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Gestir
á heimaslóðum
� sjá spjall við skíðafólkið Siggu
Láka og Adda Kalla á bls. 4 og 5.

Ólafur Sigurðsson fram-
leiðslustjóri frystihúss í
Kuummiut á Grænlandi

í opnuviðtali

Bolvíkingar á
heimavelli innan
um hvítabirnina

Framsóknarflokkurinn á Vestfjörðum

Magnús Reynir Guðmunds-
son.

Magnús R. Guðmundsson,
fyrrum bæjarritari á Ísafirði,
hefur ákveðið að gefa kost á
sér í efsta sæti á lista Fram-
sóknarflokksins á Vestfjörð-
um í komandi þingkosning-
um. Hann staðfesti þetta í
samtali við BB sl. mánudag.

Eins og fram hefur komið
hefur Gunnlaugur M. Sig-
mundsson, alþingismaður,
ákveðið að láta af þingmenn-
sku og helga sig starfi sínu
sem framkvæmdastjóri Kög-
unar hf. Kristinn H. Gunnars-
son, alþingismaður, sem kjör-
inn var á þing fyrir Alþýðu-
bandalagið en gekk í vetur til
liðs við Framsóknarflokkinn,
sækist eftir efsta sætinu á
Vestfjörðum.

Í hádegisfréttum Ríkisút-
varpsins sl. sunnudag lét
Gunnlaugur orð falla á þann
veg, að hann teldi ekki óeðli-
legt að Pétur Bjarnason, for-
stöðumaður Skólaskrifstofu
Vestfjarða og fyrrverandi
varaþingmaður Framsóknar,
eða einhver úr stuðningsliði
hans tæki efsta sætið á lista
Framsóknar. Eins og kunnugt
er fór Pétur í sérframboð fyrir
síðustu kosningar og var mjög
nærri því að komast á þing.

„Ég bregst í sjálfu sér engan
veginn við ummælum Gunn-

laugs“, sagði Pétur Bjarnason
í samtali við BB, „enda tel ég
ekki að hann hafi neitt umboð
til að ráðstafa þessu, ef það er
rétt að hann sé að hætta. Í
öðru lagi held ég að leiðir
mínar og Framsóknarflokks-
ins liggi ekki saman lengur
og ég á ekki von á neinum
tilmælum um að ég taki að
mér forystu á vegum hans
þetta árið.“

Það finnst á ýmsum Fram-
sóknarmönnum hér vestra,
einkum hinum eldri, að þeir
kunni því fremur illa að maður
sem lengst af og til skamms
tíma hefur starfað undir
merkjum Alþýðubandalags-
ins leiði lista Framsóknar.

„Því er ekki að neita, að

það hefur verið rætt við mig
um að vera í fyrsta sæti á
þessum lista“, sagði Magnús
Reynir í samtali við BB. „Ég
tók mér töluvert góðan frest
til að íhuga þetta mál. Nú er
ég búinn að íhuga það og kom-
ast að niðurstöðu og svar mitt
er jákvætt. Ég geri þetta vegna
þess að flokksystkini mín hafa
lýst málum þannig fyrir mér,
að þrátt fyrir hæfileika Krist-
ins H. Gunnarssonar og góða
kosti telji Framsóknarmenn
mjög víða óheppilegt að hann
leiði listann. Og á grundvelli
þess að þeir hafa sagt að ég
nyti nokkurs stuðnings og
treysta mér til þessa verkefnis,
þá segi ég já. Ég vissi nú ekki
að þetta væri farið að spyrjast
út. En úr því að þú hefur heyrt
þetta, þá væri það hálfgerður
skollaleikur að fara eins og
köttur í kringum heitan graut,
úr því sem komið er“, sagði
Magnús Reynir Guðmunds-
son.

Uppstillingarnefnd er að
störfum. Hún mun leggja
tillögur sínar um skipan fram-
boðslistans fyrir kjördæmis-
þing Framsóknarflokksins á
Vestfjörðum laugardaginn 20.
febrúar nk. og verður þá
endanlega gengið frá listan-
um.

Skipar Magnús Reyn-
ir efsta sæti listans?

Fólksbíll af Skoda-gerð
lenti út af Skutulsfjarðar-
braut á Ísafirði og niðri í
fjöru um hádegisbilið á
laugardag. Gríðarleg
hálka hefur verið á göt-
um að undanförnum og
telst hún helsta ástæða
óhappsins. Bíllinn
skemmdist talsvert en
ökumaðurinn slapp við
skrekkinn.

Skódi út í sjó

Suðureyri

Hraðbúð
opnuð um
helgina

Framkvæmdum við hina
nýju Hraðbúð Esso á Suður-
eyri er að ljúka þessa dag-
ana.  Hún verður væntanlega
opnuð annað hvort á föstu-
daginn eða á mánudag, eftir
því hvernig gengur að klára.

Þar verður bensínstöð og
sjoppa og almenn verslun
undir sama hatti og kemur
verslunin í stað Búðarinnar
okkar.

Ísafjörður

Ágúst og
Flosi fengu
verkið

Tilboð í frágang innan-
húss í sal Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar voru opnuð fyrir síð-
ustu helgi. Þrjú tilboð bárust
í verkið og ákvað bygging-
arnefnd að taka næstlægsta
tilboðinu sem reyndist vera
frá Ágústi og Flosa ehf.

Tilboð þeirra hljóðaði upp
á 22.695.000.-, en lægsta
tilboðið, kr. 21.965.000.-
kom frá Skarphéðni Hjálm-
arssyni húsasmið í Hnífsdal.
Þriðja tilboðið var frá Eiríki
og Einari Val hf. og hljóðaði
það upp á kr. 22.750.000.-
Kostnaðaráætlun var hins
vegar upp á kr. 24.243.000.
Áætlað er að verkinu verði
lokið 10. maí í vor.

Gamanmynd
sem ekki er
hægt að
hafna!

Að bjarga
jörðinni
með stæl!

Tilboð! Pik�nik
(stór dós) á
kr. 99.-
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Sólgötu 9, 400 Ísafjörður
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Netfang prentsmiðju:
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Blaðamaður:

Hlynur Þór Magnússon
Netfang  ritstjórnar:
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Bæjarins besta er í samtökum bæjar- og héraðs-

fréttablaða. Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda

og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.

LEIÐARI

ORÐ VIKUNNAR

Helga

Andey ÍS 440 komin úr lengingu og gagngerri klössun

Burðargetan meira en tvö-
földuð og skipið eins og nýtt

Andey ÍS 440 kom frá
Póllandi til heimahafnar í
Súðavík um síðustu helgi
að lokinni lengingu og svo
gagngerum endurbótum, að
heita má að um nýtt skip sé
að ræða. Andey er í eigu
Hraðfrystihússins hf. Hnífs-
dal og kom inn í fyrirtækið

þegar Frosti hf. í Súðavík sam-
einaðist því.

Skipið var lengt um 12
metra, sandblásið allt hátt og
lágt, innandekks og utan, og
síðan að sjálfsögðu málað upp
á nýtt. Vélbúnaður var endur-
nýjaður að verulegu leyti og
settar voru í skipið nýjar 35

tonna rafdrifnar togvindur frá
Ibercisa. Lestin var einangruð
sérstaklega fyrir kör. Nýr
ásrafall var settur í skipið og
aflstýribúnaður sem gerir
kleift að samkeyra ásrafal og
rafal hjálparvélar, eins og nú
er farið að tíðkast í skipum til
að auka aflið út í skrúfu. Kæli-

kerfi aðalvélar var allt endur-
nýjað. Verulegar endurbætur
voru gerðar á vistarverum
áhafnar, eldhúsi og stakka-
geymslum, og borðsalur
stækkaður og innréttaður upp
á nýtt. Hér mun þó ekki allt
upp talið.

Kostnaður við þessar fram-

Ísafjörður

Leki á trún-
aðarmálum
frá félags-
málanefnd?

Laufey Jónsdóttir, for-
maður félagsmálanefndar
Ísafjarðarbæjar, greindi
frá því á fundi nefndar-
innar fyrir skömmu, að
henni hefði borist til
eyrna, að á fundi bæjar-
stjórnar hefði ótilgreindur
bæjarfulltrúi sagt í ræðu-
stól, að hugsanlega hefðu
trúnaðarmál lekið frá fé-
lagsmálanefnd.

Í bókun segir að nefndin
líti mál þetta „mjög alvar-
legum augum“ og var
ákveðið að óska eftir fundi
með viðkomandi bæjar-
fulltrúa til að ræða um-
mæli hans.

Skálavík

Landsmót í
júlímánuði

Ráðgert er að halda
Landsmót unglingadeilda
Slysavarnafélags Íslands
í Skálavík dagana 8.-11.
júlí í sumar.

Leitað hefur verið til
landeigenda í Skálavík
eftir leyfi til afnota af
svæðinu. Bæjarsjóður
Bolungarvíkur á þar
stærstan hluta en að öðru
leyti er landið í einkaeign
í mörgum litlum pörtum.

Bæjaryfirvöld hafa tek-
ið vel í þessa málaleitan.

Bolungarvík

Sigrún ráðin
Sigrún Gerða Gísladótt-

ir hefur verið ráðin hjúkr-
unarforstjóri við heilsu-
gæslusvið Heilbrigðis-
stofnunar Bolungarvíkur.

Hún tók við starfinu nú
um mánaðarmótin.

Vestfirðir

Listi Sam-
fylkingar
kynntur

Listi Samfylkingar á
Vestfjörðum verður kynnt-
ur á opnun fundi á Hótel
Ísafirði nk. sunnudag kl.
17.

Á fundinum munu fram-
bjóðendur flytja ávörp,
svara fyrirspurnum og taka
þátt í umræðum. Boðið
verður upp á tónlist og
upplestur milli atriða.

Skattframtöl
Framtalsaðstoð einstaklinga. Önnumst

einnig færslu virðisaukabókhalds og fram-
talsgerð rekstraraðila og minni fyrirtækja.

Bjarni K. Jóhannsson, Guðrún K. Guð-
mannsdóttir, Hafraholti 46, Ísafirði, símar

456 4176 og 894 2433.

Með bros á vör
Þegar hinir ríkisvöldu eigendur óveidda fisksins á mið-

unum úti fyrir ströndum landsins ræsa flugskeyti sín til
varnar kvótakerfinu bera varnarflaugarnar oft þrjá stóra-
sannleika til stuðnings sérhagsmunakerfinu, sem þeir telja
sig og sína borna til að sitja að um ókomna tíð.

Fyrsta skeytinu er ætlað að sanna  fávísum að fiskveiði-
stjórnunin hafi leitt af sér mikilvæga verndun fiskistofna.
Um þetta eru menn engan veginn sammála. Efasemdarmenn
eru jafnvel meðal þeirra sem neyðst hafa til að taka upp
hanskann fyrir kerfið af einni eða annarri ástæðu. Í umræð-
unni um verndun fiskistofna forðast varnarliðið jafnan að
minnast einu orði á það gífurlega magn af fiski sem hent er
daglega aftur í sjóinn vegna þess að menn mega ekki undir
neinum kringumstæðum koma með hann að landi þar sem
þá vofir yfir þeim refisvöndur kerfisins. Menn forðast að
nefna snöru í hengds manns húsi. Eins þegir varnarliðið
þunnu hljóði yfir glæpnum.

Önnur eldflaugin ber með sér smyrsl á sárin sem öfund
hins illa upplýsta fjölda veldur þeim, sem Gróusögurnar
segja að fari með fullar hendur fjár út úr atvinnugreininni
þegar þeir ákveða að hætta og selja kvótann sinn fyrir
smáaura til að eiga til elliáranna.

Þriðja skeytið á svo að taka af allan vafa um hvaðan pen-
ingarnir til kvótakaupa koma: ,,Því er haldið fram að pen-
ingana hafi þessir menn tekið frá almenningi, því auðlindin
sé sameign þjóðarinnar.” (Tilvísun í blaðagrein fyrir
skömmu síðan) ,,Ég er sjálfur í útgerð”, sagði greinarhöf-
undur ,,og hef keypt aflaheimildir. Sá sem fékk mína pen-
inga tók þá ekki af þjóðinni. Hann fékk þá hjá mér. Ég
fékk fyrirgreiðslu í bankanum mínum.”

Það er ekki ný frétt að bankar komi við sögu útgerðar á
Íslandi. Til þess eru þeir m.a. og ekki nema sjálfsagt að
þeir styðji við bakið á sjávarútvegi líkt og öðrum atvinnu-
greinum, enda munu þeir hafa gert það um langan tíma og
stundum kannske ótæpilega. Í tilvitnaðri grein var þess
hvergi getið hvernig seljandi aflaheimildanna hafði komist
yfir þær. Hafði bankinn hans lánað honum til að kaupa
þær á sínum tíma? Og hann síðan lent í vanskilum og
neyðst til að selja?  Yfir höfuð: Hvernig ,,eignaðist” hann
kvótann?

Kjarni málsins er auðvitað sá að seljendur aflaheimilda
–hlutdeildar í sameign þjóðarinnar- fá þær ókeypis á silf-
urfati stjórnvalda. Eina ómak þeirra er að selja gjöfina
fyrir fjármuni, sem þá hefur áreiðanlega sjaldan dreymt
um að hafa handa á milli. Að peningar til þessara kaupa
komi frá bankanum kemur málinu ekkert við og er einungis
aumlegt yfirklór.

Er nema von að menn taki við slíku ríkisframlagi með
bros á vör. Það er líka eitthvað allt annað en menn eiga al-
mennt að venjast þegar ríkið er annars vegar.

-s.h.

Í tilefni af opnun ljós-
myndasýningar sem helguð
er þýska rithöfundinum og

leikstjóranum Bertolt Brecht
(1898-1956) verður þýskt

kvöld á Hótel Ísafirði á
föstudagskvöldið. Þar verð-
ur boðið upp á þýskt hlað-
borð ásamt skemmtiatrið-
um og menningarefni sem

tengist Brecht.
Sif Ragnhildardóttir flytur

lög eftir Brecht og nemend-
ur í Framhaldsskóla Vest-

fjarða lesa úr verkum hans.
Þýska sjónvarpsstöðin Arte

verður á staðnum ásamt
fólki frá sendiráði Þýska-

lands og Goethe Zentrum í
Reykjavík.

Meðal rétta á hlaðborðinu

verða þýskar pylsur, reykt
svínakjöt, síld, schnitzel,

kjötbollur, Sauerkraut,
kartöflusalat, kartöfluklattar,

eplamauk, berlínarbollur,
eplastrudel, þýskur bjór,
þýsk vín og margt fleira.
Kvöldverðurinn hefst kl.

19 en dagskráin kl. 21.
Matargestir hafa forgang í

bókanir.
Meðal þekktustu verka

Brechts má nefna leikritið
Túskildingsóperuna, en Kurt

Weill samdi tónlistina við
það og fleiri verk Brechts.

Leikritin Mutter Courage og
Góða sálin í Sesúan hafa

einnig verið þýdd á íslensku
og flutt í Þjóðleikhúsinu.

Þýskt menningarkvöld

Hótel Ísafjörður
KFÍ hefur bæst nýr liðs-

maður, Ray Carter, sem er
enskur landsliðsmaður,
1,90 á hæð.

Hann var kominn til
landsins en beið eftir fyrsta
flugi vestur þegar þetta var
ritað í gær. Carter er hrein
viðbót hjá KFÍ því að eng-
inn er að hætta í liðinu.

Reyndar hefur ekki tíðk-
ast þar á bæ að reka leik-
menn eins og mjög algengt
er hjá öðrum íslenskum
körfuboltafélögum.

Nýr liðs-
maður KFÍ

Karfan

Síðasta helgi var mikil
körfuboltahelgi hjá KFÍ, bæði
hjá konum og körlum og allt
frá hinum yngstu leikmönnum
til hinna elstu.

KFÍ-stelpurnar fengu tvö lið

í heimsókn á Torfnesið. Þær
unnu Borgnesinga 43-42 eftir
hnífjafnan leik en töpuðu með
ellefu stiga mun fyrir efsta
liðinu í deildinni, Tindastóli,
46-57.

Meistaraflokkur gerði góða

Fyrsta jafntefli sögunna

Aftari röð: Gamlingjarnir Magnús, Veigar, Pétur, Guðjón, Halldór, Guðni, Kristinn, Gísli
og Róbert. Fremri röð: Guðjón framkvæmdastjóri KFÍ og glötuðu snillingarnir Jón,
Örnólfur, Gautur, Lúðvík, Gunnar og Albert. Reyndar hefur Gautur ekki ennþá aldur til
þess að komast í lið gamalmenna en það ætti að lagast með tímanum.

Það er með mannanöfnin eins og mannfólkið sjálft –
þau geta flust til framandi landa, dvalist þar lengi og verið
nær óþekkjanleg þegar þau koma aftur. Þegar germanskir
menn gengu í bland við Slava í Austurvegi forðum var
nafnið Helga gott og gilt eins og það er enn. Eftir langdvalir
í Garðaríki sneri Helga aftur heim en heitir nú Olga.
Hróbjartur heitir Róbert og þannig mætti lengi telja.

Hitt er svo annað mál, að svín fór yfir Rín og kom aftur
svín. Það eru víst undantekningar frá öllu.
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Hæstiréttur dæmir Básafell hf. til að greiða fimm milljónir króna í skaðabætur

Útgerðarfélagið Barð fékk ekki
notið viðbótaraflahlutdeildar

Hæstiréttur hefur dæmt
Básafell hf. til að greiða Barði
ehf. tæpar 5 milljónir króna í
skaðabætur vegna þess að síð-
arnefnda félagið fékk ekki
notið viðbótaraflahlutdeildar
á grundvelli laga nr. 105/1996
um breytingu á lögum um
stjórn fiskveiða.

Barð hafði árið 1994 selt
Eyrasparisjóði endurnýjunar-
rétt bátsins Ísborgar BA, sem
hafði farist skömmu áður, og
var tekið fram í afsalinu að
honum fylgdu engar veiði-
heimildir, en aflahlutdeild bát-
sins hafði Barð flutt yfir á
annan bát í sinni eigu. Síðan

heimilaði Barð sparisjóðnum
að nýta endurnýjunarrétt bát-
sins á togarann Hafrafell ÍS,
sem er í eigu Básafells.

Með fyrrgreindum lögum
var lögfest heimild til að út-
hluta viðbótaraflahlutdeild til
skipa sem stundað höfðu
línuveiðar á ákveðnum tíma-

bilum, enda kæmi viðbótin í
stað línutvöföldunar. Á grund-
velli lagabreytinganna var
Hafrafelli úthlutað viðbótar-
aflahlutdeild sem grundvall-
aðist á aflareynslu Ísborgar.
Þegar Básafell hf. neitaði að
viðurkenna rétt Barðs til afla-
hlutdeildarinnar krafðist síð-

arnefnda fyrirtækið skaða-
bóta.

Hæstiréttur taldi Barð ehf.
eiga réttmætt tilkall til við-
bótaraflahlutdeildarinnar,
þrátt fyrir að félagið ætti ekki
fiskiskip þegar hún kom til
úthlutunar og því hefði félagið
bersýnilega orðið fyrir tjóni.

Var því Básafell dæmt til að
greiða bætur sem svöruðu til
gangverðs aflahlutdeildarinn-
ar í viðskiptum, eða kr.
4.988.284 með dráttarvöxt-
um. Auk þessa var Básafell
dæmt til að greiða stefnda,
Barði ehf. kr. 600 þúsund í
málskostnað.

kvæmdir allar var liðlega
hundrað milljónir króna.

Ekki liggur fyrir nákvæmur
samanburður á mælingu fyrir
og eftir lengingu. Samkvæmt
gömlu mælingunni var skipið
211 tonn en er nú 596 brúttó-
tonn samkvæmt nýju mæling-

unni. Stækkunin er því mjög
veruleg, enda var metrunum
tólf bætt í skipið þar sem það
er breiðast og rýmið mest.

Að sögn Ingimars Halldórs-
sonar útgerðarstjóra Hrað-
frystihússins hf. fer Andey á
veiðar á ferskri rækju og land-

ar í Súðavík. „Við veiðum
hana bara þar sem hún finnst
– það er ekki flóknara en svo!“
sagði Ingimar. Það verður þó
hér á Íslandsmiðum, enda er
skipið ekki með frystibúnaði
og getur því ekki sótt á fjarlæg
mið.

