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Tafarlausrar rannsóknar áTafarlausrar rannsóknar áTafarlausrar rannsóknar áTafarlausrar rannsóknar áTafarlausrar rannsóknar á
fiskveiðistjórnkerfinu krafistfiskveiðistjórnkerfinu krafistfiskveiðistjórnkerfinu krafistfiskveiðistjórnkerfinu krafistfiskveiðistjórnkerfinu krafist

„Fjórðungsþingið krefst
tafarlausrar rannsóknar á því
hvað hafi farið úrskeiðis eða
hvort niðurstöður fiskifræð-
inga um ástand helstu fiski-
stofna séu rangar“, segir í
ályktun Fjórðungsþings Vest-
firðinga. Þingið telur ljóst eftir
18 ára reynslu, að meginmark-
mið laga um stjórn fiskveiða
hafi engan veginn náðst.

Mikil umræða varð um

sjávarútvegsmálin. „Frá alls-
herjarnefnd kom tillaga að
ályktun um sjávarútvegsmál
sem ég gat alls ekki sætt mig
við og beitti mér gegn“, segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri í Ísafjarðarbæ. Álykt-
uninni var síðan breytt og náð-
ist þá full samstaða. „Ég
studdi þessa ályktun breytta
af því að hún er málamiðlun
en tók fram í umræðum að ég

sæi ekki að orðalag sem túlka
má sem væl gæti hjálpað okk-
ur Vestfirðingum“, segir Hall-
dór.

Við stjórnarkjör í þinglok
var Guðni Geir Jóhannesson,
formaður bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar, kjörinn formaður
stjórnar Fjórðungssambands
Vestfirðinga. Guðni var vara-
formaður í fráfarandi stjórn.
„Miðað við þau fjórðungsþing

sem ég hef setið fannst mér
þetta mjög gott þing. Umræð-
ur voru miklar og góðar, sér-
staklega um tvö málefni,
vegamál og sjávarútvegsmál.
Ég held að þingið hafi komist
ágætlega frá þeim málaflokk-
um með sínum ályktunum og
stjórn sambandsins mun
vissulega fylgja þeim eftir“,
sagði Guðni Geir Jóhannes-
son.

– sjá viðtal í miðopnu við Reyni Torfason,
myndlistarmann og fyrrum sjómann á Ísafirði
– sjá viðtal í miðopnu við Reyni Torfason,
myndlistarmann og fyrrum sjómann á Ísafirði
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Guðmundur Ingi Krist-
jánsson, skáld og bóndi á
Kirkjubóli í Bjarnardal í
Önundarfirði, andaðist sl.
föstudag á Sólborg á Flat-
eyri, 95 ára að aldri. Fyrsta
ljóðabók hans kom út árið
1938 þegar hann var lið-
lega þrítugur og má hann
teljast eitt af höfuðskáld-
um Vestfirðinga fyrr og
síðar. Guðmundur Ingi var
heiðursborgari Mosvalla-
hrepps og síðan hins sam-
einaða Ísafjarðarbæjar og
hinn eini sem þá nafnbót
bar hin síðari árin. Eftir-
lifandi eiginkona Guð-
mundar Inga er Þuríður
Gísladóttir.

Ísafjarðarbær mun ann-
ast útför heiðursborgara
síns í samræmi við óskir
aðstandenda. Kistulagn-
ing verður í Holtskirkju
kl. 18 á föstudag en síðan
verður ekið með kistuna
heim að Kirkjubóli þar
sem haldin verður hús-
kveðja. Þá verður kistan
flutt í Ísafjarðarkirkju þar
sem hún verður látin
standa fram að útfararat-
höfninni kl. 14 á laugar-
dag. Guðmundur Ingi
verður síðan jarðsettur í
kirkjugarðinum í Holti.

GuðmundurGuðmundurGuðmundurGuðmundurGuðmundur
Ingi látinnIngi látinnIngi látinnIngi látinnIngi látinn

Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra á Fjórðungsþingi VestfirðingaValgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra á Fjórðungsþingi VestfirðingaValgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra á Fjórðungsþingi VestfirðingaValgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra á Fjórðungsþingi VestfirðingaValgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra á Fjórðungsþingi Vestfirðinga

„Aukin hagkvæmni í rekstri
orkufyrirtækja er eina leiðin
til þess að lækka verð á raf-
orku og þar með að bæta hag
fólks og fyrirtækja. Það hefði
því verið ábyrgðarhlutur af

sem til hans var beint varðandi
orkumálin. „Það var nokkuð
samdóma álit að svör ráðherr-
ans hafi verið frekar léttvæg“,
eins og einn þingfulltrúi
komst að orði.

mér sem iðnaðarráðherra að
láta ekki á það reyna, hvort
samningar náist um samein-
ingu RARIK og Norðurorku“,
sagði Valgerður Sverrisdóttir,
iðnaðarráðherrra í ávarpi á

Fjórðungsþingi Vestfirðinga..
Fram kom í samtölum við

fulltrúa á Fjórðungsþingi, að
nokkuð þótti skorta á greinar-
góð og skilmerkileg svör frá
ráðherranum við spurningum

Svör ráðherrans þóttu „frekar léttvæg“Svör ráðherrans þóttu „frekar léttvæg“Svör ráðherrans þóttu „frekar léttvæg“Svör ráðherrans þóttu „frekar léttvæg“Svör ráðherrans þóttu „frekar léttvæg“
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Hvenær fyllir kornið mælinn?Hvenær fyllir kornið mælinn?Hvenær fyllir kornið mælinn?Hvenær fyllir kornið mælinn?Hvenær fyllir kornið mælinn?
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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Stærsta grjót-Stærsta grjót-Stærsta grjót-Stærsta grjót-Stærsta grjót-
ið vóg 3 tonnið vóg 3 tonnið vóg 3 tonnið vóg 3 tonnið vóg 3 tonn

Engar skemmdir urðu á
Vestfjörðum í óveðrinu
sem gekk yfir landið á
sunnudag. Nokkuð af

grjóti féll á veginum um
Óshlíð, en hann var
hreinsaður tvisvar á
sunnudag og aftur á
mánudagsmorgunn.

Stærsta grjótið sem féll
á veginn mun hafa vegið
um 3 tonn. Aðrir vegir á

Vestfjörðum virðast hafa
sloppið við teljandi

grjóthrun.

HraðaksturHraðaksturHraðaksturHraðaksturHraðakstur
í göngunumí göngunumí göngunumí göngunumí göngunum

Lögreglan á Ísafirði
stöðvaði ökumann á 107

km hraða í tvíbreiða
hluta Vestfjarðagang-

anna á fimmtudagskvöld
í síðustu viku, en leyfi-

legur hámarkshraði þar
er 60 km/klst. Að sögn

lögreglunnar var öku-
manninum leyft að halda

áfram ferð sinni eftir
tiltal. Hann hefur verið

kærður fyrir ofsaakstur
og má búast við háum

fjársektum.

Gísli S. býð-Gísli S. býð-Gísli S. býð-Gísli S. býð-Gísli S. býð-
ur sig framur sig framur sig framur sig framur sig fram

Gísli S. Einarsson,
þingmaður Samfylkingar-

innar hefur ákveðið að
sækjast eftir því að

verða í framboði fyrir
Samfylkinguna í hinu
nýja Norðvesturkjör-

dæmi. Í frétt frá þing-
manninum segir m.a.:

„Eftir að hafa ferðast um
og rætt við fjölda ein-

staklinga um allt hið nýja
Norðvesturkjördæmi, hef
ég tekið þá ákvörðun að

sækjast eftir því að
verða í framboði fyrir
Samfylkinguna í hinu

nýja kjördæmi.“

Vegamál, orkumál og hafnamál veigamest á Fjórðungsþingi VestfirðingaVegamál, orkumál og hafnamál veigamest á Fjórðungsþingi VestfirðingaVegamál, orkumál og hafnamál veigamest á Fjórðungsþingi VestfirðingaVegamál, orkumál og hafnamál veigamest á Fjórðungsþingi VestfirðingaVegamál, orkumál og hafnamál veigamest á Fjórðungsþingi Vestfirðinga

„Okkar friðarskilmálar eru skýrir“„Okkar friðarskilmálar eru skýrir“„Okkar friðarskilmálar eru skýrir“„Okkar friðarskilmálar eru skýrir“„Okkar friðarskilmálar eru skýrir“
– segir Einar K. Guðfinnsson, 1. þingmaður Vestfirðinga um orkumálin

„Þetta fjórðungsþing var að
mínum dómi mjög fróðlegt
og athyglisvert og málin sem
var verið að ræða hafa mikla
þyngd í umræðunni fyrir okk-
ur hér fyrir vestan. Það var
þrennt sem sérstaklega stóð
upp úr að mínu mati“, sagði
Einar K. Guðfinnsson, fyrsti
þingmaður Vestfirðinga, í
samtali við blaðið að loknu
47. Fjórðungsþingi Vestfirð-
inga.

„Í fyrsta lagi eru vegamálin.
Við vitum að þar eru framund-
an mjög stór verkefni, sem
við verðum að ráðast í. Ég
nefni auðvitað að ljúka vega-
gerðinni um Ísafjarðardjúp og
þar erum við á réttum kúrsi.
Stóra verkefnið þar verður
þegar kemur að kaflanum yfir
Mjóafjörð.

Á sama tíma og við erum í
þessum verkefnum, þá erum
við að keppast við að rjúfa

vetrareinangrun í vegasam-
bandi Vestur-Barðastrandar-
sýslu inn í aðalvegakerfið. Nú
eru framkvæmdir á Kletts-
hálsi á fullum skriði og næst
er að taka ákvörðun um vega-
gerðarframkvæmdir úr Kolla-
firði í Þorskafjörð. Hvaða leið
sem verður valin er þess eðlis
að við verðum að reyna að
tryggja okkur meira fjármagn.
Við klárum það verkefni ann-
ars ekki á neinum skikkanleg-
um tíma.

Ég talaði fyrir því á fjórð-
ungsþinginu að við gerðum
það með þeim hætti að við
fengjum til vegagerðar það fé
sem sparast þegar Baldur
hætti reglulegum áætlunar-
siglingum. Forsenda fyrir því
að það sé hægt er hins vegar
að þessi umrædda vegagerð
eigi sér stað. Þá er í raun kom-
inn heilsársvegur á þessari
leið. Þetta var líka ályktað um

á fjórðungsþingi í fyrra. Við
eigum sem sé að bjóðast til að
leggja niður Baldur gegn því
að fá almennilegan veg og það
hratt.

Í öðru lagi eru orkumálin.
Iðnaðarráðherrann sagðist
vilja leysa þau mál í friði við
okkur Vestfirðinga. Allt í lagi,
segi ég, það er gott að heyra.
Okkar friðarskilmálar eru

skýrir. Við viljum ekki draga
úr umsvifum Orkubúsins
hérna fyrir vestan. Ráðherrann
hlýtur að skilja það. Hann
sagðist líka virða samkomu-
lagið sem gert var við sveitar-
stjórnirnar í vor og raunar hef-
ur aldrei annað hvarflað að
mér en að það yrði gert. Þar er
talað um að engar breytingar
yrðu gerðar á umhverfi Orku-
búsins nema að breyttum
orkulögum. Það liggur ekkert
fyrir um þau mál annað og
þess vegna er alveg út í hött
að vera að tala um að slá sam-
an Orkubúinu við fyrirtæki
fyrir norðan, eins og menn
eru eitthvað að kallsa um.

Í þriðja lagi eru hafnamálin.
Það kom skýrt fram hjá Sturlu
Böðvarssyni samgönguráð-
herra að hann vilji leysa þau
mál í samkomulagi við sveit-
arfélögin og sérstök nefnd er
nú að störfum um þau mál.

Mér sýnist augljóst að sveitar-
stjórnarmenn vilji að hafnirn-
ar séu reknar eftir eigin sjálf-
stæðum tekjustofnum og að
það þurfi að styrkja þá frá því
sem gert var ráð fyrir í frum-
varpi til hafnalaga sem lagt
var fram í fyrra. Mér sýnist
verkefnið vera einfaldlega að
vinna í þeim anda.

Loks vil ég nefna sem
tíðindi af fjórðungsþinginu að
Ólafur Kristjánsson, sá marg-
reyndi kappi úr vestfirskri
sveitarstjórnarpólitík, er nú að
hætta. Það er sjónarsviptir að
honum og við erum orðin
býsna mörg sem hann hefur
átt mikið og gott samstarf við
á þessum langa tíma sem hann
hefur verið á þessum vetvangi.
Ég vil á þessum tímamótum
þakka honum samstarfið á
þessu sviði og óska honum
velfarnaðar“, sagði Einar K.
Guðfinnsson.

Einar K. Guðfinnsson.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Rætt viðRætt viðRætt viðRætt viðRætt við
MýflugMýflugMýflugMýflugMýflug

og Jórvíkog Jórvíkog Jórvíkog Jórvíkog Jórvík
Ekki er enn ljóst hvernig

sjúkraflugi á Vestfjörðum
verður háttað næsta vetur,
en undirbúningur mun þó
vera á lokastigi.

Íslandsflug hefur sem
kunnugt er samning um
flugið, en að sögn Ómars
Benediktssonar, fram-
kvæmdastjóra flugfélags-
ins, er fyrirtækið í viðræð-
um við tvo mögulega und-
irverktaka. Rætt er við
Mýflug og Jórvík, en það
fyrrnefnda hefur áður séð
um rekstur sjúkraflugvélar
á Ísafirði.

Ályktun Fjórðungsþings Vestfirðinga um sjávarútvegsmál, þar sem þingið
„krefst tafarlausrar rannsóknar á því hvað hafi farið úrskeiðis eða hvort niðurstöður
fiskifræðinga um ástand helstu fiskistofna séu rangar“, er löngu tímabær.
„Verndun fiskistofna hefur algerlega mistekist, ef marka má niðurstöður
fiskifræðinga, og árangursleysi fiskveiðistjórnunarinnar hefur dregið
máttinn úr sjávarbyggðum landsins“, segir ennfremur í ályktuninni.

Betur að menn hefðu fyrr tekið við sér á svo kjarnyrtan hátt. Rifjum upp brot
af skrifum BB um kvótamálið:

„Kaup Samherja á Hrönn hf, eða öllu heldur aflaheimildum Guggunnar, er
stærsta dæmið um hriplekt kvótakerfi, sem þjónar þeim helsta tilgangi að koma
yfirráðum mestu auðlindar okkar Íslendinga á fárra manna hendur. – Það er sjálf-
sagt að menn selji skip sín eins og aðrar eignir, til þess hafa þeir fullan rétt. En
það stríðir gegn öllum lögmálum siðaðra manna, að einstaklingar selji þjóðareign,
lögum samkvæmt, sem sína eigin. Ólögum, sem færa einstaklingum slíkan
umráðarétt yfir fjöreggi þjóðarinnar verður að eyða.“ (Leiðari 15.janúar 1997).

„Fimm sinnum á jafnmörgum þingum reyndi dómsmálaráðherra að fá samþykki

Alþingis fyrir veðheimild á aflakvóta, sem sjávarútvegsráðherra úthlutar árlega
ókeypis“, sagði í leiðara 22.maí 1997, þegar Alþingi Íslendinga hafði heimilað

veðsetningu aflakvóta, til þess eins að koma bönkunum til bjargar með
tryggingarlaus lán til útgerðarinnar. „Ég er ekki viss um að allir þing-
menn geri sér grein fyrir hvað þeir voru að samþykkja“, eru fleyg orð
Kristjáns Pálssonar alþingismanns af þessu tilefni. Því miður voru

þingmenn Vestfirðinga, flestir, í hópi hinna ráðvilltu, að mati alþingismannsins.
Kvótakerfið er „þyrnir í augum þjóðarinnar“. „Gallar á kvótakerfinu særa rétt-

lætiskennd fólks“. Þetta eru palladómar stjórnmálamannanna sjálfra um fiskveiði-
stjórnunarkerfið. Samt gengur ekkert að fá þá til að sníða vankantana af. Þvert á
móti festa þeir kerfið í sessi, ár frá ári. Loforðin um endurskoðun kvótalaganna
minna helst á kosningaloforð meistara Þórbergs, sem hann taldi heilaga skyldu
sína að svíkja.

Samþykkt Fjórðungsþingsins er raunsær vitnisburður um fiskveiðistjórnunar-
kerfi, sem ekki hefur skilað neinu af því, sem til var ætlast. Fróðlegt verður að
fylgjast með framgangi kröfunnar um tafarlausa rannsókn. s.h.

HéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómur

Fluttur í nýttFluttur í nýttFluttur í nýttFluttur í nýttFluttur í nýtt
húsnæðihúsnæðihúsnæðihúsnæðihúsnæði

Héraðsdómur Vestfjarða
hóf störf að nýju á mánudag

eftir réttarhlé. Dómurinn
starfar nú í nýju húsnæði í
Neistahúsinu við Hafnar-

stræti á Ísafirði. „Mér lýst
mjög vel á húsnæðið og ég
held að þetta komi til með

að henta starfsemi dómsins
mjög vel. Nú erum við

komin í húsnæði sem hefur
verið hannað með þarfir

embættisins í huga. Rýmið
er allt annað, bæði fyrir

starfsmenn dómsins og þá
sem eiga erindi við hann“,

sagði Erlingur Sigtryggsson
dómstjóri í samtali við blað-

ið. Húsnæðið er að mestu
tilbúið, en einhver frágangur

mun vera eftir. Guðbjörg Skarphéðinsdóttir dómritari og Erlingur Sigtryggsson dómstjóri í nýja húsnæðinu.
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ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

SigurvonSigurvonSigurvonSigurvonSigurvon
selur pennaselur pennaselur pennaselur pennaselur penna

Krabbameinsfélagið
Sigurvon, sem stofnað var
4. nóvember á síðasta ári,
mun um næstu helgi taka
þátt í söfnun Krabba-
meinsfélags Íslands þar
sem gengið verður í hús
og fólki boðið að kaupa
eigulega kúlupenna merk-
ta Krabbameinsfélaginu á
500 krónur.

