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Vestfirðingar
eru ekki
einir á báti
– sjá viðtal í miðopnu
við Einar Odd Kristjánsson
alþingismann

Fastur liður á Ísafirði á hverri aðv
entu
aðventu

Jólatorgsalan verður á laugardaginn
Einn af föstu liðunum í bæjarlífinu á Ísafirði á aðventunni
er Jólatorgsalan hjá Styrktarsjóði Tónlistarskóla Ísafjarðar. Hún verður að þessu sinni
á laugardaginn, 8. desember,
og byrjar kl. 15. Naumast þarf
að taka fram að hún verður á
Silfurtorginu eins og alltaf.
Þar verður heitt kakó (eins og
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alltaf), lummur og laufabrauð,
jólakransar og sitthvað annað.
Torgsalan hefur jafnan verið
sjóðnum drjúg tekjulind. Þeir
fjármunir sem áhugafólkið
hefur safnað í sjóðinn og hann
síðan fært skólanum gegnum
árin hafa skipt sköpum í uppbyggingu og velferð Tónlistarskóla Ísafjarðar.
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Gestir hlusta á söng barnakórs á tólatorgsölunni á síðasta ári.
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Tungudalur

Ísafjörður

Skíðasvæðið
opnað á
næstu dögum

Ein af skíðaperlum heims

Áformað er að opna skíðasvæðið í Tungudal við Ísafjörð
nú í vikunni en til að byrja
með verður aðeins barnalyftan
opin þar sem ekki er nægur
snjór í efri brekkum svæðisins. Að sögn Jóhanns Torfasonar, forstöðumanns skíðasvæðisins, vantar einn til tvo
daga í viðbót af vænni snjókomu til að hægt verði að opna
aðrar lyftur en undanfarna
daga hefur verið unnið við að
troða þann snjó sem fyrir er.
Eins og stendur er engin
innanhússaðstaða á svæðinu
þar sem nokkuð er síðan gamli
skíðaskálinn var fluttur upp á
Seljalandsdal þar sem hann
mun þjóna gönguskíðafólki.
Nýi skálinn í Tungudal er hins
vegar ekki tilbúinn til notkunar. Jóhann segir að unnið sé
að lausn þess máls og einhver
aðstaða verði útbúin fljótt.

Hjónin Jón Friðgeir og Margrét Kristjánsdóttir ásamt
finnsku sendiherrahjónunum, Timo og Ermi Koponen.

Bolungarvík

Jón Friðgeir
heiðraður
Tarja Halonen Finnlandsforseti hefur sæmt Jón Friðgeir Einarsson í Bolungarvík,
ræðismann Finnlands á Vestfjörðum, fyrsta stigs riddarakrossi finnsku Ljónsorðunnar.
Sendiherra Finnlands á Íslandi, Timo Koponen, afhenti
Jóni Friðgeir orðuna í móttöku í sendiherrabústaðnum í
Reykjavík sl. fimmtudag. Jón
Friðgeir hefur verið ræðismaður Finnlands frá 1987.

Styrkir veittir úr Menningarsjóði Landsbankans
Af tíu styrkjum sem
Landsbanki Íslands veitti
úr Menningarsjóði sínum í
þessari viku til ýmissar
starfsemi víða um land
fóru tveir til Vestfjarða.
Það kom í hlut útibús

Landsbankans á Ísafirði
að afhenda þessa tvo
styrki. Annar þeirra
rennur til Lúðrasveitar
Bolungarvíkur, kr. 50
þúsund, en hinn til Gamla
Apóteksins á Ísafirði, kr.

200 þúsund. Þetta er í
annað skipti á þessu ári
sem veittir eru styrkir úr
Menningarsjóði bankans.
Myndin er tekin þegar
forsvarsmenn Landsbankans á Ísafirði, þeir

Brynjólfur Þór Brynjólfsson og Hafsteinn Sigurðsson, afhentu fulltrúum
Gamla Apóteksins, þeim
Sigríði Schram og Hlyni
Snorrasyni, ávísun á
styrkinn.

Skíðasvæðið á Ísafirði
fær afar góða dóma í
danska útivistarblaðinu
Rejsemagasinet Ski Vagabond en í því er finna
greinar um flest sem viðkemur skíðaíþróttinni. Í
síðasta tölublaði má lesa
um „10 smukkeste perler“
en í þeirri grein er fjallað
um tíu fallegustu skíðasvæði heimsins að mati
höfundarins. Einkum er
hann hrifinn af hinu stórbrotna útsýni á skíðasvæðinu á Ísafirði.
Þar ná brött fjöllin beina
leið niður í sjó, segir hann,
og skíðamaðurinn fær það
á tilfinninguna að röng
beygja muni verða til þess
að hann renni beinustu leið
niður í ískaldan sjóinn.
Þannig er samspil sævar
og snævar ánægja fyrir
augað og sá þáttur sem
gerir íslensk skíðasvæði
spennandi kost fyrir skíðamenn.
Rúnar Óli Karlsson,
ferðamálafulltrúi, segir að
um virt og vandað tímarit
sé að ræða og það sé mikils
virði að fá þarna eins góða
umsögn og raun ber vitni.
Þetta staðfesti líka það
sem ýmsir hafi haldið
fram, þ.e. að skíðasvæðið
standist fyllilega samanburð við skíðasvæði erlendis.

Fyrirhuguð sameining nokkurra verkalýðsfélaga á Vestfjörðum

Súgfirðingar vilja ekki sameiningu
– fjögur félög hafa samþykkt en niðurstöðu vantar frá þremur
Sameining nokkurra verkalýðsfélaga á Vestfjörðum hefur verið samþykkt í almennri
atkvæðagreiðslu í fjórum félögum en var felld í Verkalýðsfélaginu Súganda á Suðureyri. Það var einhuga afstaða forystumanna í sex

verkalýðsfélögum að þau
skyldu sameinuð og um miðjan október voru haldnir kynningarfundir um málið. Þessi
sex félög eru Brynja á Þingeyri, Skjöldur á Flateyri, Súgandi á Suðureyri, Baldur á Ísafirði, Verkalýðs- og sjómanna-

félag Álftfirðinga og Verkalýðsfélag Hólmavíkur.
Ekki liggur enn fyrir niðurstaða atkvæðagreiðslu í einu
þessara félaga en ekki hefur
fengist uppgefið hvaða félag
það er. Eftir að ákveðið var að
stefna að sameiningu félag-

anna sex bættust tvö verkalýðsfélög í hópinn, á Bíldudal
og Patreksfirði. Þar hefur atkvæðagreiðsla ekki enn farið
fram en verður haldin mjög
fljótlega.
Eins og málin standa í dag
hafa því fjögur félög sam-

Þankagangur á jólaföstu
„Okkur sem búum á landsbyggðinni verður að takast að gera þjóðinni grein fyrir
því, að hér er ekki eingöngu um okkar hagsmuni að ræða, heldur eru þetta hagsmunir
hennar allrar. Við höfum fylgt núverandi fiskveiðistjórnkerfi hátt á annan áratug og
á þeim tíma höfum við einungis farið afturábak. Allar sjávarútvegsbyggðirnar hringinn í kringum Ísland voru stofnaðar og grundvallaðar einmitt til
þess að veiða þennan fisk. Fiskveiðarnar eru forsenda allra þessara byggða“,
sagði Einar Oddur Kristjánsson, alþingismaður, að lokinni ráðstefnu um bætta
umgengni við fiskistofnana við Ísland, sem haldin var á Ísafirði 25. fyrra mánaðar.
Rauði þráðurinn í skrifum BB um fiskveiðistjórnunina er sú staðreynd sem hér er
réttilega bent á, að án aðgengis að miðunum á grunnslóðinni úti fyrir fjörðum og flóum eru íbúum þessara staða allar bjargir bannaðar. Þess vegna verður að draga línu
milli strandveiðiflotans og hinna stórvirku frystitogara. Og þess vegna verður að
skoða áhrif veiðarfæra hvað varðar verndun fiskistofna og lífríkisins í sjónum. Við
verðum að stefna að vistvænum veiðum og sjálfbærri nýtingu auðlindarinnar. Það
gerum við ekki með því að útrýma vistvænustu veiðiaðferðinni, krókaveiðum.
En þótt tilvist sjávarbyggða standi og falli með því sem hafið gefur, er lífið á landsbyggðinni ekki bara fiskur. Öðru nær. Hver hefði trúað því að vestur á Barðaströnd

Frá útgefendum:

sé að finna saumastofu sem í hartnær aldarfjórðung hefur staðið af sér allar hremmingarnar, sem yfir iðngreinina hafa gengið á þessum árum og leitt hafa til andláts
fjölda fyrirtækja? Svo er þó með saumastofuna Strönd ehf., sem hóf starfsemi sína
1978 og saumar í dag m.a. landsins bestu jólasveinahúfur, sem njóta mikilla vinsælda barna á öllum aldri. Það sem þó mest er um vert á þessum síðustu tímum, er að Strandarmenn eru þokkalega ánægðir með reksturinn og
bjartsýnir á framtíðina. Þetta sýnir okkur að sitthvað er unnt að gera þótt í fámenni
sé, ef rétt er spilað úr því sem á hendi er.
Samningarnir við tónlistarkennara verða vonandi samþykktir. Erfitt er að hugsa
sér tímann fram til jóla og jólin sjálf án hefðbundinnar tónlistar, en á hinum fámennari stöðum eru tónlistarkennarar oft í lykilhlutverkum.
Aðventan boðar komu jólanna og er ætluð sem undirbúningstími fyrir sjálfa hátíðina. Hvernig sá tími er notaður kann að velta á hverjum og einum. Dagarnir fram
til jóla kunna þó að reynast mörgum erfiðir. Nýtum aðventuna vel og göngum hægt
um gáttir gleði og gnóttar svo við höfum ekki ofgert okkur á allan hátt þegar
jólahátíðin rennur upp.
s.h.

LEIÐARI

þykkt sameiningu, eitt fellt
hana en niðurstaða liggur ekki
fyrir í þremur. Fyrir liggur að
þau félög sem fella sameininguna muni starfa áfram
hvert í sínu lagi eins og verið
hefur en hin félögin muni
sameinast.

Umboðsaðilar BB

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

Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is• Ritstjóri
netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 892 2240, netfang: blm@bb.is • Blaðamenn: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, sími 456 4448, netfang: umbrot@bb.is, Sigurður Pétursson, sími
456 3139, netfang: siggip@bb.is •Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur: www.bb.is • Lausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • Áskriftarverð er
kr. 170 eintakið • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.
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Skeggrætt yfir kaffi og meðlæti.

Skólahljómsveit Ísafjarðar og Bolungarvíkur

Líður að stofnfundi
velunnarafélagsins
Hugað að jólum á Hlíf
Íbúar á Hlíf föndra fyrir jólin.

Á Hlíf, dvalarheimili aldraðra á Torfnesi á Ísafirði, gera
menn sér margt til dundurs
þótt á efri ár séu komnir og
þar er nú undirbúningur fyrir
jólin kominn í fullan gang.
Þessa dagana sitja íbúarnir við
margvíslegt jólaföndur sem
bæði er ætlað til skrauts og
gjafa og er hver hluturinn öðrum fallegri. Sjá má jólatré og

engla úr keramiki, málaða
jóladúka og bútasaum. Og
prjónavinnan er sívinsæl enda
margar ömmurnar sem stinga
vettlingum og sokkum í pakkana til barnanna.
Starfsfólkið aðstoðar eftir
þörfum og reynir að sjá til
þess að hver og einn geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Auðvitað er margt skrafað og

skeggrætt yfir handavinnunni.
Ekki er ólíklegt að einhverjir
minnist þeirra tíma þegar
börnin glöddust yfir kerti og
spilum en nú biðja þau víst
helst um GSM-síma og tölvuleiki. Myndirnar eru annars
vegar frá jólaföndrinu og hins
vegar frá spjalli yfir kaffi og
kökum þegar hvíld er tekin
frá vinnunni.

Fyrir skömmu var haldið
upp á þá ákvörðun að stofna
Foreldra- og velunnarafélag
Skólahljómsveitar Ísafjarðar
og Bolungarvíkur með
glæsilegri menningardagskrá í Oddfellowsalnum á
Ísafirði. Þá mættu um sextíu
manns til að skála fyrir væntanlegu félagi. Nú hefur verið
ákveðið að halda formlegan
stofnfund þar sem kosin

verður stjórn og lögð fram
drög að lögum fyrir félagið.
Verður fundurinn haldinn í
barnaskólanum í Hnífsdal
þriðjudaginn 11. desember og
hefst kl. 20. Þeir sem óska
eftir að gerast stofnfélagar
geta ennþá skráð sig hjá Pálínu Vagnsdóttur, Jónu Benediktsdóttur, Rolandi Smelt eða
Páli Halldórssyni, en þau fjögur eru í undirbúningsnefnd

sem hefur það hlutverk að
skipuleggja stofnfundinn.
Ennfremur má nefna, að
jólatónleikar Skólahljómsveitarinnar verða haldnir í
Ísafjarðarkirkju 13. desember kl. 18 og munu börn í
fjórða bekk Grunnskóla Ísafjarðar og Bolungarvíkur
einnig leika með á kornett
og klarinett. Tónleikar þessir
verða auglýstir nánar síðar.
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Fasteignaviðskipti

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

Einbýlishús / raðhús

3ja herb. íbúðir

Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr.
Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út . Skipti á minni eign
möguleg.
Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 43: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum. ásamt
bílskúr. Séríbúð á neðstu hæð.
Húsið málað að utan ´00 Skipti á
minni eign möguleg Verð 9.9
m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð. Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt kjallara, háalofti og ræktuðum garði.
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 4: 175,5 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 36 m²
bílskúr. Verð 11,5 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði. Húsið
er allt að mestu endurnýjað.
Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m² einbýlishús á tveimur hæðum, góður sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Húsið allt nýmálað að utan.
Skoðum öll tilboð. Verð 6,1
m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina.
Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

Hlíf II: 65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr.
Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr.Verð 5,8 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr.Verð 4,9 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér geymslu. Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjallaraíbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

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

Bæjaryfirvöld í Bolungarvík efndu til „þakkargjörðarhátíðar“ í áhaldahúsi og slökkvistöð
bæjarins sl. föstudagskvöld. Tilgangurinn með
fagnaðinum var að þakka
þeim mörgu félögum, fyrirtækjum, stofnunum og
einstaklingum sem hafa á
undanförnum mánuðum
verið að leggja öryggismálum og ýmsum þjóðþrifamálum í bæjarfélaginu lið með margvíslegum
og stórhöfðinglegum
gjöfum. Sumar er löngu
búið að afhenda en aðrar
voru afhentar við þetta
tækifæri.

Stærsta gjöfin er frá
Rauða kross deildinni í
Bolungarvík en það er
torfærubíll ásamt fullkomnum klippibúnaði til
að bjarga fólki úr bílflökum. Von manna er þó sú,
að þann búnað þurfi aldrei
að nota. Einnig má nefna
ýmsar stórgjafir frá
Björgunarsveitinni Erni,
Kvenfélaginu Brautinni,
Sjálfsbjörgu, Kvennadeild
Slysavarnafélagsins, Elíasi
Ketilssyni og Lionsklúbbi
Bolungarvíkur. Myndirnar
sem hér fylgja voru teknar
við þakkargjörðina þar
sem gefendurnir fengu
blóm og ræður.

Karvel Pálmason, Hreinn Eggertsson og Gunnar Hallsson
voru á meðal gesta í samkvæminu.

Halldór Benediktsson og Örn Jóhannsson á spjalli.

Ólafur bæjarstjóri færir Elíasi Ketilssyni blómvönd.

Fasteignir
í þessari
auglýsingu
eru aðeins
sýnishorn af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar eru
veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

4-6 herb. íbúðir
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Þakkargjörðarhátíð í Bolungarvík

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

Engjavegur 25: 86,1 m² 3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hafnarstræti 4: 176 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð ásamt rislofti og
geymslu í kjallara og 116,8 m²
3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð.
Seljast sér eða saman. Tilboð
óskast
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Laus fljótlega. Áhv. hagstæð lán ca. 2.8 m.kr. Verð 6,9
m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Tilboð
óskast

4

Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri og Ólafur Benediktsson, slökkviliðsstjóri ásamt ýmsum fulltrúum gefenda.

Fjölmenni var viðstatt þakkargjörðarhátíðina sem fram fór í húsnæði slökkvistöðvarinnar og áhaldahússins.
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smáar

Til leigu er 2ja herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Upplýsingar í símum 892 7911 og
456 4424.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI

Þrátt fyrir gjaldþrot Samvinnuferða-Landsýnar

ISO-travel á Ísafirði
heldur sínu striki
– um fimmtíu manns áttu pantaðar ferðir með SL

Eins og menn vita var ferðaskrifstofan SamvinnuferðirLandsýn lýst gjaldþrota í síðustu viku en mikið tap hafði
verið á rekstrinum þrátt fyrir
róttæka endurskipulagningu.
Inga Ólafsdóttir, sem rekur
ferðaskrifstofuna ISO-travel á
Ísafirði, hefur undanfarin ár
verið rekstraraðili fyrir Samvinnuferðir-Landsýn hér fyrir
vestan. Hún segist ekki hafa
átt von á að svona færi enda
um stóra ferðaskrifstofu að
ræða og mikið í húfi þannig
að ætla mátti að málunum yrði
kippt í lag með einhverjum
hætti. Inga segir að þetta sé

vissulega nokkurt áfall en
menn hafi hins vegar verið að
glíma við samdrátt í ferðaþjónustunni nú í nokkurn tíma
og margar ferðaskrifstofur
hafa þurft að draga saman í
rekstri, segja upp starfsfólki
og minnka við sig húsnæði.
Það hafi líka haft sitt að
segja að Flugleiðir hafi lækkað umboðslaunin úr 9% og
niður í 5% af hverjum farmiða
en það er mjög lágt hlutfall og
því lítið upp úr þeirri umboðssölu að hafa, sérstaklega þegar
litið er til þess að farmiðar
hafa lækkað verulega vegna
tilboða á ódýrum ferðum. Seg-

ir Inga að gjaldþrot SL muni
hafa þau áhrif hjá sér að ferðaskrifstofan hættir allri farmiðaútgáfu sem og þeirri
starfsemi sem var á vegum
SL en hér fyrir vestan áttu allt
að 50 manns pantaðar ferðir
með SL þegar fyrirtækið varð
gjaldþrota.
ISO-travel hefur einnig verið með umboð fyrir Heimsferðir og Terra Nova og verður
svo áfram að sögn Ingu, en
jafnframt er stefnt að því að
bæta við fleiri samstarfsaðilum og auka við þjónustuna
að nýju.