Ingimar Halldórsson útgerðarstjóri Hraðfrystihússins hf., Konráð Jakobsson fram-
kvæmdastjóri, Jónatan Ásgeirsson skipstjóri á Andey og Einar Valur Kristjánsson
stjórnarformaður Hraðfrystihússins hf. á kajanum í Súðavík.

Andey ÍS-440 í heimahöfn í Súðavík.

ar í körfubolta?
ferð til Stykkishólms og vann
Snæfell með átta stiga mun,
69-77.

Yngstu krakkarnir voru í
Reykjavík og léku þrjá leiki,
sem allir töpuðust með litlum
mun.

Gamlingjalið KFÍ („Old

Boys“) fékk brottflutt gamal-
menni („Lost Boys“) í heim-
sókn til Ísafjarðar og var það
hnífjafn og skemmtilegur
leikur sem endaði með jafn-
tefli, 63-63. Jafntefli er annars
ekki til í körfubolta en það
var látið gilda í þetta sinn.

„Gömlu mennirnir“ hressa sig á snittum eftir leikinn. Frá
vinstri: Hinir brottfluttu Lúðvík Jóelsson og Albert
Guðmundsson („Lost Boys“ – mætti ekki nefna þá glataða
snillinga?) og heimamennirnir Pétur Guðmundsson og
Guðjón Höskuldsson („Old Boys“ eða gamlingjar).

Myrkurflug um Ísafjarðarflugvöll?
Hreyfing virðist komin á

undirbúning þess, að hægt
verði að stunda áætlunar-
flug um Ísafjarðarflugvöll
þótt myrkur sé, en það er
langþráður draumur og

baráttumál margra Ísfirðinga.
Fyrr í vetur var komið upp
fjórum leiðarmerkjum á Eyr-
arhlíð og Seljalandsmúla.
Fyrir skömmu kom vél Flug-
málastjórnar vestur og prófaði

aðstæður í myrkri. Reyndar
stóð til að gera það í fyrra, en
ekki varð af því þá af ein-
hverjum ástæðum. Skátar
voru fengnir til að lýsa upp
leiðarmerkin og flóðlýsa háls-

inn framan við Kubbann.
Vélin fór nokkrar ferðir um
völlinn í báðar áttir og er ekki
vitað annað en það hafi gengið
mjög vel.

Það er afar brýnt, að vænt-

anlegir frambjóðendur til
Alþingis í vor hafi þetta mál
í huga og fylgi því í höfn.
Eftir því mun verða tekið,
hvernig menn standa sig í
því efni.

Fyrir fáum dögum var
lokið við grjótgarð í Sunda-
höfn á Ísafirði, sem á að
verða ytri mörk nýrra land-
vinninga á svæðinu. Verk-

takar frá Sauðárkróki önnuð-
ust gerð garðsins.

Innan tíðar verður bryggju-
kanturinn í Sundahöfn lengd-
ur um 75 metra en síðan er

ætlunin að dæla um hundr-
að þúsund rúmmetrum af
efni úr Sundunum inn fyrir
téðan garð á einhverju ára-
bili og búa þar til landrými.

Landvinningar í Sundahöfn
Myndin er tekin um síðustu helgi, rétt áður en endar náðu saman í Sundahöfn.

Ísafjörður

Rekstur
Eló endur-
skipulagður

Starfsfólki verslunarinnar
Eló á Skeiði á Ísafirði hefur
verið sagt upp störfum auk
þess sem leigusamningi um
verslunarhúsnæðið hefur
verið sagt upp.

Eigendur Eló staðfestu
þetta í samtali við blaðið í
gær. Þeir tóku jafnframt
fram að verið væri að endur-
skipuleggja reksturinn og að
þessar aðgerðir þýddu engan
veginn að þeir myndu hætta
verslunarrekstri í Ljóninu.

Uppsagnirnar taka gildi
eftir þrjá mánuði. Auk
verslunar í Ljóninu reka
Eló-menn verslanir við
Silfurtorg og í Hnífsdal.
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Gestir
á heimaslóðum

Addi Kalli og Sigga LákaAddi Kalli og Sigga Láka

Gestir
á heimaslóðum

Ísfirsku landsliðsmenn-
irnir á skíðum, Arnór Þor-

kell Gunnarsson (Addi
Kalli) og Sigríður Baxter

Þorláksdóttir (Sigga Láka),
komu í heimsókn í bæinn

sinn í síðustu viku. Þau fóru
í grunnskólana í Ísafjarðar-

bæ og kynntu nemendum
skíðaíþróttina. Annars eru

þau bæði búsett í Lille-
hammer yfir vetrartímann en

ferðast víða til æfinga og
keppni. Addi Kalli er heima
á Ísafirði á sumrin en Sigga

kemur varla til Ísafjarðar
nema einu sinni eða tvisvar

á ári. Hún er búsett í
Reykjavík á sumrin og
stundar þar fótboltann

grimmt. Á síðasta ári var
hún t.d. bæði bikarmeistari

með Breiðabliki og spjalda-
drottning í kvennaboltanum.

Addi Kalli er fæddur í
Keflavík en faðir hans er

Ísfirðingurinn Gunnar
Arnórsson skip-stjóri. Móðir

hans, Sigurborg Þorkels-
dóttir er hins vegar ættuð af

Snæfellsnesi. Addi Kalli
kom til Ísafjarðar tveggja
ára og ólst hér upp og átti
hér heima, allt þar til fyrir

um tíu árum þegar hann
byrjaði að fara til útlanda í
vetrarlegur við skíðaiðkun.

„Ég var líklega sjö ára þegar
ég byrjaði að reyna að labba

upp Andrésartúnið ofan við
Urðarveginn og renna mér
niður á fornum tréskíðum
með reimum og ólum. Ég

man nú ekki vel eftir þessu,
en mömmu fannst ómögu-

legt að hafa mig á svona
lélegum búnaði. Pabbi var
ekki neinn skíðamaður og

ekki mamma heldur, en hún
fékk mig til að spyrja pabba
hvort hann væri ekki til í að

heita á mig og gefa mér
skíði ef vel gengi í næsta

túr. Hann hélt að það væri
nú í lagi, enda var búið að

vera lélegt hjá þeim nokkra
túra á undan. Þá var hann

stýrimaður á gamla Bessa.
Nema hvað, þeir komu með

fullfermi túrinn á eftir og
hann varð að gera svo vel að

kaupa fyrir mig nýjan
búnað. Upp frá því fór ég að

vera meira og meira á
skíðum.“

– Af hverju Addi Kalli en
ekki Addi Keli?

„Ég er skírður í höfuðið á
báðum öfum mínum, Arnóri
Sigurðssyni hér á Ísafirði og
Þorkeli í Keflavík. Reyndar
hefði ég átt að vera kallaður
Addi Keli. Frændi minn var
þremur árum eldri en ég og
hét líka Þorkell og var kall-

aður Keli. Þess vegna má
segja að Kelanafnið hafi

verið frátekið, þannig að ég

var nefndur Addi Kalli í
staðinn.“

Arnór byrjaði að keppa í
svigi og stórsvigi á Vest-

fjarðamótum átta ára gam-
all. „Síðan fór ég að komast

á Andrésar Andar leikana,
líklega níu ára, þannig að

segja má að ég hafi farið af
Andrésartúninu á Andrésar-
leikana. Það hefur löngum
verið draumur hvers barns

sem stundar skíði að komast
á þá leika.“

– Hvað ber hæst á ferlin-
um hér innanlands?
„Ég á fimm eða sex

Íslandsmeistaratitla, en það
er skemmtilegast að vinna

þá. Eins hef ég unnið á
nokkrum alþjóðamótum sem

hafa verið haldin hérlendis
og erlendis og stóð einu

sinni á palli með Pernillu
Wiberg sem kom í heimsókn

til Ísafjarðar að keppa.“
Síðastliðinn áratug hefur

Arnór Þorkell dvalist í
Noregi og Svíþjóð og tvo

heila vetur í Schladming í
Austurríki. Hann hefur

ferðast mikið í kringum
skíðaíþróttina og komið til

22ja landa, á alla helstu
skíðastaði í Evrópu en líka

til Bandaríkjanna, Japans og
Kóreu. Hann byrjaði að æfa

og keppa með landsliðinu
fyrir tíu árum og fyrsta

ferðin með landsliðinu var
til Zell am See í Austurríki.

Hann hefur haft ýmsa
erlenda og íslenska þjálfara

og meðal þeirra var Sigurður
heitinn Jónsson (Siggi Bóa).

Núna býr Addi Kalli á
vetrum í Lillehammer með

kærustunni, Theódóru
Mathiesen, skíðakonu úr

KR. Hún er líka í landslið-
inu og einnig er hún

þaulreynd hestakona og
knapi og á Íslandsmeistara-
titla í unglingaflokki í þeirri

íþrótt.
„Í Lillehammer er frábær
aðstaða til skíðaiðkunar,

einkum eftir að þar var

byggt upp fyrir vetrarólym-
píuleikana fyrir nokkrum

árum og við höfum fengið
að nota þessa aðstöðu

grimmt og m.a. fengið að
æfa í Hákonarhöllinni, sem

tekur tíu þúsund manns í
sæti og rúmar þrjá hand-

boltavelli. Við höfum fengið
að vera þar inni að lyfta og
sprikla og síðan höfum við
fengið að nota brekkurnar.“

Á yngri árum stundaði
Addi Kalli ýmsar aðrar

íþróttir. Hann minnist þess
að einhverju sinni keppti í

frjálsum íþróttum á Lands-
móti Ungmennafélaganna

fyrir Héraðssamband Vestur-
Ísfirðinga.

Varðandi uppbyggingu
skíðasvæðanna á Ísafirði eru

Addi Kalli og Sigga Láka
sammála: Þeim líst mjög vel
á það sem búið er að gera og
ennþá betur á það sem verið

er að vinna við núna, efri
lyftuna og skíðaskálann. Og
ekki síður að hér verði farið

almennileg mót á ný, bæði
Íslandsmót og alþjóðamót.

Það sem einkum háir
skíðaíþróttinni á Íslandi er
óstöðugt tíðarfar og óviss

snjóalög. „Mér líst mjög vel
á aðstöðuna hér. Það hefur

bara verið allt of mikið
snjóleysi undanfarna vetur“,
segir Sigríður. „Mannvirkin
eru frábær og maður vonar
bara að snjórinn láti sjá sig

nógu mikið. Úti getur maður
byrjað æfingar á hverjum

degi í lok október og þar er
veðrið miklu betra. Hér er

oft vitlaust veður og ekkert
hægt að æfa. Og síðan er

miklu auðveldara að komast
á mót í Noregi og Svíþjóð.“

Þau eru bæði farin aftur til
Noregs þegar þetta birtist en

síðan liggur leiðin á
heimsmeistaramótið í Vail í

Colorado í Bandaríkjunum.
– Það er gaman á skíðum...

„Já, það er gaman og
alveg sérstaklega þegar vel
gengur. Hvet alla Ísfirðinga

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

456 3940 & 456 3244 • Fax: 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

  Fasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar.

 Allar  frekari  upplýsingar  varðandi söluskrá
fasteigna eru veittar á skrifstofunni að

Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Fagraholt 5: 140,6 m² einbýlis-
hús á einni hæð í mjög góðu
standi, ásamt bílskúr. Laust
strax. Áhv. ca. 4,7 millj.
Verð kr. 11,500,000,-
Góuholt 1: 142 m² einbýlishús
í góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 5,8 millj.
Verð kr. 11,600,000,-
Góuholt 3: 140,7 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Áhv.
ca. 2,7 millj.
Verð kr. 12,000,000,-
Hjallavegur 19: 242 m² einb.-
hús á 2. hæðum ásamt innb.
bílskúr. Sér íbúð á n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 millj.
Verð kr. 11,500,000,-
Hlíðarvegur 14: 170,8 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt risi. Ekkert áhvílandi.
Húsið er mikið endurnýjað
Verð kr. 10,500,000,-
Hlíðarvegur 31: 130 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Húsið er allt að
mestu uppgert . Mjög gott

útsýni. Verð kr. 10,700,000,-
Hnífsdalsvegur 1: 255,1 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr.
Húsið er laust í vor. Áhv. ca. 3,6
millj. Verð kr. 12,500,000,-
Seljalandsvegur 12: 145,1 m²
einbýlishús á þremur hæðum
ásamt eignarlóð. Áhv. ca. 1,7
millj. Verð kr. 7,500,000,-
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Áhv. ca. 2 millj.
Verð kr. 12,700,000,-
Stakkanes 6: 144,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign möguleg.
Áhv. ca. 3,4 millj.
Verð kr. 10,900,000,-
Tangagata 6a: 99.7 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum. Laust
fljótlega. Öll tilboð skoðuð.
Áhv. ca. 1,5 millj.
Verð kr. 6,800,000,-
Tangagata 15b: 103 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt uppgerð-
um geymsluskúr. Laust fljótl-
ega. Áhv. ca. 3,3 millj. Verð kr.
6,200,000,-
Urðarvegur 13: 85 m²

einbýlishús á einni hæð ásamt
kjallara. Skipti á stærri eign
möguleg. Áhv. ca. 3,2 millj. Verð
kr. 5,500,000,
Urðarvegur 27: 190,5 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt bílskúr,
góðum garði, svölum og sól-
palli. Skipti á minni eign mögul.
Verð kr.  13,500,000,-

 4-6 herbergja íbúðir

 3ja herbergja íbúðir

Engjavegur 31: 92,1 m² 4ra herb.
íbúð á n.h. í tvíb.húsi. Mikið
uppgerð, skipti á stærri eign
möguleg. Áhv. ca. 2,2 millj. Verð
kr. 5,500,000,-
Fjarðarstræti 11: 131 m² 4ra
herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 6,800,000,-
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra herb.
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Áhv. ca. 2.8 millj. Laus fljótlega.
Verð kr. 6,900,000,-
Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í norður-
enda í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,5
millj.
Verð kr. 5,000,000,-
Sólgata 8: 101,7 m² 3-4ra herb.
íbúð á e.h. í tvíb.húsi ásamt helm.
kjallara og rislofts. Skipti á minni
eign mögul. Áhv. ca. 850 þús.
Verð kr. 7,000,000,-
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli ásamt
bílskúr. Íbúðin er mikið upp-
gerð. Áhv. ca. 567 þús. Verð kr.
7,900,000,-
Túngata 21: 77,8 m² 4ra herb.
risíbúð á 3ju hæð í þríbýli. Inng.
sameiginl. m/2. hæð. Nýlega
viðgert þak. Áhv. ca. 600 þús.
Verð kr. 5,600,000,-

Seljalandsvegur 84a:
85 m² einbýlishús á einni hæð, endurbyggt 1992. Áhv. ca. 3 millj.

Verð kr. 6,200,000,-

Austurvegur 1: 103,4 m² skrif-
stofuhúsnæði á 3. hæð. Fallegt
útsýni. Laust fljótlega. Verð kr.

Pólgata 6: 55 m² risíbúð í
fjölbýlishúsi, ásamt geymslu í
kjallara. Mikið endurnýjuð. Góð
kjör í boði. Verð kr. 3,900,000,-
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 millj. Verð kr. 5,300,000,-
Stórholt 11: 80 m² íbúð í góðu
standi á 3. hæð til hægri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Áhv. ca. 2,5 millj. Verð kr.
5,800,000,-
Tangagata 16: 66,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi ásamt
tilheyrandi eignarlóð. Áhv. ca.
1,9 millj Verð kr. 4,600,000,-

Aðalstræti 20: 94 m² íbúð á 4.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 1,7 millj.
Verð kr. 5,900,000,-
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,9 millj.
Verð kr. 6,200,000,-
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 3ju
hæð í nýlega uppgerðu fjöbýlis-
húsi ásamt sér geymslu. Skoða
öll tilboð. Tilboð óskast.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
jarðhæði í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð kr. 4,300,000,-

Atvinnuhúsnæði

5,500,000,-
Mjallargata 5: 200 m² versl-
unar húsnæði á neðri hæð og
gistiheimili á efri hæð. Áhvíl-
andi 3 millj.
Verð kr. 7,500,000,-
Aðalstræti 20b: 215 m² versl-
unar- og þjónustuhús-næði í
miðbænum. Tilheyr-andi 166
m² eignarlóð.
Verð kr. 16,700,000,-

Bolungarvík

Hafnargata 7: 70 m² 3ja
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi ásamt helmingi
kjallara. Tilboð óskast.

2ja herbergja íbúðir
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ÁÁ
Dr. Þorsteinn
Jóhannesson
ræðismaður

Þjóðverja á Ísafirði

Ísland og
Þýskaland

línunni hjá Hlyni Þór

„Ég held ég megi segja að
þetta hafi farið bærilega af
stað enda var komin mikil
pressa á að þetta yrði gert“,
sagði Sigfús Sigfússon sölu-
stjóri Íslandsflugs, en fyrir-
tækið hefur byrjað áætlunar-
flug milli Ísafjarðar og Bíldu-
dals. Flugmaður er Hálfdán
Ingólfsson og notar hann í
þessu flugi 9 sæta vél Íslands-
flugs af gerðinni Piper Chief-
tain. Vélin er að öðru leyti
staðsett á Ísafirði og tilbúin í
sjúkraflug dag og nótt.

Áætlunin hljóðar upp á
þrjár ferðir á viku frá Ísafirði
til Bíldudals og til baka, þ.e. á

miðvikudagsmorgnum og
miðvikudagskvöldum og á
fimmtudagskvöldum. Þeir
sem þurfa að bregða sér frá
Ísafirði til Vesturbyggðar geta
því hvort sem er farið að
morgni og komið aftur að
kvöldi eða gist og verið í tvo
daga. Þessi skipan verður
meðan ófært er landleiðina
milli norður- og suðursvæðis
Vestfjarða.

Fyrir skömmu samþykkti
Alþingi að tillögu samgöngu-
nefndar þingsins að veita sér-
stakan styrk til þess að halda
uppi flugsamgöngum á fjór-
um leiðum innanlands, þar á

meðal á milli Ísafjarðarbæjar
og Vesturbyggðar. Reglu-
bundið flug á milli þessara
svæða hefur að mestu legið
niðri frá því að póstflugið
lagðist af. „Þessi styrkur er
ástæðan fyrir því að við förum
út í þetta, enda væri það úti-
lokað án þess, og reyndar væri
þetta ekki hægt ef sjúkraflugs-
vélin væri ekki þarna hvort eð
er“, sagði Sigfús.

Umboðsmaður fyrir þetta
flug er Finnbjörn Bjarnason á
Bíldudal, sem jafnframt er
umboðsmaður fyrir flugið
milli Reykjavíkur og Bíldu-
dals. Ekki þykir ástæða til að

hafa sérstakan umboðsmann
á Ísafirði fyrir þrjú flug á viku,
heldur er bókað hjá Finnbirni
og Hálfdán flugmaður „tékkar
inn“ sjálfur.

Samgönguráðuney t ið
stefnir síðan að því að bjóða
þetta flug út, því að sam-
kvæmt reglum EES er óheim-
ilt að styrkja flug á einstökum
leiðum án þess að fram fari
útboð á öllu Evrópska efna-
hagssvæðinu. Fyrir rúmu ári
var á svipaðan hátt og hér er
nú gert veittur lítilsháttar
styrkur til tímabundins flugs
til Raufarhafnar yfir hávetur-
inn. Skriffinnar í Brüssel

gerðu að sjálfsögðu athuga-
semdir við slíkt framferði og
það er „óhjákvæmilegt að
halda sig stíft að reglunum,
þó að það sé satt að segja hálf
ankannalegt, eins lágar upp-
hæðir og hér er um að ræða“,
segir Halldór Blöndal sam-
gönguráðherra.

Ljóst er þó, að útboðið getur
ekki tekið gildi fyrr en í haust,
þar sem aðdragandi þess er
nokkrir mánuðir. Nú er bara
að sjá, hvort SAS, Lufthansa
eða KLM telja freistandi að
bjóða í vetrarflugið vestur yfir
Hrafnseyrarheiði.

� feitur og freistandi biti fyrir SAS eða Lufthansa þegar flugið verður boðið út skv. reglum EES?