Þetta er í fyrsta skipti
síðan félagið var stofnað
sem Sigurvon tekur þátt í
söfnunarátaki sem þessu.
Einnig er fyrirhugað að
opna svæðisskrifstofu við
Sindragötu á Ísafirði sem
opin verður 4 til 5 tíma í
viku þar sem fólk getur
meðal annars leitað sér
upplýsinga um starfsemi
Sigurvonar.

Gunnvör hf.Gunnvör hf.Gunnvör hf.Gunnvör hf.Gunnvör hf.

Júlíus meðJúlíus meðJúlíus meðJúlíus meðJúlíus með
mestan kvótamestan kvótamestan kvótamestan kvótamestan kvóta

Skip Hraðfrystihússins
– Gunnvarar fá á þrett-
ánda þúsund þorkígildis-
tonna aflaheimildir á
næsta fiskveiðiári sem
hófst 1. september.

Flaggskip fyrirtækis-
ins, Júlíus Geirmundsson,
fær mestar heimildir, eða
rúm 6.000 þorskígildis-
tonn. Þá fær Páll Pálsson,
tæplega 4.000 þorskígild-
istonn, en önnur skip fyr-
irtækisins fá minna.

FlateyriFlateyriFlateyriFlateyriFlateyri

Verkalýðs-Verkalýðs-Verkalýðs-Verkalýðs-Verkalýðs-
félagiðfélagiðfélagiðfélagiðfélagið

kaupir húskaupir húskaupir húskaupir húskaupir hús
Verkalýðsfélag Vest-

firðinga hefur fest kaup á
eignarhluta Sparisjóðs
Vestfirðinga í húseigninni
að Hafnarstræti 4 á Flat-
eyri. Verkalýðsfélagið
Skjöldur átti fyrir einn
fjórða, en það félag var
eitt af þeim sex verkalýðs-
félögum á Vestfjörðum
sem sameinuðu starfsemi
sína um síðustu áramót.

Með eignarhaldi á
þessu glæsilega húsnæði
eru opnaðir möguleikar á
aðstöðu til fjölbreyttara
félagsstarfs og betri þjón-
ustu við félagsfólk, sér í
lagi á Flateyri. Afhending
eignarinnar fór fram laug-
ardaginn 24. ágúst sl.

Pétur Sigurðsson og Ei-
ríkur Finnur Greipsson
handsala húsakaupin.

Miklir vatnavextir voru í Skutulsfirði á sunnudagMiklir vatnavextir voru í Skutulsfirði á sunnudagMiklir vatnavextir voru í Skutulsfirði á sunnudagMiklir vatnavextir voru í Skutulsfirði á sunnudagMiklir vatnavextir voru í Skutulsfirði á sunnudag

SólarhringsúrkomanSólarhringsúrkomanSólarhringsúrkomanSólarhringsúrkomanSólarhringsúrkoman
mældist 53 millimetrarmældist 53 millimetrarmældist 53 millimetrarmældist 53 millimetrarmældist 53 millimetrar

Miklir vatnavextir voru í
Skutulsfirði á sunnudag. Ár
og lækir voru sem stórfljót og
víða flæddi yfir bakka. Ekkert
tjón hlaust af, en sjaldgæft er
að ár séu svo vatnsmiklar á
þessum árstíma þegar leys-
ingar eru engar. Oddur Péturs-
son, starfsmaður Veðurstofu
Íslands, mældi úrkomuna á
Ísafirði á sunnudag. „Sólar-
hringsúrkoma frá gærmorgni
mældist 53 millimetrar. Það
er með því mesta sem mælst
hefur“, segir Oddur.

Komið hefur fyrir að niður-
föll hafi ekki undan þegar mik-
ið rignir. Ræsi Ísafjarðarbæjar
virðast þó vera í góðu lagi,
því bæjarstarfsmenn þurftu
engin afskipti að hafa af frá-
veitukerfinu. Buná var sem beljandi stórfljót á sunnudag.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Metafla-Metafla-Metafla-Metafla-Metafla-
verðmætiverðmætiverðmætiverðmætiverðmæti

hjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusi
Júlíus Geirmundsson

ÍS-270 kom til hafnar á
Ísafirði á laugardag með
um 380 tonn af afurðum
eða 750 tonn upp úr sjó,
að verðmæti um 144
milljónir króna.

Þetta er mesta aflaverð-
mæti sem komið hefur
upp úr skipinu í einni
veiðiferð. Skipið var 35
daga á veiðum. Ráðgert
er að skipið fari eftir á
veiðar aðfaranótt föstu-
dags. Skipstjóri í veiði-
ferðinni var Gunnar Arn-
órsson.

Flest önnur skip Hrað-
frystihússins – Gunnvar-
ar hf. komu til hafnar
skömmu á eftir Júlíusi.
Á sunnudagskvöld kom
Páll Pálsson með um 80
tonn eftir fimm daga á
veiðum.

47. Fjórðungsþing Vestfirðinga ályktaði skýrt um sjávarútvegsmál og orkumál47. Fjórðungsþing Vestfirðinga ályktaði skýrt um sjávarútvegsmál og orkumál47. Fjórðungsþing Vestfirðinga ályktaði skýrt um sjávarútvegsmál og orkumál47. Fjórðungsþing Vestfirðinga ályktaði skýrt um sjávarútvegsmál og orkumál47. Fjórðungsþing Vestfirðinga ályktaði skýrt um sjávarútvegsmál og orkumál

Stjórnvöld taki tillit tilStjórnvöld taki tillit tilStjórnvöld taki tillit tilStjórnvöld taki tillit tilStjórnvöld taki tillit til
sérstöðu Vestfirðingasérstöðu Vestfirðingasérstöðu Vestfirðingasérstöðu Vestfirðingasérstöðu Vestfirðinga

Sjávarútvegsmál, orkumál
og samgöngumál bar hæst á
47. Fjórðungsþingi Vestfirð-
inga sem haldið var í Bolung-
arvík sl. föstudag og laugar-
dag. Nýr stjórnarformaður
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga var kjörinn Guðni Geir
Jóhannesson, formaður bæj-
arráðs Ísafjarðarbæjar. Fráfar-
andi formaður sambandsins
er Ólafur Kristjánsson í Bol-
ungarvík, en hann hefur
ákveðið að láta senn af starfi
bæjarstjóra Bolungarvíkur-
kaupstaðar og hverfa þar með
úr forystusveit Vestfirðinga á
vettvangi sveitarstjórnarmála.

Aðrir í nýkjörinni stjórn
Fjórðungssambandsins eru
Ragnheiður Hákonardóttir,
Ísafjarðarbæ, Þuríður Ingi-
marsdóttir, Vesturbyggð, Elías
Jónatansson, Bolungarvík, og
Haraldur V. A. Jónsson,
Hólmavík. Framkvæmda-
stjóri sambandsins er Ingimar
Halldórsson.

Eftir allmiklar umræður
samþykki þingið harðorða
ályktun um sjávarútvegsmál,
nokkuð breytta frá upphaflegri
tillögu sem lögð var fram á
þinginu. Í ályktuninni segir
m.a. að Alþingi sé skylt að
taka á afleiðingum þess, að
Vestfirðingar hafa á undan-
förnum árum tapað þúsundum
tonna í þorskígildum til ann-
arra landshluta, enda hljóti Al-
þingi og stjórnvöld að bera

efla Orkubú Vestfjarða með
því að víkka starfssvæði þess
þannig að það nái til alls hins
nýja norðvesturkjördæmis.
Bent skal á, að umdæmin tvö
sem um ræðir hjá Rarik eru
nú þegar rekin að mestu sem
sjálfstæðar einingar. Sú þjón-
usta sem þessi umdæmi fá frá
höfuðstöðvum Rarik í
Reykjavík er sú saman og höf-
uðstöðvar Orkubúsins eru
með í dag fyrir sitt veitu-
svæði.“

„Eitt af grundvallarskilyrð-
um fyrir búsetu á landsbyggð-
inni eru góðar og greiðar land-
samgöngur árið um kring“,
segir í ályktun Fjórðungs-
þingsins um vegamál. Þingið
minnir á, að í gildandi byggða-
áætlun er samþykkt að Ísa-
fjörður skuli vera byggða-
kjarni á Vestfjörðum. Til að
svo megi verða þurfi að flýta
framkvæmdum svo sem kost-
ur er og m.a. verði hugað að
nýjum leiðum við fjármögnun
verkefna. Fjórðungsþingið
„leggur áherslu á, að vegafé
verði stóraukið svo að tíma-
rammi samgönguáætlunar
standist. Verði af sölu banka
og annarra eigna ríkisins
minnir þingið á fyrirheit ríkis-
stjórnarinnar að nota hluta
söluandvirðisins til meirihátt-
ar framkvæmda í vegagerð.
Þingið minnir enn og aftur á,
að góðar samgöngur eru besta
vörnin gegn byggðaröskun.“

mikla ábyrgð á þeirri þróun.
Að mati Fjórðungsþingsins
felst besta byggðastefnan á
Íslandi í því að gera virk
ákvæði 1. mgr. laga um stjórn
fiskveiða, en þar segir að
markmið laganna sé „að
stuðla að verndun og hag-
kvæmri nýtingu fiskistofn-
anna og tryggja með því
trausta atvinnu og byggð í
landinu.“ Fjórðungsþingið
taldi afar brýnt að stöðugleiki
ríki í stjórn fiskveiða og ekki
sé sífellt verið að breyta lögum
og reglum. Umfram allt þurfi
þó lögin og reglurnar að vera

réttlát og stuðla að því megin-
markmiði að vernda fiski-
stofnana og stuðla að hag-
kvæmri nýtingu þeirra. Fjórð-
ungsþingið hvetur Alþingi og
ríkisstjórn til að taka tillit til
sérstöðu Vestfirðinga, þannig
að þeir fái notið nálægðar
helstu auðlinda sinna, fiski-
miðanna. Fjórðungsþingið
krefst tafarlausrar rannsóknar
á því hvað hafi farið úrskeiðis
eða hvort niðurstöður fiski-
fræðinga um ástand helstu
fiskistofna séu rangar. Þingið
telur ljóst eftir 18 ára reynslu,
að meginmarkmið laga um

stjórn fiskveiða hafi engan
veginn náðst.

Fjórðungsþingið skoraði á
iðnaðar- og viðskiptaráðherra
að falla frá áformum sínum
um sameiningu Rarik, Orku-
bús Vestfjarða og Norðurorku
með höfuðstöðvar á Akureyri.
„Nái þessi áform iðnaðarráð-
herra fram að ganga má telja
líklegt“, segir í ályktun þings-
ins, „að störfum að orkumál-
um fækki á Vestfjörðum þrátt
fyrir samkomulag við ríkis-
stjórn Íslands um eflingu þess-
arar starfsemi í fjórðungnum.
Þingið skorar á ráðherra að

Frá fjórðungsþingingu sem haldið var í Bolungarvík um síðustu helgi.
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Fimm garðar og ein gata í Ísafjarðarbæ hljóta viðurkenningar fyrir fegurðFimm garðar og ein gata í Ísafjarðarbæ hljóta viðurkenningar fyrir fegurðFimm garðar og ein gata í Ísafjarðarbæ hljóta viðurkenningar fyrir fegurðFimm garðar og ein gata í Ísafjarðarbæ hljóta viðurkenningar fyrir fegurðFimm garðar og ein gata í Ísafjarðarbæ hljóta viðurkenningar fyrir fegurð

Brautarholt útnefnd fegursta gatanBrautarholt útnefnd fegursta gatanBrautarholt útnefnd fegursta gatanBrautarholt útnefnd fegursta gatanBrautarholt útnefnd fegursta gatan

Kristín Ásgeirsdóttir og Flosi Kristjánsson á Ísafirði ásamt fulltrúum Ísafjarðarbæjar. F.v. Kristján Kristjánsson, formað-
ur umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar, Ásthildur Cesil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri Ísafjarðarbæjar, Sigurður Mar Ósk-
arsson, tæknifræðingur hjá Ísafjarðarbæ, Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar, Flosi og Kristín og Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur valið fimm fegurstu
garða sveitarfélagsins og veitt
eigendum þeirra viðurkenn-
ingar fyrir eljusemi og áhuga
við garðræktina. Valinn var
einn garður í hverjum byggð-
arkjarna sveitarfélagsins auk
þess sem Brautarholt á Ísafirði
var útnefnd fegursta gata bæj-
arins ,,fyrir skemmtilega götu-
mynd“ eins og segir á viður-
kenningarskjali sem húseig-
endum við götuna var afhent.

Á Ísafirði hlutu Flosi Krist-
jánsson og Kristín Ásgeirs-
dóttir viðurkenningu fyrir
garð sinn að Góuholti 10, en
lóð þeirra þótti „sérlega snyrti-
leg og glæsileg“ að mati um-
hverfisnefndar Ísafjarðarbæj-
ar, sem valdi garðana að
fengnum tillögum Ásthildar
Cecil Þórðardóttur, garðyrkju-
stjóra bæjarins.

Kristjana Vagnsdóttir, Brekkugötu 14, fékk viðurkenningu
fyrir „eljusemi og og skemmtilega útfærslu á sjávargrjóti.“
Hér er hún ásamt Kristjáni Kristjánssyni, Ásthildi Cesil
Þórðardóttur og Birnu Lárusdóttur.

Á Suðureyri fékk Guðmundur A. Guðnason, Aðalgötu 22,
viðurkenningu fyrir „gamlan og gróinn garð sem hefur
verið gerður upp í sumar og er mjög snyrtilegur og fallegur.“

Fegursta garð Flateyrar átti
Sigríður Sigursteinsdóttir að
Drafnargötu 17. Garður henn-
ar þykir hafa „verið til fyrir-
myndar í mörg ár og öðrum
hvatning til þess að fegra um-
hverfi sitt.“ Á Þingeyri fékk
Kristjana Vagnsdóttir,
Brekkugötu 14, viðurkenn-
ingu fyrir „eljusemi og og
skemmtilega útfærslu á sjáv-
argrjóti.“

Á Suðureyri fékk Guð-
mundur A. Guðnason, Aðal-
götu 22, viðurkenningu fyrir
„gamlan og gróinn garð sem
hefur verið gerður upp í sumar
og er mjög snyrtilegur og fall-
egur.“ Halldór Ásgeirsson og
Ester Ingadóttir, Dalbraut 7,
þóttu eiga fallegasta garð
Hnífsdals og hlutu viðurkenn-
ingu fyrir „snyrtilegan og fal-
legan garð.“

Fegursta garð Flateyrar
átti Sigríður Sigursteins-
dóttir að Drafnargötu 17.

Garður hennar þykir hafa
„verið til fyrirmyndar í

mörg ár og öðrum hvatn-
ing til þess að fegra um-

hverfi sitt.“ Sigríður er hér
ásamt fulltrúum Ísa-

fjarðarbæjar.

Hjónin Ester Ingadóttir og
Halldór Ásgeirsson eiga

fegursta garðinn í Hnífsdal
að mati umhverfisnefndar

Ísafjarðarbæjar. Halldór
tekur hér við viðurkenning-
unni úr hendi Birnu Lárus-

dóttur. Á myndinni eru
einnig fulltrúar Ísafjarðar-

bæjar.

Hjónin Ólafía Aradóttir og Kristinn Jón Jónsson taka við viðurkenningu fyrir hönd íbúa í Brautarholti á Ísafirði. Á mynd-
inni eru einnig nokkrir íbúar við götuna og fulltrúar Ísafjarðarbæjar.
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Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

NemendurNemendurNemendurNemendurNemendur
styrktirstyrktirstyrktirstyrktirstyrktir
Félag járniðnaðarmanna
á Ísafirði ákvað á aðal-
fundi sínum í vor að
styrkja alla nýnema sem
stunda nám á málmiðn-
aðarbraut við Mennta-
skólann á Ísafirði á
haustönn 2002. Þetta
kemur fram í bréfi sem
félagið sendi skólameist-
ara MÍ. Styrkurinn nemur
7.000 krónum á hvern
nemanda og mun ganga
upp í efnisgjald. Styrkur-
inn verður greiddur til
skólans í einu lagi í sept-
ember. Efnisgjald iðn-
nema er 12.500 krónur á
önn, en með tilkomu
styrksins verður efnis-
kostnaður málmiðnaðar-
nema á haustönn ein-
ungis 5.500 krónur.

Bílum dýfa íBílum dýfa íBílum dýfa íBílum dýfa íBílum dýfa í
Djúpið kalt...Djúpið kalt...Djúpið kalt...Djúpið kalt...Djúpið kalt...
Bjarki Már Karlsson,
kerfisfræðingur og
hagyrðingur í Borgarnesi,
hefur undanfarið ort
fréttaskýringar í bundnu
máli og birt á vef sínum
frettir.is. Fyrir skömmu
birtist þar skýring á frétt
Bæjarins besta um
væntanlega bílaþvotta-
stöð á Ísafirði, og hljómar
hún svo:
Magga og Guðni geta allt,
gríðarfjölhæft par,
bílum dýfa í Djúpið kalt,
og djúphreinsa þá þar.
Áður hafði frétt um stytt-
ingu á opnunartíma vín-
búðarinnar á Ísafirði vak-
ið áhuga Bjarka, sem
orti:
Furður stórar finnast mér,
og farið hef ég víða,
ef Vestfirðingar veigra sér,
við að detta í´ða.

Nýr sveitar-Nýr sveitar-Nýr sveitar-Nýr sveitar-Nýr sveitar-
stjóri tekurstjóri tekurstjóri tekurstjóri tekurstjóri tekur
senn viðsenn viðsenn viðsenn viðsenn við
Ómar Már Jónsson, ný-
ráðinn sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps, tekur form-
lega til starfa 15. nóvem-
ber nk., en þangað til
mun Friðgerður Baldvins-
dóttir annast sveitar-
stjórastarfið. „Ég stefni á
að flytja vestur um mán-
aðamótin október-nóv-
ember og taka til starfa
um viku seinna. Um
þessar mundir er ég að
undirbúa mig fyrir starfið
af fullum krafti og ganga
frá mínum málum hér
syðra, ráða eftirmann
minn og slíkt, “ sagði
Ómar í samtali við blað-
ið. Ómar var valinn úr
hópi þrettán umsækj-
enda um starf sveitar-
stjóra Súðavíkurhrepps,
en hann er iðnrekstrar-
fræðingur og hefur starf-
að sem framkvæmda-
stjóri Fagkynningar ehf.

