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– segir Sigríður Schram, forstöðumaður Gamla
apóteksins á Ísafirði. Sjá bls. 4 og 5
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Fulltrúar gerólíkra fiskveiðistjórFulltrúar gerólíkra fiskveiðistjórFulltrúar gerólíkra fiskveiðistjórFulltrúar gerólíkra fiskveiðistjórFulltrúar gerólíkra fiskveiðistjórnkerfa á ráðstefnunkerfa á ráðstefnunkerfa á ráðstefnunkerfa á ráðstefnunkerfa á ráðstefnu

Allt að 150 manns sátu
nærri fimm tíma ráðstefnu um
bætta umgengni við fiski-
stofnana við Ísland sem haldin
var í Stjórnsýsluhúsinu á Ísa-
firði á sunnudag. Ráðstefn-
unni var ætlað að leggja lóð á
vogarskálarnar í leitinni að
þolanlegum sáttum um stjórn

Færeyingar ánægðirFæreyingar ánægðirFæreyingar ánægðirFæreyingar ánægðirFæreyingar ánægðir
með sitt fiskveiðikerfimeð sitt fiskveiðikerfimeð sitt fiskveiðikerfimeð sitt fiskveiðikerfimeð sitt fiskveiðikerfi

fiskveiða við Ísland. Jafnframt
var henni ætlað að skapa um-
ræðuvettvang þar sem aðilar
með ólíka hagsmuni og ólíkar
skoðanir gætu rætt málin.
Framsögur fluttu fulltrúar og
talsmenn gerólíkra stjórnkerfa
fiskveiða, annars vegar í Fær-
eyjum og hins vegar á Íslandi.

Eru forsvarsmenn ráðstefn-
unnar ánægðir með hversu
virkan þátt almennir fundar-
menn tóku í umræðunni en
mikið var um fyrirspurnir og
umræður voru á köflum voru
mjög fjörugar.

Færeyingarnir sem töluðu
á ráðstefnunni voru á þeirri

skoðun að þeirra fiskveiði-
stjórnunarkerfi sé betra en það
íslenska. Sóknardagar og
veiðarfærastýring valdi því að
betur sé farið með auðlindina
og brottkast sé minna en í
kvótakerfinu. Færeysku fram-
sögumennirnir voru annars
vegar formaður strandveiði-

flotans og hins vegar togaraút-
gerðarmaður og voru þeir
mjög á einu máli um kosti
færeyska kerfisins. Hins vegar
kom fram í máli fulltrúa Haf-
rannsóknastofnunar og sjáv-
arútvegsráðuneytis, að þeir
hafni færeysku leiðinni svo-
nefndu.
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aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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– meginverkefnið að bæta umgengni um auðlindina og ná fram sjálfbærri nýtingu

„Færeyska fiskveiðistjórn-
arkerfið er kannski ekki það
besta í heimi en það er langt-
um betra en það íslenska“,
sögðu fulltrúar Færeyinga á
ráðstefnu um bætta umgengni
við fiskistofnana við Ísland
sem haldin var í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði á sunnudag.
Í umræðum kom fram gagn-
rýni á kvótakerfið íslenska en
einnig efasemdaraddir um að
færeyska kerfið myndi virka
vel til framtíðar. Ekki síst voru
efasemdirnar vegna þess að
sóknardögum hefur verið að
fækka og útlit er fyrir að þeim
muni fækka áfram. Einnig
kom fram að fiskifræðingar í
Færeyjum hafa áhyggjur af
ástandinu og aðhyllast ekki
það kerfi sem þar er við lýði.

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, setti
ráðstefnuna kl. 13 og bauð
fundargesti velkomna en gaf
síðan orðið Guðmundi Hall-
dórssyni, formanni Eldingar,
félags smábátasjómanna á
norðanverðum Vestfjörðum.

Sagði Guðmundur það
markmið ráðstefnunnar að
ræða hvaða leiðir væru færar
í þá átt að ná fram einhverri
sátt um stjórn fiskveiða en
það fiskveiðistjórnarkerfi sem
nú væri við lýði hefði síður en
svo náð þeim árangri að bygg-
ja upp fiskistofna við landið.
Ætti hverjum manni að vera
ljós nauðsyn þess að ganga
vel um auðlindina og nýta
fiskistofnana þannig að auka
mætti verðmæti þess afla sem
leyfilegt væri að veiða.

Bauð Guðmundur síðan
sérstaklega velkomna til ráð-
stefnunnar fulltrúa og tals-
menn ólíkra fiskveiðistjórn-

kerfa. Þeir sem fluttu fram-
söguerindi voru Magnús Þór
Hafsteinsson, fréttamaður og
fiskifræðingur, Jón Kristjáns-
son, fiskifræðingur, Auðunn
Konráðsson og Olaf Olsen frá
Færeyjum, Ármann Kr. Ólafs-
son, aðstoðarmaður sjávarút-
vegsráðherra, Jóhann Sigur-
jónsson, forstjóri Hafrann-
sóknarstofnunar, og Ólafur
Karvel Pálsson, fiskifræðing-
ur hjá Hafrannsóknarstofnun.

MisreikningurMisreikningurMisreikningurMisreikningurMisreikningur
við Nýfundnalandvið Nýfundnalandvið Nýfundnalandvið Nýfundnalandvið Nýfundnaland

Magnús Þór Hafsteinsson,
fiskifræðingur og fréttamaður,
og byrjaði á því að rekja sögu
misheppnaðrar fiskveiði-
stjórnunar við Nýfundnaland
og Kanada á tímum vaxandi
tækniframfara við veiðar. Um
tíma hefðu verið gefnar vonir
um vaxandi fiskgengd en síðar
hefðu fiskifræðingar þeirra
viðurkennt misreikning og
þorskstofninn hefði horfið.
Hann taldi þessu að mörgu
leyti líkjandi við það sem gerst
hafði á Íslandi.

Eftir fyrirmælum Dana tóku
Færeyingar upp kvótakerfi
sem var í gildi í tvö ár en var
þá lagt niður fyrir atbeina Fær-
eyinga sjálfra. Magnús Þór
útskýrði síðan í stórum drátt-
um hvernig fiskveiðistjórnun
væri nú háttað í Færeyjum en
þar byggja menn á sóknar-
dögum og veiðarfærastýringu.
Sagði hann auðsætt að meiri
sátt væri um það kerfi heldur
en hið íslenska. Bókhald Fær-
eyinga um afurðagetu fiski-
miðanna væri miklu betra en
hér og í heild virtist sem bol-
fiskstofnar við Færeyjar væru

heldur í sókn og framtíðin því
björt.

GagnslausarGagnslausarGagnslausarGagnslausarGagnslausar
takmarkanir?takmarkanir?takmarkanir?takmarkanir?takmarkanir?

Jón Kristjánsson, fiskifræð-
ingur, sagði frá rannsóknum
sem hann gerði við Færeyjar
en færeyska landstjórnin fékk
hann til að gera úttekt á fiski-
stofnunum við eyjarnar og
skýrði hann frá niðurstöðum
þeirra. Sýndi hann veiðisveifl-
ur í þorski frá árinu 1975 og
sagðist telja að veiðitakmark-
anir hefðu stundum ekkert
gagnast til verndar, aðeins
valdið veiðitapi.

Þá rakti hann með línuritum
mælda nýliðun þorsksins og
hrygningarstofninn á ákveðnu
tímabili sem sýndi að aukin
nýliðun og mældur hrygning-
arstofn fylgjast ekki alltaf að.
Þegar hrygningarstofninn
væri lítill væri nýliðun mikil
og friðun á einum fiskistofni
væri þar af leiðandi gagnslítil
og jafngilti því oft að fiski
væri hent. Sagði Jón ennfrem-
ur að takturinn milli nýliðunar
og hrygningarstofns væri nær
sami í Færeyjum og hér við
land.

„Ábyrgðarlausir„Ábyrgðarlausir„Ábyrgðarlausir„Ábyrgðarlausir„Ábyrgðarlausir
stjórnmálamenn“stjórnmálamenn“stjórnmálamenn“stjórnmálamenn“stjórnmálamenn“

Auðunn Konráðsson, sem
er formaður Meginfélags út-
róðramanna í Færeyjum,
kynnti fiskveiðistjórnarkerfi
Færeyinga og rakti sögu þess
frá árinu 1977. Veiðileyfi
komu til sögunnar árið 1985
og sagði hann að fiskifræð-
ingar hefðu þá talið að það
tæki um tuttugu ár að byggja
upp þorskstofninn. Færeying-

ar voru hins vegar ósáttir við
kvótakerfið vegna fjölmargra
galla og fárra kosta og því var
það aðeins við lýði í tvö ár.

Sagði Auðunn að með sókn-
arstýringu sem nú væri í gildi
væri heildaraflinn sá sami frá
ári til árs, svokallaður jafn-
stöðuafli. Hann færi eftir fisk-
gengd hverrar tegundar hverju
sinni og þó svo að einstakir
bolfiskstofnar sveifluðust í af-
kastagetu milli ára, þá væri
sveiflan mun minni ef litið
væri á stofnana í heild.

Færeyska kerfið er lokað
sem þýðir að í því er ákveðinn
fjöldi báta og sóknardagarnir
fylgja bátunum. Innan 12 míl-
na fá einungis smærri bátar
að veiða og verða togarar að
vera þar fyrir utan eða jafnvel
fyrir utan landhelgina eins og
mun vera algengt í Færeyjum.
Ekki er hægt að selja sóknar-
daga milli stærðarflokka báta
undir 40 tonnum en leiga á
dögum er leyfð. Sagði Auð-
unn að núverandi sóknarkerfi
væri af flestum talið mun
ásættanlegra en kvótakerfið
og nýtti stofnana betur en
vissulega væri þar deilt um
margt. Fiskifræðingar væru
þó nær einir um að verja
kvótakerfið og þeirra álit væri
notað víða af stjórnmála-
mönnum sem skýldu sér
ábyrgðarlausir á bak við til-
lögur fræðinganna.

Kostir sóknar-Kostir sóknar-Kostir sóknar-Kostir sóknar-Kostir sóknar-
dagakerfisdagakerfisdagakerfisdagakerfisdagakerfis

Næstur tók til máls Olaf
Olsen, togaraútgerðarmaður í
Færeyjum, en hann á fyrirtæki
sem gerir út átta togara og
þekkir hann vel til sögu fisk-

veiða við Ísland og Færeyjar.
Hann sýndi m.a. sveiflur í
veiðum hjá sínum togurum á
þorski, ýsu og ufsa á árunum
1995–2000 en síðustu fimm
árin hefur heildarafli þessara
tegunda verið á milli 60–70
þúsund tonn.

Taldi Olaf sóknardagakerf-
ið hafa marga kosti umfram
kvótakerfið og m.a. stuðla að
því að engum afla væri hent.
Sveiflur væru alltaf í einstök-
um stofnum en mun minna ef
litið væri á bolfiskstofninn í
heild. Í Færeyjum væri ekki
um að ræða framsal veiðiréttar
nema að bátur fylgdi og væri
bátur fyrndur mættu líða tvö
ár án skips en eftir það væri
rétturinn tapaður.

Byggja verði á niður-Byggja verði á niður-Byggja verði á niður-Byggja verði á niður-Byggja verði á niður-
stöðum vísindamannastöðum vísindamannastöðum vísindamannastöðum vísindamannastöðum vísindamanna

Eftir stutt kaffihlé tók til
máls Ármann Kr. Ólafsson,
aðstoðarmaður sjávarútvegs-
ráðherra, og sagði hann að
sjávarútvegsráðuneytið teldi
núverandi fiskveiðikerfi gott
í öllum aðalatriðum. Brott-
kastið væri mesti vandinn en
það fylgdi flestum veiðikerf-
um samkvæmt rannsóknum
og athugunum. Hann benti á,
að í mörg ár hefði veiði verið
langt yfir þau mörk sem Haf-
rannsóknarstofnun hefði lagt
til og því mætti ekki kenna
kerfinu um allt sem miður
hefði farið. Þá þyrfti ekki
heldur að leita til Færeyja til
að bera saman tvö umrædd
stjórnkerfi því þau hefðu bæði
verið reynd hérlendis og
minnti þar á „skrapdagakerf-
ið“.

Samþykkt miðstjórnar Framsóknarflokksins um veiðigjald er síðbúin viðurkenning
á því óhjákvæmilega: Gjaldtöku fyrir nýtingu auðlindar í eigu alþjóðar, sem ekki er
frjáls aðgangur að. Hvert hið „skynsamlega veiðigjald“ framsóknarmanna verður er
óljóst. Aftur á móti er deginum ljósara að hér er ekki um lendingu eða sátt á
breiðum grundvelli um fiskveiðistjórnunarkerfið að ræða. Hjáseta fjölda
miðstjórnarmanna og yfirlýsing formanns þingflokksins, Kristins H. Gunn-
arssonar, um að formaðurinn hafi valið LÍÚ-leiðina og að baráttunni fyrir
fyrningarleiðinni sé engan veginn lokið, bera því vitni.

Önnur straumhvörf hafa orðið í kvótamálinu. Í Kastljósi Sjónvarpsins 9. þ.m. svar-
aði sjávarútvegsráðherra því játandi að til greina kæmi að afnema frjálsa leiguframsalið:
„Já, ég er alveg tilbúinn að skoða það.“ Yfirlýsing ráðherrans ber vitni um mikil
sinnaskipti. Þarna var komið inn á einn umdeildasta þátt kvótalaganna, gjafakvótann.
Hvað vit er í því að úthluta kvóta ár eftir ár til aðila sem hafa ekki svo mikið við að
gangsetja skip sín og bleyta veiðarfæri (ef þeir eiga þá einhver) til að ná í aflann, heldur
selja hæstbjóðanda gjafaávísunina á óveidda fiskinn? Þetta er svo glórulaust að með
ólíkindum er að nokkur heilvita maður skuli verja þessi ósköp. Hitt skyldi engan undra
að „hinir útvöldu sægreifar“ gína við þessu „meðan þeir (þingmennirnir) eru svo vit-
lausir að rétta þetta upp í hendurnar á okkur“ eins og einn landleguútgerðarmaðurinn

orðaði það.
Hvernig væri nú að þingmennirnir Guðjón Guðmundsson og Guðmundur Hallvarðs-

son endurflyttu tillöguna um bann við sölu á kvóta, en tillaga þeirra þess efnis var
svæfð í sjávarútvegsnefnd í tíð fyrrverandi sjávarútvegsráðherra. BB fagnaði
á sínum tíma framtaki þeirra félaga og lýsti vonbrigðum yfir örlögum tillög-
unnar. Viðhorfsbreyting ráðuneytisins hlýtur að vera þingmönnunum gleði-
efni.

Það hefur tekið tíma að vinna gjaldtöku fyrir aðgang að takmarkaðri auðlind sjáv-
arins fylgi. En, áður en til þess kemur verður að leysa þá hnúta sem meginágreiningurinn
um fiskveiðistjórnunina snýst um: Það verður að uppræta gjafakvótann og stöðva
braskið; finna leið til að lágmarka brottkastið; finna flöt á skiptingu afnotaréttar milli
strandveiða og úthafsveiða og finna leið til sjáanlegrar verndunar fiskistofna. Þegar
horft er til allra þessara vandamála veldur sú afstaða Hafró og sjávarútvegsráðuneytisins,
sem fram kom á fundi um þessi mál hér á Ísafirði um helgina og nánar er fjallað um í
blaðinu í dag, að hafna öllu öðru en eigin ágæti, miklum vonbrigðum.

Fyrr en þessir hnútar hafa verið leystir getum við ekki farið að tala um „skynsamlegt
veiðigjald“ né veiðigjald yfir höfuð af neinu viti.

s.h.

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

AtventukvöldAtventukvöldAtventukvöldAtventukvöldAtventukvöld
í kirkjunnií kirkjunnií kirkjunnií kirkjunnií kirkjunni

Aðventukvöld verður hald-
ið í Súðavíkurkirkju nk.
sunnudagskvöld kl. 20:30. Að
venju verður flutt hátíðleg og
jólaleg dagskrá í tónum og
tali.

Tendrað verður á fyrsta kerti
á aðventukransinum, spá-
dómskertinu og unglingar lesa
jólaguðspjallið. Skólabörn
syngja jólalög undir stjórn
þeirra Wendy Scott og Dag-
bjartar Hjaltadóttur, ferming-
arbörn lesa ritningartexta og
sr. Valdimar Hreiðarsson flyt-
ur hugvekju.

Þá mun Söngkór Súðavíkur
flytja fjölbreytta dagskrá jóla-
laga frá ýmsum tímum og
löndum með aðstoð þeirra
Jónasar Tómassonar og Guð-
rúnar Jónsdóttur, söngkonu.
Kórstjóri er Sigríður Ragnars-
dóttur.

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

Öryggismál íÖryggismál íÖryggismál íÖryggismál íÖryggismál í
ólestri í Vest-ólestri í Vest-ólestri í Vest-ólestri í Vest-ólestri í Vest-
fjarðagöngumfjarðagöngumfjarðagöngumfjarðagöngumfjarðagöngum

Samkvæmt lauslegu mati
Landssímans yrði stofnkostn-
aður við uppsetningu GSM-
sambands í Vestfjarðagöngum
á bilinu 15 til 25 milljónir
króna. Síminn lýsir sig reiðu-
búinn að sjá um rekstur slíks
sambands ef Ísafjarðarbær
getur haft milligöngu um fjár-
mögnun stofnkostnaðar. Þetta
kemur fram í bréfi forstöðu-
manns fyrirtækjalausna Sím-
ans til bæjaryfirvalda í Ísa-
fjarðarbæ vegna fyrirspurnar
Birnu Lárusdóttur, formanns
bæjarráðs.

Nærri tvo og hálfan mánuð
tók að svara fyrirspurninni. Í
fréttum hér í blaðinu í fyrra-
sumar og fyrrahaust var greint
frá árangurslausri viðureign
bæjaryfirvalda við yfirstjórnir
Ríkisútvarpsins og Lands-
síma Íslands í þessum efnum.

Nánar er greint frá þessu
máli á fréttavefnum bb.is.
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Sagði Ármann að sjávarút-
vegsráðuneytið teldi að fisk-
veiðitakmarkanir ættu að
byggjast á niðurstöðum og til-
lögum vísindamanna en ekki
á pólitískum ástæðum eða til-
lögum hagsmunaaðila eins og
væri raunin í Færeyjum. Hann
taldi hins vegar að ef svo-
nefndur jafnstöðuafli í Fær-
eyjum væri enn án neikvæðra
áhrifa eftir tíu ár, þá mættu
Íslendingar skoða kerfi Fær-
eyinganna betur.

Með bættum skipakosti
yrðu þeir hins vegar áfram að
fækka sóknardögum enda
hefði það sýnt sig að þeir hafa
verið að veiða of mikið og
hefur sóknardögum því verið
fækkað um 16,5% frá því að
kerfið var tekið upp fyrir fjór-
um árum. Með áframhaldandi
skerðingu kæmu sóknardag-
arnir til með að verða sífellt
verðmætari og hefði það
væntanlega í för með sér ýmis
vandræði.

Veiði oftVeiði oftVeiði oftVeiði oftVeiði oft
fram úr ráðgjöffram úr ráðgjöffram úr ráðgjöffram úr ráðgjöffram úr ráðgjöf

Jóhann Sigurjónsson, for-
stjóri Hafrannsóknastofnunar,
fór yfir ýmsar rannsóknir
stofnunarinnar og niðurstöður
þeirra. Hann minnti á að vissu-
lega þyrfti að gera víðtækari
rannsóknir á ýmsum sviðum
ef komast ætti hjá öllum mis-
tökum í ráðgjöf. Hins vegar
væri á það að líta að veiði
hefði oftast farið langt fram
úr ráðgjöf, hvort sem hún
hefði verið rétt eða ekki, og
það væri staðreynd að kerfið
hefði ekki haldið utan um

ákvarðaðar heimildir stjórn-
valda.

Jóhann sagði sóknardaga-
kerfi geta komið til greina en
vandamálið væri það sama hér
og í Færeyjum, veiðiflotinn
væri of stór. Auk þess þyrftu
menn að hafa í huga að tækni-
framfarir gerðu allt að 5%
aukningu á ári í afla á sóknar-
dag sem þýddi að sóknardög-
um hlyti stöðugt að fækka ef
veiðiflotinn væri óbreyttur.
Sagði Jóhann að núverandi
kvótakerfi væri alls ekki galla-
laust og rétt væri skoða með
opnum huga allt sem til bóta
gæti verið. Höfuðverkefnið
væri fyrst og fremst að bæta
umgengnina um auðlindina
og ná fram sjálfbærri nýtingu
þannig að allur afli væri nýttur
og sem minnst veitt af ung-
fiski. Þá ítrekaði hann að frek-
ari rannsóknir á lífríki hafsins
væru nauðsynlegar, t.d. á bú-
svæðum nytjafiska við landið,
því ekki væri  hægt að treysta
því að lífkeðjan í hafinu og
lífsskilyrði væru óumbreytan-
leg.

RannsóknirRannsóknirRannsóknirRannsóknirRannsóknir
á brottkastiá brottkastiá brottkastiá brottkastiá brottkasti

Síðasta erindið flutti Ólafur
Karvel Pálsson, fiskifræðing-
ur hjá Hafrannsóknarstofnun,
og fór hann yfir rannsóknir
sem hann hefur gert á brott-
kasti en það er talið nema allt
að 16.600 tonnum af  fiski á
ári. Brottkast á línuýsu virðist
vera verulegt og samkvæmt
línuriti sem Ólafur sýndi á
fundinum er aðallega um að

ræða 20-40 cm langa ýsu en
mest reiknaðist brottkast
hennar um miðjan tíunda ára-
tuginn eða 15-17% af magni.

Að sögn Ólafs Karvels eru
minni gögn til um brottkast á
þorski en fram hafi komið vís-
bendingar um brottkast á
þorski í stærðinni 45-50 cm.
Brottkast á þorski við drag-
nótaveiðar var mest um 1987
og sló þá öllum öðrum mæl-
ingum við því þá var allt að
80 cm löngum þorski hent.

Öllum kerfum fylgjaÖllum kerfum fylgjaÖllum kerfum fylgjaÖllum kerfum fylgjaÖllum kerfum fylgja
kostir og gallarkostir og gallarkostir og gallarkostir og gallarkostir og gallar

Halldór Halldórsson, ráð-
stefnustjóri, segir að í umræð-
um hafi komið fram nokkur
gagnrýni á kvótakerfið en
einnig efasemdaraddir um að
færeyska kerfið myndi virka
vel til framtíðar. Ekki síst voru
efasemdirnar vegna þess að
sóknardögum hefur verið að
fækka og útlit er fyrir að þeim
muni fækka áfram. Einnig
kom fram að fiskifræðingar í
Færeyjum hafa áhyggjur af
ástandinu og aðhyllast ekki
það kerfi sem þar er notað.
Segir Halldór ljóst að Færey-
ingar hlusta ekki mikið á fiski-
fræðinga um þessar mundir.

Nokkuð var rætt um að
fiskifræði væri svo mikil
óvissuvísindi, að lítið vit væri
í að fara eftir ráðgjöf sem hefði
í för með sér of litlar veiðar
miðað við afrakstrargetu fiski-
stofnanna. Um þetta og ýmis-
legt fleira var nokkuð deilt en
Færeyingarnir voru á einu
máli um að þeirra fiskveiði-

ráðstefnustjórinn öllum þátt-
töku í ráðstefnunni og gaf síð-
an Guðmundi Halldórssyni
orðið. Hann færði sömuleiðis
fundarmönnum þakkir fyrir
komuna og sagði fundi slitið
kl. 18. Undirbúning fundarins

stjórnunarkerfi væri langtum
betra en hið íslenska, m.a.
vegna þess að það færi betur
með auðlindina og drægi úr
hættu á brottkasti.

Eftir að fyrirspurnum og
umræðum var lokið þakkaði

önnuðust þeir Guðmundur
Halldórsson, Eiríkur Finnur
Greipsson og Halldór Hall-
dórsson en fundarritari var
Birkir Friðbertsson.

Frá ráðstefnunni: Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, sem var ráðstefnustjóri,
og Auðunn Konráðsson, formaður Meginfélags útróðramanna í Færeyjum.

ADSL tilboð!
17.900.- krónur og ekkert stofngjald

· Fast verð fyrir mánuð
· ADSL tenging er allt
 að 46 sinnum hrað-
 virkari en mótalds-
 tenging

· Tenging allan sólar-
 hringinn

· Gigabyte í gagna-
 flutning Mánagötu 6 · Ísafirði · Sími 520 4000

Full búð af nýjum
tölvuleikjum fyrir
unga sem aldna
Tilvalin jólagjöf!
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Myndlistin nýtist mér íMyndlistin nýtist mér íMyndlistin nýtist mér íMyndlistin nýtist mér íMyndlistin nýtist mér í
starfinu með krökkunumstarfinu með krökkunumstarfinu með krökkunumstarfinu með krökkunumstarfinu með krökkunum

– segir Sigríður Schram, forstöðumaður Gamla apóteksins á Ísafirði

Inni er allt með kyrrum kjör-
um og ekki nokkur sála sjáan-
leg þegar ég sting nefinu inn í
gættina á Gamla apótekinu á
Ísafirði í hádeginu dag einn
fyrir stuttu. Ekki að það komi
mér á óvart enda er kaffihúsið
yfirleitt ekki opnað fyrr en kl.
14 á daginn en hitt er skrítið
að viðmælanda minn er hvergi
að sjá. Ég læt samt engan bil-
bug á mér finna, legg hurðina
að stöfum, geng inn og skynja
strax hvernig húsið býður mig
velkomna. Í andrúmsloftinu
er einhver áþreifanlegur kraft-
ur og auðsætt að þarna ræður
ungt fólk ríkjum, sköpunar-
gleðin og hugmyndarauðgin
er þeirra sem trúa að þeir eigi
öll tækifæri lífsins framundan
og að líðandi stund sé sú eina
sem skiptir máli.

