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Íbúar á Vestfjörðum voru
8.014 þann 1. desember sl.
samkvæmt endanlegum töl-
um Hagstofunnar, en voru
9.756 tíu árum áður. Ívið fleiri
karlmenn (4.109) en konur
(3.905) búa á Vestfjörðum, og

er það sama uppi á teningnum
þegar litið er yfir landið allt.
Fjölmennasta sveitarfélagið á
Vestfjörðum er Ísafjarðarbær,
en þar bjuggu 4.182 þann 1.
desember.

Næst kemur Vesturbyggð

sem taldi 1.134 íbúa og því
næst Bolungarvík með 958
íbúa. Fámennasta sveitarfé-
lagið á Vestfjörðum er Kirkju-
bólshreppur sem taldi 45 íbúa.
Fækkað hefur um 1.742 íbúa
á Vestfjörðum á tíu ára tíma-

bili. Þó virðist sem dregið hafi
úr fækkuninni tímabilið 2000-
2001. Þá fækkaði íbúum um
130 en níu árin þar á undan
fækkaði íbúum um 194 íbúa
að meðaltali á ári hverju, sam-
kvæmt tölum Hagstofunnar.

Ísafold, skip hins gjaldþrota
fyrirtækis, Ferjusiglinga ehf.,
á Ísafirði, hefur verið selt Jónu
Kristínu Kristinsdóttur, út-
gerðarmanni á Suðureyri, en
hún var einn hluthafa Ferju-
siglinga.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mun Jóna Kristín
hafa verið einn 3ja ábyrgðar-
manna fyrirtækisins. Aðspurð
sagði hún það rétt að hún hafi
þurft að leysa skipið til sín, en
vildi ekki gefa upp ástæður

þess. Sagði hún að skipið yrði
selt hæstbjóðanda.

Kaupverð Ísafoldar var 20
milljónir króna. Kröfur í
þrotabú Ferjusiglinga ehf.,
námu rúmum 33 milljónum
króna. Þar af krafðist Lands-

banki Íslands 24 milljóna
króna og mun hann hafa feng-
ið andvirði skipsins upp í sínar
kröfur. Að sögn skiptastjóra
þrotabúsins munu aðrir kröfu-
hafar ekkert hafa fengið og er
skiptum að ljúka.
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Fyrstu sex mánuði árs-
ins var rekstrarafgangur
Ísafjarðarbæjar 91 millj-
ón króna samanborið við
34 milljónir króna á sama
tímabili árið 2001. Tekjur
sveitarfélagsins á tímabil-
inu námu alls 937 millj-
ónum króna.

Útsvar einstaklinga var
á nokkuð hærra á tíma-
bilinu en á síðasta ári, eða
samtals 301 miljón króna
samanborið við 264 millj-
ónir árið áður. Skatttekjur
og framlög frá jöfnunar-
sjóði á fyrsta helmingi
ársins voru samtals 659
milljónir króna, en aðrar
tekjur námur 278 milljón-
um. Þetta kemur fram í
mánaðarskýrslu fjármála-
stjóra Ísafjarðarbæjar.

Útgjöld sveitarfélags-
ins á tímabilinu námu alls
846 milljónum króna eða
rúmum milljarði undir
fjárhagsáætlun fyrir árið.
Sveitarfélagið greiddi
369 milljónir króna í laun
og launatengd gjöld á
tímabilinu, 59 milljónir
fóru í vörukaup og 272
milljónir voru notaðar í
aðkeypta þjónustu. 99
milljónir fóru í skatta,
styrki og framlög, en fjár-
magnskostnaður á fyrstu
sex mánuðum ársins var
samanlagt 47 milljónir
króna.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær
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Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Linda
Rut Ásgeirsdóttir, Arnarflöt 9,
sími 586 2192. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Anna Signý
Magnúsdóttir, Hlíðargötu 14,
sími 456 8233.
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Sjávarútvegsráðuneytið
mun úthluta 2.018 þorsk-
ígildistonna kvóta til inn-

fjarðarrækjubáta sem orðið
hafa fyrir skerðingu á afla-

heimildum. Við útreikning á
uppbótunum er miðað við

að skerðing heimilda verði
ekki meiri en 30% frá með-

alafla rækjuvertíðanna
1995-2001. Þá hefur ráðu-
neytið ákveðið að úthluta

bótum til báta á hörpudisk-
veiðum vegna skerðingar á

aflaheimildum í þeirri
tegund. Bátar við Breiða-

fjörð, Húnaflóa og Ísafjarð-
ardjúp fá uppbótaaflaheim-

ildir, en athygli vekur að
bátar sem veiða í Arnarfirði
fá engar slíkar, þrátt fyrir að
blátt bann hafi verið lagt við

hörpudiskveiðum á svæð-
inu, og því hægt að segja að

aflaheimildir hafi verið
skertar um 100%.

HG-mótið í golfiHG-mótið í golfiHG-mótið í golfiHG-mótið í golfiHG-mótið í golfi

Kristinn ogKristinn ogKristinn ogKristinn ogKristinn og
Birkir Hall-Birkir Hall-Birkir Hall-Birkir Hall-Birkir Hall-
dór sigruðudór sigruðudór sigruðudór sigruðudór sigruðu

Opna HG-mótið í golfi fór
fram á Tungudalsvelli á Ísa-

firði um helgina. Þátttakend-
ur voru 40 á mótinu sem

Hraðfrystihúsið – Gunnvör
styrkti, en þetta árið stóð

mótið í tvo daga. Sigurveg-
ari án forgjafar var Kristinn

Kristjánsson á 153 höggum,
en Birkir Halldór Sverrisson
var annar á 165 höggum og

Magnús Gautur Gíslason
þriðji á 167 höggum. Í fyrsta

sæti með forgjöf var Birkir
Halldór Sverrisson á 129

höggum, en Jóhann Króknes
Torfason var annar á 133

höggum. Í þriðja sæti kom
svo Kristinn Kristjánsson á

135 höggum.
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Menntaskólinn á Ísafirði
var settur á sunnudag í 33.
skipti. Við upphaf setningar-
innar lék Hafdís Pálsdóttir,
nemi við skólann, prelúdíu í
Cís dúr eftir Rachmaninov. Í
kjölfarið fylgdi ávarp Birnu
Lárusdóttur, formanns skóla-
nefndar.

Að ávarpinu loknu gerði Ól-
ína Þorvarðardóttir skóla-
meistari grein fyrir starfi skól-
ans. Þar sagði hún að þó að-
sókn að skólanum hefði verið
góð í fyrra, væri hún enn betri
nú og væru 301 nemandi inn-
ritaður í dagskóla. „Sú fjölgun
sem orðið hefur í skólanum
er í öfugu hlutfalli við byggða-
þróun hér á Vestfjörðum og
því mikið ánægjuefni“, sagði
Ólína.

„Stundakennarar verða
færri nú en verið hefur, og

verða einkum í valgreinum.
Skýringin er að sjálfsögðu sú,
að betur hefur gengið að
manna stöður en oftast áður.
Réttindakennurum er að
fjölga við skólann. Nú í sumar
luku 3 kennarar okkar kenn-
sluréttindanámi og útlit er
fyrir að 4 aðrir muni ljúka
réttindanámi næsta vor. Það
er því að skapast meiri festa í
starfsliði skólans en verið hef-
ur um hríð og er það ánægju-
efni, sagði Ólína.“

Þegar skólameistari hafði
gert grein fyrir starfi skólans
flutti Jón Reynir Sigurvinsson
aðstoðarskólameistari kynn-
ingarorð til nemanda. Þá lék
Hafdís Pálsdóttir aftur á píanó
áður en skólameistari flutti
ávarp til nemenda. „Sá háttur
sem orðinn er á hjá allmörgum
framhaldsskólanemum að

stunda útivinnu með námi, í
sumum tilvikum fulla vinnu,
er óheillavænleg þróun. Þegar
atvinnuþátttaka er farin að
taka jafn mikinn tíma og nám-
ið, jafnvel meiri, hvíldin er

tekin á kostnað skólans en
ekki sumarvinnunnar, þá er
orðið tímabært fyrir hvern og
einn að spyrja sig að því á
hvaða leið er ég, og til hvers
er unnið“, sagði skólameist-

ari.
Að vanda lauk skólasetn-

ingunni með því að allir við-
staddir sungu Föðurlands-
minni.

Fjölmenni var við skólasetninguna á sunnudag.
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Vestfirðingar létu að sér
kveða í hinu árlega Hvamms-
víkurmaraþoni Kayakklúbbs-
ins á laugardag. Bolvíkingur-
inn Sveinbjörn Kristjánsson
varði titilinn frá því í fyrra,
réri á 4 klukkutímum og 42
mínútum. Næstur kom Baldur
Pétursson frá Flateyri sem var
25 mínútum lengur á leiðinni.
Tíu mínútum síðar kom Reyk-
víkingurinn Guðmundur
Breiðdal í mark.

Róið var frá Geldinganesi
inn Þerneyjarsund og út Kolla-
fjörð inn Hvalfjörð til
Hvammsvíkur. Veður var
óblítt og er það mál manna að

aldrei hafi verið jafnt þungt í
sjóinn eins og nú. Tólf ræðarar
hófu keppni, en einungis níu
luku henni á löglegan hátt.
Meðal þessara níu var Kan-
adabúinn Wendy Killoran, en
hún mun vera fyrsta konan
sem líkur þessari keppni.

„Aðstæður voru eins og þær
gerast erfiðastar“, segir Pétur
Gíslason í Hvammsvík, einn
skipuleggjenda maraþonsins.
„Þetta gekk samt mjög vel,
enda allir keppendur þaulvan-
ir. Það er gaman að sjá hversu
margir góðir ræðarar eru alls
staðar á landinu, sagði Pétur í
samtali við blaðið.“ Guðmundur Breiðdal, Baldur Pétursson, Sveinbjörn Kristjánsson og Wendy Killoran.

Af verkefnaskrá 47. Fjórðungsþings Vestfirðinga, sem fram fer um næstu
helgi, er ljóst að þingfulltrúa mun ekki skorta umræðuefni. Margvísleg mál er
varða hagsmuni íbúa Vestfjarða verða þar til umfjöllunar. Að þingi loknu þarf
ekki að fara í grafgötur um, að stjórn Fjórðungssambandsins, vestfirskir
sveitarstjórnarmenn og þingmenn kjördæmisins, hafa ærin verk að
vinna.

Umræður um atvinnu- samgöngu- og menntamál munu eflaust taka drjúgan
skerf af þingtímanum, enda þar um að ræða megin forsendur þess að hér þrífist
blómleg byggð og gott mannlíf. BB hefur margsinnis hamrað á nauðsyn góðra og
greiðra samganga innan fjórðungsins og tengingu við aðra landshluta. Þá dylst
engum hversu gífurlega þýðingu það hefur fyrir byggðarlögin að hér séu reknir
góðir og framsæknir skólar þar sem boðið verði upp á fjölbreyttari námssmöguleika
með ári hverju. Hvað sem öllu þessu líður er undirstaða þess að Vestfjörðum vaxi
fiskur um hrygg sú, að fólki fjölgi og að íbúarnir búi við stöðugt, margbreytilegt
og vaxandi atvinnulíf, þar sem flestir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Vestfirskir sveitarstjórnarmenn sýndu einurð og samstöðu við gerð Byggða-
áætlunar fyrir Vestfirði þegar í ljós kom, að stjórnvöld landsins höfðu sýnt Vest-

firðingum það tómlæti, við gerð byggðaáætlunar, að láta sem Vestfirðir væru
ekki lengur til á Íslandskortinu. Fróðlegt verður að fylgjast með á hvern hátt höf-
undar hinnar vestfirsku byggðaáætlunar hyggjast fylgja henni eftir. Að mörgu er

að hyggja, margt að velja.
Sveitarstjórnum er þröngur stakkur skorinn. Yfirfærslu verkefna

frá ríki til sveitarfélaga fylgdi ekki eftir sú tekjuaukning sem sveitarfélög-
in þurftu á að halda til að vel færi. Þar af leiðandi hefur þessi tilflutningur

orðið mörgum sveitarfélögum þyngri baggi en reiknað var með. Brýnt er að hér
verði leiðrétting á.

Sveitarstjórnarmenn finna sjálfsagt oft fyrir vanmætti sínum við að koma öll-
um þeim áformum í verk, sem hugurinn stefnir að. Oftar en ekki verða þeir að
velja og hafna milli verkefna, sem öll kunna að vera brýn úrlausnar. Forgangsröðun
stærri verkefna krefst að vel sé til verksins vandað.

BB hefur aldrei legið á þeirri skoðun sinni að samheldni Vestfirðinga sé
traustasta undirstaðan sem við höfum til að byggja framtíð fjórðungsins á.
Vonandi undirstrikar komandi Fjórðungsþing Vestfirðinga þetta mat blaðsins.

s.h.
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Sniffa bútangas af grillkútumSniffa bútangas af grillkútumSniffa bútangas af grillkútumSniffa bútangas af grillkútumSniffa bútangas af grillkútum
Helgin var nokkuð erilsöm

hjá lögreglunni í Bolungarvík.
Meðal annars þurfti að hafa
afskipti af nokkrum ungum
bolvískum ökumönnum, sem
gerðu sér að leik að spóla á
bifreiðum sínum í lausamöl á
ýmsum stöðum í bænum þar
sem viðgerð stóð yfir á mal-
biki. Reyndu lögregluþjónar
að veita unglingunum tiltal
við misgóðar undirtektir og
neituðu sumir þeirra að láta af
athæfinu.

„Það var mikið um að Bol-

víkingar hringdu og kvörtuðu
yfir spólurunum, enda er óþol-
andi að örfáir óprúttnir ein-
staklingar geti skemmt fyrir
öðrum bæjarbúum með fífla-
gangi og tillitsleysi. Það er
augljóst að einhverjar
skemmdir urðu af athæfi ungl-
inganna, en vonandi eru þær í
lágmarki,“ segir Daði Þor-
kelsson, lögregluþjónn í Bol-
ungarvík.

Svo virðist sem gassniff sé
nokkuð að færast í vöxt meðal
bolvískra unglinga, en vart

þarf að taka fram að þar er um
að ræða stórhættulegt athæfi
sem getur hæglega valdið var-
anlegum heilaskaða og jafnvel
dauða. Að sögn Daða hefur
lögreglunni í Bolungarvík
borist ábendingar varðandi
gassniff upp á síðkastið og
segir hann það mikið áhyggju-
efni. „Eftir því sem við heyr-
um virðist sem kjarni 15-17
ára gamalla barna hér í bæ
hafi tekið upp á því að sniffa
bútangas af grill- og Primus
kútum, sem og kveikjurum.

Þetta veldur okkur miklum
áhyggjum, enda sanna fjölda-
mörg dæmi að þessi neysla er
stórvarasöm og beinlínis lífs-
hættuleg.

Ég vil benda foreldrum hér
í bæ, sem og annarsstaðar, á
að ræða þessi mál ítarlega við
börn sín og benda þeim á að
hér er um eiturefni að ræða
sem getur hæglega gert útaf
við þau. Einn andardráttur af
þessu gasi nægir til þess að
skaða fólk fyrir lífstíð,“ segir
Daði Þorkelsson.

Holly við opnun sýningarinnar í Gallerí Skugga á laug-
ardag. Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Myndlistarkonan Holly HughesMyndlistarkonan Holly HughesMyndlistarkonan Holly HughesMyndlistarkonan Holly HughesMyndlistarkonan Holly Hughes

Opnar sýninguOpnar sýninguOpnar sýninguOpnar sýninguOpnar sýningu
í Gallerí Skuggaí Gallerí Skuggaí Gallerí Skuggaí Gallerí Skuggaí Gallerí Skugga

Bandaríska listakonan
Holly Hughes, sem Vest-
firðingum er flestum góð-
kunn eftir rúmlega ársdvöl
á svæðinu, opnaði á laugar-
dag ljósmyndasýningu í
Gallerí Skugga að Hverfis-
götu 39 í Reykjavík.

Þar má m.a. líta fjölda
ljósmynda sem hún hefur
tekið af vestfirsku lífi, nátt-

úru og fólki, auk þess sem
gerð er grein fyrir listsköp-
unarverkefnum sem hún
hefur tekið þátt í á Íslandi.
Fjölmenni var við opnun
sýningarinnar og var góður
rómur gerður að verkum
hennar, en Vestfirðingum á
faraldsfæti má benda á að
sýningin verður uppi fram
til 8. september nk.