Fræðslumiðstöð
Vestfjarða

Háls-, nef- ogHáls-, nef- ogHáls-, nef- ogHáls-, nef- ogHáls-, nef- og
eyrnalæknireyrnalæknireyrnalæknireyrnalæknireyrnalæknir

Háls-, nef- og eyrnalæknir verður með
móttöku og aðgerðir á Ísafirði dagana 11.-
13. september.

Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Nemandi í Menntaskólanum á ÍsafirðiNemandi í Menntaskólanum á ÍsafirðiNemandi í Menntaskólanum á ÍsafirðiNemandi í Menntaskólanum á ÍsafirðiNemandi í Menntaskólanum á Ísafirði

Útsetur söngleik fyrirÚtsetur söngleik fyrirÚtsetur söngleik fyrirÚtsetur söngleik fyrirÚtsetur söngleik fyrir
skóla í Bandaríkjunumskóla í Bandaríkjunumskóla í Bandaríkjunumskóla í Bandaríkjunumskóla í Bandaríkjunum

Ingvar Alfreðsson, nemi á
3ja ári við Menntaskólann á
Ísafirði hefur í nógu að snúast
þessa dagana við að útsetja
tónlist úr söngleiknum Litla
hryllingsbúðin fyrir Fort
Worth, South Hills High
School í Bandaríkjunum.

Um er að ræða rúmlega 20

lög sem skólinn hyggst nota
við æfingar á verkinu. Ingvar
hefur komið sér upp vinnuað-
stöðu í húsnæði Gamla Apó-
teksins og er þar nær öllum
stundum sökum þess að hann
þarf að skila af sér fullkláruðu
verki í þessari viku. Leikstjór-
inn Debbie Boston hafði sam-

band við Ingvar eftir að hafa
fundið eitt lag úr sýningunni
á heimasíðu hans og bað hann
um að útsetja allt verkið fyrir
skólann.

Ingvar sagði í samtali við
blaðið að þetta væri ekki í
fyrsta skipti sem hann hefði
verið beðinn um að útsetja

lög fyrir erlenda leikhópa.
„Áhugaleikús í Englandi

hafði líka samband við mig
og bað mig um að útsetja tón-
listina í Bugsy Malone,” sagði
Ingvar en það verk tók hann
þó ekki að sér. Ingvar hefur

lagt stund á útsetningar og
tónsmíðar um nokkurt skeið
og yfirlit yfir þau verkefni sem
hann hefur fengist við má
finna á heimasíðu hans, http:/
/notendur.snerpa.is/sissi.

Ingvar Alfreðsson. Mynd: IA.

Nýjar regNýjar regNýjar regNýjar regNýjar reglur um skólasókn og námsmat hjá Menntaskólanum á Ísafirðilur um skólasókn og námsmat hjá Menntaskólanum á Ísafirðilur um skólasókn og námsmat hjá Menntaskólanum á Ísafirðilur um skólasókn og námsmat hjá Menntaskólanum á Ísafirðilur um skólasókn og námsmat hjá Menntaskólanum á Ísafirði

Fari mæting nemenda undirFari mæting nemenda undirFari mæting nemenda undirFari mæting nemenda undirFari mæting nemenda undir
80% í áfanga telst hann fallinn80% í áfanga telst hann fallinn80% í áfanga telst hann fallinn80% í áfanga telst hann fallinn80% í áfanga telst hann fallinn

Skólaráð Menntaskólans á
Ísafirði samþykkti nýlega
breytingar á reglum skólans
um skólasókn og námsmat.
Að sögn Jóns Reynis Sigur-
vinssonar, aðstoðarskóla-
meistara, eru tvær breytingar
veigamestar, annars vegar sú
að fari mæting nemanda undir
80% í áfanga telst hann fallinn
í þeim áfanga, en áður var
litið svo á að nemandinn segði
sig úr áfanganum við það. Þá
hafa verið teknar upp gamlar
reglur þess efnis að nemandi
sem hefur 95% mætingu eða
hærri í áfanga og hlýtur náms-
einkunnina 8,0 eða hærri, hef-
ur leyfi til að sleppa lokaprófi

Dagskrá viku símenntunar áDagskrá viku símenntunar áDagskrá viku símenntunar áDagskrá viku símenntunar áDagskrá viku símenntunar á
Vestfjörðum, 8.-14 septemberVestfjörðum, 8.-14 septemberVestfjörðum, 8.-14 septemberVestfjörðum, 8.-14 septemberVestfjörðum, 8.-14 september

Sunnudagur 8. september kl. 16 að Eyrargötu 2-4, Ísafirði:
Opnun nýrrar aðstöðu hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða og opnun
viku símenntunar. Vetrarstarf Fræðslumiðstöðvarinnar kynnt.
Sérstök kynning á greiningarkerfinu Markviss. Guðrún Anna
Finnbogadóttir, Markvissráðgjafi og Kristján G. Jóakimsson. Aðilar
sem sinna fullorðinsfræðslu kynna starfsemi sína.

Mánudagur 9. september kl. 20-22 að Eyrargötu 2-4, Ísafirði:
Ferilskrá. Markaðssetning eigin þekkingar, notkun netsins við

atvinnuleit. Örnámskeið á vegum Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða.
Þriðjudagur 10. september kl. 20-22 í Grunnskóla Vesturbyggðar,

Patreksfirði:
Ferilskrá. Markaðssetning eigin þekkingar, notkun netsins við

atvinnuleit. Örnámskeið á vegum Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða.
Miðvikudagur 11. september kl. 20-22 í Grunnskólanum á

Hólmavík:
Ferilskrá. Markaðssetning eigin þekkingar, notkun netsins við

atvinnuleit. Örnámskeið á vegum Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða.
Fimmtudagur 12. september í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu

2-4, Ísafirði:
Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði á vegum

Vinnueftirlits ríkisins.
Föstudagur 13. september í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu 2-

4, Ísafirði:
Ferilskrá. Markaðssetning eigin þekkingar, notkun netsins við

atvinnuleit. Örnámskeið á vegum Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða.

í áfanganum.
„Fyrri breytingin er einung-

is skilgreiningaratriði, en hef-
ur engu að síður mikið að
segja fyrir skólann. Hér áður
fyrr duttu nemar út af nem-
endaskrá og töldust ekki með
í bókhaldi skólans þegar þeir
skrópuðu sig út úr áföngum.
Þetta varð til þess að nem-
endaígildi skertust sem því
nam og þar með fjárhagur
skólans, þrátt fyrir að þessir
nemendur hefðu kostað ýmsa
fyrirhöfn og fé, t.d. við gerð
stundartaflna, segir Jón Reyn-
ir.“

Breytingu á reglum um
námsmat segir Jón Reynir

hinsvegar vera gamalt ákvæði
frá árdögum MÍ sem tekið er í
notkun að nýju. „Í þá daga var
miðað við að nemendur gætu
sleppt lokaprófum í einstök-
um fögum ef þeir næðu vetrar-
einkuninni sjö, en það hefur
orðið ákveðin gengisfelling á
einkunum og því var ákveðið

að miða við átta núna. Nem-
andi sem mætir vel og stundar
námið samviskusamlega get-
ur því sleppt lokaprófi vilji
hann það, en hefur engu að
síður heimild til próftöku ef
hann telur sig geta bætt um
betur. Ég hef fulla trú á því að
þeir nemendur sem ná að

uppfylla þessi skilyrði muni
engu að síður þreyta lokapróf,
því þar er metnaðurinn til stað-
ar. Það má segja að með þess-
ari breytingu séum við að um-
buna nemendum vel unnin
verk og sömuleiðis virkar
þetta hvetjandi fyrir þá,“ segir
Jón Reynir.

Íþróttanefnd ríkisinsÍþróttanefnd ríkisinsÍþróttanefnd ríkisinsÍþróttanefnd ríkisinsÍþróttanefnd ríkisins

Styrkir átta íþróttafélögStyrkir átta íþróttafélögStyrkir átta íþróttafélögStyrkir átta íþróttafélögStyrkir átta íþróttafélög
Íþróttanefnd ríkisins fór í

skoðunar- og kynnisferð um
þéttbýliskjarnanna á norðan-
verðum Vestfjörðum fyrir
stuttu en á hverju ári tekur
nefndin fyrir einn landsfjórð-
ung og þetta árið var röðin
komin að Vestfjörðum. Í til-
efni af ferðinni styrkti nefndin
átta íþróttafélög á svæðinu um
alls 1.750 þúsundir króna.

Þeir sem fengu úthlutað

styrkjum frá nefndinni voru;
Golfklúbburinn Gláma á
Þingeyri (200.000), Golf-
klúbbur Ísafjarðar (200.000),
Hestamannafélagið Stormur
(200.000), Héraðssamband
Vestfirðinga (200.000), Höfr-
ungur á Þingeyri (300.000),
Stefnir á Suðureyri (300.000),
Ungmennafélagið Geisli í
Súðavík (200.000) og Kajak-
félag Ísafjarðar (150.000).
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„Vonast eftir„Vonast eftir„Vonast eftir„Vonast eftir„Vonast eftir
áframhaldandiáframhaldandiáframhaldandiáframhaldandiáframhaldandi
kraftaverkum“kraftaverkum“kraftaverkum“kraftaverkum“kraftaverkum“
– segir Halldór Hlöðversson, nýráðinn Apóteksstjóri

Gamla Apótekið, kaffi- og
menningarhús ungs fólks á
norðanverðum Vestfjörðum,
var stofnsett á vordögum árs-
ins 2000 af nokkrum félaga-
samtökum og einstaklingum
er láta sig forvarnir varða. Síð-
an hefur átt sér stað mikið
frumkvöðlastarf í húsinu við
Hafnarstræti á Ísafirði sem
lengst af þjónaði þeim tilgangi
að útvega kvefuðum Ísfirð-
ingum hóstasaft og magnyl.
Byggð hefur verið upp fyrir-
taks aðstaða fyrir ungmenni á
svæðinu til þess að vinna að
hugðarefnum sínum, hver svo
sem þau kunna að vera. Þar er
m.a. að finna tölvuver og að-
stöðu til útvarpsreksturs,
framköllunaraðstaða, biljarð-
og borðtennisborð auk hins
öfluga rokkvers í kjallaranum.
Einnig geta ungmenni á aldr-
inum 16-25 ára sest þar niður,
drukkið ljúffenga kaffidrykki,
gluggað í tímarit eða skipst á
slúðri og hugmyndum við
jafnaldra sína. Segja má að
starfsemi Gamla Apóteksins
takmarkist einvörðungu af
hugmyndaauðgi og fram-
kvæmdavilja ungmennanna
sem það sækja.

Selfyssingurinn Halldór
Hlöðversson tók við stöðu
forstöðumanns Apóteksins
við upphaf júlí mánaðar og
varð þar með þriðji forstöðu-
maðurinn á jafnmörgum
starfsárum. Þangað kom hann
frá Kópavogi þar sem hann
gegndi störfum líkamsræktar-
leiðbeinanda, en hann starfaði
einnig að æskulýðsmálum á
Egilsstöðum í allmörg ár.
Blaðið tók Halldór tali yfir
kaffibolla eitt þriðjudagssíð-
degi í ágúst og hlýddi á hug-
myndir hins nýja forstöðu-
manns um starfsemi, stöðu og
framtíð kaffi- og menningar-
húss ungs fólks á norðanverð-
um Vestfjörðum.

Fór strax aðFór strax aðFór strax aðFór strax aðFór strax að
pakka niðurpakka niðurpakka niðurpakka niðurpakka niður

„Ég hafði af og til heyrt af
Gamla Apótekinu frá því það
var stofnað og fannst þetta
vera góð hugmynd og var satt
að segja spenntur fyrir henni.
Þetta er eitt af því sem mér
hefur fundist vanta gegnum
tíðina, samkomustaður fyrir
hóp eldri ungmenna þar sem
þau geta unnið að hugðarefn-
um sínum, eða bara komið
saman og látið gamminn
geysa fjarri glaum skemmti-
staðanna. Því var ég allur upp-
veðraður þegar ég heyrði af
því að forstöðumannsstaðan

væri laus til umsóknar og
ákvað að slá til og sækja um.

Enn meira gleðiefni var svo
þegar ég fékk stöðuna á end-
anum. Ég hóf strax að pakka
niður og hef varla stoppað síð-
an, enda hef ég haft í fullu
fangi við að koma mér fyrir á
nýjum stað og læra inn á nýtt
starf,“ segir Halldór inntur
eftir því hvernig til kom að
hann tók við starfi Apóteks-
stjóra.

Lognið á undanLognið á undanLognið á undanLognið á undanLognið á undan
storminumstorminumstorminumstorminumstorminum

Mikið hefur verið um að
vera í herbúðum Apótekara
frá því að Halldór tók þar við
stjórn. Nýafstaðið vinabæja-
mót Ísafjarðarbæjar, Joensuu,
Túnsbergs, Hróarskeldu og
Linköping var að hluta í hönd-
um Apótekaranna, en einnig
hafa verið á döfinni skútu-
heimsóknir, ferðalög og fleira.

„Vinabæjamótið gekk ríf-
andi vel og mér sýndist þau
tuttugu ungmenni sem heim-
sóttu Ísfirðinga skemmta sér
konunglega. Dagskrá mótsins
var metnaðarfull og skemmti-
leg og ég trúi því að þeir nor-
rænu gestir sem hingað komu
hafi haldið heim á leið með
skemmtilegar minningar frá
heimsókninni.

Svo hef ég líka átt fullt í
fangi með að koma mér inn í
starfið og læra á það. Undan-
farin tvö ár hefur stór hópur
unnið að því að auka veg og
framgang Gamla Apóteksins
á ýmsan máta og það er mik-
ilvægt að ég kynni mér þá
miklu vinnu sem þar hefur
farið fram sem best. Það hefur
hvergi mátt slá slöku við og
ég er ennþá að taka upp úr
kössum og koma mér fyrir í
íbúð minni við Pollgötuna,“
segir Halldór og svitinn perlar
á enni hans. „Nú sýnist mér
hinsvegar mesti erillinn vera
að baki hvað sumarið snertir
og þá er um að gera að taka til
við að skapa metnaðarfulla
og skemmtilega dagskrá fyrir
veturinn og hugsa upp leiðir
til þess að halda áfram því
metnaðarfulla starfi sem hér
hefur verið rekið og auka við
það.“

AðstöðuuppbyggingAðstöðuuppbyggingAðstöðuuppbyggingAðstöðuuppbyggingAðstöðuuppbygging

Aðspurður um hvað sé á
döfinni hjá Gamla Apótekinu
segir Halldór að skipulags-
og hugmyndavinna sé einna
fyrirferðamest.
„Húsráð Gamla Apóteksins
hefur á fundum sínum komið
fram með ýmsar hugmyndir

og höfum við m.a. verið að
skoða hvernig við getum bætt
aðstöðuna í húsinu til þess að
höfða meira til ýmissa hópa.
Það væri t.a.m. gaman að geta
boðið upp á góða aðstöðu til
knattborðsleikja, eða að koma
upp öflugu heimabíói sem
nýst gæti starfseminni á fjöl-
breytilegan hátt. Einnig hafa
komið upp hugmyndir um
hjólabrettapalla og mótor-
smiðju. Gamla Apótekið er
hús almennings og krakkanna
sem sækja það og því þarf
það einna helst á innleggi
þeirra að halda svo það fái
þrifist sem best. Ég auglýsi
hér með eftir hugmyndum og
uppástungum frá bæjarbúum
sem vilja leggja hönd á plóg
við að móta framtíð Apóteks-
ins og auka við það skemmti-
lega starf sem þegar fer hér
fram.“

Fólk má ekki búastFólk má ekki búastFólk má ekki búastFólk má ekki búastFólk má ekki búast
við of skjótum árangrivið of skjótum árangrivið of skjótum árangrivið of skjótum árangrivið of skjótum árangri

-Hvernig kemur Gamla
Apótekið og starfsemi þess
þér fyrir sjónir eftir að hafa
setið við stjórnvölinn í rúman
mánuð?

„Mér líst ofsalega vel á
þetta allt saman og hefur
áhuginn og spenningurinn
gagnvart verkefninu vaxið dag
frá degi frá því að ég byrjaði.
Húsið hefur vakið gífurlega
eftirtekt um allt land og víða
er verið að koma á fót stöðum,
að fyrirmynd Apóteksins, sem
hafa svipuðu hlutverki að
gegna. Fólk lítur samstundis
til Ísafjarðar og þess starfs
sem hér hefur verið unnið
þegar þessi mál bera á góma
og eru flestir sammála um að
sambærileg stofnun sé vand-
fundin. Möguleikarnir eru í
raun endalausir, en fyrst og
fremst þurfum við að festa
þessa starfsemi í sessi hér í
bænum, þannig að krakkarnir
læri að líta á þetta sem sjálf-
sagðan valkost. Nokkur tími
er liðinn frá því að svipuð
staða var uppi með félags-
miðstöðvarnar, sem spruttu
upp eins og gorkúlur á sínum
tíma. Fólk vissi ekki svo gjörla
hvernig ætti að haga starfi
þeirra fyrst um sinn, en síðan
þá hafa þær sannað forvarnar-
gildi sitt rækilega og nú er
svo komið að flestallir ef ekki
allir þéttbýlistkjarnar starf-
rækja félagsmiðstöðvar.
Fólk má ekki búast við of
skjótum árangri eða verða
óþolinmótt, heldur er nauð-
synlegt að þetta verkefni verði
unnið í smáum og öruggum

skrefum og byggist upp hægt
og rólega. Það munu ávallt
koma upp vissir erfiðleikar í
frumkvöðlastarfi sem þessu,
en með tíð og tíma og aukinni
reynslu verða þeir yfirstignir.“

-Að lokum, hver er fram-
tíðarsýn þín fyrir Gamla Apó-
tekið?