Frá starfsfólki Ísafjarðarkirkju

Ljósin í kirkjugarðinum
Það er góður siður að vitja
leiða ættingja sinna og ástvina
á aðventu og jólum. Er þá
gjarnan lögð blómaskreyting
á leiðið, kveikt á kerti eða
settur upp rafmagnsljósakross. Á þennan hátt heiðrum
við minningu hinna látnu.
Sjálfsagt er að taka börnin með
sér í garðinn og lofa þeim að
taka þátt í þessu. Þannig gefst
tækifæri til að segja þeim frá
hinum látnu og spjalla við þau
um gang lífsins.
Ef fólk á í vandræðum með
að finna leiði eða þarfnast
aðstoðar getur það snúið sér
til kirkjugarðsvarðarins á Ísafirði, Inga Jóhannessonar.
Hann er við alla virka daga.
Síminn er 456 3560 og er best
að hringja um tíuleytið á
morgnana.
Þá viljum við minna á, að
gjaldið fyrir að setja ljósakross
í samband er krónur 1.500.
Gjaldið er til að standa undir
viðhaldi á rafmagnskerfi garðanna og kaupa nýja spennubreyta eftir því sem endurnýjunar er þörf. Kirkjugarðsvörðurinn veitir gjaldinu viðtöku. Einnig er hægt að hringja
og fá sendan gíróseðil í pósti
og borga svo í bankanum.
Bestu óskir um gleðilega
hátíð.
Starfsfólk Ísafjarðarkirkju.

Óskum að ráða starfsfólk til eftirtalinna starfa frá og með 1. janúar nk.
Starfsmann í Dægradvöl. Um er að
ræða 50% starf við heilsdagsvistun.
Vinnutími er daglega frá kl. 12:00.
Skólaliða í 100% starf. Um er að
ræða blönduð störf við ræstingu,
gæslu, aðstoð í mötuneyti o.fl.
Nánari upplýsingar veitir Kristinn
Breiðfj. Guðmundsson.
Skólastjóri.
TENDRUN JÓLALJÓSA
Kveikt verður á jólatrjám í Ísafjarðarbæ fyrir jólin 2001 sem hér segir:
Á Suðureyri laugardaginn 8. desember nk. kl. 14:00.
Á Ísafirði laugardaginn 8. desember
nk. kl. 16:00.
Á Flateyri sunnudaginn 9. desember
nk. kl. 14:00.
Á Þingeyri sunnudaginn 9. desember
kl. 17:00.
Jólatréð á Ísafirði er að vanda gjöf frá
Hróarskeldu, vinabæ Ísafjarðar í Danmörku og verður afhent af danska
konsúlnum, Fylki Ágústssyni.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, flytur ávarp á öllum stöðunum. Einnig
verður stutt dagskrá þar sem meðal
annars jólasveinar koma í heimsókn
og syngja og dansa með börnunum.
Menningarmálanefnd
Ísafjarðarbæjar.

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Brennur og flugeldar
Þeir sem hyggjast selja flugelda um áramótin, eða hlaða bálkesti til þess að kveikja í
þeim á gamlárskvöld eða á þrettándanum
skulu sækja um leyfi til þess fyrir 15. desember nk.
Fyrir hverri brennu skal tilgreina fulltíða
ábyrgðarmann. Með umsókn skal fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar, slökkviliðsstjóra
og starfsleyfi heilbrigðisnefndar, ásamt vottorði frá vátryggingafélagi um ábyrgðartryggingu vegna brennunnar.
Öllum þeim sem ætla að standa fyrir
brennu, er bent á að nálgast reglur um bálkesti og brennur sem liggja frammi á lögreglustöðinnni á Ísafirði.
Nánari upplýsingar veitir Önundur Jónsson
yfirlögregluþjónn í síma 456 4100.
Ísafirði, 3. desember 2001,
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Ólafur Helgi Kjartansson.

Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24, Ísafirði.
sem er byggt árið 1947.
Húsið er 126m², 5 herb.,
hæð og kjallari. Áhvílandi
er 4,6 millj. kr. húsbréfalán. Leiga kemur einnig til
greina. Húsið er laus. Uppl.
í símum 456 4737, 464
0317 og 868 6626.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll nýstandsett. Parket
og flísar á gólfum. Uppl. í
síma 894 8630.
Hefur einhver fundið Canon A5 Zoom, stafræna
myndavél sem tapaðist á
Ísafirði 17. nóv. sl.? Finnandi vinsamlegast hafið
samband í síma 894 8630.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
á neðri hæð að Urðarvegi
49 á Ísafirði. Íbúðin er
94m². Upplýsingar í síma
456 3547 eftir kl. 19.
Til sölu er 4ra herb. íbúð á
1. hæð að Stórholti 7. Góð
og vel skipulögð blokkaríbúð. Blokkin var máluð að
utan sumarið 2000 eftir
gagngerðar viðgerðir. Uppl.
í síma 456 4640 e. kl. 19.
Til sölu eru sem nýir Rossignol brettaskór nr. 41.
Einnig er möguleiki að
skipta á þeim og stærri
skóm. Upplýsingar í síma
456 4552.
Svartir og hvítir prjónavettlingar með íslensku
rósamynstri töpuðust í Ísafjarðarbíói sl. föstudagskvöld. Finnandi hafi samband við Guðfinnu í síma
456 4560.
Til sölu er Yamaha Vimax
600 árg. 95, ekinn 2.200
mílur. Neglt belti, hnakktöskur, Megalan GPS 315,
hjálmur og yfirbreiðsla.
Uppl. í símum 456 8254 og
895 4115.
Einstæða móður með tvö
börn bráðvantar húsgögn í
góðu ásigkomulagi s.s.
kojur, kommóðu, eldhússtóla, helst gefins eða fyrir
lítinn pening. Á sama stað
er til sölu gaseldavél, tilvalin fyrir sumarbústaðinn.
Uppl. í síma 869 2354.
Sex mánaðakettling vantar gott heimili. Uppl. í síma
866 2906 eftir kl. 20.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Hjallaveg á Ísafirði. Er
laus. Uppl. í síma 456 3016
á kvöldin.
Hin árlega jólatorgsala
Styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar verður
haldin á Silfurtorginu á
laugardaginn 8. desember
og hefst kl. 15. Margt fallegt
og gott verður þar til sölu
s.s. laufabrauð, lummur,
kakó, tertur, kransar og
margt fleira.
Til leigu er 3ja herb. mjög
góð íbúð í Stórholti. Laus
strax. Upp. í símum 456
6249 og 897 6293.
Til sölu er Toyota Camry
árg. 89, sjálfskiptur með
sumar- og vetrardekkjum.
Tilboð óskast. Uppl. í síma
456 7305 og 862 2755.
Foreldrar og/eða forráðamenn menntaskólanema á
Ísafirði! Fyrirhugaður
stofnfundur foreldrafélags Menntaskólans á Ísafirði verður haldinn á sal
skólans fimmtudaginn 6.
desember kl. 20:30. Allir
foreldrar og/eða forráðamenn eru hvattir til að
mæta.
Slysavarnakonur! Munið
jólafundinn 12. desember
í Kiwanishúsinu kl. 20:00.
Munið eftir jólapakkanum.
Smáauglýsingar BB
eru ókeypis fyrir
einstaklinga og
félagasamtök.
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Tómstundamiðstöð fatlaðra opnuð í Hafnarhúsinu

Allur stuðningur vel þeginn
Tómstundahús fyrir þroskahefta eða fólk með aðra andlega fötlun hefur verið opnuð
á Ísafirði. Hér er um að ræða
samstarfsverkefni Ísafjarðarbæjar og Svæðisskrifstofu
málefna fatlaðra.
Tómstundamiðstöðin er í
húsnæði því á efri hæð í Hafnarhúsinu á Ísafirði, þar sem
Sjómannastofan var á sínum
tíma. „Það er afar mikilvægt
fyrir fólkið að geta komið á
svona stað“, segir Sigurrós
Sigurðardóttir stuðningsfulltrúi. „Hér kemur mannskapurinn og fær sér kaffi, vinnur

að föndri, les blöðin og spilar
eða gerir eitthvað annað sér
til gamans og afþreyingar.“
Ekki er um fastan opnunartíma að ræða, að minnsta kosti
ekki fyrst um sinn. „Við sem
erum í frekari liðveislu komum hingað með fólkinu okkar
og erum hér með þeim eftir
hentugleikum hverju sinni.
Hins vegar er enginn fastur
starfsmaður.“
Fólkið sem sækir þennan
stað mun vera kringum tuginn
í fyrstunni en Sigurrós segir
að því eigi örugglega eftir að
fjölga. Miðstöðin er ætluð

fötluðum úr öllum byggðum
Ísafjarðarbæjar og Sigurrós
segir að starfsemin muni eflast
og þróast hægt og rólega.
„Hins vegar höfum við enga
peninga úr að spila. Bæði
Bókhlaðan og Essó-Birkir á
Ísafirði hafa gefið okkur
ýmislegt til föndurs og afþreyingar og vel væri þegið að
fleiri gerðu slíkt.“ Þeir sem
vilja leggja þessu starfi lið,
hvort sem það eru fyrirtæki
eða einstaklingar, geta haft
samband við Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Ísafirði.

Spjallað yfir kaffi í nýju félagsmiðstöðinni.

Litið til Ísafjarðar sem fyrirmyndar í afbrotaforvör
num
afbrotaforvörnum

Hlynur Snorrason valinn í
vinnuhóp ríkislögreglustjóra
Hlyni Snorrasyni lögreglufulltrúi á Ísafirði hefur verið
falið að taka sæti í vinnuhóp
vegna afbrotaforvarna á vegum embættis ríkislögreglustjóra. „Það er til þess tekið
innan lögreglunnar og víðar,
að lögreglan á Ísafirði hefur
sinnt þessum málum með
miklum ágætum og embættið
hefur lagt metnað í byggja

upp að sumu leyti einstakt
forvarnastarf í samvinnu við
aðra“, segir Gísli Pálsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn við
embætti ríkislögreglustjóra.
„Það styrkir þennan hóp ríkislögreglustjórans, að lögreglustjórinn á Ísafirði hefur
fallist á að Hlynur Snorrason
lögreglufulltrúi taki þar sæti
og miðli af þekkingu sinni og

reynslu. Við teljum, að fyrir
vikið verði hér saman kominn
ágætur hópur lögreglumanna
sem hefur mikið starf að vinna
framundan og vonandi öllum
til góðs“, segir Gísli.
Væntanlega verða fimm
manns í þessum hópi sem
Erna Sigfúsdóttir lögreglufulltrúi við embætti ríkislögreglustjóra mun leiða. Gísli Pálsson

segir að hópnum verði falið
að taka saman efni um forvarnir sem öll lögregluembætti muni síðan geta notað.
„Þetta er liður í því að samræma störf lögreglunnar á for-

varnasviði og jafnframt að
auðvelda einstökum lögregluembættum að vinna úr þessu
efni. Þau sem verða í þessum
hópi hafa öll starfað að þessum málum og flest í langan

tíma og viðað að sér margvíslegri þekkingu. Þar er ekki
síst litið til þess sem gert hefur
verið á Ísafirði og þá sérstaklega starfs Hlyns Snorrasonar.“

Héraðsskjalasafnið kaupir fullkominn filmuskanna

Gömlum litmyndum bjargað með nýjustu tækni
Héraðsskjalasafnið á Ísafirði keypti nýlega filmuskanna af fullkomnustu gerð
sem m.a. á að nota til að
skanna inn þær litfilmur safnsins sem liggja undir skemmdum.
Að sögn Jóhanns Hinrikssonar, forstöðumanns skjalasafnsins, er ætlunin að skanna
filmurnar áður en þær verða
ónýtar. Forgang hefur filmusafn sem Leó Jóhannsson ljósmyndari gaf safninu fyrir
nokkrum árum en þar eru elstu
myndirnar þegar farnar að
upplitast og brýnt að skanna

þær áður en þær skemmast
frekar.
Segir Jóhann að næstu vikur
verði notaðar til að prófa tækið
og læra á það en síðan er ætlunin að hefjast handa af fullum krafti við innskönnun á
filmunum sem er heilmikið
verk. Hugmyndir eru uppi um
að fá jafnvel fólk af atvinnuleysisskrá til að sinna þessu
starfi enda hefur Héraðsskjalasafnið góða reynslu af
slíku. Fyrir nokkrum árum var
fólk af atvinnuleysisskrá einmitt fengið til að vinna við
frágang á ljósmyndum og

filmum. Jóhann segir hins
vegar á það að líta, að vinnan
við skönnunina sé vandasöm
og því gæti jafnvel verið nauðsynlegt að fá fagfólk til verksins en því myndi væntanlega
fylgja umtalsverður kostnaður.
Filmuskanninn er af gerðinni Nikon Coolscan 8000
með 4000 punkta upplausn
og kostaði kr. 362.600. Styrkir
fengust til kaupanna frá Þjóðhátíðarsjóði (kr. 200.000) frá
Minjasjóði Önundarfjarðar
(kr. 100.000) en heimamenn
lögðu til það sem eftir stóð.

Löng leit á enda hjá Skíðafélagi Ísfirðinga

Bandarískur skíðagönguþjálfari kemur
Loksins eftir um hálfs árs
leit, bæði hérlendis og erlendis, hefur göngunefnd Skíðafélags Ísfirðinga tekist að fá
þjálfara til að taka við gönguliði félagsins. Hann er bandarískur og heitir Mike McCarron og hefur síðustu árin þjálfað skólalið og unglingalið í
skíðagöngu. Auk þess hefur
hann þjálfað maraþonhlaup6
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ara og fleira íþróttafólk. Þessa
dagana er unnið að því að afla
tilskilinna leyfa fyrir hann til
atvinnu og dvalar á Íslandi.
Vonir standa til þess að Mc
Carron geti verið kominn fyrir
fyrsta bikarmót vetrarins sem
fram fer á Akureyri helgina
15.-16. desember. Reiknað er
með því að hann dveljist hér
til loka keppnistímabilsins í
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vor.
Búið er að útvega nýja þjálfaranum húsnæði en aftur á
móti vantar húsgögn og húsbúnað hverskonar. Þeir sem
gætu lánað sófa, stóla, borð,
potta, pönnur, diska, koppa
og kirnur o.s.frv. til vors eru
beðnir að hafa samband við
Kristbjörn í versluninni Núpi
hið fyrsta.

Falleg
föt fyrir
falleg börn í
öllum
stærðum!

Sígildar dragtir frá

Verið velkomin!
Kaffi á könnunni!
Opið til kl. 18
á laugardag

Margir litir

Jólasteikina færðu hjá okkur!
Ferskleiki er í fyrirrúmi í
okkar rómaða kjötborði!
Opið laugardaginn 8. desember frá kl. 10-21
og sunnudaginn 9. desember frá kl. 12-21
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Meira en fjögur hundruð sjómenn börðust við að halda skipum sínum á
floti í Ísafjarðardjúpi í mannskaðaveðrinu eftirminnilega í ársbyrjun 1968

Útkall í Djúpinu
Í febrúarbyrjun 1968 brast á aftakaveður við
norðanvert landið og börðust á fimmta hundrað
sjómanna við að halda skipum sínum á floti í í
Ísafjarðardjúpi í tíu stiga gaddi og gífurlegri ísingu.
Í þessu veðri fórst 659 tonna breskur togari, Ross
Cleveland, nánast við mynni Skutulsfjarðar og með
honum átján menn. Heiðrún II frá Bolungarvík fórst
með sex manna áhöfn undan Bjarnarnúpi og breski
togarinn Notts County strandaði við Snæfjallaströnd
með 19 menn um borð. Ekki mátti miklu muna að
fleiri skip færust í ofviðrinu.
Bretar og Íslendingar stóðu á öndinni er fréttist að
einn maður, Harry Eddom, hefði komist af þegar
Ross Cleveland fórst. Áhöfnin hafði þá verið talin af
í tæpa tvo sólarhringa. Fjórtán ára drengur frá
bænum Kleifum í Seyðisfirði, Guðmann Guðmundsson, fann Harry nær dauða en lífi.
Atburðurinn vakti heimsathygli og þótti með ólíkindum að maðurinn skyldi lifa af þá erfiðleika sem
hann hafði gengið í gegnum. Um fjörutíu bresk-ir
fjölmiðlamenn komu til landsins og brutust út slagsmál á Keflavíkurflugvelli og á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði þegar fréttamenn kepptust um að fá að
taka myndir af endurfundum Harrys og eiginkonu
hans, Ritu, sem syrgt hafði mann sinn í á annan
sólarhring áður en hún frétti að hann væri á lífi.
Í bókinni Útkall í Djúpinu eftir Óttar Sveinsson er
þessum atburðum lýst. Óttar hefur talað við marga
sem að málinu komu, meðal annars skipverja um
borð í Notts County, Richard Moore, sem lýsir
angistinni um borð í strandaða togaranum. Varðskipsmenn á Óðni segja frá atburðunum eins og þeir
upplifðu þá, en þeir sýndur mikið hugrekki við að
bjarga áhöfn Notts County frá borði á strandstað við
erfið skilyrði. Björgunarmenn við Ísafjarðardjúp
lýsa aðstæðum og bjargvættur Harrys, Guðmann
Guðmundsson, sem árið 1968 var ungur sveitapiltur
í Seyðisfirði, lýsir því er hann gekk fram á skipbrotsmanninn. Síðast en ekki síst tjáir Harry Eddom
sig um reynslu sína, en til þessa hefur hann lítið
viljað tala um þessa örlagaríku atburði. Við grípum
niður í bókina þar sem menn við Djúp ganga fjörur í
leit að skipbrotsmönnum, lífs eða liðnum:
Ágúst Garðarsson frá Súðavík var einn þeirra sem ákveðið var að gengju fjörur með
Jóni Ragnarssyni í Álftafirði
og Seyðisfirði á mánudeginum:
„Við fórum með bátnum
Dröfn frá Súðavík og yfir
fjörðinn að Kambsneseyri.
Síðan fórum við á skektu í
land. En veðrið var svo kolvitlaust að aldan skilaði okkur
fimm til sex metra upp í fjöru.
Okkur hreinlega skolaði upp
á land. Við urðum að hafa
okkur alla við til að næsta
alda tæki okkur ekki út á ný –
stukkum úr bátnum og drógum hann upp. Þetta var gríðar8
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leg kvika.“
Jóni leist ekki á blikuna:
„Með okkur Ágústi var
Ragnar Þorbergsson. Er við
komum í land gengum við
fyrir nesið. Þegar við vorum
komnir miðja vegu milli Kambsnessins og bæjarins Eyrar
fundum við björgunarhring og
ýmislegt dót. Þetta var greinilega úr Ross Cleveland.
Veðrið var svo kolbrjálað
að ekki var um annað að ræða
en að snúa aftur heim. Við
vorum sóttir aftur á Dröfn. Á
Álftafirðinum var hafsjór sem
var mjög óvenjulegt. Þennan
dag hafði fundist lík manns af
breska togaranum rétt utan við