Náttúrumyndir í Edinborgarhúsinu á ÍsafirðiNáttúrumyndir í Edinborgarhúsinu á ÍsafirðiNáttúrumyndir í Edinborgarhúsinu á ÍsafirðiNáttúrumyndir í Edinborgarhúsinu á ÍsafirðiNáttúrumyndir í Edinborgarhúsinu á Ísafirði

Snjólaug sýnir vefnað og flókaSnjólaug sýnir vefnað og flókaSnjólaug sýnir vefnað og flókaSnjólaug sýnir vefnað og flókaSnjólaug sýnir vefnað og flóka
Sýningin „Náttúru-

myndir“ var opnuð í Ed-
inborgarhúsinu á laugar-

dag. Fjölmenni var á opn-
uninni. Listakonan Snjó-

laug Guðmundsdóttir
sýnir þar vefnað, flóka,

vatnslitamyndir og ljóð og
er um sölusýningu að

ræða.  Snjólaug er fædd og
uppalin á Ísafirði, en sýn-

inguna tileinkar hún
minningu foreldra sinna,

Guðmundar Bárðarsonar
vélstjóra og Margrétar I.

Bjarnadóttur vefnaðar-
kennara. Þetta mun vera
fjórða einkasýning Snjó-

laugar á vefnaði og flóka-
myndum. Hugmyndir í

verkin sækir hún gjarnan
til náttúrunnar. Snjólaug við tvö verka sinna.

Mjókursamlag Ísfirðinga óskar eftir samlagsstjóra hjá MjólkursamsölunniMjókursamlag Ísfirðinga óskar eftir samlagsstjóra hjá MjólkursamsölunniMjókursamlag Ísfirðinga óskar eftir samlagsstjóra hjá MjólkursamsölunniMjókursamlag Ísfirðinga óskar eftir samlagsstjóra hjá MjólkursamsölunniMjókursamlag Ísfirðinga óskar eftir samlagsstjóra hjá Mjólkursamsölunni

Reynt að vinna úr rekstr-Reynt að vinna úr rekstr-Reynt að vinna úr rekstr-Reynt að vinna úr rekstr-Reynt að vinna úr rekstr-
arhalla síðasta starfsársarhalla síðasta starfsársarhalla síðasta starfsársarhalla síðasta starfsársarhalla síðasta starfsárs
Stjórn Mjólkursamlags Ís-

firðinga hefur óskað eftir því
við Mjólkursamsöluna í
Reykjavík að fá starfskraft til
að gegna tímabundið stöðu
samlagsstjóra á Ísafirði, en
eins og kunnugt er lét Hálfdán

Óskarsson, fyrrverandi sam-
lagsstjóri, af störfum um síð-
ustu mánaðarmót. Syðra hefur
erindinu verið vel tekið og er
yfirstanda frágangsvinna
vegna þessa.

„Við erum að reyna að

vinna úr þeim halla sem var á
rekstrinum á síðasta ári.
Glöggt er gests augað og utan-
aðkomandi aðili með reynslu
af reksti sem þessum ætti að
geta komið með aðra sýn á
hlutina og bent á það sem

betur mætti fara“, segir Árni
Brynjólfsson, stjórnarformað-
ur Mjólkursamlags Ísfirðinga.

„Þetta er gert til að tryggja
áframhaldandi starfsemi sam-
lagsins, sagði Árni.“

Það dylst sjálfsagt engum
sem venur komur sínar í
Tunguskóg á Ísafirði að
vegurinn þangað er afskap-
lega holóttur. Allir virðast
sammála um að ótækt sé að
vegur þessi sé það fyrsta
sem tekur á móti ferða-
mönnum sem gista á tjald-
stæði Ísfirðinga í skóginum.
Vegurinn hefur tvisvar verið
heflaður í sumar, nú síðast í
byrjun ágúst, en slíkar við-
gerðir duga yfirleitt lítið.

„Þegar rignir eins mikið
og gert hefur í sumar verður
vegurinn strax holóttur, því
hann er hreinlega ónýtur“,
segir Sigurður Mar Ólafs-
son hjá tæknideild Ísafjarð-
arbæjar. „Hann verður þó
heflaður aftur mjög fljót-
lega, um leið og hefill verð-

ur til taks.“
Lengi hefur staðið til að

leggja nýjan veg og hafa
gárungarnir kallað væntan-
legan veg Martröð, í höfuð-
ið á Sigurði Mar. Að sögn
Halldórs Halldórssonar,
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar,
er vegurinn kominn á áætl-
un. „Það er búið að hanna
veginn og ég hef tilkynnt
formanni félags skógarbúa
um það svo hægt verði að
kynna sumarbústaðaeig-
endum fyrirhugaðar fram-
kvæmdir. Svo gæti jafnvel
farið að framkvæmdirnar
verði boðnar út í haust, en
það er ekki komið á hreint
ennþá. Það ætti að minnsta
kosti að vera kominn vegur
með bundnu slitlagi næsta
sumar“, segir Halldór.

„Martröðin“ verður„Martröðin“ verður„Martröðin“ verður„Martröðin“ verður„Martröðin“ verður
senn að veruleikasenn að veruleikasenn að veruleikasenn að veruleikasenn að veruleika

Eins og sjá má er vegurinn afskaplega holóttur.
ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Ísafjarðarbæ hefur ver-
ið tilkynnt um ágóða-
hlutagreiðslu frá Bruna-
bótafélagi Íslands. Að
þessu sinni fær sveitarfé-
lagið 7.230.000 krónur, en
féð rennur beint til greið-
slu annarra iðgjalda.

„Áður fyrr voru allir
skyldaðir til að tryggja hjá
félaginu, þar á meðal allir
fasteignaeigendur í Ísa-
fjarðarbæ. Sveitarfélögin
komu fram sem fulltrúar
fasteignaeigenda, en í
raun var þetta gagnkvæmt
tryggingafélag og enginn
átti félagið“, segir Þórir
Sveinsson, fjármálastjóri
Ísafjarðarbæjar.

Fær 7,2Fær 7,2Fær 7,2Fær 7,2Fær 7,2
milljónirmilljónirmilljónirmilljónirmilljónir

frá Bruna-frá Bruna-frá Bruna-frá Bruna-frá Bruna-
bótafélaginubótafélaginubótafélaginubótafélaginubótafélaginu

Grunnskólinn á Ísafirði var settur á mánudag og hófst skólastarfið af fullum krafti í gær.
Af þeim rúmlega 550 nemendum sem koma til með að stunda nám við skólann í vetur eru
um 50 sex ára gamlir nýnemar sem vappa nú menntaveginn í fyrsta skiptið. Krakkarnir á
meðfylgjandi mynd voru í sínum fyrstu eiginlegu skólatímum þegar ljósmyndari blaðsins
kom við í skólanum í gærmorgun.

Skólastarf GÍ hófst í gærSkólastarf GÍ hófst í gærSkólastarf GÍ hófst í gærSkólastarf GÍ hófst í gærSkólastarf GÍ hófst í gær
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Annar flokkur kvenna. Efri röð frá vinstri: Vera Snorradóttir, Ester Sturludóttir, Anna Sig-
urðardóttir, Karítas Ingimarsdóttir, Valdís Einarsdóttir, Sigurbjörg Hallgrímsdóttir og
Hólmar Hinriksson þjálfari. Neðri röð frá vinstri: Helga Guðrún Magnúsdóttir, Kristín
Grímsdóttir, Þórkatla Albertsdóttir, Tinna Hermannsdóttir og Jónína Guðbjartsdóttir.
Liggjandi er Áslaug Inga Barðadóttir.

Íslandsmót sjö mannaliða í 2. flokki kvennaÍslandsmót sjö mannaliða í 2. flokki kvennaÍslandsmót sjö mannaliða í 2. flokki kvennaÍslandsmót sjö mannaliða í 2. flokki kvennaÍslandsmót sjö mannaliða í 2. flokki kvenna

Sameiginlegt lið BÍSameiginlegt lið BÍSameiginlegt lið BÍSameiginlegt lið BÍSameiginlegt lið BÍ
og UMFB í öðru sætiog UMFB í öðru sætiog UMFB í öðru sætiog UMFB í öðru sætiog UMFB í öðru sæti
Sameiginlegt lið BÍ og

UMFB lenti í öðru sæti á Ís-
landsmóti sjö manna liða 2.
flokks kvenna sem haldið var
á Ólafsfirði um fyrir stuttu.
Vestfirsku stúlkurnar léku til
úrslita við heimamenn í Leiftri
og töpuðu 2-1 í æsispennandi
leik. BÍ/UMFB þótti leika frá-
bærlega á mótinu. Liðið hafði
bestu markatöluna og afrekaði
meðal annars að leggja Ung-
mennafélag Bessastaða að
velli 7-0.

Mikil uppgangur hefur ver-
ið í vestfirskri kvennaknatt-
spyrnu að undanförnu. Sam-
starf BÍ og UMFB hefur geng-

ið með miklum ágætum, en
auk bolvískra og ísfirskra
stúlkna, æfa stelpur frá Flat-
eyri og Suðureyri með liðum
2. og 3. flokks. „Flateyringur-
inn Hólmar Hinriksson hefur
með öguðum vinnubrögðum
og mikilli vinnusemi skapað
grunn að frábæru knattspyrnu-
sumri. Liðin hafa sótt fjölda
móta í sumar og náð meðal
annars 2. sæti á unglinga-
landsmóti UMFÍ. Einnig var
farið á gullmót J.B. í Kópa-
vogi, pæjumót á Siglufirði,
B.Jensen mót á Akureyri og
Shellmót í Bolungarvík. Úrslit
hafa alls staðar verið góð og

batnað mjög eftir því sem liðið
hefur á sumarið“, segir í til-
kynningu frá velunnurum lið-
anna.

Þar segir einnig: „Mikill
kostnaður fylgir svona starfi
og hafa stelpurnar verið dug-
legar við fjáraflanir í vor og
sumar og hvarvetna mætt mik-
illi velvild bæjarbúa og ber að
þakka það sérstaklega. Einnig
hefur fjöldi fyrirtækja stutt lið-
ið og að öðrum ólöstuðum
ber þar helst að nefna Kamb á
Flateyri, Kvótaumsýsluna í
Bolungarvík, Samkaup á Ísa-
firði og Mjólkursamlag Ísfirð-
inga.“

Einar K. Guðfinnsson alþingismaðurEinar K. Guðfinnsson alþingismaðurEinar K. Guðfinnsson alþingismaðurEinar K. Guðfinnsson alþingismaðurEinar K. Guðfinnsson alþingismaður

Opnar heimasíðu á NetinuOpnar heimasíðu á NetinuOpnar heimasíðu á NetinuOpnar heimasíðu á NetinuOpnar heimasíðu á Netinu
Á föstudag opnaði Einar

Kristinn Guðfinnsson,  þing-
maður Vestfirðinga, heima-
síðu þar sem getur að líta
greinar sem birst hafa eftir
hann í blöðum, ræður og
sitthvað fleira. Um tilurð
heimasíðunnar og markmið-
in með henni fer Einar Krist-
inn svofelldum orðum í
fyrstu ávarpsorðunum:

„Það er rétt að gera eina
játningu strax. Og hún er
þessi. Ég hef lengi hugleitt
það hvort ég ætti að stíga
þetta skref. Mér hefur verið
það ljóst að því fylgir skuld-
binding um virk greinaskrif
á þessum vettvangi, til við-
bótar við önnur skrif og um-
ræður um þjóðmál. Mín nið-
urstaða nú er að ég hef áhuga
á því að vera virkur þátttak-
andi í slíkum skrifum og
legg því af stað með opnun
þessarar heimasíðu.

Markmið mitt er að halda
úti líflegum, reglulegum
skrifum um hvaðeina það
sem ég hef áhuga á að tjá

mig um. Þannig er hægt að
verða beinn þátttakandi í taf-
arlausri umræðu um mál sem
höfða til manns hverju sinni.
Þessi heimasíða sem hér birt-
ist mun taka breytingum, eftir
því sem fram vindur. Hér er í
upphafi lagt upp með pistla,
birtingu á greinum úr blöð-
um, tilvísunum í þingmál mín
og ræður á Alþingi. En áfram
verður haldið veginn og
heimasíðan þróuð.“

Allan veg og vanda af gerð
síðunnar hafði Jónatan Ein-
arsson í Bolungarvík, en hann
rekur nú eigið fyrirtæki á
tölvusviði sem heitir Gott

kaffi ehf. Hann hefur m.a
getið sér gott orð fyrir
heimasíður sem hann hefur
smíðað. Ber þar líklega
einna hæst fréttavefurinn
bb.is, sem margir fylgjast
með, enda einkar lifandi og
hugvitssamlegur.

„Sjálfur lít ég svo á að
opnun þessarar heimasíðu
sé rökrétt framhald af virkri
þátttöku minni í þjóðmála-
umræðu undanfarin ár. Net-
ið og gerð heimasíðu er nýr
vettvangur sem gaman verð-
ur að vinna á,“ segir Einar
Kristinn. Slóðin á vefsíðuna
er www.ekg.is.

Einar Kristinn Guðfinnsson, opnar heimasíðuna á föstudag.

Þýski vínframleiðandinn Hanns Joachim Louis GuntrumÞýski vínframleiðandinn Hanns Joachim Louis GuntrumÞýski vínframleiðandinn Hanns Joachim Louis GuntrumÞýski vínframleiðandinn Hanns Joachim Louis GuntrumÞýski vínframleiðandinn Hanns Joachim Louis Guntrum

Víngerðarmaður einsVíngerðarmaður einsVíngerðarmaður einsVíngerðarmaður einsVíngerðarmaður eins
og pabbi, afi, langafi...og pabbi, afi, langafi...og pabbi, afi, langafi...og pabbi, afi, langafi...og pabbi, afi, langafi...

Þýski vínframleiðandinn
Hanns Joachim Louis

Guntrum hélt vínkynningu
á Hótel Ísafirði í hádeginu

á fimmtudag. Hátt í tíu
hvítvínstegundir voru í

boði fyrir gesti Guntrum,
og þar að auki þríréttuð
máltíð. Vínkynninguna

sóttu ferðamálafrömuðir,
veitingamenn, starfsmenn

ÁTVR, blaðamaður og
bæjarstjóri. Hanns Joac-

him gerði ásamt eiginkonu
sinni grein fyrir fjöl-

skylduiðnaðinum, en hann
er af tíundu kynslóð Gunt-

rum ættarinnar sem
stundað hefur víngerð

samfleytt frá árinu 1648.
Víngerð Louis Guntrum
var sett á laggirnar árið

1648 rétt við bæinn Nier-
stein sem liggur í Rínar-

dalnum, suð-vestur af
stórborginni Frankfurt.

Fyrirtækinu er stjórnað af
Hanns Joachim Louis

Guntrum og Louis Konst-
antin Guntrum, sem eru af

tíundu og elleftu kynslóð
fjölskyldunnar sem stofn-
aði víngerðina. Guntrum
fyrirtækið er þekkt fyrir
að framleiða vín sem eru

þægileg og alþýðleg og
njóta þau vinsælda í yfir

80 löndum sem gerir þau
að einhverjum þekktustu

vínum Þjóðverja á al-
þjóðavetvangi. Vín Gunt-

um ættarinnar þykja
sérstök fyrir þær sakir að

hlutfall áfengis í þeim er
örlítið lægra en gengur og

gerist, án þess að það komi
niður á bragðinu. Sagði

Hanns Joachim á kynning-
unni að þetta væri nokkuð

einkennandi fyrir þýsk
vín.

Hanns Joachim Louis Guntrum kynnir vín sitt.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er falleg 2ja herb. íbúð,
50 m², á eyrinni á Ísafirði.
Upplýsingar. gefur Sigríður í
síma 861 4913.

Til leigu er 3ja herb. íbúð við
Stórholt á Ísafirði. Laus fljótlega.
Uppl. í síma 462 5860.

Óska eftir að taka á leigu 3-4
herb. íbúð eða hús á Ísafirði
sem fyrst. Upplýsingar gefur
Hörður í síma 862 2730.

Björgunarfélag Ísafjarðar óskar
eftir nýjum félögum í sveitina, á
aldrinum 18 og uppúr. Verðum
með kynningarkvöld, mánudag-
inn 2. sept. kl. 20:00 í húsi
Björgunarfélagsins (Guðmund-
arbúð) að Sindragötu 6.

Hlýðninámskeið fyrir hvolpa/
hunda verður haldið í septem-
ber. Uppl. í síma 862 8671.

Til sölu eru rúmlega 3000
körfuboltamyndir frá 1990 til
2000. Barkley, Mugsy, Bogues
og Jordan í 3D. Upplýsingar í
síma 869 4828.

Til leigu er rúmgóð 3ja herb.
íbúð á jarðhæð í Stórholti. Uppl.
í s. 456 4423 og 846 0230.

Hestar á ýmsum aldri til sölu.
Frá 3ja ára. Uppl. gefur Jón á
Laugabóli í síma 456 4849.

Til sölu er svefnherbergisskápur
sem er 1,90 cm á breidd og
2,55 á hæð og 60 cm á dýpt,
með rennihurðum. Ekkert mál
að púsla saman. Verð kr. 5000.
Á sama stað fást gefnir tveir litl-
ir stálvaskar.  Upplýsingar í síma
862 9868.