„Starfsemi Gamla Apóteks-
ins hefur frá upphafi verið
hálfgert kraftaverk; ég vonast

til þess að með áframhaldandi
kraftaverkum fái Apótekið að
blómstra áfram og halda
áfram að leggja sitt á vogar-
skálarnar í uppbyggingu á enn
öflugri ungmenningu.“
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Þjónustuíbúðir fyrir aldraða voru teknar í notkun á ÞingeyriÞjónustuíbúðir fyrir aldraða voru teknar í notkun á ÞingeyriÞjónustuíbúðir fyrir aldraða voru teknar í notkun á ÞingeyriÞjónustuíbúðir fyrir aldraða voru teknar í notkun á ÞingeyriÞjónustuíbúðir fyrir aldraða voru teknar í notkun á Þingeyri á sunnudag á sunnudag á sunnudag á sunnudag á sunnudag

Heildarkostnaður kominnHeildarkostnaður kominnHeildarkostnaður kominnHeildarkostnaður kominnHeildarkostnaður kominn
yfir 200 milljónir krónayfir 200 milljónir krónayfir 200 milljónir krónayfir 200 milljónir krónayfir 200 milljónir króna

Fimm þjónustuíbúðir fyrir
aldraða voru teknar í notkun á
Dvalar- og hjúkrunarheimil-
inu Tjörn á Þingeyri við há-
tíðlega athöfn á sunnudag.
Íbúðirnar eru ætlaðar eldri
borgurum sem geta séð um
sig sjálfir en geta ef þeir vilja
nýtt sér ákveðna þjónustu inn-
anhúss, svo sem með því að
kaupa mat og þvotta. Aðra
almenna þjónustu svo sem
heimilishjálp fær fólk að
sjálfsögðu einnig en það er
með sambærilegum hætti og
fyrir eldri borgara sem búa á
heimilum sínum út í bæ.

„Staðsetning íbúðanna ger-
ir íbúum þeirra kleift að nýta
þjónustu sem er nálægt þeim
og veitir án efa visst öryggi
og öryggistilfinningu“, sagði

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar í ávarpi
þegar íbúðirnar voru teknar í
notkun. Í kjallara hússins eru
vinnustofa, fótaaðgerðarað-
staða og kapella. Vinnustofan
er opin tvo daga í viku eftir
hádegi. Hún er ekki einungis
ætluð þeim sem búa í húsinu
heldur öllu eldra fólki í Dýra-
firði.

Bæjarstjóri rakti gang fram-
kvæmda við Dvalar- og hjúkr-
unarheimilið Tjörn í stórum
dráttum og sagði m.a.: Árið
1984 hófust framkvæmdir
Dvalar- og hjúkrunarheimilið
hér á Þingeyri. Þetta er stórt
verk og átti að vera enn stærra
í upphafi því reiknað var með
stærra húsi en það var endur-
skoðað. Á bak við þá ákvörð-

un heimamanna á Þingeyri að
hefja hér framkvæmdir við
svo glæsilegt hús hefur verið
mikill metnaður og framtíð-
arsýn fyrir byggðarlagið. Það
hefur verið okkur sem tókum
við verkinu heiður að fá að
ljúka því og vonumst við til
að vel hafi tekist að sem flestu
leyti.

H e i l d a r f r a m k v æ m d a -
kostnaður er kominn yfir 200
milljónir og ber Ísafjarðarbær
um 40% af kostnaði, Fram-
kvæmdasjóður aldraðra um
25% og ríkissjóður um 35%.
Eignarhlutföll hafa eitthvað
breyst frá upphaflegri teikn-
ingu og skiptingu á fram-
kvæmdatíma en Ísafjarðarbær
og heilbrigðisráðuneyti munu
semja upp á nýtt um þá skipt-

ingu.
Eftir er að gera samstarfs-

samning um þjónustuna hér
innanhúss. Sá samningur er í
burðarliðnum og mun lúta að
þjónustu við leiguíbúðirnar
hér og íbúa þeirra. Stefnt er á
að hann verði tilbúinn um
miðjan september og mun þá
liggja fyrir sameiginlegur
kostnaður, leigufjárhæð fyrir
hverja íbúð og aðrir þeir þættir
er tengjast búsetu hér og sam-
rekstri.

Miðvikudaginn 5. maí 1999
var heilsugæslustöð og hjúkr-
unarheimilið hér í þessu húsi
tekin formlega í notkun að
viðstöddu fjölmenni, þ.á m.
heilbrigðisráðherra. Nú tök-
um við íbúðirnar í notkun og
þá má segja að húsið sé að

mestu tilbúið. Framkvæmdir
við lóð eru eftir en Ísafjarðar-
bær og Heilbrigðisstofnun
hafa lagt drög að þeim fram-
kvæmdum á næsta ári og hefur
lóðin verið teiknuð upp og
kostnaðaráætlun gerð. Heil-
brigðisstofnun hefur í sinni
vörslu 700.000 kr. sem er gjöf
frá Jóhönnu Guðmundsdóttur
og Guðmundi Gíslasyni frá
Höfða með ósk um að gjöfinni
verði varið í gerð hellulagðrar
stéttar.

Í vörslu Ísafjarðabæjar er
fjármagn á sérstakri bók sem
kallað hefur verið Elliheimil-
issjóður að upphæð 1,1 millj-
ón króna, ætluð í tækjakaup.
Þessi sjóður hefur ekki verið
hreyfður ennþá.

Ég vil geta þess, að Styrkt-

ar- og minningarsjóður Tjarn-
ar mun færa Tjörn nýjan hefil-
bekk ásamt algengustu hand-
verkfærum og nokkrum út-
skurðarverkfærum. Með
þessu vill sjóðurinn „bæta að-
búnað og afþreyingu eldri
borgara í Dýrafirði í tengslum
við Tjörn“, sbr. 3. grein skipu-
lagsskrár sinnar. Áætlað verð-
mæti gjafarinnar er um 150
þúsund krónur. Styrktar- og
minningarsjóður Tjarnar,
Þingeyri, er með stofnfé eina
milljón króna. Sjóðinn stofn-
uðu þau Mýrasystkin til minn-
ingar um foreldra sína, Gísla
Vigni Vagnsson og Guðrúnu
Sigríði Jónsdóttir, fyrrum ábú-
endur á Mýrum í Dýrafirði.

Halldór Halldórsson.
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Lögð verður áhersla á kláraLögð verður áhersla á kláraLögð verður áhersla á kláraLögð verður áhersla á kláraLögð verður áhersla á klára
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Tæplega fimmtíu manns
mættu á opinn fund með
Sturlu Böðvarssyni, sam-
gönguráðherra, sem haldin
var á veitingastaðnum Finna-
bæ í Bolungarvík á fimmtudag
í síðustu viku. Í upphafi fund-
arins gerði ráðherra grein fyrir
helstu málaflokkum er heyra
undir samgönguráðuneytið,
hvað áunnist hefði á kjörtíma-
bilinu og hvað væri framund-
an.

Meðal annars fjallaði Sturla
um fjarskipta- og ferðamál,
land-, sjávar- og flugsam-

göngur auk þess sem hann
ræddi um fyrirhugaðar breyt-
ingar á hafnalögum og vænt-
anlegar endurbætur á vega-
samgöngum Vestfirðinga.
Sagði ráðherra m.a. að í nýrri
12 ára samgönguáætlun verði
lögð áhersla á að klára lagn-
ingu bundins slitlags á
Reykjavíkurleið um Djúpveg
og Barðaströnd auk þess sem
tekin verði afstaða til væntan-
legrar tengingar milli Djúps
og Stranda yfir í Dali.

Vestfjarðagöng milli norð-
ur- og suðurfjarða segir ráð-

herra verða til umræðu að lok-
inni gangnagerð milli Reyð-
arfjarðar - Fáskrúðsfjarðar og
Siglufjarðar - Ólafsfjarðar.
Fyrirliggjandi hafnalög, sem
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, hefur
sagt að koma muni mörgum
smærri höfnum landsins afar
illa, sagði Sturla óhjákvæmi-
leg af ýmsum ástæðum. Sagði
hann að samræmdri gjaldskrá,
sem gömlu lögin kveða á um,
hefði verið mótmælt kröftug-
lega af atvinnulífinu og sam-
keppnisyfirvöldum og verið

væri að bregðast við þeim
mótmælum með breytingun-
um. Tilgang laganna sagði
Sturla aðallega vera að auka
tekjur hafna landsins.

Að loknu erindi samgöngu-
ráðherra stýrði Elías Jónatans-
son, forseti bæjarstjórnar Bol-
ungarvíku, líflegum umræð-
um. Bárust ráðherra fjölda fyr-
irspurna úr sal, sem flestar
sneru að veg- og hafnabótum
og fjarskiptamálum. Þá voru
málefni Óshlíðar nokkuð til
umræðu og greindi ráðherra
frá því að vinnuhópur sem

stofnaður var til þess að gera
tillögur að úrbótum á málum
Óshlíðar og Súðavíkurhlíðar
hefði lokið störfum og yrðu
niðurstöðurnar kynntar fljót-
lega. Sagði ráðherra líklegt
að þær tillögur færu inn í
næstu samgönguáætlun.

„Þetta var mjög líflegur
fundur og ánægjulegur í alla
staði. Það var gaman að sjá
hve margar fyrirspurnir bárust
frá fundargestum og umræð-
urnar sem fylgdu í kjölfarið
voru málefnalegar. Mest var
spurt um vegina, en einnig

var  nokkuð rætt um hafna-
og fjarskiptamál eins og við
mátti búast. Það er greinilegt
að mikill áhugi er fyrir ýmsum
úrbótum á svæðinu og það er
mitt álit að framkvæmdir á
þessum sviðum ættu að ganga
hraðar fram en verið hefur,“
sagði Sturla og bætti við að
tilgangurinn með fundinum
hafi fyrst og fremst verið að
skynja betur þarfir heima-
manna. „Það komu margar
góðar hugmyndir fram á fund-
inum sem ég mun skoða nánar
eftir því sem á líður.“

Sturla Böðvarsson.

Sveitakeppni GSÍ í 4. deild haldin í BolungarvíkSveitakeppni GSÍ í 4. deild haldin í BolungarvíkSveitakeppni GSÍ í 4. deild haldin í BolungarvíkSveitakeppni GSÍ í 4. deild haldin í BolungarvíkSveitakeppni GSÍ í 4. deild haldin í Bolungarvík

Golfklúbbur Hornafjarð-Golfklúbbur Hornafjarð-Golfklúbbur Hornafjarð-Golfklúbbur Hornafjarð-Golfklúbbur Hornafjarð-
ar bar sigur úr býtumar bar sigur úr býtumar bar sigur úr býtumar bar sigur úr býtumar bar sigur úr býtum

Leikið var í 4. deild
Sveitakeppni Golfsam-
bands Íslands á Syðridals-
velli í Bolungarvík um helg-
ina. Leikinn var 36 holu
höggleikur þar sem skor
fjögurra bestu af fimm kepp-
endum úr hverjum klúbbi
giltu. Golfklúbbur Horna-
fjarðar (GHH) stóð upp sem
sigurvegari á 696 höggum.
Lið GHH var skipað þeim
Halldóri Birgissyni, Herði

þeim Birgi Olgeirssyni,
Bjarna Péturssyni, Unnsteini
Sigurjónssyni, Runólfi K.
Péturssyni og Weera Khian-
santhia en Arnar Smári Ragn-
arsson var liðsstjóri.

Golfklúbburinn Mostri
(GMS) úr Stykkishólmi lauk
keppni í þriðja sæti á 709
höggum eftir að hafa leitt eftir
fyrri keppnisdag. Lið GMS
var aðeins skipað fjórum kylf-
ingum; Skarphéðni E. Skarp-

S. Einarssyni, Jökli F. Helga-
syni, Hólmgrími E. Bragasyni
og Kristjáni V. Karlssyni sem
jafnframt var liðsstjóri klúbbs-
ins. Halldór Birgisson lék best
allra í mótinu en hann spilaði
báða keppnisdagana á 73
höggum eða 2 yfir pari vallar-
ins.

Í öðru sæti höfnuðu gest-
gjafarnir í Golfklúbbi Bolung-
arvíkur (GBO) á 706 höggum.
Lið heimamanna var skipað

héðinssyni, Sigtryggi B. Jóna-
tanssyni, Björgvini Ragnars-

syni og Ríkharði Hrafnkels-
syni sem jafnframt var liðs-

stjóri.

Sigurlið Golfklúbbs Hornarfjarðar með verðlaun sín.
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Reynir Torfason á Ísafirði er fyrir
nokkru sestur í helgan stein, svo

notað sé margþvælt orðalag. Hann
var lengst af ævinni sjómaður, síðan
verkstjóri hjá Ísafjarðarhöfn í áratug
eða svo og síðustu þrjú árin á starfs-

ferlinum vann hann við beitningu.
Margir þekkja Reyni hin síðari árin

þó einna helst sem myndlistarmann.
Alla tíð hefur hann fengist við að

teikna en þegar hann kom í land árið
1988 fór hann að mála olíumálverk.
Hann hefur haldið nokkrar sýningar
og nú orðið má líta verk hans víða.
Í vor fékk Reynir Torfason heiðurs-

merki sjómannadagsins á Ísafirði.
Það er ekki fyrsta orðan sem honum
hlotnast. Hér á eftir segir meðal ann-

ars frá því, þegar hann var sæmdur
medalíu sem einungis æðstu leið-

togarnir í Kommúnistaflokki Austur-
Þýskalands báru. Út á þessa medalíu

var hann síðan skammaður fyrir
 frammistöðu stjórnvalda í húsnæðis-

málum í Berlín. Og þó var hann að-
eins óbreyttur verkamaður í víngarði
sósíalismans, sá eini af ótalmörgum
fulltrúum á fjölþjóðlegri verkalýðs-

ráðstefnu sem bar ekki vegtyllur eða
metorð af neinu tagi.

Á verkalýðsþingi þar sem vinnuÁ verkalýðsþingi þar sem vinnuÁ verkalýðsþingi þar sem vinnuÁ verkalýðsþingi þar sem vinnuÁ verkalýðsþingi þar sem vinnu
hendur þóttu stórmerkilegt fyrihendur þóttu stórmerkilegt fyrirhendur þóttu stórmerkilegt fyrihendur þóttu stórmerkilegt fyrirhendur þóttu stórmerkilegt fyri
Þetta var snemmsumars

1974, þegar Reynir var bráð-
ungur miðað við það sem nú
er eða aðeins hálffertugur. Þá
var í Austur-Þýskalandi efnt
til svokallaðrar Eystrasalts-
viku, sem var fyrst og fremst
verkalýðsþing en jafnframt
friðarsamkoma að einhverju
marki, eins og þá var siður.
„Vika“ þessi var nokkuð í
lengra lagi í dögum talið eða
líklega einar þrjár venjulegar
vikur, ef Reynir man rétt.

Fundahöld ogFundahöld ogFundahöld ogFundahöld ogFundahöld og
kynnisferðir í blandkynnisferðir í blandkynnisferðir í blandkynnisferðir í blandkynnisferðir í bland
Eins og nafnið bendir til

áttu hlut að ráðstefnu þessari
eða þingi ríki sem áttu land
að Eystrasalti. Íslendingar
flutu einhvern veginn með
sem ein af þjóðum Norður-
landa. Ráðstefnan var auk
þess að sjálfsögðu haldin við
Eystrasaltið, aðallega í Ros-
tock en líka í fleiri borgum
þar við ströndina, svo sem
Wismar og Stralsund. Einnig
voru farnar kynnisferðir og
skemmtiferðir miklu víðar og
allt til Berlínar. Eitt af því
sem Reynir minnist glögglega
frá þessum tíma er kynnisferð
til Sachsenhausen, þar sem
nasistar ráku einar af sínum
illræmdustu útrýmingarbúð-
um.

Annars var ferðin að mestu
lystireisa með þinghaldi og
fundasetum í bland. Reynir
segir að margt af því sem
gerðist sé orðið nokkuð rugl-
ingslegt í minningunni, bæði
hvað varðar staði og tímaröð.
Eiginlega sé þessi ferð í hug-
anum orðin „hálfgerður hræri-
grautur skemmtilegra stunda
sem blandast í eina góða
minningu“. Í spjallinu hér á
eftir rifjar Reynir upp nokkur
brot úr þessari minningu,
fremur óskipulega bæði í tíma
og rúmi eins og telja má
prýðilega vel við hæfi.

„Þetta var skemmtiferð þó
að það væru líka stíf funda-
höld á köflum. Segja má að
þetta hafi verið í fyrsta skiptið
sem ég kom inn í Evrópu.
Fram að þessu hafði ég aðeins
komið í hafnir erlendis sem

sjómaður. Eiginlega var þetta
líka fyrsta sumarfríið mitt um
dagana. Þetta var allt saman
mikið ævintýri fyrir sveita-
manninn“, segir Reynir.

Allt Pétri Sigurðs-Allt Pétri Sigurðs-Allt Pétri Sigurðs-Allt Pétri Sigurðs-Allt Pétri Sigurðs-
syni að þakkasyni að þakkasyni að þakkasyni að þakkasyni að þakka

„Það kom til nokkuð óvænt
að ég færi þessa ferð. Vinur
minn Pétur Sigurðsson, forseti
ASV, hafði samband við mig
og bauð mér að fara í sinn
stað. Ég komst að því síðar,
að ég var sá eini á þessari
ráðstefnu sem var óbreyttur
en ekki verkalýðsleiðtogi af
einhverju tagi.