Frásagnir breskra blaða af atburðunum í Ísafjarðardjúpi.
Súðavík. Það var lagt til í bátur. Við vorum búnir að
frystihúsinu Frosta. Annar hreinsa alveg frá honum nema
hópur hafði gengið fjörurnar þann klaka sem var undir honinn Sjötúnahlíð í Álftafirð- um út við síðuna. Þar var ekki
inum og annað lík hafði fund- hægt að komast að. Tvö stög
ist inn undir Hattareyri að voru á bátnum og höfðum við
austanverðu í firðinum.“
brotið ísinn beggja megin við
Í höfninni á Ísafirði hjuggu þau. Við svo búið settumst
varðskipsmenn af kappi ísinn við þrír eða fjórir saman undir
af skipinu til að það yrði sjó- kjölinn á bátnum og spyrntum
hæft á ný. Fleiri verkefni biðu. í ísstykkið þannig að það
Sigurjón stýrimaður var hrundi fyrir borð. Þegar stykkeinn þeirra sem voru úti á þil- ið féll ruggaði skipið og það
fari:
hallaðist um að minnsta kosti
„Síðdegis á mánudag vor- eina til eina og hálfa gráðu í
um við að ljúka við að hreinsa hitt borðið – greinileg slagklakann af skipinu þar sem síða.
við lágum við bryggju. StjórnÉg fór að hugsa: „Hvað var
borðsmegin var vélarlaus ára- eiginlega mikill ís á skipinu

þegar mest var hjá okkur úti í
Ísafjarðardjúpi um nóttina?“
Hálfri annarri klukkustund
eftir að Notts County-menn
fóru í land vorum við enn að
berja klakann af skipinu og
moka honum fyrir borð. Sá
ég þá allt í einu mann koma
gangandi niður bryggjuna. Er
ég sá hver þetta var leið mér
skringilega. „Er það rétt sem
ég sé?“ spurði ég sjálfan mig
og góndi á manninn til að fullvissa mig um að ég væri ekki
að fara mannavillt.
„Ha, getur þetta verið?“
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Ósofnir
og kúguppgefnir

Ekki bar á öðru. Þetta var
maðurinn af Notts County
sem ég hafði haft svo mikið
fyrir að bera neðan úr borðsal
og alla leið út á bryggju
skömmu áður! Hann var nú
kominn þarna í stígvélunum
sínum, trollbuxum sem voru
með smekk og axlaböndum
og yrjóttri, ljósgrárri ullarpeysu.
Hér var maðurinn kominn
og hinn sprækasti!
Ekki var ég í neinu sérstöku
skapi til að ræða mikið við
þennan mann aftur. Við vorum
ósofnir og kúguppgefnir; alltof þreyttir til að bera fullvaxna
menn á bakinu upp og niður

Harry Eddom ásamt Ritu, eiginkonu sinni, og dótturinni Natalee sjö mánaða. (Dark Winter – The Hull Daily Mail)

Fregnin um að skipbrotsmaður af Ross Cleveland hefði komist lífs af fór eins og eldur í
sinu um Ísafjörð og múgur og margmenni hafði safnast á hafnarbakkann til að fylgjast
með þegar komið var með skipbrotsmanninn. (Jón Aðalbjörn Bjarnason / Þjóðviljinn)

Varðskipið Óðinn rétt eftir að áhöfn Notts County hafði verið bjargað um borð. Glöggt má
sjá ísinguna á skipinu. Zodiac-báturinn sem stýrimennirnir á Óðni höfðu farið á yfir í togarann liggur við skipshlið og ef rýnt er í myndina má einnig sjá gúmbátinn af Notts County
fremst á myndinni. (Valdimar Jónsson)
stiga að tilefnislausu. En að
koma svo gangandi fullfrískur
til baka skömmu síðar var einum of mikið fyrir mig. Ég
hafði unnið sleitulaust við
klakabarning úti á dekki og
ekki sofið dúr í vel á annan
sólarhring. Ég hafði fengið
alveg nóg.“
Útlit var fyrir að flestir í
áhöfn Óðins myndu hvílast
um sinn – nær allir nema
Valdimar Jónsson loftskeytamaður:
„Þegar ég horfði á eftir
áhöfn Notts County fara í land
hafði ég ekki hugmynd um
hver loftskeytamaðurinn var
sem ég hafði talað svo oft við
um nóttina og morguninn.
Hann fór bara í land á Ísafirði
með hópnum. Um kvöldið
fengu flestir í áhöfn varðskipsins að fara að sofa eftir að
búið var að brjóta mesta ísinn
af. En mín beið að setja upp
loftnetin til að þau yrðu tilbúin
fyrir næstu siglingu. Ég var
hins vegar svo heppinn að fá
góðan mann á Ísafirði, Grím
Jónsson, gamlan loftskeytamann hjá Landhelgisgæslunni, til að hjálpa mér. Við
sóttum baujuvír og ákváðum
að setja hann upp í staðinn
fyrir koparvír.
Ég hafði lítið sem ekkert
sofið í tvo sólarhringa.“

Tveir finnast
látnir í gúmbát
Komið var fram á mánudagskvöld. Inni í Seyðisfirði
höfðu áhöfn og leitarmenn á
vélbátnum Sólrúnu siglt um
til að freista þess að finna eitthvað frá hinum sokkna togara

og Heiðrúnu II. Inni í firðinum
höfðu menn einskis orðið
varir.
Gúmbáturinn með líkum
Barrys og Wallys var austanvert fyrir miðjum firði. Þaðan
var meira en fjögurra kílómetra gönguleið að næsta bæ,
Kleifum, sem Harry Eddom
hafði ekki hugmynd um að
væri þarna. Þar voru engin
útiljós – einungis tírur bárust
frá olíulömpum í suðurgluggum. Harry hafði hins vegar
fyrr um daginn komið auga á
ljósin á bænum Eyri, handan
fjarðarins, og verið ljóst að
þangað kæmist hann aldrei
hjálparlaust.
Leiðin frá Lækjum utan við
Hrúteyri, þar sem bátinn rak
að landi, og inn að Kleifahvammi, sem er tæpum kílómetra innar í firðinum, er mjög
erfið yfirferðar ef ekki er farið
eftir götuslóðum. Fjaran er
víðast hvar ófær á þessari leið.
Kleifahvammur er auðveldari
yfirferðar en þar er hægt að
ganga eftir fjörunni að mestu
leyti en eftir að hvamminum
sleppir tekur við um 150 metra
torfær urð áður en komið er
inn í fjarðarbotninn.
Þegar Harry Eddom dró
gúmbátinn upp á land einhvern tíma um miðjan mánudag hafði hann fyrst ákveðið
að ganga norður með ströndinni en síðan hætt við og snúið
við enda var hann þá að halda
út fjörðinn.
En eitthvað varð hrakinn
maðurinn að gera ef hann
ætlaði ekki að deyja. Það var
annaðhvort að duga eða drepast. Hann hafði misst lífsvonina um borð í gúmbátnum.

Nú var hann vissulega kominn
í land en vonin um að hann
kæmist af virtist hverfandi lítil
miðað við þann eyðifjörð sem
honum sýndist hann vera
staddur í.
Harry vissi heldur ekki
hvað hann átti fyrir höndum
þegar hann byrjaði að klöngrast yfir stórgrýtið, klakastokkna kletta og hála urð.

Í nístingskulda
og einsemd
En þrátt fyrir að hátt í sólarhringur væri liðinn frá því
að Ross Cleveland sökk og
Harry væri orðinn hélaður að
utan, berhentur, blautur inn
að skinni og með stígvélin
hálffull af sjó þá var hann enn
á lífi.
Komið var svartamyrkur
inni í Seyðisfirði. Harry hafði
klifið klettabelti innarlega í
firðinum. Á kafla hafði hann
lent í vandræðum – ekki getað
gengið fjöruna og orðið að
klífa upp fyrir kletta sem náðu
alveg niður í sjó. Hann gekk
með erfiðismunum áfram
stórgrýttan brattann í nístingskulda og einsemd – návígi
við dauðann:
„Mér fannst ég þurfa að
draga fæturna á eftir mér. Það
var engu líkara en þeir væru
að losna af búknum. Tilfinning mín dofnaði og dofnaði.“
Í Bretlandi voru síðdegisblöðin komin út. Í Grimsby
Telegraph var haft eftir fulltrúa
útgerðar togarans Ross Cleveland að ekkert neyðarkall
hefði heyrst frá skipinu áður
en það sökk. „Það var enginn
tími fyrir áhöfnina að sjósetja

gúmbáta,“ sagði hann. „Veðrið mun meira að segja hafa
verið svo slæmt þarna að íslenskar björgunarsveitir, sem
sagðar eru þær dugmestu á
norðlægum slóðum, urðu að
halda kyrru fyrir.“
Matsveinninn á Ross
Cleveland, William Howbrigg, sem hafði veikst og orðið að fara af skipinu á Ísafirði
í janúar, var kominn heim til
Hull. Hann hafði greinilega
ekki verið feigur.
George Burres, skipstjóri á
Notts County, og David Barry
Stokes stýrimaður höfðu verið
lagðir inn á sjúkrahúsið á Ísafirði vegna kalsára. Stýrimaðurinn var einnig með brákaðan
ökkla. Þar áttu þeir eftir að
liggja um nokkurt skeið. Ljóst
var að skipstjórinn hafði auk
sára fengið snert af taugaáfalli.

Hættur að
finna fyrir fótunum
Harry Eddom gat með
naumindum hreyft fæturna.
Skjálfandi, vansvefta og vonlítill var hann kominn að
örmögnun. Hann hafði hvorki
bragðað vott né þurrt í sólarhring. Hann var farinn að nálgast hvítan sumarbústað við
læk innst í Seyðisfirði. „Mér
fannst ég sjá í myrkrinu að ég
væri að koma inn í fjarðarbotninn. Fyrr um kvöldið
hafði ég séð móta fyrir húsi.
Nú virtist ég ekki eiga langt

eftir að því. En þar voru engin
ljós eða merki um mannaferðir. Ég var nánast hættur að
finna fyrir fótunum. Ég megnaði ekki að ganga lengra. Fæturnir voru hættir að bera mig.
„Ég verð þó að reyna að
komast inn í húsið því hér
kemur mér enginn til bjargar,“
hugsaði ég. Þegar ég kom að
hlið hússins reyndi ég að berja
það að utan af veikum mætti.
Mér til mikilla vonbrigða var
greinilega enginn þarna og
hvergi spor að sjá í snjónum.
„Þetta er yfirgefið hús – hér er
enginn – nema kannski á
sumrin,“ hugsaði ég. Allt var
harðlæst og hlerar kirfilega
festir fyrir gluggana. Ég hafði
enga krafta til að brjóta mér
leið inn. Og því síður að
sparka upp hurðinni. Kraftar
mínir voru löngu þrotnir.
Var þetta nú búið hjá mér?
Bara nóttin fram undan, ég
komst hvergi og myrkrið kolsvart. Mér hafði fundist ég
greina ljós á einhverjum bæ í
firðinum. „Þangað er örugglega margra mílna gangur. Ég
megna ekki með nokkru móti
að ganga þangað,“ hugsaði
ég. Það eina sem ég gat gert
nú var að reyna að finna mér
skjól fyrir nístandi vindinum
til að minnka þjáningarnar.
Ég var búinn að missa tímaskynið en mér fannst þó komið langt fram á kvöld og öll
nóttin fram undan. Tími fannst
mér litlu skipta. Þessari
þrautagöngu minni hlaut að

fara að ljúka. Ekki átti ég von
á að lifa þetta af. En ef ég
vildi eiga minnstu von um það
mátti ég ekki sofna.

Ég má ekki sofna!
Augu mín voru að lokast.
Þreytan var yfirþyrmandi.
Mig langaði svo mikið að
hvíla mig. En ég vissi að ef ég
settist og gleymdi mér þá frysi
ég í hel. Þá myndi ég aldrei
sjá Ritu og Natalee litlu aftur.
Ég varð að vona – vona að
einhver kæmi og fyndi mig.
En líkurnar á því voru hverfandi.
Ég leit upp og í kringum
mig. Alltaf fannst mér óralangur vegur að ljósi sem ég
kom auga á einhvers staðar
utar í firðinum.
Ég hristi höfuðið til að vekja
sjálfan mig, hrista burt svefnhöfgann. Síðan klappaði ég
saman höndunum til að reyna
að fá blóðrásina í gang. Stundum fékk ég óstöðvandi
skjálftaköst. Það var eins og
allt æðakerfi líkamans væri
komið að því að frjósa.
Ég fór að tala við sjálfan
mig:
„Þú verður að halda þér
vakandi, þú verður að halda
þér vakandi, þú verður að ...“
Ég ýmist klappaði eða neri
saman berum höndunum og
pírði augun eða glennti þau
upp til skiptis. „Þú verður að
halda þér vakandi! Þú mátt
ekki sofna. Ef þú gerir það þá
...““

Harry Eddom kominn til Ísafjarðar. Hann fylgist með mönnunum sem halda á börunum.
(I.M. Daily Express)
MIÐVIKUDAGUR 5. DESEMBER 2001

49.PM5

9

19.4.2017, 09:49

9

Einar Oddur Kristjánsson á Flateyri, þingmaður Vestfirðinga, hefur jafnan
talist fremur sjálfstæður í skoðunum og málflutningi. Mikla athygli hafa vakið
umbúðalausar þrumuræður hans á Alþingi í vetur, þar sem hann hefur meðal
annars gagnrýnt á einu bretti alla stjórnmálaflokkana fimm harkalega fyrir framgöngu þeirra í fiskveiðistjórnarmálum. Þar hefur hann ekki hlíft sínum eigin
flokki og forystu hans fremur en öðrum. Landsþekkt er ennþá nafngiftin „bjargvætturinn frá Flateyri“ sem Einar Oddur hlaut á dögum þjóðarsáttarinnar frægu
fyrir um áratug. Þá var hann formaður Vinnuveitendasambands Íslands og var
höfundur eða guðfaðir þeirrar sáttagerðar milli „aðila vinnumarkaðarins“ sem
var forsenda þess að óðaverðbólgan hjaðnaði og efnahagsmál á Íslandi gerbreyttust á skömmum tíma, þjóðinni allri til hagsbóta. Ein af forsendum þess,
að formanni Vinnuveitendasambandsins tókst að skapa farsælan viðræðugrundvöll og skilning á milli þeirra fylkinga sem jafnan hafa tekist á með
misjafnlega harðvítugum hætti, hefur verið rakin til uppruna hans og uppvaxtar
við alla almenna vinnu í litlu sjávarplássi og náinna kynna af hlutskipti hinna
vinnandi stétta. Einar Oddur er m.a. varaformaður fjárlaganefndar Alþingis og
hefur verið röggsamur í nefndarstörfum. Á Alþingi í síðustu viku gagnrýndi
hann m.a. framgöngu samninganefnda ríkis og sveitarfélaga og segir hann að
undanlátssemi þeirra fyrir óhóflegri kröfuhörku opinberra starfsmanna komi
verst niður á kjörum allrar alþýðu í landinu, fyrir utan að grafa undan stöðugleikanum í efnahagsmálum Íslendinga. Skoðanir Einars Odds eru jafnan skýrar
og röksemdir hans auðskildar og málflutningur hans ekki alltaf mjög diplómatískur. Það virðist nokkuð þversagnarkennt í ljósi þess diplómatíska þrekvirkis
sem hann vann sem „bjargvætturinn frá Flateyri“ á sínum tíma.
Bæjarins besta ræddi við Einar Odd um íslensk efnahagsmál og undirstöðu
þeirra, um þjóðarsáttina margfrægu, um stjórnkerfi fiskveiða og ráðstefnuna um
bætta umgengni við fiskistofnana sem haldin var á Ísafirði um fyrri helgi, um
breytta kjördæmaskipan og áhrif hennar á stöðu Vestfirðinga, og um líf eða
dauða byggðar á Vestfjörðum. Varðandi síðastnefnda atriðið er umsögn Einar
Odds hvorki löng né flókin: „Ef við sættumst við fiskveiðistjórnkerfið á bolfiskinum eins og það er í dag, þá erum við dauðir.“ Við byrjum á ráðstefnunni á
Ísafirði um fyrri helgi, sem Guðmundur Halldórsson trillukarl í Bolungarvík var
frumkvöðull að, en þar komu saman fulltrúar og stuðningsmenn ólíkra fiskveiðistjórnkerfa og fulltrúar ólíkra hagsmunahópa og báru saman bækur sínar.