Þrjár ferðir í viku í vetur
Íslandsflug hefur áætlunarflug milli Ísafjarðar og Bíldudals

til þess að njóta hollrar
útivistar á skíðum!“ segir
Addi Kalli og Sigga tekur

heilshugar undir það.
Sigríður Þorláksdóttir

hefur verið með annan fót-
inn eða báða í útlöndum frá

því að hún var 17 ára, en
hún hefur verið í íslenska
landsliðinu frá þeim tíma.
Núna er hún að verða 22ja

ára.
– Manstu eftir því þegar
þú steigst fyrst á skíði?

„Ég var ekki nema tveggja
ára og man ekki eftir því
sjálf. Maður fékk ekki að

byrja að æfa fyrr en í sex ára
bekk. Ég man að ég var að
elta eldri krakkana uppi á

Seljalandsdal þegar ég var
fjögurra eða fimm ára. Ég

fékk ekki að vera með af því
að ég var ekki nógu gömul.

Reyndar byrjaði ég í
garðinum heima en síðan
var ég uppi á Dal – ekki á

Andrésartúninu eins og
Addi Kalli. Ég fór fyrst á
Andrésarleikana þegar ég
var 7 ára og var síðan eins
og aðrir krakkar á skíðum
þangað til ég var tólf ára.

Það var ekki fyrr en eftir það

Addi Kalli og Sigga Láka með nemendum í Grunnskóla Ísafjarðar.

sem ég fór að geta eitthvað.“
Sigríður var þrefaldur

Íslandsmeistari 1996 og
aftur 1998. Árið 1997

meiddist hún illa og ristar-
brotnaði og gat ekki keppt.

Það sem framundan er núna
fyrir utan heimsmeistara-

mótið eru ýmis mót í
Finnlandi, Noregi og

Svíþjóð, en síðan er komið
heim til Íslands um miðjan

mars. Eins og kom fram hér
í BB sigraði Sigga á FIS-
móti í Svíþjóð í desember
en núna í janúar hefur hún

keppt á mótum í Austurríki
og bætt þar enn stöðu sína í

FIS-punktum. Þetta geð-
þekka skíðafólk vill koma á

framfæri þökkum til allra
sem hafa stutt þau og styrkt,

bæði einstaklingum og
fyrirtækjum.

Vesturferðir, Hótel Ísafjörður og SKG-Veitingar í samstarf

Fleiri ráðstefnur til Ísafjarðar
„Markmið okkar er að

fjölga fundum og ráðstefn-
um á Ísafirði, þannig að eftir
þrjú ár verði hér a.m.k. einn
fundur á viku á tímabilinu
apríl til október, þar sem
fólk kemur og gistir“, segir
Sigríður Ó. Kristjánsdóttir
hjá Vesturferðum ehf á Ísa-
firði.

Hér er um að ræða sam-
eiginlegt framtak Vestur-
ferða, Hótels Ísafjarðar og
SKG-Veitinga, en síðasta
mánuðinn hafa starfsmenn
þeirra haldið fundi með

fólki frá fyrirtækjum og stofn-
unum á svæðinu um ráð-
stefnuhald og hvernig hægt
sé að efla það. Fyrir helgina
var síðan þeim sem fundað
hafði verið með boðið á sam-
eiginlegan fund í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði, þar sem
Sigríður kynnti fyrstu niður-
stöður þessarar vinnu. „Við
höfum verið að kanna hvað
hér vantar helst til þess að
laða hingað ráðstefnur, hvað
hægt sé að gera betur og hvað
sé í góðu horfi. Með þessari
aðferð er verið að reyna að

virkja sem flesta í þessu efni
og fá þá til þess að ná hingað
fundum og ráðstefnum í sam-
tökum eða félögum sem sem

þeir eiga aðild að“, sagði Sig-
ríður.

Í kjölfar umræddrar vinnu
hefur verið tekið saman upp-

lýsingarit um aðstöðu til
funda- og ráðstefnuhalds á
Ísafirði, en þar er aðeins
um að ræða fyrsta skrefið á
kynningu á Ísafirði sem
ráðstefnubæ.

Sigríður Kristjánsdóttir
kynnir niðurstöðurnar í
Edinborgarhúsinu.

Fjölmenni var á kynningunni í Edinborgarhúsinu.

Ísafjörður

Skíðakort í
Vestursporti

Verslunin Vestursport á
Ísafirði hefur tekið að sér
sölu á dagmiðum og vetr-
arkortum sem gilda á
skíðasvæðin á Ísafirði.

Gengið var frá samn-
ingi þessa efnis í gærdag.

Ég hringi ekki síst í tilefni
af þýska menningarkvöldinu
sem verður hér á Ísafirði á
föstudagskvöldið og jafn-
framt í tilefni af greininni
alræmdu í þýska blaðinu SZ.
Nú áttirðu heima í Þýskalandi
ásamt fjölskyldu þinni í ára-
tug og hefur því allgóðan
samanburð á menningar-
ástandinu þar og hér. Hvað
segirðu um téða grein?

Mér þykja þessi skrif ómak-
leg í alla staði. Þar er dregin
upp allt önnur mynd en þeir
Þjóðverjar gera sem ég þekki,
og eru þeir ófáir sem komið
hafa hingað. Þeir bera landi og
þjóð allt aðra sögu.

Þú ferð væntanlega á þýska
kvöldið...

Vissulega. Ég virði þýska
menningu mikils og reyndar
tel ég að íslensk menning sé
engri annarri eins skyld og
þeirri þýsku.

Í hverju felst starf ræðis-
manns?

Fyrst og fremst í því að vera
til staðar ef Þjóðverjar sem hér
eru á ferð þurfa á aðstoð að
halda. Einnig að koma á fram-
færi upplýsingum frá Þýska-
landi til fyrirtækja eða annarra
ef þess er óskað.

Á föstudagskvöldið gefst
hér tækifæri að bragða sitt-
hvað sem er ekki á hverjum
degi á íslenskum borðum...

Þetta verður fyrir mig dálítið
„nostalgískt“ að komast í
þýskar pylsur og bjór, þó að ég
fari reyndar oft til Þýskalands.

Hvað finnst þér einna best
af sérþýskum réttum sem eru
ekki hér á hverju strái?

Það eru til dæmis ýmsir
Spätzle-réttir (núðluréttir).
Mér þykja líka mjög góðar
laukkökur með nýju vínunum
(svo að ég komi þeim nú að!).
Und der Käse schließt den
Magen. Ostar hérlendis eru
orðnir mjög góðir og kjötvör-
urnar líka en framboðið er fjöl-
breyttara í Þýskalandi.
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Sigtún við Seljalandsveg á Ísafirði. „Ég sé fyrir mér fulltrúana í byggingarnefnd Ísafjarðar, þegar þeir fá inn á borð hjá sér á útmánuðum 1935 teikningu af húsi, sem er jafn
byltingarkennt í formi og stíl eins og Sigtún hefir verið á þessum tíma, en svo nefndi Haraldur hús sitt eftir æskuheimili sínu í Eyjafirði.“

Sigtún við Seljal
  � upphaf  fúnkisstefnu í byggingalist á Ísafirði

Við getum þakkað Haraldi Leóssyni og hans ágætu konu,
frú Herthu, fyrir það, að hér á Ísafirði er nú varðveitt eitt

bezta eintak módernismans í húsagerðarlist, sem til er í land-

inu. Syni þeirra, Hans W. Haraldssyni, getum við þakkað, að
hafa ekki fallið í þá freistni, þegar hann lét einangra og

klæða húsið að utan, að byggja yfir þakið í leiðinni, eins og
margir ráðlögðu og flestir hafa gert í Reykjavík. Fyrir vikið

er varðveitt á Ísafirði ósvikið eintak af Bauhaus-húsi.
Við erum að varðveita lítinn hluta af heimsmenningunni.

Af því getum við verið stolt.

Módernisminn í húsagerðarlist hafði mikil áhrif
á byggingastíl hér á landi á fjórða áratug þess-

arar aldar, einkanlega í Reykjavík. Áhrif hans
náðu til Ísafjarðar strax árið 1935.

Í rauninni var módernisminn stefna en ekki
stíll. Á Norðurlöndum hét hann fúnksjónalismi,

þegar um byggingalist var að ræða. Hann
táknaði endalok allra stíltegunda. Hann var

fagurfræði hins hagnýta. Öllu skrauti var
útrýmt og það talið „bull og rökleysa“, enda
hafði það ekkert hagnýtt gildi. Fúnksjónal-

isminn (fúnkisstefnan) var í rauninni bæði
heimspeki og formfræði. Hann var alþjóðlegur
boðberi og þjónn hins nýja tíma og stefndi að

því að bæta húsakynni fólks og nýta til þess
hina nýju tækni. Byggingalistin átti að vera

fólgin í innbyrðis hlutfalli og samræmi, vera
fábrotin, vistleg og þægileg. Mikil áherzla var
lögð á að skoða og kanna til hvers ætti að nota

húsið. Það skyldi vera rökrétt afleiðing af þeirri
starfsemi, sem fram ætti að fara í því, og

herbergjum raðað þannig að sólarljósið nýttist
sem bezt frá morgni til kvölds. Þetta leiddi
meðal annars til þess, að farið var að skipta

íbúðum í svefnálmu og stofuálmu og skilgreina
betur en áður til hvers nota ætti hvert herbergi,

t.d. forstofu, setustofu, borðstofu og svefn-

herbergi. Þannig herbergjaskipan er í flestra
hugum svo sjálfsögð nú á tímum, að menn gefa

henni ekki gaum. Þó eru ekki nema sextíu ár

Jón Páll Halldórsson

síðan mönnum hugkvæmdist þessi skipan.
Einkenni fúnksjónalismans eru meðal annars
horngluggar og flöt þök, sem að vísu eru nú

yfirleitt horfin á Íslandi, því að erfitt reyndist að
sjá við leka á þeim í íslenzkri veðráttu. Þakið

átti að nota fyrir útivistarsvæði á góðviðris-

dögum. Þá eru þessi hús yfirleitt ekki samhverf,
symmetrísk, eins og eldri hús, og oft eru

straumlínuform samfara kassalaginu.

Walter Gropius
og Bauhaus

En hvar var fúnksjónal-
isminn upprunninn og
hvernig barst hann til

Íslands? Þessi listastefna,
fúnkisstíllinn, hefir verið

nefnd Bauhaus-stíllinn, sem
er stytting úr Das Staatliche
Bauhaus Weimar, listaskóla

sem Walter Gropius stofnaði
í borginni Weimar í Þýzka-

landi árið 1919. Til hans má
rekja byltingarkenndar
hugmyndir í kennslu í

málaralist, höggmyndalist,
iðnaðarlist og húsagerðarlist

í hinum vestræna heimi.
Bauhaus-skólinn laðaði

að sér nemendur frá Þýzka-
landi og Austurríki, sem
urðu einlægir aðdáendur

markmiða hans. En íbúar
Weimar voru ósáttir við

stefnu skólans og í apríl var
hann flutur til Dessau eftir
stanslausar árásir fjölmiðla

og almennings.
Í Dessau var skólanum
búin ný aðstaða. Nýjar

byggingar, sem Gropius
teiknaði í Dessau, mörkuðu

upphafið að nýrri stefnu í
byggingalist. Þær hýstu

Bauhaus-skólann, þar til
þýzka nazistastjórnin lét

loka honum árið 1933, þar
sem hann væri uppspretta

kommúnistískrar hug-
myndafræði. Nýir skólar

risu á sama grunni vestan-
hafs og útbreiddu hugmynd-

ir Bauhaus um gjörvöll
Bandaríkin.

Finnur Jónsson
og Jón Leifs

Það er athyglisvert, að
jafn mikil umbrot í hvers

konar listum, myndlist,
höggmyndalist, iðnaðarlist

og byggingalist skuli einmitt
verða á millistríðsárunum og
í miðju ölduróti kreppunnar,

þegar þjóðir Evrópu eru að
ganga í gegn um einhverjar
mestu þrengingar, sem þær
hafa upplifað. Þá blómstra
allar þessar listgreinar og

nýjar hugmyndir koma fram
á sjónarsviðið. Á sama tíma

koma fram nýjar stefnur í
bókmenntum og tónlist.

Einn þeirra íslenzku
myndlistarmanna, sem

leituðu til Þýzkalands á
þessum árum, var Finnur
Jónsson, bróðir Ríkarðs

Jónssonar, myndskera. Hann
hélt til Berlínar haustið

1921, en flutti sig fljótlega
til Dresden, sem var

miðstöð módernismans í
myndlist á þeim árum, og

drakk í sig hugmyndir
expressjónistanna. Þar

stundaði hann nám við Der
Weg, Schule für Neue

Kunst, en sá skóli var í
nánum tengslum við

Bauhaus-skólann, sem þá
var ennþá í Weimar. Árið

1925 sýndi hann tvær
abstraktmyndir í Berlín í
samfélagi með málurum,

sem síðar urðu heimsfrægir,
eins og Picasso, Matisse og

Chagall.
Á þessum árum stunduðu

ýmsir aðrir Íslendingar nám
við þýzka listaháskóla. Einn

þeirra var Jón Leifs, sem
hélt utan til tónlistarnáms

árið 1916 og stundaði nám
við tónlistarháskólann í

Leipzig til 1921. Jón hugðist
verða píanóleikari, en svo
fór að hann lagði fyrir sig
hljómsveitarstjórn. Meðal

kennara hans var Hermann
Scherchen, sem á sínum

tíma var einn þekktasti
brautryðjandi nýrrar og

framsækinnar tónlistar í
Evrópu. Þannig sóttu

íslenzkir listamenn erlend
áhrif til Þýzkalands og Mið-
Evrópu, sem þeir fluttu svo

heim til Íslands.

Sigurður Guðmundsson
arkitekt

Fyrsti íslenzki arkitektinn,
sem gerðist boðberi fúnk-

sjónalismans á Íslandi, var
Sigurður Guðmundsson.

Hann kom heim frá námi í
Kaupmannahöfn 1925 eftir

að hafa starfað um tíma þar í
borg og ferðast um Mið-

Evrópu og Norðurlönd til að
kynna sér húsagerð. Hann

gerði uppdrætti að mörgum
meiri háttar byggingum í
Reykjavík. Fyrsta íbúðar-

húsið sem Sigurður teiknaði
í fúnkisstíl var hús Ólafs

Thors við Garðastræti, þar

sem nú eru höfuðstöðvar
Vinnuveitendasambands

Íslands, sem að vísu hefir
verið mikið breytt í tímans

rás.

Fyrsta húsið í
fúnkisstíl á Ísafirði

Það er athyglisvert, að á
sama tíma og boðberar

Bauhaus eru að flytja
starfsemi sína yfir til

Bandaríkjanna frá Þýzka-
landi, á flótta undan járnhæl

nazismans, er lögð inn
teikning hjá byggingarnefnd

Ísafjarðar að íbúðarhúsi í
dæmigerðum Bauhaus-stíl.
Vorið 1935 er þeim Haraldi

Leóssyni, kennara, og
Lúðvíg Guðmundssyni,

skólastjóra, veitt leyfi til að
byggja sér íbúðarhús við
Seljalandsveg, fyrir utan

Sjónarhæð. Haraldur notar
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landsveg

sér strax leyfið og fær Pál
Kristjánsson frá Stapadal til
að teikna og byggja fyrir sig

íbúðarhús um sumarið. Ég
sé fyrir mér fulltrúana í

byggingarnefnd Ísafjarðar,
þegar þeir fá inn á borð hjá

sér á útmánuðum 1935
teikningu af húsi, sem er

jafn byltingarkennt í formi
og stíl eins og Sigtún hefir

verið á þessum tíma, en svo
nefndi Haraldur hús sitt eftir
æskuheimili sínu í Eyjafirði.

Lúðvíg Guðmundsson
byggði hins vegar ekki á

Ísafirði, því að hann hélt um
sama leyti til Reykjavíkur

og stofnaði þar Myndlista-
og handíðaskólann, sem á
næstu árum varð miðstöð

módernilistar á Íslandi. Það
væri hins vegar gaman að

vita, hvernig hús hann
hugðist byggja, því að ekki

er ólíklegt, að hann hafi
orðið fyrir áhrifum af

Bauhaus-stílnum, þegar
hann dvaldi í Þýzkalandi.

Það er t.d. næsta líklegt, að
hann hafi ráðið einhverju
um útlit og fyrirkomulag
Gagnfræðaskólans, sem

Guðjón Samúelsson,
húsameistari ríkisins,

teiknaði í lok starfsferils
Lúðvígs hér á Ísafirði.

Hertha Schenk og
Haraldur Leósson

En hvers vegna vildi
Haraldur Leósson byggja

sér hús í þessum stíl? Hann
var af flestum talinn heldur
fastheldinn, íhaldsmaður af
gamla skólanum. Bauhaus-

skólinn var aftur á móti
fremur talinn hallur undir

vinstrisinnaðar skoðanir og
Hitler hafði bannað hann
tveim árum áður á þeirri
forsendu, að hann væri

boðberi kommúnistískrar
hugmyndafræði.

Skoðum málið svolítið
betur. Haraldur kvæntist árið

1934 þýzkri konu, Herthu
Schenk, kennara frá Leipzig

í Þýzkalandi. Faðir hennar
var próf. dr. Schenk,
latínuskólarektor og

rithöfundur. Hann ritaði m.a.
stóra kennslubók í veraldar-
sögu, sem á sínum tíma var

lesin í flestum æðri skólum í
Þýzkalandi. Árið 1923 ritaði

Hertha grein í tímaritið
Andvara, í þýðingu Haralds,

um þýzku alþýðuskólana
nýju. Í inngangi vitnar hún í
Schiller: „Das Alte stürzt, es

ändert sich die Zeit und
neues Leben blüht aus den

Ruinen“, sem útleggst:
„Tímarnir breytast, hið
aldna hrynur og nýtt líf

blómgast á rústunum.“ Í
ljósi þessarar tilvitnunar er
það ekki langsótt, að nýja

frúin hafi viljað vera trú
þessum skoðunum sínum og
færa Ísfirðingum nýjan stíl í
byggingalistinni. Hvað var

þá eðlilegra en að sækja
hugmyndirnar til næsta
bæjar við æskustöðvar

hennar, en Dessau er einmitt
skammt frá Leipzig. Sjálfur

er ég ekki í neinum vafa um,
að Hertha hefir komið til

Íslands með arkitektabækur
frá Bauhaus, sem hún hefir
sýnt Páli Kristjánssyni og
kynnt honum hugmyndir

Bauhaus-skólans. Ég hefi
fyrir satt, að Páll hafi verið

lítt hrifinn af þeim hug-
myndum, að hafa horn-

glugga á húsi og talið því
flest til foráttu, enda slíkt

algjörlega óþekkt á Ísafirði á
þessum tíma. Síðan féllst

hann á hugmyndina og
notaði hana síðan árið eftir,

þegar hann teiknaði kenn-
arabústaðina við Urðarveg.

Þannig tel ég, að fúnkisstíll-
inn í húsagerð hafi flutzt

hingað til Ísafjarðar.

Þrír Íslendingar...
Ég sagði, að Haraldur

Leósson hafi verið talinn
heldur fastheldinn maður.

En hvað áttu þeir sameigin-
legt, Haraldur Leósson,
Finnur Jónsson og Jón

Leifs? Ég skal reyna að
svara því. Þeir voru allir

aldamótamenn, fæddir
seinast á 19. öldinni.

Haraldur var Eyfirðingur,
fæddur 1884, Finnur

Skaftfellingur, fæddur 1892
og Jón Leifs Húnvetningur,
fæddur 1899. Fornmenning

þjóðarinnar var þeim öllum í
blóð borin. Þeir voru allir

mótaðir af íslenzkri sveita-
menningu og í eðli sínu

þjóðernissinnar, en þeir áttu
það allir sameiginlegt, að

vera opnir fyrir hvers konar
nýjungum á sínu sviði. Allir

héldu þeir utan í byrjun
aldarinnar til að leita að

nýjum stefnum og straum-
um, hver á sínu sviði.

