Fyrir hönd félagsins
mættu þau Jón Karl Ólafsson framkvæmdastjóri, Árni
Gunnarsson markaðsstjóri
og Gróa Ásgeirsdóttir sölustjóri. Ný vetraráætlun hefur
verið gefin út og kom fram
að fólk hér fyrir vestan á
ekki lengur að þurfa að bíða
eftir morgunvélinni þar sem
Ísafjörður er nú fyrsti
áfangastaður á morgnana
eftir að flugi til Vestmannaeyja var hætt. Af sömu
ástæðu má gera ráð fyrir að
næsta sumar verði kannaðir
möguleikar á að flýta morgunfluginu þannig að vélin

sýnishorn af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar eru
veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1
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Metaðsókn í Vigur þrátt fyrir færri skemmtiferðaskip

Gott veður í sumar
gerði gæfumuninn
– hjá eyjarfólkinu sem býr við kýr, dúntekju og ferðamenn

Gestir gæða sér á þeim veitingum sem í boði voru á kynningu Flugfélags Íslands.
eina, tvær eða fleiri nætur
aðrar kvaðir fylgi.
Einnig voru kynntar þær
ásamt morgunverði.
pakkaferðir sem félagið
Þeim, sem að kynningbýður en undanfarin ár hafa
unni stóðu kom saman um
slíkar ferðir notið vinsælda
að þetta hefði verið vel
meðal landsmanna. Í vetur heppnaður fundur en gaman
mun Flugfélagið bjóða upp hefði verið að sjá fleiri gesti.
Tíu ungmenni af norðá Helgarslaufur og UpplyftÁ næstu vikum verður
anverðum Vestfjörðum
ingu fyrir einstaklinga eða
Flugfélagið með sambærivoru á Hvammstanga um
hópa. Innifalið er flug á
lega kynningu á öðrum
síðustu helgi á Landsmóti
einhvern af áfangastöðum áfangastöðum félagsins fyrir
Æskulýðsfélaga þjóðfélagsins og hótelgisting í
viðskiptavini sína.
kirkjunnar.
Mót þetta eða ráðstefna
bar heitið Frábært fólk og
var á vegum fræðslusviðs
Biskupsstofu. Í hópnum
voru sex fulltrúar úr Hólssókn í Bolungarvík og
fjórir úr Ísafjarðarsókn.

Vestfirðir

Ungmenni
á ráðstefnu

Bændur og búalið í Vigur
á Ísafjarðardjúpi stóðu í
ströngu í sumar því aldrei
hafa fleiri gestir heimsótt
eyjuna, eða um 3000 manns.
Að sögn Salvars Baldurssonar, bónda í Vigur, var
þetta talsverð aukning frá
fyrra ári þó svo að færri
skemmtiferðaskip kæmu.
En gott veður gerði gæfumuninn og laðaði að fleiri
ferðamenn en áður. Að
venju komu flestir í júlí og
byrjun ágúst en sumir komu
þó með farfuglunum strax í
maí og enn aðrir sóttu eyjuna heim í september til að
njóta síðustu andvarpa sumarsins.
Þarna var um dagsferðir
að ræða og sáu Sjóferðir
Hafsteins og Kiddýjar ehf.
um að flytja fólk milli lands
og eyjar. Oftast nær var leiðsögumaður um borð og sá
hann um leiðsögn í eyjunni
en stöku sinnum leystu
bændurnir hann af hólmi og
varla hefur gestunum þótt
það verra enda öngvir jafn
gjörkunnugir eyjunni og
sögu hennar. Dásemdir eyj-

unnar og náttúrufegurð Djúpsins láta fáa ósnortna og margur
verður orðlaus þegar hann
finnur sig í slíku sköpunarverki.
Að skoðunarferð lokinni
tíðkast að bjóða upp á kaffi
og þjóðlegt, heimabakað meðlæti í Viktoríuhúsi og venjulega hafa gestirnir verið svo
uppnumdir þegar stigið var
um borð á ný, að þeir hafa
varla átt orð til að lýsa hrifn-

ingu sinni. En eins og farfuglarnir kveðja á haustin,
þá hverfa ferðamennirnir til
síns heima og ró færist yfir
hið daglega líf í Vigur.
Heimafólkið situr þó ekki
auðum höndum yfir veturinn því ýmsum búverkum
þarf að sinna, kýrnar eru
tólf sem þarf að mjólka og
gefa, og svo er það allur
dúnninn sem þarf að hreinsa.
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Allt sem náttúran gefur af sér, leyft er að veiða og næst

Vestfirsk villibráðarveisla er
árviss hjá SKG-Veitingum
– fagnaðurinn þetta árið verður á laugardaginn á Hótel Ísafirði
Þegar líður á haustið fer
matgæðinga að kitla í bragðlaukana og bíða þeir spenntir
eftir að fá að gæða sér á villibráð. Menn þurfa að vera
slyngir kokkar til að vel takist
til í matreiðslu á slíku lostæti
og þekkja leyndarmál ýmissa
íslenskra jurta – ekki þykir
viðeigandi að bragðbæta ís-

lenska villibráð með útlensku
kryddi, nema auðvitað salti
og pipar. Á Ísafirði bíða margir
óþreyjufullir eftir laugardeginum en þá um kvöldið bjóða
SKG-veitingar á Hótel Ísafirði
upp á sína árlegu villibráðarveislu og hafa jafnan færri
komist að en vildu.
En hvað er nákvæmlega á

Íbúð til sölu
Til sölu er mjög falleg 2ja herb. 92m² íbúð
í hjarta bæjarins með góðum „vínkjallara“
að Aðalstræti 20 á Ísafirði.
Upplýsingar gefur Björn Jóhannesson hdl.,
í síma 456 4577 og Grétar Sigurðsson í
síma 892 7911.

boðstólum í slíkri veislu? Að
sögn Karls Ásgeirssonar, matreiðslumanns og einn þriggja
eigenda SKG-veitinga, er það
allt sem náttúran gefur af sér,
leyft er að veiða og hægt er að
ná. Það er hreindýr, gæs, svartfugl, önd, rjúpa, lax, sjóbirtingur, selur og höfrungur, auk
sérvalinna forrétta og eftirrétta
úr villtustu víðáttum landsins.
Aðspurður um hvaðan hráefnið komi segir Karl að hann
og Snorri Bogason, meðeigandi hans, reyni að veiða sem
mest sjálfir en auk þess séu
vinir og kunningjar þeim innan handar og drúgir að færa
björg í bú.
Þannig fari þeir alltaf nokkrir saman í rjúpnaferð að Hólum í Staðardal en fyrir villibráðarveisluna þarf um 40
rjúpur. Eins hafa þeir notið
velvildar bænda á Mýrum í
Dýrafirði sem hafa leyft þeim
að skjóta gæsir eftir því sem
þarf. Höfrunginn fengu þeir
frá Þórarni í Bolungarvík og
selurinn er úr Djúpinu. Karl
segir að vinsældir selkjötsins
hafi komið mest á óvart en
það er ekki selspikið sem
heillar heldur hryggvöðvinn
sem þykir eins og fínasta
nautalund. Lax fá þeir félagar
í Langadalsá og Laugardalsá

en silungurinn er úr Ósá við
Bolungarvík.
Allt er þetta svo bragðbætt
með vestfirskum kryddjurtum
og sveppum. Í eftirrétt eru
auðvitað vestfirsk aðalbláber.
Þetta er sem sagt vestfirsk
villibráðaveisla, eða hvað?
Hvað með hreindýrið, ekki
rákust þeir félagar á það hér
uppi á fjöllum? Nei, Karl viðurkennir að þeir hafi þurft að
kaupa hreindýrið að austan
en allt annað sé fengið í fjórðungnum.
SKG-veitingar buðu fyrst
upp á villibráðarveislu haustið
haustið 1998 og hefur verið
fullbókað á þær alla tíð síðan.
Aðeins er um þetta eina kvöld
að ræða og segir Karl það
vegna þess að þarna sé um að
ræða hráefni sem erfitt sé að
ná í og þess eðlis að ekki sé
hægt að bjóða upp á það dag
eftir dag eða helgi eftir helgi.
En er skemmtilegra að elda
villibráð en annan mat? Jú,
Karl viðurkennir það, hráefnið
sé spennandi og bjóði upp á
marga möguleika auk þess
sem alltaf sé ákveðin nýbreytni í að elda villibráð þar sem
hún er árstíðabundin.
En fyrir þá sem vilja gæða
sér á villibráð hjá SKG-veitingum, þá er ekki er verra að

Smári Helgason þjónn hjá SKG-Veitingum verður við öllu
búinn þegar gestina ber að garði á laugardagskvöld.
hafa svo sem eins og eina aðeins út af kræsingum heldur
krassandi veiðisögu með í far- keppa líka um bestu veiðiteskinu, sanna eða hér um bil söguna.
sanna. Menn belgja sig ekki

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560

Á fimmta tug nema í rekstrarfræðifjar
námi á háskólastigi á Vestfjörðum
rekstrarfræðifjarnámi

Veiðimenn!
Kaupi rjúpur. Öruggar greiðslur.
Veislukostur ehf.,
Jakob Örn, sími 897 8545.

Hjartalæknir
Davíð Arnar sérfræðingur í hjartasjúkdómum verður með móttöku á Ísafirði dagana 1.
og 2. nóvember.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl. 8
og 16 alla virka daga.

Bólstrun
Verðum í Húsgagnaloftinu í Ljóninu á Ísafirði
27. október kl. 10-16.
Komum með áklæðisprufur og myndir og
gerum tilboð ef óskað er. Veitum einnig faglega ráðgjöf.
Hafsteinn bólstrari
Halldór bólstrari
sími 892 1284
sími 899 1946
6
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Unnið er að stofnun félags
háskólanema á Vestfjörðum
Yfir hundrað manns stunda
fjarnám á Vestfjörðum í vetur.
Í haust var farið af stað með
rekstrarfræðinám á háskólastigi og stundar það hátt á
fimmta tug nemenda. Námið
fer að mestu fram í gegnum
netið og er notast við svokallað WebCT-kennsluforrit.
Kennt er í gegnum fjarfundarbúnað á laugardögum bæði
á Ísafirði og á Patreksfirði.
„Þetta hefur farið eins vel af
stað og maður þorði að vona“,
segir Smári Haraldsson, for-

stöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.
„Nemendurnir eru að komast yfir fyrsta hjallann en það
getur verið erfitt fyrir menn
að breyta um lífsstíl og byrja
að helga sig náminu. Kennt er
til B.S.-prófs í rekstrarfræði
og slíkt nám tekur yfirleitt þrjú
ár. Í fjarkennslu er hins vegar
gert ráð fyrir fjögurra ára
námstíma, enda er þetta sniðið
að þörfum vinnandi fólks.“
Útlit er fyrir að níu hjúkrunarfræðingar útskrifist vestra

í vor eftir fjögurra ára fjarnám.
„Hjúkrunarfræðinámið hefur
gengið alveg ljómandi vel og
er mikill áhugi fyrir því að
setja af stað annan hóp næsta
haust. Hvort af því verður er
óvíst, því Háskólinn á Akureyri vill helst bara vera með
einn árgang í fjarkennslu í
einu og vitað er að áhugi fyrir
náminu er víðar en á Vestfjörðum“, segir Smári.
Fyrir nokkru var sett upp
aðstaða fyrir fjarnemendur á
heimavist Menntaskólans á

Samráð þrig
gja sveitarfélaga um samgöngumál á Vestfjörðum
þriggja

Áhersla á Djúpveg, veg um Arnkötludal og
leiðina um Austur-Barðastrandarsýslu
Fulltrúar Bolungarvíkurkaupstaðar, Ísafjarðarbæjar og
Súðavíkurhrepps, sem komu
saman í síðustu viku til að
ræða samgöngumál á Vestfjörðum, eru sammála um
mikilvægi þess að Hestfjörður

og Mjóifjörður í Djúpi verði
þveraðir.
Þeir vilja að lögð verði megináhersla á vegagerð um
Mjóafjörð og aðliggjandi
vegi. Jafnframt segja þeir að
ekki megi dragast frekar að

hefja þar vegagerð. Ella sé
útlit fyrir að lítið sem ekkert
verði um framkvæmdir í vegagerð um Djúp á næsta ári.
Fulltrúar þessara sveitarfélaga
mæla eindregið með því að
vegur verði lagður um Arn-
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Ísafirði. Þar eru tengi fyrir fartölvur og fleira í þeim dúr.
„Það er virkilega gaman að
koma í þetta menntasetur.
Andinn er góður og glatt er á
hjalla. Það skiptir miklu að
menn geti unnið saman sem
einn hópur og stutt hver við
bakið á öðrum. Þess má geta í
því sambandi að nú er unnið
að stofnun félags háskólanema á Vestfjörðum“, segir
Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða.

19.4.2017, 09:45

kötludal milli Stranda og
Reykhólasveitar. Jafnframt
leggja þeir áherslu á leiðina
milli Flókalundar og Bjarkalundar. Niðurstöður fundarins
verða vegarnesti á samgönguþing Fjórðungssambandsins.