„Ef við sættumst við fiskveiðistjó
fiskinum eins og það er í dag, þá e
– segir Einar Oddur Kristjánsson, sem ætlar sér að halda sæti sínu á Alþingi í næstu kosningum sem verða samkvæmt breyttri kjördæmaskipan
„Ég er sannfærður um að
ráðstefna af þessu tagi er hin
rétta leið. Ástæðan er sú, að
okkur sem búum á landsbyggðinni verður að takast að
gera þjóðinni grein fyrir því
að hér er ekki eingöngu um
okkar hagsmuni að ræða,
heldur eru þetta hagsmunir
hennar allrar. Við höfum fylgt
núverandi fiskveiðistjórnkerfi
hátt á annan áratug og á þeim
tíma höfum við bara farið
afturábak. Við höfum fiskað
frá 45 til 55 prósent af því
sem hér var áður veitt af bolfiski. Allar sjávarútvegsbyggðirnar hringinn í kringum
Ísland voru stofnaðar og
grundvallaðar einmitt til þess
að veiða þennan fisk. Fiskveiðarnar eru forsenda allra
þessara byggða.“

Vandi sem snertir
alla Íslendinga
„Ef við förum bara afturábak, eins og við höfum sannanlega verið að gera í sautjánátján ár, þá bíður okkar voði
sem þarf varla að lýsa fyrir
fólkinu. En þetta er um leið
stærsta efnahagsvandamál Íslands. Kannski í rauninni eina
efnahagsvandamálið sem Ís10
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lendingar eiga við að stríða.
Bolfiskveiðarnar sem hafa
verið undirstaðan í útflutningsafurðum okkar Íslendinga
eru ef til vill ekki nema rétt
tæpur helmingur af því sem
við trúðum að hafið kringum
Ísland gæti boðið og við gætum veitt.
Nú er alltaf verið að tala
um fallandi gengi íslensku
krónunnar. Ástæðan fyrir
fallandi gengi krónunnar um
þessar mundir er bara eitt: Það
vantar meiri gjaldeyri. Okkur
vantar meiri fisk til að fá meiri
gjaldeyri. Þetta vandamál er
þannig að snerta hvern einasta
Íslending og framtíð hans.“
– Ræður þínar á Alþingi í
vetur um fiskveiðistjórnarmál
hafa vakið athygli, að ekki sé
meira sagt. Ertu ef til vill of
mikill sjálfstæðismaður að
eðlisfari, of sjálfstæður maður, til að fylgja endilega og
skilyrðislaust hinni opinberu
línu Sjálfstæðisflokksins,
hver sem hún er á hverjum
tíma?
„Þetta er ekki spurning um
flokkslínu Sjálfstæðisflokksins. Ég hef verið að vekja athygli á því, að hér eru fimm
flokkar. Tveir þeirra, stjórnarflokkarnir Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur,

vilja núna grípa til þeirra aðgerða að setja einhvern smáskatt á sjávarútveginn. Mér er
alveg ómögulegt að skilja
hvaða bati gæti verið í því að
setja einhvern skatt á sjávarútveginn, sem á endanum gæti
aldrei lent annars staðar en á
sjómönnum. Ég bara skil það
ekki.
Hinir flokkarnir þrír, stjórnarandstöðuflokkarnir, hafa
hins vegar sameinast um þá
stefnu, að nú skyldum við fara
út í að þjóðnýta eitt eða tvö
prósent af aflaheimildunum á
hverju ári. Mér er líka alveg
óskiljanlegt hvað það myndi
bæta að taka veiðiheimildirnar
frá skipunum. Væru þær eitthvað betur komnar hjá hreppsnefndunum eða ríkinu eða einhverjum opinberum sjóðum?
Ef við erum að veiða hér í
röngu kerfi, eins og mig grunar mjög sterklega að við séum
að gera, ef við erum að gera
einhverjar stórkostlegar vitleysur, erum við þá einhverju
nær þó að við færðum nokkur
prósent af aflaheimildunum
til einhverra hreppsnefnda eða
bæjarstjórna eða ríkissjóðs?“

Útúrsnúningur og röfl
„Ég vek athygli á því, að

það sem allir flokkarnir fimm
hafa fram að færa í þessum
efnum er í besta falli hægt að
kalla útúrsnúning og röfl.
Menn eru ekkert að horfast í
augu við það stórkostlega
vandamál sem við blasir, að
við erum að fara afturábak.
Það er byggðavandinn. Ég bið
menn einfaldlega að horfast í
augu við þessar bláköldu staðreyndir.“
– Hefur þú í rauninni trú á
því, að hægt verði að ná einhverri þolanlegri sátt um
stjórn fiskveiða við Ísland –
við skulum kalla það þjóðarsátt upp á gamla móðinn –
þannig að jafnframt verði
hægt að byggja upp fiskistofnana?
„Ég hef sannarlega trú á
því. Við verðum að hafa trú á
því. Málið lítur svona út í mínum huga:
Ef við tökum uppsjávarfiskana, þá hefur aflamarkskerfið
að mínu viti, og að ég held
flestra sem ég þekki, gengið
ágætlega við síldveiðarnar og
loðnuveiðarnar. Hagfræðin
hefur alveg sannað sig að vera
rétt. Aflaheimildirnar hafa
færst saman. Það er gríðarlega
mikil og góð nýting á framleiðslutækjunum, bæði til
lands og sjávar. Það er líka

mikill arður í þeim veiðum og
þeirri vinnslu núna. Ég veit
ekki betur en það ríki sátt í
þessari grein sjávarútvegsins.
Og sáttin er einfaldlega vegna
þess að við erum að ná árangri.
Aldrei mun ríkja sátt um
stjórn bolfiskveiðanna nema
við getum sýnt fram á tvennt:
Í fyrsta lagi að við séum að ná
efnahagslegum árangri. Í öðru
lagi að við höfum ástæðu til
að trúa því að veiðarnar séu
sjálfbærar, að við séum ekki
að spilla þeirri náttúru sem
fæðir þessar fiskitegundir.
Það er mjög áberandi og
eftirtektarvert, að vitund fólks
um náttúruvernd hefur farið
mjög vaxandi og það held ég
að sé mjög gott. Menn eru
farnir að horfa til þess að þeir
megi ekki spilla landinu, megi
ekki spilla gróðrinum. Allt er
það af hinu góða. En það er
náttúran undir yfirborði sjávarins kringum landið sem
fæðir þetta þjóðfélag og hefur
verið forsenda þess að við
gætum lifað hér. Umgengnin
um þá náttúru hlýtur að skipta
öllu máli. Mér er nær að halda
að menn horfi ekki á þá náttúru eins og þeim ber. Einmitt
þess vegna er ráðstefna eins
og Guðmundur Halldórsson
stóð fyrir svo gríðarlega mik-
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ilvæg. Á þeim nótum verðum
við að vinna.“
– Heldurðu að þessi ráðstefna verði í rauninni að einhverju gagni?
„Dropinn holar steininn. Ég
hygg að öllum sem sátu ráðstefnuna hafi þótt það gríðarlega athyglisvert sem færeysku framsögumennirnir
höfðu að segja. Ekki síst þótti
mér athyglisvert, að krókaveiðimaðurinn sem rær á litlum báti virtist vera mjög sáttur
og stórútgerðarmaðurinn sem
gerir út átta togara var líka
mjög sáttur. Þeir sýndu báðir
fram á það með mjög athyglisverðum rökum, að þeir hefðu
fulla ástæðu til að trúa því að
þeir væru að fikra sig áfram á
réttri leið.“

Vestfirðingar
ekki einir á báti
– Eftir tiltölulega skamman
tíma verður kosið til Alþingis
samkvæmt nýju kjördæmaskipulagi. Koma Vestfirðingar
til með að drukkna í þessu
nýja fyrirkomulagi? Þeir hafa
átt allmarga fulltrúa á þingi
en nú verður væntanlega mikil
breyting á. Til hvers leiðir
þessi breyting fyrir Vestfirði,

að vera framvegis fámennur
útkjálki í hinu víðlenda Norðvesturkjördæmi?
„Það hefur legið fyrir frá
upphafi, að þessi breyting
mun rýra mjög áhrif Vestfirðinga í þinginu. Það vissu menn
alltaf og það mun koma mjög
berlega í ljós. Ég vil taka fram
að mér leist alltaf illa á þessa
breytingu enda beitti ég mér
gegn henni í þinginu ásamt
nokkrum öðrum mönnum.
Hins vegar vil ég meina, og
það held ég að sé aðalatriðið
sem við verðum að horfa á, að
hagsmunir Vestfirðinga liggja
í því að við náum skynsamlegum tökum á fiskveiðistjórninni. Það skiptir okkur
öllu máli. En það skiptir líka
máli fyrir alla landsbyggðina
og alla Íslendinga. Það skiptir
öllu fyrir sjávarplássin hringinn í kringum landið að þetta
takist. Við Vestfirðingar megum því ekki líta svo á, að við
séum einir á báti. Það eru
sömu hagsmunamálin hjá öllum eins og hjá okkur. Þó að
við séum kannski sárar leiknir
en sumir aðrir rétt í svipinn,
þá mun hið sama yfir alla aðra
ganga ef okkur tekst ekki að
stöðva þennan hrunadans, ef
okkur tekst ekki að koma einhverri vitrænni stjórn á bolfiskveiðarnar.“
– Ef við lítum á línurit af
„hrunadansinum“ þó ekki sé

gera það. Það er margt annað
sem getur orðið okkur til eflingar og hjálpar. En fiskveiðarnar og fiskvinnslan voru forsenda byggðanna. Við megum
ekki missa sjónar á því meginatriði, að þær eru það enn
og verða það áfram. Við verðum að standa þannig að fiskveiðunum, að við fáum að
njóta okkar lands- og sjávargæða.“

Þjóðarsáttin
margfræga
– Þú ert kallaður guðfaðir
þjóðarsáttarinnar frægu. Í
hverju var hún fólgin? Er hún
um þessar mundir á leiðinni
fjandans til eftir stöðugleika
og hagsæld í heilan áratug?
„Þjóðarsáttin var fólgin í
því, að aðilar vinnumarkaðarins náðu samstöðu með flestum. Ekki öllum. Háskólamenntaðir ríkisstarfsmenn
neituðu að vera með. En flestir
náðu samstöðu um að koma
þjóðfélaginu inn á veginn aftur, ef svo má segja. Við vorum
hreinlega komnir út af. Það
þarf ekki að rekja þá hörmungarsögu alla. Þetta tókst
með mikilli samstöðu og það
hefur tekist að halda þjóðfélaginu á þeirri braut alla tíð
síðan.
Það byggist á tvennu:
Annars vegar á því að við

ASÍ ábyrgara en
ríkisstarfsmen
„Hitt er annað mál, að mér
hefur fundist á undanförnum
árum að ríkisstarfsmenn hafi
alls ekki þessa sömu afstöðu
og Alþýðusambandið. Þeir
hafa farið fram með miklum
garragangi. Þeir hafa verið að
heimta til sín stærri hluta og
meiri kauphækkanir en hinn
almenni verkamaður hefur
fengið, meira en hinn almenni
launþegi á Íslandi hefur fengið. Þetta hefur valdið því, að
samneyslan á Íslandi hefur
vaxið verulega. Og þá verður
eitthvað undan að láta. Það er
gengið sem er núna að láta
undan. Við verðum þá annað
hvort að minnka einkaneysluna eða fjárfestingarnar.
Af þessu hef ég miklar
áhyggjur. Ég vona þó að okkur
takist nú í vetur að ná þessu
skaplega saman og ég vil
meina að það sé hægt. En ef
það tekst, þá má það ekki endurtaka sig á næstu árum, að
ríkisstarfsmenn séu einhverjir
forgangshópar í samfélaginu.
Það má ekki gerast aftur. Það
verður að taka kjara- og launamál hins opinbera miklu harðari tökum en gert hefur verið
á undanförnum árum. Það er
einfaldlega óhjákvæmilegt.“
– Sumir segja að flokkurinn

mála því. Ég hafði starfað sem
forystumaður í Sjálfstæðisflokknum í 25 ár áður en ég
gerðist þingmaður. Auðvitað
breytast flokkar. Umhverfið
er að breytast. Allur heimurinn
er að breytast. En ég held að í
öllum meginatriðum sé Sjálfstæðisflokkurinn sami flokkurinn og hann hefur alltaf verið. Hann hefur alltaf haldið
fram hinum borgaralegu
áherslum sínum. Hann hefur
alltaf haldið fram markaðshyggjunni. Hann hefur alltaf
staðið harðan vörð um samhjálp.
Það eru furðulega margir
sem rugla saman hugtökunum
samhjálp og sósíalismi. Þetta
eru tvö mjög ólík hugtök.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur
alltaf staðið að samhjálp og
ég veit engin teikn þess að
hann sé neitt að hverfa frá
því. Öðru nær. Samhjálp í
samfélagi okkar er núna, þveröfugt við það sem stjórnarandstaðan heldur fram, miklu
meiri en hún hefur nokkurn
tímann verið áður.“

Svo verður
auðna að ráða ...
– Í lokin skulum við víkja
aftur að næstu þingkosningum, sem nú nálgast óðum.
Eins og áður kom fram verður
naumast þröng á þingi af Vest-

kveiðistjórnkerfið á boldag, þá erum við dauðir“
nema tíu-tuttugu ár aftur í tímann, þá sjáum við að fólkinu
fækkar jafnt og þétt á Vestfjörðum. Núna eru Vestfirðingar rétt um átta þúsund eða
innan við 3% af íbúum landsins. Verður þessi þróun stöðvuð?
„Við verðum að gera ráð
fyrir því, að búferlaflutningar
geta átt sér eðlilegar orsakir
og ekkert við því að gera. Hins
vegar megum við ekki láta
það yfir okkur ganga, að samkeppnisstaða sjávarútvegsins
sé skert. Ef við skekkjum samkeppnisstöðuna, þá sigla peningarnir vitlaust, alveg eins
og skip siglir vitlaust ef við
skekkjum kompásinn. Ég hef
til dæmis margsinnis tekið
það upp og fullyrt það og fengið ýmsar kárínur fyrir, að landvinnslan standi alls ekki rétt
gagnvart þeim leikreglum sem
til dæmis vinnsluskipin hafa.
Meginatriðið er, að sjávarútvegurinn og fiskvinnslan
eru grundvöllurinn sem við
Vestfirðingar stöndum á. Á
þessum grundvelli byggðust
Vestfirðir. Vegna hans voru
Vestfirðir eitthvert þéttbýlasta
og gjöfulasta svæði Íslands á
18. öld. Það getur aldrei neitt
komið í staðinn fyrir sjávarútveginn. Við getum styrkt
þessar byggðir á margan hátt
og það er verið að reyna að

höfum borið gæfu til að láta
markaðinn um svo fjöldamargt í verðmynduninni sem
áður var handstýrt. Stærsta og
merkasta atriðið í því var afnám hins skelfilega Verðlagsráðs sjávarútvegsins. Við gáfum fiskverðið frjálst, við gáfum gjaldeyrinn frjálsan, við
gáfum vextina frjálsa, við
gjörbreyttum allri viðskiptalöggjöf Íslands. Þátttakan í
EES varð líka til þess að við
urðum að gangast undir þau
samkeppnislög sem gilda í
Evrópu. Þetta hafði úrslitaáhrif. Ef við hefðum ætlað að
halda áfram í gamla handstýrða kerfinu, þá hefðum við
skautað beint út í móa aftur.
Í öðru lagi, sem ég held að
hafi verið meginmálið, var hin
ábyrga afstaða Alþýðusambands Íslands, sem á síðari
árum hefur ávallt viljað meta
hlutina í heild. Þannig komumst við út úr þeim átökum
sem allir báru skaða af, þessum eilífa eltingaleik milli
kaupgjalds og verðlags. Þetta
hefur borið mjög ríkulegan
ávöxt. Síðastliðinn áratugur
er mesti og besti framfaratími
Íslands. Við höfum aldrei áður
náð að hækka eins mikið
kaupmátt á Íslandi og auka
eins mikið hagvöxtinn og á
liðnum áratug.“

þinn, Sjálfstæðisflokkurinn,
hafi verið að breytast á undanförnum árum og sigla burt frá
gömlu borgaralegu íhaldsgildunum, burt frá hófsömum
íhaldsmönnum af skóla Ólafs
Thors, Bjarna Ben, Geirs
Hallgrímssonar og Jóhanns
Hafstein. Sumir segja að kjörorðið gamla Stétt með stétt sé
ekki lengur í gildi í flokknum
...

Flokkurinn
enn hinn sami
„Ég hef heyrt suma halda
þessu fram en ég er ekki sam-

firðingum eftir þær kosningar.
Hins vegar má búast við því,
að framboð þeirra þingmanna
sem nú sitja verði meira en
eftirspurn þegar kemur að
skipan framboðslista í hinu
nýja Norðvesturkjördæmi.
Augljóst er að ekki halda
nærri allir sætum sínum á Alþingi sem þar eru nú. Því skal
spurt beint út: Ætlarðu að
komast á þing sem aðalmaður
fyrir Norðvesturkjördæmi í
næstu þingkosningum?
„Já, ég hef hugsað mér að
fara í framboð. Svo verður
auðna að ráða hvaða lyktir
það fær.“

Atvinna
SKG-Veitingar óska eftir að ráða starfsmann vanan þjónustustörfum í veitingasal á
Hótel Ísafirði. Um fast starf er að ræða.
Nánari upplýsingar á staðnum milli kl. 14
og 16 alla virka daga.

Prófkjör
Ísafjarðarbær
Fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ hefur ákveðið að frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins við bæjarstjórnarkosningar
25. maí 2002 verði valdir í opnu prófkjöri.
Prófkjörið fer fram 19. janúar 2002.
Kjörgengir í prófkörinu eru allir fullgildir
meðlimir sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ, sem þar eru búsettir og eiga munu
kosningarétt í Ísafjarðarbæ við bæjarstjórnarkosningarnar 25. maí 2002.
Þátttaka í prófkjörinu er heimiluð öllum
fullgildum félögum sjálfstæðisfélaganna í
Ísafjarðarbæ sem þar eru búsettir og hafa
náð 16 ára aldri prófkjörsdaginn. Einnig er
þátttaka heimil þeim stuðningsmönnum
Sjálfstæðisflokksins sem eiga munu kosningarétt í bæjarstjórnarkosningunum 25.
maí 2002 og hafa fyrir lok kjörfundar undirritað beiðni um inntöku í eitthvert sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ eða undirritað
stuðningsyfirlýsingu við Sjálfstæðisflokkinn
samhliða þátttöku í prófkjörinu.
Hér með auglýsir kjörnefnd Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ eftir tillögum til
framboðs í prófkjöri. Hver tillaga skal borin
fram af 10 flokksmönnum búsettum í Ísafjarðarbæ. Framboðum skal skilað til formanns kjörnefndar Sjálfstæðisflokksins í
Ísafjarðarbæ, Unnar Brár Konráðsdóttur,
Aðalstræti 24, 400 Ísafirði, eigi síðar en 3.
janúar 2002 kl. 24:00, en þá rennur framboðsfrestur út.
Upplýsingar um kjörfund, kjörstaði, utankjörfundaratkvæðagreiðslu og prófkjörskrár
verður auglýst síðar.
Allar nánari upplýsingar um prófkjörið
veitir formaður kjörnefndar í síma 862 4241.
Kjörnefnd Sjálfstæðisflokksins
í Ísafjarðarbæ.

Fastur liður í undirbúningi jóla

Slysavarnakonur selja Línuna
Þessa dagana hafa ísfirskar slysavarnakonur verið að
ganga í hús og selja Línuna
sína. Línan er árlegt happdrætti kvennadeildarinnar
sem allir hér vestra þekkja
eftir nærri þrjátíu ára kynni
og útstilling vinninganna er
löngu orðinn ómissandi
þáttur í undirbúningi jólanna.
Búið er að stilla munum
út í glugga hjá ferðaskrifstofunni við hliðina á
Hamraborg á Ísafirði en
taka má fram, að þetta er
aðeins lítið brot af vinningunum. Dregið verður í Línunni 12. desember. Óhætt
er að hvetja fólk til að kíkja
í gluggann og skoða þessa
fallegu muni.

Hluti af vinningunum í
glugganum að Hafnarstræti 7 á Ísafirði.
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Kristján Þór Bjarnason
tónlistarkennari frá
Ísafirði í BB-viðtali:

„Eigum að
taka upp
hvetjandi
kerfi í
tónlistarkennslunni“
Deila tónlistarkennara um kaup og kjör leystist loksins í liðinni viku. Tónlistarkennarar voru
búnir að vera í verkfalli í rúman mánuð þegar
loksins náðust samningar milli þeirra og viðsemjenda þeirra. Þrýstingur á lausn deilunnar
var takmarkaður, þar sem áhrif verkfallsins
koma fyrst og fremst niður á börnunum sem
ganga í tónlistartíma til þessara kennara. Það
telur ekki mikið í útreikningum í þjóðartekjum
og vísitölum. Hins vegar er spurning hvernig
þjóðfélag Ísland væri ef ekkert tónlistarlíf væri
hér og engir tónlistarskólar. Og það segir auðvitað sitt að tónlistarkennarar eru á svo lágum
launum að þeir hika ekki við að þrauka langt
verkfall til að reyna að fá leiðréttingu á sínum
hlut.