Haraldur hélt utan 1921 til
að auka við þekkingu sína á

sviði kennslufræði og
bókmennta. Hann stundaði

framhaldsnám í Kaup-
mannahöfn og Leipzig

1921-22, í Noregi 1922-23
og Þýzkalandi, Sviss og

Ítalíu 1928. Finnur Jónsson

dvaldi í Kaupmannahöfn,
Berlín og Dresden á árunum
1919-1925 og kynnti sér það

nýjasta í myndlist og Jón
Leifs stundaði tónlistarnám í

Leipzig 1916-1921. Þessir
þrír menn áttu það einnig

allir sameiginlegt, að hugur
þeirra stefndi ávallt til

fósturlandsins; þeir vildu
veita þjóð sinni hlutdeild í

því, sem þeir höfðu verið að
nema og því, sem þeir höfðu
séð og heyrt á ferðum sínum

erlendis.

...sem kynntu þjóð sinni
nýja strauma og stefnur

Það hefði mátt ætla, að
Haraldur Leósson hefði

kosið að fara hefðbundnar
leiðir og reisa sér hús í

nýklassískum stíl, eins og
algengast var á Ísafirði á

þessum árum. En því var á
annan veg farið. Eins og

komið hefir fram, var hann
opinn fyrir öllum nýjungum
og kaus því að fylgja konu

sinni í því, að byggja
framtíðarheimili sitt í

fúnkisstíl, sem þá var það
nýjasta í byggingalistinni í
heiminum. Með því braut

hann blað í byggingarsögu
bæjarins og innleiddi

byggingastíl, sem átti eftir
að hafa veruleg áhrif hér í

bæ á næstu árum. Það varð
svo hlutskipti Finns Jóns-

sonar að kveikja áhuga
yngri myndlistarmanna á

Íslandi fyrir óhefðbundinni
myndlist og Jón Leifs flutti

með sér nýja strauma inn í
tónlistarlíf þjóðarinnar.
Hjálmar H. Ragnarsson

segir um tónsmíðar Jóns
Leifs, að þegar hann sneri
aftur til Íslands í stríðslok,

hafi allur stíll hans og
tónsmíðaaðferðir verið

komnar í lítt hagganlegar
skorður, sem mótuðust af
skilningi hans á eigindum
íslenzku þjóðlaganna. Og

heldur áfram: „Mörgum
kann að finnast, að tónlist
Jóns Leifs sé oft á tíðum

ofureinföld og jafnvel
barnsleg... Jón fór ekki

troðnar slóðir og fyrir það
má tónlist hans ekki gjalda.“
M.ö.o. – hann kaus einfald-
leikann eins og Haraldur og

Finnur. Það varð þannig
hlutverk þeirra þremenn-

inganna að kynna þjóð sinni
nýja strauma og stefnur í

húsagerðarlist, myndlist og
tónlist, sem hún hafði lítil

kynni haft af áður.

Þetta litla hús hefur
menningarsögulegt gildi
Við getum þakkað Haraldi

Leóssyni og hans ágætu
konu, frú Herthu, fyrir það,

að hér á Ísafirði er nú
varðveitt eitt bezta eintak

módernismans í húsagerð-
arlist, sem til er í landinu.

Og þau hjón kunnu svo
sannarlega að nýta sér þá

kosti, sem hann bauð upp á.
Ég var nágranni þeirra hjóna

um árabil, og ég sé gömlu
hjónin ennþá fyrir mér,

þegar þau færðu sig út á
stofuþakið um leið og sólin
fór að skína á sumrin. Syni

þeirra, Hans W. Haraldssyni,
getum við þakkað, að hafa

ekki fallið í þá freistni,
þegar hann lét einangra og

klæða húsið að utan, að
byggja yfir þakið í leiðinni,
eins og margir ráðlögðu og

flestir hafa gert í Reykjavík.
Fyrir vikið er varðveitt á
Ísafirði ósvikið eintak af

Bauhaus-húsi. Við erum að
varðveita lítinn hluta af

heimsmenningunni. Af því
getum við verið stolt. Það er
einlæg ósk mín, að komandi

Haraldur Leósson kennari
á Ísafirði. Hann var opinn

fyrir öllum nýjungum og
kaus því að fylgja konu

sinni í því, að byggja
framtíðarheimili sitt í

fúnkisstíl, sem þá var það
nýjasta í byggingalistinni í
heiminum. Með því braut

hann blað í byggingarsögu
bæjarins og innleiddi

byggingastíl, sem átti eftir
að hafa veruleg áhrif hér í

bæ á næstu árum.

Hertha Schenk Leósson.
„Tímarnir breytast, hið
aldna hrynur og nýtt líf

blómgast á rústunum.“ Í
ljósi þessarar tilvitnunar er

það ekki langsótt, að nýja
frúin hafi viljað vera trú

þessum skoðunum sínum
og færa Ísfirðingum nýjan

stíl í byggingalistinni.

Páll Kristjánsson bygg-
ingameistari frá Stapadal

við Arnarfjörð teiknaði og
byggði húsið fyrir Herthu
og Harald. Sonur hans og
sonarsonur gerðust báðir

arkitektar og hafa báðir
teiknað skólabyggingar á

Ísafirði.
Mynd: Héraðsskjalasafnið.

Hans W. Haraldsson.
Honum getum við þakkað,

að hafa ekki fallið í þá
freistni, þegar hann lét

einangra og klæða húsið að
utan, að byggja yfir þakið í

leiðinni, eins og margir
ráðlögðu og flestir hafa

gert í Reykjavík. Fyrir vikið
er varðveitt á Ísafirði

ósvikið eintak af Bauhaus-
húsi.

kynslóðir geri sér grein fyrir,
að þetta litla hús við

Seljalandsveginn á Ísafirði
hefir menningarsögulegt

gildi. Því miður hafa verið
unnin svo mörg skemmdar-
verk á þessu sviði á liðnum
árum, að það er full ástæða

til að vera á varðbergi í
þessum efnum.

______________

Jón Páll Halldórsson,
fyrrum framkvæmdastjóri á

Ísafirði, er formaður
Sögufélags Ísfirðinga. Með

góðfúslegu leyfi hans er
grein þessi tekin saman úr
ítarlegu erindi um fúnkis-

stílinn í byggingalist á
Ísafirði, sem hann flutti á

fundi í Rótarýklúbbi
Ísafjarðar 3. desember sl.

Mótaskrá Skíðafélags Ísfirðinga í vetur

Átta alpagreinamót á dagskrá
Fyrsta alpagreinamótið

sem haldið er á vegum
Skíðafélags Ísfirðinga fer
fram á laugardag. Þar er um
að ræða svigmót fyrir 13
ára og eldri þar sem keppt er
um Grænagarðsbikarinn.
Helgina 13.-14. febrúar fer
fram bikarmót í svigi og
stórsvigi 15-16 ára og full-
orðinna og dagana 27. og
28. febrúar fer fram Vest-
fjarðamótið í svigi 9-12 ára.

Dagana 6. og 7. mars fer
fram brettamót fyrir 13 ára
og eldri, dagana 13. og 14.
mars fer fram Vestfjarða-
mótið í stórsvigi 9-14 ára
sem og leikjabraut fyrir 6-8

ára krakka. Dagana 29. mars
til 1. apríl fer fram Skíðamót
Íslands í svigi og stórsvigi
15-16 ára og fullorðinna og
17.-18. apríl fer fram Vest-
fjarðamót í stórsvigi 15 ára
og eldri. Síðasta alpagreina-
mót vetrarins á Ísafirði fer
einnig fram dagana 17. og 18.
apríl en þar er um að ræða
Básafellsmótið í stórsvigi 12
ára og yngri.

Af göngumótum má nefna
Vestfjarðamótið í öllum ald-
ursflokkum sem fram fer 27.
febrúar, Silfurtorgsgönguna
sem fram fer í byrjun mars,
SFÍ-gönguna sem fram fer 6.
mars, Bensínstöðvarmót sem

fram fer 27. mars og Skíðamót
Íslands sem fram fer dagana
29. mars til 1. apríl. Þrjú síð-
ustu mót vetrarins á Ísafirði í
norrænum greinum eru Hótel-

mót og SFÍ-ganga sem
fram fara 17. apríl og Fossa-
vatnsgangan sem fram fer
1. maí.
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Það eru eingöngu spýtuhús í Kuummiut og rennandi vatn aðeins í fáeinum þeirra.

Ólafur Sigurðsson er framleiðslustjóri frystihúss í Kuummiut

Bolvíkingar á heimavel
um hvítabirnina á Græ

� þar sem menn fara í róður á hundasleðum og veiða grálúðuna
upp um ís og lifa á maddaki þangað til næsta skip kemur í júlí
Ólafur Sigurðsson er liðlega þrítugur
Bolvíkingur, sem hefur að mestu alið

aldur sinn á sjó, lengst af á Júlíusi
Geirmundssyni sem háseti og eitthvað

sem annar stýrimaður, en er nú kominn
í land – Grænland. Hann starfar þar
sem framleiðslustjóri eða verklegur

framkvæmdastjóri frystihúss í litlum
bæ sem heitir Kuummiut, innst í Ang-

magssalikfirði á austurströndinni,
þráðbeint í vestur frá Bolungarvík.

Fyrirtækið sem hann vinnur hjá heitir
Nuka A/S, dótturfyrirtæki Royal

Greenland. Nuka er grænlenska og
þýðir litli bróðir eða litla systir og er

þar átt við skyldleikann við Royal
Greenland. Segja má, að á hvítabjarna-

landinu Grænlandi sé Bolvíkingurinn
Ólafur Sigurðsson á heimavelli. Hann
er bróðursonur Jóns Péturssonar skip-

stjóra á Guðnýju ÍS, sem frægur er af
því að vinna hvítabjörninn ásamt

skipshöfn sinni hér um árið.

Sjómennskan á þessum
slóðum er með nokkuð öðrum
hætti en Vestfirðingar eiga að
venjast. Á vetrum sækja menn
t.d. sjóinn á hundasleðum og
veiða grálúðuna upp um ís.
Engin þörf er að ísa aflann á
leiðinni heim því að hann
beinfrýs af sjálfu sér. Áhöfnin
er einn maður og tíu-tólf hund-
ar. Frá farkostum þessum berst
ekki annað vélarhljóð en gelt.
Eftir ísa brot á sumrin róa
menn hins vegar á smábátum.
Sumir þeirra eru upp í tíu
tonna plastbátar. Aðrir eru allt
niður í jullur eða fyrrverandi
árabáta með fjögurra hestafla
vélar og minna óneitanlega á
upphaf vélbátaaldar í Bolung-
arvík fyrir nærri hundrað ár-
um. Aflið í sleðunum er að
sjálfsögðu mælt í hundöflum
en ekki hestöflum.

Kuummiut er um 400
manna bær eða á stærð við
sjávarþorpin á Vestfjörðum.
Þar eru eintóm „spýtuhús“
eins og sagt er hér fyrir vestan
og í fæstum þeirra er rennandi
vatn. Ekkert bíó, enginn
skemmtistaður. Þar er hins
vegar einn bar í húsi sem
minnir helst á samkomuhúsið
á Flæðareyri í Jökulfjörðum.

Tvö vatnsklósett eru í bæjar-
félaginu. Bæjarbúum þykir
gott að fá sér í staupinu mörg-
um hverjum en þá nota þeir
að vísu hvorki staup né glös.

Nuka A/S yfirtók ekki alls
fyrir löngu reksturinn á 29
fiskfabrikkum í eigu Royal
Greenland víðsvegar á Græn-
landi. Nuka er undir stjórn
íslensks framkvæmdastjóra,
Gunnars Braga Guðmunds-
sonar, sem ráðinn var af Royal
Greenland. „Hann er alveg
einstakur maður“, segir Ólafur
Sigurðsson.

Kom heim til
að skipta um föt

Ólafur hefur nú verið í
Kuummiut í þrjá mánuði og
kom snögga ferð heim til að
fara í sturtu og skipta um föt
og opna póstinn. Tildrög þess
að hann fór til Grænlands voru
þau, segir hann, „að karl faðir
minn fluttist þarna út fyrir tæp-
um tveimur árum. Ég var eitt
sinn með honum á ferðalagi
frá Íslandi og yfir til Nuuk á
vesturströndinni og þá hittum
við Gunnar Braga í stutta
stund í flugstöðinni í Kulusuk. Ólafur Sigurðsson.
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lli innan
ænlandi

Pabbi er að veiða grálúðu fyrir
Nuka A/S á plastbát sem hann
fór með héðan að heiman og
gerir út frá Kuummiut. Hann
er fyrsti útlendingurinn í sög-
unni sem fær undanþágu til
þess að veiða þarna grálúðu
án þess að vera búinn að búa
á Grænlandi í tvö ár.“

Af Júllanum og beint
til Grænlands

„Kallinn var ekki með
neinn síma og ég var búinn að
hafa nokkrum sinnum sam-
band við Gunnar Braga til að
spyrja frétta af honum. Eitt
sinn í október síðastliðnum
þegar ég var á sjó á Júlíusi
hringdi ég í hann og þá spurði
hann hvort ég væri ekki til í
að koma út í hálfan mánuð
eða þrjár vikur og keyra upp
fyrir sig nýja vinnslulínu sem
verið var að setja upp í þessu
frystihúsi. Ég féllst á það,
enda hafði ég hugsað mér að
taka mér frí á sjónum í einn
mánuð. Ég var farinn út tveim-
ur dögum eftir að ég kom í
land. Síðan þróaðist þetta
svona, hálfi mánuðurinn leið,
þrjár vikur og fjórar og fimm,

og hann bað mig alltaf að vera
aðeins lengur. Svo hringdi
hann einn daginn og spurði
hvort ég vildi ekki bara taka
að mér verksmiðjuna og sjá
um reksturinn sem fram-
leiðslustjóri eða verklegur
framkvæmdastjóri. Ég hringdi
strax og talaði við skipstjór-
ann á Júlíusi og það varð sam-
komulag um að ég fengi að
hætta strax og þyrfti ekki að
vinna uppsagnarfrestinn. Nú
er ég búinn að vera þarna í
þrjá mánuði og kominn í smá-
heimsókn. Ég kom með tvo
Grænlendinga með mér, sem
voru að læra að flaka grálúðu
í Leiti í Hnífsdal og gekk mjög
vel. Síðan reikna ég með því
að fá mann frá Leiti út í eina
eða tvær vikur til að leiðbeina
mannskapnum hjá mér.“

Mikil uppbygging
fyrir höndum

Ólafur gegnir hinum fjöl-
breyttustu störfum í frystihús-
inu í Kuummiut. Hann ræður
fólk í vinnu og rekur ef þörf
krefur, sér um alla framleiðsl-
una og þarf að sinna skrif-
stofuvinnunni líka, þó að
honum finnist hún hundleiðin-

leg. „En fyrir utan hana er
þetta er allt mjög spennandi.
Á næstu árum er mikil upp-
bygging fyrir höndum hjá
fyrirtækinu og ég er farinn að
líta ákveðna staði á Grænlandi
hýru auga þar sem ég gæti
hugsað mér að taka þátt í
henni. Ég hef ekki trú á öðru
en ég verði þarna næstu árin.
Þetta var kærkomin tilbreyting
því að maður var orðinn hálf-
leiður á sjómennskunni og
það var ágætt að söðla alveg
um. Ég veit auðvitað ekkert
hvort ég á eftir að fara á sjó
aftur, en mér líður rosalega
vel þarna.“

Í þessari viku er Ólafur á
tveimur tölvunámskeiðum í
Reykjavík en fer aftur til
Grænlands um helgina.

„Maður verður að kunna á
tölvur svo að maður sé eins
og fínir framleiðslustjórar eiga
að vera. En það er samt
sannarlega ekkert spennandi
að sitja fyrir framan tölvu.“

Þeir eru þrír, landarnir í
Kuummiut, Ólafur, Sigurður
faðir hans Pétursson og ís-
lenskur kælitækjafræðingur.
Þeir búa saman þrír í húsi.
„Það er reyndar galli, því að

þá gjammar maður alltaf
íslensku á kvöldin. Maður er
búinn að læra nokkur stikkorð
í grænlenskunni en annars
notar maður dönskuna dags
daglega.“

Ólíkur hugsunarháttur
– Tala Grænlendingarnir

Báturinn er eins og krækiber á ónefndum stað við hliðina á ísjakanum. „Karl faðir minn
var á sínum tíma skipstjóri á togara en hann segist aldrei hafa séð svona mikinn ís. Við
keyrðum um daginn á fjórtán mílna ferð á flatan jaka en það sá ekkert á bátnum. Það var
ágætis högg og báturinn fór upp á jakann. Skriðjökullinn nær svo langt út í fjörð að það er
150 faðma dýpi við brúnina á honum.“

ekki allir dönsku?
„Nei, ekki allir. Ekki þarna

á austurströndinni. Á vestur-
ströndinni er miklu meira um
það. En fólkið skilur hana yfir-
leitt og margir tala reiprenn-
andi dönsku og maður nær
ágætlega sambandi við þá.
Það er gaman að sjá hvernig
þessir menn þarna bjarga sér.
Þeir hafa engan áhuga á því
að safna sér peningum eða
flottum hlutum, heldur lifa
þeir fyrir líðandi stund og hafa
það ágætt á sína vísu. Þetta er
ákaflega hjálplegt fólk. En ef
það er eitthvað sem gengur
ekki saman hjá þeim, þá eiga
þeir til að ná bara í stóru
sleggjuna. Og það virðist ekki
vera neinn metnaður til í
mönnum. Lífið og tilveran
virðast einskorðast við bæinn.
Maður hefur spurt hvort þá
langi ekki til að fara eitthvað
annað. Nei, þarna fæddust
þeir, þarna ætla þeir að lifa og
þarna ætla þeir að deyja.
Hugsunarhátturinn er að
mörgu leyti dálítið ólíkur því
sem er hjá okkur Íslending-
um.“

– Deyja, sagðirðu. Hvernig
gengur annars að jarðsetja á
vetrum þegar allt er í klaka?
Maður gæti ímyndað sér að
þeir væru ekki alltaf bráðfljót-
ir að jarða, fremur en undir
Jökli á sínum tíma...

„Ég hef nú ekki kynnst því
ennþá, en ég held að það sé
bara hlaðið yfir. Það er það
eina sem hægt er að gera.“

Ólafur fór í kirkju um jólin
þó að hann skildi ekki orð af
því sem presturinn var að
segja. Það var bara til að fá
jólastemmninguna. „Um mið-
nætti á aðfangadagskvöld birt-
ist kór fyrir utan gluggann hjá
okkur, tók lagið og kom svo
inn og vildi fá nammi og kaffi.
Við vorum alveg eins og álfar
þegar mannskapurinn fór að
syngja fyrir okkur. Svo voru
maskar bæði á aðfangadag og
jóladag. Þá komu börnin.
Maður vissi ekki hvað gekk
á.“

Með 50 kg eftir daginn
– Hvernig er skipastóllinn

þarna?
„Þetta eru allt smábátar og

jullur, allt ofan í árabáta með
fjögurra hestafla mótor. Svo
eru þetta plastbátar upp í tíu

tonn. Jullurnar koma með
þorskinn. Þeir eru með króka
og dorga og einn maður er
kannski að koma með 50 kg
af þorski eftir heilan dag og
leggja inn hjá mér. Þeir eru að
skaka í þetta tólf til fimmtán
stiga frosti. Maður hreinlega
dáist að þessum köllum.“

– Fiskurinn kemur þá heil-
frystur að landi...

„Já, það kemur oft fyrir. Þar
af leiðandi er hráefnið ekki
eins gott. En nú eru þeir að
hætta með bátana þangað til í
sumar. Það er að byrja sá tími
þegar þeir dorga gegnum ís-
inn. Þeir bora gat og eru með
svokallaða Lófóten-línu. Á
endanum á henni er kúpt plata
og straumurinn ber línuna út
og síðan leggst hún niður. Svo
eru þeir með handspil til að
draga.“

Vélsleðar bannaðir
– Þeir róa þá á sleðum en

ekki bátum...
„Já, þeir fara á sjóinn á

hundasleðum. Við þurftum að
fá sérstaka hundanþágu til að
fá að nota vélsleða til þess að
taka fiskinn hjá veiðimönn-
unum og flytja hann inn í verk-
smiðjuna. Það er bannað að
nota vélsleða þarna vegna
þess að það truflar veiðimenn-
ina á ísnum. Ég hélt að ég
yrði ekki eldri þegar ég frétti
það, því að vélsleðamennska
hefur verið eitt af helstu
áhugamálum mínum gegnum
árin.“

– Verða sjóslys á hunda-
sleðunum?