Vestfirðir

Reynslan af
vímuefnum
VáVest hópurinn, félagsmálayfirvöld í Ísafjarðarbæ og í Bolungarvík og lögregluembættin
á norðanverðum Vestfjörðum stóðu fyrir forvarnaverkefni í síðustu viku.
Haldnir voru foreldrafundir í Holtsskóla í Önundarfirði, Grunnskólanum á
Ísafirði og Grunnskólanum í Bolungarvík. Að auki
voru allir níundu og tíundu
bekkir grunnskóla á svæðinu heimsóttir. Forvarnamyndbandið Marita var
sýnt og Magnús Stefánsson, fyrrverandi trymbill í
Utangarðsmönnum og
Sálinni hans Jóns míns,
sagði frá sinni reynslu af
vímuefnum.
„Mér fannst honum takast mjög vel að vera einlægur og segja frá því
hverju hann hafði tapað í
áfengis- og fíkniefnaneyslu“, segir Hlynur
Snorrason, rannsóknarlögreglumaður á Ísafirði
og einn formælenda VáVest hópsins.
Auk ofangreindra fundarhalda var þingað með
menntskælingum á sal MÍ
á fimmtudag. Aðspurður
segir Hlynur að vel hafi
gengið að boða erindið á
öllum stöðunum en mæting foreldra hefði þó mátt
vera betri.

smáar
Samgöngur á Vestfjörðum –

Vestfjarðahringurinn

Fyrir nokkru birtist í Bæjarins besta útdráttur úr skýrslu
Samgöngunefndar Ísafjarðarbæjar, fimm manna nefndar
sem bæjaryfirvöld skipuðu í
vetur. Samkvæmt BB koma í
skýrslunni fram stórhuga og
róttækar hugmyndir í samgöngumálum. Þar segir meðal
annars: „Samgöngunefnd Ísafjarðarbæjar mælir með því
að öllum nýframkvæmdum í
vegamálum á Vestfjörðum
verði flýtt um tvö ár í ljósi
aukinna krafna um bættar
samgöngur.“
Ennfremur: „Nefndin vill
að framkvæmdir við jarðgöng
á leiðinni milli Dýrafjarðar
og Barðastrandar hefjist innan
þriggja ára en jarðgangagerð
milli Engidals í Skutulsfirði
og Álftafjarðar verði hafin eftir fimm ár.“
Í inngangi skýrslunnar segir
m.a. samkvæmt BB: „Nefndin telur farsælt að tekið verði
upp nýtt hugtak í vegasamgöngum á Vestfjörðum með
því að vinna af kappi að heilsárshringtengingu um Vestfirði
sem tengi saman allar byggðir
fjórðungsins og kallist Vestfjarðahringurinn.“
Undirritaður leyfir sér að
taka heilshugar undir þetta.
Vissulega hefur margt áunnist
í vegamálum fjórðungsins og

er það þakkarvert. Má þar
nefna t.d. nú síðustu árin
Djúpveg, kafla í Skötufirði og
Mjóafirði og nú síðast í Ísafirði. Einnig er unnið að lagfæringum á veginum í Kollafirði í Strandasýslu. Meira er
fyrirhugað, t.d. kafli í Skötufirði, sem skv. heimasíðu
Vegagerðarinnar á að bjóða
út á þessu ári. Eitthvað lengra
virðist svo í þverun Mjóafjarðar og uppbyggingu vegar í
tengslum við hana um Vatnsfjörð, Reykjarfjörð og Ísafjörð.
Síðastliðinn vetur var leiðin
Ísafjörður – Hólmavík mokuð
sex daga vikunnar. Það er því
að mínu áliti komið allvel á
veg að gera vegasamgöngur
milli þeirra staða og svæða
viðunandi, þó vissulega megi
enn bæta.
Öðru máli gegnir um leiðina
milli Ísafjarðar- og Patreksfjarðarsvæða. Þar stöndum
við enn í sömu sporum og
fyrir rúmlega 40 árum, þegar
vegurinn um Dynjandisheiði
opnaðist. Þar hefur, nánar tiltekið á kaflanum Dýrafjörður
– Vatnsfjörður, nánast ekkert
batnað hvað varðar vetrarsamgöngur og lítið almennt. Þessi
leið hefur ekki verið á mokstursáætlun og því oftast ófær
stóran hluta vetrar í venjulegu

Til leigu er íbúðarhúsnæði
á eyrinni á Ísafirði fyri einstaklinga eða fjöldkyldur.
Leigist ódýrt. Uppl. í síma
867 5161 síðdegis og á
kvöldin.

Eggert Stefánsson á Ísafirði skrifar
mest samskipti og samstöðu
fólks eru góðar samgöngur.
Samskipti milli fólks á Patreksfjarðar- og Ísafjarðarsvæðum hafa verið og eru
miklu minni en þau gætu verið, miðað við fjarlægð á milli
svæðanna. Þetta er skiljanlegt
þegar vegasamband er ekkert
talsverðan hluta árs. Við sáum
hvað gerðist beggja vegna
Botns- og Breiðadalsheiða
þegar jarðgöngin undir þær
opnuðust. Öll samskipti fólks
jukust gífurlega. Það sama
mun örugglega gerast annars
staðar.
Vonandi fá þessar tillögur
Samgöngunefndar jákvæðar
undirtektir þeirra sem um þær
munu fjalla. Þar með taldir
fulltrúar á aukaþingi Fjórðungssambandsins um samgöngumál sem boðað hefur
verið til um næstu helgi.

Fyrri hluti deildakeppninnar í skák

Bolvíkingar í 6. sæti
Fyrri lotan í Deildakeppni
Íslands í skák var haldin í
Vestmannaeyjum um helgina. Bolvíkingar tefla í fyrstu (efstu) deild af fjórum
en átta lið eru í deildinni.
Þeim var spáð þungum róðri
og falli niður í aðra deild
enda er fjöldi erlendra stórmeistara í sumum hinna lið-

anna. Sigur á liði Kópavogs í
fyrstu umferð var stórt skref í
þá átt að halda sér í deildinni.
Að fyrri umferðinni lokinni
eru Bolvíkingar í 6. sæti með
11,5 v. en á eftir koma Taflfélag Kópavogs (7 v.) og Taflfélagið Hellir, B-sveit (5,5 v. og
ein frestuð skák). „Reyndar
er árangurinn í heild betri en

veltur og spjall.
Þegar upp er staðið ákveður
fólk hins vegar að láta slag
standa og enn sem komið er
hefur enginn afpantað. Hjá
Vesturferðum eru því ekki
færri bókanir í haust en undanfarin ár en Kristín segir augljóst að samdráttur sé hjá einhverjum ferðaskrifstofum á
höfuðborgarsvæðinu því sumar séu hreinlega með útsölur
á sínum ferðum og það segi
sitt.
Hjá SamvinnuferðumLandsýn á Ísafirði varð einnig
greinilega vart við áhrif frá
hryðjuverkunum í Bandaríkjunum og segir Inga Ólafsdóttir að fyrstu dagana á eftir hafi

Til sölu er Mahoni bókahillur, stærð 200x180.
Verð kr. 4.000.- Á sama
stað er til sölu borð með
stálfótum og hjólum. Stærð
45x44. Upplýsingar í síma
456 3484.
Humarinn er kominn!
Uppl. í síma 899 0743.
Sunnukórinn.
Áætlað er að halda hundaþjálfunarnámskeið ef
næg þátttaka fæst. Uppl. í
síma 864 1341.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Uppl. í
síma 456 3803.
Til sölu er ca. 40 ára gamalt
antikborð með glerplötu.
Allt útskorið. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 456 4645.
Óska eftir felgum undir
Cherokee. Á sama stað er
til sölu 1. stk. óslitið vetrardekk á felgu undir Cherokee. Uppl. í símum 456
8449 og 864 8439.
Fimm manna fjölskylda
óskar eftir 5 herb. húsnæði
á Ísafirði. Uppl. gefur Erla
í síma 867 4504.

Til leigu er íbúð við Stórholt á Ísafirði. Mjög góð og
laus strax. Uppl. í síma 456
6249 og 897 6293.

búast mátti við, miðað við
styrkleikamun á þeim sveitum sem við tefldum við.
Líkurnar á að halda sæti í
deildinni eru mjög góðar og
reyndar er fimmta sætið alls
ekki fjarlægur möguleiki“,
segir Magnús Pálmi Örnólfsson, einn liðsmanna
Bolvíkinga.

Okkur bráðvantartvíburakerrur. Uppl. gefa Magga
og Munda í símum 456
3499 og 867 2082.
Til sölu eru fjórar felgur
og nagladekk undan Subaru Legacy. Upplýsingar í
síma 894 9421.

Raska ekki ferðaáætlunum Vestfirðinga
hjá Vesturferðum á Ísafirði og
Ingu Ólafsdóttur hjá Samvinnuferðum-Landsýn á Ísafirði er ekki að sjá að atburðirnir hafi breytt ferðaáætlunum Vestfirðinga.
Kristín Björnsdóttir hjá
Vesturferðum segir að fyrstu
tíu dagana eftir hryðjuverkin
í Bandaríkjunum hafi nánast
ekkert verið spurt um ferðir
utanlands og helst að fólk sem
átti bókað hringdi til að kanna
hvaða möguleika það hefði á
endurgreiðslu ef það hætti við
ferðina. Síðan hafi starfsfólk
Vesturferða orðið verulega
vart við að fólk sé hikandi,
það komi til að ræða málin og
mikill tími fer í ýmsar vanga-

Til sölu er 2ja herb. íbúð
við Túngötu á Ísafirði. Lítil
útborgun. Afborg. af húsbr.
ca. 18 þús. á mán. Íbúðin
er laus. Uppl. í símum 693
6818 eða 694 5467.

Til sölu erNissanTerrano
II, árg. 1996, ekinn 83 þús.
km. Einn eigandi. Upplýsingar í síma 456 4110 og
869 4843.

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum 11. september sl. og eftirköst þeirra

Á undanförnum vikum hafa
borist fréttir af erfiðleikum
flugfélaga og ferðaskrifstofa
í kjölfar hryðjuverkanna í
Bandaríkjunum 11. september. Almennt virðist sem fólk
hugsi sig nú betur um þegar
það tekur ákvörðun um ferðir
til útlanda en stökkvi ekki upp
í næstu flugvél með örstuttum
fyrirvara að því að tilboðið er
svo ótrúlega gott. Á hverju
hausti hefur landinn flykkst í
helgarferðir og aðrar stuttar
ferðir til borga í Evrópu og
Ameríku.
En hefur þetta eitthvað
breyst í kjölfar atburðanna
þann 11. september? Að sögn
þeirra Kristínar Björnsdóttur

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Urðarvegi 49, neðri hæð.
Uppl. í síma 456 3547.
Til sölu eru Mastercaraft
185/60 R14, negld vetrardekk. Aðeins notuð í einn
vetur. Verð kr. 18 þús.
Uppl. í síma 864 0336.

,,Þar stundum við enn
í sömu sporum og fyrir
rúmlega 40 árum“
árferði – þar til sl. haust.
Þá gerðust þau undur og
stórmerki að Vegagerðin gaf
út: Mokað tvo daga í viku vor
og haust, háð snjóalögum.
Vissulega er það til bóta. Það
er ekki út í bláinn, að sumir
hafa kallað þennan kafla „friðaða kaflann“! En nú hillir líklega undir betri tíð. Í jarðgangaáætlun Vegagerðarinnar
er gert ráð fyrir jarðgöngum
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar og vegabótum á Dynjandisheiði eftir hátt í 10 ár, ef
ég skil það rétt. Nú leggur svo
Samgöngunefnd Ísafjarðarbæjar til, að jarðgangagerð
þarna hefjist innan þriggja ára.
Sannarlega er ástæða til að
fagna svo róttækum tillögum.
Okkur veitir ekki af, Vestfirðingum, að standa saman að
uppbyggingu fjórðungsins.
Eitt af því sem auðveldar hvað

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Öll nýuppgerð. Parket og flísar á
gólfum. Laus frá 1. október.
Uppl. í síma 894 8630.

strax gripið um sig ákveðinn
ótti og óöryggi meðal viðskiptavina þeirra. Einkum hafi
konur verið áhyggjufullar og
hikandi og augljóst að fjölskyldan var þeim ofarlega í
huga. Hér fyrir vestan voru
nokkrir aðilar sem áttu bókað
flug til Orlando 12. september
og áttu að millilenda í Boston
en sem betur fer var hægt að
breyta fluginu þannig að þeir
gátu flogið beint á Orlando.
Eins og við er búast var
fólkið mjög óöruggt og það
voru ekki gífurlegar öryggisráðstafnir og aukið skrifræði
sem vakti áhyggjur þeirra
heldur fleiri hryðjuverk. Einnig hefur verið áberandi að kon-

ur hafa beðið með að bóka sig
í fyrirhugaða orlofsferð fyrir
húsmæður til Dublin og viljað
sjá til. Segist Inga verða vör
við að nú sé fólk farið að skoða
málið frá nýrri hlið og segir
að fréttir af miltisbrandi og
sýklavopnum séu farnar að
hafa áhrif á fólk sem ætlar að
ferðast.
Sá hópur sem virðist láta
minnstan bilbug á sér finna,
eru menn í viðskiptaerindum
en þeir halda sínum ferðum
áfram eins og ekkert hafi í
skorist. Segir Inga að þrátt
fyrir það sem á undan er gengið hafi enginn afbókað sig.
Vestfirðingar fari í sínar haustferðir til útlanda eftir sem áður.