Við hittum Ísfirðinginn
Kristján Þór Bjarnason á götu
hér á Ísafirði fyrir nokkrum
dögum. Hann hefur starfað
undanfarin ár sem tónlistarkennari á Akureyri en heimsótti fornar slóðir, tónlistarkennari í verkfalli. Nú er hann
snúinn til starfa á ný en við
spurðum hann um hlutskipti
og störf tónlistarkennara í
landinu.

Vilja sama og
aðrir kennarar
– Hvað viljið þið tónlistarkennarar eiginlega?
„Við viljum fá sömu laun
og grunnskólakennarar hafa
samið um. Munurinn er núna
að minnsta kosti 40 þúsund á
mánuði ef ekki meira. Byrjunarlaunin hjá okkur eru núna
um 104 eða 105 þúsund krónur. Og eftir tíu ára starfsreynslu eins og ég hef eru grunnlaunin komin í rúm 140 þúsund. Inni í því er fimm ára
háskólanám og full kennsluréttindi.“
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– Hvernig fá menn kennararéttindi við tónlistarskóla?
„Það er mjög misjafnt eftir
löndum. Það er hægt að stunda
nám í tónlistarháskólum án
þess að læra neitt um kennslu,
það fer bara eftir því hvað
fólk velur sér. Svo er kennslufræði í tónlist frekar ný grein,
kannski bara tuttugu ára eða
þar um bil. Þá á ég við sem
kennslufag í tónlistarskólum.
Nú er þetta orðið breytt, og
þar sem ég þekki til erlendis,
er þetta kennt sem sérstakt
fag í viðkomandi deild. Annars vegar er það almenn kennslufræði, þroskasálarfræði og
slíkt og svo hins vegar kennslufræði hvers hljóðfæris.“
– Hvert sóttir þú þína
menntun?
„Ég byrjaði að læra á gítar
hér í Tónlistarskólanum á Ísafirði hjá Jónasi Tómassyni.
Hann var þá nýkominn í bæinn, eftir nám erlendis. Við
vorum nokkur sem byrjuðum
að læra á gítar þá. Ég var hér í
tónlistarskólanum í fjögur ár.
Tvo vetur hjá Jónasi, en svo

var ég tvo vetur hjá Darrel,
bandarískum mannfræðingi
sem kenndi hér við Menntaskólann og líka á gítar. Áður
en ég fór út til Hollands lærði
ég í Tónskóla Sigursveins í
Reykjavík, og kenndi í einn
vetur hér fyrir vestan.“

Í Hollandi
Ég útskrifaðist frá Konsevatoríinu í Utrecht í Hollandi
eftir fimm ára nám, en fyrstu
tvö árin var ég í öðrum skóla í
Amsterdam sem nefnist Sweilinck. Utrecht er mikil háskólaborg og konservatoríið
eða tónlistarháskólinn er hluti
af háskólasamfélagi borgarinnar. Tónlistarháskólinn var
í gömlu húsnæði, gömlu
klaustri eða einhverri slíkri
byggingu, með sjálfstæðum
konsertsal og öllu, en salurinn
brann nú reyndar meðan ég
var þarna úti. Þetta varð stórbruni og kom í öllum fréttum.
Sennilega hefur kviknað í út
frá kaffiteríunni sem var líka í

húsinu. Það var byrjað að
endurbyggja húsið um það
leyti sem ég fór. Við þurftum
hins vegar að borða í skúrabyggingum á meðan.
Það voru nokkur hundruð
nemendur í tónlistarháskólanum. Það hafa verið þar fleiri
Íslendingar, mest tónskáld.
Við skólann var raftónlistardeild og margir Íslendingar
hafa komið við þar. Þessi deild
var síðar flutt til Den Haag.
Ég byrjaði á því að taka
inntökupróf, hafði jú lært á
klassískan gítar í mörg ár. Svo
tók við gítarnámið og öll hliðarfögin, tónlistarfræði, tónlistarsaga, kennslufræðin og æfingakennsla. Einn aðalkennarinn minn var Hollendingur,
einn af þeim fyrstu sem útskrifuðust á gítar í Hollandi.
Þetta var hefðbundin kennsla
í klassískum gítar. Og svo
voru útskriftartónleikar í lokin.
Ég byrjaði að kenna meðan
ég var úti í náminu. Það var
við International skólann og
The British Primary School,

sem eru einkaskólar fyrir
grunn og framhaldsskóla aldur. Það var Ástrali sem var
með mér í skólanum sem
stofnaði til þessarar kennslu.
Þetta er hluti af dagvist eftir
skóla, og foreldrarnir borguðu
beint í vasann. Svo þegar hann
fór aftur heim þá bað hann
mig að taka við. Ég var þarna
í tvö ár, og lét þá hollenskan
kunningja minn taka við af
mér. Hann gerir það bara gott,
hefur aukið kennsluna og lifir
góðu lífi á þessu úti núna. Ég
hefði kannski aldrei átt að fara
þaðan? Foreldrarnir voru útlendingar í Hollandi, fólk sem
var að stjórna og vinna við
alþjóða fyrirtæki, hálaunamenn sem munaði ekkert um
að borga vel.“
– Hvernig er með klassíska
gítarinn? Er mikið um að tónskáld semji fyrir hann, eða
eru það hljóðfæraleikararnir
sjálfir sem semja gítartónlist?
„Lengst af var það þannig
að gítarleikararnir sömdu
mest sjálfir, en nú er það orðið
breytt. Þó þannig að það hefur
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yfirleitt verið um að ræða
ákveðið samband eða kunningsskap milli tónskáldsins og
gítarleikararns, og gítarleikarinn unnið með tónskáldinu
við að laga tónverkið fyrir gítarinn. Svo hefur auðvitað eldri
verkum verið snarað yfir á
gítarinn. Það er til dæmis einn
frægur japanskur gítarleikari
sem hefur stundað það
grimmt. Ég sá hann einu sinni
leika 9. symfóníu Dvoraks á
gítar á tónleikum. Ég hafði
áður heyrt það á plötu, en trúði
því eiginlega ekki fyrr en ég
sá hann spila. Það fór ekkert á
milli mála, hann spilaði þetta
allt á einn gítar.“

Ekkert
hvetjandi kerfi
– Svo komstu heim og fórst
að kenna á Akureyri…
„Ég byrjaði nú fyrst að
kenna hér á Ísafirði, í þrjú ár,
en flutti svo til Akureyrar. Það
er stærri skóli, sá næststærsti
á landinu og ég hef fleiri nem-

endur á efri stigum. Mér þótti
það meira spennandi og meiri
ögrun. Það er auðvitað meiri
vinna sem fylgir því að vera
með nemendur sem eru lengra
komnir, þó að það sé lítið tillit
tekið til þess í launum.
Kennsla hér á Íslandi er ekki
þannig að þú getir komið þér
eitthvað áfram með því að
sýna góðan árangur, eins og
er víðast erlendis. Hér er ekkert hvetjandi kerfi. Það skiptir
nánast litlu máli hvernig þú
stendur þig. Það er ekkert í
kerfinu sem hvetur til árangurs. Og spurningin er hvort
því verði að einhverju leyti
breytt í framtíðinni þó þetta
atriði sé ekki neitt atriði í
samningunum núna. Það hefur verið rætt um að skólastjórnendur geti metið árangur
til launa, eins og er komið inn
í samninga annarra kennara.
Ég veit nú ekki hversu heppilegt það er, því skólastjórar
tónlistarskólanna hafa ekki
nema takmarkaða yfirsýn á
því hvað hver kennari er að
gera í sinni kennslu.
Tónlistarkennsla er aðallega einkakennsla, svo þetta
er nokkuð öðruvísi en í almennri kennslu. Í Hollandi var
það þannig að skólarnir fengu
greitt frá ríkinu fyrir hvern
nemanda sem útskrifaðist.
Það gæti verið spurning um
eitthvað álíka.“
– Hvað með þá hugmynd
að setja tónlistarskólana inn í
grunnskólana?
„Mér finnst það nú vera
mest fálm út í loftið. Það er
talað um að grunnskólarnir
séu í sífelldum húsnæðisvandræðum, og ég sé ekki hvernig
þetta á að ganga upp. Svo eru
nemendur svo misjafnlega
staddir og kennslan byggir á
einkakennslu, svo þetta er
erfitt í framkvæmd. Auðvitað
er hægt að taka nemendur út
úr tímum grunnskólanum og
svo líka eftir hefðbundna
kennslu, og það er nokkuð
gert af því fyrir norðan, en
aðstöðuna vantar undir kennsluna. Þegar flestir skólar geta
ekki einu sinni sinnt þeirri tónmenntakennslu sem er ákveðin í lögum, af því að þá vantar
húsnæði, veit ég ekki hvernig
á að setja alla tónlistarkennslu
inn í skólana. Ef fólk er hins
vegar tilbúnið til að setja peninga í að bæta úr þessu, þá er
þetta alveg hægt. En það þýðir
ekkert að koma með svona
hugmyndir, nema menn séu
tilbúnir að setja peninga í hlutina.
Það er líka hægt að hugsa
sér að breyta tónlistarkennslunni, þannig að í grunnskólanum væri ákveðin kennsla
fyrir alla, en svo væru þeir
krakkar sem hefðu áhuga og
getu valin úr til að halda
áfram. Þannig mætti nýta betur það fjármagn sem sett er í
tónlistarkennslu. Tónlistarkennsla er dýr á Íslandi, og
hún er opin fyrir alla. Foreldrar borga skólagjöld sem renna
til reksturs skólanna, en sveitarfélögin borga svo laun kennaranna. En það er lítið eftirlit
eða skilyrði sett um framvindu
námsins.
Svo er það eins og það er
hér á Íslandi, að hver er að

vinna í sínu horni. Nú er nýbúið að samþykkja námskrá
á vegum menntamálaráðuneytisins fyrir tónlistarnám á
Íslandi. Námskrár fyrir hverja
grein eða hljóðfæri eru hins
vegar ekki tilbúnar, nema að
litlu leyti, og það dregst sífellt,
vegna þess að það þarf að
prenta þetta á fínan pappír og
svona, í stað þess að setja
þetta bara út á netið og byrja
að vinna með það. Aðalnámskráin er semsagt gengin í
gildi, en það er lítið til um
greinarnar sem við erum að
kenna. Inn í þessu er að það
eiga að vera sérstakir prófdómarar sem fari um landið
og prófdæmi í öllum tónlistarskólum.
Hins vegar er ekki farið að
setja neina peninga í að koma
upp þessum prófdómurum,
svo þetta er allt í lausu lofti
ennþá.
Ríkið setur þessar reglur og
svo eiga sveitarfélögin að
borga. Það er eins og það vanti
einhverja tengingu þarna á
milli.“
– En eru tónlistarkennarar
ekki oft í kennslu sem hlutastarfi með öðru?
„Það hefur stórminnkað.
Það hefur kannski verið hér
áður, og meira úti á landi, einfaldlega vegna þess að það
vantaði sérmenntað fólk. Þá
var fólk sem kunni á hljóðfæri
fengið til að kenna, til að halda
uppi kennslunni. En þetta
hefur breyst. Í Reykjavík er
það hins vegar þannig að
vegna lágra launa eru tónlistarkennarar að snapa sér kennslu víðar, og fara þá á milli
skóla til að kenna örfáa tíma á
hverjum stað. Þannig kennarar taka auðvitað lítinn eða
engan þátt í skólastarfinu og
uppbyggingu skólastarfsins,
fundum og stefnumótun og
slíku, auk undirbúnings tónleika og annarrar vinnu sem
fylgir starfi tónlistarskóla.
Þannig er kerfið í Reykjavík
öðruvísi en annars staðar og
þess vegna snúa málin svolítið
öðruvísi þar.“

Óreglulegur
vinnutími
Það er þannig að kennari í
fullu starfi á að kenna tuttugu
tíma á viku, og svo eru aðrir
tuttugu tímar reiknaðir sem
undirbúningur, æfingar og
annað starf við skólann, þannig fáum við út 40 stunda
vinnuviku. Þegar fólk er hingað og þangað að þeysast í
kennslu, segir sig sjálft, að
það er ekki að stunda sína
vinnu eins og það ætti að gera.
En launin eru bara þannig að
þetta er svona.
Svo er vinnutíminn mjög
óreglulegur. Vinnutími tónlistarkennara teygist oft fram eftir
degi, allt til sjö, átta og jafnvel
níu á kvöldin, helgarnar eru
einnig mikið nýttar og auðvitað viljum við fá það metið.
Svo verða tónlistarkennarar
alltaf að endurnýja kennsluna.
Þó þú sért með marga nemendur á svipuðu róli, þá getur
þú ekki látið þá alla spila sömu
lögin, einsog aðrir kennarar
láta alla hafa sama námsefnið.
Það geta ekki allir spilað sama

lagið á jólatónleikum! Það
verður alltaf að æfa upp nýtt
námsefni, þó það séu auðvitað
alltaf sum lög sem ganga aftur
og aftur.
Kennarar verða stanslaust
að fylgjast með og halda við
því sem þeir eru að gera.
Kaupa inn nýjar bækur, kennslufræði og nótnabækur og
annað. Og svo notum við netið, því að þar koma hlutirnir
um leið og þeir koma út, og
þar er hægt að panta allt það
nýjasta. Líka gamalt efni sem
erfitt er að ná í. Ég er t.d. með
í pöntun gamla bók sem var
ófáanleg, en fannst í gegnum
netið í fornbókaverlaun í New
York. En þetta er dýrt. Það
kostar helling og svo eru lögð
á allskonar gjöld þegar maður
pantar erlendis frá. Það fylgir
því mikill kostnaður að fylgjast með. Ég hugsa að ég hafi
eytt hátt í fimmtíu þúsundum
á þessu ári í bókakaup fyrir
kennsluna. Það hefur mikil
gróska verið í útgáfum fyrir
gítar síðustu ár. Við vorum
langt á eftir til dæmis píanóinu
í sambandi við kennslubækur,
en nú er þetta að breytast.“
– Eru ekki alltof margir að
læra á hjóðfæri?
„Þetta er auðvitað frjálst
val. Hver ætlar að fara að takmarka það, velja úr nemendur
og hafna öðrum? Þetta er bara
ákveðið val. Maður verður að
hugsa þetta út frá einstaklingnum, og hans óskum. Svo er
aftur spurning hvort við eigum
að breyta kerfinu eitthvað hér,
hafa hvetjandi kerfi, þannig
að þeir sem virkilega sýna
áhuga og leggja sig fram fái
aðra kennslu en þeir sem eru í
þessu fyrst og fremst út frá
uppeldissjónarmiði. Það er
auðvitað misjafnt hvað fólk
leggur í námið.“

Verkfallið
„Það er nú löngu farið að
heyrast að tónlistarkennarar
séu að hugsa um að fá sér
eitthvað annað að gera. En
það er nú þannig með tónlistarkennara, að þeir hlaupa ekki
í hvaða störf sem er, þar sem
þetta er svo sérhæfð menntun.
Í kennslunni halda menn sér
auðvitað við allan tímann, en
ef fólk fer út úr þeirri rútínu,
þá er spurning hvort það kemur nokkurn tímann aftur í
kennslu. Þá er fólk að brjóta
brýr að baki sér og reynsla
þess og menntun tapast þá
skólunum.
Þó svo að við hefðum fengið allar okkar kröfur fram með
þessum nýju samningum, þá
væri það samt ekkert mikið,
miðað við aðrar stéttir með
sambærilega menntun. Þótt
við náum sömu kjörum og
grunnskólakennarar eru það
varla neitt sérstök laun. Þeir
eru ekkert of sælir af sínu. Og
við vitum að þegar tveir deila,
þá verður niðurstaðan einhver
málamiðlun, þannig að við
getum kannski ekki reiknað
með að ná öllu okkar. Þá höfum við ekki náð sömu kjörum
og grunnskólakennarar, og þá
verða margir sem munu hugsa
sig um tvisvar, hvort þeir haldi
áfram störfum. Það hefur verið
sýnt fram á að kulnun í starfi

sé mest meðal kennara og
hjúkrunarfólks og þegar aðstæðurnar eru svona eins og
þær eru, þá er kannski engin
tilhlökkun í huga manns við
að byrja aftur að starfa við
þau kjör sem bjóðast.
Spurningin er hverju þessir
nýju samningar komi til með
að skila í framtíðinni, ef það
verða gerðar einhverjar skipulagsbreytingar og hægt verði
að ná einhverju fram með
þeim hætti. Við höfum hins
vegar ekkert að selja eins og
aðrir kennarar í sínum samningum, allskonar sérréttindi
og ákvæði, það er t.d. ekki
tekið í mál að við höfum jafnlangt skólaár og aðrir. Það hefur í raun aldrei verið samið
almennilega við okkur. Við
höfum bara samþykkt það
sem okkur var boðið og aldrei
fengið það sem aðrir höfðu
samið um. Sem dæmi um
grandaleysi okkar er t.d. eitt
stéttarfélaganna, FÍH ekki
með verkfallssjóð og varð því
að bjóða félagsmönnum sínum uppá að taka bankalán til
að framfleyta sér í verkfallinu.
Bankalán á venjulegum vöxtum og öllum kostnaði.
Í rauninni hafði maður það
miklu betra sem námsmaður
og spurning hvort maður haldi
þessu áfram. Maður leyfir sér
ekkert, og debetið og kreditið
er allaf í botni, eins og gengur,
og launin eins og þau eru. Það
er aldrei að vita hvað maður
gerði ef maður fengi tilboð
um eitthvað annað. En auðvitað vill maður ekki fara úr
því fagi sem maður hefur val-

ið. Það er stórt skref fyrir tónlistarmann að fara í annað.
Það er ekki einu sinni hægt að
fara í sveitaböllin, það er dottið upp fyrir að mestu.“
– Hvernig er annars að búa
á Akureyri?
„Jú, jú, það er ágætt. Það er
mikið tónlistarlíf í kringum
skólann, tónleikar og svona.
Og eins er mikið tónlistarlíf
hér á Ísafirði, fólk hér sækir
mikið tónleika. Það koma að
jafnaði fleiri á tónleika hér,
en á Akureyri, þó að þar búi
margfalt fleiri. Nema þegar
það er eitthvað rosalega stórt
eins og Sinfóníuhljómsveit
Norðurlands eða Kristján
Jóhannsson, þá koma allir. En
á venjulega hljómleika koma
kannski bara nokkrar hræður.
Jassinn hefur hins vegar verið
að koma upp á Akureyri. Jassfestival á sumrin með námskeiðum og mikið af tónleikum. Ég hef nú ekki hellt mér
neitt í það, það er erfitt að
skipta sér. Hef bara svona
verið að kíkja á þetta. Það
þarf þá að gefa sér tíma í það
og setja sig inn í þann heim.“