„Já, það fór einn sleðinn
niður um ísinn um daginn með
fullfermi á leið til hafnar. Skip-
stjórinn bjargaðist en hundar-
nir fórust.“

– Þeir veiða sumsé grálúð-
una upp um ís...

„Já, og meira að segja
hákarl líka. Þeir rykkja honum
nokkrum sinnum með trýnið
upp í gatið og á endanum spýt-
ist hann upp eins og tappi.
Plopp. Maður er kominn sjö-
tíu ár eða ég veit ekki hvað
aftur í tímann.“

– Kunna menn þarna vel til
fiskvinnslu?

„Ja, eitthvað, en það vantar
alla hugsunina á bak við
gæðin á framleiðslunni. Með-
ferð aflans er ekki alveg eins
og best verður á kosið. Það er

Flateyri
Nokkuð hefur verið rætt um svarta skýrslu Guðjóns Petersens

fyrrum framkvæmdastjóra Almannavarna ríkisins og bæjarstjóra
í Snæfellsbæ. Erfitt er að ræða skýrsluna. Hún hefur ekki verið
birt. Svæðisútvarpið á Ísafirði hefur fjallað nokkuð um hana og
Ríkissjónvarpið einnig. Af þeirri umfjöllun má draga þá ályktun
að skýrslan endurspegli fyrst og fremst og reyndar nánast ein-
göngu skoðanir þeirra íbúa, sem hafa tjáð sig um málið.

Bæjarstjórinn á Ísafirði hefur sagt að skýrslan sé ekki komin
út, þetta séu drög og enn eigi að yfirfara þau áður en skýrslan
kemur út undir því nafni. En hvað er þá að? Samanburðinn við
Súðavík ber nokkuð hátt. Þar horfir almenningur á nýja glæsilega
íbúðabyggð, stór og falleg einbýlishús. Allt var gert þar frá
grunni.

Þrjár aðferðir eru viðurkenndar til að ná því markmiði að verja
líf fólks og limi fyrir snjóflóðum. Ein er sú að flytja byggðina,
Súðavíkuraðferðin, önnur er sú að verja byggðina, Flateyrarað-
ferðin. Sú þriðja er að kaupa upp hús til þess að leggja af byggð,
Hnífsdalsaðferðin.

Í hlutarins eðli liggur að Flateyraraðferðin
býður ekki þann möguleika að leggja götur
og holræsi frá grunni. Súðavíkuraðferðin
hafði þá aðferð í sér fólgna, svo sem fyrr
er sagt.

Óánægja Flateyringa er skiljanleg
þótt eðlismunur sé á varnarleiðum.
Glæsileg Súðavík undirstrikar
óánægjuna samanborið við Flat-
eyri. Þar hefur lítið gerst til að
veita byggðinni nýja ásýnd, að
leiðigarðinum mikla frátöldum.
Gömlu húsin standa og þar sem
áður voru hús eru nú auð svæði.
Kraftur uppbyggingarinnar sést
ekki.

Þessu til viðbótar er óánægja
með ráðstöfun söfnunarfjár,
sem eftir stóð í sjóðnum Sam-
hugur í verki. En nú er á sjötta
tug milljóna í sjóði sem á að
vera til ráðstöfunar almennt til
að styrkja fórnarlömb náttúruhamfara í framtíðinni.

Röng hugsun!

Sú ákvörðun að ráðstafa fénu með þessum hætti er röng. Í
fyrsta lagi er hún röng vegna þess að um er að ræða mikla mis-
munun. Súðvíkingar fengu styrki til byggingar þegar enn stóðu
60 milljónir eftir af söfnunarfénu. Öllu því fé sem almenningur
lagði af mörkum vegna snjóflóðsins í Súðavík var ráðstafað til
uppbyggingar í Súðavík og aðstoðar við fórnarlömbin, þótt
vissulega séu skiptar skoðanir um ráðstöfunina. Almenningur
var ekki að safna til að stofna framtíðarsjóð. Almenningur gaf í
ákveðnum tilgangi til að aðstoða þá sem urðu fyrir barðinu á
snjóflóðinu í Súðavík. Sama hugsun var að baki gjöfum vegna
hamfaranna á Flateyri.

Hugsun almennings var góð og viljinn var að leggja eitthvað
af mörkum til þeirra sem hægt væri að aðstoða fjárhagslega á
Flateyri eftir snjóflóðið 26. október 1995. Lengra náði sú hugsun
ekki og þurfti ekki að ná lengra. Enginn gaf til að stofna sjóð.
Lágmarkskurteisi þeirra stjórnvalda, sem hafa þá hugsun, var að
segja gefendum frá því markmiði sínu fyrirfram. Fjöldi fólks,
sem gaf í söfnunina hefur sagt þessa sjóðsstofnun siðlausa. ,,Við
hefðum gefið beint til ákveðins fólks ef varað hefði verið við
þessari sjóðsstofnun í upphafi."

Þetta er svo einföld staðreynd að sjóðsstofnendur, sem eru
sjálfskipaðir í stjórn nýja sjóðsins, skilja hugsunina vafalaust.
Þótt þeir reyni nú að verja hendur sínar. Hugsunin að baki ein-
hvers almenns styrktarsjóðs er falleg, en með þessum formerkjum
er hún röng, kolröng.

Hún er siðlaus í augum og hugum þúsunda ef ekki tugþúsunda
gefenda um allt land. Og um leið er komið hrópandi dæmi um
misrétti í garð þeirra, sem eiga um sárt að binda.

Skattur eða gjafir

Ef stjórnvöld vilja stofna fleiri viðlagasjóði, neyðarsjóði eða
hvað kallast vill, er lágmarkið að setja um það sérstök lög. Það er
hlutverk Alþingis. En áður en það gerist er mikilvægt að vinna
mjög vel að undirbúningi og kanna kosti og galla. Þrátt fyrir að
menn deili um skatta, réttmæti þeirra yfirleitt eða prósentur, er
það nokkuð almennt álit að slíka sjóði, sem hér um ræðir, eigi að
stofna fyrir skattpeninga, það er að segja fyrir framlög af fjár-
lögum.

Næst má sennilega búast við því að skattprósentan verði
lækkuð og innheimtumenn hins opinbera setji af stað safnanir til
að afla fjár til einstakra verkefna ríkisins. Þannig verði til dæmis
safnað til byggingar sjúkrahúsa, leikskóla, skóla eða hvers sem
með þarf hverju sinni. Allir sjá hversu gáfulegt þetta myndi reyn-
ast til lengdar. Erfitt gæti orðið að safna í tryggingakerfið á þenn-
an hátt.

Hvað svo sem fram kann að koma í ófullgerðri skýrslu um
óbærileika tilveru Flateyringa að loknu snjóflóði er tvennt ljóst.
Flateyringar fengu ekki sömu meðferð varðandi ráðstöfun
söfnunarfjár Samhugar í verki og Súðvíkingar. Einnig hefur
gleymst að ræða við þáverandi forsvarsmenn Ísafjarðarbæjar,
sem bornir eru þungum sökum. Það er afleitt og rangt. Gildi
skýrslunnar er minna fyrir vikið.

Hún átti heldur ekkert erindi við aðra en verkbeiðendur fyrr en
henni var lokið.

Stakkur.
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samt að breytast mikið núna.
Menn eru reyndar mjög þrifnir
og það er allt snyrtilegt í verk-
smiðjunni. Það er búið að
hamra svo mikið á því að þeir
hafi allt hreint og fínt í vinnslu-
salnum.“

Lítill tími fyrir kvennafar
– Ertu kvæntur?
„Nei.“
– Ætlarðu ef til vill að

krækja þér í eina grænlenska?
„Nei. Ja, maður getur nátt-

úrlega ekkert sagt um það. Ég
veit það ekki. Það verður bara
að koma í ljós. Ég er mjög
upptekinn af þessu verkefni
mínu eins og er og ég veit
ekki hvort ég má nokkuð vera
að standa mikið í konustússi.“

– Þú hefur varla skuttogara-
laun þarna...

„Nei, en ég hefði ekki feng-
ið eins góð laun í landi hér
heima. En maður verður að
passa sig að hrósa þessu öllu
saman ekki of mikið, því að
þá fara að flykkjast þarna
Íslendingar og taka þetta allt
frá manni.“

Rennandi vatn í
fimm eða sex húsum

– Hvernig er húsið sem þið
búið í – er það gott?

„Já, það er mjög gott og
nóg pláss. Annars eru húsin
lítil og það búa þarna upp í
tuttugu manns saman í húsi.
Krakkarnir sofa yfirleitt í flat-
sæng, reyndar ekki alls staðar
en mjög víða. Það er olíufýr-
ing í öllum húsum í bænum
og hjá okkur er rennandi vatn
og við erum mjög vel búnir.
Það eru fimm eða sex hús í
bænum sem hafa rennandi
vatn. Rafmagnið kemur frá
díselvélum. Það eru til tvö
vatnsglös í bænum og þau eru
bæði í fabrikkunni hjá mér.
Eitt húsið heitir draugahúsið.
Þeir eru afskaplega hjátrúar-
fullir og myrkfælnir þarna.“

– Hvað gerið þið um helgar
þegar þið eigið frí? Fáið þið
ykkur þá í staupinu?

„Það er nú svolítið og
reyndar talsvert mikið drukkið
þarna – ég er nú ekki að tala
um okkur Íslendingana. Ég
byrja yfirleitt á því að fara
niður í fabrikku, bæði laugar-
daga og sunnudaga, hún er
þarna á eyri rétt tæpan kíló-
metra í burtu, og svo fer maður

út að sigla eða stússast eitt-
hvað. Þarna eru miklar stillur
og það er rosalega gaman að
fara út að sigla á kvöldin.“

Samveruhúsið
– Eitthvað af veitingahúsum

eða bíó?
„Nei. Það er eitt samkomu-

hús sem þeir kalla Samveru-
húsið og minnir á gamalt
skreiðarhús. Þar er bar og
menn fara bara út á pall til að
skila bjórnum aftur til jarðar-
innar. Gólfdúkurinn nær ekki
saman og ekki alveg út að
veggjum og var farinn að
brettast upp á köntunum. Það
er núna búið að negla hann
niður svo að bargestir detti
síður á leiðinni út á pallinn að
míga.“

– Eruð þið með sjónvarp?
„Já, sjónvarp og allar græj-

ur.“
– Er það grænlenskt sjón-

varp?
„Já, það er ein stöð þarna.

Það getur svo sem verið að
við fáum okkur disk einhvern
tíma en held ég að við höfum
ekkert með það að gera. Það
gerir mann bara að aumingja
að liggja fyrir framan sjón-
varpið. Okkur var boðið að fá
disk en við vildum það ekki.“

Kuffélagið og Vest-
firskir Gleðipinnar

Í Kuummiut er ein verslun
– kuffélagið. Hvernig ætli úr-
valið sé þar?

„Það er heldur bágborið
núna. Það eru ekki til egg.
Ekki ostur eða ýmislegt annað
sem manni finnst nauðsyn-
legt. Mjólk er bara til niður-
soðin. Og næsta skip kemur
ekki fyrr en í júlí þegar ísinn
er farinn. Maður verður bara
að lifa á maddaki, þ.e. hval-
spiki, og síðan er selur og
aftur selur. Líka lifa menn
mikið á fugli. Þeir eru mjög
góðar skyttur og skjóta teist-
una með riffli. Við verðum
bara að lifa þetta einhvern veg-
inn af eins og gert var hérna
áður fyrr. Þetta er indælislíf,
þó að vinir mínir í Vestfirska
Gleðipinnafélaginu hafi gert
mikið grín að því, Geiri Sekk-
ond og Dóri stóri Magg og
þeir, að ég gæti ekki lifað
þarna án þess að vera með
géessemminn minn. Hann er
nú mjög mikið notaður þegar
ég er hérna heima. En þeir

segja að eina ástæðan fyrir
því að ég tolli þarna sé sú, að
það er von á GSM-sambandi
á þessu ári.“

Öll vítamín úr maddakinu
– Geiri Sekkond?
„Já, við í Gleðipinnafélag-

inu köllum hann það eftir að
hann lenti í öðru sæti í próf-
kjörinu í Víkinni. Hann hefur
grennst svo mikið að það er
ekki sjón að sjá hann. Hann
þyrfti að komast í maddakið.
Þeir taka engin vítamín þarna
og borða aldrei grænmeti. Það
er ekkert grænmeti til í búð-
um. Þeir segja sem hafa rann-
sakað það, að þeir fái öll
vítamín og öll nauðsynleg efni
úr hvalspikinu og renginu.
Grænlendingarnir eru afskap-
lega hraustir og þola sérstak-
lega vel kulda.“

– Heldurðu ekki að þú fáir
Vestfirska Gleðipinna í heim-
sókn einn góðan veðurdag svo
að þú getir boðið þeim í madd-
ak?

„Það getur verið að þeir
komi í sumar. Þeir eru að tala
um það. Þá er eins gott að ég
verði búinn að vara bæjarbúa
við.“

Puttarnir of stórir
í rafeindavirkjun

Ólafur Sigurðsson fór fyrst
sextán ára á sjóinn og byrjaði
hjá karli föður sínum, eins og
hann orðar það, en fór síðan á
Júlíus Geirmundsson árið
1986 og hefur verið þar að
mestu síðan. „Ég ætlaði
reyndar í rafeindavirkjun en
það var alltof fíngert. Maður
hafði enga putta í það og lóð-
aði allt saman í eina stóra
klessu á plötunni þegar maður
var að reyna að lóða.“ Og
Ólafur réttir fram hendurnar
– þær eru í stærra og þétt-
vaxnara lagi og eins og
smækkuð útgáfa af hrömm-
unum á frændum undirritaðs,
Samúel í Djúpadal og Sig-
mundi á Látrum. Nei, þessar
hendur henta líklega ekki í
rafeindavirkjun. Og varla á
tölvur heldur, hugsar undirrit-
aður en segir það ekki.

Gekk seint að
komast í hólinn

Ólafur hélt því ekki áfram í
rafeindavirkjun heldur fór
hann í Stýrimannaskólann og

Fiskfabrikkan er næst á myndinni. Litlu fjær er sjálfur bærinn Kuummiut, þar sem fólkið
fæðist, lifir um stund og deyr síðan eins og ekkert hafi í skorist.

kláraði hann 1992. „Ég ætlaði
mér að verða stýrimaður og
skipstjóri en það gekk alltaf
eitthvað svo seinlega að kom-
ast í hólinn...“

– Hólinn?
„Já, komast í brúna. Við

köllum hana hólinn. Þetta var
mjög kærkomin breyting. Ég
er mjög sáttur við þetta. Ég
var upphaflega beðinn að
koma í hálfan mánuð eða þrjár
vikur og þess vegna fór ég
bara með eina litla tösku með
mér. Svo var ég þarna í þrjá
mánuði samfleytt. Ég spurði
hvort það væri ekki í lagi að
ég færi heim í frí í viku – ég
gæti þá náð í fötin mín...“

– Og kannski farið í sturtu
líka...

„Í alvöru talað – ég var
hreinlega ekki með neitt með
mér. Og svo þurfti ég líka að
ná í póstinn minn. Ég var heil-
an dag að klóra mig í gegnum
hauginn af ruslpósti. Ussus-
uss. Þetta er allt ævintýri lík-
ast. En það er ekki tilviljun að
ég skyldi fara þarna út. Í mín-
um huga eru tilviljanir ekki
til. Ég er alls ekkert ósáttur
við að hafa hætt á sjónum þó
að ég hafi verið í góðu plássi.
Nú er ég bara hugfanginn af
þessu verkefni.“

Hundarnir verða hrað-
skreiðari þegar líður

á veturinn
– Þú getur kannski farið túr

og túr sem skipstjóri á hunda-
sleða...

„Já, ég prófaði nú hunda-
sleða en fannst það ekkert
voðalega spennandi, að minn-
sta kosti miðað við vélsleð-
ana. Ég var huggaður með því
að að væri meira spítt á
hundunum þegar líður á vetur-
inn, því að þá eru þeir komnir
í þjálfun.“

– Eru hvítabirnir þarna?
„Já, þeir skutu tvo í síðustu

viku í næsta firði við hliðina.
Þegar þeir eru að brölta úti á
ísnum að veiða verða þeir allt-
af að hafa með sér byssu ef
bangsi skyldi koma.“

– Það er í ættinni hjá þér að
veiða hvítabirni...

„Jújú. Torfi Einarsson sagði
að þarna væru nú Bolvíkingar
á heimavelli!“

Dýrustu ferðir í heimi
– Hvernig eru samgöngurn-

ar á milli Íslands og Kuummi-
ut?

„Þetta eru dýrustu ferðir í
heimi. Bein lína milli Bolung-

Og ef þú hringir á hótelið í
Angmagssalik og segir að þú
sért að koma frá Kuummiutt,
þá er sagt að það sé lokað. En
ef þú ert að koma frá Íslandi,
þá er opið. Innfæddir eru ekki
velkomnir á hótelið og ekki
fólk úr bæjunum í kring. Við
komum þarna út eftir og
hringdum og ætluðum að gista
en okkur var sagt að hótelið
væri lokað. Svo löbbuðum við
upp á hótel og sáum þar stórt
skilti með merki íslenska
konsúlsins. Eigandi hótelsins
er ræðismaður Íslands en hann
vildi ekkert liðsinna okkur.
Svo uppgötvuðum við gisti-
heimili þar sem við gátum
fengið að vera, en það var
reyndar ekki fullbúið. Og
þjónustan er ekki neitt lík því
sem við þekkjum.“

Já, þessa dagana situr Ólaf-
ur Sigurðsson á skólabekk í
Reykjavík, nýkominn úr
sturtu og búinn að skipta um
föt, og slær tvo-þrjá og allt
upp í fjóra stafi samtímis í
hverju höggi á tölvuborðið.
Geiri Sekkond og Dóri stóri
Magg og aðrir Vestfirskir
Gleðipinnar eru að búa sig
undir að mála bæinn Kuum-
miut á Grænlandi rauðan.
Gallinn er sá að flest húsin
þar eru rauð fyrir. Kannski
þeir máli bæinn grænan í sam-
ræmi við nafnið á landinu eða
fari bara til Ástralíu. Það væri
ódýrara, þægilegra og fljót-
legra. Og svo eru kengúrurnar
ekki eins hættulegar og hvíta-
birnirnir. Haldið þið að það
væri ekki gaman að hafa
kengúru við hliðina á hvíta-
birninum á Náttúrugripasafn-
inu í Bolungarvík?

– Hlynur Þór Magnússon.

arvíkur og Kuummiut er um
600 kílómetrar eða rúmlega
lengdin á Íslandi. Flugið milli
Reykjavíkur og Kulusuk kost-
ar 52 þúsund kall takk fram
og til baka, klukkutími og
fjörutíu og fimm mínútur. Og
það kostar 120 krónur á mín-
útu að hringja héðan til Græn-
lands og nýbúið að lækka úr
140 krónum. En það kostar
ekki nema um 70 krónur á
mínútuna að hringja frá Græn-
landi og hingað, þannig að
enginn þarf að segja mér að
þetta verði að vera svona dýrt.
Við erum mjög argir yfir
þessu. Það er alltaf verið að
tala um vinabæi og vináttu-
samband á milli Íslands og
Grænlands. Við erum búnir
að tala við alþingismenn og
hina og þessa en það hlustar
enginn á okkur.“

Ræðismaður Íslands
og hótelið hans

„Flugfélag Íslands flýgur
tvisvar í viku milli Reykja-
víkur og Kulusuk og síðan er
Grønlandsfly með flug einu
sinni í viku til Keflavíkur. Ef
þú ætlar síðan að halda áfram
með þyrlu til höfuðstaðarins
Nuuk, þá kostar það yfir 90
þúsund íslenskar fram og til
baka. Við þurfum að fara með
þyrlu milli Kulusuk og Ang-
magssalik og yfir veturinn
þegar ekki er hægt að fara á
bát vegna íss þarf líka að fara
með þyrlu milli Angmagssalik
og Kuummiut. Ferðirnar
þarna eru aldrei í tengslum
við flugið héðan og maður
verður að gista í þrjár nætur í
Angmagssalik, hvort sem
maður er að koma eða fara.