Vestfirðingar! Ef þið þurfið að fara til Reykjavíkur,
þá höfum við góða íbúð
handa ykkur í hjarta borgarinnar. Stutt í Kolaportið.
Upplýsingar í símum 554
6396 og 568 3229.
Fila úlpa, svört með hvítum ermum og blá að innan,
tapaðist á íþróttahátíðinni
í Bolungarvík. Finnandi
hringi í síma 456 3486.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Hjallaveg á Ísafirði. Er
laus. Uppl. í síma 456 3016.
Vantar 4 stk. 15", fimm gata
felgur sem passa undir
Suzuki Vitara. Uppl. í síma
456 3919 eftir kl. 18 og í
síma 450 4500 (Magnús).
Óska eftir að kaupa segulnaglalínu. Upplýsingar í
síma 847 3395.
Munið trúnaðarsímann
848 0513.
Til sölu erYamaha Virago
250 hjól árg. 2000. Vel með
farið hjól. Fæst á kr. 400
þúsund vegna flutnings úr
langi. Upplýsingar gefur
Jóhann í síma 694 8523.
Smáauglýsingar BB
– sími 456 4560 –
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Vadim Fyodorov og Katheryna Pavlova, harmonikkusnillingur og ballettdansari búsett á Ísafirði

Úr Rauða hernum til
Ísafjarðar á vængjum
listarinnar
Ísafjörð hafa margir listamenn
gist gegnum tíðina, og kennarar við
Tónlistarskólann og aðrar menntastofnanir í bænum oft verið sóttir
um langan veg. Tónlistarmenntun
hefur enda mikla og langa hefð í
flestum Evrópulöndum og íslenskt
tónlistarlíf hefur mikið sótt til tónlistarfólks sem alist hefur upp í
hinum ýmsu löndum gömlu Evrópu. Í febrúar fyrir bráðum tveim
árum fluttist hingað rússneskur
maður og hóf að kenna á dragspil,
eins og harmonikkan var einhverntímann kölluð. Vadim ílentist hér
hjá okkur og fékk konu sína Kötju
til sín fyrir ári síðan. Þau hafa nú
eignast son og búið sér heimili hér
á Ísafirði og vonast til að eignast
hér framtíð milli fjalla blárra.

Allir sem flutt hafa búferlum til annarra landa, vita hve
erfitt getur verið að aðlagast
nýju umhverfi og nýrri menningu. Þegar tungumálið og
siðir og venjur samfélagsins
eru líka ólík því sem fólk á að
venjast, verður enn meira átak
að ná tökum á nýrri tilveru og
gerast virkur þátttakandi í því
samfélagi sem fólk hefur valið
að setjast um kyrrt. Vadim
Fyodorov og Katheryna Pavlova eru í þessum hópi. Þau
koma frá Sovétríkjunum gömlu, hann frá Rússlandi, hún
frá Úkraínu. Hann er tónlistarmaður og hún er dansari að
mennt. Vadim kennir á harmonikku við Tónlistarskólana á
Ísafirði og í Bolungarvík, og
Katheryna er byrjuð að kenna
ungum stúlkum ballett í Edinborgarhúsinu. Þau hafa komið
með brot af evrópskri menningu með sér, fyrir okkur að
nema. Sjálf eru þau að læra á
íslenskt samfélag og íslenska
tungu. Samspil sem veitir öllum aðilum ögn meiri þroska,
menntun og lífsgildi en áður.

Katja, Vadim,
Sergei og Vaska
Við ákváðum að heimsækja
Vadim og Kötju í Fjarðarstrætið á Ísafirði og forvitnast
um líf þeirra og viðhorf. Við
sátum í góðu yfirlæti, drukk8
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um kaffi og borðuðum piroshki með, gómsæt smábrauð
með fyllingu. Sonurinn Sergei
er nýlega orðinn hálfs árs en
hann fæddist 15. apríl á þessu
ári. Hann skemmtir okkur um
tíma en lætur síðan heyra að
hann vilji eitthvað í magann
líka og mamma fer þá og gefur
honum og þegar spjallinu er
lokið er kominn tími á síðdegislúr. Heimiliskötturinn kemur um leið og Sergei og vill
líka sína athygli, enda heitir
hann Vaska, sem er strákanafn
og þýðir eitthvað í líkingu við
keisaralegur, segja þau Vadim
og Katja.
„Nei ég drakk aldrei kaffi
áður en ég kom til Íslands. En
núna er ég að venjast því og
drekk alltaf kaffi þegar ég fer
í heimsókn eitthvað. Áður
drakk ég oftast jurtate. En í
Rússlandi drekka margir
venjulegt te.“
Vadim talar ótrúlega mikla
íslensku miðað við hve stutt
hann hefur verið hér, en þegar
hann vantar orð skellir hann
ensku inn í. Annars talar hann
líka þýsku, eftir landa dvöl í
Þýskalandi, auk rússneskunnar.

Lærði á harmonikku
frá 6 ára aldri
Vadim hefur spilað á ýmsum hljómleikum hér á landi,

bæði hér fyrir vestan og annars
staðar. Hann og tvíburabróðir
hans hafa borið hróður harmonikkunnar víða um lönd á undanförnum árum. „Ég er fæddur í Sankti Pétursborg eða
Leníngrað eins og hún hét þá.
Eftir Sovéttímann var nafninu
aftur breytt í St. Pétursborg.
Ég byrjaði í tónlistarskóla
þegar ég var sex ára gamall
og lærði á harmonikku.
Þegar ég var búinn með
grunnskólann, fór ég í tónlistarmenntaskóla, þar sem við
lærðum venjulegar námsgreinar eins og stærðfræði,
eðlisfræði, bókmenntir og
sögu, en líka tónfræði, tónlistarsögu og fleiri greinar sem
tengjast tónlist. Í skólanum
tók ég tvisvar þátt í keppnum
og stóð efstur í bæði skiptin.
Þá fékk ég hærri skólastyrk
en ég hefði annars fengið. Ég
kláraði skólann þegar ég var

18 ára, og þá gekk ég í rússneska herinn, Rauða herinn,
sem þá var.“

alveg til fullorðinsára, í gegnum tónlistarskólann, í hernum
og í háskólanámi. Móðir mín
er mjög músíkölsk, en hún

Pabbi fór þegar
drengurinn
var fimm ára
„Móðir mín og faðir voru
bæði rafmagnsverkfræðingar.
Þau unnu við að teikna allskonar rafmagnstæki. Þegar ég
var fimm ára skildu foreldrar
mínir, og ég sá föður minn
ekkert eftir það. Ég held að
hann hafi búið áfram í Leníngrad, en ég hafði aldrei neitt
samband við hann, eða hann
okkur. Ég og tvíburabróðir
minn Júrí ólumst upp hjá móður okkar. Hún lagði hart að
sér til þess að við hefðum
alltaf nóg fyrir okkur, og að
við fengjum menntun.
Við bræðurnir fylgdumst að

Júrí og Vadim ásamt félögum sínum í dansa- og söngvahópi
Rússneska hersins fyrir tólf árum.
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fékk ekki tækifæri til að læra
tónlist þegar hún var ung. Við
bræðurnir fórum í tónlistarnám, en það var ekki venja í
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okkar fjölskyldu, þó að afi
okkar spilaði nokkuð á píanó.“

læra íslensku beint úr rússnesku. En fólk hér hefur verið
mjög hjálplegt við að koma
okkur inn í málið og alla hluti
hér. Við ætlum að vera hér að
minnsta kosti í nokkur ár, og
svo sjáum við til. Við erum
bæði með vinnu hér núna, og
vonumst til að búa hér áfram.”

Í Rauða hernum þegar
Berlínarmúrinn féll
Þegar Vadim var átján ára
gekk hann í Rauða herinn.
Árið var 1988 og Gorbatsjov
búinn að vera við völd í þrjú
ár og perestrojka og glasnost
voru tískuorðin; opnun og
breytingar. Allir vissu að
ástandið hlaut að breytast, en
hvernig? Sovétríkin höfðu háð
óvinsælt stríð í Afganistan í
nokkur ár, og efnahagskerfið
var komið að þrotum.
„Við gerðum okkur vonir
um að breytingarnar með Gorbatsjov yrðu til góðs. Ég og
Júrí vorum heppnir. Við vorum
sendir til Austur-Þýskalands.
Við spiluðum þar í hljómsveitum á vegum hersins, bæði í
sinfóníuhljómsveit og svo líka
í minni hljómsveitum og þjóðlagasveitum. Við héldum tónleika víða í Þýskalandi á vegum Rauða hersins, og spiluðum með kórum og dansflokkum.“
Haustið 1989, eftir að Vadim hefur dvalið í AusturÞýskalandi í eitt ár gerast þar
heimsviðburðir, er kommúnistastjórninni í landinu er
hrundið og járntjaldið fellur. Í
október 1989 er Berlínarmúrinn rofinn og ári síðar sameinast Austur- og VesturÞýskaland eftir 45 ára aðskilnað.
„Það var merkilegt að vera
í Austur-Þýskalandi þá. Þegar
Þýskaland var sameinað 3.
október 1990 spiluðum við í
hljómsveitinni á mikilli hátíð
í Berlín. Það var mikil ánægja
með sameininguna hjá Þjóðverjum og mikil gleði. Við
urðum aldrei varir við neina
andúð. Við vissum auðvitað
að sumir Þjóðverjar vildu ekki
hafa okkur þarna, en fólk var
mjög almennilegt við okkur
og forvitið um Rússland og
menningu okkar. Ég eignaðist
marga vini meðan ég var í
Þýskalandi.
Þegar ég var búinn með herskylduna eftir tvö ár, sótti ég
um að vera áfram í vinnu hjá
hernum sem tónlistarmaður,
og fékk það. Rússneski herinn
var áfram í landinu allt til
1994, en eftir 1990 vorum við
smátt og smátt fluttir heim til
Rússlands.“

Kynntist Katherynu
í gegnum tónlistina
„Ég kynntist konu minni í
Þýskalandi 1991. Hún kom
þá til starfa í dansflokk, þjóðdansahóp, á vegum rússneska
hersins, sem við spiluðum oft
með. Hún var áður búin að
vera í Tékkóslóvakíu í þrjú ár,
en kom svo til Þýskalands.
Við sýndum víða um Þýskaland á þessum árum og spiluðum á allskonar hátíðum og í
mörgum borgum.“
Katheryna Pavlova er frá
Donetzk í Úkraínu, þar sem
móðir hennar er kennari. Donetzk er iðnaðarborg með rúmlega eina milljón íbúa. Þar
lærði Katja ballett frá fimm

Listamaður
en ekki pólitíkus

Fyodorov-bræðurnir leika með balalaika-hljómsveit rússneska hersins í í Menningarhúsi
Rússa í Berlín sumarið 1994

Á uppskeruhátíð í Bayern í Þýskalandi haustið 1992
ára aldri, og vann síðan fyrir num. Katheryna fór þá til
sér með dansi. Hún er nú byrj- Úkraínu til að kenna við dansuð að kenna ballett í Edin- skóla og vinna í dansflokki
borgarhúsinu hér á Ísafirði, þar. Ég sótti hinsvegar um innþar sem á annan tug ungra göngu í Listaháskólann í
ísfirskra stúlkna er byrjaður Hannover í Norður-Þýskaað æfa þessa göfugu listgrein. landi ásamt Júrí tvíburabróður
Katja segir þær mjög áhuga- mínum, og fékk þar inni. Ég
samar og efnilegar.“
kunni þá orðið að tala málið,
svo það var ekki erfitt.“

Voru óviss um framtíðina í Rússlandi
„Ég fór alltaf tvisvar á ári
til Pétursborgar til að taka próf
í tónlistarháskólanum, því ég
stundaði nám þar meðfram
herskyldunni og tónlistinni.
Þannig fylgdist ég vel með
þróuninni heima í Rússlandi,
og mér leist ekki vel á allt
sem var að gerast þar. Það var
mjög óvenjulegt ástand og
miklar breytingar sem ég sá í
hvert sinn sem ég kom heim í
Pétursborg. Okkur leið mjög
vel í Þýskalandi og kviðum
því nokkuð fyrir að þurfa að
fara aftur til baka til Rússlands, því við vissum ekki
hvað biði okkar.
Svo kom að því að hópurinn
okkar var fluttur og þá sögðum
við bæði upp vinnunni hjá her-

Frá Hannover
gegnum Bolvíkinga
til Íslands
Þeir bræður höfðu áður unnið til verðlauna fyrir harmonikkuleik í Pétursborg, og
1996 unnu þeir enn virt tónlistarverðlaun í Þýskalandi og
spiluðu í kjölfarið víða um
Þýskaland. Í Hannover komust þeir Fyodorov-tvíburarnir
í kynni við Bolvíkinginn og
harmonikkumeistarann Hrólf
Vagnsson, og tóku upp geisladisk í samvinnu við hann.
Hrólfur rekur upptökuver úti
í Þýskalandi. Haukur Vagnsson bróðir hans vann að disknum með þeim og bætti við
margmiðlunarefni á diskinn,
sem hægt er að skoða í tölvu.

Tvíburarnir tveggja og hálfs árs.