Hitti Jagger á Ísafirði,
hvar annars staðar!
– En hlustarðu nokkurn
tímann lengur á Stones?
„Jú,jú, Stónsáhuginn deyr
aldrei. Hann brýst alltaf út
aftur. Ég spilaði nú einu sinni
hér fyrir vestan á Stoneskvöldi
með Kristni Níelsar vini mínum og fleirum. Það var í
Hnífsdal held ég. Svo hitti ég
auðvitað Mick Jagger þegar

hann kom hér. Ég var hérna í
bænum og hitti á blessaðan
kallinn hér úti í Krók. Ég hafði
þrifið með mér einhvern disk
með Stones sem ég var með
hér fyrir vestan, heilsaði upp
á’ann og bað hann að árita
diskinn, sem hann gerði.
Maður hefði nú ekki trúað
þessu þegar við Kristinn vorum fimmtán ára, í Gagnfræðaskólanum, að spila Stónslög
eftir skóla og stelast til að
reykja, að maður ætti eftir að
mæta Jagger hérna á bakvið
húsið sem maður ólst upp í,
næstum 25 árum seinna.
Það geta verið skrýtnar tilviljanirnar. Tveim vikum áður
hafði ég verið úti í London á
tónleikum með Rolling Stones með Gunnari Þór málara
og í einhverju bríaríi af því að
fólk var eitthvað að öskra til
hans, þá kallaði ég svona upp
„Jagger, come to Iceland“. Og
svo var hann bara allt í einu
kominn hérna á Ísafjörð.“
Það er ekki von á neinum
óvæntum gestum til Ísafjarðar
svo vitað sé á næstunni, en þó
er aldrei að vita. Tónlistarkennari í heimsókn í verkfalli
er snúinn aftur til starfa á Akureyri og situr nú yfir sínum
nemendum á ný og plokkar
sinn gítar. Vonandi getur hann
verið sáttari við hlutskipti sitt
sem kennari eftir margra vikna
baráttu fyrir bættum kjörum.
Börnin eru að minnsta kosti
ánægð með að vera byrjuð
aftur, svona flest að minnsta
kosti.
SiP.
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Saumastofan Strönd hefur staðið af sér alla erfiðleika í greininni á þriðja áratug

Vandaðar vestfirskar jólasveinahúfur
Í Húsasmiðjunni á Ísafirði, sem líklega var einna
fyrst á ferðinni hér vestra
með jólavörurnar í ár, má
meðal annars finna þykkar og fallegar jólasveinahúfur fyrir börn og fullorðna. Þær hafa þarna
ákveðna sérstöðu sökum
þess að þær eru íslensk
framleiðsla en aðrar jólavörur eru langflestar innfluttar. Og það sem meira
er, þær eru framleiddar á
Vestfjörðum, nánar tiltekið í Saumastofunni
Strönd ehf. á Barðaströnd.
Kristján Þórðarson á
Breiðalæk á Barðaströnd
og framkvæmdastjóri
saumastofunnar segir að
fyrirtækið hafi um nokkurra ára skeið saumað
þessar húfur. Stærstu
seljendurnir eru Húsasmiðjan og Byggt og búið í
Reykjavík en auk þess eru
húfurnar seldar í verslunum víða um land. Kristján
segir að þær séu mjög vinsælar enda gerðar úr
miklu betra efni en gengur
og gerist. Megi í raun
segja að þarna sé um varanlegar flíkur að ræða.
Þær eru unnar úr þykku

flísefni og það sama má
segja um jólalúffur sem
einnig eru framleiddar í
saumastofunni.
Að sögn Kristjáns hefur
Saumastofan Strönd
starfað frá árinu 1978.
Hún var upphaflega
stofnuð af hreppnum í
þeim tilgangi að auka fjölbreytni atvinnulífs á svæðinu og þá sér í lagi að
skapa atvinnu fyrir konur.
Hann segir að saumastofan sé eitt af fáum
sambærilegum fyrirtækjum sem hafa staðið alla
erfiðleika af sér en talsverður óstöðugleiki hefur
einkennt þennan iðnað
síðustu áratugi. Þegar
fyrirtækið hóf starfsemi
sína vann það mest fyrir
Álafoss og síðan ullarverksmiðjurnar á Akureyri og voru þá allt að
fimmtán konur í fullu
starfi. Seinna, eftir gjaldþrot þessara fyrirtækja,
var farið í samstarf við
Ísprjón ehf. á Hvammstanga og segir Kristján að
það hafi gengið afar vel en
saumastofan saumar ýmiss
konar ullarvarning undir
merkjum Ísprjóns. Þarna

er aðallega um að ræða
smávörur til útflutnings,
t.d. húfur, vettlinga og
ennisbönd af öllum gerðum og stærðum, en í gegnum tíðina hefur saumastofan einnig saumað
peysur, jakka og annan
ullarfatnað.
Aðrar vörur eru saumaðar undir merkjum
saumastofunnar sjálfrar
og segir Kristján að þar sé
m.a. um að ræða flísfatnað
og afgreiðslusvuntur fyrir
verslanir og fyrirtæki. Í
heilt ár sá saumastofan
einnig um að sauma fatnað
á starfsfólk Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ og var það veruleg
lyftistöng fyrir hana.
Strönd missti hins vegar
verkefnið þegar sjúkrahúsin ákváðu að bjóða það
út sameiginlega enda hafi
ekki verið hægt að keppa
við fyrirtæki sem hafa yfir
að ráða meiri tækni til
fjöldaframleiðslu.
Um jólasveinahúfurnar
segir Kristján, að framleiðsla á þeim hafi komið
til sökum þess að yfirleitt
er lítið að gera á haustin
þar sem Ísprjón ehf. noti

Upprennandi jólasveinn að máta á sig húfuna.
þann tíma til að undirbúa
vanti hins vegar fleiri
nýja línu. Það hafi því þótt
verkefni þar sem ekki sé
tilvalið að fara út í að
alltaf hægt að halda uppi
stöðugri vinnu en núna
sauma slíkar húfur, sem og
lúffur, og hafi viðbrögðin
vinna þarna 4-5 konur. Þó
við þeim verið góð. Hann beri að hafa í huga að fólki
segir að saumastofuna
hafi fækkað á svæðinu og

færri konur eru nú á
vinnumarkaðinum. Á
heildina litið séu menn
hins vegar ánægðir með
reksturinn og framtíðin
gefi ekki ástæðu til annars
en bjartsýni.

Hætt við lokun útibús Matra á Ísafirði

Reksturinn tryggður í bili
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðarráðherra, hefur ákveðið
að veita fé til reksturs Matra á
Ísafirði. Það mun tryggja að
hægt verður að reka útibúið
áfram en ætlunin var að leggja
það niður nú um mánaðamótin. Vegna rekstrarerfiðleika
hjá Matra (Matvælarannsóknir Keldnaholti) var fjórum af
tólf starfsmönnum stofnunarinnar sagt upp og þar á meðal
var eini starfsmaðurinn á Ísafirði, Guðrún Anna Finnbogadóttir sjávarútvegsfræðingur.
Uppsögn hennar hefur nú verið dregin til baka og mun hún
áfram veita útibúinu á Ísafirði
forstöðu.

Guðrún Anna segir ánægjulegt að ráðherra hafi tekið undir með þeim sem bentu á mikilvægi þess að hafa slíkar
stofnanir á landsbyggðinni.
Fyrirtæki hér fyrir vestan
brugðust hart við þegar fréttist
að loka ætti útibúinu og hafa
ásamt þingmönnum þrýst á
að fjármagn fengist til áframhaldandi reksturs. Guðrún
segir ennfremur að vonir
standi til að hægt verði að
tryggja reksturinn til frambúðar. Starfsemi Matra hefur
gengið vonum framar á fyrsta
starfsárinu og ef tekst að útvega rekstrarfé er líklegt að
rekstur útibúsins sé tryggður

til framtíðar.
Matra, sem er samstarfsverkefni Rannsóknastofnunar
landbúnaðarins og Iðntæknistofnunar, á að þjóna fyrirtækjum í matvælaiðnaði auk
þess að taka þátt í rannsóknaverkefnum með innlendum og
erlendum fyrirtækjum og
stofnunum. Útibúið á Ísafirði
var opnað 1. september 2000.
Það var þá hugsað sem tveggja
ára verkefni og tilraun í þá átt
að færa þjónustu Matra út á
landsbyggðina og gera þannig
fyrirtækjum kleift að nýta sér
rannsóknir og ráðgjöf í heimabyggð.

Hárgreiðslu- og förðunarstofan Ametyst á Ísafirði átti fimm ára afmæli á laugardaginn,
1. desember, og var gestum og gangandi boðið upp á afmæliskaffi. Stofnandi og eigandi Ametyst fyrstu fjögur árin er Margrét Skúladóttir en Þórdís Jakobsdóttir varð
meðeigandi hennar fyrir um ári og reka þær stofuna nú í sameiningu. Á myndinni er
séra Valdimar Hreiðarsson á Suðureyri að láta dedúa við sig. Þó að bæði stóllinn og
hempan séu lítið eitt öðruvísi en venjulegast er hjá prestum virðist hann ekki kunna því
neitt illa ...
14
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Uppbyg
gingin hjá Sundfélaginu Vestra skilar sér
Uppbyggingin

Besta árangri í
fjölda ára fagnað
Sundfélagið Vestri á Ísafirði
hélt fagnað á Hótel Ísafirði í
síðustu viku í tilefni hins frábæra árangurs sem keppnisfólk félagsins náði helgina áður í Bikarkeppni Íslands. Þar
náði Vestrafólkið silfurverð-

launum í 2. deild með rúmlega
19.000 stig en það er liðlega
3.500 stigum meira en í fyrra.
Í fagnaðinum voru haldnar
hjartnæmar ræður og stjórn
félagsins bauð öllum viðstöddum upp á heitt súkkulaði

For
nleifarannsóknir á Eyri
Fornleifarannsóknir

Ekkert framlag úr
Kristnihátíðarsjóði
Ekki var orðið við umsókn Ísafjarðarbæjar um
framlag úr Kristnihátíðarsjóði til frumkönnunar
vegna fornleifarannsókna á
bæjarstæði hins forna
kirkjustaðar á Eyri í Skutulsfirði.
Eyrarbærinn er talinn

hafa frá öndverðu staðið á
bæjarhólnum á opna svæðinu sem nú er framan við
Gamla sjúkrahúsið á Ísafirði
og vestan við kirkjugarðinn.
Tilkynnt um úthlutun úr
sjóðnum á laugardag. Styrki
fengu 51 verkefni, samtals
tæplega 100 milljónir.

og skúffuköku.
Seinustu árin hefur átt sér
stað mikil og árangursrík uppbygging hjá Vestra. Til félagsins hafa valist mjög hæfir
þjálfarar og að baki þeim hefur
ávallt verið styrk og öflug
stjórn foreldra sundbarna.
Árið 1992 vann Sundfélagið
seinast til verðlauna í Bikarkeppni Íslands í sundi en félagið varð þá í 2.sæti í 2.deild
með rétt tæp 18.000 stig. Eftir
það fór að halla undan fæti.
Lið Vestra er ungt og upprennandi og með sama áframhaldi á það bjarta framtíð í
sundinu hér á landi sem erlendis. Þess má geta, að á bikarmótinu um daginn reyndi
Heiðar Ingi Marinósson við
lágmörk til að komast á Evr-

Kátir sundkappar í fagnaðinum á Hótel Ísafirði.
ópumeistaramótið í sundi.
Sundfólkið í Vestra vill
Þrátt fyrir að vinna sjálfan Örn koma á framfæri miklu þakkArnarson, þá náði hann því læti til allra þeirra fjölmörgu
ekki að þessu sinni.
einstaklinga og fyrirtækja sem

hafa stutt mannskapinn og félagið í gegnum tíðina. Án
traustra bakhjarla væri erfitt
að ná góðum árangri.

Auglýsendur athugið!
Síðasta tölublað ársins
kemur út 20. desember nk.

Jórunnarmótið í Bolungarvík

Miklar framfarir
hjá sundkrökkunum
Jórunnarmótið í sundi var
haldið í Bolungarvík á laugardaginn í annað skipti.
Mótið gekk bæði hratt og
vel og var mannskapurinn
að bæta tíma sína gríðarlega. Í byrjun synti ungviðið
úr sunddeild UMFB tvær
ferðir og sýndu börnin hvað
þau hafa lært í haust. Voru
það krakkar 8 ára og yngri
og var yngsti keppandinn
var aðeins 5 ára. Má þar
segja að ekki falli eplið
langt frá eikinni því umræddur keppandi er sonur
Benedikts Sigurðssonar,
þjálfara UMFB.
Veitt voru verðlaun fyrir
1., 2. og 3. sæti í tveimur

flokkum, 12 ára og yngri
og eldri en 12 ára. Fengu
svo allir 12 ára og yngri
viðurkenningu fyrir þátttökuna.
Einnig voru veittir farandbikarar fyrir besta árangur í
karla- og kvennaflokki.
Heiðar Ingi Marinósson
(Vestra) var hlutskarpastur
í karlaflokki en hann setti 3
Vestfjarðamet (50 m skriðsund, 50 m flugsund og 50
m baksund). Í kvennaflokki
var það Elsa Jónsdóttir
(UMFB) sem fékk bikar
fyrir nýtt Vestfjarðamet í 50
m baksundi meyja.
Styrktaraðili mótsins var
Útgerðarfélagið Jórunn ehf.
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Stundar lögreg
lan „veiðimennsku“ úr launsátri?
lögreglan

„Hlutverk okkar
er að fylgjast með“
– segir Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði
„Það er ekki rétt að lögreglan sé í neinni sérstakri
veiðimennsku. Ökumenn
eiga að vita að lögreglan
getur verið hvar sem er og
hvenær sem er. Við kveikjum ekki á bláu ljósunum
eða erum að flagga okkur
neitt sérstaklega þegar við
erum að fylgjast með umferðinni“, sagði Önundur
Jónsson, yfirlögregluþjónn
á Ísafirði, þegar borin var
undir hann gagnrýni þess
efnis að lögreglumenn tíðkuðu það að sitja í ljóslausum
bíl í útskotum í Vestfjarðagöngum og „veiða“ menn
fyrir of hraðan akstur.
„Ökumenn vita að þeir
eiga að fara eftir reglum.
Hlutverk okkar er að fylgjast
með því að þeir geri það.
Orðin veiði eða veiðimennska eru ekki til í orðaforðanum um störf lögreglunnar.
Ef einhverjir vilja samt kalla
þetta veiðimennsku hjá okkur, þá verður bara að hafa
það. Öll löggæsla myndi þá
flokkast undir veiðimennsku.
Okkur ber að sinna eftirliti og við gerum það eftir
bestu vitund og samvisku.
Það er okkar einlæga ósk,
að ökumenn standi með
okkur í því að hafa góða
reglu á umferðinni. Svo einkennilegt sem einhverjum
kann að virðast, þá erum
við því ánægðari sem minna
er að gera hjá okkur. Og það
eru borgararnir líka.“

Ekki ökuljós á
kyrrstæðum bíl

„Við óskum þess eindregið
að ökumenn fylgi settum reglum um ökuhraða. Alveg sérstaklega er það brýnt í jarðgöngunum. Þar er leyfður 60
km hraði og menn eiga að
geta miðað við að aðrir ökumenn haldi sig við þann hraða.
Þeir sem aka hraðar skekkja
mat þeirra sem á móti koma. Í
einbreiðum hlutum ganganna
veldur það því að aksturstíminn milli útskota verður styttri
og þess vegna verða þar og
hafa orðið umferðarslys.
Varðandi ljósleysi sem talað
er um, þá eru það ekki vinnubrögð lögreglumanna að fara
inn í göng og slökkva öll ljós
á bílnum. Þeir leggja bílnum
og slökkva ökuljósin eins og
vera ber en hafa bílinn í gangi
og þá loga stöðuljósin. Þetta
eiga reyndar allir að gera sem
leggja bílum í útskotin í göngunum til að sýna þeim sem á
móti koma að þeir séu búnir
að sinna skyldu sinni með því
að víkja. Ég er hræddur um
að það þætti undarlegt að stilla
lögreglubílnum upp með fullum ökuljósum. Þá sæist líka
síður en svo betur að þarna
væri lögreglubíll“, segir Önundur Jónsson.