Til sölu eða leigu er 60m², 3ja
herb. íbúð á efri hæð á Austur-
vegi 12. Upplýsingar í síma
456 4181 eftir kl. 18.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í mið-
bænum. Laus fljótlega. Uppl. í
síma 587 4274.

Til sölu er harmónikka, 120
bassa excelsier. Hnappa harmó-
nikka með norsku kerfi. Uppl.
í síma 456 7305.

Til sölu er 2ja herb. íbúð með
sérinngangi að Urðarvegi 78 á
Ísafirði. Upplýsingar í síma 456
3928 og 456 4323.

Til sölu er nýtt GÖK ungbarna-
rúm frá IKEA. Dýna og fóðring
fylgja. Verð kr. 7.000. Uppl. í
síma 456 7186.

Félagsstarf eldri borgara á Ísa-
firði. Farin verður skemmtiferð
inn í Reykjanes föstudaginn 30.
ágúst ef næg þátttaka fæst. Farið
verður frá Hlíf kl. 13:00, borð-
aður kvöldverður í Reykjanesi.
Þátttökugjald er kr. 1.800.-
Nánari upplýsingar veita Grétar
í s. 456 3805 og 896 3311.

Til sölu er rúm, 1,80X2,00.
Uppl. í síma 897 6782.

Til sölu er grænn Opel Astra,
árg. 2000, ekinn 41 þús. km.
Verð kr. 1.340 þús. Uppl. í
síma 899 0774 (Pálfríður) og
894 8836 (Jón Svanberg).

Eins árs gömul Rainbow ryksuga
selst á góðu verði. Upplýsingar
í síma 840 4010.

Til sölu er frystiklefi. Hentar
vel til sveita og í annan smáiðn-
að. Uppl. í síma 848 6000.

Síðastliðið laugardagskvöld
hurfu tvær litlar gólfmottur af
snúrum við Sundstræti 22. Skil-
vís finnandi er vinsamlega beð-
inn að skila þeim á sama stað.
Uppl. í síma 456 3963.

Til söluTil söluTil söluTil söluTil sölu
Tog- og netabáturinn Þjóðólfur ÍS-86 er til

sölu ásamt aflahlutdeildum sem eru þessar
helstar:

Rækja í Ísafjarðardjúpi: 3,0834424%
Þorskur: 0,0276995%
Ýsa: 0,00465530%
Steinbítur: 0,09359110%
Að auki fylgir 8,4 tonna árleg viðbótarút-

hlutun í þorski.
Upplýsingar veitir Jón Þorgeir hjá Kvóta-

umsýslunni ehf., í síma 450 7909.

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslu- og pökk-

unarstarfa. Vinnutími fyrir hádegi, eftir há-
degi eða allan daginn. Möguleiki á sveigj-
anlegum vinnutíma.

Upplýsingar gefa María, Rósa eða Ruth á
staðnum. Gamla bakaríið.

Í faðmi fjalla blárraÍ faðmi fjalla blárraÍ faðmi fjalla blárraÍ faðmi fjalla blárraÍ faðmi fjalla blárra
Jón F. Þórðarson á Ísafirði skrifar

,,Skaðinn er skeður.
Öll hús á svæðinu
eru fallin í verði...“Í faðmi fjalla blárra hefur

verið þjóðsöngur okkar Ísfirð-
inga um árabil. Í faðmi fjalla
blárra hefur verið titillag
Sunnukórsins jafnlengi. Við
fyllumst stolti hvar sem við
erum stödd og heyrum Sunnu-
kórinn á Ísafirði syngja lagið.
Við tökum ofan og höldum
hendi að hjartastað eins og
Bandaríkjamenn gera þegar
þeir hlýða á þjóðsöng sinn.
Þannig birtist ást okkar til
vestfirsku fjallanna. Við hvíld-
um í faðmi þeirra og þau veittu
okkur skjól. En allt er breyt-
ingum háð.

Sérfræðingarnir að sunnan
(skammstafað S.A.S.) fengu
vald yfir okkur og þeir til-
kynntu okkur að vestfirsku
fjöllin væru óvættur sem sæti
um líf okkar og það væri af
einskærri heimsku að við
byggjum hér og værum upp
til hópa svo vitlaus að við
gerðum okkur ekki grein fyrir

hættunni. Alþingismenn sam-
þykktu lög þar sem Veðurstofu
Íslands er falið forræði yfir
okkur ásamt svokallaðri
hættumatsnefnd sem komið
var á koppinn Veðurstofunni
til aðstoðar. Með fullri virð-
ingu fyrir þeim mönnum sem
Umhverfisráðuneytið skipaði
í hættumatsnefnd, vil ég halda
því fram að þeir hafi ekkert
meira vit á hættum sem að
byggðinni kynni að steðja en
hver annar í þessum bæ.

Það er algerlega óþolandi
að ráðuneytið skuli skipa pró-
fessor í hagfræði við Háskóla
Íslands sem formann hættu-
matsnefndar Ísafjarðarbæjar.
Voru engir heimamenn hæfir
í það starf? Hagfræðiprófess-
orinn sem eflaust er hinn mæt-
asti maður, er enginn sérfræð-
ingur í snjóflóða- og skriðu-
fallavá, þó hann gæti eflaust
fært hagfræðileg rök fyrir því
að hagkvæmast fyrir þjóðar-

búið væri að flytja allt fólk af
landsbyggðinni á suðvestur-
hornið. Þá vil ég gagnrýna
það að verkfræðingur hjá
Verkfræðistofu Sigurðar
Thoroddsen hf., skulu vera
skipaður í nefndina. Ef snjó-
varnargarðar verða reistir,
mun það að líkum koma í hlut
þeirrar verkfræðistofu að
hanna slíka garða og teldi ég
þá að um of mikil hagsmuna-
tengsl yrði að ræða.

Talað er um allt að 30 metra
háir garðar, líkt og á Seyðis-
firði, verði gerðir ofan við alla
byggð í Ísafjarðarbæ. Hvernig
munu hlíðarnar okkar líta út
eftir slíka misþyrmingu og
myndi okkur ekki stafa aukin
hætta af slíkum görðum?
Falskt öryggi tel ég það vera
sem enginn treystir á.

Húsið undirHúsið undirHúsið undirHúsið undirHúsið undir
EsjuhlíðumEsjuhlíðumEsjuhlíðumEsjuhlíðumEsjuhlíðum

Fyrir tveimur árum var
manni úthlutað lóð á Kjalar-
nesi undir Esjuhlíðum. Kjalar-
nes tilheyrir nú Reykjavík eins
og flestir vita. Þegar maðurinn
hafði reist húsið kom Veður-
stofan í umboði Alþingis og
tilkynnti manninum að húsið
væri á hættusvæði vegna
hættu á aurskriðum, þar sem
aurskriða hefði fallið þarna
fyrir hundrað árum. Maðurinn
réð sér lögfræðing og krafði
skipulagsnefnd um skaðabæt-
ur þar sem hún hefði átt að
vita að umrædd lóð væri á
hættusvæði. Í viðtali við lög-
fræðinginn í sjónvarpi 14.
ágúst kom fram að til greina
komi að byggja varnargarð
fyrir ofan umrætt hús og
myndi húseigandinn þá gera
þá kröfu að skipulagsnefnd
Reykjavíkur greiddi þann
kostnað eða jafnvel keypti
húsið. Þannig standa málin í
dag en eins og lögfræðingur-
inn sagði: Skaðinn er skeður
og húsið er óseljanlegt.

Því er ég að nefna þetta hér,
að okkar dæmi, þó stærra í
sniðum sé, er nákvæmlega
það sama. Skaðinn er skeður.
Öll hús á svæðinu eru fallin í
verði og illseljanleg nema fyr-
ir slikk, sama hvort Veður-
stofan og hættumatsnefnd
merkja þau með A, B eða C.
Þetta verðum við að gera okk-
ur grein fyrir. Það er ekki verið
að vernda okkur heldur að ráð-
kast með okkur. Miðstýringin
að sunnan í öllu sínu veldi er
hér að verki og nú með sterkari
vopn í hendi en nokkru sinni
fyrr. Vopn sem alþingismenn
hönnuðu án þess að vita
hverjir fengju þau í hendur og

hvernig þeim yrði beitt. Það
er ekki í fyrsta skiptið sem
þeir afgreiða lög sem þeir vita
ekki hvernig virka. Það hef
ég bent á fyrr.

Mikið vald og mikil ábyrgð
var færð í hendur Veðurstofu
Íslands. Vald og ábyrgð sem
Veðurstofan kærði sig ekkert
um. Með allt vald er vandfarið.
Valdið sem Veðurstofan fékk
í hendur var svo mikið að hún
getur og hefur þegar gert, nán-
ast afskrifað heilu byggðar-
lögin með þremur pennastrik-
um merktum A, B og C. Öll
hús í heilu byggðarlögunum
eru gerð verðlítil og óveðhæf.
Er þetta ásættanlegt?

MótmælumMótmælumMótmælumMótmælumMótmælum
vitleysunnivitleysunnivitleysunnivitleysunnivitleysunni

Í gangi er undirskriftarsöfn-
un meðal íbúa Ísafjarðar og
Hnífsdals til að mótmæla
þessum aðferðum að byggð-
inni og þeirri aðferðarfræði
sem notuð var við gerð hættu-
matsskýrslunnar. Áformað er
að ganga í hvert hús á svæðinu
til að kanna hug íbúanna og
mun því verki lokið fyrir mán-
aðarmót.

Frestur til að skila athuga-
semdum við hættumatsskýrsl-
una var framlengdur til mán-
aðarmóta og ber að þakka bæj-
arstjórn það. Ég hvet sem
flesta sem telja sig málið
varða að gera sínar athuga-
semdir við skýrsluna. Það
gæti einungis orðið bæjar-
stjórn til góða við ákvarðana-
töku í þessu stóra máli.

Jón Fanndal Þórðarson.

Aðsókn að tjaldstæðum í
Ísafjarðarbæ hefur verið góð í
sumar. Á Ísafirði og Þingeyri
halda golfklúbbar staðanna ut-
an um stæðin og hljóta af þeim
tekjur, en á Flateyri er ekkert
rukkað fyrir dvöl á tjaldstæð-
inu og því ekki um neinar
tekjur að ræða. Á Þingeyri
hefur aðsókn verið mjög góð
þetta sumarið, enn betri en á
síðasta sumri. „Og var hún þó
með besta móti í fyrra“, segir
Bjarni Einarsson, gjaldkeri
Golfklúbbsins Glámu á Þing-
eyri.

„Fólk hefur þó aldrei þurft

frá að hverfa, en tvo daga
þurfti að víkka út svæðið og
bjóða fólki að tjalda á blettum
í næsta nágrenni“, segir
Bjarni. Aðspurður vildi hann
ekki gefa upp hversu miklar
tekjur golfklúbburinn Gláma
hefur haft af tjaldstæðinu.

Tjaldstæðið í Tungudal á
Ísafirði var mjög vel nýtt fram-
an af sumri, en eftir miðjan
júlí var nýting frekar léleg.
„Á heildina litið sýninst mér
aðsóknin vera svipuð og í
fyrra“, segir Gylfi Sigurðsson,
framkvæmdarstjóri Golf-
klúbbs Ísafjarðar.

„Gestum hefur litist mjög
vel á aðstöðuna, en því miður
hefur tjaldstæðið farið illa út
úr þeirri vætutíð sem verið
hefur seinnipart sumars. Sér-
staklega er það vegna þess að
íslenskir ferðamenn eru mjög
gjarnir á að vilja rúnta um
tjaldstæðið á bílum sínum og
mun þetta vera vandamál víð-
ar á landinu. Aftur á móti hefur
umgengni erlendra ferða-
manna verið til fyrirmyndar“,
segir Gylfi. Aðspurður um
tekjur klúbbsins af tjaldstæð-
inu sagði hann að þær hefðu
ekki enn verið teknar saman.

Umgengni erlendra ferða-Umgengni erlendra ferða-Umgengni erlendra ferða-Umgengni erlendra ferða-Umgengni erlendra ferða-
manna til fyrirmyndarmanna til fyrirmyndarmanna til fyrirmyndarmanna til fyrirmyndarmanna til fyrirmyndar

Góð aðsókn að tjaldstæðum í Ísafjarðarbæ í sumarGóð aðsókn að tjaldstæðum í Ísafjarðarbæ í sumarGóð aðsókn að tjaldstæðum í Ísafjarðarbæ í sumarGóð aðsókn að tjaldstæðum í Ísafjarðarbæ í sumarGóð aðsókn að tjaldstæðum í Ísafjarðarbæ í sumar

Á fimmtudag í síðustu viku lagði hópur vestfirskra grunnskólabarna undir leiðsögn
Bergljótar Halldórsdóttur af stað frá Ísafirði til Joensuu í Finnlandi. Þar munu börnin
taka þátt í norrænu skólamóti, og er för þeirra austur styrkt af norrænu ráðherra-
nefndinni. Í Finnlandi munu grunnskólabörnin vinna að alls kyns þemaverkefnum,
auk þess sem þau fara í skoðunarferðir um þúsund vatna landið. Á meðfylgjandi mynd
er hópurinn fyrir framan flugstöðina á Ísafirði. Á myndina vantar tvo ferðalanga.

Hópur grunnskólabarnaHópur grunnskólabarnaHópur grunnskólabarnaHópur grunnskólabarnaHópur grunnskólabarna
á skólamóti í Finnlandiá skólamóti í Finnlandiá skólamóti í Finnlandiá skólamóti í Finnlandiá skólamóti í Finnlandi

bb.is
Vettvangur

frétta, fróðleiks
og upplýsinga
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Fönk, arkitektúr og argaFönk, arkitektúr og argaFönk, arkitektúr og argaFönk, arkitektúr og argaFönk, arkitektúr og arga

Ísfirðingurinn Hilmar Magnússon hefur í sum-
ar starfað á Teiknistofunni Kolum og salti ehf. á

Ísafirði undir traustri leiðsögn arkitektsins Elísa-
betar Gunnarsdóttur. Hann hefur undanfarna

fjóra vetur numið við Arkitektskolen í Árósum í
Danmörku. Þaðan útskrifast hann von bráðar
sem fullmenntaður arkitekt, hæfur til þess að
hanna hallir og gosbrunna jafnt sem gagnleg

umferðarmannvirki af ýmsum toga. Þrátt fyrir

að vera ungur að aldri hefur Hilmar frá ýmsu að
segja. Hann tók þátt í stofnun Funklistans marg-

fræga og leiddi hann eftirminnilega til sigurs í
sveitarstjórnarkosningunum í Ísafjarðarbæ árið

1996 við misjafna hrifningu annarra stjórnmála-
flokka. Í kjölfarið sat hann um eins og hálfs árs
skeið í minnihluta bæjarstjórnar og bæjarráðs,
eða allt þar til hann flutti til Aix-en-Provence í

Suður-Frakklandi með allt sitt hafurtask.

Til móts við ástinaTil móts við ástinaTil móts við ástinaTil móts við ástinaTil móts við ástina
með Eurostarmeð Eurostarmeð Eurostarmeð Eurostarmeð Eurostar

Upphaflega ætlaði Hilmar
sér að nema frönsku og síðan
arkitektúr í Frakklandi. En ör-
lögin og ástin gripu í taumana
og hann átti aðeins eftir að
endast þar í rúma viku.

„Sumarið 1997 skrapp ég
ásamt vinkonum mínum í
helgarferð til Reykjavíkur, þar
sem ég kynntist góðum dreng
sem ég varð ástfanginn af.
Hann var frá London, ég alveg
reynslulaus í ástamálum og
allt varð þetta til þess að öll
mín plön lentu í uppnámi.

Þegar ég loksins kom til
Frakklands um haustið var ég
alveg orðinn blindaður af ást
og það var aðeins liðin vika
þegar ég ákvað að hætta við
allt saman. Ég tók næstu lest
til Parísar og þaðan undir Erm-
arsundið til Lundúna, til móts
við ástmann minn. Ég var þar
í einn og hálfan mánuð eða
svo, það varð ekkert úr sam-
bandinu og ég hélt heim á ný.
Mér leist ekki illa á Frakk-
landsdvölina eða námið þar,
þvert á móti. Stundum ræður
maður bara ekki við sig.“

„Nýt þess að líta„Nýt þess að líta„Nýt þess að líta„Nýt þess að líta„Nýt þess að líta
í kringum mig“í kringum mig“í kringum mig“í kringum mig“í kringum mig“

Hilmar var þó enn staðráð-
inn í því að verða arkitekt og
árið eftir hélt hann til Árósa í
Danmörku þar sem hann hefur
setið við nám alla vetur síðan,
en á sumrin hefur hann starfað
á teiknistofum á Íslandi. „Ég
hef mikið yndi af arkitekta-
náminu og mér hefur sóst það
ágætlega hingað til. Í sumar
hef ég starfað hjá Elísabetu
Gunnarsdóttur og fengið tæki-
færi til að koma að hönnun
ýmissa mannvirkja. Þetta hef-
ur verið rosalega skemmtileg-
ur tími og umfram allt lær-
dómsríkur.“

– Hvað var það sem olli
áhuga þínum á arkitektúr?