Ástandið í Rússlandi ber á
góma í samtali okkar. Við höfum heyrt að margir hópar eigi
mjög erfitt þar, sérstaklega eftirlaunaþegar. Fyrir ungt fólk
er líka orðið erfitt að öðlast
góða menntun, því það þarf
að borga fyrir það. Launin eru
lág, og fólk þarf oft að vinna á
mörgum stöðum til að hafa í
sig og á. Það hefur margt
breyst á síðasta áratug, bæði

til hins verra og hins betra.
Vadim bendir líka á að ýmislegt jákvætt er að gerast þar
eystra og ungt fólk með hugmyndir og menntun fær tækifæri til að láta til sín taka í
Rússlandi. Annars vill hann
lítið ræða þessi mál.
„Ég er listamaður ekki pólitíkus. Ég fylgist lítið með
ástandinu, því ég hef ekki tíma
til að setja mig inn í það, þó
ég gæti það í gegnum internetið. Ég vona bara að ástandið muni batna. Fjölskyldur
okkar komast vel af, og við
reynum líka að styðja þær.“
Við kveðjum Vadim og
Kötju, Sergei litla og köttinn
Vaska, litlu rússnesku fjölskylduna, sem sest hefur að
hér við ysta haf, og er tilbúin
að gefa okkur hlut í list sinni
og menningu og deila lífi sínu
með okkur.

Þar sjást þeir bræður leika
listir sínar á nikkuna, meðal
annars leikur Vadim með vínglas á hamonikkunni, án þess
að hella niður einum einasta
dropa. Gegnum þá Vagnsbræður kom tengingin við Ísland. Vadim frétti að það vantaði harmonikkukennara á Ísafjörð.
„Ég var ráðinn í febrúar
1999 í þrjá mánuði til að kenna
hér við Tónlistarskólann á Ísafirði, en síðan bættust við
nemendur við Tónlistarskólann í Bolungarvík. Og ég var
strax mjög ánægður og vildi
halda áfram. Ég er með 24
nemendur, og þar af eru fimm
fullorðnir, bæði karlar og konur. Júrí bróðir minn flutti til
Akraness fyrir ári síðan, og
kennir þar og í Reykjavík.
Katja konan mín kom líka
hingað fyrir ári síðan. Við
eignuðumst dreng síðastliðið
vor, en stjúpdóttir mín María,
sem er átján ára stundar nám í
Listdansskóla Íslands í
Reykjavík.“

Læri mikið af nemendunum, í íslensku
„Það var ekki svo erfitt fyrir
mig þegar ég kom, því ég get
talað þýsku og ensku. Það
hjálpaði mér mikið við að læra
íslenskuna. Svo fór ég í þrjá
mánuði í kvöldskóla í
Menntaskólanum og lærði
mikið á því. Nemendur mínir
hafa líka kennt mér mikið,
sérstaklega allt í kringum
hljóðfærið og tónlistina.
Það hefur verið erfiðara
fyrir Kötju, því hún komst
ekki mikið inn í þýskuna,
þegar við vorum þar, því við
töluðum mest rússnesku þar.
Og það er miklu erfiðara að

Ísafirði í október 2001: Katharyna að kenna ungum listdansmeyjum í Edinborgarhúsinu.

Katharyna með Sergei litla.
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Forpokun eða forysta?
Nokkuð sérkennileg umræða hefur farið fram um kafla
einn í ræðu Styrmis Gunnarssonar ritstjóra Morgunblaðsins, sem hann flutti á málþingi
á Ísafirði fyrir skemmstu. Í
ræðunni rakti ritstjórinn reynslusögu af sjálfum sér. Var
hún á þá lund að þekktur
útgerðarmaður og skipstjóri
frá Akureyri, Þorsteinn Vilhelmsson, keypti hlutafé í
hinu vel rekna sjávarútvegsfyrirtæki okkar hér fyrir vestan, Hraðfrystihúsinu Gunnvöru hf.
Þetta varð tilefni nokkurra
símhringinga ritstjórans í
Vestfirðinga til þess að inna
þá álits og voru viðbrögðin á
eina lund. Menn sáu ekkert
aðfinnsluvert við þetta. Viðbrögðin ollu Styrmi nokkrum
heilabrotum. Loks fann hann
þó huldumann einn sem sagði
honum að það væri til marks
um forystuleysi hér vestra að
menn hefðu ekki rokið upp til
handa og fóta til þess að reka

svona óværu af höndum sér.
Þetta er skrýtin ályktun,
sem rétt er þess vegna að fara
nokkrum orðum um.
Svona fyrir það fyrsta. Athyglisvert er að það er aðeins
eitt eintak sem tjáði sig með
þessum hætti. Öðrum fannst
þetta ekki óeðlilegt og er það
að vonum. Það er ekki til
marks um forystuskort, en
stafar bara af því að menn líta
öðrum augum á silfrið.

Forysta eða forpokun?
Öflug sjávarútvegsfyrirtæki
eru mikil kjölfesta. Þau draga
að sér aflaheimildir eins og
dæmin sanna. Sú staðreynd
að Hraðfrystihúsið Gunnvör
hefur getað byggt sig upp með
áhættufé fjárfesta, utan og
innan Vestfjarða, hefur skapað
fyrirtækinu færi til þess að
eflast og bæta við veiðiréttindi
sín.
Hefði það verið til marks
um forystu af hálfu manna í

atvinnulífi, bæjarpólitík eða
landsmálum á Vestfjörðum, ef
þeir hefðu andæft gegn þeim
sem vildu leggja áhættufjármagn í vestfirskt atvinnulíf?
Mitt svar er ótvírætt nei. Það
hefði ekki borið forystubrag
vitni heldur forpokun? Getur
verið að símasambandið úr
Morgunblaðshúsinu hafi verið
eitthvað klént og að huldumaðurinn af Vestfjörðum hafi
ekki verið að tala um forystu,
heldur forpokun?

Hvaðan má
fjármagnið koma?
Höfuðatriðið er ekki, hvort
áhættufjármagnið
sem
streymir inn í vestfirsk fyrirtæki eigi uppruna sinn úr
heimilisföngum utan Vestfjarða. Aðalatriðið er að það
finni sér farveg til okkar, í
trausti þess að ávöxtunin sé
góð, fyrirtækin vel rekin og
að menn hafi trú á því að hér
sé gott að stunda atvinnurekst-

Þvílík vonbrigði!
Flestir þeir sem lesið hafa
Bæjarins besta og BB-vefinn
síðustu vikur hafa fylgst með
umræðum um væntanlegt
Landsmót UMFÍ árið 2004.
Á BB-vefnum síðastliðinn
fimmtudag kom fram að lokið
væri samstarfi Ísfirðinga og
Bolvíkinga um undirbúning
væntanlegs landsmóts.
Ástæðan er sögð alvarlegur
trúnaðarbrestur og óásættanleg vinnubrögð fulltrúa Ísfirðinga í nefndinni.
Vonbrigði. Enn og aftur er
komið vopn í hendur þeirra
fyrir sunnan sem efast um
ágæti vestfirsks samfélags.
Einmitt þegar mest á reynir í
samstöðunni og samkennd-

inni um að leysa af hendi erfitt,
sameiginlegt verkefni, þar
sem ríður á að allir vinni saman og allir leggi sitt af mörkum, þá bregðumst við sjálf.
Heimamennirnir sjálfir.
Mikil vonbrigði. Hver á að
gefa sig þegar ósamlyndi
kemur upp? Hver á að slíðra
sverðið fyrst? Hverjir eiga að
reyna að stilla til friðar þegar
til ófriðar kemur?
Það veldur vonbrigðum að
sá hópur sem falið var hið
vandasama verkefni að undirbúa Landsmót UMFÍ á Vestfjörðum árið 2004 skuli hafa
sundrast strax á fyrstu lífdögum samstarfsins. Án efa er
stór hópur fólks í báðum sveit-

arfélögum sem tilbúinn er að
leggja málinu lið. Tilbúinn að
vinna óeigingjarnt sjálfboðastarf til þess að láta svo stóra
hluti sem mót af þessu tagi
ganga upp. Enda er útilokað
að taka slíkt verkefni að sér
nema reiða sig á slíkan hóp í
löngum undirbúningi, að ekki
sé talað um á mótinu sjálfu,
komi til þess. Þannig hlýtur
að hafa verið gert ráð fyrir
slíku sjálfboðastarfi þegar
hugmyndin um að halda
landsmót UMFÍ hér fyrir vestan kom upp í fyrstu.
Allur þessi óskilgreindi
hópur hefur fylgst með skoðanaskiptum og ágreiningi
undirbúningsnefndar á opin-

ur. Það er lykillinn að því sem
hefur verið að gerast hjá HG
(Hraðfrystishúsinu – Gunnvöru).
Fyrirtækið græddi á síðasta
ári, annað tveggja sjávarútvegsfyrirtækja á Verðbréfaþinginu. Það hefur vakið athygli fjárfesta og hlotið jákvæða umfjöllun kunnáttumanna sem ræða um fyritæki
á hlutafjármarkaði. Það eykur
mönnum trú og afl til þess að
takast á við ný verkefni, eins
og athyglisverð þátttaka þess
í fiskeldi er til vitnis um.
Við getum líka velt fyrir
okkur öðru. Hvaðan er óhætt
að fjármagnið komi? Er það
tortryggilegt að fjármagnið
komi að sunnan eða norðan?
En hvað þá ef maður á Ísafirði
fjárfestir á Patreksfirði, eða
öfugt? Eða hvar liggja þessi
landamæri?

Verslunargróðinn úr
Reykjavík ratar vestur

,,Vona að vestfirski huldumaðurinn hans Styrmis
vinar míns Gunnarssonar
hafi verið að bölva forpokunni en ekki forystunni“
Einar K. Guðfinnsson,
1. þingmaður Vestfirðinga skrifar
Og svo er það eitt að lokum.
Umræddur Þorsteinn Vilhelmsson fjárfesti góðu heilli
í Hraðfrystihúsinu Gunnvöru
hf. Og hvernig fór hann að
því? Muni ég þá atburðarrás
rétt, þá seldi hann hlut sinn í
Samherja hf. með umtöluðum
hætti. Kaupendur voru meðal
annarra fjármálafyrirtæki í
Reykjavík og eigendur
Baugsveldisins. Með vissum
hætti má því segja að þetta
fjármagn, sem uppruna sinn
átti í verslunarrekstri á höfuðborgarsvæðinu (og raunar
víðar að einhverju leyti), hafi
að lokum ratað vestur og nýtist nú til þess að standa undir

,,Hróplegt óréttlæti að Bolvíkingar missi af gullnu tækifæri til frekari uppbygginar
á íþróttasvæði sínu“
Soffía Vagnsdóttir, skólastjóri
í Bolungarvík skrifar
berum vettvangi sem hefur nú
leitt til þess að tilkynnt hafa
verið samstarfsslit Bolvíkinga
og Ísfirðinga vegna mótsins.
Þvílík vonbrigði. Það er að
mínu mati hróplegt óréttlæti
að Bolvíkingar missi af gullnu
tækifæri til frekari uppbyggingar á íþróttasvæði sínu og
jafnvel mannvirkjum, eingöngu vegna þess að misklíð
kemur upp í þeim litla hópi

sem falið var að hafa yfirumsjón með undirbúningi verksins af beggja sveitarfélaga
hálfu.
Hefði ekki verið nær að
skoða málið yfirvegað og af
þroska? Taka tillit til heildarhagsmuna svæðisins áður en
ákvörðun af þessu tagi var
tekin, fremur en að vera með
yfirgang, snúa upp á sig og
líta til persónulegra tilfinninga

Erfiður kaupsamningur
Á ýmsu gengur varðandi sölu á hlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða.
Ríkisvaldið gerði þeim tilboð og allir töldu samninga hafa náðst um kaup þess á
hlutum sveitarfélaganna, sem samþykktu tilboðið. Nú er því haldið fram af hálfu
Ísafjarðarbæjar að fyrirvarar af hálfu bæjarins séu ekki virtir af af fjármála- og
iðnaðarráðuneytum. Kauptilboði ríkisins hinn 23. ágúst á liðnu sumri var svarað
rúmum mánuði síðar, nánar tiltekið 28. september 2001. Í framhaldinu munu
ráðuneytisstjórarnir í framangreindum ráðuneytum, þeir Baldur Guðlaugsson í
fjármála- og Þorgeir Örlygsson í iðnaðarráðuneytum hafa skrifað til baka og
tilkynnt að nú væri komið á frágangi kaupsamningsins. Þá
kemur upp sú sérkennilega staða að bæjarstjórnin telur ekki rétt
að málum staðið.
Haft var eftir Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra hér í blaðinu í liðinni viku að
kaupsamningsgerð sé ekki einhliða aðgerð eða afgreiðslumál í þremur ráðuneytum.
Gott og vel segjum við fávísir lesendur úti í bæ, sem að sjálfsögðu treystum
kjörnum fulltrúum okkar í bæjarstjórn til þess að vita hvað er er að gerast í málinu. En eitthvað vantar í söguna. miðað við reynsluna frá fundinum í vor þegar
sömu fulltrúar komu frá sömu ráðuneytum vestur og töluðu við fulltrúa sveitarstjórnanna, þar á meðal frá Ísafjarðarbæ, en allt hljóp í hnút. Vart verður því trúað
að fulltrúar sveitarfélaganna hafi ekki unnið heimavinnuna í þessu mesta hagsmunamáli sem upp hefur komið í Ísafjarðarbæ á þessari öld og sennilega á þeirri
síðustu líka.