Regla á einkabílastæðum ekki mál
lögreglunnar
Einnig hefur verið kvartað
yfir því að bílum sé lagt skipulagslaust við Menntaskólann
á Ísafirði og jafnvel þannig að
bílar séu lokaðir af, án þess
að lögreglan skipti sér neitt af

því. Um þetta segir Önundur:
„Það er ekki mál lögreglunnar hvernig bílum er lagt
á einkabílastæðum. Bílastæðin við Menntaskólann
á Ísafirði tilheyra skólanum
og það er ekki í verkahring
lögreglunnar að raða bílum
þar upp eða hafa afskipti af
þeim sem kunna að leggja
þar á skakk og skjön. Ef
einhver ætti að halda uppi
aga á stæðinu, þá eru það
skólayfirvöld. Um leið og
stæðinu sleppir og komið
er út í hina almennu umferð
á Skutulsfjarðarbrautinni,
þá kemur hins vegar til kasta
lögreglunnar að fylgjast
með og skipta sér af málum
ef nauðsyn krefur.
Ísafjarðarbær
hefur
ákveðið í samráði við Vegagerðina að banna að leggja
bílum við sjálfa Skutulsfjarðarbrautina framan við
Menntaskólann og íþróttahúsið og þar eru umferðarmerki sem sýna það. Komið
hefur fyrir vegna stórviðburða í íþróttahúsinu, að forsvarsmenn þess hafa leitað
til okkar eftir tímabundinni
undanþágu frá þessu banni.
Við höfum orðið við því í
samráði við Vegagerðina. Í
sameiningu höfum við þá
annað hvort sett upp sérstakt eftirlit eða þá að sett
hefur verið einstefna á Skutulsfjarðarbraut á meðan. En
ef menn leggja þarna við
önnur tækifæri eins og þeim
þóknast, þá höfum við beitt
sektum til að koma á því
skikki sem þar á að vera.“

Einhæf aflasamsetning hjá Suðureyrarbátum

Nær eingöngu þorskur og ýsa
Í nóvembermánuði bárust
266 tonn af fiski á land á Suðureyri, þar af um helmingurinn
eða 131 tonn í síðustu viku.
Mestan afla í mánuðinum
hafði Trausti ÁR eða 37,3

tonn í 10 sjóferðum. Af minni
bátunum var Ingimar Magnússon með mestan afla eða
36,4 tonn í 9 sjóferðum. Mest
kom á land af þorski eða 134,4
tonn en ýsuaflinn var litlu

Bráðabirgðalög til sölu á Vestfjörðum

Ágóðinn til björgunarsveita
Fjölmargar björgunarsveitir
á Vestfjörðum eru þessa dagana að heimsækja fólk og
bjóða til kaups geisladiskinn
Bráðabirgðalög sem hljómsveitin Roðlaust og beinlaust
sendi nýlega frá sér. Er hljómsveitin skipuð sjómönnum af
frystitogaranum Kleifabergi
ÓF-2 frá Ólafsfirði og á disk-

inum eru ellefu lög sem öll
tengjast á einn eða annan hátt
sjómennsku og sjávarútvegi.
Flestar björgunarsveitir á
landinu hafa tekið að sér að
ganga í hús og selja diskinn
og fá í staðinn allan ágóða af
sölunni í sinn vasa.
Er fólk hvatt til að taka
björgunarsveitarfólki vel og

fjórðunginn koma aðrir í staðinn. Óvíða á Íslandi hefur fólk af útlendum uppruna
fremur valið sér búsetu, að Reykjavík frátalinni. Á Vestfjörðum býr fólk af þjóðerni
um það bil fjörutíu þjóða. Reynslan af þessum nýju íbúum, sem stundum eru nefndir
nýbúar, er góð. Vestfirðingar eru ánægðir með þá staðreynd að menning fjórðungsins
er nú ofin saman af mörgum og fjölbreyttum þáttum. Við fáum áhrif frá öðrum
þjóðum, annars konar og ný viðhorf, sem auðga þá menningu er fyrir þrífst og á rætur sínar í harðgerri en ótrúlega umsvifamikilli fortíð. Angar þeirra róta sem vestfirskar
teljast teygja sig víða. Þann arf ber að sjálfsögðu að varðveita og
gæta vel. Engin þjóð, ekkert ríki, getur leyft sér að hyggja ekki að
fortíð sinni. Þangað er oft að sækja drýgstu undirstöðuna undir nútíð og ekki síður framtíð.
Allt ber þó að skoða og gá sérstaklega að því að greina arfinn og menninguna í
samhengi. Það verður ekki gert án þess að horfa til framtíðar og skapa sér skynsamlega
mynd af því sem kann að bíða samfélagsins er byggir Ísland og tekur nú örari breytingum en nokkru sinni fyrr. Við þá skoðun skal því ekki gleymt að ef til vill hafa
kvikmyndir og tónlist, hvort tveggja flutt inn frá útlöndum, haft meiri áhrif en
margir virðast vilja gera sér grein fyrir. Kvikmyndaborgin Hollywood í Bandaríkjum
Norður-Ameríku á þar drjúgan þátt að máli. Bæði fyrir áhrif kvikmynda, einkum
þaðan og reyndar víðar að, og ekki síður fyrir áhrif vinsældatónlistar, hefur smekkur
ungra Íslendinga breyst verulega. Ef litið væri eina öld aftur, þá myndu forfeður

styrkja það með kaupum á
Bráðabirgðalögum. Á Ísafirði
eru það félagar í unglingadeild
Björgunarfélags Ísafjarðar
sem ganga í hús og selja diskinn en hann mun einnig fást í
jólatrjáasölu félagsins. Þess
má geta, að skipstjóri á Kleifaberginu er Bolvíkingurinn
Víðir Jónsson.

Félagið Leið ehf. var stofnað um síðustu helgi

Möguleikar á einkafjármögnun
vegaframkvæmda kannaðir
Einkahlutafélagið Leið ehf.
var stofnað í Bolungarvík á
laugardag. Tilgangur félagsins er að beita sér fyrir framþróun í samgöngum á landi
með því m.a. að annast fjármögnun vega og annarra samgöngumannvirkja (einkafjármögnun). Í stjórn félagsins
voru kjörnir Haraldur Líndal
Haraldsson hagfræðingur,
sveitarstjóri í Dalabyggð, Haraldur Sigþórsson, umferðar-

verkfræðingur hjá Línuhönnun hf., Jónas Guðmundsson,
sýslumaður í Bolungarvík, og
Þór Örn Jónsson, sveitarstjóri
í Hólmavíkurhreppi. Varamaður er Baldur Smári Einarsson, viðskiptafræðingur í
Bolungarvík.
Stjórn kemur fljótlega saman til að kjósa sér formann.
Stofnfélagar voru yfir 20,
flestir Vestfirðingar. Heildarhlutafé félagsins er 501 þús-

Matseðillinn, trúarbrögðin og fjölmenning!
Við Vestfirðingar erum lánsamir, því þrátt fyrir að margir kjósi að yfirgefa

minni eða 129,7 tonn. Af öðrum tegundum voru aðeins um
tvö tonn. Meira barst að landi
af þorski fyrri hluta mánaðarins. Síðustu vikuna var ýsuaflinn hins vegar mun meiri.

Netspurningin

okkar verða orðlausir yfir smekk og hegðun afkomendanna.
Ísafjörður var eins konar menningarborg á þeim tíma með bein tengsl við
umheiminn og alþjóðlega strauma í menningu og listum, að ógleymdu atvinnulífinu.
Enn nýtur höfuðstaður Vestfjarða góðs af þessum áhrifum. Þar er ef til vill að finna
hluta skýringarinnar á því hve vel útlendingum er tekið á Vestfjörðum.
Fyrir góðan skilning og stuðning alþingismanna og ekki síst Páls Péturssonar
félagsmálaráðherra var á Ísafirði sett á fót Fjölmenningarsetur á þessu ári. Það er
viðurkenning á því ágæta starfi sem hér hefur verið unnið og er þar fyrst að geta
starfs Róta, einkum hinna vel heppnuðu Þjóðahátíða. Nú er svo
komið að verðugt verkefni Fjölmenningarsetursins er komið
upp. Svo einkennilega sem það kann að hljóma snýr það að matseðlum barna í grunnskólum. Skólastjóri Austurbæjarskólans í
Reykjavík ákvað að taka svínakjöt af matseðli skólans af þeirri ástæðu að í skólanum
kynnu að vera börn sem vegna trúarbragða sinna mættu ekki neyta svínakjöts.
Þessi ákvörðun er vafalaust tekin af góðum hug. Hún er hins vegar í algerri andstöðu við hið fjölmenningarlega samfélag sem er að festa rætur á Íslandi. Verstu
áhrif hennar gætu orðið þau að ýta undir andúð á íbúum af erlendum uppruna og
kynda þannig undir kynþáttahatri hugsunarlítilla Íslendinga, sem eiga sér dýpri rætur á Íslandi. Fáum frekar fjölmenningarlegan matseðil, sem tekur tillit til þarfa allra.
Annars gæti farið illa.

Stakkur skrifar

und krónur.
Stofnun Leiðar ehf. má
rekja til áhuga fjölmargra á
lagningu vegar milli Hólmavíkur og Gilsfjarðar um Arnkötludal og Gautsdal. Þess er
því að vænta að eitt af fyrstu
verkefnum félagsins verði að
ráðast í að kanna möguleika á
að flýta þeirri vegarlagningu
með einhverjum hætti frá því
sem áætlanir gera ráð fyrir.

Spurt var:
Hve margir
verða íbúar
Vestfjarða að
þínum dómi
eftir 10 ár?
Alls svöruðu 605
Um 10 þúsund sögðu
157 eða 25,95%
Um 8 þúsund sögðu
128 eða 21,16%
Um 5 þúsund sögðu
164 eða 27,11%
Um 2 þúsund sögðu
87 eða 14,28%
Aðeins sumardvalarfólk
sögðu 69 eða 11,40%.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Láttu þér líða vel í rúmi
frá Jensen
um jólin
og alla
daga þar á eftir...
Erum með
gormadýnur
í vatnsrúmin, amerísku
rúmin og íslensku R.B.
rúmin
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emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðvestan 8-13 m/s og
snjó- eða slydduél sunnan og vestantil á landinu.
Hiti í kringum frostmark.
Horfur á föstudag:
Suðvestan 8-13 m/s og
snjó- eða slydduél sunnan og vestantil á landinu.
Hiti í kringum frostmark.
Horfur á laugardag:
Suðvestan 8-13 m/s og
snjó- eða slydduél sunnan og vestantil á landinu.
Hiti í kringum frostmark.
Horfur á sunnudag:
Suðaustanátt og rigning
sunnantil á landinu.
Hlýnar í veðri.
Horfur á mánudag:
Suðaustanátt og rigning
sunnantil á landinu.
Hlýnar í veðri.

netið

Nú líður að jólum og þá er
tilvalið að skoða heimasíðu jólasveinsins á
Norðurpólnum, www.
northpole.com. Þar er
litla, litríka þorpið sem
jólasveinninn býr í ásamt
vinum sínum, álfunum.
Með því að smella á húsin er hægt að kynnast
íbúunum og sjá hvernig
þau líta út að innan en
þar eru einnig faldar
stuttar jólasögur. Auðvitað
er veðurstofa í þorpinu og
sér álfurinn Will um að
gefa upplýsingar um
veðrið á pólnum (stormur
og snjókoma þegar þetta
er skrifað) og er auk þess
með veðurspá fimm daga
fram í tímann. Þarna er
líka pósthús þar sem
hægt er að senda póst til
jólasveinsins og síðar er
hægt að vitja um bréf frá
honum á sama stað.
Einnig er hægt að senda
tölvujólakort til ættingja
og vina og er talsvert
úrval korta í boði. Fleira
skemmtilegt má finna á
heimasíðu jólasveinsins,
t.d. leiki og þrautir,
uppskriftir, karaoke þar
sem hægt er að syngja
jólalögin með sveinka og
auðvitað er verslun þarna
með fjölbreytt úrval af
jólavörum.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
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17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (68:90)
18.30 Jóladagatalið - Leyndardómar
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Dúmbó. Sígild teiknimynd með
íslensku tali um flugfílinn Dúmbó og
ævintýri hans.
21.05 Af fingrum fram (9:9) Gestur
Jóns Ólafssonar í kvöld er Helgi Björnsson.
21.45 Óskalistinn. (The Wish List) Þýsk
sjónvarpsmynd. Vinkona ungrar dauðvona konu ræður leikara til að veita henni
unað síðustu mánuði lífsins. Aðalhlutverk: Dana Vavrova, Marianne Sägebrecht og Hardy Krüger.
23.15 Meðan þú svafst. (While You
Were Sleeping) Bandarísk bíómynd frá
1995. Einmana ung kona í Chicago
bjargar draumaprinsinum sínum frá ræningjum. Meðan hann liggur í dái þykist
hún vera kærasta hans en gamanið kárnar
þegar hún kynnist fjölskyldu hans. Aðalhlutverk: Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher og Peter Boyle.
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Á Lygnubökkum (17:26) (e)
10.50 New York löggur (8:22) (e)
11.35 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.20 Í fínu formi 5
12.35 Sápuóperan (17:17) (e)
12.55 Íbúðin
14.55 Andrea (e)
15.20 Ein á báti (19:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (5:21)
20.00 Drekahjarta 2. (Dragonheart 2:
A New Beginning) Hörkuspennandi ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna. Hinn
unga Geoff dreymir um að verða riddari.
Besti félagi hans er dreki og með hann
við hlið sér eru Geoff allir vegir færir.
Illmennið Osric girnist drekann og ætlar
að klófesta hann með öllum ráðum. Svo
fer að Geoff uppgötvar að margt er dýrmætara en hans eigin draumar. Aðalhlutverk: Christopher Masterson, Harry Van
Gorkem, Robby Benson.
21.30 Blóðsugubaninn Buffy (12:22)
22.20 Ferðalag Feliciu. (Felicia´s Journey) Spennumynd. Joseph er í forsvari
fyrir veitingaþjónustu. Hann er eldri
maður sem býður af sér góðan þokka.
Þegar Felicia, ólétt, írsk stúlka, kemur til
Englands í leit að barnsföður sínum er
Joseph fyrsti maðurinn sem hún kynnist.
Hann vill allt fyrir hana gera og Feliciu
grunar ekki að hann hafi neitt illt í hyggju.
En þar hefur hún heldur betur rangt fyrir
sér. Aðalhlutverk: Bob Hoskins, Arsinée
Khanjian, Elaine Cassidy.
00.20 Bjólfur. (Beowulf) Í kastala í
stríðshrjáðu landi lætur ókunn vera til
skarar skríða á næturnar. Fyrirbærið étur
hermennina eins og ekkert sé og Beowulf
er sá eini sem virðist eiga roð í skrímslið.
Aðalhlutverk: Christopher Lambert, Oliver Cotton, Rhona Mitra.
01.55 Furðusögur. (Amazing Stories)
Tvær mjög vandaðar stuttmyndir settar
saman í eina heillandi bíómynd. Kevin
Costner leikur aðalhlutverk í þeirri fyrri
í spennandi sögu um hugaðan hermann
í seinni heimsstyrjöldinni. Myndinni
leikstýrði Steven Spielberg en Robert
Zemeckis, sem gerði Forrest Gump, leikstýrði seinni myndinni. Þar segir af
nokkrum menntaskólakrökkum sem
fikta við galdra og þurfa að taka afleiðingum gjörða sinna. Aðalhlutverk: Kevin
Costner, Christopher Lloyd.
03.45 Ísland í dag
04.10 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 8. desember
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.30 Mummi bumba (61:65)
10.15 Pokémon (23:52)
11.10 Kastljósið
11.30 Mósaík
12.05 At
12.30 Skjáleikurinn
13.40 Markaregn
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Zink - kynningar
16.30 Íslandsmótið í handknattleik.
Bein útsending frá leik Vals og KA í 1.
deild karla.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Skólinn minn er skemmtilegur
18.30 Jóladagatalið
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.00 Milli himins og jarðar
20.55 Ég stækkaði strákinn, elskan.
(Honey, I Blew Up the Kid) Bandarísk
gamanmynd frá 1992 um vísindamann
sem breytir ungum syni sínum í risa. Aðalhlutverk: Rick Moranis og Marcia
Strassman.
22.25 Ástríkur eiginmaður. (When a
Man Loves a Woman) Bandarísk bíómynd frá 1994 um vandræði sem upp
koma í hjónabandi eftir að frúin neyðist
til að viðurkenna drykkjusýki sína. Aðalhlutverk: Meg Ryan og Andy Garcia.
00.25 Zink - kynningar
00.30 Útvarpfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 9. desember
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
11.05 Nýjasta tækni og vísindi (9:12)
11.20 Kastljósið
11.40 Íslam - Veldi trúarinnar (2:3)
12.35 Skjáleikurinn
14.00 Norðurlandamót í dansi (1:2)
15.05 Mósaík
15.40 Markaregn
16.25 Zink - kynningar
16.30 Geimferðin (26:26)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Spírall (10:10)
18.00 Stundin okkar
18.30 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Braggabúar. Heimildarmynd
eftir Ólaf Sveinsson um sögu braggabyggðarinnar í Reykjavík frá 1940-1970.
Dregin er upp mynd af tíðarandanum og
þeim samfélagslegu aðstæðum sem urðu
til þess að um áratugaskeið neyddist
fjöldi fólks til að búa í bröggum.
21.25 Fréttir aldarinnar21.50 Stúlkan á bláa hjólinu (1:6) (Le
bicyclette bleue) Franskur myndaflokkur
byggður á sögum eftir Régine Deforges
um unga stúlku á tímum seinni heimsstyrjaldar. Aðalhlutverk: Laetitia Casta,
Georges Corraface, Virgile Bayle og
Silvia de Santis.
22.45 Helgarsportið
23.10 Eigum við að dansa? (Shall We
Dance) apönsk bíómynd um miðaldra
kaupsýslumann sem finnst vanta krydd í
líf sitt og bregður sér í dansskóla. e. Aðalhlutverk: Koji Yakusho, Tamiyo Kusakari, Naoto Takenaka og Eriko Watanabe.
01.05 Kastljósið
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.bb.is

Laugardagur 8. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.10 Músaveiðar
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 (13:24)
19.55 Ó, ráðhús (17:23)
20.25 Lagt á. (Hanging Up) Grátbrosleg
kvikmynd um systurnar Eve, Georgiu
og Maddy og pabba þeirra, hinn elliæra
Lou. Samskipti þeirra gegnum árin hafa
verið heldur snubbótt og einkum í gegnum símann. Dæturnar eru allar uppteknar
af eigin lífi og það er helst Eve sem heyrir hljóðið í gamla manninum annað slagið. En ástandið kallar á umbætur og nú
verða systurnar í fyrsta skipti að vera
samstíga í lífinu. Aðalhlutverk: Meg Ryan, Diane Keaton, Lisa Kudrow, Walther
Matthau.
22.05 Banvænn stormur. (Perfect
Storm) Háspennumynd um raunir áhafnar fiskibátsins Andreu Gail. Í október
1991 hóaði skipstjórinn Billy Tyne í
undirmenn sína og lagði af stað til sverðfiskveiða á Atlantshafi. Fyrstu dagana
var lítið að hafa en skipstjórinn þráaðist
við og skeytti engu um varhugaverða
veðurspá. Þegar hann loksins sá að sér
var skollið á óveður og nær ógjörningur
að komast aftur til hafnar. Byggt á sannsögulegum atburðum. Aðalhlutverk:
George Clooney, Mark Wahlberg, Diane
Lane, Karen Allen.
00.15 Gulldrengurinn. (Golden Child)
Stöku sinnum fæðist barn í Tíbet sem
íbúarnir eru sannfærðir um að eigi eftir
að láta eitthvað mjög gott af sér leiða. En