Meðan ég snýst þarna í
hringi og dáist að listaverk-
unum á veggjunum, heyri ég
allt í einu að gengið er hratt
niður stiga einhvers staðar í
húsinu og eins og hendi er
veifað stendur viðmælandi
minn fyrir framan mig, brosir
og spyr hvort mig langi ekki í
kaffi. Ég held það nú (hafði
auðvitað gert mér vonir um
að fá bolla af þessu afbragðs
kaffi sem þarna fæst), pressu-
kanna er sett á bakka, tveir
bollar og súkkulaði í ofanálag.
Síðan er haldið upp þröngan
stiga og við komum okkur
þægilega fyrir í stóru, rúm-
góðu herbergi á annarri hæð,
þ.e. á skrifstofu forstöðu-
manns Gamla apóteksins,
Sigríðar Schram.

Þegar búið er að hella kaffi
í bollana og súpa aðeins á, er
komið að ástæðu þessarar
heimsóknar og ég bið Sigríði
um að segja aðeins frá sjálfri
sér og ekki síður frá þeirri
stórmerkilegu starfsemi sem
fram fer innan veggja Gamla
apóteksins, kaffi- og menn-
ingarhúss ungs fólks á Vest-
fjörðum.

Lykkja á mennta-Lykkja á mennta-Lykkja á mennta-Lykkja á mennta-Lykkja á mennta-
skólabrautinniskólabrautinniskólabrautinniskólabrautinniskólabrautinni

„Ég er fædd árið 1969 í
Reykjavík og ólst þar upp,
líkt og foreldrar mínir sem
bæði eru fædd og uppalin í
Reykjavík. Faðir minn er Frið-
rik Ól. Schram, ættaður úr
Húnavatnssýslunni, og móðir
mín er Vilborg Ragnarsdóttir
Schram, ættuð úr Borgarfirði
og Landeyjunum. Ég er úr
Breiðholtinu og þegar ég
komst á skólaaldur byrjaði ég
í Breiðholtsskóla. Tíu ára
gömul fór ég Seljaskóla sem
þá var nýbyggður og var í
fyrsta árganginum þar sem
þótti nú talsvert merkilegt. Að
grunnskólanum loknum sótti
ég um í Menntaskólanum í
Hamrahlíð en af því að hann
var ekki í mínu hverfi, þá
þurfti ég að bíða fram að ára-

mótum eftir að komast inn. Í
millitíðinni gerðist ég sendill
í utanríkisráðuneytinu en síð-
an tók alvaran við á ný og í
fyllingu tímans útskrifaðist ég
sem stúdent af náttúrufræði-
braut.

Reyndar tók ég mér frí í eitt
ár meðan ég var í menntaskól-
anum og skellti mér út til Hol-
lands í alþjóðlegan biblíu-
skóla. Foreldrar mínir voru á
þessum tíma mjög virkir í al-
þjóðlegum, kristilegum sam-
tökum sem heita Ungt fólk
með hlutverki (Youth With A
Mission) en þessi samtök eru
með skóla og námskeið víða
um heim. Þegar foreldrar mín-
ir ákváðu að fara á námskeið í
Englandi langaði mig ekki til
að fara með þeim heldur vildi
fara á eigin spýtur eitthvað
annað, þannig að ég fór á sams
konar námskeið og þau en í
öðru landi. Það stóð frá hausti
og fram að jólum en þarna
voru 36 nemendur af ýmsum
þjóðernum. Eftir þrjá mánuði
í Amsterdam var okkur síðan
skipt í þrjá hópa og fór einn
hópurinn fór Líberíu, annar
til Filippseyja og sá þriðji til
Grikklands en síðan hittumst
við öll aftur í Amsterdam og

bárum saman bækur okkar.“

Á slóðir töfra-Á slóðir töfra-Á slóðir töfra-Á slóðir töfra-Á slóðir töfra-
lækna í Líberíulækna í Líberíulækna í Líberíulækna í Líberíulækna í Líberíu

„Minn hópur fór til Líberíu
í Vestur-Afríku en markmiðið
var að kynnast kristilegu starfi
þar og unnum við með kristi-
legum samtökum innfæddra
og þeirra kirkju. Við vorum
mest í höfuðborginni Monro-
viu en fórum líka dálítið út á
land. Við unnum talsvert með
unglingum og fórum m.a. á
mót sem ætluð voru ungu
fólki. Kristnir menn eru í
meirihluta í landinu en músl-
imar hafa verið að sækja á og
eru mjög stór trúarhópur en
þarna viðgengst líka ennþá
forn andatrú og töfralæknar
eru valdamikil stétt manna
sem fólk ber mikla virðingu
fyrir og óttast. Í landinu er
mikil fátækt og mannréttindi
eru önnur en við þekkjum í
okkar rótgróna kristna þjóð-
félagi, en sérstaklega er staða
kvenna önnur en við eigum
að venjast hér.

Þarna upplifði ég margt nýtt
og verð að viðurkenna að í
fyrstu átti ég í vandræðum

með að kynnast fólkinu og
finna samræðugrundvöll enda
um gjörólíka menningu að
ræða og hugsunarhátturinn
annar ég hafði átt að venjast.
Ég var reyndar nokkuð ung
þegar ég fór þarna út, 18 ára,
og eftir á að hyggja hefði ég
viljað vera eldri en þetta var
lærdómsríkur tími og óneitan-
lega var ég víðsýnni þegar ég
sneri heim aftur“.

Ætlaði aldrei aðÆtlaði aldrei aðÆtlaði aldrei aðÆtlaði aldrei aðÆtlaði aldrei að
verða kennariverða kennariverða kennariverða kennariverða kennari

„Meðan ég var í mennta-
skóla var stefnan tekin á frek-
ara nám í heilbrigðisgeiranum
og var ætlunin að fara annað
hvort í læknisfræði eða hjúkr-
unarfræði við Háskóla Ís-
lands. Ég hugsa að slíkt nám
hefði átt mjög vel við mig en
eftir vandlega íhugun fannst
mér starfið sjálft ekki heillandi
og ákvað að læra eitthvað ann-
að. Hvað þetta „annað“ átti
að vera hafði ég hins vegar
ekki hugmynd um og gerði
því hlé á skólagöngunni með-
an ég hugsaði málið.

Leiðin lá austur á Egilsstaði
en þar voru samtökin Ungt
fólk með hlutverk með sams
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Fasteignir

í þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn  af

söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar  á

skrifstofunni

að

Hafnarstræti 1

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 24: 126,4 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6
m.kr. Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Fallegt útsýni.
Skipti á minni eign möguleg
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Húsið er mikið uppgert. Áhv.
ca. 6,4 m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar-
lóð. Laust fljótlega.
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt
kjallara, háalofti og ræktuðum
garði. Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt eignarlóð. Húsið er upp-
gert að hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt 55,2
m² bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni
eign koma til greina. Áhv. ca.
2 m.kr. Verð 12,7 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Stakkanes 16: 226,2 m² rað-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Tilboð óskast
Urðarvegur 33: 306,3 m²
glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² rað-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Tilboð óskast

 4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 100 m²
falleg 4ra herbergja íbúð á n.h.
í tvíbýlishúsi ásamt 60m²
kjallara og 27,8 m² geymslu-
skúr. Baklóð fylgir neðri hæð-
inni. Áhv. ca. 1,5 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra her-
bergja íbúð að hluta undir risi.
Íbúðin er í góðu standi.
Tilboð óskast
Sundstræti 22: 140m²  4-5
herb.íbúð á miðhæð í fjórbýlis-
húsi ásamt 28 m² bílskúr. Áhv.
ca. 5 m.kr.  Verð  10,5 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

Bolungarvík

Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð
á neðri hæð í fjórbýlishúsi
ásamt góðum bílskúr.
Verð 6,9 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á
2. hæð í fjölbýlishúsi, sér
inngangur, sér geymsla.
Verð 6,8 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með
frábæru útsýni. Ótrúlega hag-

stæð í rekstri. Áhv. ca. 3,4 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Skoða öll
tilboð. Möguleiki að taka bíl
uppí. Áhv. ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð
á 2. hæð til hægri í fjölbýlis-
húsi. Verð 3,5 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlis-
húsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð á
jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjöl-
býlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4  m.kr.

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

Heiðarbrún 3: 224,6 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr  Tilboð óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur.
Tilboð óskast

Súðavík
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarkonar námskeið og ég hafði
verið á. Var ég ráðin þar sem
starfsmaður frá áramótum og
fram á vorið en ákvað að fara
aðeins fyrr austur til að kynn-
ast staðnum og skoða aðstæð-
ur. Með tveggja daga fyrirvara
réð ég mig í kennslu í Fellabæ
þar sem ég átti að leysa af
kennara í barneignarfríi fram
að jólum. Ég hafði svo sem
aldrei hugsað um það í neinni
alvöru að leggja kennslu fyrir
mig en ef svo yrði þá ætlaði
ég a.m.k. ekki kenna yngstu
börnunum. Auðvitað lenti ég
svo í því að kenna fyrsta og
öðrum bekk og eftir þá reynslu
ákvað ég að verða aldrei kenn-
ari.

En hvað ætlaði ég að verða?
Ég velti þessari spurningu
mikið fyrir mér og eina nóttina
las ég kennsluskrá Háskóla
Íslands spjaldanna á milli og
komst að því að mig langaði
ekki til að læra neitt sem þarna
var í boði. Að þessari niður-
stöðu fenginni sótti ég um í
Kennaraháskóla Íslands og
fékk þar inni. Þar tók ég mynd-
mennt sem val en ég hef alltaf
haft mikinn áhuga á myndlist
og unnið talsvert í slíku og
finnst það frábært. Reyndar
hafði hvarflað að mér að sækja
um í Myndlistarskólanum en
líklega hef ég ekki haft nógu
mikla trú á sjálfri mér til þess.
Þá fannst mér það ekki heldur
freistandi framtíðarsýn að
vera fátækur listamaður og
berjast í bökkum þannig að
ég valdi kennsluna. Mér finnst
mjög gaman að vinna með
fólki og þegar upp var staðið
átti kennslan því ágætlega við
mig.

Eftir Kennaraháskólann
ákvað ég, ásamt tveimur vin-
konum mínum, að sækja um
vinnu á Ísafirði en ég hafði
áður verið þar þrjár vikur í
æfingarkennslu og notaði þá
tækifærið til að kanna aðstæð-
ur. Við komum vestur sumarið
1994 og ég fór að kenna við
grunnskólann en hinar tvær,
sem eru hjúkrunarfræðingar,
fóru að vinna á sjúkrahúsinu.
Núna er þær eru reyndar báðar
fluttar frá Ísafirði en eiga góð-
ar minningar héðan og sjá
staðinn í hillingum. Ég kenndi
við Grunnskólann á Ísafirði í
tvo vetur en var þá eiginlega
rekin heim aftur, af góðum
hug þó.

Morguninn sem snjóflóðin
féllu á Flateyri bankaði góður
vinur minn og samkennari upp
á hjá mér og sagði að ég yrði
flutt frá Ísafirði, með góðu
eða illu, ef ég færi ekki sjálf
burt um vorið. Þetta varð til
þess að ég ákvað að prófa að
fara suður og kenna þar. En
eftir að hafa kennt við Öldu-
selsskóla í þrjú ár kom ég aftur
til vestur og gerðist á ný kenn-
ari við Grunnskólann á Ísa-
firði. Þar kenndi ég í tvo vetur
eða þar til ég var ráðin for-
stöðumaður Gamla apóteks-
ins síðastliðið vor“.

Vímulaust menningar-Vímulaust menningar-Vímulaust menningar-Vímulaust menningar-Vímulaust menningar-
hús fyrir ungt fólkhús fyrir ungt fólkhús fyrir ungt fólkhús fyrir ungt fólkhús fyrir ungt fólk

Það var ekki síst reynsla
Sigríðar af æskulýðsmálum
sem varð þess valdandi að hún

þótti tilvalin í starf forstöðu-
manns Gamla apóteksins en
ekki þótti verra að hún hafði
þar að auki unnið á kaffihúsi.
Það er þó ekki kaffisalan sem
hefur vakið mesta athygli
heldur það forvarnastarf sem
þarna er unnið með ungu fólki
og spurningin er hvort starfið
sé eins og hún hafi átt von á
eða hvort eitthvað hafi komið
henni á óvart …

„Já, þetta er skemmtilegra
ef eitthvað er. Ég tel að það
hafi verið frábært framtak að
koma þessu húsi á laggirnar
og ég er mjög stolt af Vestfirð-
ingum fyrir að drífa í þessu.
Það er ómetanlegt að hafa
svona aðstöðu fyrir krakkana
en eftir að sjálfræðisaldurinn
var hækkaður var hér enginn
staður sem 16-18 ára krakkar
gátu sótt og hangið á. Sum
gátu auðvitað tekið þátt í fé-
lagsstarfinu í menntaskólan-
um, önnur voru í tónlistar-
skóla, íþróttum o.s.frv. en ekki
allir. Þau máttu ekki fara inn á
vínveitingastaði og engin fé-
lagsmiðstöð var fyrir þennan
aldurshóp.

Að frumkvæði VáVest-
hópsins, Rauða krossins og
Hollvætta Menntaskólans á
Ísafirði var hafist handa við
að koma til móts við þessa
krakka en fulltrúar fyrir þessa
þrjá hópa eru Hlynur Snorra-
son fyrir VáVest, Sigríður
Magnúsdóttir fyrir Rauða
krossinn og Ólafur Örn Ólafs-
son fyrir Hollvættina. Þau
fengu síðan Soffíu Vagnsdótt-
ur í lið með sér sem fulltrúa
foreldra almennt. Saman unnu
þau fjögur að þessu verkefni,
fundu hús, tóku það á leigu,
fengu krakkana í lið með sér
að standsetja húsið og réðu
forstöðumann. Þegar allt var
klárt áttu þau auðvitað von á
að húsið myndi fyllast um leið
af krökkum og lífi en það varð
í mun minna mæli en vonir
stóðu til. Urðu það nokkur
vonbrigði en að undanförnu
höfum við farið í gegnum mál-
in og reynt að breyta vinnu-
laginu. Að sjálfsögðu tekur
sinn tíma að festa svona stað í
sessi en krakkarnir eru smám
saman að átta sig á því hvað
þau geta gert hérna og auka
komur sínar hingað sífellt.

Markmiðið er að þetta verði
öflugt menningarhús, vímu-
laust hús þar sem ungt fólk
getur komið og sinnt sínum
hugarefnum auk þess að vera
staður þar sem þau geta hang-
ið og hitt vini sína. Við viljum
að þetta verði menningarmið-
stöð þar sem alltaf er eitthvað
um að vera en það þurfa ekki
allir að taka þátt í öllu heldur
einungis því sem hugur þeirra
stendur til“.

Viljum fáViljum fáViljum fáViljum fáViljum fá
sem flesta innsem flesta innsem flesta innsem flesta innsem flesta inn

„Mitt starf er fólgið í því að
halda utan um reksturinn,
bæði félagstarfið og eins kaffi-
húsið sem er andlit staðarins
og opið fyrir almenning. Mér
til aðstoðar er húsráð sem í
sitja sjö krakkar. Við höldum
fundi vikulega. Þau skipu-
leggja dagskrána og ákveða í
hvað þau vilja nota húsið en
venjulega er reynt að skipu-

leggja starfsemina mánuð
fram í tímann. Við höfum ver-
ið með alls konar uppákomur,
söngskemmtanir, trúbadora-
kvöld, mæðgnakvöld, stjórn-
málakynningar og ótalmargt
fleira en auk þess hafa krakk-
arnir aðgang að ýmsum tækj-
um og tólum hérna, t.d. erum
við með borðtennisaðstöðu í
kjallaranum, tölvur, sjónvarp,
myndbandstæki og ýmislegt
fleira.

Hingað koma líka krakkar
sem eru að vinna í alls konar
verkefnum, hér er t.d. útvarps-
stöð í gangi sem tveir útvarps-
stjórar halda utan um. Þeir sjá
að mestu leyti sjálfir um rekst-
urinn, skipuleggja dagskrána,
skrá krakkana inn með þætti
og fá auglýsingar en ég er
þeim innan handar og aðstoða
ef á þarf að halda. Síðan er
hópur af krökkum, aðallega
strákar, með hljómsveitaæf-
ingar niðri í kjallara og troða
þeir stundum upp hjá okkur
ef það eru einhverjar uppá-
komur. Þessir krakkar eru
mjög skapandi og duglegir að
koma sér á framfæri og mér
hefur fundist afskaplega gam-
an að vinna með þeim.

Að staðaldri er það kannski
ekki stór hópur sem tekur þátt
í þessu starfi en það eru margir
sem reka inn nefið. Krakkarnir
tengjast kannski mismunandi
verkefnum, einn hópur tengist
t.d. tónlistinni, annar útvarp-
inu, enn annar hópur kemur
niður í borðtennis og þetta fer
svolítið eftir því hvað er um
að vera. Auðvitað viljum við
fá fleiri inn því að það eru
ekki nálægt því allir sem not-
færa sér aðstöðuna hérna.
Krakkarnir í menntaskólanum
sækja staðinn mikið og sömu-
leiðis þau sem búa hérna á
Ísafirði en því miður koma
krakkarnir í nágrannabyggða-
lögunum ekki nógu mikið.
Þau koma ef það eru einhverj-
ar uppákomur og eins ef þau
eru að fara í bíó eða eitthvað
slíkt en síður ef ekkert sérstakt
er um að vera.

Við höfum velt því fyrir
okkur hvort hægt sé að ná
betur til þessa hóps en raunin
er sú að við erum búin að
leggja heilmikla vinnu og pen-
inga í aðstöðuna í Gamla apó-
tekinu og höfum ekki bol-
magn til að koma upp sams
konar aðstöðu á hinum stöð-
unum. Við höfum hins vegar
reynt að tengja þessa staði
inn í starfið, þannig fórum við
t.d. síðasta sumar í hestaferð
á Þingeyri, kajakferð í Önund-
arfirði og núna fljótlega er fyr-
irhugað stelpukvöld í Bolung-
arvík.

Klapp á bakiðKlapp á bakiðKlapp á bakiðKlapp á bakiðKlapp á bakið
er ekki nóger ekki nóger ekki nóger ekki nóger ekki nóg

Rekstur Gamla apóteksins
ræðst mikið til af velvilja fyr-
irtækja, stofnana og einstakl-
inga því enn sem komið er
hefur ekki tekist að útvega
fast fjármagn til rekstursins.
En hvernig er staðan nú?

„Peningalega séð gengur
reksturinn ekki nógu vel og
okkur vantar rekstrarfé. Í ár
gerðum við okkur vonir um
að geta fjármagnað hann að
hluta með styrk úr forvarna-

sjóði en fengum ekkert þar.
Ýmsir lögðu okkur lið í upp-
hafi en því er nú stundum
þannig farið að auðvelt er að
fara af stað en úthaldið vantar.
Okkar helstu styrktaraðilar
eru Rauði kross Íslands og
Rauða krossdeildirnar hérna
fyrir vestan sem styrkja okkur
fast. Eins höfum við fengið
styrki frá fyrirtæki eins og
Tryggingamiðstöðinni sem
styrkir okkur árlega og Ísa-
fjarðarbær hefur lagt til hús-
næði fyrir forstöðumann.

Við höfum gert töluvert af
því að kynna framtakið fyrir
ríkinu og það vantar ekki að
allir eru mjög hrifnir, klappa
okkur á bakið og hrósa okkur
en þegar kemur að peningun-
um sjálfum er málið verulega
þungt í vöfum. Í fyrra fengum
við af fjáraukalögum peninga
sem okkur vantaði þá upp á
reksturinn og sömuleiðis ger-
um við okkur vonir um að fá
eitthvað núna. Við höfum
leitað til heilbrigðisráðherra,
félagsmála- og menntamála-
ráðherra og vonum að þetta
forvarnaverkefni hljóti náð
fyrir þeirra augum. Því er ekki
að neita að starfsemi Gamla
apóteksins hefur vakið mikla
athygli og er að nokkru leyti
fyrirmynd annarra staða, t.d.
Húsavíkur og Akraness, sem
eru að reyna að koma upp
svipuðum húsum. Það eru
margir mjög spenntir fyrir
þessari hugmynd og við fáum
mikið af fyrirspurnum.

Kaffihúsið sjálft mætti líka
ganga betur, það gekk reyndar
glimrandi vel í sumar en hefur
því miður ekki gengið nógu
vel á veturna. Fólk er yfirleitt
mjög velviljað og hugsar vel
til Gamla apóteksins en það
vill gleymast að með því að
koma og kaupa sér kaffi og
kökur er fólk að styðja við
bakið á krökkunum. Húsið er
alltaf opið frá kl. 14-18 fyrir
almenning og við viljum
gjarnan fá miklu fleiri inn í
kaffi.

ÁhugamáliðÁhugamáliðÁhugamáliðÁhugamáliðÁhugamálið
nýtist í vinnunninýtist í vinnunninýtist í vinnunninýtist í vinnunninýtist í vinnunni

– En hefur myndmennta-
kennarinn einhvern tíma til
að sinna listinni?

„Því miður geri ég alltof
lítið af því en myndlistin er
nokkuð sem mér finnst af-
skaplega skemmtilegt að eiga
við og fæ mikið út úr. Ég finn
að ég á alveg erindi í þetta en
að vinnudegi loknum er mað-
ur yfirleitt of þreyttur til að
gera nokkurn skapaðan hlut.
Það kostar heilmikinn aga að
ætla setjast niður og fara að
mála því auðvitað er þetta er
ekki þannig að andinn komi
yfir mann og það fæðist meist-
araverk. Maður þarf að hafa
fyrir þessu, eins og allir lista-
menn, held ég.

Draumur minn er að fara í
myndlistarnám og það verður
kannski næsta skref í lífi mínu.
Myndlistin nýtist mér líka í
starfinu með krökkunum og
auðvitað er frábært að geta
nýtt áhugamálið í vinnunni.
Ég finn að krakkarnir hafa
mjög gaman af þessu, þau eru
sjálf svo frjó og skapandi
þannig að oft nægir að skapa

þeim aðstöðu og koma þeim
af stað.

Annars eru trúmál eitt helsta
áhugamál mitt. Ég tilheyri
kirkju í Reykjavík, Íslensku
kristkirkjunni, sem er lútersk
fríkirkja með um tvö hundruð
safnaðarmeðlimi. Hún var
stofnuð af hluta þess fólks
sem var í samtökunum Ungt
fólk með hlutverk en þarna er
alls ekki um sértrúarsöfnuð
að ræða heldur er þetta lútersk
kirkja eins og þjóðkirkjan.
Innan þessa safnaðar hef ég
starfað mikið og á þarna
stóran vinahóp.

Fyrir tæpum tveimur árum
tók ég svo þátt í að stofna hér
á Ísafirði kristilegan kvenna-
hóp undir merkjum AGLOW
sem er alþjóðleg hreyfing í
yfir hundrað löndum. Þarna
hittast konur úr hvaða kristna
söfnuði sem er, hvort sem það
er þjóðkirkjan eða hvíta-
sunnukirkjan, en fundir eru
einu sinni í mánuði og að sjálf-
sögðu eru trúmál þar ofarlega
á baugi. Þarna fá konur líka
æfingu í fundar- og félags-
málastöfum, við fáum til okk-
ar gesti, syngjum og drekkum
auðvitað kaffi og höfum
meðlæti. Að staðaldri mæta í
kringum fimmtán konur á
fundina hérna en stundum yfir
tuttugu og ég á allt eins von á
að hópurinn eigi eftir að
stækka enda höfum við fengið
góðar undirtektir í þessu starfi.

Af öðrum áhugamálum má
nefna að mér finnst gaman að
hreyfa mig og stunda útivist
þó svo að ég sé ekkert sérstakt
íþróttafrík. Ég á ágætis vin-
konu hér á Ísafirði og við för-
um mikið saman á göngu-
skíði, í badminton, út að hjóla
o.s.frv. en mér finnst einn
helsti kosturinn við að búa
hérna vera nálægðin við nátt-
úruna. Allar vegalengdir eru
líka þægilega stuttar, það er
lítið mál að ganga í vinnuna,
stökkva í bankann, skjótast í
búðina og skreppa á skíði eða
í gönguferð. Ég kann líka af-
skaplega vel við fólkið hérna
og dáist að kraftinum og hinu
jákvæða hugarfari sem það
býr yfir. Í stuttu máli sagt þá
líður mér afskaplega vel hér
fyrir vestan“.