og eiginhagsmuna og hlaupa
svo með allt í blöðin?
Þau eru áreiðanlega mörg
ágreiningsefnin sem eiga eftir
að koma upp fram að þeim
tíma sem mótið verður haldið
árið 2004. Ekki býð ég í hvernig því lýkur öllu saman ef
leikurinn hefst með þessum
hætti.
Á hvers ábyrgð er það að
ákvörðun af þessu tagi er tekin? Koma fulltrúar bæjaryfirvalda ekki þar inn í? Eða er
þetta kannski bara enn eitt
dæmi þess að allt skal vera á
Ísafirði sem gert er á Vestfjörðum? Ég er svekkt yfir
niðurstöðu málsins og óska
eftir að fleiri láti skoðun sína
í ljós.
Soffía Vagnsdóttir,
Bolungarvík.

www.bb.is

Netspurningin

Fjárhagslegir hagsmunir Ísafjarðarbæjar eru þvílíkir af því að salan takist, að
engum dettur annað í hug en það að bæjarstjórnin hafi leitað til sérfræðinga og
vandað mjög alla undirbúningsvinnu. Kauptilboðið var varla svo óljóst að sveitarstjórnarmenn ættu í vandræðum með að skilja það og innihald þess. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar gaf sér mánuð til þess að skoða og fara yfir kauptilboðið, samþykkti það svo með fyrirvörum, sem hún hlýtur að sjálfsögðu að hafa rætt ítarlega
við viðsemjendur sína, ráðuneytisstjórana tvo. Þeim ættu bæjarstjórnarmenn að
vera orðnir þokkalega málkunnugir eftir fundi og viðræður, að ógleymdum bréfaskriftum.
Í þessu máli læðist að sá grunur að fleira sé óskýrt en bréf
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar til ráðuneytanna. Ef sá sem fær
tilboð telur það ekki aðgengilegt gerir viðkomandi að sjálfsögðu gagntilboð með
þeim breytingum sem hann vill fá fram og bíður svo eftir viðbrögðum hins væntanlega viðsemjanda. Sá annað hvort sendir svar og gengur að gagntilboðinu eða
gerir það ekki. Svo einfalt er það. Menn samþykkja varla tilboð, sem þeim líkar
ekki, jafnvel ekki með fyrirvörum, nema að ganga úr skugga um það hver vilji
viðsemjandans sé. Það virðist hafa gleymst í þessu mikla hagsmunamáli íbúa
Ísafjarðarbæjar að búa svo um hnútana af hálfu sveitarfélagsins að þeir, íbúarnir,
viti hvar hið sameiginlega fjárfélag þeirra stendur nú. Næsta skrefið hlýtur að
verða að bæjarsjórn falli frá samþykki sínu og leiti nýs tilboðs með hagsmuni
bæjarbúa að leiðarljósi eða endurskoði núverandi afstöðu sína.

Stakkur skrifar

gríðarlega verðmætri og öflugri atvinnustarfsemi, sem er
samfélagi okkar ómetanleg.
Sem íbúi á Vestfjörðum
hefði ég kunnað þeim litlar
þakkir, sem hefðu reynt að
afstýra þessu. Ég ætla því að
vona að vestfirski huldumaðurinn hans Styrmis vinar míns
Gunnarssonar hafi verið að
bölva forpokuninni en ekki
forystunni, þegar hann ræddi
um annað eins og það að
verslunargróðinn úr Reykjavík rati eftir krókaleiðum inn
í atvinnulífið á Vestfjörðum.
Einar Kristinn
Guðfinnsson, 1. þingmaður
Vestfirðinga.

Spurt var:
Ertu fylgjandi
því að Bolungarvík verði
sameinuð Ísafjarðarbæ?
Alls svöruðu 573.
Já sögðu 191 eða 33,33%
Nei sögðu 353 eða 61,61%
Óákveðnir voru
29 eða 5,06%

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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Vantar þig aðstöðu?
Fulltrúar starfsmannafélaganna gæða sér á veitingum í Turnhúsinu á Ísafirði.

Fulltrúar frá 13 starfsmannafélögum þinguðu á Ísafirði

Samningabandalagið Kjarni stofnað
Tuttugu og fimm fulltrúar
frá starfsmannafélögum víðs
vegar á landinu komu í heimsókn til Ísafjarðar í síðustu
viku. Tilgangur ferðarinnar
var að stofna formlega Samningabandalagið Kjarna en að
því standa 13 starfsmannafélög, þar á meðal Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum (FosVest). „Á sínum tíma
var til félagsskapur sem hét
Samflot bæjarstarfsmanna en

hann klofnaði við gerð síðustu
kjarasamninga. Í Samfloti
voru 19 félög og 13 þeirra
ákváðu að fylgjast áfram að
sem ein samningseining. Nú
var verið að stofna félag um
þetta sem heitir Kjarni“, segir
Þorbjörn Sveinsson, formaður
FosVest og slökkviliðsstjóri
á Ísafirði.
Fulltrúarnir 25 komu til
bæjarins á fimmtudag og var
fundað stíft þá um daginn og

fyrripart föstudags. Þá var farið í óvissuferð til Flateyrar og
staldrað við í Vestfjarðagöngum en síðan tók Halldór Halldórsson bæjarstjóri á móti
mannskapnum í Turnhúsinu í
Neðstakaupstað. Þegar menn
höfðu skoðað sig um á safninu
í nokkra stund var snæddur
kvöldverður á Hótel Ísafirði.
Fulltrúarnir fóru saddir og
sælir hver til síns heima á
laugardag.

Upplýsingar
gefur Jóhannes
í síma 894 8822

Skrifstofur sem henta
bæði smærri og stærri
aðilum. Um 400m² skrifstofuhúsnæði á 4. hæð.
Skrifstofurnar eru
frá 16m² upp í 43 m²
að stærð.
Á hæðinni eru sjö skrifstofur og þar af gætu
fimm verið lausar
fljótlega.
Einnig gæti stór salur
á 3. hæð verið til leigu.
Sameiginleg aðstaða:
Brunaþolið læst herbergi, kaffistofa með
öllu tilheyrandi o.fl.

Misskilningur á misskilning ofan
Um fátt hefur verið meira
rætt undanfarið en misklíðina
sem upp kom nýverið innan
nefndarinnar sem ætlað er að
sjá um framkvæmd Landsmóts UMFÍ 2004. Ekki ætla
ég að tjá mig um átökin innandyra í þeirri ágætu nefnd
enda á ég ekki sæti í henni og
hef því enga vitneskju um
hvernig málum hefur verið
háttað þar á bæ. Hitt er annað
að ég hef orðið vör við mikinn
misskilning meðal íbúa á
norðanverðum Vestfjörðum
og snýst hann um að aðkomu
sveitarfélaganna að væntanlegu landsmótshaldi. Vil ég
reyna að leiðrétta þennan misskilning eftir bestu getu og
varpa betra ljósi á nokkrar
staðreyndir þessa máls.
Undirbúningi Landsmóts er
hægt að skipta í tvo meginhluta. Annarsvegar er það
framkvæmd mótsins og hinsvegar uppbygging og endurbætur á nauðsynlegum
íþróttamannvirkjum til að
unnt sé að halda slíkt mót.
Hlutverk Landsmótsnefndar
er skýrt; hún undirbýr mótshald, sér um framkvæmd
mótsins og safnar til þess umtalsverðu fé, einkum frá stórum styrktaraðilum auk þess
sem innkoma af mótinu rennur til nefndarinnar.

Á hinn bóginn eru það viðkomandi sveitarfélög sem
tryggja að aðstaða til íþróttaiðkunar sé fyrir hendi, þau
ábyrgjast uppbyggingu nauðsynlegra íþróttamannvirkja og
sjá til þess að tjaldsvæði og
bílastæði séu fyrir hendi, svo
eitthvað sé nefnt.
Snemma á þessu ári tók
stjórn UMFÍ þá ákvörðun að
úthluta Landsmótinu 2004 til
tveggja héraðasambanda,
HSV (sem samanstendur af
íþróttafélögum í Ísafjarðarbæ
og Súðavík) og HSB (sem
samanstendur af íþróttafélögum í Bolungarvík). Þessi
ákvörðun UMFÍ átti sér þó
mjög langan aðdraganda og
hana var ekki hægt að taka
nema að minnsta kosti eitt af
þeim þremur sveitarfélögum
sem héraðssamböndin starfa
í væri tilbúið til að ábyrgjast
nauðsynlega uppbyggingu
íþróttamannvirkja fyrir mótið.
Sveitarstjórnir Súðavíkurhrepps og Bolungarvíkurkaupstaðar sáu sér ekki fært
að gefa út slíkar yfirlýsingar
um uppbyggingu mannvirkja
en skýrt var tekið fram að þau
mannvirki sem fyrir væru á
hvorum stað yrðu fúslega lánuð undir mótshald.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
tók annan pól í hæðina en

nágrannasveitarfélögin og
samþykkti á bæjarstjórnarfundi 1. febrúar síðastliðinn
svohljóðandi tillögu: „Bæjarstjórn samþykkir að taka þátt
í landsmóti UMFÍ árið 2004 í
samstarfi við íþróttahreyfinguna. Samþykktin er gerð með
þeim fyrirvara að samstarf
náist við hið opinbera um
nauðsynlega fjármögnun.
Einnig er sá fyrirvari gerður
að verði samþykkt að halda
landsmót innan Ísafjarðarbæjar árið 2004 fari fram úttekt á
skuldbindingu Ísafjarðarbæjar skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga nr 45/1998.“
Svo mörg voru þau orð. Á
grundvelli þessarar samþykktar bæjarstjórnar ákvað
stjórn UMFÍ að úthluta mótinu til Vestfirðinga. Ef þessi
samþykkt hefði ekki verið
gerð hefði UMFÍ ekki haft
heimild til að úthluta mótinu
vestur og næstu umsækjendur
í röðinni hefðu komið til álita.
Það er því deginum ljósara
að sú kostnaðarsama uppbygging, sem þarf að fara fram
fyrir mótið, getur einungis
orðið í Ísafjarðarbæ því ekkert
annað sveitarfélag hefur lýst
sig reiðubúið til slíkra framkvæmda. Orð vinkonu minnar, Soffíu Vagnsdóttur í Bolungarvík, eru því á misskiln-

ingi byggð þegar hún segir:
„Það er að mínu mati hróplegt
óréttlæti að Bolvíkingar missi
af gullnu tækifæri til frekari
uppbyggingar á íþróttasvæði
sínu og jafnvel mannvirkjum,
eingöngu vegna þess að misklíð kemur upp í þeim litla
hópi sem falið var að hafa
yfirumsjón með undirbúningi
verksins af beggja sveitarfélaga hálfu.“
Það var aldrei inni í myndinni að byggja frekar upp
íþróttamannvirki í Bolungarvík, einfaldlega vegna þess
að fjárútlát sveitarfélaganna
verða alltaf umtalsverð í svona
framkvæmdum, þrátt fyrir
aðkomu ríkisins að ákveðnum
verkefnum, og Bolungarvíkurkaupstaður hafði með
ákvörðun sinni síðastliðinn
vetur skorast undan því að
taka þátt í slíku.
Það er þó ekki að undra að
margir eigi erfitt með að átta
sig á misjöfnum hlutverkum
Landsmótsnefndar annarsvegar og sveitarfélaganna
hinsvegar. Sjálf Landsmótsnefndin, eða einstaklingar
innan hennar, áttuðu sig ekki
heldur á þessu í upphafi og
lögðu í vinnu við að útbúa
tillögur um hvar hentugast
væri að byggja upp það sem
upp á vantar af íþróttamann-

,,sannfærð um að fátt eitt
geti komið í veg fyrir að
Vestfirðingar haldi glæsilegt Landsmót UMFÍ“
Birna Lárusdóttir, formaður bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar skrifar um undirbúning Landsmóts UMFÍ 2004
virkjum. Ég vona að þeim
misskilningi hafi nú verið eytt;
nefndin sér um framkvæmd
mótsins en Ísafjarðarbær um
nauðsynlega uppbyggingu,
vonandi í sem mestu og bestu
samstarfi við fjárveitingavald
ríkisins.
Í mínum huga er ég sannfærð um að fátt geti komið í
veg fyrir að Vestfirðingar haldi
glæsilegt Landsmót UMFÍ að
þremur árum liðnum. Fall er
fararheill og við eigum að
draga lærdóm af þeim byrjunarörðugleikum sem einkennt hafa landsmótsumræðuna til þessa. Fulltrúar HSB
hafa dregið sig út úr landsmótsnefndinni, og er það
miður, en fulltrúi Bolungarvíkurkaupstaðar situr þar eftir
sem áður. Það gera einnig fulltrúar Ísafjarðarbæjar og Súða-

víkurhrepps. Tel ég það til
marks um eindreginn vilja
þessara þriggja sveitarfélaga
til að veglegt Landsmót UMFÍ
verði haldið á norðanverðum
Vestfjörðum sumarið 2004.
Ef íþróttahreyfingin ber
gæfu til að sýna samstöðu um
jafn metnaðarfullt verkefni og
landsmót þá eru okkur allir
vegir færir. Vestfirðingar hafa
margsinnis sýnt hæfileika sína
við skipulagningu stórra viðburða og búa því að víðtækri
reynslu sem nýtast mun fram
til sumarsins 2004. Snúum
bökum saman og höldum
mótið af þeim myndugleika
og gestrisni sem einkennir
Vestfirðinga öðru fremur.
Birna Lárusdóttir
formaður bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar
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Sigríður Salvarsdóttir í Vigur vinnur listaverk úr hári

Gamalt handverk sem var
flestum gleymt
Þegar aldurinn færðist yfir
Sigríði Salvarsdóttur í Vigur
og henni var bannað að prjóna
vegna vöðvagiktar, fór hún að
velta fyrir sér hvað hún ætti
nú að taka sér fyrir hendur.
Ekki var það henni að skapi
að sitja aðgerðalaus þótt
starfsþrekið væri ekki sem
fyrrum.