Perfect Storm
George Clooney leikur aðalhlutverkið í háspennumyndinni Banvænn stormur
eða Perfect Storm sem Stöð 2 sýnir kl. 22:05 á laugardagskvöld. Hér er fjallað um sannsögulegar raunir áhafnar fiskibátsins Andreu Gail. Í október 1991
hóaði skipstjórinn Billy Tyne í undirmenn sína og lagði af stað til sverðfiskveiða
á Atlantshafi. Fyrstu dagana var lítið að hafa en skipstjórinn þráaðist við og
skeytti engu um varhugaverða veðurspá. Þegar hann loksins sá að sér var
skollið á áveður og nær ógjörningur að komast aftur til hafnar.
nú er illt í efni því hinu útvalda barni
hefur verið rænt. Chandler nokkur Jarrell, sem starfar við félagsþjónustan í Los
Angeles, eini maðurinn sem er fær um
að finna það. Af hverju hann er rétti
maðurinn í verkefnið er hins vegar flestum hulin ráðgáta. Aðalhlutverk: Eddie
Murphy, J.L. Reate, Charles Dance,
Charlotte Lewis.
01.50 Í Guðs höndum. (In God´s Hand)
Þrír brimbrettakappar lifa fyrir leit sína
að hinni fullkomnu öldu. Aðalhlutverk:
Matt George, Matty Liu, Patrick Shane.
03.25 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 9. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Nágrannar
14.15 60 mínútur II (e)
15.00 Vatnaparadís. (Swallows and
Amazons) Skemmtileg mynd fyrir alla
fjölskylduna um fjóra krakka sem fara í
sannkallaða ævintýraferð um Vatnahéraðið á Englandi. Ímyndaðir hákarlar
skjóta upp kollinum og frændi þeirra
breytist í ógurlegan sjóræningja. Aðalhlutverk: Ronald Fraser, Virginia Mc
Kenna.
16.40 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.30 Milljón dala hótelið. (Million
Dollar Hotel) Hörkuspennandi mynd um
vináttu, svik og skilyrðislausa ást. Sonur
auðkýfings finnst látinn við niðurnítt
hús. Lögreglumaðurinn Skinner fer með
rannsókn málsins og það er hans að grafast fyrir um hvort fórnarlambinu var
hrint af þakinu eða ekki. Enginn af dvalargestum hússins telst vera áreiðanlegt
vitni og það torveldrar rannsóknina til
muna. Aðalhlutverk: Jeremy Davies,
Milla Jovovich, Mel Gibson.
22.35 60 mínútur
23.25 Vesalingarnir. (Les Miserables)
Jean Valjean kemur sér áfram í þjóðfélaginu eftir að hafa afplánað langa fangelsisvist en lögregluforinginn Javert mun
ekki láta staðar numið fyrr en hann hefur
komið Valjean aftur í steininn. Myndin
er byggð á sígildri sögu Victors Hugo.
Aðalhlutverk: Liam Neeson, Geoffrey
Rush, Uma Thurman, Claire Danes
01.35 Feitir félagar (6:6) (e)
02.25 Tónlistarmyndbönd

Clane, rannsóknarlögreglumaður frá
New York, er fyrir tilviljun staddur í
skýjakljúfi þegar hryðjuverkamenn
leggja til atlögu. Glæpamennirnir eru
þaulskipulagðir og miskunnarlausir en
þeir gera sér ekki grein fyrir hvað þeir
kalla yfir sig þegar þeir taka eiginkonu
Johns sem gísl. John er vanur ýmsu á
götum New York borgar og kallar ekki
allt ömmu sína. Aðalhlutverk: Bruce
Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman,
Paul Gleason.
01.10 Í grjótinu. (Lock Up) Spennumynd sem gerist innan veggja fangelsis.
Frank Leone braut lögin og verður nú að
súpa seyðið af því. Ástandið er þó ekki
alsæmt því eftir fáeina mánuði fær hann
aftur frelsið og getur hafið nýtt líf. Það
eina sem stendur í veginum er fangavörðurinn Drumgoole en hann þykist eiga
óuppgerðar sakir við Frank. Aðalhlutverk: Sylvester Stallone, Donald Sutherland, John Amos, Darlanne Fluegel.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 8. desember
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (9:17)
19.50 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.00 Rocky 4. Rocky Balboa hefur lagt
boxhanskana á hilluna en dauði vinar
hans, Apollo Creed, fær hann til að snúa
aftur í hringinn. Rocky heldur til Rússlands staðráðinn í að jafna metin við
Ivan Drago, illræmdan boxmeistara sem
allir hræðast. Aðalhlutverk: Sylvester
Stallone, Talia Shire, Brigitte Nielsen.

Sunnudagur 9. desember
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Aston Villa.
18.00 Ameríski fótboltinn.Bein útsending.
21.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
22.00 NBA. Bein útsending frá leik
Sacramento Kings og Miami Heat.
00.45 Rósastríðið. (War of the Roses)
Það var ást við fyrstu sýn. Hann var
laganemi við Harvard og hún íþróttastjarna. Sautján árum og tveimur börnum
síðar var hjónabandið hins vegar orðið
að martröð. Skilnaður var óumflýjanlegur og aðeins var eftir að skipta eignunum
en þá fyrst vandaðist málið. Maltin gefur
tvær og hálfa stjörnu. Aðalhlutverk: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny
De Vito.
02.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 8. desember kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 8. desember kl. 16:30
Íslandsmótið í handbolta karla: Valur – KA

Sýn
Föstudagur 7. desember
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (13:18)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Á tæpasta vaði. (Die Hard)
Þriggja stjarna spennumynd. John Mc
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23.30 Trufluð tilvera (8:17)
23.55 Bráðin. Bráðin er erótísk íslensk
stuttmynd þar sem segir frá óvenjulegum
kynlífsþríhyrningi á vinnustað í Reykjavík. Myndin er hispurslaus og djörf og
höfðar jafnt til karla og kvenna. Handritið
skrifaði Ágúst Borgþór Sverrisson. Áður
á dagskrá 10. mars 2001. Aðalhlutverk:
Halldóra Jónsdóttir, Karl Grönvold,
Júlíus Freyr Theodórsson.
00.15 Hin hliðin. (On the Other Side)
Erótísk kvikmynd.
01.40 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:49

Miðvikudagur 5. desember kl. 19:30
Meistarakeppni Evrópu: Roma – Liverpool
Miðvikudagur 5. desember kl. 21:45
Meistarakeppni Evrópu: Manchester United – Boavista
Fimmtudagur 6. desember kl. 19.50
Evrópukeppni félagsliða: Leeds – Grasshoppers

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

Jólahlaðborð laugardaginn 8. desember
Hljómsveitin Gabríel skemmtir eftir
borðhald og fram á nótt

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

Ísafjarðarkirkja:
Aðventukvöld fimmtudaginn 6. desember kl. 20:30.
Kirkjuskóli laugardag kl.
11:00. Hugvekja: Sr. Stína
Gísladóttir. Mikill söngur.
Hnífsdalskapella:
Helgistund á aðventu
sunnudaginn 9. desember
kl. 17:00.
Hólskirkja:
Sunnudagsskóli kl. 11:00.
Aðventukvöld kl. 20:30 á
sunnudag. Hugvekja:
Steingrímur Þorgeirsson.
Fjölbreytt efni.
Suðureyrarkirkja:
Kirkjuskóli sunnudaginn
9. desember kl. 11:00.
Holtskirkja:
Aðventukvöld sunnudaginn 9. desember kl.
20:30. Hugvekja: Ólafur
Helgi Kjartansson.
Mýrakirkja:
Kirkjuskóli laugardaginn
8. desember kl. 11:00.
Þingeyrarkirkja:
Aðventukvöld miðvikudaginn 12. desember
kl. 20:00. Hugvekja:
Bergur Torfason.

Vandi Japana
Eitt helsta málið í japönskum stjórnmálum um
þessar mundir er það, hvort breyta skuli stjórnarskránni eða ekki. Japönum til mikilla vonbrigða ól
Masako prinsessa dóttur fyrir skömmu en samkvæmt stjórnarskránni mega einungis karlmenn
erfa ríkið. Ákvæði þess efnis var samþykkt árið
1947 en í rúmlega 1.500 ára sögu keisaraættarinnar
hafa alls átta konur borið keisaratign í Japan,
síðast Gosakuramachi frá 1762 til 1770. Á myndinni eru Masako prinsessa og maður hennar,
Naruhito krónprins.

Sjö eðlur vega
eitt gramm
Líffræðingar fundu fyrir skömmu á smáeyjunni Beata í Karíbahafi eðlutegund sem
er smávaxnari en áður hefur þekkst. Dýrið
er um þrír cm á lengd frá trýni á skottenda
og þyngdin er aðeins um einn sjöundi hluti
úr grammi. Þessi fundur sýnir, að menn
munu seint vita allt um náttúruna, segir líffræðingur nokkur, og bendir á, að þessi
eyja hafi um langan aldur verið þaulrannsökuð af náttúrufræðingum.

Laugardagur 8. desember

Föstudagur 7. desember

12.00 Jóga
12.30 48 Hours (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 Everybody Loves Raymond
19.30 King of Queens. Bandarísk gamanþáttaröð um Doug Hefferman, sendil
í New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
20.00 Johnny International. Fyrsti
þáttur í nýrri þáttaröð með hinum ósvífna Johnny National. Í þættinum ræðir
Johnny International m.a. við Rúnar
Júl., Arnar Gaut og Ingólf Guðbrandsson. Johnny International sendur til
Vestmannaeyja og honum er ekkert
heilagt!
21.00 Íslendingar. Léttur spurninga og
spjallþáttur um hegðun, atferli og skoðanir Íslendinga.
22.00 Profiler. Bandarísk sakamálaröð
um réttarsálfræðinginn Sam Waters og
félaga hennar í sérsveit alríkislögreglunnar gegn ofbeldisglæpum.
22.50 Mojave Moon. Aðalhluverk
Angelina Jolie og Danny Aiello.
00.20 Jay Leno (e)
01.10 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

12.00 Jóga
12.30 Silfur Egils.
14.00 Titus (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 Spy TV (e)
20.00 Dateline. Bandarískur fréttaskýringaþáttur frá NBC með mörgum af kunnustu fréttamönnum Bandaríkjanna, s.s.
Jane Payley, Stone Phillips, Tom Brokaw
og Mariu Shriver.
21.00 Silfur Egils. Fjörmikill, skemmtilegur og óháður umræðuþáttur um pólitík
og þjóðmál í umsjón Egils Helgasonar.
22.30 Tantra – listin að elska meðvitað
2001. Umsjón Guðjón Bergmann.
23.20 Íslendingar (e)
00.10 Mótor (e)
00.40 48 Hours (e) Vandaður, bandarískur fréttaskýringaþáttur með Dan Rather í
fararbroddi
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

netið

Sunnudagur 9. desember

Laugardagur 8. desember kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Ekið á bíl
á Ísafirði

Á Ísafirði var á mánudaginn ekið utan í hægra
afturhorn bifreiðarinnar
PN-010 og horfið af vettvangi án þess að tjónvaldur
tilkynnti um atvikið.
Bifreiðin er af gerðinni
MMC Galant, grá að lit.
Talið er að óhappið hafi átt
sér stað í miðbæ Ísafjarðar.
Þeim sem geta gefið upplýsingar um málið er bent á
að hafa samband við lögregluna á Ísafirði í síma
456-4222.

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

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Finnbogi Hermannsson,
fréttamaður á Svæðisútvarpi Vestfjarða á Ísafirði
svarar:
,,Starfsins
vegna fer ég
reglulega inn
á alla helstu
fréttavefina
og athuga
hvað er í fréttum en aðallega skoða ég þá mbl.is,
bb.is og visir.is. Ég hef
mikinn áhuga á gömlum
bílum og skoða því stundum slíka bílavefi en þar fer
ég helst inn á heimasíðuna americandrem
car.com en einnig classic
carsword.co.uk, netclass
ics.com og motorhead
trader.com
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dagar til jóla!

Laugardagur 8. desember kl. 19.50
Spænski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 9. desember kl. 13:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 9. desember kl. 15:55
Enski boltinn: Arsenal – Aston Villa
Sunnudagur 9. desember kl. 18:00
Ameríski fótboltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 9. desember kl. 22:00
NBA: Sacramento Kings – Miami Heat
Miðvikudagur 12. desember kl. 19:50
Enski boltinn: Manchester United – Derby County

Stöð 2

Síðasta tölublað
ársins kemur út
fimmtudaginn
20. desember

kirkja

fjölmiðlar

16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Johnny International (e)
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – Special news
20.50 Málið. Andrés Magnússon lætur
gamminn geysa í kvöld.
21.00 Þátturinn. Skemmti- og magasínþáttur með Birni Jörundi og Dóru
Takefusa.
21.50 DV – fréttir. Margrét Rós Gunnarsdóttir flytur okkur helstu fréttir dagsins frá fréttastofu DV og Viðskiptablaðsins.
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.
Þátturinn er í beinni útsendingu.
22.50 Spy TV (e)
23.20 Hollywood Raw (e)
23.50 Love Cruise (e)
00.40 Profiler (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Auglýsendur
athugið!
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Ísafjörður

Áfengi
tekið af
unglingum
Lögreglan á Ísafirði tók
bæði bjór og sterkt áfengi
af nokkrum unglingum
um síðustu helgi. Algengt
er að lögreglan þurfi að
hafa afskipti af unglingum
með þessum hætti, bæði
krökkum sem eru undir
útivistaraldri og eldri.
Sumir unglinganna fara
frjálslega með áfengið á
götum úti en aðrir eru
laumulegri og fela veigarnar á ýmsum stöðum,
svo sem í görðum.
Að sögn lögreglunnar
fylgir það nokkuð kynslóðum hvernig felustaðirnir eru helst valdir. Vel
er fylgst með því að reglur
um útivistartíma séu haldnar og jafnframt er hugað
vel að áfengisnotkun ungmenna og haft samband
við forráðamenn þeirra
eftir því sem ástæða er til.

Ísafjörður

Ók undir
áhrifum

Einn var tekinn vegna
ölvunar við akstur á Ísafirði aðfaranótt sunnudags. Lítið hefur verið um
slíkt í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði undanfarnar vikur og mánuði en
talsvert margir voru teknir
fyrir ölvunarakstur í vor
og í sumar.
Í desember fjölgar þessum tilfellum jafnan hvarvetna. Ekki síst er það rakið til hinna margvíslegu
jólahlaðborða og annarra
samkvæma sem haldin
eru á aðventunni og þeirrar freistingar að aka heim
að samkvæmi loknu. Lögreglan á Ísafirði mun vera
vel á varðbergi gagnvart
slíku.

49.PM5

Reisugildi á fullveldisdaginn
Reisugildi var haldið í Tröð
í Önundarfirði á laugardaginn,
1. desember, en slíkt er fremur
óvenjulegt á Vestfjörðum á
þessum árstíma, hvað þá á
sveitabýlum þar sem lítið er
um nýbyggingar á síðari árum. Fyrir ári brunnu útihús í

Tröð en nýja byggingin er ætluð fyrir rúllubagga og vélar.
Platan var steypt síðari hlutann í október og hefur verkið
gengið vel. Ætlunin er að útibyrgja nýja húsið fyrir jól. Á
myndinni sem tekin var í
hreinviðri og frosti á laugar-

daginn er íslenski fáninn við
hún eins og tíðkast við reisugildi.
Þarna eru einnig hjónin í
Tröð, þau Helga Dóra Kristjánsdóttir og Ásvaldur Magnússon, ásamt börnum sínum,
þeim Kristjáni, Ástu og Ey-

vindi, og lengst til hægri er
Bjarni Kristinsson húsasmíðameistari á Veðrará í Önundarfirði sem á mörg hamarshöggin í Tröð í vetur. Sitthvað fleira hefur þar verið
endurbætt en nýja húsið sem
nú hefur fengið sperrur.

„Menningarsprengja“ á Vagninum á Flateyri

Skens, dans og „Leirfinnur“
Menningarsprengja fellur á
laugardagskvöldið með látum
á Vagninum á Flateyri, krá
allra landsmanna.
Heimamenn bregða á leik og
varpa á tjald stórviðburðum
líðandi árs þar sem mannorð
ýmissa fer fyrir lítið. Hinrik
Ólafsson, stórleikari og áður
messadrengur á aflaskipinu
Bjarma frá Tálknafirði, mun
lýsa stuttum en stórfenglegum
sjómannsferli ásamt því að
lesa upp ljóð Níelsar skipstjóra Ársælssonar sem óvíst

er að gangi þá laus. Sveitasloppur staðarins stýrir spurningaþættinum Viltu vinna sigur, Jón, þar sem Jónar og Sérajónar verða tuktaðir með illkvittnislegum krossaspurningum. Kvisast hefur að peningaverðlaun séu í boði og
þökk sé Nýja bókafélaginu í
Reykjavík mun enginn þátttakenda fara heim tómhentur.
Kvikmyndin Í faðmi hafsins mun bylja á sýningartjöldum milli hátíða og fá gestir að
sjá úr henni glefsu. Í henni

koma fram þekktir leikarastólpar, þar á meðal fyrrnefndur Hinrik, Margrét Edduverðlaunahafi og Sigurður Hallmarsson sem fékk fálkaorðuna eftir að hafa leikið í myndinni. Einnig bregður fyrir
helstu málpípu íslenzkra smábátasjómanna, Einari Oddi
Kristjánssyni. Einsýnt er að
margir bíða spenntir eftir því
að sjá hvort verðlaunahandritið sem myndin byggir á sé
eins vont og af er látið.
Reynir Traustason og Jón

„Leirfinnur“ Grímsson verða
á ferðinni með bók þess fyrrnefnda um hinn síðarnefnda
og fleiri íslenska Ameríkana.
Víst er að Reynir les Vestfirðingum pistilinn. Þetta er þriðja
bók Reynis og sú umtalaðasta
til þessa. Að lestri loknum
verður svo dansað fram á nótt.
Fagnaðurinn á Vagninum
hefst kl. 21 á laugardagskvöldið, 8. desember. Aðgangseyrir er krónur eitt þúsund en sprengjustjóri verður
Kristrún Lind Birgisdóttir.

Bæjarstjór
narkosningar
nar í Ísafjarðarbæ í vor
Bæjarstjórnarkosningar
narkosningarnar

Nýtt framboð í undirbúningi
Í síðustu viku komst verulegur skriður á undirbúning
nýs framboðs við bæjarstjórnarkosningarnar í Ísafjarðarbæ
í vor. Hugmyndir þessa efnis
hafa verið í gerjun um nokkurra mánaða skeið en nú er
svo komið, að fullyrða má að
af þessu framboði verður.
Hins vegar er ekki líklegt að
upplýst verði um helstu frambjóðendur og útfærðan málefnagrundvöll fyrr en þegar
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líður á veturinn.
Framboð þetta verður óháð
stjórnmálaflokkum og þeim
listum sem nú eiga fulltrúa í
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.
Að undirbúningi standa meðal
annars menn sem eru þrautreyndir í pólitísku starfi í ólíkum flokkum.
Helsta ástæða þessara framboðshugmynda er veik staða
landsbyggðarinnar og sú
skoðun, að hinir hefðbundnu

stjórnmálaflokkar sinni málefnum hennar ekki nægilega
vel. Jafnframt þykir þeim sem
að undirbúningi framboðsins
vinna, að hagsmunir Ísafjarðarbæjar líkt og fleiri sveitarfélaga hafi í sumum greinum
orðið að lúta í lægra haldi
fyrir hagsmunum ríkisvaldsins. Forystumenn í heimabyggð hafi ýmist ekki beitt
sér nógu grimmilega í eigin
röðum fyrir hagsmunum

hennar eða orðið undir.
Þeir sem að undirbúningi
vinna telja ekki tímabært að
nefna nein nöfn að svo stöddu,
einkum vegna þeirrar hættu
að framboðið og ástæður þess
verði þá persónugert um of en
í staðinn þoki málefnin í
skuggann. Hins vegar hefur
blaðið heimildir fyrir því, að
skipulag kynningar og kosningabaráttu verði í höndum
mjög reyndra manna.
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www.bb.is

– lifandi fréttamiðill sem senn
tekur breytingum!