Ólafur Sigurðsson hvílir lúin bein hjá föður sínum. „Þessi er nú ekki birtingarhæf. Hún
var tekin kvöldið sem ég kom út til Kuummiut og ég hafði ekki sofið neitt nóttina áður. Bæði
kallinn og ég erum alveg eins og ég veit ekki hvað.“

Stefán Ingólfsson úr Bolungarvík er til vinstri á myndinni
en báturinn liggur við borgarísjaka. „Stebbi kom þarna út
og var að beita.“
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Hlutabréf í Básafelli hf. afar lágt metin miðað við upplausnarvirði fyrirtækisins

Ekki á leiðinni með skipin
til Kanada

Arnar Kristinsson. Höfuðstöðvar Básafells hf. á Ísafirði.

„Ég fæ alltaf nýjar sögur á
hverjum degi, maður. Hefurðu ekki
líka heyrt að við séum búnir að selja
Skutul?“

Þetta varð Arnari Kristinssyni,
framkvæmdastjóra Básafells hf. í
Ísafjarðarbæ á orði, þegar BB bar
undir hann eina af nýjustu kjafta-
sögunum í bænum. Hún er á þá
leið, að fyrirtækið sé á leiðinni lóð-
beint á hausinn og eigendurnir að
undirbúa að fara með allan flotann
til Kanada, líkt og Björgvin Bjarna-
son á Langeyri (bróðir Matta
Bjarna) gerði á sínum tíma og frægt
varð.

Kjaftasögur eru óhjá-
kvæmilegur fylgifiskur þeg-
ar stórfyrirtæki í sveiflu-
kenndum og áhættusömum
rekstri eru annars vegar.
Básafell er stærsti vinnu-
veitandinn í Ísafjarðarbæ.
Gríðarleg lækkun á gengi
hlutabréfa í fyrirtækinu á
síðasta ári var mjög umtöluð
kringum áramótin og kjafta-
gangurinn magnaðist um
allan helming. En ekki hafði
BB samt heyrt um söluna á
Skutli.

„Nú, hvað er þetta. Það
heyrði ég“, sagði Arnar.

– Það fylgdi hinni sög-
unni að þið hefðuð verið að
láta breyta skipunum til þess
að þau hentuðu betur til
veiða fyrir Clearwater í
Kanada...

„Það er út af fyrir sig rétt
að við erum í samstarfi við
Fiskiðjusamlag Húsavíkur
um byggingu rækjuverk-
smiðju á Nýfundnalandi. En
það er alveg óviðkomandi
breytingunum á skipunum.“

– Hvað er að frétta af
gangi mála þar vestra?

„Það er allt í góðum gír
og áætlað að verksmiðjan
fari í gang í byrjun apríl.“

– Þar kemur fyrirtækið

3xStál á Ísafirði mjög við
sögu...

„Já, þeir eru þar með stóran
verksamning.“

Það var í ágúst á síðasta ári
sem þær fréttir bárust, að Fisk-
iðjusamlag Húsavíkur og
Básafell væru að nema land í
Kanada og reisa rækjuverk-
smiðju í bænum St. Anthony
á Nýfundnalandi í félagi við
Clearwater Fine Foods Inc.,
eitt öflugasta sjávarútvegs-
fyrirtæki Kanada. Forráða-
menn Clearwater sjá sér eink-
um hag í því að hagnýta sér
langa reynslu Íslendinga af
rækjuveiðum og kunnáttu
íslensku fyrirtækjanna í
rækjuvinnslu. Á móti kemur,
að íslensku fyrirtækjunum
mun nýtast þekking Clearwat-
er á mörkuðum í Asíu og víða
um heim. Samanlagt selja
fyrirtækin þrjú um einn sjö-
unda af allri kaldsjávarrækju
sem veidd er í heiminum. Höf-
uðstöðvar Clearwater eru í
Halifax á Nova Scotia. Fyrir-
tækið gerir út um 30 skip og
báta og vinnur hörpuskel,
humar, bolfisk og rækju.
Clearwater á níu fiskvinnslu-
stöðvar á Atlantshafsströnd
Kanada og starfsmenn eru um
1.500.

Fiskiðjusamlag Húsavíkur
er rótgróið fyrirtæki og var á
síðustu árum orðið að stórum
hluta byggt upp á rækjunni.
Hins vegar hefur það verið að
fikra sig yfir í bolfiskinn á ný
að undanförnu.

„Það er alveg ljóst, miðað
við ástandið á rækjumiðunum
hér heima og ef það lagast
ekki“, segir Arnar Kristinsson,
„að við ætlum ekki að sitja
með hendur í skauti og bíða
eftir að það lagist. Við ætlum
að sækja rækjuna þangað sem
hún er. Ef hún verður á Flæm-
ska hattinum, þá reynum við
að veiða sem mest þar á með-
an. Eins horfum við til þess
að veiða rækju við Svalbarða.
En að við ætlum að flytja okk-
ur eitthvað, það er argasta bull.
Þú hefur séð í fréttum undan-
farið að menn eru að flagga
skipum út til að fá veiðileyfi á
Flæmska hattinum. Við höfum
skoðað þau mál, en það hefur
engin ákvörðun verið tekin í
því og ekkert sem liggur fyrir
í dag um að það verði gert. En
einhvers staðar verður að
finna skipunum rekstrar-
grundvöll og verksmiðjunum
hráefni. Ef þetta yrði gert, þá
væri það til þess að afla hrá-
efnis fyrir verksmiðjuna hér

heima.“
– Þannig að það sem þið

kynnuð að veiða fyrir vestan
færi ekki í vinnslu þar...

„Nei, það kæmi allt hingað
heim. Það er eins öruggt og
ég sit hérna núna.“

– Nú hefur mikil lækkun á
hlutabréfum í Básafelli á síð-
asta ári verið í fréttum. Hvern-
ig eru horfurnar?

„Eins og menn vita hefur
staðan í rækjuveiðunum verið
gífurlega erfið frá því í sept-
ember. Aftur á móti hefur ver-
ið mjög góður gangur í salt-
fiskinum á Flateyri.“

– Þegar þið lokuðuð annarri
rækjuvinnslunni á Ísafirði í
byrjun ársins – fór þá ekki
eitthvað af fólkinu til Flat-
eyrar?

„Það hefur aðallega farið
að vinna við bolfiskvinnsluna
hjá okkur á Suðureyri. Þar hef-
ur gengið líka gengið vel. Það
er góður tími fyrir bolfiskinn
eins og er og mikið fiskirí.
Við gerum út einn línubát með
beitningavél, Gylli sem landar
á Flateyri, og annan minni
sem beitir í landi, Súgfirðing
sem leggur upp á Suðureyri.
Það má segja að Gyllir sé bú-
inn að halda uppi vinnslunni í
janúar. Hann er búinn að fiska

mjög vel. Súgfirðingur hefur
líka aflað vel þegar gefið hefur
fyrir hann, en hann er vissu-
lega lítill. Einnig eru togar-
arnir að gera það gott í bol-
fiskinum. Sléttanesið var að
landa fyrir 53 milljónir eftir
22 daga og Orrinn er væntan-
legur þessa dagana með von-
andi lítið minna.“

Að sögn Arnars vinna sam-
tals um 280 manns hjá Bása-
felli um þessar mundir, þannig
að það eru ófáar fjölskyldur
sem eiga sitt undir gengi
fyrirtækisins. Endurbæturnar
sem nú standa yfir á Skutli
eru lokahrinan í endurupp-
byggingu skipastólsins hjá
Básafelli. „Á síðasta ári
byrjuðum við að byggja á
kæligeymslu og móttöku á
Flateyri og því verki verður
lokið á þessu ári. Síðan er
vonast til að ekki þurfi að
ráðast í meiri framkvæmdir
næstu árin. Þetta er að komast
í það horf sem menn vilja og í
samræmi við þá stefnu sem
mörkuð var fyrir einu og hálfu
ári.“

– Voru bréfin í fyrirtækinu
of hátt metin?

„Það fer allt eftir því hvern-
ig á það er litið. Ef litið er á
mat bréfanna sem hlutfall af

upplausnarvirði fyrirtækis-
ins, þá eru þau í dag líklega
eitthvers staðar milli 20 og
25% miðað við endurmetið
eigið fé. Á Verðbréfaþingi
eru dæmi þess að þetta
hlutfall sé allt upp í 100%
og jafnvel yfir það. Þá er
um það að ræða að rekst-
urinn sé einstaklega arð-
bær. Ef við værum að
græða á rekstrinum, þá
teldust bréfin afar lágt met-
in miðað við það markaðs-
gengi sem er á þeim í dag.
En á meðan reksturinn er
eins og hann hefur verið,
þá þykir fjárfestum ekki
ástæða til að meta þau
hærra. Yfirleitt er talið
mjög eðlilegt að þetta
hlutfall sé í kringum 50%.
Til þess ætti gengið hjá
okkur að vera rétt rúmir
þrír en það hefur hins vegar
verið um 1,50 að undan-
förnu. Upplausnarvirði
Básafells er líklega eitt-
hvað um eða yfir fjóra
milljarða en hlutabréfin eru
í dag um einn milljarður.
Við eigum því inni alla
hækkunina þegar rekstur-
inn fer að skila hagnaði“,
sagði Arnar Kristinsson.

Alheimsmeistaramótið í Víkingaskák

Skúli fyrsti meistarinn
Sex kepptu á fyrsta Ís-

landsmótinu í Víkingaskák,
sem haldið var á Ísafirði sl.
föstudag. Mótið var jafn-
framt fyrsta heimsmeistara-
mótið í þessari íþrótt. Og
ekki nóg með það, heldur
nefndist það alheimsmeist-
aramót þótt einungis Jarðar-

búar hafi verið með að þessu
sinni, hvað sem síðar verður.

Fyrsti Íslandsmeistarinn,
heimsmeistarinn og alheims-
meistarinn í Víkingaskák er
Skúli Þórðarson. Hann fékk
fjóra vinninga í fimm skákum.
Í öðru sæti varð Hálfdán
Bjarki Hálfdánsson með þrjá

það afrek að sigra sjálfan
alheimsmeistarann í síðustu
umferðinni.

Skákstjóri og dómari var

Brynjar Viborg. Undanfarið
hefur Víkingaskák verið
þreytt af kappi í Framhalds-
skóla Vestfjarða. Stefnt er að

því að alheimsmeistaramót
í þessari merku og sér-
stæðu íþrótt verði árlegur
viðburður á Ísafirði.

og hálfan vinning og í þriðja
sæti Sigurður Páll Ólafsson
með tvo og hálfan vinning. Í
fjórða til fimmta sæti urðu Jón
Reynir Sigurvinsson og Krist-
inn Orri Hjaltason með tvo
vinninga hvor og í sjötta sæti
Þorkell Þórðarson með einn
vinning. Þorkell vann reyndar

Kristinn Orri Hjaltason og Sigurður Páll Ólafsson þungt hugsi yfir skákinni.
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SKÍÐASVÆÐIÐ Á ÍSAFIRÐI – GJALDSKRÁ
OG OPNUNARTÍMI VETURINN 1999

Gjaldskrá fyrir skíðasvæðið á Ísafirði
er sem hér segir: Dagskort fyrir börn
er  á kr. 300.- og  kr. 700 fyrir full-
orðna (Núna er bara eitt kort fyrir
allan daginn). Þriggja daga kort fyrir
börn er á kr. 600.- og kr. 1.400.- fyrir
fullorðna (Verð eins og um væri að
ræða tvö dagskort). Vikukort fyrir
börn er á kr. 1.500.- og kr. 3.500.-
fyrir fullorðna (Verð eins og um væri
að ræða fimm dagskort). Vetrarkort
1 er á kr. 5.000.- fyrir börn og kr.
10.500.- fyrir fullorðna (Óbreytt
verð).
Veittur er 10% afsláttur á vetrarkort-
um þar sem um er að ræða tvo í fjöl-
skyldu, 15% afsláttur er veittur fyrir
þrjá í fjölskyldu, 20% afsláttur er
veittur fyrir fjóra í fjölskyldu og 25%
afsláttur fyrir fimm í fjölskyldu.
Göngukort (vetrarkort) fyrir börn er
á kr. 2.000.- og kr. 5.000.- fyrir full-
orðna.
Fyrir hópa sem kaupa vetrarkort, fjöldi
20-30 manns, mætti veita 30% afslátt.
Fyrir hópa sem kaupa vetrarkort, fjöldi
31manns eða fleiri mætti veita 40%
afslátt.
Gildistími:  Vetrarkort 1 er frá 1.
janúar til 15. maí. Barnakort gilda
fyrir aldurinn 5-15 ára. Fullorðinskort
gilda fyrir 16 ára og eldri.
Opnunartími:  Mánudaga og föstu-
daga er opið frá kl. 13:00-18:45,
þriðjudaga og fimmtudaga er opið frá
kl. 13:00-19:45, miðvikudaga er opið
frá kl. 13:00-20:45 og laugardaga og
sunnudaga er opið frá kl. 10:00-17:00.
Frá 1. janúar til 15. febrúar er ekki
opnað fyrr en kl. 14:00.

Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar.

AKSTUR SKÍÐARÚTU FRÁ 1. FEBRÚAR 1999

Frá Hnífsdal er ekið alla virka daga kl.
14:15 og 15:15. Frá Landsbanka er
ekið alla virka daga kl. 14:30, 15:30
og 16:30. Frá Stórholti er ekið alla
virka daga kl. 14:45, 15:45 og 16:45.
Frá skíðasvæði er ekið alla virka daga
kl. 16:15, 17:15, 18:15 og 19:15.
Á laugardögum og sunnudögum er
ekið frá Hnífsdal kl. 10:15 og 13:00,
frá Landsbanka kl. 10:30 og 13:15 og
frá Stórholti kl. 10:45 og 13:30. Frá
skíðasvæði er ekið kl. 14:00 og 17.00.

LEIKSKÓLINN BAKKASKJÓL

Leikskólakennari óskast. Um er að
ræða deildarstjórastöðu eftir hádegi á
Bakkaskjóli. Unnið er markvisst með
þema og leikfimi.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3565.

Leikskólstjóri Bakkaskjóls.

Agnes Lára Magnúsdóttir skrifar

Hvað er Junior Chamber
og er það til á Ísafirði?

Junior Chamber er alþjóð-
legur félagsskapur ungs fólks
á aldrinum 18-40 ára sem
starfar í yfir 100 þjóðlöndum.
Tilgangur hreyfingarinnar er
að stuðla að framförum með
sköpun tækifæra fyrir ungt
fólk til að öðlast forystuhæfi-
leika, ábyrgðartilfinningu og
þann félagsanda sem nauð-
synlegur er til að koma á já-
kvæðri breytingu. Þetta gerum
við meðal annars með öflugu
námskeiðahaldi sem spannar
allt frá þjálfun í mannlegum
samskiptum upp í þróuð
stjórnþjálfunarnámskeið sem
seld eru dýrum dómi úti í þjóð-
félaginu.

Allt er þetta gert samhliða
öflugu og skemmtilegu fé-
lagsstarfi. Félagsstarfi sem
gefur þér tækifæri til að kynn-
ast fólki um allan heim,
tækifæri til að breyta vanda-

málum í áskoranir sem þú
gengur á hólm við og sigrast
á. Ellefu félög eru starfandi á
Íslandi og eitt á Vestfjörðum.
JC Vestfirðir var endurreist
eftir langa legu í mars 1998.
Þegar talað er um JC er
yfirleitt alltaf talað um ræðu-
mennsku en Junior Chamber
snýst ekki einungis um hana,
heldur hafa mörg byggðar-
lagsverkefni verið unnin af fé-
lögum í JC og mörg hér á
Ísafirði. Það vita þeir sem
þekkja til hér á Ísafirði.

Margar menntastofnanir
bjóða í dag upp á námskeið
sem innihalda kennslu í hóp-
starfi, ræðumennsku, kynn-
ingum og fleiru sem seld eru
dýrum dómi úti í þjóðfélaginu,
en ekki er nóg að bjóða nám-
skeið, það þarf líka að huga
að góðum leiðbeinendum,
sem hafa reynslu og þekkingu.

Junior Chamber hefur 35 ára
reynslu á sviði námskeiða-
halds og fyrir okkur sem erum
JC félagar eru námskeið við-
burður, sem við fylgjum síðan
eftir í starfi. Langflestar
menntastofnanir leggja mesta
áherslu á að nemendur nái
prófi og safni prófgráðum
frekar en uppbyggingu per-
sónuleikans.

Það er sagt að tilgangur
menntunar sé að undirbúa ein-
staklinginn undir lífið, en ekki
einungis að gera hann færan
um að sinna ákveðnu starfi.
Lífið er meira en ,,bara að
vinna verkið“. Lífið er vænt-
umþykja, að miðla, að elska,
að skilja og umgangast fólk.
Jú, allt getum við lært á nám-
skeiðum en við verðum að
huga að því sem í boði er.

Agnes Lára Magnúsdóttir,
landsritari Junior Chamber.

Slunkaríki

Anna Jóa
sýnir

Anna Jóa á vinnustofu sinni.

Myndlistakonan Anna Jóa
opnar fimmtu einkasýningu
sína í Slunkaríki á Ísafirði á
laugardaginn kl. 16. Þar sýn-
ir hún málverk sem lýsa mis-
munandi ásýnd fjalla, hug-
arástandi manna og tengsl-
unum þar á milli.

Anna Jóa lauk prófi frá
Myndlista- og handíðaskóla
Íslands og École Nationale

Superieure des Artes Decora-
tifs (ENSAD) í París. Fyrstu
þrjár einkasýningar hennar
voru í Reykjavík en sú fjórða
í París. Hún hefur einnig tekið
þátt í samsýningum hérlendis
og erlendis og um þessar

mundir getur að líta verk
hennar á samsýningu í Tallin
í Eistlandi. Málverkasýn-
ingin í Slunkaríki ber yfir-
skriftina Gulur, rauður,
grænn og blár, svartur,
hvítur, fjólublár.

Atvinna
Starfsmann vantar hjá ,,Massa" hrein-

gerningu, bílaleigu og bílaþrif. Heilsdagsstarf
eða hlutastarf.

Skriflegar umsóknir með upplýsingum um
aldur og fyrri störf sendist í pósthólf 196 á
Ísafirði.

Skíðavika 1999
Opinn fundur um dagskrá Skíðaviku verður

haldinn á Hótel Ísafirði fimmtudaginn 4.
febrúar kl. 18:00. Allir sem hafa áhuga á
Skíðaviku og vilja taka þátt eru hvattir til að
mæta.

Allar nánari upplýsingar eru veittar á
skrifstofu Skíðafélags Ísfirðinga í Edinborg-
arhúsinu, sími 456 4162, fax 456 4755,

E-mail: sfi@snerpa.is.

Auglýsingasíminn er 456 4560
Föstudaginn 5. febrúar

halda hjónin Sigurður Jóhann
Hafberg og Þorbjörg Auður
Sigþórsdóttir, Ólafstúni 7 á
Flateyri upp á sameiginlegt
fertugsafmæli sitt.

Sigurður varð fertugur 5.
janúar og Þorbjörg Auður á
afmæli 5. febrúar. Hjónin
bjóða öllum sem vilja þekkja
þau að gleðjast með sér á
þessum tímamótum á heimili
þeirra að Ólafstúni á föstu-
daginn frá kl. 20:00.

40 ára
Afmæli

STUTTAR
FRÉTTIR
STUTTAR

Bærinn
kaupir ekki
hlutabréf
Bæjaryfirvöld í Bol-

ungarvík munu ekki
taka boði Fiskmarkað-
ar Vestfjarða um að
kaupa hlutabréf í fyrir-
tækinu.

Það er stefna núver-
andi bæjarstjórnar að
hlúa að atvinnufyrir-
tækjum í bænum með
almennum aðgerðum
en ekki að eignast hlut
í þeim. Enda væri það
nokkuð víst, að fleiri
kæmu í kjölfarið ef
fordæmið væri gefið.