Mátti sem minnst
hreyfa sig
Rifjaðist upp fyrir henni
gamalt handverk sem móðir
hennar, Ragnheiður Hákonardóttir, hafði kennt henni þegar
hún var níu ára gömul. Lá hún
þá lengi veik og mátti sem
minnst hreyfa sig. Til að stytta
telpunni stundir ákvað móðir
hennar að kenna henni hárvinnu sem hún hafði sjálf lært
hjá Karitas Hafliðadóttur,
kennara á Ísafirði, og flestir
gamlir Ísfirðingar kannast við.
Hún hafði lært þetta í Danmörku hjá móðursystur sinni
Guðrúnu Hallberg en sagt er
að Guðrún hafi verið sá aðili í
Danmörku sem nýkomnir Íslendingar leituðu til ef þeir
þurftu á aðstoð og upplýsingum að halda, líkt og til Jóns
Sigurðssonar áður.
Karitas kenndi fjölda
kvenna að gera hármyndir og
á tímabili varð þetta mjög vinsæl handavinna hér fyrir vestan enda má enn þann dag í
dag finna gamlar hármyndir á
nokkrum ísfirskum heimilum.
Flestar eru í góðu ástandi, sérstaklega þær sem gerðar eru
úr hári en myndir gerðar úr
silkiþræði virðast hafa varðveist nokkuð verr, upplitast
og þráðurinn flosnað. Í gömlu
stofunni í Viktoríuhúsi í Vigur
eru t.d. tvær gamlar hármyndir
frá Byggðasafni Vestfjarða,
önnur eftir Guðrúnu Hallberg
frá árinu 1855 og hin eftir
Karitas Hafliðadóttur frá
1922.

Prófraunin hennar Sigríðar, – rósir, blöð, strá og leggurinn
vafinn.

Mynd gerð úr hárinu á sjónvarpskonunni Evu Maríu Jónsdóttur.

Mundi nokkurn
veginn aðferðina
Sigríður kveðst hafa verið
fljót að ná tökum á hárvinnunni og dundað sér við þetta í
veikindum sínum. En eftir að
hún náði heilsu aftur lagði hún
hárvinnuna til hliðar því þau
voru mörg önnur verkin sem
mikilvægari voru. Seinna,
þegar Sigríður var komin með
stórt heimili í Vigur og hóp
12
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barna, gafst enn síður tími til
hárvinnunnar og það var ekki
fyrr en áratugum seinna að
henni datt í hug að rifja upp
þetta gamla handverk sem var
nú flestum gleymt en hafði
notið talsverða vinsæla á
seinnihluta 19. aldar og fyrstu
áratugum síðustu aldar. Hún
mundi nokkurn veginn aðferðina og segir að vinnubrögðin hafi verið fljót að rifjast upp.
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Fyrir þann sem ekki þekkir
til lítur hárvinnan út fyrir að
vera mikið vandaverk og fíngert hárið erfitt í meðförum.
En Sigríður gerir ekki mikið
úr því og segir tiltölulega einfalt að gera myndir úr hári þó
svo að það virki kannski flókið við fyrstu sýn. Notaður er
venjulegur bandprjónn og fínn
rafmagnsvír og galdurinn er
fólginn í því að bregða vírnum
rétt. Þannig má búa til marg-

Gjöf til fermingarstúlku. Myndin er gerð úr hennar eigin
hári sem klippt var þegar hún var níu ára gömul en ljósmyndin var tekin áður en hárið var klippt.
víslegar gerðir af rósum, laufblöðum og stilkum en algengast er að nota mannshár þó
einnig sé hægt að nota silkiþráð og hrosshár. Þá er hægt
að gera stærri og flóknari
myndir en Sigríður segir að
til þess þurfi áhöld sem ekki
fáist hér á landi en líklega
væri hægt að fá í Svíþjóð. Þar
á hárvinnan uppruna sinn og
áður fyrr voru þar til stúlkur
sem kölluðu sig hárlokka,
ferðuðust um og unnu úr hári
fólks.

Kunnáttan
varðveitist áfram
Sigríður segir að hérlendis
sé talsverð eftirspurn eftir að
fá gert úr hári en til sín kom
þó mest eldri konur sem vilja
fá gerða mynd úr eigin hári
eða hári af börnum sínum og
barnabörnum. Hún er með
litla íbúð í Reykjavík og hefur
að mestu unnið myndirnar þar
yfir vetrartímann en á sumrin
er hún í Vigur. Oftar en ekki
má hitta á hana þar sem hún
afgreiðir ferðamenn með póst

og minjagripi en eyjan nýtur
sívaxandi vinsæla þeirra sem
leggja leið sína vestur á firði.
Þarna má kaupa litlar hármyndir eftir Sigríði og segir
hún að þetta séu vinsælir
minjagripir. Hins vegar þýði
ekki að vera með stærri myndirnar því ferðamenn séu yfirleitt ekki tilbúnir að fjárfesta í
dýrum hlutum en hafa áhuga
á minjagripum á góðu verði.
En hvað um það, nú segir
Sigríður að hún ætli að fara
að hætta hárvinnunni þó svo
að hún hafi meira en nóg að
gera. Hún er búin að lofa
nokkrum myndum í vetur en
síðan sé hún hætt. Hún hefur
gert sitt til að endurvekja þetta
gamla handverk, ekki einungis með myndunum sínum
heldur hefur hún einnig kennt
nokkrum konum vinnubrögðin og kunnáttan ætti því að
varðveitast áfram. Bindur hún
vonir við að þessar konur
muni halda áfram að gera
myndir enda hafi það sýnt sig
að áhugi Íslendinga á gömlu
handverki og vinnubrögðum
sé sífellt að aukast.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem sýndu
okkur hlýhug og stuðning við útför vinar okkar

Henriks Peter Mortensen
Sérstaklega þökkum við starfsfólki Fjórðungssjúkrahússins
fyrir þeirra þátt í umönnun við hann
Ragna Aðalsteinsdóttir
Garðar Smári Vestfjörð

www.bb.is – góður auglýsingamiðill

Úlfur Þór Úlfarsson.

Allir leikarar eru vændiskonur og selja líkamann hæstbjóðanda

Stóðhestar hafa hlutverki að gegna
Stæltir stóðhestar eru nú á
lokaspretti æfinga hjá Litla
leikklúbbnum á Ísafirði en
frumsýning verður á föstudag.
Þetta er gamanleikur sem
fjallar um sex atvinnulausa
karlmenn og aðferðir þeirra
við að afla sér lífsviðurværis.
Ef til vill gefur nafn leiksins
eitthvað til kynna í þeim efn-

um. Stóðhestarnir eru meðal
vinsælustu leikrita nýsjálenskrar leiklistarsögu og hafa
m.a. farið sigurför víða um
Evrópu. Má þar nefna að í
Bretlandi var þetta verk eitt af
þeim allra vinsælustu í fjögur
ár eftir frumsýninguna á fyrri
hluta síðasta áratugar.
Leikendur í Stæltum stóð-

hestum eru átta talsins en auk
þeirra hefur á þriðja tug fólks
komið við sögu í undirbúningnum. Leikstjóri er Elfar
Logi Hannesson frá Bíldudal.
Logi er vel menntaður í list
sinni en hann brautskráðist
frá Kómedíulistarskólanum í
Kaupmannahöfn árið 1997.
Hann hefur komið víða við á

þeim árum sem síðan eru liðin
og líklega þekkja hann flestir
frá því að hann var kynnir
Morgunsjónvarps barnanna
1997-98. Hann lék í kvikmyndinni Fiasko og hefur verið með útvarpsþætti.
Framtíðarleiksalur Litla
leikklúbbsins í Edinborgarhúsinu á Ísafirði er ekki ennþá

Ásgerður Bergsdóttir.
orðinn nothæfur þótt verkinu
þar miði örugglega. Að þessu
sinni fékk félagið afnot af
stóra salnum í Sindragötu 11
sem er rúmgóður en mjög hrár.
Því fylgja bæði miklir kostir
og miklir gallar sem telja verður að leikstjóranum og leikmyndasmiðum hafi tekist að
nýta til hins ýtrasta. Formaður
Litla leikklúbbsins, Ingigerður Stefánsdóttir, orðar það svo,
að þegar öllu sé á botninn
hvolft megi segja að húsið og
leikritið hæfi hvort öðru ágætlega.
Leikendurnir átta í Stæltum

stóðhestum eru Ásgerður
Bergsdóttir, Friðrik Stefánsson, Gunnsteinn Sigurðsson,
Páll Gunnar Loftsson, Unnar
Þór Reynisson, Úlfur Þór Úlfarsson, Viðar Örn Sveinbjörnsson, Þröstur Ólafsson.
Aðstoðarleikstjóri er Ester
Ösp Guðjónsdóttir en dansmennt í leiknum er undir
stjórn Evu Friðþjófsdóttur.
Frumsýningin verður eins og
áður sagði á föstudag en aðrar
sýningar verða á föstudögum
og sunnudögum í nóvember.
Forsala aðgöngumiða er í
síma 691 0383.
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skemmtanir

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustan 8-13 m/s og
víða rigning eða súld, síst
þó á Vesturlandi. Hiti 2-7
stig, mildast syðra.
Horfur á föstudag:
Norðaustan 10-15 m/s og
él á Norðurlandi, rigning
eða slydda austanlands,
en annars skýjað með
köflum og þurrt. Hiti 1-6
stig.
Horfur á laugardag:
Norðlæg átt og él norðanlands, en sumstaðar lítilsháttar rigning fyrir sunnan. Fremur svalt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Lítur út fyrir sunnanátt
með rigningu og hlýnandi
veðri.
Horfur á mánudag:
Lítur út fyrir sunnanátt
með rigningu og hlýnandi
veðri.

netið

http://notendur.snerpa.is/
fiffi/
Þetta er heimasíða Friðþjófs Þorsteinssonar á
Ísafirði. Hann virðist í
fljótu bragði nokkuð klókur vefsmiður og síðan
hans er stílhrein og fögur.
Á henni má auk þess
finna upplýsingar um Friðþjóf, sækja sér MIDI-lög
sem bera heiti eins og
,,Siglufjarðarblús“ og
,,Síldarvalsinn“. Einnig er
á síðunni hægt að koma
að því hafa vefi aðra Friðþjófur hefur smíðað.