Ég var sá eini héðan að vest-
an í talsverðum hópi Íslend-
inga sem sóttu þingið, bæði
karla og kvenna. Í þeim hópi
má nefna Stefán Ögmundsson
prentara og marxista, sem
ásamt Jóni Múla missti öll
mannréttindi, kosningarétt og
kjörgengi, eftir lætin á Aust-
urvelli út af Nató árið 1949.
Ég átti góðar stundir með Stef-
áni yfir bjór. Hann var sagna-
brunnur og ekki kreddufastur
þrátt fyrir meðferðina sem
hann hlaut fjörutíu og níu –
sannkallaður ljúflingur.“

Hrós að vera kall-Hrós að vera kall-Hrós að vera kall-Hrós að vera kall-Hrós að vera kall-
aður kommúnistiaður kommúnistiaður kommúnistiaður kommúnistiaður kommúnisti

„Eðvarð Sigurðsson í Dags-
brún var meðal annarra í þess-
ari ferð. Sérstaklega er mér
þó minnisstæður Sigurður
Hallmarsson úr Garðinum,
orðinn gamall maður þá en er
samt held ég lifandi enn, einn
af stofnendum íslenska
kommúnistaflokksins á sínum
tíma. Það voru líklega ekki
nema þrír kommar í íslenska
hópnum í þessari ferð, það er
að segja Stefán Ögmundsson,
Sigurður Hallmarsson og ég.
Hitt voru allt kratar. Kannski
hefur þó líka mátt kalla Eð-
varð Sigurðsson komma.

Í mínum huga er það ekkert
annað en hrós að vera kallaður
kommúnisti. Reyndar hef ég
aldrei talið mig vera kominn
svo langt á þroskabrautinni
að vera orðinn kommúnisti.

Ef út í það er farið, þá hefur
kannski enginn maður í ver-
öldinni náð svo langt að verða
kommúnisti, þó að sumir hafi
komist nálægt því. Kommún-
isminn er hugsjón. Æðsta
takmarkið er verða kommún-
isti. Menn gátu stefnt að þessu
takmarki og nálgast það en
líklega aldrei náð því fullkom-
lega. Þegar rætt er um komm-
únisma og kommúnista vilja
þessar staðreyndir oft gleym-
ast“, segir Reynir Torfason.

Í járnbrautarlestÍ járnbrautarlestÍ járnbrautarlestÍ járnbrautarlestÍ járnbrautarlest
beint í byltinguna!beint í byltinguna!beint í byltinguna!beint í byltinguna!beint í byltinguna!
En aftur að ferðinni til Aust-

ur-Þýskalands. Reynir dreif
sig suður eins og vera ber og
síðan var flogið til Kaup-
mannahafnar. „Það var allt í
þönum gert að fara af stað. Ég
var að byrja að gera út á þess-
um tíma, var í vélarvandræð-
um og drullugur upp fyrir
haus. Ég fór að heita má beint
úr vélinni og komst ekki til að
þrífa mig almennilega fyrr en
ég var kominn til Danmerkur.
Við áttum að mig minnir að-
eins nokkurra klukkutíma
viðdvöl í Kaupmannahöfn. Ég
var dálítið feiminn og ófram-
færinn fyrst og líka þreyttur.
Við fórum á ódýrt hótel og
þar komst ég í bað.

Svo tókum við járnbrautar-
lest suður á bóginn en fórum
síðan með ferju yfir til Warne-
münde í Austur-Þýskalandi. Í
minningunni er ekkert sérstakt
við ferjuna og siglinguna suð-
ur yfir Eystrasaltið. Járnbraut-
arlestin í Danmörku fannst
mér aftur á móti nokkuð
skemmtileg enda hafði ég
aldrei í járnbrautarlest komið.
Svo að ég skáldi nú aðeins
inn í andaktina, þá var eins og
maður væri kominn á fleygi-
ferð áleiðis beint í byltinguna
austur í Rússíá!

Það byrjaði nú ekki vel hjá
mér í Warnemünde. Ég er for-
vitinn að eðlisfari og labbaði
svolítið frá hinu fólkinu og
skoðaði mig um. Þá stoppaði
mig vopnaður vörður og var
heldur höstugur og fylgdi mér
á rétta leið að tollhliðinu. Síð-
an fórum við austur til Stral-

sund. Ég man að við fórum
fram hjá gömlum og virðu-
legum húsum sem höfðu verið
í eigu yfirstéttarinnar á fyrri
tíð en seinna höfðu þarna
meðal annars verið sumar-
bústaðir SS-manna á tímum
nasista, var okkur sagt.

Í aðalbækistöðvum okkar í
Rostock var okkur Íslending-
unum plantað niður í húsi með
Finnum. Það fannst okkur
dálítið undarlegt. Kannski
hafa gestgjafarnir þýsku ekki
viljað láta gömlu nýlendu-
þjóðina vera með sínum fyrr-
verandi kúgurum þó að dansk-
an hefði átt að vera einna
skásta samskiptamálið fyrir
landann. Mér gekk nú bæri-
lega að kynnast Finnunum og
samræðurnar björguðust ein-
hvern veginn þó að maður
væri ekki mjög sleipur í
sænskunni eða skandinavísk-
unni.

Kommar og kratarKommar og kratarKommar og kratarKommar og kratarKommar og kratar

Ráðstefnur og fundir voru
á ýmsum tímum dags. Ég
reyndi að sækja þetta vel. Ým-
islegt þarna kom mér þægi-
lega á óvart. Þó að ég væri
marxisti, þá hafði eitthvað af
Moggaáróðrinum síast inn í
mann. Og þó að ég væri til-
tölulega ungur og hefði auk
þess mikla samúð með Sovét-
ríkjunum og skipulagi komm-
únismans, þá leit ég aldrei svo
á að neitt ríki gæti orðið hið
fullkomna dýrðarríki. Ég var
einfaldlega of raunsær til þess.

Þess vegna fór ekki fyrir
mér eins og ýmsum mennta-
mönnum í Alþýðubandalag-
inu sem þvoðu hendur sínar
strax eftir fall Sovétríkjanna
og sögðust aldrei hafa verið
kommar, þeir hefðu alltaf ver-
ið bara jafnaðarmenn. Ég
skildi ekki þetta litla skap-
gerðarþrek hjá þessum mönn-
um. Það var eins og í þeirra
huga hefði allt byggst á Sovét-
ríkjunum. Barátta verkalýðs-
ins hérlendis í mínum huga
stóð ekki og féll með Sovét-
ríkjunum.

Þinghaldið sjálft var nokk-
uð fræðandi. Meðal annars

man ég að fjallað var um
verkalýðsmál innan hvers
ríkis, en á því hafði ég nú ekki
sérstakan áhuga. En mér
fannst gaman að kynnast því
hvað fólkið þarna var ólíkt og
hafði í rauninni ólíkar skoð-
anir og hikaði ekki við að láta
þær í ljós. Og það styrkti mig
í minni marxísku hugsjón að
vita um svona mörg skoðana-
systkini, enda þótt stundum
væri dálítil orrahríð.

Þarna á ráðstefnunni var
ríkjandi mikið af krötum. Ekki
síst voru þeir áberandi í hópn-
um frá Vestur-Þýskalandi. Það
var einna helst að Svíarnir
væru róttækir. Litli kommún-
istaflokkurinn í Svíþjóð hefur
alltaf haft töluverð áhrif og
verið aðhald fyrir jafnaðar-
menn. Hann hafði alltaf lítið
kjörfylgi en náði því að vera
máttugur innan verkalýðs-
hreyfingarinnar. Þetta vissi ég
reyndar áður, en þarna á ráð-
stefnunni kom það vel fram.“

Dr. Bruno Kress ogDr. Bruno Kress ogDr. Bruno Kress ogDr. Bruno Kress ogDr. Bruno Kress og
fleira gott aðstoðarfólkfleira gott aðstoðarfólkfleira gott aðstoðarfólkfleira gott aðstoðarfólkfleira gott aðstoðarfólk

„Allt sem fram fór var þýtt
jafnóðum fyrir okkur á ís-
lensku. Meðal þeirra sem
þýddu fyrir okkur og voru
okkur til aðstoðar var dr.
Bruno Kress, prófessor í ís-
lenskum fræðum við háskól-
ann í Greifswald. Hann var
líka með fólk úr íslenskudeild-
inni hjá sér til að þýða fyrir
okkur og aðstoða á annan hátt.
Meðal annarra sem túlkuðu
fyrir okkur var Vikar Péturs-
son, sonur Péturs Sumarliða-
sonar kennara úr Bolungarvík.
Einn túlkurinn hét Hans, þýsk-
ur prófessor í norrænum fræð-
um, mjög gyðinglegur ásýnd-
um og var oft í för með okkur.

Ég minnist þess vel þegar
Hans þessi og Bruno Kress
voru að hnakkrífast um kom-
múnisma. Það kom mér nokk-
uð á óvart. Þetta var eitt dæmið
um ólíkar skoðanir sem ekkert
var verið að fela. Báðir voru
þeir kommúnistar og marx-
istar en þeir rifust um fram-
kvæmd kommúnismans í
Austur-Þýskalandi.

Annar þeirra – ég man ekki
hvor – vildi halda áfram því
púrítanska viðhorfi að koma
ekki upp neysluþjóðfélagi.
Hinn vildi það aftur á móti og
benti í vestur og sagði: Þetta
truflar fólkið, þessi blekkinga-
vefur og neonljósin og þessi
stöðugi áróður. Það sem hann
átti við þegar hann talaði um
áróður voru meðal annars
útvarpssendingar sem Kanar
stóðu fyrir frá Vestur-Þýska-
landi til Austur-Þýskalands,
þar sem fólk var hvatt til að
snúa baki við marxismanum.
Þeir leyfðu okkur að heyra í
þessari stöð. Þetta vissu Ís-
lendingar lítið um.“

Rausn og góðurRausn og góðurRausn og góðurRausn og góðurRausn og góður
viðurgerningurviðurgerningurviðurgerningurviðurgerningurviðurgerningur

„Við fórum víða meðan á
dvölinni í Austur-Þýskalandi
stóð, meðal annars alla leið
suður til Berlínar þar sem við
flæktumst um alla Austur-
Berlín. Við vorum ekki undir
neinu eftirliti. Ég man að við
Sigurður gamli Hallmarsson
villtumst í Berlín. Við vorum
allt í einu komnir þar sem
menn voru með steypuhræri-
vélar að gera við sjálfan Ber-
línarmúrinn. Vopnaður vörður
kom til okkar og benti okkur
vinsamlega á að fara. Við vor-
um ekki ratvísari en svo að
litlu síðar vorum við aftur
komnir á sama stað og þá hló
vörðurinn að okkur.

Þessar ferðir voru farnar
þegar hlé voru gerð á ráð-
stefnuhaldinu, sem var ekki
mjög stíft. Þeir gerðu mikið
fyrir okkur Íslendingana og
leituðust við að gera okkur
dvölina sem allra skemmti-
legasta og fróðlegasta. Það má
nefna sem dæmi um góðan
og rausnarlegan viðurgerning,
að við komuna til Austur-
Þýskalands fengum við í
hendur bæði skotsilfur og
matar- og vínmiða. Ég kunni
nú eiginlega varla við að taka
við þessu enda var ég með
gjaldeyri með mér.

Undir lokin á dvölinni
þarna úti voru mikil hátíða-
höld af einhverju tilefni sem



MIÐVIKUDAGUR 4. SEPTEMBER 2002      9

ulúnarulúnarulúnarulúnarulúnar
irbærirbæriirbærirbæriirbæri

ég er búinn að gleyma, glaum-
ur og gleði allan daginn og
múgur og margmenni á göt-
um. Á einum gangstéttarveit-
ingastað gleymdi ég mynda-
vélinni minni og það var ekki
fyrr en seinna um daginn sem
ég áttaði mig á því. Um kvöld-
ið fór ég þangað aftur af rælni
en þá var myndavélin þar í
geymslu og nafnið á þeim sem
hafði tekið hana til handar-
gagns og skilað henni í af-
greiðsluna. Þetta þótti mér at-
hyglisvert.“

Maður með vinnu-Maður með vinnu-Maður með vinnu-Maður með vinnu-Maður með vinnu-
lúnar hendur!lúnar hendur!lúnar hendur!lúnar hendur!lúnar hendur!

„Við upphaf þinghaldsins
man ég eftir að voru almennar
fyrirspurnir sem allir máttu
taka þátt í. Við það tækifæri
kom fram að ég væri óbreyttur
sjómaður og hefði engin
metorð í verkalýðshreyfing-
unni. Það var áberandi hvað
fólkið var hissa á þessu fyrir-
bæri og þótti athyglisvert að
sjá á mér vinnulúnar hendur-
nar. Ég man að einhver hafði
á orði að það væri raunar skrít-
ið að aldrei kæmu nema ein-
tómir toppar á svona ráðstefn-
ur, því að tilgangurinn með
þeim væri einmitt sá að bjóða
fulltrúum úr hópi hins al-
menna verkalýðs. En hvað
sem því líður, þá átti ég það
kratanum og verkalýðsfor-
ingjanum Pétri Sigurðssyni að
þakka að komast þessa ferð
og verð honum ævinlega
þakklátur.

Fundirnir voru haldnir í
stórum sölum og voru bæði
fyrirlestrar og fyrirspurnir.
Stundum sátum við Íslend-
ingarnir einir fyrir svörum. Til
dæmis vorum við spurðir
töluvert um sjómennsku á
Íslandi, ekki síst vegna þess
að ég var óbreyttur sjómaður.
Þá fannst mér rétt að hæla
gestgjöfunum svolítið og
segja það sem satt var, að
mannréttindin á síldveiðunum
voru meiri hjá austantjalds-
þjóðunum en hjá okkur Ís-
lendingum. Ég sagði frá því
hvernig það var á síldinni á
Rauða torginu sjöunda ára-
tugnum, þar sem Rússar og
Austur-Þjóðverjar voru á rek-
netum. Þar sáum við að þeir
voru að skipta um áhafnir og
senda menn í frí. Það þekktist
ekki á íslenskum skipum á
þeim tíma.

Einhvern tímann í ferðinni
fórum við að skoða Eystra-
saltsflotann hjá Austur-Þjóð-
verjunum. Ég hafði engan sér-
stakan áhuga á því að skoða
hjá þeim úthafsflotann. Hann
var allur ríkisrekinn. Eystra-
saltsflotinn hins vegar sam-
anstóð einkum af snurvoða-

bátum og var allur í einkaeign.
Menn máttu eiga og reka
einkafyrirtæki ef starfsmanna-
fjöldinn var innan ákveðinna
marka, fimm eða tíu manns
eða eitthvað slíkt, minnir mig.
Menn máttu þannig eiga litlar
verslanir og veitingahús. Mér
fannst mjög gaman að koma í
þorpin þarna við Eystrasaltið
og sjá þetta allt. Það kom í
ljós í þessu eins og fleiru, að
ýmislegt var ekki sannleikan-
um samkvæmt sem var búið
að heilaþvo mann með hérna
heima.“

Heimsókn tilHeimsókn tilHeimsókn tilHeimsókn tilHeimsókn til
SachsenhausenSachsenhausenSachsenhausenSachsenhausenSachsenhausen

Einn er sá staður sem Reyn-
ir Torfason man betur eftir en
flestum öðrum sem hann
heimsótti sumarið 1974. Ferð-
in þangað telst þó vissulega
ekki skemmtiferð heldur
kynnisferð. Staðurinn er
Sachsenhausen, ekki allfjarri
Berlín, þar sem nasistar ráku
einar af helstu þrælkunar- og
útrýmingarbúðum sínum.
Ummerkjum þar hefur verið
viðhaldið til minningar og
áminningar um hörmungar
þessara tíma. Talið er að um
eitt hundrað þúsund manns
hafi látið lífið í Sachsenhausen
eða um helmingur þeirra sem
þar voru vistaðir frá 1938 og
til stríðsloka árið 1945. Margir
létust úr hungri og veikindum
ásamt ofreynslu vegna vinnu-
þrælkunar en geysimargir
voru líka teknir af lífi. Framan
af voru menn einkum skotnir
en árið 1943 var komið upp
gasklefum til þess að auka
hagræðinguna. Síðasta lotan
í fjöldamorðunum í Sachsen-
hausen var aðeins tveimur
mánuðum fyrir stríðslok þegar
nasistar drápu þar nokkrar
þúsundir af vangefnu fólki.

„Þarna var okkur sagt ýmis-
legt úr sögu þessa hræðilega
staðar“, segir Reynir. „Fanga-
búðastjórinn starfaði síðar í
Vestur-Þýskalandi, annað
hvort sem lögregluforingi eða
dómari, ég man ekki hvort,
og yfirlæknirinn í búðunum
var síðar læknir í Hamborg.
Ásamt ýmsum dauðum hlut-
um á þessum helvítis-stað var
okkur sýnd kvikmynd sem
tekin hafði verið þegar Rauði
herinn náði honum á sitt vald
í stríðslok. Þetta var algerlega
hrá filma og svakaleg. Sumir
hágrétu og fóru út meðan á
sýningunni stóð. Sumum
vöknaði um augu og fundu
líklega sömu tilfinninguna og
ég – botnlausa reiði og van-
mátt sem ég finn ennþá til
þegar ég hugsa um þessa
heimsókn til Sachsenhausen.“

SérkennilegSérkennilegSérkennilegSérkennilegSérkennileg
næturævintýrinæturævintýrinæturævintýrinæturævintýrinæturævintýri

„Einn af íslensku fulltrú-
unum í ferðinni var Ragnar
Geirdal. Hann talaði ágæta
þýsku. Einu sinni fórum við
Ragnar að nóttu til niður í
járnbrautakerfið og vorum þar
að skoða okkur um. Meðal
annars hittum við þar gæslu-
mann sem vissi mikið um Ís-
land. Hann bar ör eftir að hafa
særst í stríðinu. Þegar við

komum upp var farið að
morgna og við orðnir svangir.
Þá rákumst við á verkamanna-
krá þar sem verkamenn á leið
til vinnu voru að fá sér morg-
unmat. Þar var gert vel við
okkur og við áttum helst ekki
að fá að borga.