„Ég hef alltaf haft áhuga á
umhverfi mínu og nýt þess
mjög að líta í kringum mig,
virða fyrir mér samhengi hlut-
anna og reyna að skilja það.
Það hefur fylgt mér frá æsku
að vilja vasast í sem flestu og
þess vegna passar arkitektúr-
inn mér mjög vel. Arkitektúr

er svo margt og það eru svo
margir hlutir sem maður fær
að glíma við þegar unnið er
að lausn verkefnanna. Þarna
tvinnast m.a. saman fagur-
fræði, heimspeki, tækni og
pólitík.

En það sem er ef til vill
bæði mest krefjandi og gef-
andi er sú staðreynd, að maður
er að hanna hluti sem fólk
notar á hverjum degi, jafnvel
umgerðin um stærstan hluta
af lífi þess. Það er því augljóst
að velta þarf upp ýmsum
spurningum, kynna sér þarfir
fólks og kryfja hlutina til að
útkoman verði góð og fólki
líði vel. Þetta er oft flókið
ferli og mér finnst að alltof oft
sé hönnuðinum ekki veitt
tækifæri til að sinna þessu
nógu vel. Þessir hlutir hafa
einfaldlega alltaf vakið áhuga
minn, allt frá því ég var lítill
og gekk um bæinn með galop-
in augun og virti fyrir mér hús
og götur.“

Falleg hús og ljótFalleg hús og ljótFalleg hús og ljótFalleg hús og ljótFalleg hús og ljót

„Ísafjörður er mjög fallegur
bær og að mörgu leyti betur
skipulagður en sambærilegt
þéttbýli annars staðar á Ís-
landi, enda var hér unnið
frumkvöðlastarf í skipulags-
málum landsins á sínum tíma.
Það sem er líka svo sérstakt
við Ísafjörð er sú bæjarmynd
sem við höfum á eyrinni, þessi
fjöldi gamalla húsa á svona
litlu svæði er alveg einstakur.
Bærinn er þekktur fyrir að
hafa þennan góða miðbæjar-
kjarna og frekar þétta byggð
miðað við það sem gengur og
gerist annars staðar á landinu
og jafnvel í bæjum af sömu
stærðargráðu í nágrannalönd-
unum.

Þetta hefur skapað góða
umgjörð um fólkið í bænum
og á sinn þátt í því hve líflegur
bærinn er. Þó svo að mörgum
finnist sum húsin hér á eyrinni
óttalegir kofar, þá eru þau hluti
af menningararfi okkar Ísfirð-
inga og Íslendinga allra. Oft
er litli ljóti andarunginn líka
miklu merkilegri en 500 m²
einbýlishúsið með sundlaug-
inni og þrefalda bílskúrnum.
Ég vil fyrir alla muni halda
þessari bæjarmynd og auka
veg hennar.“

– Finnst þér þá að það ætti
jafnvel að friðlýsa flest húsin
í gamla bænum?

„Já, ætli það ekki bara. Þau
verða alla vega að fá að njóta
vafans, því það verður ekki
aftur snúið þegar búið er að
rífa. Vissulega er það svo að
margt má hverfa og annað
bæta, en það sem mér hefur
fundist sorglegast á Ísafirði
undanfarin ár er að mörg
gömlu húsanna hafa verið rifin
og ekkert komið í þeirra stað.
Þetta snýst nefnilega ekki bara
um einstök hús, heldur líka
þá heildarmynd sem þau
skapa. Bærinn þynnist út og
rýmið verður flatneskjulegra
og fábreyttara, sem er í algjörri
mótsögn við þann bæ sem ég
upplifði sem barn. Það ætti að
stefna að því að staga í þessa
götóttu bæjarmynd og koma í
veg fyrir að bærinn endi sem
risastórt bílastæði.“

– Hvað finnst þér sem
verðandi arkitekt um breyting-
arnar sem hafa orðið á bænum
undanfarið, nýtt hringtorg,
verslanamiðstöðina Neistann
og fleira?

„Mér finnst torgið ágætlega
heppnað, sem og endurnýjun
miðbæjarins sem ég vona að
verði framhald á. Á vappi um
bæinn sér maður margt sem
er afar vel og fagmannlega
gert. Þar má helst nefna endur-
byggingu gamalla húsa en
einnig nýrri verk. Svo er annað
sem er miður, eins og gengur.
Neistahúsið finnst mér frekar
misheppnað. Ég get nefnt atr-
iði eins og formið og hlutföll-
in, sem mér finnst ekki góðu
samræmi við umhverfið. Þá
finnst mér sú hlið hússins sem
veit að Pollinum ekki nógu
vel leyst. Það er mjög miður,
því húsið er áberandi og stend-
ur í anddyri bæjarins, ef svo
má segja. Öll þessi atriði, svo
ég tali nú ekki um litinn, valda
því að mér finnst húsið eins
og álfur út úr hól.“

Framtíðin er opin bókFramtíðin er opin bókFramtíðin er opin bókFramtíðin er opin bókFramtíðin er opin bók
Hilmar hefur enn ekki gert

upp við sig hvað tekur við að
náminu loknu.

„Ég stefni að á að útskrifast
eftir ár en framtíðin er að öðru
leyti óráðin. Kannski flyt ég
aftur til Ísafjarðar og fer í sam-
keppni við Elísabetu, hver

veit? Ég gæti líka allt eins
hafnað hinum megin á hnett-
inum, er ekki allur heimurinn
orðinn eitt atvinnusvæði?
Þetta mun væntanlega allt ráð-
ast með tíð og tíma. Í dag
finnst mér aðalmálið að njóta
þess að vera til.“

Funklistinn getinn íFunklistinn getinn íFunklistinn getinn íFunklistinn getinn íFunklistinn getinn í
frumsýningarpartíifrumsýningarpartíifrumsýningarpartíifrumsýningarpartíifrumsýningarpartíi
Sem áður sagði er Hilmar

fæddur og uppalinn á Ísafirði.
Hann lærði lestur og skrift í
Grunnskólanum á Ísafirði og
hélt þaðan til frekara náms
við Menntaskólann á Ísafirði,
sem reyndar var orðinn að
Framhaldsskóla Vestfjarða
þegar hann útskrifaðist af
mála- og samfélagsbraut árið
1997. Árin í MÍ voru viðburð-
arík í meira lagi. Meðal annars
stýrði Hilmar nemendafélagi
skólans í tvö ár en var reyndar
„hrakinn“ frá völdum af vin-
strimannafélagi skólans á því
síðara, auk þess sem hann tók
þátt í stofnun Funklistans
fræga.

„Menntaskólaárin voru frá-
bær tími. Félagslífið var sér-
lega gott og ég eignaðist þar
marga góða vini sem ég held
miklu sambandi við enn þann
dag í dag. Það sem stendur
kannski helst upp úr frá skóla-
vist minni í MÍ fyrir utan
Funklistaævintýrið og sjálft
námið er uppfærsla leikfélags
MÍ á Gaukshreiðrinu eftir Ken
Kesey. Sýningin naut fádæma
vinsælda meðal bæjarbúa og
ég er virkilega stoltur af því
að hafa tekið þátt í að koma
henni á laggirnar. Við fengum
frábæran leikstjóra, Þorstein
Bachmann, til liðs við okkur
og það má segja að allir sem
að sýningunni komu hafi lagt
sig alla fram við að gera hana
sem best úr garði.

Það var einmitt í frumsýn-
ingarpartíi Gaukshreiðursins
sem grunnurinn var lagður að
stofnun Funklistans. Þá gekk
ég um með lista og reyndi að
sannfæra skólafélagana um að
koma í framboð. Fólk hafði
eitthvað verið að velta fram-
boðsmálum fyrir sér fyrr um
veturinn, en segja má að Funk-
listinn hafi fæðst í kjölfarið á
frumsýningarpartíinu. Í fram-
haldi af því fórum við að funda

og skrafa á götuhornum um
væntanlegt framboð. Svo þró-
aðist þetta, við vorum komin
með lista í hendurnar sem við
síðan ákváðum að bjóða bara
fram.“

Elgi til Ísafjarðar!Elgi til Ísafjarðar!Elgi til Ísafjarðar!Elgi til Ísafjarðar!Elgi til Ísafjarðar!
– Hvað kom til að hópur

menntaskólanema ákvað að
stofnsetja stjórnmálaflokk og
fara í framboð?

„Fyrst var þetta nú hugsað
sem grín og lítið meira. Okkur
vantaði náttúrlega eitthvað að
gera eftir leikritið, svona til
að koma í veg fyrir spennufall.
Fljótlega tókum við þá á-
kvörðun að fara í þetta af full-
um krafti og hafa framboðið
50% alvöru og 50% grín, líkt
og frægt er orðið. Það má
segja alvaran hafi aukist eftir
því sem leið á því auðvitað
fór fólk að velta fyrir sér póli-
tík og taka afstöðu til manna
og málefna. Málin voru rædd
í kosningastrætónum okkar,
Stuðvagninum Elgnum, og
heimsóknir annarra frambjóð-
enda voru einnig tíðar. Reynd-
ar mættu fleiri fyrirmenni
þangað á sínum tíma, gesta-
bókin okkar vitnar meðal ann-
ars um heimsókn Davíðs for-
sætisráðherra sem og stjórn-
málaskörungsins Jóns Bald-
vins Hannibalssonar.“

– Stefnuskráin var mikið til
spaug sem aldrei gæti gengið
upp í raunveruleikanum –
skemmst er að minnast hug-
mynda um innflutning á elgj-
um til Ísafjarðar ...

„Kosningabaráttan var nátt-
úrulega full af innantómum
loforðum stjórnmálaflokk-
anna og við gerðum okkar til
þess að benda á fáránleika
þeirra með því að koma með
ennþá fjarstæðukenndari lof-
orð en hinir. Önnur atriði á
stefnuskrá okkar voru sett
fram í stökustu alvöru og það
voru jafnvel dæmi um að
keppinautar okkar tækju þau
upp. Ég fékk seinna að heyra
frá innanbúðarmönnum ým-
issa flokka að framboð okkar
hefði haft mikil áhrif á kosn-
ingabaráttu þeirra og að áhrif-
anna hafi einnig gætt fyrir
kosningarnar tveimur árum
síðar.“

Blendnar tilfinningarBlendnar tilfinningarBlendnar tilfinningarBlendnar tilfinningarBlendnar tilfinningar

Þegar talið var upp úr kjör-
kössunum að kosningum
loknum kom í ljós að margir
kjósendur á Ísafirði reyndust
treysta unglingunum fyrir at-
kvæði sínu. Niðurstaðan varð
að Funklistinn kom tveimur
mönnum í bæjarstjórn, árang-
ur sem ekki hefur verið jafnað-
ur af neinu „grínframboði“
fyrr eða síðar og var með réttu
talinn kosningasigur.

„Kosninganóttin einkennd-
ist öðru fremur af miklum lát-
um. Við misstum reyndar nán-
ast af fyrstu tölum vegna þess
að við vorum að horfa á Simp-
son-fjölskylduna í kúluhúsi
Ásthildar Cesil, þar sem kosn-
ingavaka Funklistans fór
fram. En þegar úrslitin voru
ljós var farið að hafa samband
við okkur og óskað eftir við-
ræðum um meirihlutasam-
starf. Það er nefnilega alltaf
plottað á nóttunni.

Viðræðum við A-, B-, og F-
lista var fram haldið daginn
eftir. Sumum fundarmönnum
var mjög heitt í hamsi, fannst
okkar kröfur ómögulegar og
reyndu hálfpartinn að beita
okkur sálfræðihernaði til að
ná sínu fram. Hvað gerir mað-
ur ekki til að fá að drottna í
rúmlega 4.000 manna sveitar-
félagi? Þegar líða tók á fund-
inn og hvorki gekk né rak,
báðum við um hlé á viðræð-
unum og fórum út til skrafs
og ráðagerða. Þegar við kom-
um inn aftur vorum við allt í
einu sakaðir um að vera hand-
bendi Sjálfstæðisflokksins,
okkur væri fjarstýrt af Krist-
jáni Þór þáverandi bæjar-
stjóra. Við komum náttúrulega
af fjöllum, enda höfðu sjálf-
stæðismenn verið okkar aðal-
andstæðingar í baráttunni.

Við áttuðum okkur svo á að
þetta var vegna þess að sést
hafði til Kristins Hermanns-
sonar, hins bæjarfulltrúa okk-
ar, talandi í gsm-síma úti á
götu. Þetta var túlkað sem svo
að við værum í beinlínusam-
bandi við forkólfa Sjálfstæð-
isflokksins, en í raun og veru
var Kristinn að rabba við
mömmu sína í mesta sakleysi.

Að endingu slitum við
meirihlutaviðræðunum. Við
lásum það þannig að aldrei
gæti neitt komið út úr þeim
þar sem fulltrúi Alþýðuflokk-
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asta kynvilla!asta kynvilla!asta kynvilla!asta kynvilla!asta kynvilla!

sins hafði lýst öðru yfir fyrir
kosningar og lagði lítið til
málanna á fundi okkar. Enda
kom það í ljós að hann mynd-
aði meirihluta með Sjálfstæð-
isflokknum nokkrum klukku-
stundum síðar og var bara
snöggur að því, eins og segir í
auglýsingunni. Við sátum því
í minnihluta með F-lista Al-
þýðubandalags og Kvenna-
lista, sem höfðu tvo menn
inni, og Framsóknarflokki,
sem var með einn.

Ég bar blendnar tilfinningar
í brjósti þegar ég vaknaði dag-
inn eftir kosningar og áttaði

mig á því að ég væri kominn í
bæjarstjórn ásamt Kristni vini
mínum. Við bjuggumst aldrei
við því að ná kjöri þegar við
lögðum upp með hugmyndina
um Funklistann, en þegar fór
að líða á kosningabaráttuna
fannst okkur raunhæfur
möguleiki að fá einn mann
inn og stefndum að því. Þessi
árangur var hins vegar með
öllu ófyrirséður.“

Þurftum að læra alltÞurftum að læra alltÞurftum að læra alltÞurftum að læra alltÞurftum að læra allt
upp á eigin spýturupp á eigin spýturupp á eigin spýturupp á eigin spýturupp á eigin spýtur
Hilmar segir að sér hafi lík-

að ágætlega að starfa á vett-
vangi bæjarpólitíkur og telur
að sá tími sem hann var í bæj-
arstjórn og bæjarráði Ísafjarð-
arbæjar hafi verið honum gott
veganesti. „Gallinn við að fara
fram með nýtt framboð sem
inniheldur einvörðungu ungt
fólk með litla sem enga reyn-
slu af sveitarstjórnarstörfum
er náttúrlega reynsluleysið!
Við þurftum að læra allt upp á
eigin spýtur, það voru engir
flokksfélagar í bæjarstjórnar-
hópnum til þess að kenna
manni á kerfið og gauka að
manni ráðum við og við.

Reyndar var reynsluleysið
um leið ótvíræður kostur, því
að við það að læra hlutina
sjálfir urðum við ekki litaðir
af hefðum og venjum sem oft
eru til trafala. Ekkert var þó
undan kollegum okkar í bæjar-
stjórn að kvarta að þessu leyti,
þeir voru flestir mjög liðlegir
og tóku okkur vel þegar í fund-
arsal var komið. Aukinheldur
áttum við góða að utan salar-
ins og gátum líka leitað góðra
ráða hjá foreldrum okkar ef
svo bar við.

Það sem mér fannst verst
við bæjarpólitíkina var þegar
fólk var í einhverjum hörku-
slag um einhver völd sem eru
í raun hvorki fugl né fiskur
þegar upp er staðið. Fólk mis-
skilur jafnvel hvert annað af
ráðnum hug og persónulegur
ágreiningur verður mörgu
góðu málinu að fjörtjóni. Þeg-
ar upp er staðið eru flestir
aðilar í sveitarstjórnarpólitík
að vinna að sama marki þó þá
kunni kannski að greina á um
aðferðirnar. Mér þykir lítil
ástæða til þess að hafa sveitar-
stjórnarmál flokkapólitísk og

það var eitt af því sem við
vorum að benda á með fram-
boðinu.