blóm
Félagar í Kiwanisklúbbnum Básum á Ísafirði
ganga í hús á Ísafirði og
víðar á laugardaginn,
fyrsta vetrardag, og selja
blóm. Ágóðanum verður
eins og alltaf hjá Kiwanismönnum varið til líknarmála eða í þágu þeirra
sem minna mega sín eða
standa höllum fæti í lífinu,
svo sem í þágu geðsjúkra. Fólk er hvatt til að
taka eins og endranær vel
á móti Kiwanismönnum
þegar þeir banka upp á.
Ekki verka þeir lengur fisk
og selja eins og áður var.
Kvótakerfið kemur í veg
fyrir slíkt en blómasalan
er komin í staðinn.
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lífi sínu eftir ströngum reglum úr gömlu
samúræjariti.Aðalhlutverk: Forest Whittaker, Henry Silva, Cliff Gorman, Victor
Argo og Tricia Vessey.
00.30 Kastljósið
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 26. október
16.50 Sjónvarpskringlan
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (62:90)
18.35 Nornin unga (4:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Rakkinn. (Old Yeller) Fjölskyldumynd úr smiðju Disney um sveitafjölskyldu í Texas og hundinn þeirra sem
ver þau fyrir aðsteðjandi ógnum. Aðalhlutverk: Dorothy McGuire og Fess
Parker.
21.45 Af fingrum fram (3:10). Jón
Ólafsson píanóleikari spjallar við dægurlagahöfunda og tónlistarfólk. Gestur
hans í þessum þætti er Andrea Gylfadóttir.
22.25 Will Penny. Vestri frá 1968 um
einfara sem kemur mæðginum í fjöllum
Montana til hjálpar þegar útlagar sækja
að þeim. Aðalhlutverk: Charlton Heston,
Joan Hackett, Donald Pleasence, Lee
Majors og Bruce Dern.
00.15 Lifendur. (Alive) Bandarísk bíómynd frá 1993 byggð á sannri sögu um
íþróttalið sem lifði af flugslys í Andesfjöllum og hafðist við í fjöllunum í 72
daga. Aðalhlutverk: Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton og Bruce
Ramsay.
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 27. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (64:90)
09.30 Mummi bumba (55:65)
09.35 Bubbi byggir (5:26)
09.40 Litlu skrímslin (16:52)
09.45 Strákurinn (5:6)
09.50 Pokémon (17:52)
10.15 Búrabyggð (25:96)
10.50 At
11.20 Kastljósið
11.40 Skjáleikurinn
15.35 Zink - Undir þaki
15.45 Sjónvarpskringlan
16.00 Íslandsmót í handknattleik.Bein
útsending frá leikHauka og Stjörnunnar
í kvennaflokki.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (10:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
20.55 Foringi og heiðursmaður. (An
Officer and a Gentleman) Bandarísk bíómynd frá 1982 um ungan mann í foringjaskóla hersins og kynni hans af ástinni. Aðalhlutverk: Richard Gere, Debra
Winger, David Keith og Louis Gossett.
23.00 Háski í háloftunum. (Nowhere
To Land) Bandarísk kvikmynd um glímu
flugliða og lögreglumanna við að
aftengja taugagassprengju í farþegaflugvél og hafa uppi á sökudólginum. Aðalhlutverk: Jack Wagner, Christine Elise
og James Sikking.
00.30 Bandarísk baka. (American Pie)
Bandarísk gamanmynd um fjóra skólabræður sem einsetja sér að missa sveindóminn áður en skólaárið er á enda. Aðalhlutverk: Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alison Hannigan, Chris Klein, Tara
Reid, Natasha Lyonne, Seann William,
Thomas Ian Nicholas, Eddie Kaye Thomas og Mena Suvari.
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 28. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (64:107)
10.20 Babar (17:65)
10.45 Eyjan hans Nóa (7:13)
11.10 Tsitsi (5:5)
11.20 Stafakarlarnir (3:24)
11.35 Nýjasta tækni og vísindi
11.55 Kastljósið
12.20 Skjáleikurinn
14.35 Zink - Undir þaki
14.45 Úr fylgsnum fortíðar (2:3)
15.45 Mósaík
16.20 Maður er nefndur
17.00 Geimferðin (20:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Spírall (4:10)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 20/20 (3:4) Sakamálasaga úr
Kolaportinu. Þriðja sjónarhorn: Illur
fengur.
20.25 Sérgrein: Morð (4:5)
21.00 Fréttir aldarinnar
21.15 Syndir (2:7)
22.10 Helgarsportið
22.35 Samúræinn. (Ghost Dog: The
Way of the Samurai) Bíómynd frá 1999
um einfara í bandarískri borg sem hagar

Föstudagur 26. október
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Á Lygnubökkum (11:26) (e)
10.00 Stræti stórborgar (19:23) (e)
10.45 Hill-fjölskyldan (9:25) (e)
11.10 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Hér er ég (11:24) (e)
13.00 Ef ég væri ríkur
14.30 Sting
15.15 Ein á báti (13:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld (12:13)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (22:23)
20.00 Fjölskylduklúður. (The Parent
Trap) Fjölskyldumynd frá Walt Disney.
Tvíburasysturnar Hallie Parker og Annie
James voru aðskildar í æsku þegar foreldrar þeirra skildu. Báðum er ókunnugt
um að þær eigi tvíburasystur. Atvikin
haga því þannig að þær lenda saman í
sumarbúðum og þar ákveða systurnar
að skipta um hlutverk. Jafnframt ætla
þær að koma foreldrum sínum saman á
nýjan leik. Aðalhlutverk: Lindsay Lohan,
Dennis Quaid, Natasha Richardson.
22.10 Blóðsugubaninn Buffy (8:22)
23.00 Eins og skugginn. (Eye Of the
Beholder) Njósnari hjá bresku leyniþjónustunni fylgir eftir gullfallegri konu sem
er grunuð um að kúga fé út úr syni
bandarísks þingmanns. Hann verður svo
vitni að því þegar konan myrðir soninn
með köldu blóði. Í stað þess að ráðast
strax til atlögu gegn konunni ákveður
njósnarinn að fylgja henni eftir enda
sannfærður um að hún tengist hvarfinu á
hans eigin dóttur fyrir átta árum. Aðalhlutverk: Ewan McGregor, Ashley Judd,
Patrick Bergin, Genevieve Bujold.
00.45 Jackie Brown. Flugfreyjan Jackie
Brown reynir að drýgja tekjurnar með
því að smygla peningum til Bandaríkjanna fyrir vopnasalann Ordell. Dag einn
handtaka lögreglumaður og fulltrúi
vopnaeftirlitsins hana og hóta henni
fangelsisvist hjálpi hún þeim ekki að
koma upp um Ordell. Aðalhlutverk: Robert De Niro, Samuel L. Jackson.
03.15 Fullkomin fjarvistarsönnun.
(Perfect Alibi) Spennumynd um fjölskyldu sem ræður barnfóstru til að hjálpa
til á heimilinu. Húsmóðirin vill fara aftur
út á vinnumarkaðinn og því er þetta eina
ráðið. En þar með eru vandamálin ekki
úr sögunni. Er þessi barnfóstra sú rétta í
starfið og er bóndanum treystandi til að
vera einn heima með sér yngri konu?
Aðalhlutverk: Teri Garr, Hector Elizondo, Alex McArthur.
04.50 Ísland í dag
05.15 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 27. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.55 Frelsum Willy 3: Björgunin
12.15 Best í bítið
13.05 Gerð America´s Sweethearts
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 (22:24)
20.00 Ó, ráðhús (11:22)
20.30 Mystery í Alaska. (Mystery, Alaska) Bráðfjörug gamanmynd um leikmenn íshokkíliðs sem standa á barmi
heimsfrægðar. Í smábæ í Alaska leika
menn íshokkí sér til skemmtunar. Leikmennirnir eru ekkert sérstaklega góðir
og myndu aldrei eiga möguleika gegn
alvöru liði. Þeir eru því skiljanlega á
báðum áttum þegar boð berst um að
mæta atvinnuliði í greininni og það í
beinni sjónvarpsútsendingu. Aðalhlutverk: Russell Crowe, Hank Azaria, Mary
McCormack, Burt Reynolds.
22.30 Strákar gráta ekki. (Boys Don´t
Cry) Sannsöguleg kvikmynd sem sópaði
til sín verðlaunum og færði m.a. Hilary
Swank Óskarinn. Brandon Teena er vinsæll strákur í litlum bæ í Nebraska. Hann
á marga vini og stelpurnar falla flatar
fyrir honum. Það sem vinahópurinn veit
hins vegar ekki er að Brandon Teena er
í rauninni stelpan Teena Brandon. Þegar
sannleikurinn kemur í ljós snúa allir baki

Sagan okkar
Sagan okkar, eða Story Of Us, er hjartnæm kvikmynd frá árinu 1999 sem Stöð
2 sýnir á sunnudagskvöld kl. 20:25. Sagan segir frá Katie og Ben Jordan sem
hafa verið saman í 15 ár en nú eru komnir alvarlegir brestir í hjónabandið og
skilnaður virðist óumflýjanlegur. Þau eiga strák og stelpu en halda ástandinu
leyndu fyrir þeim. Þegar börnin fara í sumarbúðir ákveða Katie og Ben að
tímabært sé að stíga skrefið til fulls. Hann flytur út og við tekur mjög erfiður
tími fyrir þau bæði. Aðalhlutverk leika Bruce Willis og Michelle Pfeiffer.
við Teenu Brandon. Aðalhlutverk: Hilary Swank, Chloe Sevigny, Peter Sarsgaard, Brendan Sexton.
00.30 Ótemjur.(Wild Things) Námsráðgjafinn og kvennaljóminn Sam Lombardo er sakaður um að hafa nauðgað
Kelly van Ryan, ríkri og vinsælli stelpu
sem er nemandi í menntaskólanum.
Vandræðastúlkan Suzie Toller gegnir
lykilhlutverki í rannsókn málsins en ekki
er allt sem sýnist. Aðalhlutverk: Matt
Dillon, Denise Richards, Neve Campbell,
Kevin Bacon, Bill Murray.
02.15 Glæfraspil. (Reckless) Framhald
af mjög vinsælli framhaldsmynd sem
sýnd hefur verið á Stöð 2. Owen og
Anna hafa nú ákveðið að giftast en fyrrverandi eiginmaður Önnu, Richard Crane, hyggst koma í veg fyrir það með öllum ráðum. Hann veit hvar þau eru veikust fyrir og reynir hvað hann getur til að
stía þeim í sundur. Aðalhlutverk: Robson
Green, Francesca Annis, Michael Kitchen.
03.55 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 28. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Unglingurinn Herkúles
13.45 Leigubílaspjall (e)
14.40 Bee Gees á tónleikum
16.10 Tom Jones
16.35 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Sagan okkar. (Story Of Us) Hjartnæm kvikmynd um hjónin Katie og Ben
Jordan. Þau hafa verið saman í 15 ár en
nú eru komnir alvarlegir brestir í hjónabandið og skilnaður virðist óumflýjanlegur. Þau eiga strák og stelpu en halda
ástandinu leyndu fyrir þeim. Þegar börnin fara í sumarbúðir ákveða Katie og
Ben að tímabært sé að stíga skrefið til
fulls. Hann flytur út og við tekur mjög
erfiður tími fyrir þau bæði. Aðalhlutverk:
Michelle Pfeiffer, Bruce Willis, Rita
Wilson.
22.05 60 mínútur
22.55 Laganna verðir. (U.S. Marshals)
Hörkuspennandi mynd sem enginn ætti
að láta fram hjá sér fara. Við hefðbundna
rannsókn á umferðarslysi kemur í ljós
að ökumannsins er leitað vegna tveggja
morða. Morðinginn er fluttur í fangaflugi
til New York en eitthvað fer úrskeiðis og
flugvélin hrapar og fanginn sleppur. Nú
er það undir Samuel Gerard komið að
klófesta glæpamanninn og koma honum
á bak við lás og slá. Aðalhlutverk: Robert
Downey Jr., Tommy Lee Jones.
01.00 Þögult vitni (6:6) (e)
01.50 Tónlistarmyndbönd

19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (7:18)Dramatískur gamanþáttur. Lífið í Willam
McKinley miðskólanum er ekki alltaf
dans á rósum. Við fylgjumst með systkinunum Lindu og Sam og baráttu þeirra
við kennara sína og foreldra. Unglingsárin eru mörgum erfið og það er mikilvægt að falla inn í hópinn.
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Þinn ótrúr. (Unfaithfully Yours)
Dudley Moore fer á kostum í hlutverki
taugaveiklaðs tónlistarmanns sem grunar
konu sína um að vera ótrú. Hann ráðgerir
að myrða konuna og koma sökinni á
elskhuga hennar. Eitthvað virðist þó karlinn vera að misskilja málið og er afleiðing
þess vægast sagt sprenghlægileg. Aðalhlutverk: Dudley Moore, Nastassja Kinski, Armand Assante.
00.35 Díva. Harla óvenjuleg frönsk kvikmynd sem hefur vakið mikið umtal.
Cynthia Hawkins er ung söngkona sem
á framtíðina fyrir sér. Hún býr yfir miklum hæfileikum en er meinilla við að láta
hljóðrita söng sinn. Jules er 18 ára og
starfar hjá ríkisstofnun. Hann er mikill
aðdáandi Cynthiu og lætur sig ekki muna
um að stunda ólöglegar hljóðritanir.
Nadia er hins vegar fyrrverandi vændiskona sem er orðin leið á lífinu. Þetta fólk
á ekki mikið sameiginlegt en tengist þó
með afar einkennilegum hætti eins og
áhorfendur fá að sjá. Aðalhlutverk: Frédéric Andrei, Richard Bohringer, Wilhelmenia Wiggins Fernandez, Thuy An
Luu.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 28. október
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Derby County og Chelsea.
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 27. október kl. 16:00
Íslandsmótið í handbolta kvenna: Haukar – Stjarnan

Stöð 2
Laugardagur 27. október kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Föstudagur 26. október
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
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Laugardagur 27. október
10.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Leeds.
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (3:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (9:22)
21.00 Sveifla. (Swing) Gamansöm kvikmynd á rómantískum nótum um Martin
sem er nýsloppinn úr bresku fangelsi
eftir að hafa tekið þátt í misheppnuðu
ráni. Martin er staðráðinn í að hefja nýtt
líf sem saxófónleikari og heldur út í
frelsið fullur vonar um að endurheimta
ástir gömlu kærustunnar. Þrátt fyrir óbilandi bjartsýni verða margar hindranir á
vegi hans og notar Martin tónlistina til
að veita sér huggun harmi gegn. Aðalhlutverk: Tom Bell, Lisa Stansfield, Hugo
Speer.
22.40 Sögur úr grafhvelfingunni. (Tales From the Crypt) Æsispennandi hrollvekja um fimm manneskjur sem er haldið
föngum í grafhýsi. Sá sem vaktar grafhýsið sýnir þeim framtíð þeirra og gerir
þeim tilboð sem erfitt er að neita. Aðalhlutverk: Joan Collins, Peter Cushing,
Ralph Richardson.
00.15 Losti og unaður.Erótísk kvikmynd.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:46

Miðvikudagur 24. október kl. 18:35
Meistarakeppni Evrópu: Boavista – Liverpool
Miðvikudagur 24. október kl. 20:40
Meistarakeppni Evrópu: Arsenal – Mallorca

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

Karaokee að hætti Matta
á laugardagskvöld
Allir í stuðið!