Fyrr þessa sömu nótt þegar
var búið að loka flestum veit-
ingastöðum sáum við Ragnar
ljós og mannaferð á einum
stað og héldum að þetta væri
krá og fórum inn. Við urðum
hálfskelkaðir þegar við sáum
að það vantaði fætur á suma
mennina og handleggi á aðra
og annað eftir því. Sumir voru
drukknir en þó ekki margir.
Við báðum um bjór en fengum
ekki. Ragnar komst þá að því
að þetta var athvarf fyrir heim-
ilislausa. Sumir voru að éta
eitthvað úr skálum. Þarna hafa
verið kannski þrjátíu til fjöru-
tíu manns. Við fengum ein-
hvern gosdrykk og fórum svo
leiðar okkar.“

EftirminnilegarEftirminnilegarEftirminnilegarEftirminnilegarEftirminnilegar
samræðursamræðursamræðursamræðursamræður

„Á þinginu kynntist ég ung-
um manni sem var fulltrúi frá
austur-þýska málmiðnaðar-
sambandinu. Hann lagði mik-
la áherslu á að kynnast mér –
eða einhvern veginn fannst
mér það. Einhverju sinni kom
hann til mín með þýska stúlku
sem var að læra norræn fræði
hjá Bruno Kress til að túlka á
milli okkar og hafði líka  með
sér vodkaflösku. Þetta var
sólskinsdagur og við sátum
úti í garði með trjágróðri og
steinlögðum stéttum. Stúlkan
var töluvert góð að skilja nú-
tímaíslensku. Ég man að ég
varð hálfhvumsa þegar hann
spurði hvernig stæði á því að
ég væri sá eini í íslenska hópn-
um sem væri ljós yfirlitum.
En það var rétt hjá honum.

Annað fannst mér þó merki-
legra í samræðunum við þenn-
an mann. Það kom skýrt fram
að honum var illa við Rússa.
Hann talaði um þetta alveg
ófeiminn. Hann sagði mér að
faðir hans hefði verið í þýska
hernum í seinni heimsstyrj-
öldinni og fallið á austurvíg-
stöðvunum í bardögum við
Sovétmenn. Ég man að meðan
við vorum að tala saman var
ég að hugsa um það sem mað-
ur hafði heyrt, að aldrei væri
að vita hver væri útsendari
hvers og maður skyldi tala
varlega. Þegar við fórum að
gerast nokkuð drukknir tók
stúlkan að ókyrrast og síðan
gafst hún upp og fór. En það
merkilega gerðist, að við
gátum haldið áfram að tala
saman. Kynnin við þennan
mann og samræðurnar við
hann þarna í garðinum voru
ein hliðin á svona ráðstefnu-
ferðum. Stundum er vínið til
góðs!

Einhverju sinni lenti ég á
löngu spjalli við danskan
blaðamann frá kommúnista-
blaðinu Land og Folk. Honum
virtist þykja sopinn góður eins
og mér. Hann var nógu skyn-
samur að tala dönskuna svo
skýrt að ég skildi hann vel.
Það má eiginlega segja að
hann hafi ekki talað dönsku
heldur skandinavísku eins og

við Íslendingar köllum dönsk-
una okkar stundum.“

Vodka og koníak áVodka og koníak áVodka og koníak áVodka og koníak áVodka og koníak á
morgunverðarborðinumorgunverðarborðinumorgunverðarborðinumorgunverðarborðinumorgunverðarborðinu

Vínið, vel á minnst. Það
var mikið um vínveitingar í
þessari ferð eins og fram
kemur í frásögn Reynis Torfa-
sonar. Hann segir nú frá degi
sem hófst með vodka- og kon-
íaksmorgunverði og endaði á
medalíunni sem getið var um
hér í upphafi máls.

„Að þessu sinni var boðið í
morgunmat niðri við höfnina
í Rostock. Þetta var veglegur
morgunverður og vín með
matnum, meira að segja
brennivín og bæði vodka og
koníak. Svo var farið með bát
í skoðunarferð með ströndinni
og eitthvert snarl um borð.
Þegar komið var aftur í höfn
var farið í hádegismat – með
víni að sjálfsögðu.

Um kvöldið var hátíðar-
kvöldverður og þar var enn
verið að minna á það merki-
lega fyrirbæri að ég væri
óbreyttur sjómaður. Þetta þótti
svo óskaplega sérstakt. Núnú,
ég þarf að skreppa á klósettið
eins og gengur, og meðan ég
er að míga – kasta af mér
vatni væri líklega betur við-
eigandi orðalag við svona há-
tíðlegt tækifæri – þá kemur
þar inn aðalritari kommúnista-
flokksins í þessu héraði og
tveir menn með honum. Hann
heilsaði mér með miklum
virktum og klappaði mér á

en mér var sagt að þau hefðu
verið að segja mér til synd-
anna vegna húsnæðiseklunnar
í Austur-Berlín!“

Frjálshyggjan áFrjálshyggjan áFrjálshyggjan áFrjálshyggjan áFrjálshyggjan á
eftir að hrynja líkaeftir að hrynja líkaeftir að hrynja líkaeftir að hrynja líkaeftir að hrynja líka

Reynir Torfason hefur alla
tíð verið vinstri maður – jafn-
aðarmaður, sósíalisti, komm-
únisti, ekki satt? „Einfaldlega
marxisti“, svarar hann. Og
þegar hann er spurður hvort
skoðanir hans og viðhorf í
þessum efnum hafi ekkert
breyst í áranna rás, þá segir
hann:

„Nei, mín viðhorf breytast
ekki neitt. Þau hafa ekki breyst
síðan ég var 18 ára nema varð-
andi eitt atriði: Núna aðhyllist
ég blandað hagkerfi. Þegar ég
var kornungur vildi ég ekkert
annað en marxískt hagkerfi.
Ég held hins vegar að sagan
sé búin að sanna það núna, að
blandað hagkerfi er það eina
sem kemur til greina. Frjáls-
hyggjan sem nú ríkir á eftir að
hrynja, alveg eins og ríkis-
kommúnisminn. Trúin á hið
eina rétta hagkerfi er villutrú.
Hið eina rétta hagkerfi er ekki
til. Við erum að sjá það hér á
Íslandi, hérna sem er háþróað
lýðræðisríki, eða er það ekki?.
Fiskimiðin eru komin í hend-
urnar á örfáum. Umtalsverður
hluti af hverjum einasta frétta-
tíma í sjónvarpinu fjallar um
markaðinn og valdabarátt-
una.“

Og Reynir Torfason segir

öxlina, talaði um „working
man“ og var að sjálfsögðu að
snobba niður fyrir sig með
þessu.“

Aðalritari flokksinsAðalritari flokksinsAðalritari flokksinsAðalritari flokksinsAðalritari flokksins
og medalíanog medalíanog medalíanog medalíanog medalían

„Svo urðum við samferða
aftur inn í salinn og ég varð
núna að sitja við hliðina á
aðalritaranum við háborðið.
Þarna voru allir þokkalega vel
í glasi og langt liðið á kvöldið.
Aðalritarinn spurði hvort ég
vildi ganga í flokkinn, vænt-
anlega sem einhvers konar
heiðursfélagi eða aukameð-
limur, geri ég ráð fyrir. Ég
sagði umsvifalaust já og var
skrifaður inn. Svo tók aðalrit-
arinn flokksmerkið sitt úr
barminum og nældi því á mig
og faðmaði mig og kyssti að
rússneskum sið.

Ég á þetta merki ennþá.
Bruno Kress varaði mig við
því að láta sjá mig með þetta
merki því að það væru aðeins
tilteknir flokksbroddar sem
mættu bera það. Ætli þetta
hafi ekki að einhverju leyti
verið öfund í Bruno!

En hann hafði rétt fyrir sér
með þetta eins ég fékk að
reyna. Einu sinni sat ég við
borð á veitingastað ásamt
fleiri Íslendingum og var með
merkið í barminum, aldrei
slíku vant. Þá koma þar tvö
ung pör, ekki mjög blíðleg á
svip, og segja við mig nokkur
vel valin orð. Ég skildi reyndar
ekkert hvað þau voru að segja
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Að gera garðinn fræganAð gera garðinn fræganAð gera garðinn fræganAð gera garðinn fræganAð gera garðinn frægan 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:

Á að stöðvaÁ að stöðvaÁ að stöðvaÁ að stöðvaÁ að stöðva
birtingu skrifabirtingu skrifabirtingu skrifabirtingu skrifabirtingu skrifa
undir dulnefni áundir dulnefni áundir dulnefni áundir dulnefni áundir dulnefni á
netspjalli BB?netspjalli BB?netspjalli BB?netspjalli BB?netspjalli BB?
Alls svöruðu 593.
Já sögðu 400 eða 67,45%
Nei sögðu 193 eða 32,55%

að ferðin góða fyrir bráðum
þrjátíu árum hafi ekki heldur
breytt viðhorfum hans. Hins
vegar dýpkaði hún eflaust
skilninginn á ýmsum hlutum.
„Mér finnst ég hafa skilið það
og skynjað í þessari ferð“, seg-
ir hann, „að þeir voru að reyna
af heilum hug að gera eitthvað
til góðs þarna fyrir austan.
Þeir voru ekki bara að hugsa
um eigin völd. Þarna var margt
jákvætt. Til dæmis var ekkert
atvinnuleysi.“

Ef til vill einhverEf til vill einhverEf til vill einhverEf til vill einhverEf til vill einhver
vottur af efavottur af efavottur af efavottur af efavottur af efa

En Reynir viðurkennir að
ef til vill hafi verið einhver
vottur af efa í huga hans áður
en hann fór. „Ég taldi mig
vissulega marxista en það var
farið að læðast að manni að
það sem var á ferðinni þarna
fyrir austan væri í rauninni
skipbrot. Auðvitað varð þetta
algert skipbrot fyrir rest. En
það var búið að gera afskap-
lega mikið jákvætt í Austur-
Þýskalandi. Eðvarð Sigurðs-
son sagði í þessari ferð, að
það væri allt annað um að
litast en þegar hann var þar
kringum 1960. Uppbyggingin
hafði verið geysileg og Aust-
ur-Þýskaland var komið í hóp
mestu iðnríkja heims, enda
þótt mannfjöldinn væri ekki
nema lítill hluti af því sem var
í Vestur-Þýskalandi.

Það vill líka gleymast, að
yfirleitt var það ekki alþýða
manna sem flúði úr austur-
blokkinni og vestur fyrir járn-
tjald, heldur menntafólkið.

Þeir sem fóru voru fyrst og
fremst þeir sem voru búnir að
mennta sig heima fyrir. Það
gleymist að ráðamenn voru
að berjast við að halda í þetta
menntaða fólk með öllum
ráðum. Gyðingarnir sem fóru
frá Rússlandi til Ísraels voru
hámenntað fólk. Auðvitað
vildu menn sporna við þessum
brottflutningi.“

Reynir Torfason hefur al-
drei komið á Þýskalands-
strönd Eystrasaltsins síðan
sumarið góða. „Nei, því er nú
verr og miður. En kannski ein-
mitt þess vegna er svo gaman
að rifja þetta upp!“

Hugsjónin ogHugsjónin ogHugsjónin ogHugsjónin ogHugsjónin og
raunveruleikinnraunveruleikinnraunveruleikinnraunveruleikinnraunveruleikinn

Reynir Torfason er ennþá
marxisti. Hann er ennþá hug-
sjónamaður. Kommúnisminn
er göfug og falleg hugsjón.
Ennþá hefur ekki tekist að
koma henni í framkvæmd svo
vel sé. Líklega er maðurinn of
slæmur fyrir svo góða hug-
sjón. Líklega er græðgin í pen-
inga og völd of mikil til þess
að mannskepnan standi undir
eins fagurri hugsjón og
kommúnismanum. Hugsjóna-
smiðirnir hafa flaskað á einu
smáatriði: Maðurinn er ein-
faldlega ekki kominn nógu
langt á þroskabrautinni til að
geta orðið kommúnisti.

Ætli við þurfum ekki að
bíða ennþá í milljón ár eða
svo.

Viðtal: Hlynur Þór
Magnússon.

Húrra fyrir skátunumHúrra fyrir skátunumHúrra fyrir skátunumHúrra fyrir skátunumHúrra fyrir skátunum
Undirituð fór sem farar-

stjóri í „sumarfríinu“ með
ellefu og tólf ára börn frá
Ísafirði, á Landsmót skáta
á Akureyri.  Þegar lands-
mótið var hálfnað hugsaði
ég með mér að hér væri á
ferðinni starfsemi sem
þyrfti að vekja athygli á og
þá sérstaklega hjá þeim sem
ekki þekkja til í skátahreyf-
ingunni. Talsvert hefur ver-
ið fjallað um landsmótið í
blöðum og sjónvarpi þannig
að ég er ekkert að rifja upp
skipulag eða dagskrá en
allan daginn, frá morgni til
kvölds, var eitthvað um að
vera, en ef menn voru mjög
þreyttir gátu þeir tekið því
rólega seinni part dagsins.

Þar sem ég vinn með
börnum og unglingum allan
veturinn er ég óneitanlega
oft með hugann við hvað
það er sem hefur mótandi
áhrif á manneskjuna. Á Ís-
landi í dag eru börn mikið
að heiman og margir aðrir
en foreldar hafa áhrif á
börnin. Samkeppni ríkir

Jóna Benediktsdóttir kennari skrifar

,,... þeir eru að hjálpa okkur að ala
upp hrausta og heilbrigða krakka“

milli þeirra sem sjá um af-
þreyingarstarfsemi fyrir
krakka og áherslur í því starfi
sem er í boði eru misjafnar.

En hvað er svona sérstakt
við skátahreyfinguna?

Jú, þau gildi sem skátarnir
byggja á. Það er að læra að
taka ábyrgð og bjarga sér. Till-
itsemi, agi og náttúruvernd eru
enn í fullu gildi og mikilvægi
þeirra hefur síst minnkað eftir
því sem árin líða. Í skátastarfi
fá krakkar að reyna á sig við
margs konar ögrandi verkefni,
bæði líkamleg og andleg, og
þá í því sambandi nefna kletta-
klifur og sig og vatna-safarí
þar sem ferðast þarf á flekum
eða köðlum til að komast milli
staða.

Í kringum verslunarmanna-
helgina og nú eftir Menning-
arnótt hefur mikið verið talað
um áhættuhegðun unglinga á
Íslandi og slæmar afleiðingar
hennar. Í skátunum fá krakk-
arnir að taka áhættu undir leið-
sögn þeirra sem eldri eru. Það
versta sem gerist er að þau
verða hrædd, skráma sig eða

þeim verður kalt. Áhætta af
því tagi skilur ekki eftir sig ör
sem erfitt er að ferðast með
gegnum lífið. Á hverju kvöldi
var eitthvað um að vera, varð-
eldar eða leikir þar sem ungir
og gamlir skemmtu sér saman
við söng eða leiki. Opið var
kaffihús fyrir eldri skáta og
eftir loka varðeldinn var
diskótek þar sem unglingar á
öllum aldri dönsuðu af mikl-
um móð. Ekki þarf að taka
fram að áfengi var ekki með í
för. Þarna mátti glögglega sjá
í verki hve auðvelt er að hafa
gaman af lífinu, ef maður
gefur sér tíma til að vera með.
Sem betur fer eru fæstir sem
vaxa upp úr því að hafa gaman
af að fara í vatnsbardaga eða
sitja við varðeld og syngja.

Í okkar tjaldbúðum voru 23

krakkar sem bjuggu saman
í litlum tjöldum í heila viku.
Þetta mikla nábýli reyndi
að sjálfsögðu mikið á
mannskapinn og stundum
komu upp deilur innan
hópsins. Þær deilur varð að
leysa þannig að allir væru
sáttir. Það er ekki síður
lærdómsríkt eða mikilvægt
að komast vel af við annað
fólk í samfélaginu, heldur
en að reyna á sig líkamlega
eða fá góðar einkunnir í
skólum.

Lokaorð mín eru: Húrra
fyrir skátunum, þeir eru að
hjálpa okkur að ala upp
hrausta og heilbrigða
krakka sem kunna að njóta
lífsins.

Jóna Benediktsdóttir,
kennari við GÍ.

Skátar að leik á landsmótinu á Akureyri.

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk, 18 ára og eldri, óskast nú

þegar í hlutastörf, virka daga, á kvöldin og
um helgar.

Upplýsingar í síma 899 0742 eða á stað-
num.

Faktorshúsið í Hæstakaupstað,
kaffi- og veitingahús.

Vestfirðingar eru engum líkir. Til þess liggja margar ástæður. Lífsbaráttan
hefur verið hörð á kjálkanum. Hún hefur mótað menn og steypt þá í það mótið
að þeir hafa gjarnan skorið sig úr með ýmsum hætti. Vestfirðingar og þeir sem
hingað eiga rætur að rekja, hafa dvalið hér og mótast vekja oft athygli langt
umfram meðallag. Nægir að nefna sem dæmi að forsetar lýðveldisins hafa
orðið fimm og tengjast allir Vestfjörðum hver á sinn hátt. Núverandi forseti,
Ólafur Ragnar Grímsson, er fæddur á Ísafirði og ólst þar upp og á Þingeyri.
Hann hefur sýnt Vestfirðingum og landshlutanum eftirtektarverða ræktarsemi.
Forveri hans Vigdís Finnbogadóttir á ættir að rekja í Barða-
strandarsýslu. Ásgeir Ásgeirsson var lengi þingmaður Vestur
Ísfirðinga og lét sér annt um veg og viðgang Hrafnseyrar,
fæðingarstaðar Jóns Sigurðssonar forseta og frelsishetju Íslendinga. Sveinn
Björnsson fyrsti forseti lýðveldisins átti uppruna sinn í Gufudalssveit. Þá er
aðeins einn ótalinn, Norðlendingurinn Kristján Eldjárn en kona hans Halldóra
vær fædd og uppalin á Ísafirði.