Eftir á að hyggja er ég mjög
stoltur að hafa tekið þátt í starfi
Funklistans. Við tókum virkan
þátt í öllum umræðum í bæj-
arstjórn og reyndum eftir
megni að láta að okkur kveða.
Sem dæmi um mál þar sem
Funklistinn hafði áhrif mætti
nefna að við áttum að mínu
mati stóran þátt í því að leik-
skólinn Sólborg reis jafn hratt
og raun bar vitni og börðumst
fyrir því á fundum bæjarráðs
og bæjarstjórnar. Þegar öllu

er á botninn hvolft hafði ég
virkilega gaman af þessu og
það kæmi mér ekkert á óvart
þótt ég færi í pólitíkina seinna
meir, þó það sé ekki á stefnu-
skránni alveg á næstunni.
Hver veit hvað framtíðin kann
að bera í skauti sér?“

„Vissi alltaf að ég„Vissi alltaf að ég„Vissi alltaf að ég„Vissi alltaf að ég„Vissi alltaf að ég
væri öðruvísi“væri öðruvísi“væri öðruvísi“væri öðruvísi“væri öðruvísi“

Kosningasigurinn var ekki
eini stóri viðburðurinn í lífi
Hilmars á vordögum ársins
1996. Um svipað leyti hóf
hann að stíga fyrstu skrefin út
úr skápnum og fór að viður-
kenna fyrir sjálfum sér, vinum
sínum og fjölskyldu að hann
væri samkynhneigður. Vita-
skuld olli þetta nokkru álagi á
drenginn eins og við má búast,
en léttirinn við að losna við
feluleikinn varð kvíðanum og
óttanum yfirsterkari að lokum.

„Það er virkilega óþægilegt
að vera í felum í svona langan
tíma og stunda blekkingarleik
við sjálfan sig og sína nánustu.
Ég vissi alltaf að ég væri öðru-
vísi en flestir og áttaði mig á
að hvaða leyti það væri um
11-12 ára aldur. En ég einfald-
lega þorði ekki að viðurkenna
kynhneigð mína.

Sem unglingur var ég alltaf
að bauka við svo margt, ég
var í tónlistarskóla,  stundaði
grunnskólanámið ötullega,
tók þátt í félagslífi og átti auk
þess mikið af vinum. Ég
sökkti mér kannski viljandi í
ofgnótt verkefna til þess að
slá því á frest að takast á við
vandann og viðurkenna end-
anlega fyrir sjálfum mér og
mínum nánustu að ég væri
hommi. Fólk sem er mikið í
félagslífi og upptekið í skólan-
um er ekki spurt jafn mikið
um hluti eins og stelpumál og
slíkt. Alltént hafði ég þá af-
sökun að ég væri of upptekinn
fyrir slíkt ef einhver spurði
hvort að ég ætlaði nú ekki að
fara að fá mér kærustu.“

Þótti söngvarinnÞótti söngvarinnÞótti söngvarinnÞótti söngvarinnÞótti söngvarinn
býsna sæturbýsna sæturbýsna sæturbýsna sæturbýsna sætur

„Maður byggir svo mikla
múra í kringum sig samhliða
feluleiknum og er nánast
sannfærður um að viðbrögð
fólks við manns innri manni

verði slæm. Á tímabili þorði
ég ekki einu sinni að hlusta á
homma eða lesbíur í útvarpi
af ótta við að einhver áttaði
sig á mér. Ef Páll Óskar birtist
í sjónvarpinu var ég horfinn
eins og dögg fyrir sólu. Auð-
vitað var þetta vegna þess að
ég hafði oftsinnis orðið var
við neikvæðar athugasemdir
þegar hommar og lesbíur bár-
ust í tal. Það er ekkert sérstak-
lega uppörvandi fyrir óharðn-
aðan ungling að hlusta á fólk
tala um „helvítis hommatitti“
þegar maður er að takast á við
þessar tilfinningar. Að sjálf-
sögðu langaði mig að öskra
og standa á mínu, en í staðinn
fór maður bara lengra inn í
skelina.

Ég ímyndaði mér hitt og
þetta: Að foreldrar mínir hentu
mér að heiman og að fólk
myndi ekki vilja kannast við
mig ef það vissi hvernig ég
var í raun og veru. Eins skyn-
saman og ég vil nú telja mig
vera, þá var ég haldinn ýmsum
ranghugmyndum um viðhorf
meginþorra fólks og hvernig
viðbrögð þess yrðu. En við
hverju var svo sem að búast?
Það versta var að maður var
orðinn svo leikinn í að spinna
lygavefinn að ég var jafnvel
farinn að gera mér upp áhuga
á stelpum og fótbolta!

Að lokum fannst mér nóg

komið. Fyrsta skiptið sem ég
sagði einhverjum frá kyn-
hneigð minni var á leið af
balli með Vinum vors og
blóma veturinn ’95-’96, en þá
hafði ég fengið mig fullsaddan
af felulíferninu. Ég var á rölti
með vinkonu minni og hún
var eitthvað að tala um sæta
stráka. Ég upplýsti hana þá
um að mér þætti söngvarinn
nú býsna sætur og þar með
var það komið út í loftið í
fyrsta sinn. Hún kinkaði kolli
og spurði bara „Ert þú svo-
leiðis?“ eða eitthvað í þá áttina
og ég jánkaði.

Þetta fór ekkert lengra í það
skiptið, en skömmu síðar trúði
ég öðrum aðila fyrir leyndar-
málinu og hefði svo sem mátt
segja mér að það sjálfur að
hann læki því út. Það var ekki
að spyrja að því að daginn
eftir, eða hér um bil, var sagan
komin út um allan bæ. Seinna
dró ég svo heilt partí með mér
inn í herbergi, svona til að
staðfesta orðróminn, og þá var
þetta loksins orðið opinbert, í
það minnsta meðal vina
minna og félaga.“

Uppi á fjalliUppi á fjalliUppi á fjalliUppi á fjalliUppi á fjalli
en ekki undir þvíen ekki undir þvíen ekki undir þvíen ekki undir þvíen ekki undir því

„Mér gekk ekki eins vel að
segja foreldrum mínum frá
kynhneigð minni og var

hræddur um viðbrögð þeirra.
Ég hafði sagt systur minni allt
af létta og gerði um leið við
hana eins konar samning þess
efnis að ef ég hefði ekki í mér
að segja foreldrum okkar
þetta, þá myndi hún gera það.
Og það fór þannig á endanum,
ég var of hræddur.“

– Hvernig tóku foreldrarnir
þér þegar þau á endanum
fréttu af samkynhneigð þinni?

„Ofsalega vel, eins og ég
svosem bjóst alltaf við innst
inni. Maður þekkir sína for-
eldra og ég hef aldrei mætt
öðru en skilningi af þeirra
hálfu. Því var fjarstæðukennt
af mér að halda nokkuð annað
en að þau tækju mér opnum
örmum. Mamma og pabbi
hafa stutt dyggilega við bakið
á mér jafnt í þessu sem í öðru,
en eftir að þau voru búin að
frétta þetta fannst mér eins og
ísinn hefði loksins verið brot-
inn. Þegar þarna var komið
fannst mér ég fær í flestan sjó
og allir máttu vita þetta.

Ég er opin persóna að eðl-
isfari og hef yfirleitt átt gott
með að hafa samskipti við
aðra. Mér finnst þessir eigin-
leikar hafa hjálpað mér að fela
kynhneigð mína á sínum tíma
og sömuleiðis að takast á við
lífið eftir að ég kom út úr
skápnum. En mér finnst ég
líka hafa verið einstaklega

lánsamur að eiga svona skiln-
ingsríka foreldra, fjölskyldu
og vini. Ég kynntist til að
mynda bestu vinkonu minni
um það leyti sem á öllu þessu
stóð. Hún hefur alla tíð stutt
dyggilega við bakið á mér og
sýnt í verki hversu dýrmæt
vináttan er.

Ég varð miklu lífsglaðari
eftir að ég opinberaði heimin-
um kynhneigð mína og hætti
öllum feluleikjum. Þetta var
ofsalegur léttir, allt í einu var
eins og maður stæði uppi á
fjalli og horfði á heiminn í
stað þess að vera klesstur und-
ir því og ná varla andanum.
Að finnast maður vera einn í
heiminum, lifa í lygi og hafa
engan til að deila sínum innstu
tilfinningum með er einfald-
lega ömurlegt. Þá er betra að
vera sá sem maður er og reyna
þannig að lifa í sátt og sam-
lyndi við sjálfan sig og um-
heiminn.“

Ekki mætt beinumEkki mætt beinumEkki mætt beinumEkki mætt beinumEkki mætt beinum
fordómum vegnafordómum vegnafordómum vegnafordómum vegnafordómum vegna

kynhneigðarinnarkynhneigðarinnarkynhneigðarinnarkynhneigðarinnarkynhneigðarinnar

– Hefur þú einhvern tímann
orðið fyrir fordómum vegna
kynhneigðar þinnar?

„Ég hef hvorki mætt bein-
um fordómum né aðkasti. Ég
veit af fólki sem hefur lent í
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Menntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á Ísafirði NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Eiga vestfirskirEiga vestfirskirEiga vestfirskirEiga vestfirskirEiga vestfirskir
þingmenn ein-þingmenn ein-þingmenn ein-þingmenn ein-þingmenn ein-
hverja möguleikahverja möguleikahverja möguleikahverja möguleikahverja möguleika
í nýju kjördæmi?í nýju kjördæmi?í nýju kjördæmi?í nýju kjördæmi?í nýju kjördæmi?
Alls svöruðu 443.
Já sögðu 179 eða 40,41%
Nei sögðu 264 eða 59,59%

slíku, en það er ekki mín reyn-
sla. Það eru því miður ekki
allir sem hafa átt því láni að
fagna sem ég hef orðið aðnjót-
andi. Flestir sem ég þekki hafa
upplifað vanmátt og örvænt-
ingu áður en þeir komu út úr
skápnum. Ég veit um menn
sem að beinlínis flúðu Vest-
firði fyrir ekki svo löngu síð-
an, en tímarnir hafa sem betur
fer breyst síðan þá.“

– Frakklandsför þín hefur
ekki verið slíkur flótti?

„Ég upplifði á sínum tíma
ótta um hvernig samfélagið
tæki mér og þegar ég fór
fannst mér ég vera að flýja
Ísafjörð, þó að vitaskuld hafi
ég verið á þeim aldri sem fólk
flytur yfirleitt og fer til há-
skólanáms. Ég var óöruggur
um hvernig mér yrði tekið í
bænum og vildi eiginlega ekki
láta reyna á það. Það var sjálf-
sagt þess vegna sem mér leið
eins og flóttamanni. Í dag
finnst mér ég ekki hafa verið
að flýja eitt né neitt. Ég fór
einfaldlega til náms og til að
upplifa meira af heiminum.
Ég er líka sannfærður um að
það sé öllum hollt að skipta
um umhverfi einhvern tíma á
lífsleiðinni. Í hvert sinn sem
ég hef komið til baka hefur
mér undantekningalaust verið
tekið vel, bæði af vinum og
fjölskyldu sem og ókunnugu
fólki.

Íslenskt samfélag hefur
breyst ansi mikið á skömmum
tíma, ég er til dæmis ekki svo
viss um að ég hefði þorað út
úr skápnum fyrir tíu árum
síðan. Það verður sífellt minna
mál að koma út úr skápnum
og fólk er farið að gera það
mun yngra en áður tíðkaðist.
Það er mjög jákvæð þróun.
Feluleikurinn hverfur og um
leið einmanakenndin og ör-
væntingin sem margir upplifa.
Þessi breyttu viðhorf munu
vafalaust bjarga mannslífum
og leiða til aukinnar lífsham-
ingju fjölda fólks. Fordómar
leynast þó vissulega víða og
við eigum enn langa leið fyrir
höndum, en þetta er allt á réttri
leið.“

Hommar vaxaHommar vaxaHommar vaxaHommar vaxaHommar vaxa
líka á Vestfjörðum!líka á Vestfjörðum!líka á Vestfjörðum!líka á Vestfjörðum!líka á Vestfjörðum!

Á nýliðnum degi samkyn-
hneigðra vakti nokkra athygli
þegar Hilmar gekk um torg
og götur Reykjavíkurborgar
íklæddur sjóstakk. Sér til föru-
neytis hafði hann tvær góðar
vinkonur sem báru á milli sín
skilti með áletruninni:

„Hommar vaxa líka á Vest-
fjörðum!“ Virðist nokkur þörf
hafa verið á því að vekja at-
hygli á þessari staðreynd, þar
sem hún virtist koma reyk-
vísku fjölmiðlafólki í opna
skjöldu líkt og sjá mátti á við-
brögðum þess við athæfinu.
Myndir af Hilmari í sjóstakk-
num birtust víða í dagblöðum
og hann var fenginn í útvarps-
viðtöl þar sem hann áréttaði
að Vestfirðir væru eins ákjós-
anlegt gróðurlendi fyrir sam-
kynhneigða og malbik heims-
borgarinnar Reykjavíkur.

„Gay pride dagurinn er dag-
ur okkar sem erum hinsegin
og snýst um að sýna samtaka-
máttinn, láta vita af okkur og
um leið stappa stálinu í þá
sem eru enn í felum. Þetta er
gleðidagur þar sem við fögn-
um, með fjölskyldum, vinum
og öllum sem vilja vera með,
því sem hefur áunnist í baráttu
okkar fyrir mannréttindum.
Hluti af því að eyða fordómum
er að fræða fólk og láta sjá
sig, upplýsing stuðlar að opn-
ari hugum. Ég hef tekið þátt í
þessu tvisvar sinnum áður og
haft gaman af. Við vinirnir
höfðum rætt um að gaman
væri að vera með sér-vest-
firskan vinkil í skrúðgöng-
unni, þar sem í okkar hópi eru
nokkrir vestfirskir hommar á
svipuðu reki.

 Í ár vorum við búin að
ákveða vestfirskt þema og ætl-
uðum að vera með trillu eða
bát og vera í sjóklæðum til að
benda á þá staðreynd að
hommar og lesbíur finnast alls
staðar en takmarkast ekki bara
við einn hóp eða landshorn.
Einhvern veginn datt það upp
fyrir en ég hafði bitið það í
mig að vera í sjógalla. Vest-

firðingar eru oft allir settir
undir einn hatt sem sjómenn,
alveg eins og sumum hættir
til að flokka alla homma sem
drottningar með lausa úlnliði.
Því fannst mér upplagt að vera
í sjóklæðum þrátt fyrir að
trillugrínið hefði dottið upp
fyrir og sló bara til. Þetta var
mjög gaman og vakti mikla
athygli á götum borgarinnar.
Ætli við verðum ekki bara
með fullmannaðan skuttogara
á næsta ári?“

Þetta er allt að komaÞetta er allt að komaÞetta er allt að komaÞetta er allt að komaÞetta er allt að koma

Ýmislegt bendir til þess að
um tíundi partur allra karl-
manna séu samkynhneigður
og örlítið minni hluti kvenna.
Það þýðir að í hverjum grunn-
skólabekk leynist a.m.k. einn
samkynhneigður einstakling-
ur og sömuleiðis á flestum
vinnustöðum. Hilmar segir að
þessi prósentutala hljóti að
vera svipuð á Vestfjörðum og
annars staðar, en smæð bygg-
ðarinnar valdi því ef til vill að
samkynhneigðir Vestfirðingar
hiki meir við að flagga kyn-
hneigð sinni opinberlega.

„Það eru fjölmargir sam-
kynhneigðir á Ísafirði og Vest-
fjörðum líkt og annars staðar
í heiminum, þrátt fyrir að hinn
venjulegi bæjarbúi taki kann-
ski ekki eftir því. Því veldur
kannski ómur af fordómum
fyrri ára, en hugsanlega leggur
fólk meira á sig til þess að
verja nánasta einkalíf sitt í
svo litlum bæ. Mitt ráð til
homma og lesbía sem leynast
í skápum á Vestfjörðum, og
reyndar hvar sem er í heimin-
um, er bara að drífa sig út úr
þeim sem fyrst. Ég veit að
þetta er erfitt, en leyfi mér að
vona að það sé jafnvel enn
auðveldara nú en fyrir fimm
árum síðan.

Auðvitað verður Róm ekk-
ert reist á einni nóttu, frekar
en fyrri daginn, og gildir þá
einu hvort við tölum um arki-
tektúr eða eyðingu fordóma.
En er ekki bara málið að reyna
að hafa sjóndeildarhringinn
sem víðastan, mæta lífinu með
opnum huga og bæta þannig
heiminn hægt og rólega? Ég
er alla vega bjartsýnismaður
og er á því að þetta sé allt að
koma.”

LiðveislaLiðveislaLiðveislaLiðveislaLiðveisla
Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir starfs-

krafti sem hefur áhuga á að veita fötluðum
einstaklingum aðstoð í daglegu lífi eftir skóla-
tíma.

Upplýsingar veitir Emil Ingi Emilsson í símum
456 3463 og 450 4400, netfang: emil@fvi.is

Skólameistari.