Landssím-
inn flytur
Landssíminn á Ísa-

firði flyst á föstudag-
inn í hin nýju húsa-
kynni sín í húsnæði Ís-
landsbanka í Stjórn-
sýsluhúsinu.

Plássið sem Síminn
fær er um 120 m² og
verður þar afgreiðsla
og söludeild fyrirtæk-
isins. Gengið verður
inn um útidyr bankans.
Síminn og bankinn
munu deila með sér
aðstöðu fyrir starfs-
fólk.

Niðurstöður
forathugana
dagast enn
Enn hefur dregist að

leggja fram niðurstöð-
ur forathugunar varð-
andi hugsanlega gerð
snjóflóðavarna í Bol-
ungarvík.

Verkfræðistofan
Hnit í Reykjavík ann-
ast umrædda forathug-
un í umboði umhverf-
isráðuneytisins og
samkvæmt því sem
talið var í október áttu
niðurstöður að liggja
fyrir um miðjan janúar.
Fyrirhugaður er fundur
bæjarstjórnar með fyr-
irtækinu næstu daga,
þar sem fyrstu drög
verða kynnt. Nú standa
vonir til þess að tillög-
ur verði tilbúnar um
miðjan febrúar.

Bæjarráði hefur bor-
ist erindi varðandi
uppkaup á húsi við
Dísarland, en ekki
verður farið að huga
að uppkaupum húsa
eða yfirleitt neinum
framkvæmdum fyrr en
tillögurnar liggja fyrir
og tekin hefur verið
afstaða til þeirra.

Ísafjörður

Námskeið
Listakonan Anna Jóa

heldur fjögurra daga nám-
skeið í afrískum dönsum
í Studio Dan dagana 4.-7.
febrúar.

Hún hélt áður slíkt
námskeið í Edinborgar-
húsinu í janúar á síðasta
ári .
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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

Dagskrá
3. febrúar - 9. febrúar 1999

Dagskrá

MIÐVIKUDAGUR
3. FEBRÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Nýjasta tækni og vísindi

Að þessu sinni verður fjallað um
nýja valsa á færibönd, ræktun jarð-
sveppa til matar, nýja gerviliði í
mjaðmir, neyðarbifreð á brautar-
teinum, ratvísi bréfdúfna og hvern-
ig plastmálum er breytt í blýanta.

19.00 Andmann (16:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Víkingalottó
20.45 Mósaík
21.30 Laus og liðug (26:26)
22.00 Fyrr og nú (2:22).
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Handboltakvöld
23.40 Auglýsingatími
23.50 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
4. FEBRÚAR 1999

10.30 Skjáleikur
16.25 Handboltakvöld
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Tvífarinn (1:13)
19.00 Heimur tískunnar (16:30)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 ...þetta helst
21.10 Fréttastofan (12:14)
21.35 Kastljós
22.10 Bílastöðin (18:24)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Auglýsingatími
23.30 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
5. FEBRÚAR 1999

11.30 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Búrabyggð (2:96)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Gæsahúð (13:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.45 Stutt í spunann
21.20 Dansinn við Oliviu

(To Dance with Olivia)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá
1996. Lögmaður í Suðurríkjunum
ver bónda sem er sakaður um að
hafa skotið á ungan þingmanns-
son. Meðan á því stendur kemst
kona hans að sannleikanum um
fráfall sonar þeirra þremur árum
fyrr.  Aðalhlutverk: Louis Gossett,
Lonette McKee, Kathleen York og
Joe Don Baker.

23.05 Bjargvættir
(The Fisher King)
Bandarísk bíómynd frá 1991 um
útvarpsmann sem hefur lent í
hremmingum og afdrifarík kynni
hans af utangarðsmanni í New
York.  Aðalhlutverk: Robin Willi-
ams, Jeff Bridges, Amanda
Plummer og Mercedes Ruehl.

01.20 Útvarpsfréttir
01.30 Skjáleikur

LAUGARDAGUR
6. FEBRÚAR 1999

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Þingsjá
10.50 Skjáleikur
15.45 Auglýsingatími
16.00 Leikur dagsins

Bein útsending frá leik HK og
Aftureldingar í Nissandeildinni í
handbolta.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Heimsbikarmót í skíða-

íþróttum
Bein útsending frá keppni í bruni
karla í Vail í Kólóradó.

19.00 Fjör á fjölbraut (2:40)
19.50 20,02 hugmyndir um eiturlyf
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Lottó
20.50 Enn ein stöðin
21.20 Draugabanar

(Ghostbusters)
Bandarísk gamanmynd frá 1984
um vaska starfsmenn fyrirtækis

sem tekur að sér að ráða niður-lögum
drauga. Aðalhlutverk: Bill Murray,
Dan Aykroyd, Sigourney Weaver,
Harold Ramis og Annie Potts.

23.10 Réttlæti Sharpes
(Sharpe’s Justice)
Bresk ævintýramynd frá 1997 um
Sharpe höfuðsmann í her Breta og
hetjudáðir hans. Aðalhlutverk: Sean
Bean.

00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
00.50 Skjáleikur

SUNNUDAGUR
7. FEBRÚAR 1999

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Skjáleikur
13.00 Öldin okkar (6:26)
14.00 Íslandsmótið í badminton

Bein útsending frá úrslitaleikjum
mótsins.

16.25 Nýjasta tækni og vísindi
16.50 Sterkasti maður heims 1998
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Könnunarferðin (1:3)
19.00 Geimferðin (29:52)
19.50 Ljóð vikunnar
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Sunnudagsleikhúsið
21.15 Sönn íslensk sakamál (3:6)
21.50 Helgarsportið
22.15 Ást í meinum

(De l’autre côté du coeur)
Kanadísk bíómynd frá 1996 um syst-
kini sem missa móður sína ung. Vin-
átta þeirra er mjög náin og verður
með tímanum innilegri en æskilegt
þykir. Aðalhlutverk: Cris Campion,
Ann-Gisel Glass, Gilbert Sicotte,
Jacques Penot og Anémone.

23.50 Ljóð vikunnar
23.55 Útvarpsfréttir
23.55 Skjáleikurinn

MIÐVIKUDAGUR
3. FEBRÚAR 1999

13.00 Ögurstund (e)
14.50 Ein á báti (22:22) (e)
15.35 Bræðrabönd (18:22) (e)
16.00 Brakúla greifi
16.25 Bangsímon
16.45 Spegill, spegill
17.10 Glæstar vonir
17.35 Sjónvarpskringlan
18.00 Fréttir
18.05 Beverly Hills 90210
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (20:26)
21.00 Fóstbræður (2:8)
21.35 Nornagríman

(The Scold’s Bridle)
Breskur sakamálaflokkur í þremur
hlutum eftir sögu Minette Walters.
Roskin kona finnst látin í baðkarinu
heima hjá sér. Hún hefur tekið of
stóran lyfjaskammt og skorið sig á
púls. Það sem vekur þó mestan
hrylling er að hún er með svokallaða
nornagrímu á höfðinu, tæki sem notað
var á miðöldum til að þagga niður í
nornum og óstýrilátum konum. Aðal-
hlutverk: Miranda Richardson, Bob
Peck og Douglas Hope.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.40 Ögurstund (e)
01.35 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
4. FEBRÚAR 1999

13.00 Fuglahræðan (e)
14.45 Bræðrabönd (19:22) (e)
15.10 Oprah Winfrey (e)
15.55 Eruð þið myrkfælin?
16.20 Bangsímon
16.45 Með afa
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Kristall (16:30)
20.45 Háspenna (1:2)

(Intensity)
Chyna Shepherd gleymir aldrei
skelfilegum atburðum sem hún varð
vitni að í æsku. Hún reynir þó að lifa
eðlilegu lífi og finnur til öryggis hjá
fjölskyldu vinkonu sinnar. Kvöld eitt
þegar hún er þar gestkomandi ræðst
fjöldamorðingi inn á heimilið og
Chyna er sú eina sem kemst lífs af.
Nú hefur hún fengið nóg af hryll-
ingnum og grípur til sinna ráða. Aðal-
hlutverk: Molly Parker, John C.
McGinley, Tori Paul og Piper Laurie.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Í lausu lofti (3:25)
23.35 Columbo á leynistigum (e)
01.05 Fuglahræðan (e)

(Scarecrow)
Þriggja stjörnu mynd frá 1973 með
Gene Hackman og Al Pacino í aðal-
hlutverkum.

02.55 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
5. FEBRÚAR 1999

13.50 Þorpslöggan (14:17) (e)
14.40 Ekkert bull (10:13) (e)
15.05 Handlaginn heimilisfaðir
15.35 Bræðrabönd (20:22) (e)
16.00 Gátuland
16.25 Bangsímon
16.50 Orri og Ólafía
17.15 Litli drekinn Funi
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Kristall (16:30) (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Fyrstur með fréttirnar (7:23)
21.00 Bean

Vinsælasta mynd ársins 1997 hér á
landi og þótt víðar væri leitað.  Aðal-
hlutverk: Rowan Atkinson, Peter
Macnicol og Pamela Reed.

22.35 Háspenna (2:2)
(Intensity)

00.05 Jarðargróði (e)
(As Summers Die)
Spennandi og rómantískt réttardrama
sem gerist í smábæ í Bandaríkjunum.
Aðalhlutverk: Bette Davis, Jamie Lee
Curtis og Scott Glenn.

01.40 Fæddir morðingjar (e)
(Natural Born Killers)
Í þessari umdeildu mynd leikstjórans
Olivers Stones er á hrikalegan hátt
gert grín að ofbeldisdýrkun í bandar-
ískum fjölmiðlum og sögð saga af
tveimur fjöldamorðingjum sem verða
að eins konar alþýðuhetjum.  Aðal-
hlutverk: Juliette Lewis, Robert
Downey, Jr., Tommy Lee Jones og
Woody Harrelson.

03.35 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
6. FEBRÚAR 1999

09.00 Með afa
09.50 Sögustund með Janosch
10.20 Dagbókin hans Dúa
10.45 Snar og Snöggur
11.05 Sögur úr Andabæ
11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Alltaf í boltanum

12.30 NBA tilþrif
13.00 Ofurgengið (e)
14.45 Enski Boltinn
17.00 Bikarkeppni KKÍ

Bein útsending frá úrslitaleik karla í
Renault-bikarnum í körfuknattleik
milli Keflavíkinga og Njarðvíkinga.

19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ó, ráðhús! (2:24)
20.35 Seinfeld (17:22)
21.05 Prefontaine

Bandarísk bíómynd um langhlaupar-
ann Steve Prefontaine.
Aðalhlutverk: Jared Leto.

22.55 Tvíeykið
(Double Team)
Jack Quinn er sérfræðingur í barátt-
unni gegn hryðjuverkamönnum.
Hann hefur hins vegar fengið nóg af
þessu hættulega starfi og ætlar að
draga sig í hlé. Síðasta verkefni hans
er að klófesta hinn stórhættulega
Stavros. Það fer allt úrskeiðis og í
kjölfarið setur Stavros sér það mark-
mið að koma þungaðri eiginkonu
Jacks fyrir kattarnef í hefndarskyni.
Aðalhlutverk: Jean-Claude Van
Damme, Dennis Rodman, Paul Free-
man og Mickey Rourke.

00.30 Gaman í villta vestrinu (e)
(How the West Was Fun)
Ný bandarísk sjónvarpsmynd á léttu
nótunum um átta ára tvíburasystur í
villta vestri nútímans sem kalla ekki
allt ömmu sína.  Aðalhlutverk: Mary-
Kate Olsen, Ashley Olsen, Martin
Mull og Patrick Cassidy.

02.00 Síðustu dagarnir í Víetnam (e)
(Vietnam War Story: The Last Days)
Í þessari áhrifaríku mynd eru sagðar
þrjár sögur sem allar gerast á síðustu
dögum Víetnamstríðsins.  Aðalhlut-
verk: Steve Antin, Doan Chau Mau
og Chris Mulkey.

03.25 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
7. FEBRÚAR 1999

09.00 Fíllinn Nellí
09.10 Össi og Ylfa
09.40 Sögur úr Broca stræti
09.55 Urmull
10.20 Tímon, Púmba og félagar
10.45 Andrés Önd og gengið
11.10 Heilbrigð sál í hraustum líkama
11.35 Frank og Jói
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Elskan ég minnkaði börnin
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.20 Stjarna er fædd (e)
18.35 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök
20.35 Fornbókabúðin (15:16)
21.10 60 mínútur
22.00 Reki

(Driftwood)
Sara finnur meðvitundarlausan mann
í fjörunni skammt frá heimili sínu.
Hún hlúir að honum og í ljós kemur
að hann man hvorki hvað hann heitir
né hvernig á því stendur að hann rak
upp á ströndina. Sara verður hugfang-
in af manninum og má ekki til þess
hugsa að hann fari frá sér.  Aðalhlut-
verk: James Spader og Anne Brochet.

23.40 Ferðalangurinn (e)
(Accidental Tourist)
Úrvalsmynd um Macon Leary sem
hefur atvinnu af því að skrifa  ferða-
bæklinga fyrir þá sem vilja helst ekki
ferðast. Aðalhlutverk: Kathleen Turn-
er, William Hurt og Geena Davis.

01.40 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
8. FEBRÚAR 1999

13.00 Stóri dagurinn (e)
14.55 Ally McBeal (15:22) (e)
15.35 Vinir (14:25) (e)
16.00 Eyjarklíkan
16.25 Bangsímon
16.50 Úr bókaskápnum
17.00 Lukku-Láki
17.25 Bangsi gamli
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Að Hætti Sigga Hall (1:12)
20.35 Allt eða ekkert
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.40 Stóri dagurinn (e)
01.35 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
9. FEBRÚAR 1999

13.00 Chicago-sjúkrahúsið (20:26)
13.45 Lífverðir (7:7) (e)
14.35 Fyrstur með fréttirnar (7:23)
15.15 Bræðrabönd (21:22) (e)
15.35 Ástir og átök (2:25)
16.00 Þúsund og ein nótt
16.25 Bangsímon
16.45 Kóngulóarmaðurinn (2:22)
17.10 Simpson-fjölskyldan
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ekkert bull (11:13)
20.35 Hver lífsins þraut (8:8)
21.10 Handlaginn heimilisfaðir
21.35 Þorpslöggan (15:17)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Gerð myndarinnar The Siege
23.15 Óaldarflokkurinn (e)
01.35 Dagskrárlok

Tilkynning
til dýraeigenda
á Vestfjörðum

Meðan ekki hefur tekist að ráða dýralækni
til starfa á Vestfjörðum, eða þar til annað
hefur verið ákveðið, hefur verið samið við
Laufeyju Haraldsdóttur og Höskuld Jensson
dýralækna um að veita Ísafjarðar-, Barða-
strandar- og Strandaumdæmum þjónustu
með símaviðtölum og eftir atvikum, ávísunum
á lyf.

Miðað er við að dýralæknir verði á ferð um
héraðið einu sinni í mánuði og sinni þá þeim
vitjanapöntunum sem fyrir liggja. Síminn hjá
Laufeyju og Höskuldi er 453 6865 og viðtals-
tími er frá kl. 08:00-10:00 virka daga.

Yfirdýralæknir.

Til sölu
Til sölu er 260m² einbýlishús á tveimur

hæðum að Bakkavegi 14 í Hnífsdal. Öll neðri
hæð er nýgerð og hægt er að standsetja íbúð
þar með litlum tilkostnaði. Brunabótamat er
kr. 19,8 milljónir. Söluverð er kr. 11.5 milljónir.

Upplýsingar í síma 456 4097 (Erna) og
456 3641 (Jón).

MÁNUDAGUR
8. FEBRÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.20 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (5:26)
18.30 Ævintýri H.C. Andersens
19.00 Ég heiti Wayne (18:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Kóngur í ríki sínu (3:5)
21.05 Til æðstu tignar (3:4)
22.10 Kalda stríðið
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Mánudagsviðtalið
23.45 Auglýsingatími
23.55 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
9. FEBRÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Gaui garðvörður (2:4)
18.30 Þrír vinir (5:8)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Eftir fréttir
21.20 Illþýði (6:6)

(Touching Evil)
Breskur sakamálaflokkur um sveit
lögreglumanna sem er sérþjálfuð til
að taka á skipulagðri glæpastarfsemi
og eltast við síbrotamenn. Aðalhlut-
verk: Robson Green, Nicola Walker
og Michael Feast.

22.20 Titringur
Umsjón: Súsanna Svavarsdóttir og
Þórhallur Gunnarsson.

23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Auglýsingatími
23.30 Skjáleikurinn

Auglýsingar
sími 456 4560

Auglýsingar og áskrift
Sími 456 4560
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Söluaðili
Gervihnatta-

búnaðar
Frum-Mynd

VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
 Allhvöss norðan- og

norðvestanátt, en hægari
er líður á daginn. Él á
norðanverðu landinu.
Horfur á föstudag

og laugardag:
Norðan gola eða kaldi.
Él við norðaustur- og

austurströndina en
annars þurrt og víða

léttskýjað.
Á sunnudag:

 Hæg breytileg átt og
bjart veður, en snýst lík-
lega í suðlæga átt með

slyddu vestanlands.
Á mánudag

Suðlæg átt og rigning
sunnan- og vestanlands.

RÍKISSJÓNVARPIÐ

Laugardagur 6. febrúar kl. 16:00
HK - Afturelding í Nissan deildinni í handbolta

Laugardagur 6. febrúar kl. 18:00
Heimsbikarmót í bruni í Vail í Colorado

Sunnudagur 7. febrúar kl. 14:00
Bein útsending frá Íslandsmótinu í badminton

STÖÐ 2

Laugardagur 6. febrúar kl. 14:45
Enski boltinn

Laugardagur 6. febrúar kl. 17:00
Úrslitaleikur Renault bikarsins í körfuknattleik

karla milli Keflavíkur og Njarðvíkur

SÝN

Föstudagur 5. febrúar kl. 01:15
NBA leikur: Orlando Magic - New York Knicks

Laugardagur 6. febrúar kl. 14:50
Úrslitaleikur Renault bikarsins í körfuknattleik

kvenna milli KR og ÍS
Sunnudagur 7. febrúar kl. 15:45

Enski boltinn: Derby County - Everton
Sunnudagur 7. febrúar kl. 19:25

Ítalski boltinn: Juventus - Parma
Mánudagur 8. febrúar kl. 19:55

Enski boltinn: Charlton Athletic - Wimbledon

CANAL+ GUL

Miðvikudagur 3. febrúar kl. 19:55
Enski boltinn: Manchester United - Derby County

Fimmtudagur 4. febrúar kl. 00:35
NHL Íshokký - New York Rangers - Vancouver

Föstudagur 5. febrúar kl. 01:15
NBA leikur: Orlando Magic-New York Knicks

Sunnudagur 7. febrúar kl. 15:55
Enski boltinn: Derby County - Everton

Mánudagur 8.febrúar kl. 19:55
Enski boltinn: Charlton Athletic - Wimbledon

CANAL+ NORGE

Laugardagur 6. febrúar kl. 14:50
Enski boltinn: Aston Villa - Blackburn Rovers

EUROSPORT

Fimmtudagur 4. febrúar kl. 13:30
ATP mótið í tennis í Marseille í Frakklandi

Föstudagur 5. febrúar kl. 20:00 og 21:30
HM í Vail í USA- Svig kvenna 1. og 2. umferð

Sunnudagur 7. febrúar kl. 18:00
HM í Vail í USA

Þriðjudagur 9. febrúar kl. 18:30
Innanhússmót í knattspyrnu í Sviss milli

Marseille og Porto og Dynamo Kiew og Servette
Þriðjudagur 9. febrúar kl. 21:00

Úrslitaleikurinn í innanhússmótinu í Sviss

Sportið í beinni...Sportið í beinni...

MIÐVIKUDAGUR
3. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Gillette sportpakkinn
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Heimsbikarkeppnin í golfi (e)

(World Cup of Golf 1998)
Þrjátíu og tvær þjóðir reyndu með
sér á Heimsbikarmótinu í golfi sem
haldið var í Auckland á Nýja-Sjálandi
í nóvember. Á meðal keppenda voru
Fred Couples, Ernie Els, Ian Woos-
nam, Colin Montgomerie, Bernhard
Langer, Nick Price og Davis Love.