Þegar hér er komið er ekki
mikið kaffi eftir í pressukönn-
unni og líklega tímabært að
slá botninn í þetta samtal okk-
ar Sigríðar þannig að ég spyr
hana hvort nú sé allt upptalið.
Jú, hún heldur ég sé nokkurn
veginn búinn að draga upp úr
henni allt það helsta sem á
hennar daga hefur drifið um
ævina. Klukkan er líka að
verða eitt og Greipur er vænt-
anlegur til að fara yfir fyrir-
komulagið á spurningakeppni
fyrirtækjanna sem bráðum á
hefjast. Ég sting því upp í mig
síðasta súkkulaðibitanum,
þakka fyrir kaffið og stíg út á
götuna þar sem vindurinn hef-
ur skorað á hólm hið sögu-
fræga logn á Ísafirði.

– Guðfinna Hreiðarsdóttir.

Bráðvantar þvottavél,
ódýrt eða gefins. Uppl. í
síma 437 2221.

Þarftu að endurnýja bað-
herbergið? Baðkar 170 x
65 cm, handlaug á fæti og
baðskápur 180x45x350
fæst gefins. Uppl. í síma
862 9868.

Til sölu eru 4. stk. nagla-
dekk, 175xR14, lítið not-
uð. Uppl. í síma 456 5054
og 897 5052.

Til sölu er hjónarúm. Upp-
lýsingar í síma 456 4088.

Óska eftir litlu eldhús-
borði og tveimur stólum og
vídeótæki, ódýrt eða gefins.
Uppl. í síma 456  7164.

Til sölu er hjónarúm 150
x 200. Selst ódýrt. Uppl. í
síma 456 3884.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á neðri hæð að Urðarvegi
49. Uppl. í síma 456 3547.

Til sölu er Subaru Impresa
árg. 97, ekin 75 þús. km.
Uppl. í síma 456 4526.

Tveir litlir og kassavanir
kettlingar fást gefins. Uppl.
í síma 456 5311 e. kl. 17.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
síma 892 7911.

Til sölu er nýlegur Gracco
ungbarnabílstóll 0-10 kg
með höfuðpúða og stillan-
legum skerm. Uppl. í síma
456 4039.

Til sölu er gamaldags furu-
rúm með dýnum. Stærð
180x200. Upplýsingar í
síma 456 4039.

Til sölu er BMW 320 árg.
85, skoðaur 5/01, ekinn
134 þús. km. Nýleg vél.
Uppl. í síma 456 3770.

Óska eftir að kaupa Toyota
Touring 89-92. Allt kemur
til greina. Upplýsingar í
síma 820 8899.

Framhaldsnámskeið í ung-
barnasundi er fyrirhugað.
Allar nánari upplýsingar
gefur Margrét í símum 456
5082 og 862 1855.

Til sölu eða leigu er 4ra
herb. íbúð í góðu standi á
góðum stað á eyrinni á
Ísafirði. Skipti athugandi á
minni eign eða jafnvel á
góðum bíl. Uppl. í síma 456
4014 eftir kl. 20.

Til sölu er barnavagn á kr.
5.000. Upplýsingar í síma
456 3589 eftir kl. 20.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll nýstandsett. Parket
og flísar á gólfum. Uppl. í
síma 894 8630.

Til leigu er 3-4ra herb.
íbúð í Bolungarvík. Mögu-
leiki á kaupum með yfir-
töku mjög hagstæðra áhvíl-
andi lána. Laus strax. Uppl.
í 554 3191 og 456 7003.

Til sölu er Shipmate RS
5900 og GPS kortaplotter.
Upplýsingar í síma 456
8287 og 894 8287.

Til sölu er stakur hæginda-
stóll á kr. 2.000. Bláleitt
sterkt áklæði og armar úr
ljósu brenni. Einnig Lysta-
dún rúmdýna, 190x80 cm,
þykkt 12 cm á kr. 1.200.
Uppl. í síma 456 3484.

Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24. Húsið er
byggt árið 1947, 126m² að
stærð, hæð og kjallari. Áhv.
er 4,6 millj. húsbréfalán.
Leiga kemur til greina.
Húsið er laust. Uppl. í sím-
um 456 4737, 464 0317
og 868 6626.

Simo kerruvagn fæst gef-
ins. Tilvalinn á svalirnar.
Uppl. í síma 897 4667.

Aðventufagnaður Grunn-
víkingafélagsins verður
haldinn í Sigurðarbúð,
sunnudaginn 2. desember
kl. 15:00. Fjölmennum!
Stjórnin.

Nú eru aðeins
þrjú tölu-
blöð eftir

til áramóta!

48.PM5 19.4.2017, 09:495



6 MIÐVIKUDAGUR 28. NÓVEMBER 2001

Full búð af
jólafötum!

Aðalstræti 9 · Ísafirði · Sími 456 4905

Full búð af
jólafötum!

20% afsláttur af
fleece-peysum

á fimmtudag, föstudag
og laugardag

Rúmlega fjörtíu konur
mættu í sínu fínasta

pússi á fagnað undir
heitinu Konur skemmta

konum sem haldinn var í
Edinborgarhúsinu sl.
laugardagskvöld. Að

sögn Sigríðar Kristjáns-
dóttur var þarna um að
ræða samstarfsverkefni

fimm kvenna sem
ákváðu að standa fyrir

fínni kvöldskemmtun

þar sem tilgangurinn var
að ná saman fjölbreyttum

hópi kvenna sem hvers-
dagslega eiga kannski lítil

samskipti sín á milli.
Þannig buðu þessar

fimm konur hver um sig
þremur konum með sér á
fagnaðinn sem allar áttu

síðan að bjóða einni konu
með sér og átti sú sömu-
leiðis að bjóða með einni

til viðbótar. Klæddar

síðkjólum mættu þær
síðan allar til hófsins um

kl. 21, hver um sig með
kampavínsflösku í fartesk-

inu og gómsætar, léttar
veitingar sem lagðar voru

á sameiginlegt hlaðborð.
Dagskráin var mjög

óformleg, skemmtiatriðin
að mestu sjálfsprottin á

staðnum og áttu konurnar
þarna saman skemmtilega

samverustund.

Konur skemmta konumKonur skemmta konumKonur skemmta konumKonur skemmta konumKonur skemmta konum
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Bikarmót Íslands í sundi haldið um síðustu helgiBikarmót Íslands í sundi haldið um síðustu helgiBikarmót Íslands í sundi haldið um síðustu helgiBikarmót Íslands í sundi haldið um síðustu helgiBikarmót Íslands í sundi haldið um síðustu helgi

Sundfélagið VestriSundfélagið VestriSundfélagið VestriSundfélagið VestriSundfélagið Vestri
í 2. sæti í 2. deildí 2. sæti í 2. deildí 2. sæti í 2. deildí 2. sæti í 2. deildí 2. sæti í 2. deild

– miklar framfarir hjá félaginu milli ára síðustu tvö árin
Um helgina keppti sundfólk

úr Sundfélaginu Vestra á Ísa-
firði á Bikarmóti Íslands í
Sundhöll Reykjavíkur. Vestri
er í annarri deild og lauk kepp-
ni í 2. sæti með 19.160 stig
eða 3.461 meira en árið á und-
an. Þá bættu sundmennirnir
stöðu sína um u.þ.b. 6.000
stig á milli ára. Með mark-
vissum æfingum er ekki
óraunhæft að ætla að framfar-
irnar hjá félaginu fyrir bikar-
mótið á næsta ári verði um
3.000 stig og að liðið komist
þá upp í fyrstu deild. Hjá
Vestra líta menn á árangur
helgarinnar sem dálitla stað-
festingu á því, að með því að
vinna markvisst að uppbygg-
ingu félagsins, bæði með því
að sinna afreksmönnum og

ekki síður að tryggja öflugt
ungliðastarf sem síðan skilar
sér smátt og smátt upp í af-
reksmannaflokk, séu menn á
réttri leið.

Árangurinn af þessu skilar
sér hægt og örugglega og
verður vonandi grunnur til að
byggja á til langrar framtíðar.
Þess ber þó að geta að grund-
völlur fyrir þessum árangri er
velvilji fyrirtækja og einstakl-
inga í Ísafjarðarbæ. Fyrir það
vilja forsvarsmenn Vestra
þakka sérstaklega.

Bikarmótið er liðakeppni
og má hver sundmaður aðeins
synda í þremur greinum, að
frátöldum boðsundum, og
hvert lið aðeins setja tvo menn
í hverja grein. Þannig er minni
félögum tryggður keppnis-

grundvöllur í baráttunni við
fjölmennari liðin. Á mótinu
nú um helgina urðu liðsmenn
Vestra 18 sinnum í einu af
fyrstu þremur sætunum í
grein, þar af 7 sinnum í 1.
sæti, 5 sinnum í 2. sæti og 6
sinnum í 3. sæti). Það má því
með sanni segja að þessi
glæsilegi árangur hafi náðst
með liðsheildinni.

Það styttist í jólin!
Nú eiga aðeins þrjú tölublöð af BB eftir aðNú eiga aðeins þrjú tölublöð af BB eftir aðNú eiga aðeins þrjú tölublöð af BB eftir aðNú eiga aðeins þrjú tölublöð af BB eftir aðNú eiga aðeins þrjú tölublöð af BB eftir að

koma út fyrir jól. Ert þú búin(n) að pantakoma út fyrir jól. Ert þú búin(n) að pantakoma út fyrir jól. Ert þú búin(n) að pantakoma út fyrir jól. Ert þú búin(n) að pantakoma út fyrir jól. Ert þú búin(n) að panta
auglýsingapláss? Ath! Ekkert blað kemur útauglýsingapláss? Ath! Ekkert blað kemur útauglýsingapláss? Ath! Ekkert blað kemur útauglýsingapláss? Ath! Ekkert blað kemur útauglýsingapláss? Ath! Ekkert blað kemur út

milli jóla og nýárs og því verður jólablaðiðmilli jóla og nýárs og því verður jólablaðiðmilli jóla og nýárs og því verður jólablaðiðmilli jóla og nýárs og því verður jólablaðiðmilli jóla og nýárs og því verður jólablaðið
síðasta blað ársins.síðasta blað ársins.síðasta blað ársins.síðasta blað ársins.síðasta blað ársins.
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Ísfirðingurinn Jón Grímsson í Seattle er meðal sögupersóna
í Ameríska draumnum, nýrri bók Reynis Traustasonar

SendillSendillSendillSendillSendill
með einkabílstjórameð einkabílstjórameð einkabílstjórameð einkabílstjórameð einkabílstjóra

Ameríski draumurinn er með sama sniði og
Seiður Grænlands eftir Reyni Traustason sem

var meðal söluhæstu bóka ársins í fyrra. Ísfirð-
ingurinn Jón Grímsson er meðal fimm annarra

íslenskra Bandaríkjamanna sem bókin fjallar
um. Önnur sögupersóna er Bjarni Tryggvason

geimfari sem er hálfur Vestfirðingur og átti
heima á Ísafirði sem barn. Þriðja sögupersónan

er Hallfríður Schneider, forstjóradóttir úr
Reykjavík, sem varð ástfangin af kvæntum

amerískum hermanni á stríðsárunum. Reykjavík
logaði í kjaftasögum þegar samband þeirra

hófst. Loks eru hjónin Hilmar og Kristín Skag-
field í Tallahasse sem unnið hafa stórsigra á

sínum sviðum. Hún er landsþekktur fatahönn-
uður í Bandaríkjunum og hann umsvifamikill

iðnjöfur. Þau eiga eitt stærsta fyrirtæki Banda-
ríkjanna í gluggatjaldaframleiðslu.

Jón Grímsson, húsasmiður, útgerðarmaður og
skipstjóri, er fæddur á Ísafirði 21. september
1954, sonur hjónanna Gríms Jónssonar loft-

skeytamanns og Jónu Bárðardóttur húsmóður.
Hann fluttist vestur um haf hálfþrítugur árið
1979 og býr með fjölskyldu sinni í Seattle í

Washingtonríki á Kyrrahafsströnd Banda-
ríkjanna. Eiginkona Jóns er Linda Grímsson,

fædd í Los Angeles árið 1953. Börn þeirra eru
Jóhanna Jenny Grímsson, fædd 1981, og Leah

Katrín Grímsson, fædd 1983.
Sitthvað hefur drifið á daga Jóns Grímssonar.
Hann hefur verið um borð í rússneskum verk-

smiðjutogara í brunagaddi við Síberíu og olíu-
skipi í steikjandi hita á Mexíkóflóa. Í banda-

rísku réttarkerfi hafa dunið á honum kröfur upp
á milljónir dollara og hann hefur átt í átökum
við japanska viðskiptajöfra. Við grípum hér á

nokkrum stöðum niður í bókarkaflann um Jón
Grímsson sem eignaðist frystitogara í Banda-

ríkjunum eftir að hafa lært sjómennsku af Adda
Kitta Guj á togaranum Páli Pálssyni.

Síðan eignuðumst við bátinn
og vorum öllum stundum að
sigla eða sinna honum. Bátur-
inn var nokkuð þungur í við-
haldi þar sem við vorum sífellt
að betrumbæta hann. Við
ákváðum því að létta á kostn-
aðinum. Á Torfnesi var slippur
sem Eggert Lárusson rak. Við
fundum leið til að laumast inn
á svæðið til að ná í ýmsar
nauðsynjar til útgerðarinnar.
Svokallaður svitastokkur var
notaður til að beygja eikar-
borðin. Lúga var á stokknum

Útgerð meðÚtgerð meðÚtgerð meðÚtgerð meðÚtgerð með
Gunnari ÞórðarGunnari ÞórðarGunnari ÞórðarGunnari ÞórðarGunnari Þórðar

Frelsið var algjört þegar ég
var að alast upp á Ísafirði.
Auðvitað var ég mikill vill-
ingur en laus við illgirni. Á
Ísafirði snerist allt um sjó. 14
ára eignuðumst við Gunnar
Þórðarson, æskuvinur minn,
skjöktara sem þar eftir tók nær
allan okkar tíma. Þetta var
nótabátur af síldveiðiskipi og
við fengum hann fyrst að láni.

og þar skriðum við inn og
vorum þar með komnir inn í
sögunarherbergið.

Oft í viku laumuðumst við
þangað til að nálgast nagla,
tréfleyga, hamp eða aðrar
nauðsynjar. Eggert gamli
bátasmiður hafði okkur grun-
aða um að stelast inn í slipp-
inn. Hann sá auðvitað að eitt
og annað hvarf og var þungt
hugsi yfir þessu. Hann gerði
ýmsar ráðstafanir til að útiloka
okkur en allt kom fyrir ekki.
Lásum var fjölgað og slag-
brandar settir fyrir dyr en við
smeygðum okkur sem fyrr inn
um svitastokkinn þegar eitt-
hvað vantaði. Oft kom Eggert
niður að bát þar sem við vor-
um önnum kafnir í viðhaldi
og endurbótum. Hann tók í
vörina og spýtti með tilþrifum.
Við létum eins og við tækjum
ekki eftir honum þar sem hann
þrástarði á okkur og spýtti mó-
rauðu munntóbaki í hárfínni
bunu í átt að okkur.

Dönskunám á ÍsafirðiDönskunám á ÍsafirðiDönskunám á ÍsafirðiDönskunám á ÍsafirðiDönskunám á Ísafirði

Ég þótti fyrirferðarmikill í
skóla og oft kastaðist í kekki
milli mín og kennaranna.
Námið fór að mestu fyrir ofan
garð og neðan. Sérstaklega var
ég lélegur í dönsku þar sem
varla var hægt að segja að ég
kynni eitt einasta orð. Bekk-
num hafði verið uppálagt að
skrifa danskan stíl. Ég hafði
engin áform um að skila rit-
gerðinni en kennarinn lagði
hart að mér að ljúka verkefn-
inu. Ég bjó hjá Jóni Gríms-
syni, afa mínum, en við syst-
kinin skiptumst á að búa hjá
honum. Afi hafði numið við
danskan verslunarskóla og
talaði málið eins og innfædd-
ur. Ég bað hann um að henda
saman þessum stíl sem var
ekkert tiltökumál.

Daginn eftir skilaði ég stíl-
num með bros á vör og kom
þar með kennara mínum
nokkuð á óvart. Þegar hún
hafði yfirfarið verkefnið brá
mér nokkuð því fjöldi leið-
réttinga var á blaðinu. Afi
skrifaði aldrei a með bollu en
notaði þess í stað þann rithátt
að hafa tvö a samhliða.

Dönskukennarinn var frem-
ur lélegur í málinu og leiðrétti
gullaldarmál afa míns meðal

annars alls staðar þar sem tvö
a voru samhliða. Ég fór með
stílinn útkrotaðan heim og
sýndi afa. Sá gamli varð alveg
spólvitlaus og sagði mér að
ég þyrfti ekki að læra meiri
dönsku af svona málvillingi.
Allt kvöldið vorum við afi
mjög sárir vegna kunnáttu-
leysis kennarans. Daginn eftir
lét ég dönskukennarann heyra
álit mitt og afa á dönskukunn-
áttu hennar. Hún varð ævareið
vegna svindlsins og lýsti því
yfir að sama væri hvað gerðist,
ég fengi 0 í vetrareinkunn.
Það sem eftir lifði af námsvist
minni svaf ég í dönskutímum.

Próflaus sendillPróflaus sendillPróflaus sendillPróflaus sendillPróflaus sendill
í Björnsbúðí Björnsbúðí Björnsbúðí Björnsbúðí Björnsbúð

Árið 1974 var ég um tíma
sendill hjá Alla í matvöru-
versluninni Björnsbúð á Ísa-
firði. Ég sá um að aka út vör-
um í skip og víðar og hafði
nóg að gera. Ég hafði unnið
þarna um hríð þegar ég lenti í
slæmu slysi. Þetta var aðfara-
nótt sjómannadagsins. Ég var
á mótorhjóli og ók eins og
vitleysingur sem leiddi til þess
að ég lenti út af og kastaðist í
gegnum girðingu. Með mér á
hjólinu var ung stúlka sem
slasaðist sem betur fer lítið.
Verr leit út með mig.

Á sjúkrahúsinu á Ísafirði
var mér var lappað saman.
Eftir aðgerðina var ég settur á
stofu með tveimur mönnum.
Annar var vinur minn, Óttar
Överby, frægur gleðimaður á
Ísafirði, en hinn var háaldrað-
ur maður sem lá banaleguna.
Þegar komið var með mig inn
á stofuna reis sá gamli upp
við dogg og horfði á mig hálf-
brostnum augum.

Þú verður dauður á undan
mér, sagði hann og seig aftur
niður í rúmið.

Þetta var nokkuð sláandi
yfirlýsing en hann reyndist þó
ekki sannspár. Daginn eftir
komu gangastúlkur og hálf-
píndu hann til að fara í göngu-
ferð. Þær komu svo með hann
örþreyttan til baka. Skömmu
síðar voru vaktaskipti hjá
stúlkunum og aðrar komu til
að láta þann gamla hreyfa sig.
Ég sagði þeim að hann væri
búinn að fara þann daginn en
allt kom fyrir ekki og þær

drösluðu honum úr rúminu og
fram á gang. Lítið var eftir af
honum þegar hann kom úr
seinni hressingargöngunni og
nokkrum klukkutímum síðar
var hann dáinn.

Vegna þessa slyss var ég
sviptur ökuréttindum. Þá var
illt í efni því ég var auðvitað
háður skírteininu til að geta
ekið út vörunum fyrir Alla í
Björnsbúð. En Alli tók ekki í
mál að ég hætti í vinnunni og
hann leigði undir mig bíl og
bílstjóra.

Næstu dagana fór ég með
vörur út um allt að vanda en
nú var orðin sú breyting á að
ég, sendillinn, var með einka-
bílstjóra. Ég missti prófið í
nokkra mánuði og sá auðvitað
að ekki var endalaust hægt að

Höfundur bókarinnar, Reynir Traustason (tv) við störf á
Manhattan í New York fyrir DV.
hafa þann hátt á að vera með
einkabílstjóra með mér. Að
vísu var enginn þrýstingur á
mig frá vinnuveitandanum að
hætta en ég fann sjálfur að
þetta gekk ekki upp og leit í
kringum mig eftir atvinnu þar
sem ekki þyrfti bílpróf.

Tækifærið reyndist ekki
vera langt undan því nokkrum
dögum eftir að ég fékk einka-
bílstjórann vorum við sendir
niður á höfn með kost um
borð í togarann Pál Pálsson
ÍS. Þar sem við vorum að af-
ferma bílinn kallaði skipstjór-
inn til mín og spurði hvort ég
vildi ekki koma með á sjóinn.
Þetta var Bernhard Överby
sem að öllu jöfnu var stýri-
maður hjá Guðjóni A. Krist-
jánssyni skipstjóra. Ég sá í
hendi mér að ekki var hægt að
hafna slíku tilboði og sam-
þykkti strax. Ég vissi að tog-
aralaunin voru himinhá og
einnig sá ég að með þessu

væri hægt að létta nokkrum
kostnaði af vinum mínum í
Björnsbúð.

Addi Kitta GujAddi Kitta GujAddi Kitta GujAddi Kitta GujAddi Kitta Guj
Ef trollið rifnaði var Addi

kominn út á dekk um leið til
að bæta. Áhuginn var slíkur
að hann átti það til að naga úr
hnútunum í stað þess að beita
hnífi eins og almennt gerðist
undir þeim kringumstæðum.
Ég fann strax að það styrkti
stöðu mína að láta sem verst á
dekkinu og hlaupa um öskr-
andi og æpandi á báða bóga.
Best var ef mér tókst að hlaupa
á hann og helst að fella hann í
dekkið í látunum. Þá var hann
hæstánægður því einhver tók
þátt í hamaganginum með

honum.
Þegar við komum í land eftir

brælutúrinn kallaði Addi mig
upp í brú. Hann sagðist alveg
vera að gefast upp á því að
horfa á mig æla. Ég brotnaði
niður því síst af öllu vildi ég
þola þá niðurlægingu að vera
rekinn í land. Þá fannst mér
ég ekki eiga það skilið að
þurfa að hætta því ég hafði
staðið mig vel þrátt fyrir allt.
Addi er góðmenni, þrátt fyrir
allan hamaganginn. Hann
horfði á mig nokkra stund en
sagði síðan:

Jæja, þú ræður því.
Um borð voru 15 manns og

unnið var á tveimur vöktum
allan sólarhringinn. Annarri
vaktinni stjórnaði annar stýri-
maður en hinni bátsmaðurinn.
Þeir sem skipuðu þær stöður
nutu virðingar um borð enda
voru það gjarnan reyndustu
og hæfustu mennirnir. Stöðug
samkeppni var um það milli
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okkar Guðjóns hvor öskraði
meira á dekkinu og ég hljóp
um allt eins og vitlaus maður
þegar því var að skipta. Hann
var að sjálfsögðu fyrirmynd
mín og svo var að sjá að hon-
um líkaði frammistaða mín
vel.

Rúmu ári eftir að ég sté
farþegamegin út úr sendibíln-
um til að fara á togara gerði
hann mig að bátsmanni um
borð. Seinna sagði hann mér
að öskur mín hefðu gert út-
slagið þegar hann ákvað að
láta mig hafa mannaforráð.

Stórmenni kemurStórmenni kemurStórmenni kemurStórmenni kemurStórmenni kemur
til Bandaríkjannatil Bandaríkjannatil Bandaríkjannatil Bandaríkjannatil Bandaríkjanna

Á aðalfundi í Sjómannafé-
laginu 31. desember árið 1978
baðst ég undan endurkosn-
ingu. Þá hafði ég hugleitt um
skeið að skreppa til Bandaríkj-
anna og þá jafnvel til að stunda
sjó við Alaskastrendur. Fund-
armenn lögðu eigi að síður
hart að mér að vera áfram. Ég
sagði þeim að þeir gætu svo
sem kosið mig ef þeir endilega
vildu en ýmislegt benti til þess
að ég væri á förum úr landi.
Úr varð að ég var endurkosinn
en Gunnar Þórðarson var kos-
inn varaformaður.

Einn nánasti félagi minn á
Páli Pálssyni var Stefán Þór
Ingason stýrimaður. Við rædd-
um oft um að fara til Banda-
ríkjanna og skoða atvinnu-
möguleika þar. Loks ákváðum
við að skella okkur til New
York og heimsækja Sigurð
Stefánsson, föðurbróður Stef-
áns og yfirmann Flugleiða á
svæðinu. Ég fór á skrifstofu
Flugleiða á Ísafirði og keypti
miða aðra leið. Ég hugsaði
sem svo að ytra hlyti ég að
geta keypt miða til baka. Sem
formaður Sjómannafélagsins
hafði ég látið útbúa veglegt
nafnspjald sem tilgreindi að
ég væri forseti Sjómannasam-
bands Ísafjarðar: President of
the Board of Seamenunion of
Isafjordur.

Við Stefán lögðum síðan
upp í ferðina árið 1979 og
kvöddum land og lýð með
miklu partíi á Hótel Loftleið-
um. Gleðin stóð fram undir
morgun og við vorum heldur
veiklulegir þegar lagt var af
stað með rútunni til Keflavík-
ur. Kveðjuhófið á Loftleiðum
hafði tekið sinn toll og ég svaf
mestalla leiðina. Skömmu fyr-
ir lendingu í New York vakn-
aði ég og var hinn brattasti.
Bandaríkin biðu með öllum
sínum tækifærum og óhætt er
að segja að við vorum fullir
eftirvæntingar.

Þegar við komum frá borði
var biðröð við vegabréfaeftir-
litið. Við settumst afsíðis enda
neðan við virðingu okkar að
standa í röð eins og almúginn.
Þarna sátum við grunlausir
um annað en við fengjum
snögga afgreiðslu og værum
þar með komnir inn í Banda-
ríkin. Þegar við höfðum beðið
nokkra hríð birtist borðalagð-
ur maður frá útlendingaeftir-
litinu og bað okkur að ræða
við sig afsíðis.