Hafrannsóknastofnunin

RannsóknamaðurRannsóknamaðurRannsóknamaðurRannsóknamaðurRannsóknamaður
– líffræðingur– líffræðingur– líffræðingur– líffræðingur– líffræðingur

Hafrannsóknastofnunin auglýsir lausa til
umsóknar stöðu rannsóknamanns við úti-
búið á Ísafirði. Starfið felst m.a. í fjölbreyttri
vinnu við öflun og úrvinnslu rannsókna-
gagna í landi og í rannsóknaleiðöngrum.

Æskilegt er að umsækjendur hafi BS-
próf í líffræði. Reynsla eða sambærileg
menntun kemur einnig til greina. Umsóknir
sendist stofnuninni fyrir 12. september.

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Karlsson,
útibúinu á Ísafirði í síma 450 3030 og Vignir
Thoroddsen í síma 552 0240.

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Óskum eftir að ráða starfskraft í 60-80%

starf. Upplýsingar á staðnum eða í símum
456 4670 og 866 9812.

Efnalaugin Albert

Fréttir af  aðsókn í Menntaskólann á Ísafirði eru ánægjulegar. Dagskólanemum
fjölgar og svo virðist að nú sé áhugi vestfirskra ungmenna fyrir námi meiri en
lengi áður. Því ber að fagna enda er það svo að framtíð Íslendinga mun byggja á
aukinni menntun uppvaxandi kynslóðar. Mannvitið mun leiða Íslendinga lengra
fram á veginn en nokkrir einstakir þættir aðrir, nema ef svo skyldi vilja til að hér
við land fyndist olía. Sjávarútvegsfyrirtækið Hraðfrystihúsið Gunnvör sækir fram
í tilraunastarfsemi og leitar nýrra leiða til að auka afrakstur með þorskeldi. Nýj-
ungar, rannsóknir og tilraunastarfsemi eru bráðnauðsynleg til
að auka hagvöxt og reyndar einnig áhuga ungs fólks á framhald-
andi búsetu á Íslandi.

Nám á framhalds- og háskólastigi mun skipta öllu varðandi
möguleika Íslendinga til að keppa við aðrar þjóðir um vinnuafl Íslendinga. Allt
sem um Ísland er sagt sem heild gildir að sjálfsögðu einnig um Vestfirði. En þegar
svo er komið að íbúum hefur fækkað hér á Vestfjörðum, svo að þeir ná ekki lengur
átta þúsundum, hljóta ráðamenn að leita allra leiða til þess að finna kosti til að
halda ungu fólki heima, útvega því verðug viðfangsefni og fá því ,,eitthvað við að
vera” heima í héraði.

Menntaskólinn á Ísafirði er stolt Vestfirðinga að minnsta kosti þeirra er búa í
Ísafjarðarbæ. Skólinn er stór vinnustaður á mælikvarða Vestfirðinga og laðar að
sér menntað fólk svo sem reynslan hefur orðið nú í haust. Það er fagnaðarefni og
þegar sjómönnum hefur fækkað er Menntaskólinn í raun orðinn einn af hálauna-

vinnustöðum svæðisins. En það besta er þó að stjórnendur skólans sýna metnað
og gera sitt til þess að lyfta námi við hann á hærra plan. Verknám er vanræktur
þáttur í íslensku menntakerfi og því ánægjulegt að nú skuli vera góð aðsókn að
námsbraut í tréiðnum. Þrátt fyrir að stefni fram á veginn verður þó ekki  litið
framhjá þeirri staðreynd að nemendur telja sig ekki eiga þeirra kosta völ sem
gjarnan bjóðast við stærri skóla. Þannig er mun erfiðara að velja sér nám sem
sniðið er að persónulegum löngunum og óskum hvers og eins. Erfitt getur verið

fyrir nemendur með áhuga á tungumálum að fá honum fullnægt
og sama er uppi á teningnum varðandi raungreinanám.

Engu að síður er ljóst að skólameistari stefnir að því að
stofnun hans verði freistandi kostur fyrir fleiri en þá sem lög-

heimili eiga á Vestfjörðum. Fyrst og fremst þarf þó að ná til nemenda úr Vestur-
byggð. Straumur þeirra hefur legið suður á bóginn. Einmitt í þessum efnum fara
samgöngur og menntun saman. Ekki má gleyma því að stór heimavist er við
skólann, en henni þarf að koma í það horf að nútímaunglingar vilji sækja þangað
og búa þar. Metnaðurinn sem nú einkennir skólann þarf útrás á fleiri sviðum en
einberri menntuninni ef svo má að orði komast. Félagslíf og ýmiss konar iðkun
sem ekki er á námskrá skólans skiptir máli. Íþróttir ekki síður andlegar en
líkamlegar eru mikils virði þegar nemendur velja sér skóla. Ef vel tekst til í ræðu-
keppni eða spurningakeppni framhaldsskólanna og MÍ nær þar langt er það besta
auglýsingin sem fæst.
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Samgönguráðuneytið

Bolvíkingar – nágrannar

Almennur fundur
um samgöngumál

Allir velkomnir!

Ferðamál – fjarskiptamál –
flugmál – hafnamál – vegamál

Samgönguráðherra, Sturla
Böðvarsson, boðar til almenns

fundar um samgöngumál
Staður:         Finnabær
Dagsetning: Fimmtudaginn 29. ágúst
Tími:            Kl. 20:00

Þrír skipverjar á Júlíusi Geirmundssyni og fjölskyldur þeirraÞrír skipverjar á Júlíusi Geirmundssyni og fjölskyldur þeirraÞrír skipverjar á Júlíusi Geirmundssyni og fjölskyldur þeirraÞrír skipverjar á Júlíusi Geirmundssyni og fjölskyldur þeirraÞrír skipverjar á Júlíusi Geirmundssyni og fjölskyldur þeirra

Björguðu 50 pysjum á vikutímaBjörguðu 50 pysjum á vikutímaBjörguðu 50 pysjum á vikutímaBjörguðu 50 pysjum á vikutímaBjörguðu 50 pysjum á vikutíma
Þrír skipverjar af Júlíusi

Geirmundssyni, þeir Ómar
Helgason, Jón Hermanns-
son og Þór Ólafur Helgason,
eru nú á heimleið vestur á
firði eftir að hafa dvalið
ásamt fjölskyldum sínum í
Vestmannaeyjum í viku-
tíma. Þegar blaðið hafði
samband við Ómar var hann
nýkominn frá Eyjum. „Það
var rosalega gaman. Við vor-
um í pysjuleit og náðum að
bjarga 50 pysjum. Krakkar-
nir náðu þeim öllum, við
fullorðna fólkið voru bara
bílstjórar“, segir Ómar, en

eins og alkunna er, þá er það
siður meðal eyjaskeggja að
ná lundapysjum sem villast í
þéttbýlið og skila þeim aftur
út að sjó.

Auk þess að bjarga lunda-
pyslum fóru fjölskyldurnar
meðal annars í skoðunarferðir
um Eyjarnar og brugðu sér í
sund. „Þegar við vorum á leið
í bústaðinn okkar keyrðum við
framhjá bústaðnum hans Árna
Johnsen, en Árni var að ves-
enast eitthvað í garðinum. Ég
flautaði og hann snéri sér við
en virtist ekkert átta sig á hvað
væri að gerast“, segir Ómar.

Efri röð frá vinstri: Álfhildur, Þór, Hermann, Jón, Ómar, Karen og Jenní. Neðri röð frá
vinstri: Sædís, Natalía, Tanja, Fanney og Petra. Ljósmynd: Eyjafréttir.

Ferðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á ÍsafirðiFerðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á ÍsafirðiFerðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á ÍsafirðiFerðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á ÍsafirðiFerðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á Ísafirði

Opnar bílaþvottastöðOpnar bílaþvottastöðOpnar bílaþvottastöðOpnar bílaþvottastöðOpnar bílaþvottastöð
um næstu mánaðamótum næstu mánaðamótum næstu mánaðamótum næstu mánaðamótum næstu mánaðamót

Unnið að uppsetningu á bílaþvottastöðinni.

Ferðaþjónusta Margrétar
og Guðna ehf. á Ísafirði
(FMG) er um þessar mundir
að setja upp bílaþvottastöð í
húsnæði sínu við Sindragötu
á Ísafirði. Vinna við uppsetn-
ingu stöðvarinnar hófst fyrir
viku og segir Guðni Geir Jó-
hannesson, framkvæmda-
stjóri FMG, að henni muni að
öllum líkindum ljúka um eða

upp úr næstu mánaðamótum.
„Þá verður hún prufukeyrð

í einn eða tvo daga áður en
hún verður opnuð almenningi.
Sumir virðast halda að ég sé
að setja upp stöðina fyrir mig
einan, en hún er ætluð al-
menningi“, segir Guðni Geir.

Þvottastöðin getur tekið
nokkuð stóra bíla, allt upp í
sæmilega stóra sendiferða-

bíla, svo framarlega sem þeir
eru eigi hærri en 2,5 metrar
og ekki breiðari en 2,15 metr-
ar. Til stendur að koma upp
allsherjar þjónustuveri fyrir
bíla í húsnæði FMG. „Það má
vel vera að meiru verði bætt
við þjónustuverið þegar fram
líða stundir“, segir Guðni Geir
Jóhannesson í samtali við
blaðið.

Gúmmíbátaþjónustan á ÍsafirðiGúmmíbátaþjónustan á ÍsafirðiGúmmíbátaþjónustan á ÍsafirðiGúmmíbátaþjónustan á ÍsafirðiGúmmíbátaþjónustan á Ísafirði

Reglugerð tekur af allan vafaReglugerð tekur af allan vafaReglugerð tekur af allan vafaReglugerð tekur af allan vafaReglugerð tekur af allan vafa
um þjónustu björgunarbátaum þjónustu björgunarbátaum þjónustu björgunarbátaum þjónustu björgunarbátaum þjónustu björgunarbáta
Eins og sagt var frá hér í

blaðinu í vor hugðist danska
björgunarbátafyrirtækið Vik-
ing Lifesaving Equipment A/
S afturkalla skoðunarleyfi
Gúmmíbátaþjónustunnar á
Ísafirði og fleiri stöðva víða
um land. Nú hefur samgöngu-
ráðuneytið breytt reglugerð
sem tekur af allan vafa, en í
henni segir meðal annars:
„Markmið reglugerðarinnar
er að tryggja öryggi íslenskra
sjófarenda. Þessu markmiði
skal ná með því að gera til-

teknar kröfur til þjónustu-
stöðva gúmmíbjörgunarbáta,
staðfesta nægjanlegan fjölda
þjónustustöðva og hafa virkt
eftirlit með þeim.“

Í reglugerðinni segir einnig:
„Siglingastofnun Íslands og
framleiðendur gúmmíbjörg-
unarbáta skulu tryggja að
þjónusta við þjónustustöðvar
gúmmíbjörgunarbáta sé með
þeim hætti að aðgengi not-
enda sé tryggt og ávallt sé
fyllstu öryggissjónarmiða
gætt. [...] Framleiðendum

gúmmíbjörgunarbáta, sem
heimild hafa til að selja fram-
leiðslu sína hér á landi, ber að
útvega þjónustustöð, sem hef-
ur viðurkenningu Siglinga-
stofnunar, þjónustuhandbæk-
ur, verkfæri og varahluti.“

Aðspurður sagði Þorsteinn
Þráinsson hjá Gúmmíbáta-
þjónustunni á Ísafirði, að hann
líti svo á að reglugerðin taki
af allan vafa um að fyrirtækið
hafi leyfi til að þjónusta björg-
unarbáta, frá Viking og fleiri
framleiðendum.

Þorsteinn Þráinsson við þau fjölmörgu vottorð, meðal annars frá Viking A/S, sem sýna
fram á hæfni Gúmmíbátaþjónustunnar til að yfirfara björgunarbáta.



10 MIÐVIKUDAGUR 28. ÁGÚST 2002

helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
skskskskskemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustlæg átt, 8-13 m/s
norðantil og skúrir, en
hægari sunnantil og skýj-
að með köflum. Hiti 7-15
stig, hlýjast suðaustantil.
Horfur á föstudag:
Norðaustlæg átt, 8-13 m/s
norðantil og skúrir, en
hægari sunnantil og skýj-
að með köflum. Hiti 7-15
stig, hlýjast suðaustantil.
Horfur á laugardag:
Hæg breytileg átt, smá-
skúrir norðantil, en annars
skýjað með köflum. Hiti 6-
12 stig, hlýjast sunnantil.
Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt. Dálítil súld
sunnantil, en annars
skýjað með köflum.
Hlýnandi veður.
Horfur á mánudag:
Suðlæg átt. Dálítil súld
sunnantil, en annars
skýjað með köflum.
Hlýnandi veður.

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 31. ágúst kl. 10:50

Formúla 1: Sýnt beint frá tímatökunni í Belgíu
Laugardagur 31. ágúst kl. 13:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 31. ágúst kl. 15:35

Bikarkeppni kvenna: Sýnt beint frá úrslitaleiknum
Sunnudagur 1. september kl. 11:30

Formúla 1: Sýnt beint frá kappakstrinum í Belgíu

SýnSýnSýnSýnSýn

Miðvikdagur 28. ágúst kl. 18:45
Enski boltinn: Blackburn Rovers – Liverpool

Laugardagur 30. ágúst kl. 10:45
Enski boltinn: Birmingham – Leeds United

Sunnudagur 1. september kl. 12:40
Enski boltinn: Bolton Wanderers – Aston Villa

Sunnudagur 1. september kl. 14:55
Enski boltinn: Chelsea – Arsenal
Mánudagur 2. september kl. 17:40