Margir af þeim sem gert hafa garðinn frægan í heimi stjórnmálanna tengjast
Vestfjörðum. Fyrstan og frægastan skal telja þann er ruddi með störfum sínum
braut þjóðarinnar til frelsis, Jón Sigurðsson frá Hrafnseyri. Í kjölfar hans hafa
margir fylgt þar með talinn nafni hans úr Félagsbakaríinu, Jón Baldvin Hanni-
balsson, faðir hans Valdimarsson, séra Sigurður Stefánsson úr Vigur, Hannes
Hafstein fyrsti ráðherra Íslands,  Sigurður Bjarnason úr Vigur, Matthías

Bjarnason ráðherra til margra ára, Finnur Jónsson forseti sameinaðs Alþingis,
Sighvatur Björgvinsson og Ólafur Ragnar Grímsson svo fáir séu taldir. Vð
höfum verið duglegir við að fylgjast með Vestfirðingum sem hafa flutt annað
og orðið áberandi fyrir störf sín og áhugamál. Nægir að nefna Pétur Hafstein
sem fyrrum sýslumann Ísfirðinga um skeið og nú hæstaréttardómara og fyrr-
um forsetaframbjóðanda. Marga fleiri mætti telja. Guðmundur G. Hagalín
varð einn af frægari rithöfundum þjóðarinnar.

Lesendur DV hafa fylgst með því að á því blaði hafa Vestfirðingar náð
nokkrum frama. Reynir Traustason Flateyringur er þar rit-
stjórnarfulltrúi og áberandi. Hörður Kristjánsson útgefandi
Vestra, sem kom út um skeið á Ísafirði, lætur nokkuð að sér

kveða í DV og hefur skrifað um ýmis hugðarefni sín eins og snjóflóð og eink-
um snjóflóðahættu í gamla Ísafjarðarkaupstað. Ferill hans hefur nokkuð risið
síðan hann flutti á brott og reyndar þeirra félaga beggja. Honum hefur verið
hugleikinn enn einn brottfluttur Vestfirðingurinn. Sá er nú sýslumaður á Sel-
fossi og gerði garðinn frægan fyrir skömmu með því að bjóða upp rangan
sumarbústað á Suðurlandi. Vegna árvekni DV er nú þjóðinni kunnugt um þetta
frægðarverk hans. Að vísu munu sumarbústaðir í Árnessýslu vera fleiri en
íbúar í Ísafjarðarsýslu. Þótt frægðarverkið hafi ekki verið annað er þó upp-
boðshaldarinn sem villtist á bústöðum Vestfirðingur. Þeir eru engum líkir.
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Nýju fiskveiðiáriNýju fiskveiðiáriNýju fiskveiðiáriNýju fiskveiðiáriNýju fiskveiðiári
fagnað með dansleikfagnað með dansleikfagnað með dansleikfagnað með dansleikfagnað með dansleik
Á laugardag var hald-
inn dansleikur á Suð-

ureyri til að fagna mót-
um fiskveiðiára. Dans-
að var í Þurrkveri, 100

ára gömlu frystihúsið
sem hafði verið þrifið
og skreytt sérstaklega
fyrir þennan viðburð.

Framan af balli lék
Gleðisveit Guðrúnar

fyrir dansi, en svo tók
hljómsveitin Bara gaman

við. Milli hljómsveita sá
hópur ballgesta ástæðu
til að sýna nokkur línu-

dansspor. Þá var dansað-
ur hringdans áður en

ballið tók enda. Nokkur
fjöldi gesta sótti ballið og

varð mönnum það að
umtalsefni hversu vel

hafði til tekist með
skreytingar á húsinu.
Meðfylgjandi myndir

voru teknar á dans-
leiknum.
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Ungt ljóðskáld á Ísafirði gefur út sína fyrstu bókUngt ljóðskáld á Ísafirði gefur út sína fyrstu bókUngt ljóðskáld á Ísafirði gefur út sína fyrstu bókUngt ljóðskáld á Ísafirði gefur út sína fyrstu bókUngt ljóðskáld á Ísafirði gefur út sína fyrstu bók

„Nálægt því markmiði„Nálægt því markmiði„Nálægt því markmiði„Nálægt því markmiði„Nálægt því markmiði
að tortíma heiminum“að tortíma heiminum“að tortíma heiminum“að tortíma heiminum“að tortíma heiminum“
„Það stóð aldrei annað til

en að drepa heiminn með
þessari bók“, segir ísfirska
skáldið Eiríkur Örn Norð-
dahl sem gaf út sína fyrstu
ljóðabók fimmtudaginn 1.
ágúst.. Nefnist bókin
Heimsendapestir en útgef-
andinn er samsteypan Ný-
hil, sem Eiríkur á aðild að
ásamt fleiri listrænt þenkj-
andi ungmennum á hans
reki. Þannig var að útgáf-
unni staðið, að Eiríkur
dvaldist um tveggja daga
skeið í prentsal H-prents á
Ísafirði við að fjölrita bók-
ina og hefta á eigin spýtur.
Ritið mun fást í helstu bóka-
verslunum landsins auk
þess sem skáldið sjálft ann-
ast póstsölu og dreifir því á
götum úti. Upplagið er að-
eins 160 stykki og ættu því
ljóðaunnendur að hafa
hraðar hendur, vilji þeir
nálgast eintak af bók sem
sjálfsagt verður orðin safn-
gripur innan tíðar.

Margt hefur á daga hins
24 ára gamla Eiríks drifið á
hans skömmu ævi eins og
lesa mátti í opnuviðtali við
hann er birtist í Bæjarins
besta í vor. Þar fór hann
mikinn og sagði m.a. frá
samskiptum sínum við fær-
eyska dópdílera og amer-

ískar brókarsóttarkellingar.
Ekki er ólíklegt að drengurinn
hafi nýtt sér eitthvað af lífs-
reynslunni sem efnivið í sitt
fyrsta útgefna skáldverk. „Það
eru einhver ljóð í bókinni
byggð á eigin reynslu en aðal-
lega eru þetta heimsendapestir
sem eru eðli síns vegna flestar
frekar óyndislegar. Nokkur
ljóðanna hafa þó til að bera
mikla fegurð“, segir Eiríkur
hugsi.

Vinnu við frumburðinn
segir Eiríkur hafa staðið yfir
frá því í haustmánuðum síð-
asta árs. „Ég fór að safna sam-
an ljóðum í bókina og bæta
við í október en ritstjórnar-
ferlið hófst í mars og síðan þá
hefur þetta verið bölvað streð.
Vinur minn og félagi Haukur
Már Helgason ritstýrði bók-
inni með harðri hendi og veitti
mér góð ráð við smíði hennar.
Ég hyggst launa honum greið-
ann á næstunni og ritstýra
ljóðabók sem hann vinnur að
um þessar mundir. Það mun
væntanlega koma til með að
verða önnur ljóðabókin sem
kemur út á vegum Nýhil en
mín bók er frumburður sam-
steypunnar.“

Í formála sem Haukur Már
ritar að Heimsendapestum tal-
ar hann frekar fjálglega um
skáldið Eirík og segir hann

bera ábyrgð á bestu tíðindum
íslenskrar ljóðlistar frá því að
þeir félagar lærðu að lesa.

„Bókin sem þú hefur í
höndunum hrekkur upp úr
sömu helvítis gjótunni og
værðarlúsin skreið oní til að
búa sér ævikvöldið eftir að
hafa tröllriðið veröldinni,
gengið af ástríðunum dauðum
og síðast sjálfri sér – bókin
stekkur upp á velli í fullum
herklæðum drykkjumanns
sem lærði fag sitt ekki í
japanskri fornöld heldur ís-
lensk-amerískum samtíma“,
segir Haukur og á þá væntan-
lega við uppreisn einlægninn-
ar gegn kaldhæðninni sem ríkt
hefur undanfarin ár, upprisu
ástríðna gegn tilgerðartilfinn-
ingakulda. En hvað skyldi
skáldinu finnast um þessi orð?

„Það stóð aldrei annað til
en að drepa heiminn með
þessari bók. Það var vafasami
tilgangurinn sem dró mig af
stað. Ég á augljóslega ekkert
með að gagnrýna orð Hauks,
stöðu minnar vegna, þau eru
hans en ekki mín. Sjálfur er
ég ánægður með bókina og
tel mig hafa komist merkilega
nálægt því markmiði að tor-
tíma heiminum. Sem dæmi
má nefna að á næstunni verður
húsið við hliðina á heimili
mínu núllað“, sagði Eiríkur. Eiríkur Örn Norðdahl.

Shanko Silk  Master-Shanko Silk  Master-Shanko Silk  Master-Shanko Silk  Master-Shanko Silk  Master-
Calass helgarnám-Calass helgarnám-Calass helgarnám-Calass helgarnám-Calass helgarnám-

skeið í silkilitunskeið í silkilitunskeið í silkilitunskeið í silkilitunskeið í silkilitun
Loksins gefst tækifæri á að bjóða helgar-

námskeið þar sem allt er innifalið, nám-
skeiðagjald, efni og gisting með mat.

Námskeiðið verður haldið í Reykjavík og
er einkum ætlað þeim sem hafa grunn-
þekkingu á silkimálun og vilja tileinka sér
nýja tækni. Aðeins er boðið upp á besta
fáanlega hráefni. Hámarksfjöldi þáttakenda
er þrír.

Nánari upplýsingar má fá hjá Sigrúnu í
síma 895 9165.

ÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkja
Barnastarfið hefst með fjölskyldu-

guðsþjónustu á sunnudaginn 8.
september kl. 11:00.

Næstu samverur verða svo á
laugardögum.

Athugið að kirkjurúta ekur úr
Holtahverfinu fyrir börnin sem þar
búa. Rútan leggur af stað kl. 10:45.

Munið að morgunstund gefur gull
í mund!

NámskeiðNámskeiðNámskeiðNámskeiðNámskeið
Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir ör-

yggistrúnaðarmenn og öryggisverði í Þró-
unarsetri Vestfjarða, dagana 12. og 13.
september nk. ef næg þátttaka fæst.

Skráning er hjá Vinnueftirlitinu á Ísafirði í
síma 450 3080.

Með ósk um árangursríkt vinnuverndar-
starf.

Vinnueftirlit ríkisins, Ísafirði.

HnífsdalskapellaHnífsdalskapellaHnífsdalskapellaHnífsdalskapellaHnífsdalskapella
Fyrsti kirkjuskóli vetrarins er á sunnudaginn 8. september

kl. 13:00. Í barnastarfi kirkjunnar lærum við að hjálpa öðrum
og treysta Guði.
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Það var stór hópur knattspyrnudrengja og stúlkna sem fékk viðurkenningu á uppskeruhátíð Foreldrafélags UMFB.

Uppskeruhátíð Foreldrafélags yngri flokka UMFBUppskeruhátíð Foreldrafélags yngri flokka UMFBUppskeruhátíð Foreldrafélags yngri flokka UMFBUppskeruhátíð Foreldrafélags yngri flokka UMFBUppskeruhátíð Foreldrafélags yngri flokka UMFB

Helga Guðrún og AndriHelga Guðrún og AndriHelga Guðrún og AndriHelga Guðrún og AndriHelga Guðrún og Andri
Rúnar leikmenn ársinsRúnar leikmenn ársinsRúnar leikmenn ársinsRúnar leikmenn ársinsRúnar leikmenn ársins

Foreldrafélag yngri
flokka knattspyrnudeildar
UMFB hélt uppskeruhátíð
sína í fallegu veðri þriðju-
daginn 27. ágúst og fögn-
uðu ágætu gengi í sumar.

Veittar voru viðurkenn-
ingar fyrir ástundun í öllum
yngri flokkum sem og fram-
farir og knattþrautir og einn-
ig fengu vítaspyrnukóngar
og drottningar sínar viður-
kenningar. Þá voru veittir
bikarar fyrir bestu knatt-
spyrnukonu og knatt-

spyrnumann ársins.
Valið var erfitt að vanda en

þessu sinni voru fyrir valinu
knattspyrnukonan Helga
Guðrún Magnúsdóttir sem
leikið hefur með sameigin-
legu liði UMFB og BÍ í 3.
flokki og knattspyrnumaður-
inn Andri Rúnar Bjarnason
sem leikið hefur með sigur-
sælum 5. flokki UMFB. Þjálf-
urum sumarsins voru færð
blóm og þakkað fyrir gott starf
í sumar.  Í lokin var slegið upp
grillveislu.

Knattspyrnumenn ársins í yngri flokkum UMFB, Helga
Guðrún Magnúsdóttir og Andri Rúnar Bjarnason. Ljós-
myndir: Jón Þorgeir Einarsson.

600 „Dýrfirðingar“ komnir heim600 „Dýrfirðingar“ komnir heim600 „Dýrfirðingar“ komnir heim600 „Dýrfirðingar“ komnir heim600 „Dýrfirðingar“ komnir heim

Verða gróðursettirVerða gróðursettirVerða gróðursettirVerða gróðursettirVerða gróðursettir
á völdum stöðumá völdum stöðumá völdum stöðumá völdum stöðumá völdum stöðum

Á dögunum komu til
Þingeyrar sitkagreniplöntur

sem ræktaðar eru af fræi
sem safnað var af 50 ára

gömlum trjám í húsagarði á
Þingeyri í nóvember árið

2000. Um sáningu og rækt-
un sá Hólmfríður Geirsdóttir
í garðyrkjustöðinni Kvistum

í Biskupstungum.
Plönturnar verða gróður-

settar á völdum stöðum hjá
nokkrum skógarbændum

víða um Vestfirði og vand-
lega fylgst með vexti og

viðgangi, enda er hér um að
ræða fyrstu kynslóð heima-

trjáa sem eiga samkvæmt
kenningunni að vera betur

aðlöguð veðurfari hér en
móðurtrén.

Skjólskógar hafa lagt
kapp á að nota sem mest af

heimafengnum efnivið sé
þess kostur og hafa m.a.

fengið vefjaræktaðar plöntur
af reyniviðartrjám í Mjóa-

firði við Djúp og Vatnsfirði á
Barðaströnd. Í sumar voru

gróðursettar 12.000 plöntur
af vestfirsku birki en það

hentar betur en hefðbundið
Bæjarstaðabirki til skrauts
og eins þar sem verið er að

forma efri mörk skógræktar-
svæða í hlíðum uppi.

Kristján Jónsson starfsmað-
ur Skjólskóga heldur hér á
tveim bökkum af „Dýrfirð-
ingum“, í baksýn eru móður-
trén í garði skrifstofu Skjól-
skóga. Þau tré voru gróður-
sett 1952, hæsta trés mælist
nú 13,2 m. hátt.
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Áskrifendur Stöðvar 2 geta nú glaðst því Ozzy Osbourne og fjölskyldaÁskrifendur Stöðvar 2 geta nú glaðst því Ozzy Osbourne og fjölskyldaÁskrifendur Stöðvar 2 geta nú glaðst því Ozzy Osbourne og fjölskyldaÁskrifendur Stöðvar 2 geta nú glaðst því Ozzy Osbourne og fjölskyldaÁskrifendur Stöðvar 2 geta nú glaðst því Ozzy Osbourne og fjölskylda
munu fara á kostum á laugardögum í vetur. Þættirnir hafa heldur beturmunu fara á kostum á laugardögum í vetur. Þættirnir hafa heldur beturmunu fara á kostum á laugardögum í vetur. Þættirnir hafa heldur beturmunu fara á kostum á laugardögum í vetur. Þættirnir hafa heldur beturmunu fara á kostum á laugardögum í vetur. Þættirnir hafa heldur betur
slegið í gegn enda ekki um neina venjulega kjarnafjölskyldu að ræða.slegið í gegn enda ekki um neina venjulega kjarnafjölskyldu að ræða.slegið í gegn enda ekki um neina venjulega kjarnafjölskyldu að ræða.slegið í gegn enda ekki um neina venjulega kjarnafjölskyldu að ræða.slegið í gegn enda ekki um neina venjulega kjarnafjölskyldu að ræða.
Osbourne-fjölskyldan flytur inn í rólegt ríkra manna hverfi í BeverlyOsbourne-fjölskyldan flytur inn í rólegt ríkra manna hverfi í BeverlyOsbourne-fjölskyldan flytur inn í rólegt ríkra manna hverfi í BeverlyOsbourne-fjölskyldan flytur inn í rólegt ríkra manna hverfi í BeverlyOsbourne-fjölskyldan flytur inn í rólegt ríkra manna hverfi í Beverly
Hills og setur allt á annan endann með furðulegu hátterni sínu. ÍHills og setur allt á annan endann með furðulegu hátterni sínu. ÍHills og setur allt á annan endann með furðulegu hátterni sínu. ÍHills og setur allt á annan endann með furðulegu hátterni sínu. ÍHills og setur allt á annan endann með furðulegu hátterni sínu. Í
þessum fyrsta þætti fylgjumst við með rifrildi unglinganna á heimilinu,þessum fyrsta þætti fylgjumst við með rifrildi unglinganna á heimilinu,þessum fyrsta þætti fylgjumst við með rifrildi unglinganna á heimilinu,þessum fyrsta þætti fylgjumst við með rifrildi unglinganna á heimilinu,þessum fyrsta þætti fylgjumst við með rifrildi unglinganna á heimilinu,
fylgjumst með Ozzy gera heiðarlega tilraun til að læra á sjónvarpsfjar-fylgjumst með Ozzy gera heiðarlega tilraun til að læra á sjónvarpsfjar-fylgjumst með Ozzy gera heiðarlega tilraun til að læra á sjónvarpsfjar-fylgjumst með Ozzy gera heiðarlega tilraun til að læra á sjónvarpsfjar-fylgjumst með Ozzy gera heiðarlega tilraun til að læra á sjónvarpsfjar-
stýringuna og kynnumst skrautlegum lífverði fjölskyldunnar. Þátturinnstýringuna og kynnumst skrautlegum lífverði fjölskyldunnar. Þátturinnstýringuna og kynnumst skrautlegum lífverði fjölskyldunnar. Þátturinnstýringuna og kynnumst skrautlegum lífverði fjölskyldunnar. Þátturinnstýringuna og kynnumst skrautlegum lífverði fjölskyldunnar. Þátturinn
hefst kl. 19:30 á laugardagskvöld.hefst kl. 19:30 á laugardagskvöld.hefst kl. 19:30 á laugardagskvöld.hefst kl. 19:30 á laugardagskvöld.hefst kl. 19:30 á laugardagskvöld.