Hann spurði um erindi okk-
ar til Bandaríkjanna og hin
ólíklegustu mál. Ég sagði

honum að ég væri í heimsókn
til að kynna mér þetta land
sem ég hefði heyrt á skotspón-
um að væri svo frábært. Nú
væri komið að því að ég legði
sjálfstætt mat á land og þjóð.
Hann staldraði nokkuð við að
ég hafði sex mánaða dvalar-
heimild í landinu en ég benti
honum á að landið væri stórt
og því veitti ekkert af öllum
þeim tíma til að ná einhverri
yfirsýn. Þá rak hann augun í
að ég hafði aðeins miða aðra
leið og þyngdist nú heldur bet-
ur brún hans. Ég benti honum
á að ég hefði næga peninga
meðferðis en í einfeldni minni
hefði ég talið fullvíst að hægt
væri að kaupa farmiða í
Bandaríkjunum þar sem flest
væri til sölu fyrir rétt verð.
Mér varð ljóst að í óefni
stefndi því sá borðalagði var
síður en svo á því að hleypa
mér inn í landið. Þá greip ég
til þess ráðs að nefna Sigurð
Stefánsson, yfirmann Flug-
leiða, og sagði að við værum
sérstakir gestir hans. Sigurður
væri aukinheldur mættur á
völlinn til að taka á móti þess-
um heiðursgestum sínum frá
Íslandi.

Til að undirstrika þetta veif-
aði ég nafnspjaldi mínu sem
gaf til kynna hvaða stórmenni
væri komið á bandaríska
grund. Maðurinn benti mér á
að þetta athæfi mitt væri brot
á loftferðasamningnum milli
Íslands og Bandaríkjanna og
vart væri annað í spilunum en
senda mig til baka með sömu
vél. Síðan hvarf hann á braut
og ég beið þess er verða vildi.
Eftir nokkra hríð kom hann
aftur og benti okkur að koma
með sér. Mér til óskaplegs
léttis stimplaði hann í vega-
bréf okkar og benti okkur á að
fara í gegnum rauða hliðið og
inn í Bandaríkin.

Við hliðið beið Sigurður
Stefánsson og þegar við kom-
um í gegn hristi hann höfuðið.
Ég mun hafa verið fyrstur til
að fara í gegn eftir að hafa
framið slíkt brot. Hann sagði
að undir álíka kringumstæð-
um ættu Flugleiðir venjulega
ekki annan kost en fljúga
mönnum heim aftur. Ekki
væri heimilt að selja miða til
Bandaríkjanna frá Íslandi aðra
leið. Þarna var svo að sjá að
sannfæringarkraftur minn og
nafnspjaldið góða hefðu riðið
baggamuninn. Bandaríkja-
mönnum hefur væntanlega
ekki þótt stætt á því að senda
slíkt stórmenni til baka eins
og hvern annan hreppsómaga.

Á sjó frá SanÁ sjó frá SanÁ sjó frá SanÁ sjó frá SanÁ sjó frá San
FranciscoFranciscoFranciscoFranciscoFrancisco

Um kvöldið héldum við úr
höfn og undir Golden Gate-
brúna út San Franciscoflóa til
togveiða í Kyrrahafinu. Bátur-
inn, sem var einn þeirra öflugri
á svæðinu, hét Hazel Lorean
en eigandinn John Dull. Á
ýmsu gekk í túrnum sem tók
nokkra daga. Fyrsta daginn
leist mér ekkert á vinnubrögð-
in. Önnur eins fávitalæti til
sjós hafði ég aldrei séð. Hler-
arnir flæktust saman eins og
oft gerist og mér blöskruðu
gjörsamlega aðfarirnar við að

greiða úr flækjunni. Skipstjór-
inn öskraði og æpti þegar ver-
ið var að kasta trollinu og sló
félagana á Páli Pálssyni ÍS
algjörlega út í djöfulgangin-
um.

Framan af hélt ég mig til
baka en smám saman fór ég
að skipta mér meira af málum
og á endanum gaf ég skip-
stjóranum ekkert eftir í óhljóð-
unum, auk þess sem mér tókst
að koma nokkru skikki á
vinnubrögðin. Þar nýttist mér
vel reynslan frá veru minni á
Páli Pálssyni með Adda Kitta
Guj. Þótt báturinn væri miklu
minni en togarinn Páll þá var
allt eins í grundvallaratriðum
og sömu lausnir þurftu að
koma til þegar vanda bar að
höndum.

Þrátt fyrir ýmsar uppákom-
ur fiskuðum við vel og eftir
fjóra daga á veiðum lönduðum
við 25 tonnum af karfa. Á
þessum tíma var ferðamanna-
gjaldeyririnn um 1000 dollar-
ar sem voru miklir peningar.
Ég varð ekki lítið undrandi
þegar uppgjör túrsins sýndi
svart á hvítu að laun mín voru
850 dollarar. Allt í einu var ég
orðinn fjáður aftur en sem
dæmi þá gat ég keypt ágætan
bíl fyrir 500 dollara.

Veisla í AlaskaVeisla í AlaskaVeisla í AlaskaVeisla í AlaskaVeisla í Alaska
Mér var sagt að fljúga til

Cold Bay á Alaskaskaganum
sem, eins og nafnið gefur til
kynna, er sannkallaður kulda-
flói. Allt gekk þetta eftir og
innan fárra daga var ég kom-
inn á staðinn sem raunar var
ekkert annað en flugstöð, örfá
hús og olíuhöfn. Skipið, Royal
Atlantic, átti að bíða mín
þarna en þrátt fyrir eftir-
grennslan var ekkert af því að
frétta. Ég stóð nú uppi á þess-
um stað peningalaus enda
hafði ég ekki reiknað með
neinum útgjöldum. Þarna var
ekkert við að vera annað en
sitja á bar nokkrum sem
Filippseyingurinn Larry rak.
Ég kannaðist við hann frá fyrri
tíð eftir að hafa fært honum
krabba þegar ég reri með Pétri.
Ég fór strax á barinn til Larrys
og bar upp vandræði mín við
hann. Hann gat lítið annað
fyrir mig gert en gefa mér
nokkra bjóra.

Meðan ég sat og hugsaði
minn gang birtist náungi sem
ég kannaðist við. Hann var
veiðimaður sem veiddi refi í
gildrur. Ég hafði eitt sinn gefið
honum gamla íslenska lopa-
peysu sem honum líkaði vel.
Veiðimaðurinn hafði byggt sér
kofa, eða öllu heldur hreysi,
úti í sandhólum þarna í grenn-
dinni. Þegar ég lýsti vanda
mínum og húsnæðisleysi
sagði hann að ég væri velkom-
inn í kofa hans. Ég tók boðinu
fegins hendi og þar dvaldi ég
næstu vikuna á meðan skips-
ins var beðið. Hann var búinn
að birgja sig upp af mat fyrir
veturinn og þarna lifði ég í
vellystingum. Hann hafði soð-
ið niður lax og átti óhemju
mikið af skerpukjöti af hrein-
dýrum. Þá var einfalt að fara
niður í fjöru og moka upp
skelfiski. Eina sem þurfti að
varast voru skógarbirnirnir
sem eru algengir þarna. Við

öðrum kom til okkar og þakk-
aði hlý orð í sinn garð. Okkur
var sagt að það sem eftir lifði
kvölds værum við sérstakir
gestir herforingjanna og bar-
inn stæði okkur opinn endur-
gjaldslaust.

Báturinn sökk,Báturinn sökk,Báturinn sökk,Báturinn sökk,Báturinn sökk,
sem betur fersem betur fersem betur fersem betur fersem betur fer

Oft átti ég skemmtileg sam-
skipti við aðra skipstjóra um
talstöðina. Eitt sinn vorum við
á Debrah Ann að toga norðan
San Francisco þegar bátur
kastaði við hliðina á mér. Bát-
urinn hét Ike og skipstjórinn
kallaði í mig. Ég gaf honum
upp allt sem ég vissi um veiði-
slóðina og við fórum að
spjalla um daginn og veginn.
Hann sagðist vera Englend-
ingur og hafa stundað veiðar
víða. Versta sem hann hefði
lent í sagði hann vera veiðar
við Ísland. Þar væri mesta
veðravíti á jarðríki. Hann
hafði þá verið á breskum tog-
urum og minningarnar þaðan
voru síður en svo ljúfar. Ég
var ekkert að upplýsa hann
um að ég væri Íslendingur.
Hann hélt áfram formæling-
um sínum um land og mið og
lýsti því hve hroðalegt væri
að koma inn á þennan and-
skotans Ísafjörð. Þar hafði
hann eitt sinn lent á fylliríi og
orðið það á að stela bíl póst-
hússtjórans og var settur í
steininn fyrir vikið. Þá ákvað
ég að gera grein fyrir mér og
sagði honum að ég væri ekki
aðeins Íslendingur heldur líka
frá Ísafirði.

Þú ert helvítis Tjallinn sem
stal bílnum frá frænda mínum,
pósthússtjóranum, sagði ég og
það varð löng þögn í stöðinni
áður en rödd hans heyrðist
aftur. Þá vildi hann ekkert
meira um Ísland tala. Við urð-
um í framhaldi þessa ágætir
félagar og kepptum okkar í
milli um það hvor fiskaði
meira. Við veðjuðum um það
hvor yrði aflahærri á tilgreindu
tímabili og ég vann það veð-
mál. Sigurinn kom þó ekki til
af góðu. Ég var búinn að landa
60 tonnum og hann hafði land-
að 45 tonnum en var á landleið
með fullt skip sem þýddi að
hann myndi vinna veðmálið.
En á heimleiðinni vildi ekki

betur til en svo að báturinn
sökk og Bretinn tapaði þar
með veðmálinu. Hann borg-
aði, vitandi sem var að veð-
málið snerist um að koma
fiskinum upp á bryggju.

Trúin flytur fjöllTrúin flytur fjöllTrúin flytur fjöllTrúin flytur fjöllTrúin flytur fjöll
Vandi okkar var að fá flak-

ara. Framan af notuðum við
Víetnama sem Nam útvegaði
en þeir kostuðu of mikið. Því
leituðum við annarra leiða og
þar gerði ég mistök því ég
tróð Ítölunum um tær. Nam
fór í stórt ítalskt fiskvinnslu-
fyrirtæki. Þar talaði hann við
mexíkóskar konur um að þær
færu að vinna fyrir okkur. Við
yfirbuðum þær og greiddum
þeim nokkrar krónur aukalega
fyrir að koma til okkar. Þær
samþykktu það og mér fannst
okkar hagur vænkast. Ég gætti
þess vel að konurnar væru
ánægðar í vinnunni og gaf
þeim koníaksstaup í lok hvers
vinnudags. En konurnar feng-
ust ekki til að vinna á sunnu-
dögum. Þær vildu halda hvíld-
ardaginn heilagan. Ég sagði
Nam að hann yrði að bjarga
þessu. Við yrðum að láta flaka
á sunnudögum til að selja á
mánudagsmorgnum. Hann
taldi líklegt að hægt væri að
kippa því máli í liðinn og fór
þegar til kvennanna að semja
um sunnudagsvinnuna.

Næsta sem ég sá til hans
var að hann lá á hnjánum fyrir
framan konurnar með spennt-
ar greipar og beindi andliti
sínu til himins. Einhverjar
viðræður áttu sér stað í fram-
haldi bænastundarinnar. Svo
kom Nam til mín aftur og ég
spurði hvað hann hefði verið
að gera.

Ég gera samning. Ekkert
vandamál, sagði hann á sinni
bjöguðu ensku. Síðan lýsti
hann því að þær hefðu fengist
til að vinna á sunnudögum
gegn því að hann bæði sjálfur
með þeim. Hann hafði sagst
vera kaþólikki eins og þær og
því engin vandamál varðandi
það að biðja með þeim. Eina
skilyrðið sem þær settu var
að sunnudagsbænastundin
yrði 10 mínútur. Ég spurði
Nam þá hvort hann væri virki-
lega svona mikill kaþólikki.

Nei, nei, svaraði hann.

þurftum því að hafa varann á
því þeir geta verið mannskæð-
ir. Ekki væsti um okkur og á
hverju kvöldi fórum við á bar-
inn til Larrys og duttum í það
á meðan við biðum eftir skip-
inu. Krabbinn sem ég færði
Larry tryggði að ég fékk frítt
að drekka fyrir okkur báða.
Að okkur undanskildum
komu engir á barinn nema
starfsmenn flugfélagsins Fly-
ing Tiger.

Í grenndinni var leynileg
ratsjárstöð Bandaríkjamanna
og eitt kvöldið sagði starfs-
maður flugfélagsins að mikil
veisla ætti að verða í herstöð-
inni vegna þess að yfirmaður
stöðvarinnar væri að hætta.
Starfsmönnum Flying Tigers
var boðið og að sjálfsögðu
ákváðum við veiðimaðurinn
að okkur væri líka boðið.

Við fengum síðan far í veisl-
una á skúffubíl flugfélagsins.
Sem fyrr átti ég ekki svo mikið
sem dollar og veiðimaðurinn
var líka fjárvana og hafði af
því nokkrar áhyggjur að
leggja þyrfti út fyrir drykkjum.
Ég sagði honum að anda ró-
lega og hann yrði ekki þurr-
brjósta. Við fórum vandræða-
laust inn og okkur var vísað
til neðanjarðarbyrgis þar sem
búið var að setja upp bar.
Þarna var margt strípulagðra
herforingja auk óbreyttra her-
manna. Ég og veiðimaðurinn
sátum þurrbrjósta úti í horni
og fylgdumst með því sem
fram fór án þess að falla inn í
hópinn. Mikið var um tæki-
færisræður þar sem fráfarandi
foringja voru þökkuð vel unn-
in störf. Ég sá að við svo búið
mátti ekki standa og náði mér
í glas og teskeið. Þegar færi
gafst sló ég í glasið og fékk
orðið.

Það hefði mátt heyra saum-
nál detta þegar ég hóf tölu
mína. Fyrir hönd íbúa í Alaska
þakkaði ég bandaríska hern-
um fyrir að gæta okkar og
lýsti því fögrum orðum hve
mikilvægt væri að hafa slíka
foringja til staðar þarna á hjara
veraldar. Slíkt skapaði ómet-
anlegt öryggi. Ræðuna endaði
ég síðan á að lýsa því hve
stoltir við veiðimaðurinn vær-
um af því að sitja samkvæmið.

Þetta var einmitt það sem
vantaði því hver foringinn af
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Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur falið Halldóri Halldórs-
syni bæjarstjóra og Birnu Lár-
usdóttur formanni bæjarráðs
að fara í viðræður við Ung-
mennafélag Íslands (UMFÍ)
og Íþróttanefnd ríkisins vegna
mannvirkjagerðar fyrir Lands-
mót UMFÍ í Ísafjarðarbæ árið
2004. Á fundi ráðsins var jafn-
framt lögð fram greinargerð
Narfa Hjörleifssonar tækni-
fræðings hjá Verkfræðistofu
Sigurðar Thoroddsen um út-
tekt hans á íþróttasvæðum og
íþróttamannvirkjum á Ísafirði
og Þingeyri.

Úttektin var gerð að beiðni
Íþróttasjóðs ríkisins og til-
gangur hennar að meta nú-
verandi ástand svæða og
mannvirkja. Jafnframt er þar
gerð grein fyrir þeim úrbótum
sem nauðsynlegar teljast til
að hægt verði að halda íþrótta-

mót á borð við landsmót
UMFÍ.

Í greinargerð tæknifræð-
ingsins segir m.a. um núver-
andi stöðu á Þingeyri:

„Á Þingeyri er nýlegt
íþróttahús, sem að innanmáli
er 30 x 30 m, og innisundlaug,
sem er 8 x 16,67 m (íþrótta-
miðstöð). Við hliðina á
íþróttahúsinu er íþróttavöllur
með hlaupabraut ásamt kast-
hringjum fyrir kringlu- og
kúluvarp. Stærð hlaupabraut-
ar er 400 m með radíus 36,5
m í boga. Brautir eru fjórar,
að undanskildum beinum
brautum sem eru sex.

Innan hlaupabrautar er
knattspyrnuvöllur (malarvöll-
ur), sem er merktur 100 x 64
m. Auðvelt er að stækka hann
í fullkominn keppnisvöll, 105
x 68 m. Við enda vallarins,
fjær íþróttahúsinu, er atrennu-

braut fyrir lang- og þrístökk.
Ástand vallar er nokkuð

gott og má gera ráð fyrir að
með góðu viðhaldi verði völl-
urinn ágætur. Hlaupabraut og
atrennubraut er lögð gjall-
blöndu, sem virðist vera hið
besta efni. Engar bríkur (sarg)
eru umhverfis hlaupabraut,
þar sem gömlu bríkurnar eru
úr sér gengnar. Atrennubraut
fyrir spjótkast hefur ekki verið
lögð slitlagi.“

Varðandi helstu úrbætur
fyrir stórmót segir (miðað er
við að hlaupabrautir verði
ekki lagðar gerviefni):

Þökuleggja þarf knatt-
spyrnuvöll. Setja þarf brík um-
hverfis hlaupabraut. Færa þarf
atrennubraut fyrir lang- og
þrístökk út fyrir hlaupabraut
(ef knattspyrnuvöllur á að
standast 105 x 68 m) og þá að
hafa hana fyrir framan áhorf-

endabrekku. Hagkvæmt er að
hafa eina atrennubraut og tvær
sandgryfjur. Gera má ráð fyrir
að hægt verði að nýta atrennu-
brautina fyrir lang- og þrí-
stökk einnig fyrir stangar-
stökk.

Kasthringir eru til staðar en
hugsanlegt er að yfirfara þurfi
frágang þeirra og staðsetn-
ingu. Ekki er lagt mat á
íþróttahúsið, en í því eru góð
áhorfendasæti. Í sundlaugar-
húsi er ekki mikið gólfpláss
fyrir áhorfendur.“

Varðandi Ísafjörð og mann-
virki þar segir:

„Á Ísafirði var íþróttavöll-
urinn á Torfnesi skoðaður
ásamt íþróttahúsinu sem þar
er við hliðina. Íþróttahúsið er
í fullri stærð miðað við keppn-
isgreinar innanhúss og er hið
vandaðasta. Einnig var skoð-
að svæði inni í Tungudal, sem

heimamenn hugsa sér sem
framtíðaríþróttasvæði.

Á Torfnesi eru tveir knatt-
spyrnuvellir, grasvöllur og
malarvöllur. Grasvöllurinn er
við hliðina á íþróttahúsinu og
liggur innan við húsið. Á vell-
inum er fremur lélegt gras og
þyrfti að fjarlægja það og sá í
að nýju eða tyrfa.

Upphaflega var gert ráð fyr-
ir að umhverfis grasvöll kæmi
hlaupabraut, en hún hefur al-
drei verið byggð (íþróttasvæð-
ið var hannað 1961). Engin
aðstaða er fyrir frjálsar íþróttir,
en svæðið býður upp á stækk-
un til að koma hlaupabraut
með tilheyrandi atrennubraut-
um fyrir.“

Um helstu úrbætur sem
nauðsynlegar teljast á Ísafirði
segir í úttektinni (miðað við
að fullkominn íþróttavöllur
verði á Torfnesi):

„Hanna þarf og skipuleggja
að nýju völl með 400 m
hlaupabraut og miðað við að
radíus í boga verði 36,5 m
(gamla brautin var með radíus
37 m). Ákvörðun um frágang
á brautum verður í höndum
bæjarstjórnar.

Í Tungudal er níu holu golf-
völlur. Golfvöllurinn liggur al-
farið vestan við Tunguá. Nýtt
íþróttasvæði er hugsað inn af
skipulagðri byggð og austan
við Tunguá. Þarna er land mis-
hæðótt og þarfnast jöfnunar.
Að auki er land fremur votlent.

Eigi íþróttasvæði að byggj-
ast þarna, þarf að vinna end-
anlegt skipulag byggðar og
tengja íþróttasvæðið að vænt-
anlegu gatnakerfi. Þá er og
nauðsynlegt að skipuleggja
frá grunni fullkominn leik-
vang.“

Úttekt gerð á íþróttamannvirkjum í Ísafjarðarbæ vegna Landsmóts 2004Úttekt gerð á íþróttamannvirkjum í Ísafjarðarbæ vegna Landsmóts 2004Úttekt gerð á íþróttamannvirkjum í Ísafjarðarbæ vegna Landsmóts 2004Úttekt gerð á íþróttamannvirkjum í Ísafjarðarbæ vegna Landsmóts 2004Úttekt gerð á íþróttamannvirkjum í Ísafjarðarbæ vegna Landsmóts 2004

Ákveðið að hefja viðræður viðÁkveðið að hefja viðræður viðÁkveðið að hefja viðræður viðÁkveðið að hefja viðræður viðÁkveðið að hefja viðræður við
UMFÍ og Íþróttanefnd ríkisinsUMFÍ og Íþróttanefnd ríkisinsUMFÍ og Íþróttanefnd ríkisinsUMFÍ og Íþróttanefnd ríkisinsUMFÍ og Íþróttanefnd ríkisins

Tillögur Sundfélagsins Vestra um lögTillögur Sundfélagsins Vestra um lögTillögur Sundfélagsins Vestra um lögTillögur Sundfélagsins Vestra um lögTillögur Sundfélagsins Vestra um löglega keppnislaug á Ísafirðilega keppnislaug á Ísafirðilega keppnislaug á Ísafirðilega keppnislaug á Ísafirðilega keppnislaug á Ísafirði

Kostnaðaráætlun gerð umKostnaðaráætlun gerð umKostnaðaráætlun gerð umKostnaðaráætlun gerð umKostnaðaráætlun gerð um
stækkun Sundhallar Ísafjarðarstækkun Sundhallar Ísafjarðarstækkun Sundhallar Ísafjarðarstækkun Sundhallar Ísafjarðarstækkun Sundhallar Ísafjarðar

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
samþykkti í síðustu viku að
fela tæknideild bæjarins að
gera kostnaðaráætlun um
stækkun sundlaugarinnar í
Sundhöll Ísafjarðar við Aust-
urveg. Við gerð þeirrar áætl-
unar skal miða við hugmyndir
sem Sundfélagið Vestri hefur
lagt fram. Félagið skipaði á
sínum tíma nefnd til að gera
tillögur að nýbyggingu eða
stækkun núverandi sundlaug-
ar í tilefni af Landsmóti UMFÍ
sumarið 2004. Niðurstöður og
tillögur nefndar Sundfélags-
ins Vestra eru þessar:

1. Að byggð verði 25 x 12,5
m innilaug sem yrði lögleg til
keppni á alþjóðlegum mótum,
laug sem gæti „afkastað“ sam-

Lauslegur uppdráttur af hugmyndum Sundfélagsins Vestra.

tímis skólasundi eða æfingum
íþróttafélaga og aðgengi fyrir
almenning.

2. Að aðstaða til þrekæfinga
fyrir íþróttafélög og almenn-
ing væri í sama húsi.

3. Að ekki kæmi til aukinna
útgjalda vegna aukins starfs-
mannahalds í tengslum við
laugarvörslu.

4. Að kostnaði við fram-
kvæmdirnar yrði haldið í lág-
marki.

5. Að sundlaugum í Ísa-
fjarðarbæ yrði ekki fjölgað.

6. Að ekki kæmi til kostn-
aður við akstur nemenda til
og frá grunnskólum í sund.

Með þessum tillögum
nefndarinnar fylgir uppdráttur
af þeim breytingum sem hún

leggur til að gerðar verði.
Laugin yrði stækkuð með

þeim hætti, að reist yrði
viðbygging úr léttum efnum
út á baklóð og laugin lengd til

norðurs eða í áttina frá Austur-
vegi. Auk þess verði gerð lítil
útbygging sem sneri að Aust-
urvelli, þar sem hægt væri að
þiggja veitingar. Eftir atvikum

mætti einnig hafa útisvæði
með pottum og sólbaðsað-
stöðu í blómagarðinum þar
fyrir utan. Nefndin segir að
slegið hafi verið á að kostn-

aður við framkvæmdir sam-
kvæmt hugmyndum hennar
gæti orðið um 70 til 80 millj-
ónir króna.

Grunnskólinn á SuðureyriGrunnskólinn á SuðureyriGrunnskólinn á SuðureyriGrunnskólinn á SuðureyriGrunnskólinn á Suðureyri

Teiknistofan Kol & salt á
Ísafirði (Elísabet Gunnars-
dóttir arkitekt) hefur gert út-
reikninga varðandi stærð og
kostnað við leiksvæði á lóð
Grunnskólans á Suðureyri.
Samkvæmt þeim er heildar-
kostnaður áætlaður liðlega

fjórar milljónir króna. Jafn-
framt hefur stofan gert upp-
drátt með tillögu að hönnun
leiksvæðisins.

Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur samþykkt tillög-
urnar og vill að reynt verði
að hefjast handa sem fyrst.