Íslenski boltinn: Leikur óákveðinn
Mánudagur 2. september kl. 20:00

Enski boltinn: Liverpool – Newcastle United
Þriðjudagur 3. september kl. 18:45

Enski boltinn: Manchester United – Middlesbrough

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

Föstudagur 30. ágúst
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stubbarnir (52:90)
18.30  Falda myndavélin (34:60)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
21.45  Með eða án þín. (With or Without
you) Bresk bíómynd frá 1999. Líf hjón-
anna Rosie og Vincents tekur óvænta
stefnu þegar franskur pennavinur frúar-
innar skýtur upp kollinum. Aðalhlutverk:
Christopher Eccleston, Dervla Kirwan
og Yvan Attal.
23.15  Gullmót í frjálsum íþróttum
01.25  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 31. ágúst
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (54:90)
09.26  Maja (22:52)
09.33  Albertína ballerína (26:26)
09.45  Fallega húsið mitt (9:30)
09.52  Stína stóra systir og spítalinn
09.57  Babar (43:65)
10.23  Krakkarnir í stofu 402 (24:40)
10.50  Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Belgíu.
12.10  Kastljósið
12.30  Gullmót í frjálsum íþróttum
13.25  Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
14.40  Skjáleikurinn
15.35  Bikarúrslitaleikur kvenna
17.55  Táknmálsfréttir
18.05  Forskot (27:40)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Fjölskylda mín (8:8)
20.30  Snjór í ágúst. (Snow in August)
Kanadísk sjónvarpsmynd um samskipti
katólsks drengs og rabbína. Aðalhlut-
verk: Stephen Rea, Lolita Davidovich,
Peter Anthony Tambakis og Adam Mac
Donald.
22.15  Glæpabrautin. (The Way of the
Gun) Bandarísk spennumynd frá 2000
Tveir smábófar ræna stúlku sem ber barn
glæpaforingja undir belti. Aðalhlutverk:
James Caan, Benicio Del Toro, Ryan
Philippe og Juliette Lewis.
00.15  Jarðaber og súkkulaði. (Freza y
Chocolate) Kúbversk mynd frá 1993
um homma sem verður ástfanginn af
gagnkynhneigðum og kreddufullum
manni. Þetta er fyrsta myndin frá Kúbu
sem tilnefnd hefur verið til óskarsverð-
launa. e. Aðalhlutverk: Jorge Perugor-
ría, Vladimír Cruz, Mirta Ibarra og Fran-
cisco Gattorno.
02.05  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 1. september
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.01  Disneystundin
09.55  Andarteppa
10.07  Kipper (45:52)
10.22  Svona erum við
10.35  Ungur uppfinningamaður
11.00  Kastljósið
11.30  Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Belgíu.
17.00  Markaregn
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Littla prinsessan (1:4)
18.15  Rauðka
18.30  Í hænsnakofanum (1:4)
18.40  Snilli
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.05  Vocal Sampling. Upptaka frá
Listahátíð í Reykjavík 18. maí síðaslið-
inn. Vocal Sampling er hópur tónlistar-
manna frá Kúbu sem nota aðeins líkama
og rödd við tónlistarflutninginn, en engu
líkara en stórhljómsveit búin blásturs-
hljóðfærum og slagverk leiki undir söng
þeirra.
20.40  Mann-fjölskyldan (1:3) (Die
Manns - ein Jahrhundertroman) Vand-
aður framhaldsmyndaflokkur í þremur
hlutum sem fengið hefur frábæra dóma.
Myndaflokkurinn fjallar um Nóbels-
verðlaunahafann og rithöfundinn Thom-
as Mann og fjölskyldu hans, ástir og ör-
lög þeirra, á miklum umbrotatímum á
síðustu öld. Aðalhlutverk: Armin Muell-
er-Stahl og Jürgen Hentsch,.
22.10  Helgarsportið
22.25  Fótboltakvöld
22.40  Drúídar. (Druids) Christopher
Lambert fer með aðalhlutverkið í þessari
spennumynd frá 1998. Vercintétorix sér
föður sinn myrtan á hrottalegan hátt og
sver að hefna hans. Þegar hann er orðinn
fullorðinn hlýtur hann góða þjálfun sem
stríðsmaður hjá Drúídunum og ákveður
að standa við gamalt loforð. Aðalhlut-
verk: Christopher Lambert.
00.20  Kastljósið
00.45  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 30. ágúst
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Caroline in the City
13.05 Jonathan Creek
13.55 N.Y.P.D Blue
14.40 Ved Stillebækken
15.05 Tónlist
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Ally McBeal
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Air Bud: World Pup. (Hunda-
tilþrif 3) Hundurinn Buddy er mættur til
leiks á ný í skemmtilegri fjölskyldu-
mynd. Hann er sem fyrr aðalstjarnan í
fótboltaliði staðarins en nú hefur hann
einnig fundið stóru ástina í gullfallegu
tíkinni Molly. Þau halda ástarfundum
sínum leyndum þar til þau hafa eignast
fjölskyldu. Hundafangari staðarins
kemst á snoðir um fjölgunina og rænir
hvolpunum í gróðaskyni. Upphefst nú
æsispennandi leit og allt útlit er fyrir að
Buddy og félagar missi af úrslitaleiknum.
Aðalhlutverk: Kevin Zegers, Caitlin
Wachs, Martin Ferrero.
20.55 Smallville. Clark lendir í óvæntum
átökum við myndlistanemann Justin
Gaines. Justin hefur ekki fulla stjórn á
höndunum eftir bílslys en öðlaðist undar-
lega hugarorku við höggið. Þennan nýja
kraft notar hann til þess að hefna sín á
þeim sem hann telur að beri sök á slysinu.
21.45 Chill Factor. (Á suðupunkti) Stór-
góð spennumynd með Cuba Gooding
Jr. og Skeet Ulrich í aðalhlutverkum.
Hryðjuverkamenn falast eftir stórhættu-
legu efnavopni sem leiðir hörmungar
yfir heiminn nái það ákveðnu hitastigi.
Tveir menn gera sitt besta til þess að
koma í veg fyrir stuld skúrkanna og að
rétt hitastig haldist í kringum efnablönd-
una.  Aðalhlutverk: Cuba Gooding Jr.,
Skeet Urich, Peter Firth, David Paymer.
23.25 Fight Club. (Bardagaklúbburinn)
Lífsþreyttur ungur maður fær huggun
og félagsskap hjá stuðningssamtökum
fyrir fólk með alls kyns kvilla. Hann er
leiður á þeim tilbreytingarlausa veruleika
sem umlykur hann og þeim gildum sem
kynslóð hans hefur vanist. Á vegi hans
verður varhugaverður maður, Tyler
Durden, og saman stofna þeir bardaga-
klúbb þar sem menn geta fengið útrás
fyrir reiði sína. Klúbbunum fjölgar hratt
og brátt verður Tyler leiðtogi ákveðinnar
jaðarmenningar, eins konar foringi hinn-
ar fordæmdu kynslóðar.  Aðalhlutverk:
Helena Bonham Carter, Brad Pitt, Ed-
ward Norton, Meat Loaf.
01.40 Venus Rising. (Venus í sjónmáli)
Árið 1999 eru ungir afbrotamenn jarðar
sendir út í geim með eldflaug þar sem
þeir eiga að halda sig. Tíu árum seinna
tekst einum þeirra að snúa aftur til jarðar
en hann á erfitt með að fóta sig í því
friðsæla samfélagi sem þar ríkir.  Aðal-
hlutverk: Billy Wirth, Audie England,
Costas Mandylor.
03.10 Ally McBeal
03.50 Ísland í dag
04.15 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 31. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.25 The Land Before Time 3
11.35 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 Enski boltinn
15.50 Alltaf í boltanum. Vandaður
þáttur þar sem breskir boltaspekingar
fjalla um leiki helgarinnar og skyggnast
bak við tjöldin.
16.20 Best í bítið
17.10 Oliver´s Twist
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Ruby Wax´s Commercial
20.00 Spin City
20.30 Center Stage. (Í sviðsljósinu)
Þessi dramatíska mynd fjallar um tólf
unga dansara sem komust inn í Ameríska
ballettskólann eftir erfið inntökupróf.
Þetta er þó einungis byrjunin því öll eiga
þau í innbyrðis samkeppni um að komast
í eftirsóttan ballettflokk. Þetta reynist
ekki þrautalaust og stefnir vináttunni í
voða. Þau læra fljótt að lífið er enginn
leikur og hæfileikarnir einir og sér koma
manni ekki endilega á áfangastað. Það
gerist nefnilega ýmislegt bak við tjöldin.
Aðalhlutverk: Amanda Schull, Ethan Sti-
efel, Zoe Saldana.

22.30 The Wedding Planner. (Brúð-
kaupsplön) Stórskemmtileg rómantísk
gamanmynd um Mary Fiore sem vinnur
við að skipuleggja brúðkaupsveislur.
Hún er metnaðargjörn, vinnusöm, yfir-
máta skipulögð og algjörlega upptekin
af vinnu sinni. Líf hennar tekur stakka-
skiptum þegar hún fellur fyrir myndar-
legum lækni. Eini gallinn er sá að lækn-
irinn er brúðguminn í stærsta brúðkaupi
sem hún hefur nokkru sinni komið nærri.
Mun hún horfa á eftir draumaprinsinum
eða er röðin loks komin að henni?  Aðal-
hlutverk: Jennifer Lopez, Matthew Mc
Conaughey, Bridgette Wilson, Justin
Chambers.
00.10 Exiled. (Útlægur) Hörkuspenn-
andi mynd um New York lögguna Mike
Logan sem fæst við erfitt morðmál þar
sem vændiskona var grimmilega myrt.
Hann þarf einnig að glíma við innanhús-
vandamál og verður að hafa sig allan við
til að endurheimta fyrri virðingu innan
lögreglunnar.  Aðalhlutverk: Chris Noth,
Dabney Coleman.
01.45 I Still Know What You Did Last
Summer. (Ég veit alveg hvað þú gerðir
í fyrrasumar) Julie James þarf enn að
glíma við afleiðingar þess þegar hún og
félagar hennar urðu völd að dauða manns
og losuðu sig við líkið. Þau vonuðust til
að það kæmi ekki í leitirnar en einhver
veit hvað þau gerðu í fyrrasumar og
mun ekki láta staðar numið fyrr en þau
hafa öll látið lífið.  Aðalhlutverk: Jennifer
Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Brandy
Norwood.
03.25 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 1. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2. Strumpar-
nir, Nútímalíf Rikka, Tinna trausta, Wal-
do, Lína langsokkur, Biblíusögur, Töfra-
maðurinn
11.10 The Simpsons
11.35 Undeclared
12.00 Neighbours
13.55 Secrets of the Dead
14.45 Mótorsport
15.10 The Education of Little Tree.
(Uppvöxtur Litla trés) Hugljúf kvikmynd
um 8 ára indíánastrák sem verður að
standa á eigin fótum. Hann missir for-
eldra sína og flyst til afa síns og ömmu í
Tennessee. Lífsbaráttan er hörð og
kreppan auðveldar ekki hlutina. Ástríkið
er hins vegar til staðar og stráknum opn-
ast ný veröld í nýjum heimkynnum.  Að-
alhlutverk: Graham Greene, James
Cromwell, Joseph Ashton, Tantoo
Cardinal.
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max Bickford
20.20 Keep the Aspidistra Flying. (Allt
fyrir listina) Gordon Comstock starfar
við textagerð hjá auglýsingastofu og
kærasta hans er hönnuður. Gordon finnst
hann vera snilldarskáld og telur að hann
geti lifað á skáldskapnum og segir því
upp starfi sínu. En draumar hans verða
brátt að engu þegar fjárhagsörðugleikar
koma upp.  Aðalhlutverk: Helena Bon-
ham Carter, Richard E. Grant.

22.00 Drunks. (Byttur) Einkar athyglis-
verð mynd sem lýsir á raunsæjan hátt
hugsanagangi og lífsmunstri nokkurra
áfengissjúklinga sem hittast á AA-fundi
og segja sögu sína. Þetta eru mjög ólíkar
manneskjur en þrátt fyrir það hefur
Bakkus sama tangarhaldið á þeim öllum.
Aðalhlutverk: Faye Dunaway, Dianne
Wiest, Richard Lewis, Liza Harris,
Spalding Gray, Howard Rollins.
23.25 October Sky. (Októberhiminn)
Kolanáman bíður Homers Hickams eins
og margra ungra manna í námubænum
Coalwood. Líf hans tekur stakkaskiptum
þegar hann sér gervihnettinum Spútnik
skotið út í geim. Hann einsetur sér að
gera heimasmíðaða geimflaug. Myndin
er byggð á sannsögulegum atburðum.
Aðalhlutverk: Laura Dern, Chris Coop-
er, Jake Gyllenhaal.
01.10 Cold Feet. (Haltu mér, slepptu
mér) Það gengur á ýmsu hjá þeim skötu-
hjúum Adam og Rachel. Undirbúningur
fyrir brúðkaupið stendur sem hæst og
þegar nær dregur er slett ærlega úr klauf-
unum í hinum venjubundnu gæsa- og
steggjaveislum.
02.00 Rejseholdet. (Liðsaukinn) Mið-

aldra maður finnst látinn skömmu eftir
að hann fékk lausn frá ríkisfangelsinu í
Horsens. Tvær aðrar manneskjur finnast
látnar og berast böndin að manni sem
einnig var nýlega sleppt út úr sama fang-
elsi.
02.50 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 30. ágúst
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Vængjaþytur
21.00 Party Camp. (Partísvæðið) Þessi
fjöruga gamanmynd er í anda þeirrar
bylgju sem Revenge of the Nerds hratt
af stað á áttunda áratugnum. Hér segir af
nokkrum lúðum sem fá óvænt uppreisn
æru. Aðalhlutverk: Kerry Brennan, And-
rew Ross, Billy Jacoby, April Wayne.
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lega upptekin af vinnunni. Líflega upptekin af vinnunni. Líflega upptekin af vinnunni. Líflega upptekin af vinnunni. Líflega upptekin af vinnunni. Líf

hennar tekur stakkaskiptumhennar tekur stakkaskiptumhennar tekur stakkaskiptumhennar tekur stakkaskiptumhennar tekur stakkaskiptum
þegar hún fellur fyrir mynd-þegar hún fellur fyrir mynd-þegar hún fellur fyrir mynd-þegar hún fellur fyrir mynd-þegar hún fellur fyrir mynd-

arlegum lækni. Eini gallinn erarlegum lækni. Eini gallinn erarlegum lækni. Eini gallinn erarlegum lækni. Eini gallinn erarlegum lækni. Eini gallinn er
að læknirinn er brúðgumi íað læknirinn er brúðgumi íað læknirinn er brúðgumi íað læknirinn er brúðgumi íað læknirinn er brúðgumi í
öðru brúðkaupi. Aðalhlut-öðru brúðkaupi. Aðalhlut-öðru brúðkaupi. Aðalhlut-öðru brúðkaupi. Aðalhlut-öðru brúðkaupi. Aðalhlut-

verk: Jennifer Lopez.verk: Jennifer Lopez.verk: Jennifer Lopez.verk: Jennifer Lopez.verk: Jennifer Lopez.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Oft vill vefjast fyrir kven-
fólki að taka getnaðar-
varnarpillur á réttum tíma,
noti það slíkar á annað
borð. Getur tímabundið
hugsanaleysi þar með
umhverft lífi margra para,
sem ef til vill vildu fara
hægar í sakirnar, og
valdið þeim útgjaldaaukn-
ingu sem nemur fjögurra
ára skammti af bleyjum
(eða svo), fæðis og
matarpeningum í allt frá
16 til 30 ár að ógleymdum
vasapeningum og jóla-,
afmælis og tækifærisgjöf-
um af ýmsu tagi. Nú getur
gsm-vætt kvenfólk hins-
vegar verið nokkuð öruggt
með að gleyma ekki
pillunni góðu, því nýlega
var tekin í gagnið sjálfvirk
SMS pilluáminningar-
þjónusta sem er notend-
um með öllu ókeypis. Þær
sem hafa reynt eiga vart
orð til þess að lýsa
ánægju sinni með þjón-
ustuna, sem felst í því að
SMS með pilluáminningu
er send daglega í gsm
síma skráðra notenda.
Áhugasamar geta skráð
sig og leitað nánari
upplýsinga um þjónust-
una á slóðinni
www.p.molar.is.

bb.is Daglegar fréttir
frá Vestfjörðum!
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa og altarisganga á
sunnudag kl. 11:00. Sr.

Magnús Erlingsson.

22.35 Sleepers. (Pörupiltar) Fjórir piltar
ólust upp í illræmdu hverfi í New York.
Þeir urðu góðir vinir og reyndu að halda
sér frá glæpum en stundum gátu þeir
ekki stillt sig um að prakkarast. Einu
sinni fór prakkaraskapurinn yfir strikið
og þeir lentu á heimili fyrir vandræða-
börn. Vörðurinn þar var miskunnarlaus
og misnotaði og píndi drengina. Mörgum
árum síðar voru þeir saman á kaffihúsi
og sáu fangavörðinn við næsta borð.
Aðalhlutverk: Kevin Bacon, Robert Den-
iro, Brad Pitt, Dustin Hoffman.
01.00 Salome´s Last Dance. (Síðasti
dansinn) Gamansöm og ljúfsár bresk
kvikmynd frá leikstjóranum Ken Russell
um ævi Oscars Wilde. Aðalhlutverk:
Glenda Jackson, Stratford Johns, Nick-
olas Grace.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 31. ágúst
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor
20.00 MAD TV
21.00 Harrison Bergeron. Harrison
Bergeron er framtíðarmynd byggð á
smásögu eftir Kurt Vonnegut. Myndin
gerist árið 2053 og er stefna stjórnvalda
að halda aftur af þeim sem skara fram úr
á ýmsum sviðum og búa til samfélag
,,meðaljóna”. Harrison kemst að því að
tækin sem eiga að binda menn í viðjar
vanans duga ekki á hann. Hann er með-
tekinn í hóp þeirra sem neita að sætta sig
við ástandið og þegar kærasta hans er
illa leikin af yfirvöldum gerir hann bylt-
ingu í beinni útsendingu. Hann óraði
hins vegar ekki fyrir afleiðingunum.  Að-
alhlutverk: Sean Astin, Eugene Levy,
Miranda De Pencier, Howie Levy.
22.40 Hnefaleikar. Útsending frá hnefa-
leikakeppni í Las Vegas. Á meðal þeirra
sem mættust voru bantamvigtarkappar-
nir Paulie Ayala og Clarence Adams.
00.45 While the Cat´s Away. Erótísk
kvikmynd.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 1. september
12.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Bolton Wanderers og Aston Villa.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Chelsea og Arsenal.
17.00 Golfstjarnan Ernie Els
17.30 Golfmót í Bandaríkjunum
18.30 Party In the Park
20.30 South Park
21.00 Meet Wally Sparks. (Þetta er
Wally Sparks) Það mælir allt gegn því að
Wally Sparks fái að stýra sjónvarpsþætti
sínum mikið lengur. Hann hefur marg-
sinnis farið yfir strikið með viðtölum og
umfjöllunum sem eru langt fyrir utan öll
siðgæðismörk. Ritskoðarar og styrktar-
aðilar vilja fyrir alla muni losna við
Wally. En karlinn kann að vekja á sér at-
hygli og ræðst ekki á garðinn þar sem
hann er lægstur. Fjöldi þekktra gestaleik-
ara kemur fram í myndinni.  Aðalhlut-
verk: Rodney Dangerfield, Debi Mazar,
Cindy Williams.
22.45 The Good Old Boys. (Gamlir fé-
lagar) Sjónvarpsmynd. Kúrekinn Hew-
ey Calloway er sannkallaður ævintýra-
maður. Undanfarin tvö ár hefur hann
ferðast um en er nú kominn í heimsókn
til bróður síns. Hewey ætlar ekki að
staldra lengi við en fréttir af fjárhags-
vandræðum fjölskyldunnar og ákveður
að hjálpa til. Hann kynnist einnig áhuga-
verðri konu sem gæti fengið hann til að
hætta flakkinu.  Aðalhlutverk: Tommy
Lee Jones, Terry Kinney, Frances Mc
Dormand, Sam Shepard, Sissy Spacek,
Matt Damon.
00.40 Fourbi. (Út og suður) Frönsk
kvikmynd. Hér segir frá tveimur vinkon-
um. Önnur starfar á veitingahúsi en hin
er leikkona. Þær eiga sér glæsta drauma
en karlmennirnir í lífi þeirra virðast ekki
líklegir til að láta þá rætast. Vinkonurnar
standa frammi fyrir erfiðri ákvörðun.
Eiga þær að sætta sig við hlutskipti sitt
eða grípa til róttækra aðgerða?  Aðalhlut-
verk: Karin Viard, Jean-Quentin Chate-
lain, Cécile Tanner, Antoine Basler.
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 30. ágúst
17:30 Muzik.is
18:30 Hjartsláttur í strætó (e)
19:30 Yes dear (e) Það er svo sannar-
lega ekki tekið út með sældinni að vera
foreldri, hvað þá fullkomið foreldri. Nýir
og sprenghlægilegir þættir um systurnar
Kim og Christine sem hafa vægast sagt
ólíkar hugmyndir um foreldrahlutverkið.
20:00 Charmed (e) Cole leitar stöðugt
leiða til að tortíma heillanornunum. Syst-
runum verður það á að beita mætti sínum

hver gegn annarri og missa hann í kjöl-
farið. Þær sitja því uppi berskjaldaðar
fyrir árásum Þrenningarinnar og Belt-
hazor.
21:15 Traders
22:00 The  Amati Girls (e) Amati -
fjölskyldan er samheldin og fjölskyldu-
böndin sterk. Þegar fjölskyldufaðirinn
fellur skyndilega frá dregur móðirin
sig inn í skel sína og dætur hennar og
systur vita ekki hvað til bragðs skal
taka. Heillandi saga um fjölskyldu sem
í sameiningu sigrast á harminum.
23:30 According to Jim (e) Bandarísk
þáttaröð með Jim Belushi og Courtney
Thorne-Smith í aðalhlutverkum.
Jim leikur jarðbundinn vertaka og blús-
ara sem veit að lykillinn að góðu hjóna-
bandi er að kinka kolli þegar konan
segir eitthvað. Honum kemur líka vel
saman við börnin því hann er ekki beint
vaxinn upp úr barndómi sjálfur. Inn í
líf þeirra spila síðan systkini Courtney
sem eru hið besta fólk en vandræða-
gripir jafnvel þegar best lætur.
00:00 Law & Order SVU (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Muzik.is