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884
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kirkja

fjölmiðlar

Flateyrarkirkja:
Kyrrðarstund föstudaginn
26. október kl. 20:00.
Holtsskóli:
Kirkjuskóli barnanna er
laugardaginn 27. október
kl. 13:00.
Holtskirkja:
Guðsþjónusta sunnudaginn 28. október kl. 14:00.
Þingeyrarkirkja:
Kirkjuskólinn er á föstudögum kl. 17:00 fyrir börn
á öllum aldri úr bæ
og sveit.

Leiður yfir
ljótri tæklingu
Bakvörður Chelsea, Graeme Le Saux, er afskaplega miður sín yfir því að hafa meitt Danny
Mills hjá Leeds með þessu myndarlega flugsparki í leik liðanna. Le Saux fékk einungis gult
spjald fyrir tilþrifin en David O´Leary, stjóri hjá
Leeds, mótmælti svo mjög að hann fékk að líta
það rauða. „Ég hef rætt við bæði Danny Mills
og David O´Leary og beðið þá afsökunar á
tæklingunni“, sagði Graeme Le Saux.

Kinnhestur orsakaði brottrekstur
Paul Ince, leikmaður Middlesbrough, hafði
staðið sig í vel í rúmar sjötíu mínútur í leik á
móti Sunderland þegar hann ákvað að Írinn
Niall Quinn þyrfti hirtingu. Ince löðrungaði
Quinn en hinn hnitmiðaði kinnhestur beit
lítið á Íranum stæðilega. Aftur á móti fékk
Ince að líta rauða spjaldið hjá Mike Halsey
dómara sem stóð rétt við hlið þeirra félaga.
„Ég átti engra annarra kosta völ en að senda
hann út af“, sagði Halsey dómari.

19.00 Sjónvarpskringlan
19.15 Einkaspæjarinn (4:14)
20.00 Meistarakeppni Evrópu
21.00 Lilli er týndur. (Baby´s Day Out)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna. Níu
mánaða snáði í Chicago í Bandaríkjunum
fer á flakk og lendir í ótrúlegustu ævintýrum. Stórborgin er hættulegur staður fyrir
unga drengi og ekki síst þá sem eiga
hvergi að vera nema heima hjá sér. Lilli
er hins vegar ekkert venjulegt barn eins
og áhorfendur fá að sjá. Aðalhlutverk:
Jacob Worton, Adam Worton, Joe Mantegna, Laura Flynn Boyle, Joe Pantoliano.
22.35 Reykur. (Smoke) Þriggja stjarna
meistaraverk. Hér segir af tóbakssalanum
Auggie Wren og skrautlegum hópi fólks
sem daglega leggur leið sína í búðina.
Undir þykku reykskýi líður hver sagan á
eftir annarri svo úr verður vefur svo fjölþættur að unun er á að horfa. Aðalhlutverk: Harvey Keitel, William Hurt, Stockard Channing.
00.25 Morðingjaleikur.(Act of Murder)
Endurskoðandinn Ralph Longman nýtur
velgengni í starfi og einkalífi. Hann á
fallegt heimili í sveitinni og er kvæntur
glæsilegri konu, Annie. Hjónabandið er
hins vegar ekki fullkomið og þegar gamall elskhugi eiginkonunnar, Tim Ford,
skýtur upp kollinum koma alvarlegir
brestir í ljós. Ralph finnst gróflega að sér
vegið og sér aðeins eina leið út úr vandanum. Aðalhlutverk: Anthony Bate, John
Carson, Justine Lord. Leikstjóri: Alan
Bridges. 1965.
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 26. október
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Love Cruise
19.30 Yes Dear
20.00 Charmed. Heillanornirnar í
Charmed eru heillandi sem aldrei fyrr
og halda ótrauðar áfram baráttu sinni
fyrir betri heimi. Systurnar reyna að ná
tökum á lífi sínu sem nornir og nútímastúlkur en tekst það misjafnlega.
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. Margrét Rós Gunnarsdóttir flytur okkur helstu fréttir
dagsins frá fréttastofu DV og Viðskiptablaðsins.
21.55 Málið. Andrés Magnússon lætur
gamminn geysa í kvöld.
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við

Leikur helgarinnar í enska boltanum fer fram á Old
Trafford í Manchester kl. 10:40 á sunnudagsmorgun
er Man. Utd. tekur á móti Leeds Utd. sem
Laugardagur 27. október kl. 10:40
Enski boltinn: Manchester United – Leeds
Laugardagur 27. október kl. 18:25
Ítalski boltinn: Juventus – Inter Milan
Sunnudagur 28. október kl. 15:45
Enski boltinn: Derby County – Chelsea
Mánudagur 29. október kl. 19:55
Enski boltinn: Blackburn Rovers – Leicester City

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Rolant Smelt, tölvufræðingur í Bolungarvík
svarar:

aðila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
Þátturinn er í beinni útsendingu.
22.50 Malcom in the Middle (e)
23.20 Law & Order - SVU (e)
00.00 Spy TV (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 City of Angels (e)
03.30 Muzik.is
04.30 Óstöðvandi tónlist

,,Ég skoða
mikið bb.is til
að fylgjast
með fréttum
úr grenndinni.
Það er það
fyrsta sem ég
skoða á hverjum degi.
Síðan glugga ég oft í
mbl.is og cnn.com til að
vita hvað er verið að
sprengja í augnablikinu.
Svo nota ég mikið vefsíðu
borland.com sem er
framleiðandi forritunarmálsins Delphi. Helst nota
ég leitarvélarnar leit.is og
altavista.com. Að lokum
fer ég oft inn á hollenska
síðu sem heitir Open
university, ou.nl. Þar er
boðið upp á fjarnám á
háskólastigi.

Laugardagur 27. október
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Law & Order (e)
14.30 Jay Leno (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor (e)
17.30 Þátturinn (e)
18.30 Charmed (e)
19.30 King of Queens
20.00 City of Angels
21.00 Íslendingar. Léttur spurninga og
spjallþáttur um hegðun, atferli og skoðanir
Íslendinga.
22.00 Profiler
23.00 Love Cruise (e)
00.00 Hollywood Raw (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Profiler
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 28. október
12.00 Jóga
12.30 Silfur Egils. Umræðuþáttur í umsjón Egils Helgasonar.
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn (e)
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e) Umsjón Valgerður
Matthíasdóttir, Friðrik Weisshappel og
Arthúr Björgvin Bollason.
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Hollywood Raw
20.00 Dateline. Fréttaskýringaþáttur með
Barböru Walters og félögum.
21.00 The Practice. Eugene ver rabbína
sem ákærður er fyrir nauðgun. Sá hafði
átt í sambandi við konuna og heldur því
fram að hún hafi aðeins verið að æsa hann
upp þegar hún reyndi að slíta sambandinu.
Siðferðilegar spurningar vakna þegar
Eugene kemst að því að rabbíninn hefur
áður verið sakaður um nauðgun.
22.00 Silfur Egils. Fjörmikill, skemmtilegur og óháður umræðuþáttur um pólitík
og þjóðmál í umsjón Egils Helgasonar.
23.30 Íslendingar (e)
00.20 Mótor (e) Umsjón Halldóra María
Einarsdóttir og Ísleifur Karlsson
00.50 48 Hours (e) Vandaður, bandarískur fréttaskýringaþáttur með Dan Rather í fararbroddi
01.40 Muzik.is
02.40 Óstöðvandi tónlist

Auglýsingar
og áskrift sími
456 4560

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

fréttir

Bangsadagurinn
á föstudag
Hefðbundinn bangsadagur
verður á Bókasafninu á
Ísafirði á föstudaginn.
Safnið opnar kl. 14 og
þangað eru allir velkomnir
með bangsana sína, bæði
börn og fullorðnir. Nánari
upplýsingar er að finna á
Bangsavef bókasafnsins:
http://www.isafjordur.is/
bokasafn/bangsar/
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Ásvaldur í Tröð í Önundarfirði gefst ekki upp eftir bruna útihúsanna

Byggir upp aðstöðu fyrir rúllubagga og verkfærageymslu
Ásvaldur Magnússon,
bóndi í Tröð í Önundarfirði,
er nú að byggja upp aðstöðu
fyrir rúllubagga og verkfærageymslu við bæ sinn. Eins og
kunnugt er brunnu fjós og
gömul hlaða í Tröð í desember
í fyrra en Ásvaldur hefur ekki
í hyggju að gefast upp.
„Það var annað hvort að
byggja aftur upp eða hætta
búskap“, segir Ásvaldur sem
heldur um 200 fjár. „Ég hætti
með nautgripi í fyrrahaust svo
ég var eiginlega hættur að nota
fjósið. Þó voru tvær kýr inni
þegar fjósið brann og þær
brunnu þær inni.
Fjósið myndaði gafl við
fjárhúsin og þess vegna þarf
ég helst að byggja áður en ég

tek féð inn. Svo missti ég alla
rúllubaggaaðstöðu með fjósinu og þarf að koma mér upp
nýrri“, segir Ásvaldur.
Á föstudag var steypt gólfplata undir húsið og sáu menn
frá Steypustöðinni Dyn á
Þingeyri að mestu um þann
verkþátt. „Nú förum við að
að stilla upp mótum og steypum vonandi fljótlega eftir
helgina. Ég þarf að loka þessu
fljótlega og verð svo að dútla
í þessu yfir veturinn með
Bjarna Kristinssyni húsasmið“, segir Ásvaldur Magnússon, bóndi í Tröð.
Það verður að teljast fremur
óvenjulegt nú hin síðustu ár
að bændur standi í nýbyggingum hér vestra.

Ók drukkinn á ofsahraða

Óskilorðsbundið fangelsi
og sviptur ökuleyfi í ár
Karlmaður á fertugsaldri
var í Héraðsdómi Vestfjarða
fyrir síðustu helgi dæmdur
til að sæta fangelsi í einn
mánuð óskilorðsbundið og
sviptur ökurétti í eitt ár. Með
hliðsjón af fyrri brotum er
dómurinn svo þungur sem
raun ber vitni. Maðurinn var
fundinn sekur fyrir að hafa í
maí á þessu ári komið akandi út úr Breiðadalsmunna
Vestfjarðaganga á 98 km
hraða þar sem ökuhraði er

60 km og verið ölvaður og
án ökuréttinda.
Auk annarra fyrri brota
sem þóttu ekki skipta máli í
þessu tilviki var hann í sumar dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi og sviptur ökurétti í 22 mánuði fyrir fjögur
ölvunarakstursbrot, brot
gegn
umferðarlögum,
tékkamisferli og tékkasvik.
Refsing hans nú er tiltekin
sem hegningarauki við þann
dóm.

Frá steypuvinnu í Tröð á föstudaginn var.

Máli vísað frá dómi vegna formgalla í ákæru

Svikarar fá gálgafrest
Héraðsdómur Vestfjarða
vísaði fyrir helgina frá dómi
vegna formgalla máli á hendur
þremur ungum mönnum af
Norðurlandi. Þeir voru ákærðir fyrir að hafa svikið út þjónustu á Hótel Ísafirði í vetur.
Krafa verjanda um frávísun

byggðist á því að þess væri
ekki getið í ákæru fyrir hvaða
dómstóli málið væri höfðað.
Ennfremur var vísað til þess
að ekki væri getið fjárhæðar
sem hinir ákærðu hefðu átt að
hafa hagnast um.
Að mati dómsins er það

ófrávíkjanleg regla að í ákæru
skuli greina þann dómstól sem
málið er höfðað fyrir. Í úrskurði dómsins í dag segir, að
þess vegna sé óhjákvæmilegt
að vísa málinu frá. Kostnaðurinn fellur á ríkissjóð, samkvæmt úrskurði héraðsdóms.

Metdagur hjá Ísnum á Ísafirði

Hundrað tonna
múrinn rofinn
– stóru nótaskipin koma við á leið á miðin

Þrjú loðnuskip á leið á
síldveiðar komu við á Ísafirði sl. fimmtudag og tóku
ís hjá Ísnum á Ísafirði. Um
borð í þessi skip var blásið
samtals 80 tonnum af ís en
fastir viðskiptavinir fengu
25 tonn þannig að dagssalan
nam 105 tonnum. Þetta var
metdagur en áður hafði
dagssalan hjá fyrirtækinu
mest verið 84 tonn. Nóta-
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skipin þrjú sem komu í gær
voru Oddeyrin EA, Guðmundur VE og Víkingur AK.
Ísverksmiðjan á Ísafirði er
af fullkomnustu gerð og tók
til starfa sumarið 1999. Að
sögn Jóhanns Ólafsonar framkvæmdastjóra hefur íssalan
farið jafnt og þétt vaxandi og
reksturinn gengur vel, þótt
vissulega væri hægt að framleiða og selja meira.
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Guðni Ó. Guðnason stjórnarformaður Íssins og Jóhann Ólafson framkvæmdastjóri þegar verið var að blása ís um borð í Guðmund VE.
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