Leiksvæði fyrir fjórar millj-Leiksvæði fyrir fjórar millj-Leiksvæði fyrir fjórar millj-Leiksvæði fyrir fjórar millj-Leiksvæði fyrir fjórar millj-
ónir króna í undirbúningiónir króna í undirbúningiónir króna í undirbúningiónir króna í undirbúningiónir króna í undirbúningi
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GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Vegna forfalla er staða umsjónar-
kennara í 3. bekk laus til umsóknar
nú þegar.
Óskum eftir að ráða starfsfólk til eftir-
talinna starfa frá og með 1. janúar nk.
Skólasafnvörð/skrifstofuaðstoð frá
áramótum til loka maímánaðar. Um
er að ræða 86,25% starf með blönduð-
um verkefnum frá kl. 09:00 til 16.30
daglega nema á föstudögum til kl.
16:00.
Starfsmann í Dægradvöl. Um er að
ræða 50% starf við heilsdagsvistun.
Vinnutími er frá kl. 12:00 daglega.
Matráðskonu/matráð í mötuneyti
nemenda. Um er að ræða 85% starf
sem felst í undirbúningi og sölu á létt-
um málsverðum fyrir nemendur 7.-
10. bekkjar.
Skólaliða í 100% starf. Um er að
ræða blönduð störf við ræstingu,
gæslu, aðstoð í mötuneyti og fleira.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri,
Kristinn Breiðfj. Guðmundsson.

Skólastjóri.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Fjarnám íFjarnám íFjarnám íFjarnám íFjarnám í
hjúkrunarfræðihjúkrunarfræðihjúkrunarfræðihjúkrunarfræðihjúkrunarfræði

Fræðslumiðstöð Vestfjarða er að kanna
grundvöll þess að óska eftir því, að Háskólinn
á Akureyri bjóði upp á fjarnám á 1. ári í hjúkr-
unarfræði haustið 2002. Inntökuskilyrði eru
stúdentspróf eða sjúkraliðapróf að viðbættri
7 ára starfsreynslu.

Þær (þeir) sem hafa áhuga á að hefja fjar-
nám í hjúkrunarfræði haustið 2002 eða síð-
ar ættu að hafa samband við undirritaðan
sem fyrst.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða,
Árnagötu 2-4, 400 Ísafjörður,

sími 450 3000,
netfang: frmst@snerpa.is

Smári Haraldsson, forstöðumaður.

Úr vinnugallanum í hátíðarklæðnaðÚr vinnugallanum í hátíðarklæðnaðÚr vinnugallanum í hátíðarklæðnaðÚr vinnugallanum í hátíðarklæðnaðÚr vinnugallanum í hátíðarklæðnað

Úr nógu að veljaÚr nógu að veljaÚr nógu að veljaÚr nógu að veljaÚr nógu að velja
 í heimabyggð í heimabyggð í heimabyggð í heimabyggð í heimabyggð

– Ásthildur Cesil Þórðardóttir tók stakkaskiptum með góðra kvenna hjálp

Ertu að fara á jóla-
hlaðborð, árshátíð eða

langar þig bara til að
vera fín? Fyrir þær kon-
ur sem eru í slíkum hug-

leiðingum má geta þess
að hér fyrir vestan bjóð-

ast fjölmargir kostir
hvað varðar hárgreiðslu,

snyrtingu og fatnað
þannig að ná megi fram
því besta í útliti hverrar

konu. Ásthildur Cesil
Þórðardóttir, garðyrkju-

fræðingur á Ísafirði,
ákvað að taka þátt í

skemmtilegri kynningu á
konukvöldi á Eyrinni

þar sem sérfræðingar á
ýmsum sviðum tóku

höndum saman um að
breyta útliti hennar. Segir

hún að fyrst hafi leiðin
legið í Sól og fegurð á Ísa-

firði, þar sem Sigríður
María Gunnarsdóttir setti

hana í ljós, sogæðanudd og
strata. Það bar sinn árang-

ur og þá var næsta skref
að heimasækja hár-

greiðslustofuna Ametyst,
þar sem Margrét Skúla-
dóttir, hár- og förðunar-

meistari, klippti Ásthildi,
greiddi og farðaði.

Um klæðnaðinn sáu þær

stöllur Anna Sigurðar-
dóttir og Sigríður Jóna

Sigurjónsdóttir í verslun-
inni Jón og Gunna og

völdu á hana síðan, plómu-
litaðan hlírakjól frá Zeze

og yfir hann þunnan, stutt-
an siffonjakka. Innan

undir þessum glæsilega
fatnaði var hún í undirföt-

um frá versluninni Silf-
urtorgi á Ísafirði.

Ásthildur segist hafa
verið mjög ánægð með

útkomuna og vill hvetja
konur til að nýta sér

þjónustu og verslun í
heimabyggð og styrkja

þannig vestfirskar at-
hafnakonur.

Staðardagskrá 21 á NorðurheimskautssvæðinuStaðardagskrá 21 á NorðurheimskautssvæðinuStaðardagskrá 21 á NorðurheimskautssvæðinuStaðardagskrá 21 á NorðurheimskautssvæðinuStaðardagskrá 21 á Norðurheimskautssvæðinu

Menn bugtuðu sig ogMenn bugtuðu sig ogMenn bugtuðu sig ogMenn bugtuðu sig ogMenn bugtuðu sig og
beygðu fyrir prinsinumbeygðu fyrir prinsinumbeygðu fyrir prinsinumbeygðu fyrir prinsinumbeygðu fyrir prinsinum

– Fjölnir Ásbjörnsson á Ísafirði segir frá þátttöku í ráðstefnu í Noregi

Fjórði fundur vinnuhóps
verkefnisins Staðardagskrá 21
á Norðurheimskautssvæðinu
var haldinn í Stavanger í Nor-
egi fyrir skömmu. Fundurinn
var haldinn í samhengi við
ráðstefnuna Synergi 21 og
fékk verkefnisritarinn Fjölnir
Ásbjörnsson á Ísafirði tæki-
færi til að sitja þá ráðstefnu.
Hann segir hér frá ferðinni og
því sem á dagana dreif.

Ráðstefnan Synergi 21 var
sérstaklega ætluð norsku stað-
ardagskrárfólki en einnig var
þarna fólk frá öðrum löndum
sem var að sækja sér hug-
myndir og innblástur. Meðal
annars voru þar sjö Íslend-
ingar en heildarfjöldi ráð-
stefnugesta var um 1200
manns.

Hákon, krónprins Norð-
manna, var sérstakur gestur
ráðstefnunnar. Það var mjög
sérstakt fyrir Íslending að
fylgjast með því hvernig
Norðmennirnir láta með sitt
kóngafólk. Það var greinilegt
að Hákon nýtur mikilla vin-
sælda og virðingar, menn
buktuðu sig og beygðu þegar
hann var nálægt og ég brosti
út í annað. Eitt kvöldið var
ráðstefnugestum boðið til
menningardagskrár í tónleika-
húsi þeirra Stavangursbúa og
var greinilegt að allir voru
mjög hrifnir af því að prinsinn
myndi líka vera þarna. Hann
kom með fríðu föruneyti og
settist í sömu sætaröð og ég
en hinumegin í salnum, því

miður. Þegar dagskránni lauk
beið stór hópur fólks fyrir utan
tónleikahúsið með norska
fána og hyllti prinsinn þegar
hann kom út.

Kofi Annan, aðalritari Sam-
einuðu þjóðanna, átti að koma
á ráðstefnuna og flytja ávarp
en þar sem ástandið í heimin-
um er ekki upp á það besta sá
hann sér ekki fært að mæta. Í
staðinn fengum við aðstoðar-
aðalritara Sameinuðu þjóð-
anna en ávarp Annans var spil-
að af geisladiski. Á ráðstefn-
unni tókst að skapa góðan
anda enda eru Norðmenn
ákaflega framarlega í málum
Staðardagskrár 21 og maður
fékk það sannarlega á tilfinn-
inguna að það væri hægt að
ná árangri og að hvert skref
skipti máli, hversu smátt sem
það væri í fyrstu.

Ásamt ráðstefnunni var
haldin vegleg sýning með
fjölda af kynningarbásum þar
sem fyrirtæki eins og Statoil
og fleiri reyndu að sýna sínar
bestu og umhverfisvænustu
hliðar. Fjöldi bæjarfélaga var
með sýningarbása og buðu
sumir gestum og gangandi
upp á vöfflur með geitaosti
eða annað góðgæti og dreifðu
um leið bæklingum. Eftir að
hafa verið þrjá daga á ráð-
stefnunni hafði ég borið heim
á hótelið mikið af bæklingum,
skýrslum og fleira sem mér
áskotnaðist. Þetta var orðið
svo mikið að ég neyddist til
að skilja nokkurn hluta eftir á

hótelinu vegna þyngsla.
Til þess að fá tækifæri til að

sjá Noreg öðruvísi en úr flug-
vél tók ég mér far með bíl frá
Stavangri til Óslóar. Ferðin
var löng og nokkuð óþægileg
en náttúrufegurðin var ólýsan-
leg, jafnvel á íslenskan mæli-
kvarða. Ég tel því að þetta
hafi verið þess virði þó að
fljótlega hafi skollið á bæði
myrkur og þoka. Vera kann
að þokan hafi villt mér sýn en
á einni heiðinni sá ég skilti
sem sýndi 90 gráðu halla
framundan og leist mér þá
ekki á blikuna. Á annarri heiði
höfðum við keyrt lengi án þess
að sjá nokkur merki um
mannabústaði en keyrðum þá
fram á steypta flöt sem merkt
var einkabílastæði. Þetta kom

mér spánskt fyrir sjónir en ef
til vill var fjallakofi í grend-
inni.

Leiðin til Óslóar frá Stav-
angri er löng og ákváðum við
því að gista í Kóngsbergi yfir
nóttina og fara síðasta spölinn
daginn eftir og var ég hvíldinni
feginn. Herbergið á hótelinu í
Kóngsbergi var heldur leiðin-
legt. Mér var úthlutað reykher-
bergi, það var ekkert tal á sjón-
varpinu, náttlampinn var brot-
inn og nærbuxur á gólfinu í
klæðaskápnum. Svo þreyttur
var ég að ég nennti ekki einu
sinni að kvarta heldur fór bara
að sofa. Morguninn eftir fór
ég beinustu leið til Óslóar og
út á flugvöllinn ægilega,
Gardemoen, og þaðan heim
til Íslands.

Fjölnir Ásbjörnsson á kynningarbás norska ríkisolíufé-
lagsins Statoil.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Síminn er 456 4560
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Kvenfélagið Brautin í Bolungarvík átti níutíu ára afmæli um síðustu helgiKvenfélagið Brautin í Bolungarvík átti níutíu ára afmæli um síðustu helgiKvenfélagið Brautin í Bolungarvík átti níutíu ára afmæli um síðustu helgiKvenfélagið Brautin í Bolungarvík átti níutíu ára afmæli um síðustu helgiKvenfélagið Brautin í Bolungarvík átti níutíu ára afmæli um síðustu helgi

„Viljum vekja athygli á starfi félags-„Viljum vekja athygli á starfi félags-„Viljum vekja athygli á starfi félags-„Viljum vekja athygli á starfi félags-„Viljum vekja athygli á starfi félags-
ins og gildi þess í bæjarfélaginu“ins og gildi þess í bæjarfélaginu“ins og gildi þess í bæjarfélaginu“ins og gildi þess í bæjarfélaginu“ins og gildi þess í bæjarfélaginu“

Kvenfélögin í landinu hafa
gegnt mikilvægu hlutverki í
félagsmálum byggða um land
allt. Mörg þeirra eiga sér mikla
og merkilega sögu, sem
spannar meginhluta síðustu
aldar. Kvenfélög hafa sinnt
merku starfi að menningar-
og líknarmálum hvert á sínum
stað og gefið mörgum liðs-
mönnum sínum tækifæri til
aukins þroska og reynslu sem
nýst hefur bæði þeim sjálfum
og samfélaginu öllu. Á laug-
ardaginn varð Kvenfélagið
Brautin í Bolungarvík 90 ára.
Af því tilefni ræddi blaðið við
tvær af þeim bolvísku konum
sem gegnt hafa forystuhlut-
verki í félaginu, þær Evlalíu
Sigurgeirsdóttur, fyrrverandi
formann félagsins, og Önnu
Björgmundsdóttur talsmann
núverandi stjórnar.

Kvenfélagið Brautin í Bol-
ungarvík var stofnað 24. nóv-
ember 1911 af 38 konum. Síð-
an má segja að Brautin hafi
fylgt byggðinni og verið gild-
ur stofn í menningar- og fé-
lagslífi hennar. Fyrstu stjórn
félagsins skipuðu Sigríður
Kristjánsdóttir formaður, Elín
Guðmundsdóttir ritari og
Þórdís Þorleifsdóttir gjaldkeri.
Árgjaldið var ein króna.

Tilgangurinn í raunTilgangurinn í raunTilgangurinn í raunTilgangurinn í raunTilgangurinn í raun
enn hinn samienn hinn samienn hinn samienn hinn samienn hinn sami

Í upphaflegum lögum fé-
lagsins segir svo: „Tilgangur
félagsins er að efla andlegan
og líkamlegan þroska og full-
komnun kvenna og gera kven-
fólkið í plássinu sem sjálf-
stæðast og færast til að inna
af hendi skyldustörf sín í
hvaða stöðu sem það er. Að
hjálpa eftir megni sængurkon-
um og öðrum hjálparþurfandi
sjúklingum og á annan hátt
bágstöddu fólki í plássinu sem
félagið sér sér á nokkurn hátt
fært að líkna með fjárframlög-
um úr félagssjóði, samskot-
um, vinnu og fleiru sem fé-
lagskonur gætu í té látið.“
Segja má að hlutverk félagsins
sé enn að miklu leyti hið sama,
þó samfélagið sé mikið breytt.

„Kvenfélagið hefur hlynnt
að bæjarfélaginu eins og hægt
hefur verið, meðal annars
sjúkraskýlinu, grunnskólan-
um, leikskólanum og sund-
lauginni, bæði með gjöfum
og ekki síður með því að
leggja fram vinnu okkar end-
urgjaldslaust.“ Það er Evlalía
sem rifjar upp starf félagsins í
hnotskurn með þessum orð-
um, og Anna bætir við: „Ný-
lega gaf félagið fullbúið
sjúkrarúm á sjúkraskýlið í
Bolungarvík og hefur einnig
stutt fæðingarstofu sjúkra-
hússins á Ísafirði. Svo eigum

við fósturbarn á Indlandi, sem
við styrkjum til skólagöngu á
vegum Hjálparstofnunar kirk-
junnar. Þetta er fjórða barnið
sem við borgum með, en það
fyrsta tókum við að okkur fyrir
tólf árum. Síðasta barn var
tekið úr skólanum, því að fjöl-
skyldan þurfti að fá drenginn
heim til að vinna, en hann
hafði þá verið í skólanum í
tvö ár. Þau skólaár koma von-
andi til með að nýtast honum.“

VelferðarmálVelferðarmálVelferðarmálVelferðarmálVelferðarmál
ungra og aldinnaungra og aldinnaungra og aldinnaungra og aldinnaungra og aldinna

Starf að velferð barna er
ekki nýtt af nálinni í félaginu.
Stofnaður var á sínum tíma
minningarsjóður um Guðnýju
Bjarnadóttur, konu Péturs
Oddssonar útgerðarmanns í
Bolungarvík, til að styrkja
munaðarlaus börn í Bolung-
arvík. Síðar var sjóðnum
breytt, þar sem félagskonum
þótti hann ekki þjóna hlut-
verki sínu lengur. Var sjóður-
inn þá efldur og hann falinn í
hendur Styrktarfélagi fatlaðra,
því þar fannst konunum mest
þörf á stuðningi til þeirra sem
höllum fæti standa, eins og
upphaflegt markmið sjóðsins
var. Um jólin hefur félagið
séð um einu jólatrésskemmt-
unina fyrir börn sem haldin er
í bænum, auk þess sem tekist
hefur samstarf við jólasvein-
inn um að ganga í hús og færa
börnunum gjafir fyrir jólin.

Árshátíð eldri borgara hefur
verið stærsta verkefni félags-
ins hvert ár, með vönduðum
skemmtiatriðum og veiting-
um framreiddum af félags-
konum sjálfum. Þá er öllum
íbúum 60 ára og eldri boðið
til veislu með vandaðri
skemmtidagskrá sem kvenfé-
lagskonur semja og flytja
sjálfar auk þess sem meðlimir
Harmonikkufélagsins spila
fyrir dansi. Kvenfélagið
Brautin hefur staðið fyrir
„Gamalmennaskemmtun“,
eins og hún var áður kölluð
allt frá árinu 1917.

Elvalía rifjar upp: „Þegar
ég kom fyrst í kvenfélagið
var árshátíðin haldin hér í
Stúkuhúsinu. Og þá gátum við
ekki boðið mönnunum okkar
með á árshátíðina, því það
var ekki pláss í húsinu. En þá
vildu allir vera með í nefnd-
inni, til að vera með í skemmt-
uninni. Konur hafa séð um
allt sjálfar, söng, skemmtiatr-
iði og veitingar. Þá var líka
öllum boðið persónulega, far-
ið í hús og öllum boðið, en nú
sendum við út boðsbréf. Svo
var sá siður lengi, að þeim
sem ekki komust á árshátíð
eldri borgara vegna veikinda
eða annars, var fært heim
kökur og súkkulaði morgun-

Stjórn Kvenfélagsins Brautinarinnar í Bolungarvík: Margrét Hannesdóttir, Halldóra Þórarinsdóttir, Sólveig Sigurðardóttir,
Guðríður Guðmundsdóttir og Anna Björgmundsdóttir.
inn eftir. Þannig vorum við
konurnar á skemmtuninni oft
langt fram á nótt að ganga frá,
en vorum svo komnar af stað
um morguninn á sunnudaginn
að hita súkkulaðið og fara með
í hús í hvaða veðri sem var,
þreifandi byl ef svo bar við.
Þetta var voðalega gaman.“

Starf fyrir aldraða hefur ver-
ið stór þáttur í starfi Brautar-
kvenna síðustu áratugi. Fyrir
utan árshátíðina hefur félagið
heimsótt sjúklinga á sjúkra-
skýlinu ár hvert á sumardag-
inn fyrsta og fært þeim gjafir
og góðgjörðir auk söngs og
upplesturs. Þá hefur félagið
staðið fyrir opnu húsi fyrir
eldra fólk í Bolungarvík
nokkrum sinnum yfir veturinn
í samstarfi við kvennadeild
Slysavarnarfélagsins með
skemmtiatriðum, kaffi og
meðlæti.

Konur í öllumKonur í öllumKonur í öllumKonur í öllumKonur í öllum
hlutverkumhlutverkumhlutverkumhlutverkumhlutverkum

Leikstarfsemi var lengi
áberandi í starfi félagsins.
Strax á fyrsta ári félagsins
æfðu kvenfélagskonur og
sýndu sjónleikinn „Frá Kaup-
mannahöfn til Árósa“, og léku
konurnar öll hlutverkin. Í
mörg ár stóð Brautin fyrir leik-
sýningum bæði ein og sér og
í samstarfi við Ungmennafé-
lag Bolungarvíkur. Sýningar
fóru fyrst fram í Stúkuhúsinu
í Bolungarvík, en síðar í Fé-
lagsheimilinu, eftir að það var
byggt árið 1953. Það ár var
sett upp leikritið Kinnarhvols-
systur, sem var viðamesta
leikverk sem sett hafði verið
upp í Bolungarvík á þeim
tíma, með 17 leikendum, lit-
ríkum leiktjöldum og vönduð-
um búningum. Einn leikenda Frá basar kvenfélagsins. Handverk og listiðnaður kvenna er nú að verða alvöru atvinnugrein.

í þeirri sýningu var Hildur Ein-
arsdóttir, sem lengi var máttar-
stólpi í leikstarfsemi félags-
kvenna. Næstu ár var mikil
gróska í leikstarfinu og sett
upp leikrit á hverju ári, svo
sem Gullna hliðið, Lénharður
fógeti og söngleikurinn Apa-
kötturinn. Leikstjórar voru oft
þekkt leiklistarfólk svo sem
Gunnar Hansen, Ragnhildur
Steingrímsdóttir og Sigrún
Magnúsdóttir. Upp af þessu
starfi varð um síðir til sérstakt
leikfélag í Bolungarvík, en
kvenfélagskonur hafa haldið
áfram að setja upp styttri leik-
þætti og kabaretta með stutt-
um leik- og söngatriðum á
árshátíðum eldra fólks og
fleiri skemmtunum.

Kvenfélagið hefur ásamt
öðrum félögum í bænum stað-
ið að hátíðarhöldum í Bolung-
arvík á þjóðhátíðardaginn 17.
júní. Félagið eignaðist á sextíu
ára afmæli sínu skautbúning
sem notaður er við það tæki-
færi. Hafa kvenfélagskonur
séð um að velja Fjallkonuna í
Bolungarvík á 17. júní og búa

hana skautbúningnum. Þá
hefur félagið séð um þrett-
ándagleði í Bolungarvík ann-
að hvert ár að undanförnu,
séð um búninga og dansa í
kringum þann atburð.

Fjáraflanir, HólskirkjaFjáraflanir, HólskirkjaFjáraflanir, HólskirkjaFjáraflanir, HólskirkjaFjáraflanir, Hólskirkja
og námskeiðahaldog námskeiðahaldog námskeiðahaldog námskeiðahaldog námskeiðahald

Annar fastur liður í starfi
félagsins var árlegur basar,
sem haldinn var allt frá árinu
1922 samkvæmt bókum fé-
lagsins. Konur gáfu rausnar-
lega á basarinn handavinnu
og listiðnað og komu oft sam-
an í félagsheimilinu til að
vinna hluti í þessu skyni. Var
basarinn lengi vel helsta fjár-
öflun félagsins, og ágóðinn
látinn renna til líknarmála.
Basarinn lagðist af fyrir
nokkrum árum, en segja má
að Handverksfélagið Drymla
hafi tekið að sér þennan þátt í
starfi félagsins, og sá hand-
verksiðnaður sem nú er verið
að byggja upp eigi upphaf sitt
í vinnu kvenna sem oft kom
fram á basar kvenfélagsins.

Helsta fjáröflun félagsins nú
er blómasala, annars vegar
sala sumarblóma á vorin og
svo blómasala á sumardaginn
fyrsta. Þá hefur félagið í mörg
ár gefið út jólakort með mynd
frá Bolungarvík.

Kvenfélagið Brautin hefur
stutt Hólskirkju og safnaðar-
starf í Bolungarvík frá upphafi
með gjöfum, fjáröflun og
sjálfboðavinnu. Hafa kvenfé-
lagskonur gefið kirkjunni
margar góðar gjafir svo sem
hátíðahökul og altarisklæði og
búnað í safnaðarheimili, auk
þess sem félagið gaf kirkjunni
kyrtla fermingarbarna árið
1955. Í tilefni afmælisins nú
áskotnuðust Hólskirkju eitt
hundrað áritaðar sálmabækur
úr hendi Brautarkvenna.

Til að styrkja konur innan
félagsins hefur Brautin staðið
fyrir námskeiðum fyrir konur
um fjölbreytileg efni, bæði
sauma-, vefnaðar- og mat-
reiðslunámskeið, en einnig
mælskunámskeið. Konurnar
eiga sér innanfélagsblað,
handskrifað, sem nefnist Ár-
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sól, og þar hafa konur birt
fróðleik og minningar í lausu
máli og bundnu sem lesnar
hafa verið upp á fundum.

Erfiðari tímarErfiðari tímarErfiðari tímarErfiðari tímarErfiðari tímar
á síðari árumá síðari árumá síðari árumá síðari árumá síðari árum

Hin síðari ár hafa kvenfé-
lögin heldur átt í vök að verj-
ast, og konum í Brautinni hef-
ur fækkað og meðalaldur fé-
lagskvenna hækkað. Breyttir
þjóðfélagshættir segja þar
auðvitað til sín. „Áður var það
heilmikil tilbreyting frá því
að hugsa um börn og heimili
að fara á fund í kvenfélaginu.
Nú vinna konur miklu meira
utan heimilis og fólk er fegið
að komast heim sín“, segir
Evlalía, og Anna bætir við:
„Það er auðvitað mjög þrosk-
andi að starfa í kvenfélögum.
Það er gaman að vinna saman
í hóp að ákveðnu verkefni.
Kynnast öðrum konum á
þennan hátt og ekki síður
kynnast viðhorfum og sögu
eldri kynslóðar kvenna. Mað-
ur er nú að vona að þetta fari
að koma aftur. Það eru margir
hlutir sem fólk leitar í nú sem
áður voru í fullu gildi.“

„Fyrir þremur til fjórum ár-
um stóðum við frammi fyrir
því að félagið væri alveg að
sofna út af. Í heilt ár var gengið
á milli kvenna til að fá ein-
hverja til að taka að sér for-
mennskuna. Engin okkar var
sátt við að félagið lognaðist
út af, og þá ákváðum við
nokkrar að taka þetta að okkur
í sameiningu, og breyttum
lögum félagsins. Nú kjósum
við fimm konur í stjórn og

Auglýsingar umAuglýsingar umAuglýsingar umAuglýsingar umAuglýsingar um
starfsleyfistillögurstarfsleyfistillögurstarfsleyfistillögurstarfsleyfistillögurstarfsleyfistillögur
Fyrir Gná hf., Aðalstræti 21, Bolungarvík.
Í samræmi við 6. gr. í I. kafla laga nr. 7/

1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir,
liggja frammi til kynningar starfsleyfistillögur
fyrir Gná hf., Aðalstræti 21, 415 Bolungar-
vík, á skrifstofu Bolungarvíkurkaupstað-
ar, Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík, til
kynningar frá 21. nóvember til 25. febrúar
2002.