Laugardagur 31. ágúst
16:30 Jay Leno (e)
17:30 Judging Amy (e)
18:30 Dateline (e)
19:30 Sledgehammer (e)
20:00 Malcolm in the middle.  Þessir
frábæru gamanþættir hafa hlotið verð-
skuldaða athygli víða um heim. Þætt-
irnir fjalla um hinn ofurgáfaða Malcolm
, bræður hans og foreldra sem geta ekki
beinlínis kallast mannvitsbrekkur.
Drengurinn á við það vandamál að
stríða að vera gáfaðastur ífjölskyldunni
en það er svosannarlega enginn leik-ur.
21:00 Klassíski klukkutíminn. Fylg-
ist með, rifjið upp kynnin við gamla
kunningja og nýja, og látið laugardags-
kvöldin koma ykkur á óvart.
22:00 Profiler (e)

22:50 Face Value – Bíó -  (e) Saga um
æskuvinina Tim og Barry sem báðum er
vísað úr lögregluskóla og finna lífi sínu
ólíkan farveg. Þegar Barry tekur upp á
því að heimsækja Tim nokkrum arum
seinna fyllist sá síðarnefndi grunsemdum
um að ekki sé allt sem sýnist…
00:20 Jay Leno (e)
01:50 Muzik.is

Sunnudagur 1. september
15:00 Jay Leno (e)
16:00 48 Hours. Prýðis fréttaþættir sem
lúta stjórn hins víðfræga fréttamanns Dan
Rather. Tekið er á einu athyglisverðu máli
í hverjum þætti og það krufið til mergjar.
17:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18:00 Philly (e)
19:00 According to Jim (e)
20:00 Dateline. Magnaður og margþætt-
ur fréttaskýringaþáttur frá NBC. Hinir
víðfrægu fréttamenn Stone Phillips og
Jane Pauley eru í forsvari fyrir hóp vaskra
fréttamanna sem reifa mál líðandi og
stundar og taka hús jafnt hjá forsetum
sem föngum.
21:00 The Practice. Hið margverðlaun-
aða lagadrama “The Practice” fjallar um
fríðan flokk lögmanna sem vinna saman
á stofu í Boston og taka að sér að verja
fólk sem komist hefur í kast við lögin. Oft
má deila um siðferðiskennd viðskiptavina
þeirra en hlutverk lögmannanna er að fá
sýknudóm hvað sem á bjátar og leggja
þeir sig alla fram þó oft komi upp átök
milli þeirra og viðskiptavinanna eða þeirra
á milli innbyrðis.
22:00 Philly. Kathleen McGuire er flink-
ur og fjörugur verjandi í Fíladelfíuborg.
Hún á þó ekki sjö dagana sæla, þar sem
hún stjórnar ekki aðeins eigin lögmanns-
stofu heldur er hún einnig einstæð móðir
sem á í stöðugri baráttu við fyrrverandi
eiginmann sinn utan réttarsalar.
22:45 Traders (e)
23:30 Deadline (e)
00:15 Muzik.is

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Árni Brynjólfsson, rokk-

bóndi að Vöðlum í
Önundarfirði svarar:

,,Ég er stöð-
ugt að auka
notkun á int-
ernetinu og

finn orðið
meira fyrir því

hvað sam-
bandið eða hraðinn er

misjafn, það er hlutur sem
hlýtur að taka framförum.
Það má segja að notkun

mín skiptist í tvennt. Ann-
ars vegar skoða ég bb.is

næstum daglega til að sjá
fréttir af svæðinu, einnig

nota ég heimabankann á
netinu í persónulegum til-

gangi, fyrir búreksturinn og
einnig þar sem ég er gjald-
keri fyrir Búnaðarsamband

vestfjarða. Hins vegar fer
ég í upplýsingaleiðangra,

t.d. á landbúnaður.is sem
er vefur Bændasamtaka

Íslands og þaðan á
naut.is og kjöt.is sem

snúast um nautgriparækt
og nautakjötsmál. Þá fer

ég stundum inn á síður
vélaumboðanna fyrir land-

búnaðartæki, þar er
skemmtilegt að fylgjast

með ýmsum tilboðum. Það
má líka nefna rsk.is og

althingi.is þó lítið sé um
tilboð á þeim slóðum.

Að lokum má geta þess að
ég nota tölvupóst talsvert
t.d. vegna hlutverks míns

sem formaður stjórnar
Mjólkursamlags Ísfirðinga.
Einnig við elsta son okkar

Ernu sem stundar nám í
skíðamenntaskóla í Noregi

og svo er árgangurinn
minn frá Samvinnuskól-

anum á Bifröst með nokk-
urskonar hóppóst á netinu,

þar var nokkuð líflegt í
kringum útskriftar afmæli

sl. vor.“

bb.is Daglegar
fréttir frá

Vestfjörðum!
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Góð veiði íGóð veiði íGóð veiði íGóð veiði íGóð veiði í
LaugardalsáLaugardalsáLaugardalsáLaugardalsáLaugardalsá
Veiði í Laugardalsá hefur
verið með ágætum í
sumar. Á hádegi á föstu-
dag voru komnir 297 lax-
ar á land úr ánni. Að
sögn Sigurjóns Samúels-
sonar, veiðivarðar, verður
ánni lokað 1. september
og eiga því aðeins þrjú
holl veiðimanna eftir að
reyna fyrir sér í ánni
þetta sumarið. Á síðasta
ári komu 253 laxar á
land úr ánni og 152 árið
2000. Sumarið 1998
komu 350 laxar á land
en mest var veiðin í ánni
árið 1978 en þá komu
704 laxar á land.

Hið árlega rjómaball
Mjólkursamlags Ísfirð-
inga verður haldið að
Núpi í Dýrafirði á laugar-
dag. Þetta árið er haldið
upp á 65 ára afmæli
mjólkurvinnslu á norðan-
verðum Vestfjörðum. Að
venju er samkoman
fögnuður bænda á
svæðinu, starfsfólks
Mjólkursamlagsins og
gesta þeirra. Heiður-
sgestur kvöldsins verður
Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar. Hótel Edda á
Núpi mun halda mönn-
um dýrindis veislu og svo
mun dansinn duna við
undirleik hljómsveitar
Geirmundar Valtýssonar.

Árlegt rjóma-Árlegt rjóma-Árlegt rjóma-Árlegt rjóma-Árlegt rjóma-
ball að Núpiball að Núpiball að Núpiball að Núpiball að Núpi

Eldur í olíu-Eldur í olíu-Eldur í olíu-Eldur í olíu-Eldur í olíu-
tankbíltankbíltankbíltankbíltankbíl
Á miðvikudag í síðustu
viku kom upp eldur í
olíutankbíl sem ók um
Skutulsfjarðarbraut á
Ísafirði. Rafmagnskaplar
sem liggja upp í stjórn-
hús brunnu sundur. Svo
er að þakka snarræði
ökumannsins að ekki fór
verr, en hann brá sér út
vopnaður slökkvitæki og
réð niðurlögum eldsins.
Þegar slökkvilið kom á
vettvang var hættan því
afstaðin. „Það vill svo til
að bíllinn var fullur af
gasolíu, þannig að það
hefði í versta falli logað
upp úr opum, en tankur-
inn hefði ekki sprungið“,
segir Þorbjörn J. Sveins-
son, slökkviliðsstjóri á
Ísafirði.

Deloitte&Touch verðmetur Orkubú Vestfjarða hf. á 1,5 milljarð krónaDeloitte&Touch verðmetur Orkubú Vestfjarða hf. á 1,5 milljarð krónaDeloitte&Touch verðmetur Orkubú Vestfjarða hf. á 1,5 milljarð krónaDeloitte&Touch verðmetur Orkubú Vestfjarða hf. á 1,5 milljarð krónaDeloitte&Touch verðmetur Orkubú Vestfjarða hf. á 1,5 milljarð króna

Vestfirsk sveitarfélög skoðiVestfirsk sveitarfélög skoðiVestfirsk sveitarfélög skoðiVestfirsk sveitarfélög skoðiVestfirsk sveitarfélög skoði
að bjóða í Orkubú Vestfjarðaað bjóða í Orkubú Vestfjarðaað bjóða í Orkubú Vestfjarðaað bjóða í Orkubú Vestfjarðaað bjóða í Orkubú Vestfjarða

Ráðgjafafyrirtækið Delo-
itte&Touch hefur verðmetið
Orkubú Vestfjarða hf. (OV) á
1,5 milljarða króna. Kemur
þetta mönnum nokkuð í opna
skjöldu, þar sem fyrirtækið
var metið á 4,6 milljarða þegar
ríkið keypti hlut vestfirskra
sveitarfélaga í því fyrir stuttu.
Matið var gert vegna fyrir-
hugaðs samruna OV við

RARIK og Norðurorku á Ak-
ureyri og var gert ráð fyrir því
að verðmæti OV væri 20% af
heildarverðmæti hins væntan-
lega orkurisa. Ekki kemur síð-
ur á óvart að verðmæti Norð-
urorku er nú metið sem 40%
af heildarverðmæti risans, en
var 6% samkvæmt eldra mati.

Fram kemur í DV í síðustu
viku að Valgerður Sverrisdótt-

ir iðnaðarráðherra sé talin
ganga erinda Norðurorku,
sem er í eigu Akureyrarbæjar,
til að auka hlut fyrirtækisins í
væntanlegum orkurisa. Þar
kemur einnig fram að Einar
Oddur Kristjánsson, þing-
maður Vestfirðinga, sé ósáttur
við matið og honum hafi fund-
ist framganga iðnaðarráðherra
undarleg í þessu máli.

Í samtali við blaðið sagði
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, að sam-
komulag sé í gildi milli ríkis-
ins og sveitarfélaga á Vest-
fjörðum um að OV verði ekki
sameinað öðru fyrirtæki fyrr
en ný orkulög taki gildi. „Ef
að verðmæti Orkubússins er
virkilega komið niður í 1,5
milljarða, þá held ég að sveit-

arfélög á Vestfjörðum ættu
fyrir alvöru að skoða þann
möguleika að bjóða í fyrir-
tækið“, sagði Halldór.

Aðspurður um það hvort
hann teldi að iðnaðarráðherra
hefði gengið erinda Norður-
orku til að auka hlut fyrirtæk-
isins í væntanlegum orkurisa,
vildi Halldór ekkert tjá sig
um málið að svo stöddu.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Áætlunarferðir Flugfé-
lags Íslands til Ísafjarðar
verða með svipuðu sniði í
vetur og áður. Sami véla-
fjöldi og síðasta vetur mun
þjónusta ferðaglaða Vest-
firðinga yfir mesta
skammdegistímann.

Frá lokum nóvember
mánaðar munu tvær vélar
fljúga vestur alla daga
nema laugardaga, en þá
er ein vél á áætlun. Lagt
verður af stað úr Reykja-
vík kl. 10:00 og 15:15.

Áætlunin breytist að
hluta 1. september, en þá
leggur fyrsta vél af stað
kl. 09:00 úr Reykjavík á
fimmtudögum og laugar-
dögum. Frá og með 22.
september leggja allar
morgunvélar af stað kl.
09:00.

Svipuð vetr-Svipuð vetr-Svipuð vetr-Svipuð vetr-Svipuð vetr-
aráætlun FÍaráætlun FÍaráætlun FÍaráætlun FÍaráætlun FÍ

Níu skemmtiferðaskip með yfir 3.000 farþega heimsóttu Ísafjörð í árNíu skemmtiferðaskip með yfir 3.000 farþega heimsóttu Ísafjörð í árNíu skemmtiferðaskip með yfir 3.000 farþega heimsóttu Ísafjörð í árNíu skemmtiferðaskip með yfir 3.000 farþega heimsóttu Ísafjörð í árNíu skemmtiferðaskip með yfir 3.000 farþega heimsóttu Ísafjörð í ár

Fleiri skip hafa boðaðFleiri skip hafa boðaðFleiri skip hafa boðaðFleiri skip hafa boðaðFleiri skip hafa boðað
komu sína á næsta árikomu sína á næsta árikomu sína á næsta árikomu sína á næsta árikomu sína á næsta ári

Níu skemmtiferðaskip
heimsóttu norðanverða Vest-
firði í ár með yfir 3.000 far-
þega. Tvö skipanna, Funchal
og Explorer komu í tvisvar og
urðu því heimsóknirnar alls
ellefu. Öll skipin utan Explor-
er lögðust að bryggju á Ísafirði
og dvöldu þar meðan farþeg-
arnir héldu í skoðunarferðir
um nánasta nágrenni. Explor-
er lét sér nægja að halda beint
í Vigur, sem var vinsæll á-
fangastaður skemmtiferða-
langa í sumar.

Síðasta skip sumarsins til
að eiga viðkomu á Ísafirði var
Clipper Adventurer sem lagð-
ist að bryggju sunnudaginn
18. ágúst með um 100 farþega.
Heimsóknir skemmtiferða-
skipa voru hvað tíðastar í júlí,
en fyrsta skemmtiferðaskipið,
Black Prince, kom hinsvegar
við 24. maí sl.

Talsverð aukning varð á
heimsóknum skemmtiferða-
skipa til Ísafjarðar í ár frá fyrra
ári, en þá voru heimsóknirnar
ekki nema sjö. Líkur standa

til þess að enn fleiri skip eigi
eftir að auðga Skutulsfjörðinn
með nærveru sinni árið 2003,
því nú þegar hafa 12 skip stað-
fest komu sína og enn fleiri
hafa lýst yfir áhuga. „Heim-
sóknirnar gætu vonandi orðið
upp undir 20 á næsta ári ef allt
fer vel,“ segir Guðmundur M.
Kristjánsson, yfirmaður hafna
Ísafjarðarbæjar.

Rúnar Óli Karlsson, ferða-
málafulltrúi Ísafjarðarbæjar,
telur aukningu á heimsóknum
skemmtiferðaskipa vera til

marks um að  markaðssetning
bæjarins sé að skila sér. „Ég
er ánægður með þessa aukn-
ingu og tel hana sýna að hér
hefur verið unnið gott starf
við markaðssetningu á svæð-
inu. Aukningin er að vísu hæg,
en engu að síður vel greinan-
leg og virðist vera að aukast.“

Ekki hefur verið reiknað út
hvað heimsóknir skipanna
skila í beinum tekjum, en víst
er að þær eru bænum og efna-
hags- og atvinnulífi hans til
framdráttar.

Dautschland, eitt af þeim skemmtiferðaskipum sem heimsóttu Ísafjörð í sumar.