19.45 Taumlaus tónlist
20.00 Mannaveiðar (19:26)
21.00 Strandaglópur

(Suburban Commando)
Ævintýramynd á gamansömum nót-
um. Stríðshetjan Shep Ramsey er
strandaglópur á jörðinni. Hann leigir
hjá Wilcox-fjölskyldunni í Reseda,
sem er úthverfi í Kaliforníu, og reynir
að villa á sér heimildir sem franskur
ferðamaður. Í fyrstu gengur allt vel
en þegar óvinir hans utan úr geimnum
birtast kárnar gamanið heldur betur.
Aðalhlutverk: Hulk Hogan, Christ-
opher Lloyd, Shelley Duvall, Larry
Miller og William  Ball.

22.30 Lögregluforinginn Nash
23.20 Karlmennið

Ljósblá Playboy-mynd.
00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
4. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 NBA tilþrif
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Ofurhugar (e)
19.15 Tímaflakkarar (e)
20.00 Kaupahéðnar (13:26)
21.00 Töfradjásnið

(The Corvini Inheritance)
Eva Bailey óttast um líf sitt. Ókunnur
maður fylgist með ferðum hennar en
ekki er vitað hvað hann ætlast fyrir.
Nágranni Evu, Frank Lane, setur nýja
læsingu á hurðina hjá henni og kemur
fyrir öryggismyndavél á ganginum.
Eftir aðstoðina sýnir Frank, sem
starfar hjá uppboðsfyrirtæki, aukinn
áhuga á Evu en sá áhugi er ekki gagn-
kvæmur. Hún samþykkir þó að fara
með honum á stefnumót en það
reynist afdrifaríkt. Aðalhlutverk:
David McCallum, Jan Francis,
Terence Alexander og Stephen Yard.

22.40 Jerry Springer (16:20)
Heaven er meðal gesta hjá Jerry
Springer í kvöld. Hún og dætur
hennar tvær, April og Mary, vinna
allar fyrir sama melludólginn, Dino.
Hann er jafnframt kærasti April en
samband þeirra er litið hornauga af
öðrum meðlimum fjölskyldunnar.

23.20 Blóðhefnd
(Beyond Forgiveness)
Frank Wushinsky er lögga í Chicago.
Bróðir hans, Marty, er að fara ða
gifta sig og kvöldið fyrir athöfnina
býður Frank til veislu. Að henni
lokinni er bróðirinn myrtur á kaldrifj-
aðan hátt nánast beint fyrir framan
nefið á Frank. Lögreglumaðurinn nær
að skjóta niður tvo af ódæðismönn-
unum en sá þriðji kemst á brott. Sá
hélt á skotvopninu sem varð Marty
að bana og Frank er staðráðinn í að
hafa hendur í hári hans og koma fram
hefndum. Frank uppgötvar að ódæð-
ismennirnir eru af pólskum ættum,
rétt eins og þeir bræður, og voru ný-
komnir til Bandaríkjanna. Við frekari
rannsókn kemur í ljós að rússneska
mafían tengist málinu en það er
lífhættlegt fyrir einn mann að bjóða
henni birginn.  Aðalhlutverk: Thomas
Ian Griffith, Joanna Trzepiecinska
og Rutger Hauer.

01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
5. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Heimsfótbolti
18.30 Taumlaus tónlist
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Íþróttir um allan heim
20.00 Fótbolti um víða veröld
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 Víkingasveitin

(Soldier of Fortune )
21.45 Martröðin heldur áfram

(Wes Craven’s New Nightmare)
Á síðasta áratug fór Freddy Krueger
um Álmstræti og hræddi líftóruna úr
íbúunum. Heather, sem þá var stelpa,
man vel eftir Freddy og uppátækjum
hans og henni er því mjög brugðið
þegar fyrirbærið virðist aftur komið
á stjá. Að undanförnu hefur Heather
fengið ógnvekjandi bréf og símtöl
frá manni sem segist vera Freddy
Krueger. En getur það verið að hann
sé genginn aftur eftir öll þessi ár?
Aðalhlutverk: Heather Langenkamp,
Jeffrey John Davis, Miko Hughes og
Matt Winston.

23.40 Ófreskjan
(Mindripper)
Bandarísk stjórnvöld leita allra leiða
til að tryggja hernaðarlega yfirburði

sína. Ekki er nóg að beita fullkomn-
ustu vopnum sem til eru. Þrautþjálf-
aðir hermenn skipta sköpum og nú
standa stjórnvöld að tilraunastarf-
semi sem á engan sinn líkan. Nokkr-
um vísindamönnum hefur verið falið
það hlutverk að búa til “hinn full-
komna hermann”. Í fyrstu gengur
allt vel en um leið og vísindamenn-
irnir missa tökin á verkefninu er
fjandinn laus. Aðalhlutverk: Lance
Henriksen, John Diehl og Natasha
Wagner.

01.15 NBA - leikur vikunnar
Bein útsending frá leik Orlando
Magic og New York Knicks

03.40 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
6. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
14.50 Bikarkeppni KKÍ

Bein útsending frá úrslitaleik kvenna
á milli KR og ÍS í Renault-bikar-
keppninni í körfuknattleik.

17.00 Golfmót í Bandaríkjunum
18.00 Jerry Springer (16:20) (e)
18.40 Star Trek (e)
19.25 Kung Fu - Goðsögnin lifir
20.10 Valkyrjan (8:22)
21.00 Úr viðjum

(Breaking Away)
Margrómuð verðlaunamynd um
fjóra unga menn í Bloomington í
Indiana í Bandaríkjunum. Piltarnir
standa á krossgötum í lífi sínu, mið-
skólinn er að baki og nú þurfa þeir
að gera upp hug sinn varðandi
framtíðina. Aðalhlutverk: Dennis
Christopher, Dennis Quaid, Daniel
Stern og Jackie Earle Haley.

22.40 Hnefaleikar - Michael Grant
Útsending frá hnefaleikakeppni í
Atlantic City í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru þunga-
vigtarkapparnir Michael Grant og
Ahmad Abdin og Jimmy Thunder
og Andrew Golota.

00.45 Léttúð
Ljósblá kvikmynd.

01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
7. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
15.45 Enski boltinn

Bein útsending frá leik Derby
County og Everton í ensku úrvals-
deildinni.

17.55 Golfmót í Evrópu
18.50 19. holan
19.25 Ítalski boltinn

Bein útsending frá leik Juventus og
Parma í ítölsku 1. deildinni.

21.25 Ítölsku mörkin
21.45 Með harðri hendi

(Missing Parents)
Sjónvarpsmynd á léttum nótum um
óvenjulegan ungling. Matt Miller,
sem er 16 ára, hefur fullkomið vald
yfir foreldrum sínum. Aðalhlutverk:
Matt Frewer, Blair Brown, Bobby
Jacoby og Martin Mull.

23.20 Ráðgátur (13:48)
00.05 Sekúndubrot

(Split Second)
Bresk spennumynd. Sögusviðið er
London framtíðarinnar. Yfirborð
sjávar hefur hækkað verulega og
stór hluti borgarinnar er undir vatni.
Aðalhlutverk: Rutger Hauer, Kim
Cattrall, Neil Duncan, Michael J.
Pollard og Ian Dury.

01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

MÁNUDAGUR
8. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
17.30 Ítölsku mörkin
17.50 Ensku mörkin
18.40 Sjónvarpskringlan
18.55 Í sjöunda himni (e)
19.55 Enski boltinn

Bein útsending frá leik Charlton
Athletic og Wimbledon í ensku
úrvalsdeildinni.

21.55 Trufluð tilvera (21:31)
22.25 Stöðin (19:24)
22.50 Golfmót í Bandaríkjunum (e)
23.45 Hefndarhugur

(Trained to Kill)
Spennumynd um tvo hálfbræður
sem leggja líf sitt að veði í baráttunni
við kaldrifjaða morðingja.  Aðalhlut-
verk: Frank Zagarins, Glen Eaton,
Lisa Alife og Mars-hall Teague.

01.15 Fótbolti um víða veröld
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
9. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Dýrlingurinn
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Dekurdýr (e)
19.30 Ofurhugar
20.00 Hálendingurinn (5:22)
21.00 Arnarborgin

(Where Eagles Dare)
Undir lok síðari heimsstyrjaldar
handsama þýskir nasistar bandar-
ískan herforingja sem veit hér um
bil allt um fyrirhugaða innrás í Nor-
mandí. Bretar ákveða að leggja allt
undir til að frelsa fangann úr klóm
óvinarins og senda sérsveit af stað
til fjalla í Bæjaralandi þar sem hann
er í haldi. Aðalhlutverk: Richard
Burton, Clint Eastwood, Mary Ure
og  Michael Hordern.

23.30 Enski boltinn
00.35 Glæpasaga (9:13) (e)
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Til sölu er mikið endurnýj-
aður Skidoo vélsleði árg.
1992. Verð kr. 220 þúsund.
Uppl. í síma 456 7741.

Til sölu er gullfallegur, vín-
rauður Subaru legacy árg.
1996, ekinn 63 þús. km.
Upplýsingar gefur Trausti í
síma 854 7287.

Viltu eignast einbýlishús
á Ísafirði á verði blokkar-
íbúðar? Til sölu er einbýlis-
húsið að Seljalandsvegi 84
sem er 80m², byggt árið
1992. Við húsið er ræktuð
lóð og kartöflugarður. Heim-
ild er fyrir stækkun og bíl-
skúr. Ásett verð er kr. 6,2
milljónir. Áhvílandi lán er
ca. 3 milljónir (greiðslu-
byrði kr. 26 þús. á mán.).
Uppl. í síma 456 3905.

Tökum að okkur húðflúr-
un. Uppl. í síma 899 3709
(Biggi) og 456 4156 (Teddi).

Til sölu eða leigu er ein-
býlishús með bílskúr við
Bakkaveg í Hnífsdal. Húsið
er nýmálað að utan og með
nýjum innréttingum í eld-
húsi og á baði. Laust mjög
fljótlega. Uppl. í síma 564
4397 eftir kl. 17 eða í síma
456 4329.

Par óskar eftir 2ja-3ja herb.
íbúð á Ísafirði. Á sama stað
til sölu einstaklingsrúm,
100x210, verðhugmynd 15-
25 þús. Uppl. í síma 456
5004.

Til sölu brúnn hestur und-
an Hrafni frá Holtsmúla,
lítið taminn. Hnakkur,
beisli, reiðbuxur o.fl. fyrir
hestamenn. Upplýsingar í
síma 456 5127, Gulli.

Vantar förðunarfræðinga
og áhugafólk um förðun
strax. Sími 456 6745.

Til sölu Solton MS-50 hljóm-
borð. Verð kr. 150 þús. Sími
854 7287, Trausti.

Þorrablót Grunnvíkinga
verður haldið í Félagsheim-
ilinu Hnífsdal 13. febrúar.
Miðapantanir: Valdís, s. 456
3549, Rebekka, s. 456 4047,
Hulda, s. 456 4430, og Ósk-
ar, s. 456 4252. Rúta fer úr
Firðinum kl. 19.30. Blótið
hefst kl. 20.30 stundvíslega.

Óska eftir 2ja sæta sófa
(eða tveimur hægindastól-
um) og hillusamstæðu,
helst gefins eða fyrir lítið.
Sími 456 7481 eftir kl. 17.

Tréútskurðarnámskeið
fer að hefjast. Uppl. og
skráning í síma 456 7430.

Til sölu er upphækkaður
Suzuki jeppi 413, árg. 1985.
Verðhugmynd kr. 150 þús.

Uppl. í síma 456 3380.

Til sölu er BMW 318i árg.
1987. Verð kr. 150 þús. Á
sama stað eru til sölu 14"
Mitsubishi felgur. Upplýs-
ingar í síma 456 8283.

Til sölu er kerruvagn með
burðarrúmi. Notaður í níu
mánuði. Selst á kr. 30 þús.
Uppl. í síma 456 7179.

Til sölu er tvíbreitt rúm. Á
sama stað óskast komm-
óða. Upplýsingar í síma
456 5359 eftir kl. 14.

Til sölu er 4ra herbergja
íbúð að Aðalstræti 9 á
Suðureyri. Upplýsingar í
síma 421 6350.

Bútasaumskonur á Ísa-
firði og í Bolungarvík!
Saumafundurinn laugar-
daginn 6. febrúar verður í
kaffisal Íshúsfélags Ísfirð-
inga. Pjötlurnar.

Til sölu er Skoda Felicia
árg. 1995, ekinn 55 þús.
km. Vel með farinn. Upp-
lýsingar gefur Sigurveig í
síma 456 4656 á kvöldin.

Til sölu er Nissan pallbíll
árg. 1987, ekinn 200 þús.
km. Drif 2x4. Stærð palls
170x245. Upplýsingar í
síma 894 9499.

Til sölu er AEG ísskápur
með frysti. Upplýsingar í
síma 456 8333.

Árgangur ´54 � Gullald-
arlið 1954! Hitumst á
morgun, fimmtudag í Sjall-
anum kl. 20:30 til skrafs
og ráðagerða.

Tilboð óskast í húseign-
ina að Hjallavegi 4 Ísafirði.
Gott hús á góðum stað.
Mjög gott útsýni. Uppl. gefa
Þorgerður eða Guðmund-
ur í síma 456 3107.

Til leigu er húsið að Þur-
íðarbraut 9 í Bolungarvík.
Húsið leigist frá 1. mars.
Uppl. í síma 421 7193.

Barngóð manneskja ósk-
ast til að gæta tveggja barna
í heimahúsi. Uppl. í síma
456 5374 eftir kl. 15.

Fyrsta svigmótið á vetr-
inum, keppnin um Græna-
garðsbikarinn, verður í
Tungudal laugardaginn 6.
febrúar. Keppt verður í
flokkum 13 ára og eldri og
hefst keppni kl. 12:00.
Skráning er við endamark
á milli kl. 11:00 og 11:30
sama dag.

Quake-keppni á Ísafirði

�Vestfjarðaquakeurinn� um páskana
Fyrir skömmu var haldið

í húsnæði Netagerðar Vest-
fjarða á Ísafirði mót í tölvu-
leiknum Quake2 og var leik-
ið á tíu tölvur. Keppnin
skiptist í tvennt: 1 ON 1 og
Deathmatch, en leikurinn
gengur út á að ganga frá
andstæðingi sínum með
voldugum vopnum.

Efstir í 1 ON 1 urðu:
1. Zeus [murk]. 2. Traitor

[mofo]. 3. Uncas [murk]. 4.
XTC [murk].

Efstir í Deathmatch urðu:
1. Traitor [mofo]. 2. Zeus

[murk]. 3. Uncas [murk]. 4.-
5. XTC [murk] og Solo [:)].

Eftirnöfnin hjá flestum

tákna „klanið“ sem viðkom-
andi er í, en klan er nokkurs
konar quake-klíka. Mikil og
sérstæð menning hefur vax-
ið upp í kringum Quake hjá
Símanum Internet. Fyrir-
tækið er með alla netþjóna
uppi og þar eru allir farnir
að kannast við alla og hver
sem er getur komið og
spilað.

„Vestfjarðaquakeingur-

inn“ er mót sem ætlunin er
að halda um páskana og á
þá að reyna að fá spilara úr
öðrum landshlutum til þátt-
töku. Allir eru velkomnir á
mótið. Nánari upplýsingar
og skráning í síma 456
5455. Að líkindum mun
Tölvuþjónustan Snerpa
standa að mótinu með
einhverjum hætti, en það
er ekki enn komið á hreint.

Tökum að okkur húðflúr-
un. Upplýsingar í síma
899 3709 (Biggi) og 456
4156 (Teddi).
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Landsbanki Íslands
Ísafirði � sími 456 3022

Lífeyrisbók � Lífeyrissparnaður Landsbankans
Veldu öryggi og sveigjanleika við varð-

veislu og ávöxtun lífeyrissparnaðar þíns

Addi Kalli
og Sigga á
HM í Vail

Ísafjörður

Skíðasvæði

Bolvíkingar
styðja við
Ísfirðinga
„Við erum stoltir af því að

taka þátt í þessum fram-
kvæmdum, enda hafa Bol-

víkingar átt mjög góðan að-
gang að skíðasvæðum og
skíðamannvirkjum Ísfirð-
inga“, sagði Ólafur Krist-

jánsson bæjarstjóri í
Bolungarvík. Bæjaryfirvöld

hafa samþykkt beiðni
áhugamannahóps sem vinn-

ur að uppbyggingu skíða-
mannvirkja á Ísafirði um

350 þúsund króna framlag
frá Bolungarvíkurkaupstað.

Tryggvi Guðmundsson
lögfræðingur, sem er í for-

svari fyrir áhugamanna-hóp-
inn, segir þessi viðbrögð
Bolvíkinga til marks um

vaxandi samstöðu sveitarfé-
laganna á norðanverðum

Vestfjörðum.

Skíðasamband Íslands
hefur ákveðið að senda

fimm skíðamenn til þátttöku
á heimsmeistaramótinu sem

fram fer í Vail í Colorado í
Bandaríkjunum og hefst á
miðvikudag í næstu viku.
Tveir Ísfirðingar verða á

meðal keppenda en það eru
þau Arnór Þorkell Gunnars-
son og Sigríður B. Þorláks-

dóttir. Auk þeirra keppa
Kristinn Björnsson, Theo-
dóra Mathiesen og Brynja

Þorsteinsdóttir á mótinu.
Kristinn og Arnór keppa nú í
þriðja sinn á heimsmeistara-
móti en stúlkurnar eru allar
að stíga sín fyrstu skref þar.

Andey ÍS 440 kom til heimahafnar í Súðavík um síðustu helgi eftir lengingu og svo verulegar endurbætur og klössun, að
skipið má heita sem nýtt, auk þess sem burðargeta þess er meira en tvöfalt meiri en áður. Sjá nánar bls. 2 og 3.

Rekstur Djúpbátsins Fagraness vonlaust dæmi

Öllum starfsmönnum hef-
ur verið sagt upp störfum

„Staðan er afar slæm. Við
eigum við verulegan uppsafn-
aðan skuldavanda að etja frá
síðustu árum. Þeir flutningar
sem skipið annast standa alls
ekki undir rekstrinum. Þetta
er einfalt mál. Það er ekki nóg
til að flytja og ekki grund-
völlur fyrir þessu nema styrkir

verði hækkaðir verulega frá
því sem verið hefur. Enda þótt
flutningar hafi aukist eitthvað
milli ára, þá er nýtingin á skip-
inu innan við 25%. Það þarf
enga sérfræðinga til að sjá
útkomuna úr því dæmi“, sagði
Kristinn Jón Jónsson, stjórn-
armaður Hf. Djúpbátsins í

samtali við BB. Hann tók við
þeirri stöðu sl. haust.

Starfsmönnum Hf. Djúp-
bátsins hefur verið sagt upp
og taka uppsagnir gildi í maí-
lok. Að óbreyttu mun Fagra-
nesið þá hætta siglingum.
Kristinn Jón telur að lítill
markaður sé fyrir gömul skip

af þessu tagi og býst ekki við
að umtalsvert verð fáist fyrir
það, ef hægt verður að selja
það á annað borð.

Ríkisstyrkir til skipsins árið
1997 voru 16,2 milljónir og
rekstrargjöld voru þá tæplega
58 milljónir en rekstrartekjur
um 30 milljónir.

Laxveiðin í sumar

Árni áfram með
Laugardalsá

Árni Baldursson, sem
hafði Laugardalsá í Djúpi á
leigu síðasta sumar, verður
áfram með hana í sumar og
var aftur samið við hann til
eins árs. Að líkindum má

búast við um 10% hækkun á
verði veiðileyfa milli ára.

Veiðin í Laugardalsá var
með besta móti á síðasta
sumri, 344 laxar, eða hin
mesta í tuttugu ár. Að sögn

Sigurjóns Samúelssonar á
Hrafnabjörgum heppnaðist
klak í ánni vel á síðasta ári og
mikið gekk niður af seiðum.
Ef þau spjara sig í sjónum og
ekki verða óeðlileg afföll ættu

horfurnar í ánni að vera
góðar. Ekki hefur verið
sleppt seiðum í ána allt frá
1992 ár. „Við sáum engan
árangur af því“, segir Sigur-
jón.