Skriflegar athugasemdir við starfsleyf-
istillögurnar skulu hafa borist Hollustu-
vernd ríkisins í síðasta lagi 23. febrúar
2001.

Rétt til að gera athugasemdir við starfs-
leyfistillögurnar hafa eftirtaldir aðilar:

1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi, svo og
forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar eða
nálægðrar starfsemi.

2. Íbúðar þess svæðis sem ætla má að geti
orðið fyrir óþægindum vegna mengunar.

3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir, sem
málið varðar.

Einnig er hægt að nálgast tillögurnar á
heimasíðu Hollustuverndar ríkisins á slóðinni
http://www.hollver.is/mengun/mengun.html

Hollustuvernd ríkisins
Mengunarvarnir

Ármúla 1a, Reykjavík.

þær skipta svo með sér verk-
um. Þannig höfum við skipt
ábyrgðinni, svo hún lendi ekki
á einhverri einni. Og þetta
hefur gengið vel síðustu þrjú
árin, þó nokkuð hafi dregið úr
starfseminni frá því sem áður
var“, segir Anna Björgmunds-
dóttir. Félagskonur eru nú 37,
þar af eru 12 komnar yfir sjö-
tugt.

Ekki alltaf að bakaEkki alltaf að bakaEkki alltaf að bakaEkki alltaf að bakaEkki alltaf að baka

Evlalía heldur áfram að
segja frá störfum kvenfélag-
anna: „Það eru margar konur
sem halda að það sé bara verið
að baka kökur allan tímann,
en það er ekki þannig. Það er
svo margt sem við gerum til
að láta gott af okkur leiða. Og
svo er það góð reynsla og
þroskandi að starfa í slíkum
félagsskap. Það er enn í fullu
gildi sem sagði upphaflega í
lögum félagsins, að styrkja
konur og gera þær sjálfstæðar.
Þó svo konur séu sjálfstæðari
í dag en þær voru, þá er það
enn svo að þetta er eitt af því
sem styrkir konur konur í

kvenfélögunum, til dæmis
atriði eins og að standa upp á
fundum og tala.“

Í framhaldi af þessu segir
Anna: „Ég vil segja eins og
við höfum stundum sagt, að
svona félag eins og kvenfé-
lagið Brautin gegnir miklu
hlutverki í þessu samfélagi.
Það er eitt af því gerir þetta
samfélag að samfélagi. Þetta
starf skiptir ótrúlega miklu
máli. Þess vegna viljum við á
þessum tímamótum vekja at-
hygli á starfi félagsins og gildi
þess í bæjarfélaginu. Við höf-
um oftast látið lítið fara fyrir
okkur og starfað mest í kyrr-
þei, en við vonum að afmælið
geti nýst til þess að vekja meiri
athygli á starfi félagsins.“

Kvenfélagið Brautin hefur
styrkt ýmis málefni og stofn-
anir í Bolungarvík á níu tuga
starfsævi. Auk þess hafa ýmsir
hópa og félög notið aðstoðar
og samstarfs Brautarkvenna.
Má segja að bolvískt samfélag
hafi notið samfylgdar kvenfé-
lagsins Brautar allt frá stofnun
félagsins, og fær vonandi að
njóta þess lengi enn.

Kvenfélagskonur á Lýðveldisafmælinu 17. júní 1995 ásamt
Fjallkonunni.

bækurbækurbækurbækurbækur
ÆvisagaÆvisagaÆvisagaÆvisagaÆvisaga

Steins SteinarsSteins SteinarsSteins SteinarsSteins SteinarsSteins Steinars

JPV útgáfa hefur sent frá
sér seinna bindi ævisögu
Steins Steinars eftir Gylfa
Gröndal. Ævisaga Steins
Steinars hlaut frábærar við-
tökur þegar fyrra bindi henn-
ar kom út fyrir síðustu jól.
Hún varð metsölubók og var
tilnefnd til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna.

Steinn Steinarr er tví-
mælalaust eitt mesta ljóð-
skáld tuttugustu aldar, og
hver ný kynslóð tileinkar sér
skáldskap hans og dáist að
honum. Um Stein spunnustu
ótal þjóðsögur, en það var
ekki fyrr en Gylfi Gröndal
tók sér fyrir hendur að kanna
ævi hans að nýjar heimildir
komu fram sem gerðu kleift
að varpa ljósi á raunveruleg
ævikjör skáldsins, ljóð hans,
ástir og ævintýri.

Persónuleiki Steins Stein-
ars, meinleg fyndni hans,
kerskni og kaldhæðni, kem-
ur enn skýrar í ljós í þessu
síðara bindi, og eins og áður
tekst Gylfa Gröndal að gera
hvort tveggja í senn: vinna
af vandvirkni og nákvæmni
úr nýjum heimildum og
skrifa jafnframt áhrifamikla
og skemmtilega ævisögu.

Ljósmyndarar áLjósmyndarar áLjósmyndarar áLjósmyndarar áLjósmyndarar á
Íslandi 1845-1945Íslandi 1845-1945Íslandi 1845-1945Íslandi 1845-1945Íslandi 1845-1945

Út er komin bókin Ljós-
myndarar á Íslandi 1845-
1945 eftir Ingu Láru Bald-
vinsdóttur. JPV útgáfa gefur
verkið út í samvinnu við
Þjóðminjasafn Íslands. Í
þessu viðamiklu verki leiðir
höfundur lesendur gegnum
fyrstu öld ljósmyndunar á
Íslandi af mikilli þekkingu.
Saga ljósmyndunar í öllum
sínum margbreytileika er
sögð frá frumskeiði hennar
um miðja 19. öld og fram til
stríðsloka.

Bókina prýða hátt á
fimmta hundrað ljósmyndir
sem sýna þróun ljósmynd-
unar og veita jafnframt fá-
gæta sýn á þjóðina og sögu
hennar. Allar myndir ljós-
myndaranna eru birtar
óbreyttar og í upprunalegum
lit og margar þeirra hafa ekki
áður birst á prenti. Bókin er
skrifuð af okkar helsta sér-
fræðing í ljósmyndasögu
Ingu Láru Baldvinsdóttur,
deildarstjóra myndadeildar
Þjóðminjasafns Íslands.

Kafteinn OfurbrókKafteinn OfurbrókKafteinn OfurbrókKafteinn OfurbrókKafteinn Ofurbrók
JPV ÚTGÁFA hefur sent

frá sér nýja bók eftir verð-
launahöfundinn Dav Pilkey
sem heitir Kafteinn Ofur-
brók og árás kokhraustu kló-
settanna. Þetta er önnur bók-
in sem kemur út um Kaftein
Ofurbrók á íslensku.

Í frétt frá útgefanda segir:
,,Varið ykkur! Kafteinn Of-
urbrók er mættur aftur til
leiks í splunkunýrri bók. Ge-
org og Haraldur eru yfirleitt
mjög ábyrgir drengir en þeg-
ar eitthvað svakalegt gerist

Í frétt frá útgefanda segir:
,,Í þessari bók greinir Dalai
Lama einn fremsti andlegi
leiðtogi heimsins frá því
hvernig hann öðlaðist sálar-
ró og vinnur að innri friði.

Hann segir frá því hvernig
hægt er að sigrast á þung-
lyndi, kvíða, reiði, afbrýði
eða bara hversdagslegri geð-
vonsku. Hann ræðir um
mannleg samskipti, heil-
brigði, fjölskyldu og vinnu
og sýnir fram á að innri frið-
ur er öflugasta vopnið í bar-
áttunni við dagleg vanda-
mál.

Í þessari einstæðu og mik-
ilvægu bók gefur einn  frem-
sti andlegur leiðtogi heims
hagnýt ráð til að sigrast á
daglegum vandamálum og
öðlast varanlega hamingju.
Bókin gefur glögga og raun-
hæfa mynd af því hvernig
Dalai Lama telur að best sé
að haga lífinu sér og öðrum
til farsældar.

Orðabók umOrðabók umOrðabók umOrðabók umOrðabók um
íslenska málnotkuníslenska málnotkuníslenska málnotkuníslenska málnotkuníslenska málnotkun

JPV útgáfa hefur sent frá
sér bókina Orðastaður –
orðabók um íslenska mál-
notkun eftir Jón Hilmar
Jónsson. Þetta er aukin og
endurskoðuð útgáfa bókar-
innar sem kom fyrst út fyrir
nokkrum árum og var til-
nefnd til Íslensku bókmenn-
taverðlaunanna og hlaut af-
bragðs dóma.

Í Orðastað eru rakin virk-
ustu orðasambönd 11 þús-
und flettiorða, í 45 þúsund
orðasamböndum ásamt 15
þúsund notkunardæmum,
að viðbættum 100 þúsund
samsettum orðum. Lýsingin
er rækilega flokkuð, svo að
auðvelt er að fá yfirsýn og
finna það sem leitað er að.

Í þessari nýju og endur-
bættu útgáfu er það nýmæli
að birtur er valinn málshátt-
ur við rösklega 1100 fletti-
orð.

FiskleysisguðinnFiskleysisguðinnFiskleysisguðinnFiskleysisguðinnFiskleysisguðinn

Nýja Bókafélagið hefur
sent frá sér bókina Fiskleys-
isguðinn eftir Ásgeir Jak-
obsson.

,,Um tuttugu ára skeið
gagnrýndi Ásgeir Jakobs-
son, rithöfundur, fiskveiði-
ráðgjöf Hafrannsóknastofn-
unar í snjöllum ádeilugrein-
um sem birtust í Morgun-
blaðinu. Hann taldi fiski-
fræðinga ekki búa yfir nægi-
legri þekkingu á lífríki sjávar
til að fara í stjórnunarleik
með fiskveiðarnar. Hann
benti á þá sögulegu stað-
reynd að íslensk fiskislóð
þarfnaðist jafnrar og góðrar
grisjunar. Þannig fengist af
henni jafnbesti aflinn og
ekki minna en 400 þúsund
tonn árlega af þorski. Haf-
rannsókn hefði tekið skakk-
an pól í hæðina og stjórnað
þorstofninum í felli. Þrjátíu
ára samdráttar- og friðunar-
stjórn Hafrannsóknar hefði
haft af þjóðinni ekki minna
200 milljarða.

eru þeir yfirleitt ábyrgir fyrir
því. Fyrst eyðileggja þeir hug-
vitskeppnina í skólanum og
síðan búa þeir óvart til heila
herdeild af kolgrimmum, kok-
hraustum klósettum. Getur
einhver stöðvað þessi óseðj-
andi klósett?! Þetta er einmitt
verkefni fyrir Kaftein Ofur-
brók!

Konan íKonan íKonan íKonan íKonan í
köflótta stólnumköflótta stólnumköflótta stólnumköflótta stólnumköflótta stólnum

JPV ÚTGÁFA hefur sent
frá sér bókina Konan í köflótta
stólnum. Þetta er persónuleg
reynslusaga Þórunnar Stef-
ánsdóttur um baráttu hennar
við þunglyndi og bata sem
hún náði að lokum. Þórunn
skrifar sögu sína sjálf.

Á kápubaki segir: „Eftir tíu
ára glímu við sjúkdóm, sem
leiddi hana á barm örvænt-
ingar og sjálfsvígstilraunar,
sjúkdóm, sem hefur lengi
verið feimnismál, sjúkdóm
sem sækir heim fleiri en okkur
grunar, fann hún á ný gleðina
og tilganginn í lífinu.

Þetta  er óvenju myndræn
og falleg frásögn af hvers-
dagslífi í svartholi þunglyndis.
Hispurslaus og fágætlega ein-
læg og hugrökk lýsing á ferða-
lagi frá djúpu myrkri til bjartr-
ar lífssýnar. Hún á erindi til
allra hvort sem þeir hafa
kynnst sjúkdómnum af eigin
raun eða ekki.”

Ljúfir ástarleikirLjúfir ástarleikirLjúfir ástarleikirLjúfir ástarleikirLjúfir ástarleikir
í dagsins önní dagsins önní dagsins önní dagsins önní dagsins önn

JPV útgáfa hefur sent frá
sér bókina Ljúfir ástarleikir
eftir Anne Hooper í þýðingu
Veturliða Guðnasonar.

Í Ljúfum ástarleikjum er
greint frá örvandi leikjum þar
sem koma við sögu ýmis
hjálpartæki ástarlífsins eins
og vatn, tól og tæki, matur og
myndbandsspólur. Þessir
lostafullu leikir örva ímynd-
undaraflið og efla sjálfsöryggi
elskenda, bjóða heim skemm-
tilegum stundum á baðher-
berginu, í svefnherberginu,
hótelherberginu eða þar sem
hugurinn býður. Bókin er ríku-
lega skreytt ljósmyndum.

Stelpur í stressiStelpur í stressiStelpur í stressiStelpur í stressiStelpur í stressi
JPV ÚTGÁFA hefur sent

frá sér bókina Stelpur í stressi
eftir breska verðlaunahöfund-
inn Jaqueline Wilson.

Í frétt frá útgefanda segir:
„Þetta er ný bók eftir sama
höfund og Stelpur í strákaleit
sem hlaut frábærar móttökur
á síðasta ári. Jacqueline Wil-
son hefur hlotið mörg verð-
laun og nýtur mikilla vinsælda
og virðingar fyrir bækur sínar
handa börnum og unglingum.

Leiðin tilLeiðin tilLeiðin tilLeiðin tilLeiðin til
lífshamingjulífshamingjulífshamingjulífshamingjulífshamingju

JPV útgáfa hefur sent frá
sér bókina Leiðin til lífsham-
ingju eftir Dalai Lama og
Howard C. Cutler.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Biðlistar eftirBiðlistar eftirBiðlistar eftirBiðlistar eftirBiðlistar eftir
að komast áað komast áað komast áað komast áað komast á

sundnámskeiðsundnámskeiðsundnámskeiðsundnámskeiðsundnámskeið
Beygja, kreppa, sundur,

saman, hendur langt fram
og svo út og saman, fara
með höfuðið á kaf og blása,
koma svo upp til að anda
að. Svona einfalt er víst
bringusund í rituðu eða
mæltu máli og fram-
kvæmdin er ekkert flókin
þegar maður er búinn að
læra hana. En fyrir þá sem
eru á aldrinum 4 til 6 ára er
þetta hins vegar mjög flók-
in aðgerð í byrjun og jafn-
vel ekki síður fyrir þá sem
eldri eru. Og það skein ein-
beitni úr hverju andliti í
Sundhöll Ísafjarðar á laug-
ardaginn þegar stolt nám-
skeiðsbörn í Sundfélaginu
Vestra sýndu foreldrum og
ömmum og öfum hverju
þau hafa áorkað í vetur.

Tveir hópar hafa verið á
námskeiðum í haust. Annar
þeirra var líka í fyrra en í
yngri hópunum eru nýliðar
að klára sitt fyrsta nám-
skeið. Biðlistar með tólf og
upp í sautján börnum hafa
verið eftir að komast á nám-
skeiðin en Sundhöllin er
fullbókuð alla daga frá
morgni til kvölds. Eftir sýn-
inguna fengu krakkarnir
sundpoka í viðurkenningu
frá Landabankanum.
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Töff föt fyrir
stóra stráka!

Í skýrslu Vinnumálastofn-
unar um atvinnuástand í októ-
ber kemur fram, að meðal-
fjöldi atvinnulausra á Vest-
fjörðum var 41. Það er um
0,9% af áætluðum mannafla
á Vestfjörðum og um 0,3%
aukning frá september.

Atvinnulausum hefur fjölg-
að að meðaltali um 13 á svæð-
inu eða um 46% frá september
til október en hins vegar er
atvinnuleysið 27% minna en
í október í fyrra. Atvinnuleysi
hjá körlum er 0,6% í október
en var 0,2% í september. At-
vinnuleysi kvenna er um 1,3%
en var 1,1% í september.
Þannig hefur atvinnulausum
konum á Vestfjörðum að með-

altali fjölgað um þrjár frá mán-
uðinum á undan en atvinnu-
lausum körlum hefur fjölgað
um tíu.

Fjöldi atvinnulausra er
mestur í Ísafjarðarbæ en þar
voru að meðaltali 26 á at-
vinnuleysisskrá í október, 13
karlar og 13 konur. Ef skoð-
aðar eru tölur þaðan frá sama
tíma í fyrra, kemur í ljós að
atvinnulausum konum hefur
fækkað talsvert en að sama
skapi hefur atvinnuleysi með-
al karla hefur aukist verulega.
Annars staðar á Vestfjörðum
hafa litlar breytingar orðið á
atvinnuleysi frá því í október
og er það minna á flestum
stöðum miðað við sama tíma

í fyrra.
Í skýrslu Vinnumálastofn-

unar kemur fram að atvinnu-
ástandið versnar iðulega í
nóvember miðað við október
og undanfarin ár hefur at-
vinnuleysi þannig aukist að
meðaltali um tæp 10% milli
þessara mánaða. Í samræmi
við þróun undanfarinna ára
má þannig gera ráð fyrir að
eftirspurn eftir vinnuafli
minnki í nóvember og að at-
vinnuleysi aukist að sama
skapi. Einnig má búast við
því að atvinnuleysi aukist
hlutfallslega meira en undan-
farin ár í ljósi þess samdráttar
sem er að verða í íslensku
efnahagslífi.

0,9% atvinnuleysi á Vestfjörðum í október0,9% atvinnuleysi á Vestfjörðum í október0,9% atvinnuleysi á Vestfjörðum í október0,9% atvinnuleysi á Vestfjörðum í október0,9% atvinnuleysi á Vestfjörðum í október

– en eru nokkru færri en á sama tíma í fyrra

AtvinnulausumAtvinnulausumAtvinnulausumAtvinnulausumAtvinnulausum
fjölgar milli mánaðafjölgar milli mánaðafjölgar milli mánaðafjölgar milli mánaðafjölgar milli mánaða

Rækjuvinnslan Miðfell
hf. á Ísafirði hefur tekið í
notkun hráefnisflokkara

sem keyptur var hjá
danska fyrirtækinu

Cabinplant International
A/S. Búnaðurinn hefur
það hlutverk að flokka
rækjuna í mismunandi

stærðir og segir Elías

Oddsson, framkvæmda-
stjóri Miðfells, að með
þessu eigi að nást betri

hráefnisnýting. Auk þess á
vatnskostnaður að lækka

verulega þar um minni
vatnsnotkun verður að

ræða.
Búnaðurinn hefur

reynst eins og til var ætlast

þrátt fyrir að tilkeyrslu-
tímanum sé reyndar ekki
enn lokið en alltaf má bú-

ast við að nokkurn tíma
taki að fínstilla vélar af

þessu tagi. Áætlað er að
uppkominn kosti hráefnis-
flokkarinn um 9 milljónir

króna.

Betri nýting og minni kostnaðurBetri nýting og minni kostnaðurBetri nýting og minni kostnaðurBetri nýting og minni kostnaðurBetri nýting og minni kostnaður
Rækjuvinnslan Miðfell hf. fær nýjan flokkaraRækjuvinnslan Miðfell hf. fær nýjan flokkaraRækjuvinnslan Miðfell hf. fær nýjan flokkaraRækjuvinnslan Miðfell hf. fær nýjan flokkaraRækjuvinnslan Miðfell hf. fær nýjan flokkara

Flokkunarbúnaðurinn kominn upp.

Töff föt fyrir
stóra stráka!

Eftirmál vinnubragða hjá mótanefnd KKÍEftirmál vinnubragða hjá mótanefnd KKÍEftirmál vinnubragða hjá mótanefnd KKÍEftirmál vinnubragða hjá mótanefnd KKÍEftirmál vinnubragða hjá mótanefnd KKÍ

Meistaraflokks-Meistaraflokks-Meistaraflokks-Meistaraflokks-Meistaraflokks-
menn hvíldu sigmenn hvíldu sigmenn hvíldu sigmenn hvíldu sigmenn hvíldu sig
KFÍ tapaði á heimavelli á

Ísafirði fyrir Hamri úr Hvera-
gerði í Doritos-bikarkeppn-
inni í síðustu viku með 77
stiga mun eða 58-135. Leik-
menn meistaraflokks KFÍ sátu
í stúkunni og horfðu á leikinn

sem af hálfu heimamanna virt-
ist vera „leikur“ en ekki al-
vara. Enda mun KFÍ líta svo á
að ekki væri hægt að taka
leikinn alvarlega, eftir að
Hamarsmenn skrópuðu þegar
leikurinn átti að fara fram dag-

inn áður.
Guðjón Þorsteinsson, sem

um langan aldur hefur verið
lífið og sálin í KFÍ, sagði sig
úr stjórn KKÍ í mótmælaskyni
við vinnubrögð mótanefndar
að undanförnu.
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Bæjaryfirvöld í Ísafjarðar-
bæ og þeir sem hagsmuni eiga
eru sammála um nauðsyn
þess, að aðstaða fyrir ferða-
þjónustubáta verði að vera til-
búin af hálfu Ísafjarðarhafnar
í vor áður en ferðamannatíma-
bilið hefst. Hafnarstjórn efndi
fyrir nokkru til umræðufundar
um þetta mál, þar sem nefndin
fékk m.a. til sín fulltrúa þeirra
fyrirtækja sem gera út ferða-
þjónustubáta frá Ísafirði, svo
og byggingafulltrúa, atvinnu-
málafulltrúa og formann um-
hverfisnefndar bæjarins.

Á fundinum fór Elísabet
Gunnarsdóttir arkitekt yfir
stöðu mála og skýrði frá vinnu
sinni varðandi framtíðarað-
stöðu í Ísafjarðarhöfn fyrir
ferðaþjónustuna.

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar hefur falið Elísabetu Gunn-

arsdóttur arkitekt á Ísafirði að
leita lausna á þeim vandamál-
um sem verið hafa í Ísafjarðar-
höfn vegna aðstöðu fyrir far-
þegabáta.

Í annan stað er henni falið
að kanna umhverfi hafnar-
svæðisins og frágang, með
það í huga að ferðafólk og
aðrir geti átt skemmtilega og
greiða gönguleið með strand-
lengjunni suður fyrir Suður-
tanga. Sú gönguleið myndi
jafnframt vera heppileg til að
fara á milli miðbæjarins á Ísa-
firði og þess staðar þar sem
farþegabátarnir munu liggja
við bryggju.

Engin endanleg niðurstaða
fékkst á fundinum, fyrir utan
þá sem fram kemur hér í upp-
hafi, enda var hann fyrst og
fremst hugsaður til að fá fram
ólík sjónarmið í málinu.

Aðstaða fyrirAðstaða fyrirAðstaða fyrirAðstaða fyrirAðstaða fyrir
ferðabáta verðiferðabáta verðiferðabáta verðiferðabáta verðiferðabáta verði

tilbúin í vortilbúin í vortilbúin í vortilbúin í vortilbúin í vor

Fundur um málefni ÍsafjarðarhafnarFundur um málefni ÍsafjarðarhafnarFundur um málefni ÍsafjarðarhafnarFundur um málefni ÍsafjarðarhafnarFundur um málefni Ísafjarðarhafnar

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002 til fyrri umræðuFjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002 til fyrri umræðuFjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002 til fyrri umræðuFjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002 til fyrri umræðuFjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002 til fyrri umræðu

Tekist á um álagning-Tekist á um álagning-Tekist á um álagning-Tekist á um álagning-Tekist á um álagning-
arprósentu útsvarsarprósentu útsvarsarprósentu útsvarsarprósentu útsvarsarprósentu útsvars

Við fyrri umræðu um fjár-
hagsáætlun 2002 í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar í síðustu viku
var bæjarstjóra og fjármála-
stjóra falið að leggja fram til-
lögur að lækkun rekstrar-
gjalda bæjarins, þannig að
framlegð frá rekstri verði 15-
20%. Tillaga þessa efnis frá
Þorsteini Jóhannessyni var
samþykkt með þremur at-
kvæðum gegn engu og vekur
nokkra athygli, að sex bæjar-
fulltrúar greiddu ekki atkvæði.

Að öðru leyti var framlögð-
um drögum að fjárhagsáætlun
vísað til síðari umræðu 6. des-
ember. Minnihlutinn lagði
fram breytingartillögu við
framkomna tillögu bæjar-
stjóra um nýtingu gjaldstofna
á næsta ári en samþykkt var
sam hljóða að fresta afgreiðslu
hennar þangað til við síðari
umræðu fjárhagsáætlunarinn-
ar.

Tillögur bæjarstjóra um
nýtingu gjaldstofna í fjárhags-
áætlun 2002 eru á þessa leið:

1. Útsvar: Álagning 13,03%
sem er hámarksútsvar sam-
kvæmt lögum um tekjustofna
sveitarfélaga nr. 4/1995 með
síðari breytingum. Hækki um
0,33% frá 2001 úr 12,7%.

2. Fasteignagjöld:
Fasteignaskattur: A-flokk-

ur: 0,400% af fasteignamati
húss og lóðar. Lækki úr
0,425% frá árinu 2001. B-
flokkur: 1,45% af fasteigna-

mati húss og lóðar. Lækki úr
1,60% frá árinu 2001. O-
flokkur: 1,45% af fasteigna-
mati húss og lóðar. Lækki úr
1,60% frá árinu 2001.

Lóðarleiga: A-flokkur:
Álagning verði 1,5% af fast-
eignamati lóðar, lækki úr
3,0% frá árinu 2001. B-flokk-
ur: Álagning verði 3,0% af
fasteignamati lóðar. Óbreytt
frá 2001.

Vatnsgjald: Álagning verði
0,28% af fasteignamati húss
og lóðar. Lækki úr 0,29% eða
um 0,01 prósentustig frá árinu
2001.

Holræsagjald: Álagning
verði 0,18% af fasteignamati
húss og lóðar. Hækki úr 0,16%
eða um 0,02 prósentustig frá
árinu 2001.

Bryndís G. Friðgeirsdóttir
bæjarfulltrúi lagði fram svo-
hljóðandi breytingartillögu K-
lista við tillögu bæjarstjóra um
nýtingu gjaldstofna:

„K-listi leggur til að fallið
verði frá hækkun útsvars um
0,33% eins og fram kemur í
tillögum meirihluta um nýt-
ingu gjaldstofna. Ennfremur
leggur K-listinn til að álagn-
ingastuðull fasteigna í B-
flokki lækki í 1,35% í stað
1,45% eins og meirihlutinn
leggur til.

Með tillögunni fylgdi eftir-
farandi greinargerð:

„Tillaga þessi er lögð fram
sem viðauki til að minnka

greiðslubyrði heimilanna í
landinu og vega upp á móti
tryggingagjaldi. Sú gjaldtaka
kemur afar illa við lítil fyrir-
tæki á landsbyggðinni. Aukna
greiðslubyrði heimilanna má
rekja til efnahagslegrar
óstjórnar ríkisstjórnar Davíðs
Oddssonar á undangengnum
árum.“

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri lagði fram svohljóðandi
bókun:

„Tillaga K-lista byggir á
þeim misskilningi að trygg-
ingagjald hækki á árinu 2002.
Svo er ekki, því verði af hækk-
un þess verður hún ekki fyrr
en árið 2003. Hækki trygg-
ingagjald munu útgjöld sveit-
arfélagsins hækka verulega
enda eru um 50% af útgjöld-
um þess launakostnaður. Þó
gerð sé tillaga um hækkun
útsvars er gert ráð fyrir að
tekjuskattur lækki á móti um

sama hlutfall. Því munu heild-
arútgjöld ekki breytast. Til-
laga sú sem undirritaður lagði
fram um nýtingu gjaldstofna
felur í sér verulega lækkun
þeirra eins og sjá má af tillög-
unni.“

Lárus G. Valdimarsson
bæjarfulltrúi lagði fram svo-
hljóðandi bókun K-lista:

„K-listi er fyllilega meðvit-
aður um að tryggingagjald
hækki ekki fyrr en árið 2003.
En þar sem fyrirtæki í bæjar-

félaginu eru þegar mjög illa
stödd er að okkar mati tíma-
bært að hefja stuðningsað-
gerðir við fyrirtækin. K-listi
misskilur ekki hver staða fyr-
irtækja er hér í bæjarfélaginu.

Tillaga Birnu Lárusdóttur,
bæjarfulltrúa og formanns
bæjarráðs, um að fyrirliggj-
andi tillögu verði vísað til síð-
ari umræðu um fjárhagsáætl-
un, var samþykkt með níu
samhljóða atkvæðum.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Undirbúningur vegna landsmótsUndirbúningur vegna landsmótsUndirbúningur vegna landsmótsUndirbúningur vegna landsmótsUndirbúningur vegna landsmóts NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:
Landsmót ungmennafélaganna á Íslandi verður haldið árið 2004. Ætlunin

mun vera að halda það á norðanverðum Vestfjörðum og jafnframt að mótshaldi
verði dreift í sveitarfélögin þrjú, Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhrepp.
Mikill metnaður býr að baki hugmyndum um að taka að sér að halda landsmót.
Ljóst má vera að verulega þarf að vanda til allrar skipulagningar. Aðeins tvö og
hálft ár eru þar til landsmótið verður sett. Undirbúningsnefnd hefur verið sett
á laggirnar. Eitthvað hefur þó farið úrskeiðis í upphafi þar eð íþróttahreyfingin
í Bolungarvík hefur sagt sig frá samstarfinu. Það er slæmt að samstarfið skuli
rofna í upphafi vegferðar. Þó má vona að sættir náist að nýju.

Mestu skiptir þó, að til þess að kleift verði að halda mótið
verður að byggja nýja sundlaug. Þannig er að þó í Ísafjarðarbæ
séu nú þegar fjórar sundlaugar og sú fimmta í Bolungarvík duga þær ekki.
Keppnislaug verður að vera að minnsta kosti 25 metra löng. Segja má að löngu
sé orðið tímabært að koma upp keppnislaug. Það hefði átt að skoða af alvöru
áður en byggðar voru sundlaugar á Flateyri, Þingeyri og Suðureyri. Gallinn er
hins vegar sá, að þegar hreppsnefndirnar í samnefndum hreppum tóku ákvarðanir
um þessi mannvirki hugsaði hver um sig og öll hagkvæmni var lögð til hliðar.
Þær voru reistar fyrir sameiningu hreppanna í Vestur-Ísafjarðarsýslu við Ísafjarð-
arkaupstað 1996. Nú á Ísafjarðarbær fjórar sundlaugar, sem allar kosta sitt í
reksti. Engin þeirra dugar þó til þess að mæta kröfum ungmennafélaganna til

landsmótshalds. Það er deginum ljósara að kröfur verða gerðar til Ísafjarðarbæjar
að leggja í gerð fimmtu sundlaugarinnar í sveitarfélaginu. Vart er við því að
búast að Bolungarvíkurkaupstaður reisi aðra sundlaug til viðbótar við þá sem
fyrir er í tæplega eitt þúsund íbúa sveitarfélagi. Súðavíkurhreppur mun vart
byggja 25 metra langa sundlaug vegna landsmótsins. Framkvæmdir hafa verið
miklar þar eftir snjóflóðið í janúar 1995. Nú sér fyrir endann á þeim og við
tekur rekstur nýrra mannvirkja. Ekki má heldur gleyma því að reisa verður
mannvirki svo unnt verði að keppa í frjálsum íþróttum. Kröfurnar munu enn á

ný beinast að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Hennar bíður mikið
verk og mikil fjárútlát.

Þá vaknar sú spurning með hvaða hætti takmörkuðum
fjármunum sveitarfélgsins verði best varið. Afar óraunhæft er að gera kröfur á
hendur ríkinu um fé til íþróttamannvirkja vegna landsmótsins. Miklu frekar
ættu íbúar og útsvarsgreiðendur að krefja bæjarstjórn um varfærni við meðferð
fjár. Það er öllum augljóst að peningar sem renna til mannvirkjagerðar vegna
landsmóts fara ekki til annarrar og ef til vill brýnni uppbyggingar til framtíðar
fyrir bæjarbúa. Því má heldur ekki gleyma að meiri útgjöld fylgja landsmóti
sem stendur í nokkra daga. Allsendis er óvíst að hagur Vestfirðinga batni við
mótshaldið. Miklu fremur gæti orðið um rándýra auglýsingu að ræða, sem þrátt
fyrir allt hefur takmörkuð áhrif til framtíðar.

Ásthildur Cesil Þórðardóttir, garð-
yrkjustjóri Ísafjarðarbæjar skrifar

,,Við viljum bara
vera í friði og vinna

okkur sjálf út úr
vandanum“

Allir Vestfirðingar leggist á eittAllir Vestfirðingar leggist á eittAllir Vestfirðingar leggist á eittAllir Vestfirðingar leggist á eittAllir Vestfirðingar leggist á eitt
Alveg finnst mér makalaust

hvernig opinberir aðilar taka
á fréttum um brottkast á afla,
sem fram komu fyrir nokkru.
Auðnuleysi þeirra er algert.
Upphrópanir um einlægan
brotavilja og rannsókn lög-
reglu er gott dæmi um veru-
leikafirringu þessara
manna. Ég hélt að það stæði í
stjórnarskrá þessa lands, að
öllum mönnum væri tryggt
að sjá fyrir sér og sínum. En í
dag blasir við að heilu byggð-
arlögin eru að leggjast í auðn
út af kolvitlausu kvótakerfi,
sem engu skilar, hvorki að
tryggja atvinnu í dreifbýli né
að byggja upp fiskistofna, en
samt á að höggva stöðugt í
þann sama rann. 

Og hver voru viðbrögðin?
Jú, að skjóta sendiboð-
ann. Þegar sjómönnum okkar
er farið að blöskra hvernig
komið er og taka til bragðs að

sýna alþjóð alvöru málsins til
að reyna að stöðva vitleysuna,
þá á að eltast við tvo fiski-
báta. Mér er algjörlega ofboð-
ið. Ég vona svo sannarlega að
almenningur láti ekki glepjast
af þessum embættismönnum,
sem hafa ekki hugmynd um
ástandið í raun og veru.

Ég hef talað mikið við fólk-
ið hér heima og þar er mikill
skilningur á málinu og hiti í
mönnum. Það er sífellt talað
um að smábátasjómenn séu
að óskapast yfir málinu og
blása það upp af græðgi einni
saman. En þetta er ekki bara
málefni smábátasjómanna,
þetta er mál landsbyggðarinn-
ar. Þetta er líka spurning um
umhverfisvænar veiðar og
verndun fiskimið-
anna. Útgerðarmenn blása og
hvása og ætla af göflunum að
ganga af vandlætingu yfir því
hvað kvótalitlir karlar eru

ósvífnir.
Þetta er bara ekki spurning

um smábátasjómenn, þetta er
spurning um að lifa af. Og
hvað sem þeir blása og hvása,
þá er það staðreynd að það er
líka brottkast á togurum. Það
er líka vitað mál að nýting úti
á sjó er miklu minni en í
landi. Það er engin sátt um
frjálst framsal kvóta og verður
aldrei. Það skulu þessir menn
hafa í huga. Mannssálin er
þannig gerð að rík réttlætis-
kennd er innbyggð í hana.
Stundum er svolítið djúpt á
henni en hún er til staðar, og
þegar óréttlætið og yfirgang-
urinn hafa viðgengist í ein-
hvern tíma, þá fer að frussast
út um götin. Alveg eins og
gerðist í Júgóslavíu og Rúss-
landi. Menn stóðu þar frammi
fyrir skriðdrekum og líf þeirra
var í hættu. Kannski er ekki
langt í það hér. Alla vega er

undarlegt að upplifa að menn
þora ekki að tjá sig um ákveð-
na hluti, af ótta við að forystu-
menn stjórnarflokkana frysti
þá úti og geri þá upp.

Þetta er nú staðreyndin í
dag, fyrir alla sem vilja vita
það. Fréttamenn þora ekki
annað en að sitja og standa
eins og foringjarnir vilja
vegna þess að þá verður ekkert
viðtal, eða mönnum er bolað
burt. Heilu ráðunum og
nefndunum er bolað burt af
því að fólk vill hafa sína mein-
ingu. Og sífellt stækkar púk-
inn á fjósbitanum. Af hverju?

Ég vil að við Vestfirðingar
íhugum í alvöru að skera okk-
ur frá Íslandi og girðum af
landið frá Gilsfirði að Hrúta-
firði. Ég er sannfærð um að
það yrði okkur fyrir bestu. Og
ef við erum svona mikill baggi
á þjóðfélaginu, þá ættu menn
syðra bara vera fegnir að losna

við okkur. Við myndum bara
sjá um okkur sjálf, alveg eins
og við höfum alltaf viljað gera.
Hér býr harðduglegt fólk eins
og sést ef litið er yfir þær
manneskjur sem mest er áber-
andi í okkar þjóðfélagi. Þá
sést að meirihlutinn er ættaður
eða kominn beint frá Vest-
fjörðum.

Því vil ég skora á alla Vest-
firðinga að leggjast á eitt, hvar
sem þeir eru, og fara að vinna
að því að gera okkur kleift að
lifa af frjáls og óháð. Við vilj-
um bara vera í friði og vinna
okkur sjálf út úr vandanum

með það sem við höfum hér –
kraftinn, dugnaðinn og nátt-
úruauðæfin sem við höfum.

Og að lokum: Ég stend
100% með sjómönnunum og
fréttamönnunum sem stóðu
fyrir fréttunum um brottkast-
ið. Ég hvet alla sem eru mér
sammála til að láta í sér heyra
um það svo ekki fari á milli
mála að þeir hafi okkar stuðn-
ing. Ég vil að þeir fái að heyra
að þeir gerðu rétt í því sem
þeir gerðu og eiga heiður skil-
inn.

Með baráttukveðju.
– Ásthildur Cesil Þórðardóttir.

„Menningarsprengja“ í Víkurbæ í Bolungarvík„Menningarsprengja“ í Víkurbæ í Bolungarvík„Menningarsprengja“ í Víkurbæ í Bolungarvík„Menningarsprengja“ í Víkurbæ í Bolungarvík„Menningarsprengja“ í Víkurbæ í Bolungarvík

Leiðir heiladeila tilLeiðir heiladeila tilLeiðir heiladeila tilLeiðir heiladeila tilLeiðir heiladeila til
uppgjörs kynjanna?uppgjörs kynjanna?uppgjörs kynjanna?uppgjörs kynjanna?uppgjörs kynjanna?

– bæjarstjórinn, heilsumafían, Villi Valli og sveita-
sloppurinn á Flateyri ætla að róa mannskapinn

Menningarsprengju verð-
ur varpað á Heilsubæinn
Bolungarvík annað kvöld,
fimmtudagskvöld. Mikil
leynd hefur hvílt yfir inni-
haldi sprengjunnar en út
hefur kvisast að sjálfur bæj-
arstjórinn tengist málinu,
svo og heilsumafían á staðn-
um. Aukinheldur hefur
skyndilegt brotthlaup meyja
úr kirkjukórnum rótað í
hugum fólks og annarlegur
væll sem borist hefur út um

glugga heilsugæslunnar hefur
ært óstöðuga.

Mesti styrrinn stendur þó
um þá fullyrðingu yfirhjúkr-
unarkonunnar að heilar bol-
vískra karla séu 100 grömm-
um léttari en heilar kvenn-
anna. Þessi boðskapur hefur
farið mjög fyrir brjóstið á karl-
peningi bæjarins sem nú
gengur um óstinnur og brúna-
þungur. Virðist uppgjör kynj-
anna óumflýjanlegt og áskor-
un fyrirliggjandi hjá bæjar-

ráði.
 Villi Valli og hans menn

ætla að reyna að draga úr
spennunni með tiltækum ráð-
um og sveitasloppurinn á Flat-
eyri ætlar sömuleiðis að róa
mannskapinn með úrklippum
úr glænýrri brottkastsmynd úr
Önundarfirði.

Menningarbomban mun
springa um níuleytið á
fimmtudagskvöld og fólk er
hvatt til að leita hælis í Víkur-
bæ á meðan. Öruggt skjól

kostar þúsund krónur –
fyrstir koma, fyrstir fá.

Naumast þarf að taka
fram, að framangreindur
texti ber nokkur merki
„sveitasloppsins á Flateyri“,
sem einnig gegnir nafninu
Lýður læknir Árnason. Gott
ef ónefndur þingmaður bú-
settur á Flateyri kemur ekki
við sögu í brottkastsmynd-
inni.

Lýður Árnason læknir.

Hvar ætlar þú
að gera jóla-
innkaupin?
Alls svöruðu 475.
Í heimabyggð sögðu
361 eða 76,00%
Í Reykjavík sögðu
81 eða 17,05%
Erlendis sögðu
33 eða 6,95%

Myndin um Harry Pott-
er verður frumsýnd í

Ísafjarðarbíói á föstudag
kl. 5 og 9. Sýningar hófust
í Bandaríkjunum og Bret-

landi 16. nóvember og
hafa öll aðsóknarmet sem
hægt er að slá verið slegin
fyrstu tvær sýningarhelg-

arnar. Nú er komið að

Íslandi og verður myndin
með stærstu opnun í bíó-

sögu Íslands og sýnd í átta
bíósölum nú um helgina.
Sýningar í Ísafjarðarbíói

eftir frumsýningardaginn
verða á laugardag kl. 5,

sunnudag kl. 3, 6 og 9 og á
mánudags- og þriðjudags-

kvöld kl. 9.

Harry PHarry PHarry PHarry PHarry Potter frum-otter frum-otter frum-otter frum-otter frum-
sýndur á Ísafirðisýndur á Ísafirðisýndur á Ísafirðisýndur á Ísafirðisýndur á Ísafirði
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Eiginmaðurinn er geimvera

helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 1. desember kl. 14:25

Þýski boltinn: Werder Bremen – Bayer Leverkusen
Laugardagur 1. desember kl. 16.30

Íslandsmótið í handbolta: Stjarnan – FH

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 28. nóvember kl. 19:40

Enski boltinn: Leeds United – Chelsea
Sunnudagur 2. desember kl. 13:45

Ítalski boltinn: AC Milan – Chievo
Sunnudagur 2. desember kl. 15:55

Enski boltinn: Everton – Southampton

Anette Bening, Garry Shandling og John Goodman leika aðalhlutverkin í bíó-
myndinni ,,Frá hvaða plánetu kemur þú?“ eða What Planet Are You From? sem
Stöð 2 sýnir kl. 20:30 á laugardagskvöld. Sagan gerist árið 2999. Ekki verður
sagt um Harold Anderson að hann eigi gott með að skilja konur. Hann er að
vísu kvæntur og á yfirborðinu virðist hjónabandið ganga sæmilega. Harold er
hins vegar ólíkur öllum öðrum mönnum því hann er geimvera. Eiginkonan veit
það ekki en hvað gerist þegar hún kemst að hinu sanna? Myndin er frá árinu
2000.

opið húsopið húsopið húsopið húsopið hús
Safnaðarheimilið:
Samtök um sorg og sorg-
arviðbrögð á Vestfjörðum
standa fyrir opnu húsi nk.
föstudagskvöld kl. 20:00 í
Safnaðarheimili Ísafjarð-
arkirkju. Nokkrir einstakl-
ingar segja frá reynslu
sinni og lesin verða ljóð.
Allir eru velkomnir.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Vestan 13-18 m/s og snjó-
koma eða él, en úrkomu-
lítið austanlands. Frost
yfirleitt 0-5 stig, en frost-
laust á Austfjörðum.
Horfur á föstudag:
Suðlæg átt, 8-13 m/s og
víða él, en úrkomulítið á
Norðurlandi. Frost víða
0-5 stig, sem sums staðar
frostlaust við ströndina.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt, 8-13 m/s og
víða él, en úrkomulítið á
Norðurlandi. Frost víða
0-5 stig, sem sums staðar
frostlaust við ströndina.
Horfur á sunnudag:
Norðlæg eða breytileg átt
með éljum eða snjókomu.
Horfur á mánudag:
Norðlæg eða breytileg átt
með éljum eða snjókomu.

Föstudagur 30. nóvember
17.10  Leiðarljós
17.55  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (67:90)
18.35  Nornin unga (9:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Stjúpsystir úr stjörnuheimi.
(Stepsister from Planet Weird) Ung
stúlka uppgötvar að kærasti móður henn-
ar og dóttir hans eru frá annari plánetu.
Aðalhlutverk: Courtnee Draper og Tam-
ara Hope.
21.45  Af fingrum fram (8:10)
22.25  Keðjuverkun. (Chain of Comm-
and) Spennumynd um leyniþjónustu-
mann sem gætir öryggis Bandaríkjafor-
seta. Aðalhlutverk: Roy Scheider og
Patrick Muldoon.
00.00  Glæpir og misgjörðir. (Crimes
and Misdemeanors) Mynd eftir Woody
Allen um lækni sem er að reyna að segja
upp ástkonu sinni og kvikmyndagerðar-
mann sem er að gera mynd um sjálfum-
glaðan mág sinn. e. Aðalhlutverk: Martin
Landau, Woody Allen, Alan Alda, Mia
Farrow og Anjelica Huston.
01.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 1. desember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.30  Mummi bumba (60:65)
10.20  Pokémon (22:52)
11.10  Kastljósið
11.30  Mósaík
12.05  At
12.30  Skjáleikurinn
13.30  Markaregn
14.25  Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20  Zink - kynningar
16.30  Íslandsmótið í handknattleik.
Bein útsending frá leik Stjörnunnar og
FH í fyrstu deild karla.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Skólinn minn er skemmtilegur
18.30  Jóladagatalið
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
20.55  Léttadrengurinn. (Cabin Boy)
Bandarísk gamanmynd frá 1994 um
snobbaðan skólastrák sem lendir fyrir
misskilning í sjóferð með skuggalegum
náungum. Aðalhlutverk: Chris Elliott,
Ritch Brinkley, James Gammon og Bri-
an-Doyle Murray.
22.15  Hold og blóð. (Flesh and Bone)
Bandarísk bíómynd frá 1993 um Texas-
búa sem losnar ekki undan minningum
úr skuggalegri fortíð. Aðalhlutverk:
Dennis Quaid, James Caan, Meg Ryan
og Gwyneth Paltrow.
23.55  Á suðurleið. (Goin´ South)
Bandarísk bíómynd frá 1978 um útlaga
sem kona bjargar frá lífláti með því skil-
yrði að hann giftist henni og vinni á býli
hennar. e. Aðalhlutverk: Jack Nicholson,
Mary Steenburgen og John Belushi.
01.40  Zink - kynningar
01.45  Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
11.05  Nýjasta tækni og vísindi
11.20  Kastljósið
11.40  Íslam - Veldi trúarinnar.
12.35  Skjáleikurinn
13.55  Maður er nefndur-
14.30  Júgóslavía eftir Milosevic
15.00  Mósaík
15.40  Markaregn
16.25  Zink - kynningar
16.30  Geimferðin (25:26)
17.20  Táknmálsfréttir
17.30  Spírall (9:10)
18.00  Stundin okkar
18.30  Jóladagatalið
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Hvert fara þeir? Heimildarmynd
eftir Magnús Magnússon. Fuglamerk-
ingar er ákveðin rannsóknaraðferð sem
notuð hefur verið í yfir eitt hundrað ár til
þess að afla frekari vitneskju um fugla
og lifnaðarhætti þeirra.  Myndin er tekin
á nærri 40 stöðum víðs vegar um land.
20.30  Bókaást (3:3)
21.00  Fréttir aldarinnar
21.15  Syndir (7:7)
22.10  Helgarsportið
22.35  Elskendur. (Lovers) Frönsk bíó-
mynd frá 1999 um franska konu sem
verður ástfangin af júgóslavneskum
manni en veit ekki að hann er ólöglegur
innflytjandi. Aðalhlutverk: Elodie Bouc-
hez og Sergej Trifunovic.
00.10  Kastljósið
00.35  Zink - kynningar
00.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

saman ágæta vini. En er Karl Childers
fullfær um að standa á eigin fótum?
Vönduð bíómynd sem fékk Óskarsverð-
laun fyrir besta handritið.  Aðalhlutverk:
Billy Bob Thornton, Dwight Yoakam,
J.T. Walsh, Robert Duvall.
02.15 Vísundahermenn. (Buffalo Soldi-
ers) Í kjölfar þess að þrælahald var af-
numið 1863 hélt fjöldi fyrrverandi þræla
í vesturátt í leit að betra lífi. Fjórum ár-
um síðar, eftir að borgarastyrjöldinni
lauk, skráðu þeldökkir sig í 9. og 10.
herfylki Bandaríkjahers og tóku þátt í
baráttunni gegn indíánunum. Þeir voru
kallaðir vísundahermenn og lentu í alls
kyns ævintýrum á sléttunum.  Aðalhlut-
verk: Danny Glover, Bob Gunton, Carl
Lumbly.
03.50 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 60 mínútur II (e)
13.00 Nágrannar
15.00 Simon Birch. Simon Birch er ólík-
ur flestum öðrum 12 ára strákum. Hann
hefur ekki tekið út sama líkamlega þroska
og aðrir og mun trúlega aldrei gera það.
Aðdáunarvert er hvernig Simon sættir
sig við smæð sína en hann trúir því að
Guð hafi ætlað sér sérstakt hlutverk í líf-
inu.Aðalhlutverk: Ian Michael Smith, Jo-
seph Mazzello, Ashley Judd, Oliver Platt.
16.50 Andrea (e)
17.15 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.30 Sagan hans Straight. (The Strai-
ght Story) Sannsöguleg kvikmynd. Alvin
Straight er kominn á áttræðisaldur og
lifir hæglátu lífi í smábæ í Iowa. Hann
fær þær fréttir að eldri bróðir hans sé
veikur og ákveður að kanna líðan hans.
Þeir hafa ekki talast við í áraraðir en
bróðirinn býr í Wisconsin. Alvin er ekki
fær um að aka bíl en leggur engu að síð-
ur af stað. Farartækið er litli traktorinn
hans, sem er hannaður fyrir grashirðu en
er ekki gerður fyrir akstur á þjóðvegum.
Aðalhlutverk: Richard Farnsworth, Sissy
Spacek, Everett McGill, John Farley.
22.25 60 mínútur
23.15 Máni og Sól. Ný heimildamynd
um gerð síðustu tveggja geislaplatna Sál-
arinnar hans Jóns míns. Annar máni heitir
verkið sem kom út í fyrra en nýjasta af-
urð sveitarinnar nefnist Logandi ljós.
23.45 Nixon. Umdeild stórmynd leik-
stjórans Olivers Stones um Richard Mil-
house Nixon forseta Bandaríkjanna sem
sagði af sér í kjölfar Watergate-hneyksl-
isins. Fjallað er um árin þegar hann var
að brjótast til valda og hvernig hann
varð háður ýmsu vafasömu fólki sem
hafði stutt hann. Hvaða áhrif hafði barn-
æskan á þennan tækifærissinna? Hvað
rak hann áfram? Aðalhlutverk: Anthony
Hopkins, Bob Hoskins, James Woods,
Paul Sorvino, Joan Allen.
02.50 Feitir félagar (5:6) (e) Aðal-
persónurnar í þessum myndaflokki
þekkja það að berjast við aukakílóin.
03.40 Tónlistarmyndbönd
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06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Á Lygnubökkum (16:26) (e)
10.00 New York löggur (6:22) (e)
10.45 Oprah Winfrey (e)
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Sápuóperan (12:17) (e)
13.00 Hobbs fer í frí
14.55 Andrea (e)
15.20 Ein á báti (18:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (4:21)
20.00 Stjörnustríð. (Star Wars Episode)
Nýjasta meistaraverkið í Stjörnustríðs-
sögunni frá George Lucas. Bardagahetj-
an Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi
aðstoðarmaður hans ætla að bjarga heim-
inum. Þeir eiga fyrir hönd langt og erfitt
ferðalag þar sem hættur eru á hverju
strái.   Aðalhlutverk: Liam Neeson, Ewan
McGregor, Natalie Portman.
22.20 Blóðsugubaninn Buffy (12:22)
23.10 Dagur í paradís. (Another Day In
Paradise) Þriggja stjarna glæpamynd.
Bobbie er ungur maður í mikilli óreglu.
Hann er háður eiturlyfjum og fremur
glæpi til að standa undir fíkninni. Rosie
kærastan hans er ekki miklu betur sett.
Þegar þau kynnast skötuhjúunum Mel
og Sid sjá þau fram á örlítið betri tíma.
Mel og Sid eru hins vegar engir fyrir-
myndarborgarar og samneytið við þau
er ekki rétta leiðin út úr vandræðunum.
Aðalhlutverk: James Woods, Melanie
Griffith, Vincent Kartheiser, Natasha
Gregson Wagner.
00.55 Í gíslingu. (Mad City) Sam Baily
grípur til örþrifaráða þegar hann er rek-
inn úr vinnu sinni sem safnvörður og
tekur fólk í gíslingu á safninu. Gamall
fréttahaukur, Max Brackett, er inni á
snyrtingu safnsins þegar ósköpin ganga
yfir en Sam veit ekki af honum. Max
flytur fréttir af gíslatökunni og er full-
komlega ljóst að hann gæti aftur orðið
þekktur í fréttaheiminum ef hann heldur
spennunni gangandi.  Aðalhlutverk: John
Travolta, Dustin Hoffman, Alan Alda.
02.50 Vitnið. (Witness) Samuel er 8 ára
amishdrengur sem verður vitni að morði.
Lögreglumaðurinn John Book flytur til
amishfólksins til að vernda drenginn fyrir
morðingjunum sem eru staðráðnir í að
koma honum fyrir kattarnef.  Aðalhlut-
verk: Lukas Haas, Harrison Ford, Kelly
McGillis.
04.40 Ísland í dag
05.05 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.10 Botnliðið
11.50 Glæstar vonir
13.35 60 mínútur (e)
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (12:24)
20.00 Ó, ráðhús (16:23)
20.30 Frá hvaða plánetu kemur þú?
(What Planet Are You From?) Skondin
kvikmynd sem gerist árið 2999. Ekki
verður sagt um Harold Anderson að hann
eigi gott með að skilja konur. Hann er að
vísu kvæntur og á yfirborðinu virðist
hjónabandið ganga sæmilega. Harold er
hins vegar ólíkur öllum öðrum mönnum
því hann er geimvera. Eiginkonan veit
það hins vegar ekki en hvað gerist þegar
hún kemst að hinu sanna?  Aðalhlutverk:
Garry Shandling, Annette Bening, John
Goodman, Greg Kinnear, Ben Kingsley.
22.20 Makleg málagjöld. (Payback)
Hörkuspennandi mynd um tvo smá-
krimma, Val og Porter, sem í sameiningu
ræna 140 þúsund dollurum af kínverskri
klíku. Val er hins vegar ekki á því að
deila peningunum með öðrum og fær
eiginkonu Porters til að drepa hann. Port-
er lifir morðtilraunina af og er mættur
hálfu ári síðar til að ná fram hefndum.
Aðalhlutverk: Mel Gibson, Gregg Henry,
Maria Bello.
00.00 Blikandi egg. (Sling Blade) Karl
Childers er lokaður inni á hæli. Í æsku
kom hann að móður sinni með elskhuga
hennar og myrti þau bæði. Nú eru 25 ár
liðin og ákveðið hefur verið að Karl yf-
irgefi hælið þótt það sé honum þvert um
geð. Hann fær vinnu á verkstæði í litlum
Suðurríkjabæ og eignast þar smám
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18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (12:18)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Veitingavagninn. (The Van)
Dramatísk gamanmynd um tvo atvinnu-
lausa vini. Larry og Brendan deyja ekki
ráðalausir þegar eftirspurn eftir starfs-
kröftum þeirra reynist engin. Félagarnir
ákveða að stofna sitt eigið fyrirtæki og
freista gæfunnar með því að bjóða upp á
úrvals skyndimat. Áhættan er töluverð
enda hafa Larry og Brendan enga reynslu
af slíkum rekstri. Aðalhlutverk: Colm
Meany, Donal O´Kelly, Ger Ryan, Caro-
line Rothwell.
00.40 Fjandvinir. (Enemy Mine)
Spennumynd sem gerist í framtíðinni.
Stríðsmaður af jörðinni er strandaglópur
á óþekktri plánetu. Þar hittir hann fyrir
einn af óvinum sínum en þeir verða nú
að taka höndum saman til að komast af.
Aðalhlutverk: Dennis Quaid, Louis
Gossett, Jr., Brion James.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 1. desember
11.30 Enski boltinn. Bein útsending frá

leik Manchester United og Chelsea.
14.00 Enski boltinn. Sýndar verða svip-
myndir úr eftirminnilegum leikjum með
Liverpool.
15.00 Tónleikar í garðinum. Upptaka
frá sumartónleikum í London. Á meðal
þeirra sem komu fram voru Tom Jones,
Ronan Keating, Geri Halliwell, Ricky
Martin og Destiny´s Child.
17.00 Texas á tónleikum. Upptaka frá
tónleikum skosku poppsveitarinnar Tex-
as sem haldnir voru í París.
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (8:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (13:22)
21.00 Fegurðarsamkeppnin. (Drop
Dead Gorgeous) Í ónefndum bæ í
Minnesota stendur fegurðarsamkeppni
fyrir dyrum. Sjónvarpið ætlar að gera
henni skil og það er spenna í loftinu. All-
ar stúlkur dreymir um að vera í sporum
fegurðardrottningar og þátttakendurnir
í Minnesota eru þar engin undantekning.
Mæðurnar eru ekki síður spenntar og
sumar þeirra eru tilbúnar að ganga ansi
langt til að tryggja stuðning dómnefndar
við réttan þátttakanda. Aðalhlutverk: Kir-
sten Dunst, Ellen Barkin, Allison Janney,
Denise Richards.
22.35 Hnefaleikar - Fernando Vargas.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mættust voru
Fernando Vargas og Shibata Florens.
00.35 Emmanuelle. Erótísk kvikmynd
um hina ómótstæðilegu Emannuelle.
Stranglega bönnuð börnum.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Þessa dagana eru eflaust
margir að reyna að skoða
hina opinberu heimasíðu
galdrastráksins Harry
Potter á veffanginu
harrypotter.com og þess
vegna er afskaplega erfitt
að komast inn á hana. En
það eru til fleiri heimasíð-
ur um Harry Potter og má
þar nefna www.schola
stic.com/harrypotter/
home.asp sem er
skemmtilega myndskreytt
eftir Mary GrandPré sem
sér um allar Harry Potter
myndskreytingar og alveg
í anda þess töfraheims
sem ríkir í bókunum.
Þarna er hægt að fá
upplýsingar um allar fjórar
bækurnar sem hafa komið
um Harry Potter og jafn-
framt er stuttur kafli úr
hverri þeirra. Auðvitað eru
þarna líka margar aðrar
bækur sem tengdar eru
Harry Potter á einn eða
annan hátt og hægt er að
panta.

Eiginmaðurinn er geimvera
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Sunnudagur 2. desember kl. 18:00
Ameríski fótboltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 2. desember kl. 21:00
NBA: Sacramento Kings – Dallas Mavericks

Mánudagur 3. desember kl. 19:55
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Bolton Wanderes

Þriðjudagur 4. desember kl. 19:30
Meistarakeppni Evrópu: Arsenal – Juventus

Þriðjudagur 4. desember kl. 21:45
Meistarakeppni Evrópu: Bayer Leverkusen – Deportivo La Coruna

Miðvikudagur 5. desember kl. 19:30
Meistarakeppni Evrópu: Roma – Liverpool

Miðvikudagur 5. desember kl. 21:45
Meistarakeppni Evrópu: Manchester United – Boavista

 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2
Laugardagur 1. desember kl. 14:45

Enski boltinn: Derby County – Liverpool

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

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Hólskirkja í Bolungarvík:

 Fyrsti sunnudagur í að-
ventu 2. des. Kirkjuskóli kl.

11. Guðsþjónusta kl. 14.
Hnífsdalskapella:

Kirkjuskóli sunnudaginn
2. desember kl. 13:00.

Ísafjarðarkirkja:
Kirkjuskóli á laugardag kl.

11:00. Guðsþjónusta
fyrsta sunnudag í aðventu
kl. 11:00. Altarisganga. Sr.

Agnes M. Sigurðardóttir
messar.

Súðavík:
Kirkjuskóli mánudaginn
3. des í grunnskólanum

kl. 13:10 og í leikskólanum
kl. 14:00.

Suðureyrarkirkja:
Aðventukvöld fyrsta

sunnudag í aðventu.
Flateyrarkirkja:

Kirkjuskóli á laugardag kl.
13:00. Sá síðasti fyrir jól.

Þingeyrarkirkja:
Kirkjuskóli  föstudaginn

30. nóv. kl. 17. Aðventu-
guðsþjónusta fyrsta

sunnudag í aðventu kl. 14.
Kirkjukaffi og fjáröflun.
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Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

Sunnudagur 2. desember
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Everton og Southampton.
18.00 Ameríski fótboltinn. Bein útsend-
ing.
21.00 NBA. Bein útsending frá leik
Sacramento Kings og Dallas Mavericks.
23.45 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
00.45 Að ná í gegn. (Voices) Dramatísk
kvikmynd. Rokksöngvarinn Drew Rith-
man á framtíðina fyrir sér í tónlistarbrans-
anum. Hann á marga aðdáendur en fellur
fyrir konu sem hefur aldrei heyrt hann
syngja. Rosemarie Lemon er heyrnarlaus
og lifir í allt öðrum heimi. Þau hrífast
samt hvort af öðru en þurfa að yfirstíga
margar hindranir til að ástin geti blómstr-
að. Aðalhlutverk: Michael Ontkean, Amy
Irving, Alex Rocco, Barry Miller, Herbert
Berghof.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 30. nóvember
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)

18.30 Love Cruise (e)
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – Special news
21.00 Þátturinn
21.50 DV – fréttir. Margrét Rós Gunn-
arsdóttir flytur okkur helstu fréttir dags-
ins frá fréttastofu DV og Viðskipta-
blaðsins.
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
aðila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
22.50 Malcolm in the Middle (e)
23.20 Spy TV (e)
23.50 Hollywood Raw  (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 1. desember
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 III (e)
17.30 Þátturinn (e)
18.30 Mótor (e)
19.00  Tom Green (e)
19.30 King of Queens
20.00 Love Cruise
21.00 Íslendingar
22.00 Profiler

22.50 Sex, the Anabelle Chong story.
Myndin vakti gríðarlega mikla athygli í
bíóhúsum borgarinnar. Annabelle Chong
er vændiskona og segir sögu sína. Strang-
lega bannað börnum.
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 2. desember
12.00 Jóga
12.30 Silfur Egils
14.00 Malcolm in the Middle (e)
14.30 City of Angels (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Titus
20.00 Dateline. Bandarískur fréttaskýr-
ingaþáttur frá NBC með mörgum af kunn-
ustu fréttamönnum Bandaríkjanna, s.s.
Jane Payley, Stone Phillips, Tom Brokaw
og Mariu Shriver.
21.00 Silfur Egils. Fjörmikill, skemmti-
legur og óháður umræðuþáttur um pólitík
og þjóðmál í umsjón Egils Helgasonar.
22.30 Tantra – listin að elska meðvitað
2001. Umsjón Guðjón Bergmann.
23.30 Íslendingar (e)
00.30 Mótor (e)
01.00 48 Hours (e) Vandaður, banda-
rískur fréttaskýringaþáttur með Dan Rath-
er í fararbroddi
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Margrét J. Birkisdóttir,

móttökuritari í Þróunar-
setri Vestfjarða á Ísafirði

svarar:
,,Mest fer
ég inn á

bb.is, mbl.is
og vísir.is  til

að skoða
nýjustu frétt-
irnar. Í vinn-
unni nota ég

mikið heimabankann á
spar.is til að greiða reikn-

inga og sömuleiðis eru
vefsíðurnar simaskra.is,

þjóðskrá.is og finna.is
nauðsynlegar til að finna

heimilisföng, kennitölur og
símanúmer. Síðan nota ég
skolatorg.is til að fylgjast

með fréttum úr Grunnskól-
anum á Ísafirði og fvi.is til
að sjá hvað er að gerast í

Menntaskólanum á Ísa-
firði. Þess utan finnst mér

gaman að kíkja inn á
matur.pjus.is sem er

mjög skemmtilegur upp-
skriftavefur og eins

strik.is þar sem er margt
skemmtilegt að skoða.

Reynt að neyðaReynt að neyðaReynt að neyðaReynt að neyðaReynt að neyða
prins í hjónabandprins í hjónabandprins í hjónabandprins í hjónabandprins í hjónaband

Vilhjálmur Bretaprins, sonur Karls og Díönu heitinnar,
er sagður hafa tekið upp skikkanlegri lifnaðarhætti
en hann iðkaði um tíma. Hann var vinsæll í villtum
gleðskap og Elísabetu ömmu þótti víst nóg um. En
svo kom áfallið: Stúlka nokkur sem hann hafði kynnst
í næturklúbbi lýsti hann föður að ófæddu barni sínu.
Vilhjálmi brá mjög og sagðist vera of ungur fyrir föð-
urhlutverkið. Auk þess væri hann að byrja nýtt líf og
fara í háskóla. Karl faðir hans bað hann fyrir alla
muni að hætta þessu bólabrölti út og suður. En svo
viðurkenndi stúlkan að hafa logið þessu upp til að
neyða piltinn í hjónaband.

Josh Harris var til skamms tíma vinsæl-
asti partíkóngurinn í Silicon Alley í New
York. Hann stofnaði fyrstu internetsjón-
varpsstöðina og óð í peningum eins og
aðrir dot-com-forstjórar. Veislan sem
hann hélt vegna þúsaldamótanna stóð
allan desembermánuð 1999. Nú er öldin
önnur. Silicon Alley er svo gott sem dautt
gljúfur en Josh Harris er orðinn eplabóndi
og ryður skóg með keðjusög til þess að
rýma fyrir eplatrjám.

Hverful heims-Hverful heims-Hverful heims-Hverful heims-Hverful heims-
ins dýrðins dýrðins dýrðins dýrðins dýrð

Hljómsveitin Gabríel skemmtir á laugardagskvöld
Minnum á að jólahlaðborðin fara senn að hefjast!

www.bb.is

Auglýsendur
athugið!

Síðasta tölublað
ársins kemur út

fimmtudaginn
20. desember

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Nýtt félagNýtt félagNýtt félagNýtt félagNýtt félag
stofnað?stofnað?stofnað?stofnað?stofnað?
Verið er að leita eftir við-

horfum sveitarfélaga, fyrir-
tækja, stofnana og ein-
staklinga á Vestfjörðum,
svo og annarra fjárfesta
innan sem utan Vestfjarða,
til stofnunar eignarhalds-
félags á Vestfjörðum.

Ákvörðun um þetta var
tekin á fundi stofnaðila
Eignarhaldsfélags Vest-
fjarða hf., sem haldinn var
fyrir nokkru. Til þess fund-
ar var boðað til að ræða
stöðu félagsins, sem stofn-
að var fyrir tæpum tveimur
árum en varð aldrei að neinu.

48.PM5 19.4.2017, 09:4919



ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember 19841984198419841984• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 200200200200200 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

Ákveðið að rita sögu Bolungarvíkur frá öndverðu til 1974Ákveðið að rita sögu Bolungarvíkur frá öndverðu til 1974Ákveðið að rita sögu Bolungarvíkur frá öndverðu til 1974Ákveðið að rita sögu Bolungarvíkur frá öndverðu til 1974Ákveðið að rita sögu Bolungarvíkur frá öndverðu til 1974

Jón Þ. Þór ráðinn til verksinsJón Þ. Þór ráðinn til verksinsJón Þ. Þór ráðinn til verksinsJón Þ. Þór ráðinn til verksinsJón Þ. Þór ráðinn til verksins
Innan skamms verður haf-

ist handa við að skrá sögu
Bolungarvíkur frá land-
námstíð og allt þangað til
Hólshreppur varð Bolung-
arvíkurkaupstaður árið
1974. Áætlað er að sagan
verði í tveimur bindum og
ritun hennar taki þrjú til fjög-
ur ár. Ólafur Kristjánsson,
bæjarstjóri í Bolungarvík,
segir að lengi hafi staðið til
að rita sögu Bolungarvíkur

en nýlega var málið tekið upp
að nýju og hafa staðið yfir
viðræður við Sparisjóð Bol-
ungarvíkur, Sjómanna- og
verkalýðsfélag Bolungarvíkur
og eins Bolvíkingafélagið um
aðild að útgáfunni og fyrir-
komulag hennar. Væntanlega
verður gengið til samninga við
dr. Jón Þ. Þór, sagnfræðing,
sem á sínum tíma skráði sögu
Ísafjarðar.

Ólafur segir að þá hafi kom-

ið í ljós að samskiptin milli
þessara tveggja byggðarlaga
voru meiri en margur hafði
ætlað og sé Jón Þ. Þór málum
því vel kunnugur. Að sögn
Ólafs er ætlunin að leita sem
mest til heimamanna eftir
heimildum en hins vegar eigi
Bolvíkingar því láni að fagna
að talsvert er til af rituðum
heimildum. Meðal þeirra eru
Áraskip eftir Jóhann Bárðar-
son, Gullkistan eftir Árna

Gíslason og Einars saga
Guðfinnssonar eftir Ásgeir
Jakobsson, auk þess sem
dagbækur Bernódusar
Finnbogasonar eru hafsjór
af fróðleik.

Nú er unnið að kostnaðar-
og framkvæmdaráætlun
fyrir verkið en gert er ráð
fyrir hún liggi fyrir fljótlega.
Að líkindum verður gengið
frá samningnum við Jón Þ.
Þór alveg á næstunni.

Bæjaryfirvöld í Ísafjarðar-
bæ ætla að láta gera kostnað-
aráætlun vegna lagfæringa á
frjálsíþróttavellinum á Þing-
eyri, þannig að hann nýtist
við landsmótshald UMFÍ árið

2004. Ennfremur verður gerð
kostnaðaráætlun fyrir bæjar-
félagið vegna mótshaldsins
sjálfs.

Þetta var samþykkt með öll-
um atkvæðum á síðasta fundi

bæjarstjórnar að tillögu Sæ-
mundar Þorvaldssonar, þegar
til umræðu var úttekt VST á
íþróttamannvirkjum á Ísafirði
og Þingeyri. Greint er frá þess-
ari úttekt í blaðinu.

Undirbúningur vegna Landsmóts UMFÍ árið 2004Undirbúningur vegna Landsmóts UMFÍ árið 2004Undirbúningur vegna Landsmóts UMFÍ árið 2004Undirbúningur vegna Landsmóts UMFÍ árið 2004Undirbúningur vegna Landsmóts UMFÍ árið 2004

Kostnaðaráætlun gerð vegnaKostnaðaráætlun gerð vegnaKostnaðaráætlun gerð vegnaKostnaðaráætlun gerð vegnaKostnaðaráætlun gerð vegna
frjálsíþróttavallar á Þingeyrifrjálsíþróttavallar á Þingeyrifrjálsíþróttavallar á Þingeyrifrjálsíþróttavallar á Þingeyrifrjálsíþróttavallar á Þingeyri

Eftirstöðvar söfnunarfjár Samhugar í verki vegna FlateyrarEftirstöðvar söfnunarfjár Samhugar í verki vegna FlateyrarEftirstöðvar söfnunarfjár Samhugar í verki vegna FlateyrarEftirstöðvar söfnunarfjár Samhugar í verki vegna FlateyrarEftirstöðvar söfnunarfjár Samhugar í verki vegna Flateyrar

Óskað eftir búnaðiÓskað eftir búnaðiÓskað eftir búnaðiÓskað eftir búnaðiÓskað eftir búnaði
fyrir samkomuhaldfyrir samkomuhaldfyrir samkomuhaldfyrir samkomuhaldfyrir samkomuhald

Stútungsnefndin á Flat-
eyri hefur farið þess á leit
við bæjaryfirvöld í Ísafjarð-
arbæ, að hluta af eftirstöðv-
um söfnunarfjár Samhugar
í verki verði varið til kaupa
á búnaði í félagsheimilið og
íþróttahúsið á Flateyri.

Nefndin vísar til þeirrar
niðurstöðu í samningum
stjórnvalda og bæjaryfir-
valda, að eftirstöðvum fjár-
ins skuli varið til uppbygg-
ingar á Flateyri. Í ljósi þess
óskar Stútungsnefndin eftir
því, að fjármunum verði var-
ið sem allra fyrst til kaupa á
stólum, borðum og öðru
nauðsynlegu til þess að
halda fjöldasamkomur í fé-
lagsheimilinu og íþróttahús-
inu.

Eins og nafnið bendir til
annast Stútungsnefndin undir-
búning og framkvæmd hins
árlega Stútungs, sem er þorra-
blót Flateyringa. Nefndin
bendir á, að hin síðari ár hafi
þátttaka úr nærliggjandi fjörð-
um farið vaxandi. „Það væri
okkur því sérstakt fagnaðar-
efni ef bæjarstjórn beitti sér

fyrir því að þessum „eyrna-
merktu“ fjármunum yrði
ráðstafað með framan-
greindum hætti fyrir Stút-
ung 2002“. Nefndin telur
mikilvægt, að Íbúasamtök
Önundarfjarðar verði höfð
með í ráðum um ráðstöfun
fjárins.

Frá Flateyri.

Betur fór en á horfðist þegar
jeppi fór út af veginum á
Kirkjubólshlíð á leiðinni milli
Ísafjarðar og Súðavíkur nokk-
ru eftir hádegið á mánudag.

Bíllinn steyptist niður háa
og snarbratta brekku og út í
sjó og er talinn ónýtur. Öku-
maðurinn, sem var einn í bíl-
num, mun hins vegar hafa
sloppið með minniháttar
skrámur. Hann var fluttur á
sjúkrahúsið á Ísafirði til at-
hugunar. Sennilegt er talið að
hálka hafi valdið óhappinu.

Frá þeim stað þar sem
myndin er tekin er hátt upp á
veginn. Bíllinn var á leið til
Ísafjarðar og var byrjað að
halla niður frá þeim kafla þar
sem vegurinn liggur hæst.

Jeppi niður í sjó á KirkjubólshlíðJeppi niður í sjó á KirkjubólshlíðJeppi niður í sjó á KirkjubólshlíðJeppi niður í sjó á KirkjubólshlíðJeppi niður í sjó á Kirkjubólshlíð

Slapp með skrámurSlapp með skrámurSlapp með skrámurSlapp með skrámurSlapp með skrámur

Jeppinn stöðvaðist á hjólunum úti í sjó.

Nýtt fiskverkunarfyrirtæki á ÍsafirðiNýtt fiskverkunarfyrirtæki á ÍsafirðiNýtt fiskverkunarfyrirtæki á ÍsafirðiNýtt fiskverkunarfyrirtæki á ÍsafirðiNýtt fiskverkunarfyrirtæki á Ísafirði

Krosshamar ehf.Krosshamar ehf.Krosshamar ehf.Krosshamar ehf.Krosshamar ehf.
tekur til starfatekur til starfatekur til starfatekur til starfatekur til starfa

Nýtt fiskvinnslufyrirtæki,
Krosshamar ehf., hefur tekið
til starfa á Ísafirði og var hald-
ið dálítið hóf af því tilefni á
föstudagskvöldið. Fyrirtækið
er í eigu þeirra sömu og eiga
og gera út Norðurljósið ÍS 3,
en það eru feðgarnir Finnbogi
Jónasson og bræðurnir Gunn-
laugur, Grímur og Jónas Finn-
bogasynir.

Krosshamar ehf. er til húsa
í „Loftkastalanum“ á Ísafirði
þar sem Ríkisskip voru á sín-
um tíma. „Við tökum þetta
rólega fram yfir áramót og
ekkert stress“, segir Jónas

Finnbogason. Væntanlega
verður mest fengist við söltun
„en annars eru allir möguleik-
ar opnir“, segir Jónas.

Finnbogi Jónasson ásamt
sonum sínum Gunnlaugi,
Grími og Jónasi og barna-
börnum við opnun fyrirtæk-
isins.
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