Ozzy Osbourne og fjölskylda

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 7. september kl. 15:45

Landsleikur í knattspyrnu: Ísland – Ungverjaland
Sunnudagur 8. september kl. 15:50

Íslandsmótið í knattspyrnu kvenna: KR-Valur

SýnSýnSýnSýnSýn

Laugardagur 7. september kl. 13:40
Landsleikur í knattspyrnu: England – Portúgal

Laugardagur 7. september kl. 01:00
Hnefaleikar: Roy Jones jr. – Clinton Woods

Sunnudagur 8. september kl. 17:00
NFL-deildin: Green Bay Packers – Atlanta Falcons

Þriðjudagur 10. september kl. 22:00
Enski boltinn: Arsenal – Manchester United

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 6. september

17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (54:90)
18.30 Falda myndavélin (35:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Johnny Tsunami. Ævintýra-
mynd sem fjallar um 13 ára strák sem
flytur ásamt fjölskyldu sinni til Hawaii
þar sem nýr og óþekktur heimur opnast
fyrir honum. Aðalhlutverk: Brandon
Baker, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kirsten
Storms og Lee Thompson.
21.40 Kvennaslagur. (Girlfight) Bíó-
mynd frá 2000 sem fjallar um unga stúlku
sem ákveður að fara ótroðnar slóðir, því
hún gerist boxari. Aðalhlutverk: Michelle
Rodriguez, Santiago Douglas, Jaime
Tirelli, Ray Santiago og Paul Calderon.
23.15 Gullmót í frjálsum íþróttum
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 7. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (55:90)
09.26 Maja (23:52)
09.33 Merlín og töfrahvolpurin
09.45 Fallega húsið mitt (10:30)
09.52 Stína stóra systir og spítalinn
09.57 Babar (44:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (25:40)
10.45 Hundrað góðverk (7:20)
11.10 Kastljósið
13.30 Gullmót í frjálsum íþróttum
15.45 Landsleikur í fótbolta. Bein út-
sending frá leik Íslendinga og Ungverja
á Laugardalsvelli.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (28:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Konungshjónin. (Bertie and
Elizabeth) Kvikmynd sem fjallar um
bresku ekkjudrottninguna og eiginmann
hennar, George konung, ástir þeirra og
örlög. Aðalhlutverk: James Wilby, Juliet
Aubrey, Alan Bates, Eileen Atkins og
Robert Hardy.
22.05 Háttvirtur þingmaður. (The
Distinguished Gentleman) Eddie Murp-
hy fer á kostum í þessari mynd sem fjall-
ar um smákrimma sem ákveður að bjóða
sig fram til bandaríska þingsins og öllum
að óvörum nær hann kjöri. Aðalhlutverk:
Eddie Murphy, Lane Smith, Sheryl Lee
Ralph, Joe Don Baker og Victoria Row-
ell.
23.55 Við ellefta mann. (Ocean´s 11)
Sakamálamynd í léttum dúr frá 1960.
Ellefu vinir úr seinni heimsstyrjöld
áforma að ræna fimm spilavíti í Las
Vegas. e. Aðalhlutverk: Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis, Peter Law-
ford og Angie Dickinson.
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 8. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.01 Disneystundin
09.55 Andarteppa
10.07 Kipper (7:13)
10.22 Land í Afríku
10.35 Ungur uppfinningamaður
11.00 Kastljósið
11.25 Skjáleikurinn
15.50 Íslandsmótið. Bein útsending frá
Íslandsmóti kvenna, KR-Valur.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Littla prinsessan (2:4)
18.15 Afmælið
18.30 Í hænsnakofanum (2:4)
18.40 Leigubílarnir
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Jón Ásgeirsson tónskáld
20.35 Kvikmyndir um víða veröld.
(Cinemas of the World - Spain) Þáttur
um kvikmyndagerð og í þessum þætti
segja spænskir kvikmyndagerðarmenn
skoðun sína á sögu og endurfæðingu
kvikmyndagerðar á Spáni. e.
21.30 Allt um girnd - Lifi Pedro. (All
About Desire: Viva Pedro) Spænsk mynd
sýnd í tilefni af spænskum kvikmynda-
dögum í Reykjavík og fjallar um líf og
störf spænska leikstjórans Pedro Almó-
dóvar.
22.20 Helgarsportið
22.45 Allt um móður mína. (Todo
sobre mi madre) Spænsk bíómynd frá
1999 sýnd í tilefni af spænskri kvik-
myndahátíð í Reykjavík. Myndin fjallar
um  konu sem fer til Barcelona að leita
að barnsföður sínum eftir að sonur þeirra
ferst, en það er ekkert einfalt mál. e. Að-
alhlutverk: Cecilia Roth, Marisa Peredes
og Penelope Cruz.
00.25 Kastljósið
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

hoppi sem hún fer að stunda í stað
balletsins. Með þeim tekst ástarsamband
sem mætir harðri andstöðu hjá báðum
aðilum.  Aðalhlutverk: Julia Stiles, Sean
Patrick Thomas, Kerry Washington.
22.20 Proof of Life. (Á lífi) Bandaríska
verkfræðingnum Peter Bowman er rænt
af eiturlyfjasölum í Suður- Ameríku.
Olíufyrirtækið sem Peter vann fyrir
ræður sérfræðinginn Terry Thorne til að
leysa málið. Þegar fyrirtækið fer á haus-
inn þvær það hendur sínar af málinu og
kallar Terry til baka. Kona Peters þrábið-
ur Terry um að halda rannsókn málsins
áfram og skrapar saman pening til þess
að það sé mögulegt. Breyttar aðstæður
kalla á breytta starfshætti en hvorki kona
Peters né Terry bjuggust við að rómantík-
in myndi gera vart um sig.  Aðalhlutverk:
Russell Crowe, Meg Ryan, David Morse.
00.35 Mickey Blue Eyes. (Mikki blá-
skjár) Rómantísk gamanmynd með
spennuívafi. Michael Felgate er upp-
boðshaldari og kennarinn Gina Vitale er
kærastan hans. Sambandið er orðið al-
varlegt en það renna tvær grímur á Mic-
hael þegar hann uppgötvar að pabbi Ginu
er stórglæpamaður. Frank Vitale er mafí-
ósi og það er erfitt að neita slíkum mönn-
um um bón. Michael elskar Ginu svo
sannarlega en lífið með henni verður al-
drei auðvelt.  Aðalhlutverk: Hugh Grant,
Jeanne Tripplehorn, James Caan, Burt
Young.
02.15 The Entity. (Skarkárinn) Djöful-
leg vera sem er engum sýnileg misþyrmir
ungri konu. Hún fær enga aðstoð frá
fjölskyldu sinni né yfirvöldum enda
halda allir að hún sé að ganga af göflun-
um. Aðalhlutverk: Barbara Hershey,
Ron Silver, Jacqueline Brooks.
04.15 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 8. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.10 The Simpsons
11.35 Undeclared
12.00 Neighbours
13.50 Secrets of the Dead
14.40 Mótorsport
15.05 K-911
16.50 Tónlist
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max
20.20 Sjálfstætt fólk
20.45 One Day in September. (Dagur í
September) Þessi frábærlega unna heim-
ildamynd vann Óskarinn í sínum flokki
árið 2000. Árið 1972 tóku palestínskir
hryðjuverkamenn hóp ísraelskra íþrótta-
manna gíslatöku á Ólympíuleikunum í
München. Í myndinni er atburðum gerð
glögg skil, viðtal er tekið við einn eftir-
lifandi hryðjuverkamanna og yfirmenn
öryggismála tjá sig um hvað fór úrskeiðis
og af hverju stjórnvöld neituðu hjálp frá
Ísraelum.  1999.
22.15 Magnolia. Myndin segir sögu
nokkurra ólíkra einstaklinga sem eiga
það þó sameiginlegt að þurfa að glíma
við ýmis vandamál daglegs lífs. Þetta
eru dauðvona þáttastjórnandi, dóttir hans
sem er heróínsjúklingur, seinheppinn

Föstudagur 6. september
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 Thieves
14.40 Ved Stillebækken
15.10 King of the Hill
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 The Adventures of Rocky and B
(Ævintýri Rocky og Bullwink) Þessi
skemmtilega fjölskyldumynd fjallar um
teiknimyndahetjurnar Rocky og Bull-
winkle. Boris og Natöshu tekst að komast
úr myndasöguheiminum inn í raunveru-
leikann. Þar kynnast þau illgjörnum
glæpamanni sem hefur ýmislegt misjafnt
í huga. Rocky og Bullwinkle verða að
stoppa þetta þríeyki áður en þau ná að
koma illum áformum sínum í fram-
kvæmd.  Aðalhlutverk: Robert De Niro,
Rene Russo, Randy Quaid, Piper Perabo,
Jason Alexander.
21.00 Smallville. Lana verður vitni að
sprengingu og í kjölfarið öðlast hún hæfi-
leikann til að sjá með augum annarra.
Hún sér að Chloe er rænt og hvernig
árásarmennirnir grafa hana lifandi og
upphefst mikið kapphlaup um að finna
hana áður en það er um seinan. Lex þok-
ast nær leyndarmálinu því hann finnur
sannanir fyrir því að geimskip hafi lent í
Smallville.
21.50 Cherry Falls. (Morðin í Cherry
Falls) Þessi magnaði tryllir gerist í smá-
bænum Cherry Falls. Bærinn hefur orð á
sér fyrir að vera rólegur skólabær en sá
stimpill er fljótur að hverfa þegar hver
unglingsstúlkan á fætur annarri falla fyrir
morðingjahendi. Fórnarlömbin eru allar
hreinar meyjar og sjá umgmeyjar bæjar-
ins ekki annað í stöðunni en að skipu-
leggja svallveislu þar sem meydómurinn
er lagður að veði. Dóttir lögreglustjóra
bæjarins er ekki sammála þessum starfs-
aðferðum kynsystra sinna og gerir eigin
rannsóknir með ófyrirséðum afleiðing-
um. Aðalhlutverk: Michael Biehn, Keram
Malicki-Sánchez.
23.20 The Matrix. Tölvuþrjóturinn
Thomas Anderson, kallaður Neo, hefur
lifað frekar viðburðasnauðu lífi. Árið
1999 verða á vegi hans upplýsingar sem
kollvarpa heimsmynd hans. Árið 1999
rann sitt skeið á enda fyrir 200 árum.
Árum saman hefur fólk lifað í blekkingu
en nú ætlar Neo að afhjúpa leyndarmálið.
Myndin fékk Óskarsverðlaun fyrir
tæknibrellur. Aðalhlutverk: Keanu Ree-
ves, Laurence Fishburne, Carrie Anne
Moss, Hugo Weaving.
01.30 A Breed Apart. (Eftir slóð rennur
blóð) Illur vísindamaður gerir börn að
miskunnarlausum morðingjum.  Aðal-
hlutverk: Andrew McCarthy, Robert
Patrick.
03.05 Ally McBeal
03.45 Ísland í dag
04.10 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 7. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 Land Before Time: Journey
11.35 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.50 Travis á tónleikum
15.30 Mickey Blue Eyes
17.10 Oliver´s Twist
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 The Osbournes. (Osbourne
fjölskyldan) Það ríkir spenna í loftinu
þegar Osbourne-fjölskyldan flytur inn í
villu sína í Beverly Hills. Unglingarnir
rífast, Ozzy gerir heiðarlega tilraun til að
læra á sjónvarpsfjarstýringuna og við
kynnumst skrautlegum lífverði fjöl-
skyldunnar.
20.00 Spin City
20.30 Save the Last Dance. (Síðasti
dansinn) Sara Johnson er ung stúlka
sem dreymir um að verða balletdansari.
Þegar móðir hennar deyr í sviplegu slysi,
neyðist Sara til að flytja úr rólegu hverfi
yfir í gettóhverfi föður síns sem hún
hefur ekki séð í mörg ár. Hún er eini
hvíti nemandinn í skólanum og á erfitt
með að aðlagast nýju lífi. Þá hittir hún
Derek sem er vinsæll nemandi við skól-
ann og hann kynnir hana fyrir hipp-

lögreglumaður, fyrrverandi og núver-
andi undrabarn, gamall dauðvona maður
og hjúkrunarfræðingur sem sér um hann.
Tilviljunin tengir þessar manneskjur og
breytir lífi þeirra allra til frambúðar.  Að-
alhlutverk: Tom Cruise, Melinda Dillon,
Philip Baker Hall, Jeremy Blackman.
01.15 Cold Feet. Stóri dagurinn nálgast
óðum og Adam er orðlaus yfir öllum
kostnaðinum sem slíku brölti fylgir. Mál-
in þjakast þó hægt og rólega í rétta átt.
02.05 Tónlistarmyndbönd

Til sölu er lítið notaður, vel
með farinn alt-saxófónn með
öllum fylgihlutum. Uppl. í síma
661 0252 eða 456 7292.

Viltu fá gefins ísskáp? Hringdu
þá í síma 867 4956 eða skrif-
aðu á jonpall@3x.is

Til sölu er fartölva með öllu,
tösku, netkorti, mótaldi og
fleiru. Uppl. í síma 456 4275.

Til sölu er Gram kæliskápur á
kr. 15 þús. Upplýsingar í síma
847 2497.

Óska eftir að kaupa 300-400
lítra frystikistu. Upplýsingar í
síma 895 4115.

Til sölu er harmónikka. Uppl. í
síma 456 4700.

Til leigu er 3ja herb. íbúð. Laus
nú þegar. Uppl. í s. 456 3803.

Tvítugur karlmaður með 2. stigs
vélstjórnarréttindi óskar eftir
vinnu. Upplýsingar gefur Einar
í síma 847 0315.

Til sölu er rafmagnshitatúpa,
22,5 kW og hvítur, tveggja
hólfa eldhúsvaskur með krana.
Uppl. í síma 456 6112.

Til sölu eru tvær iðnaðarhurður
(flekahurðir), stærð 310X470
með rafmótor. Á sama stað
fæst lítið notað baðkar gefins.
Uppl. í síma 893 9362.

Til sölu er fimm herb. íbúð að
Aðalstræti 24a, neðri hæð.
Uppl. í síma 456 3014.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1999, (frúarbíll). Uppl. gefur
Kristján í símum 895 7171 og
456 3638.

Til sölu er Toyota 4Runner, árg
1992, breyttur á 38". Er í
góðu standi. Uppl. gefur Krist-
ján í síma 868 5305.

Til sölu er MMC Galant GLS,
árg. 1992, ekinn 163 þús. km.
Tilboð óskast. Upplýsingar í
síma 866 4020.

Óska eftir kojum, ódýrt eða
gefins. Á sama stað fæst hjóna-
rúm. Uppl. í síma 690 2201.
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18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Heimsfótbolti með West Union
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Vængjaþytur. Íslensk þáttaröð
um skotveiði. Í lokaþættinum er fjallað
um rjúpu. Fylgst er með fuglamerking-
um í Hrísey að vorlagi og haldið til

veiða í Bárðardal í Þingeyjarsýslu,
Skarðsströnd í Dölum og á Steingríms-
fjarðarheiði á Ströndum. Við kynnumst
veiðimönnum og ólíku viðhorfi til veið-
anna.
21.00 Rescuing Desire. Athyglisverð
kvikmynd þar sem samkynhneigð kemur
við sögu. Toni er á ákveðnum krossgöt-
um í lífinu. Hún er að komast á miðjan
aldur og uppgötvar þá nýjar tilfinningar.
Fram til þessa hefur aldrei hvarflað að
Toni að hún væri samkynhneigð en nú
verður hún að takast á við þessar nýju
tilfinningar og vinna úr sínum málum.
Aðalhlutverk: Melinda Mullins, Tamara
Tunie, Caitlin Dulany.
22.55 Laws of Gravity. (Bófar í Brook-
lyn) Jimmy og Jon eru smábófar í Brook-
lyn. Þeir eru þokkalega sáttir við hlut-
skipti sitt, sofa út á daginn og slæpast á
hverfispöbbnum á kvöldin. En það geng-
ur ekki lengur. Jimmy skuldar okurlánara
töluverða peninga og verður að hafa
hraðar hendur ef ekki á illa að fara. Og
þegar félögunum býðst að hagnast á illa
fengnum bíl og skotvopnum slá þeir til.
Aðalhlutverk: Peter Greene, Edie Falco,
Adam Trese, Arabella Field.

Páll Önundarson,
bifreiðastjóri, Ólafstúni
6 á Flateyri, verður 50

ára, laugardaginn 7.
september. Af því til-

efni býður hann vinum
og vandamönnum til

gleðskapar í Vagninum
frá kl. 20-23 á af-

mælisdaginn.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

bb.is daglegar
fréttir

á netinu!
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Norðaustanátt, víða 13-18
m/s og rigning.  Hiti 5 til

12 stig, mildast syðst.
Horfur á föstudag:

Norðaustanátt, víða 13-18
m/s og rigning en léttir til

sunnanlands og dregur úr
vindi síðdegis. Hiti 5-12

stig, hlýjast syðst.
Horfur á laugardag:

Hæg breytileg átt og víða
léttskýjað. Hiti 7-12 stig.

Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt. Léttskýjað

austanlands, en súld eða
rigning vestantil á landinu.

Hiti 8-15 stig, hlýjast á
Norðuraustur- og Austur-

landi.

00.35 Vanishing Point. (Á ofsahraða)
James Kowalski, fyrrverandi kappakst-
urshetja og hermaður, er að verða pabbi.
Konan hans er komin með hríðir en því
miður er hann fjarri góðu gamni í 2000
km fjarlægð. James deyr ekki ráðalaus,
sest upp í bílinn sinn og er staðráðinn í
að vera kominn í tæka tíð. Hann verður
að aka greitt og brátt er lögreglan á hæl-
um hans. James er ýmsu vanur og er
staðráðinn í að láta ekkert stöðva sig.
Aðalhlutverk: Viggo Mortensen, Christ-
ine Elise, Steve Railsback, Jason Priest-
ley.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur
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17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor
20.00 MAD TV
21.00 Looking for an Echo. (Endur-
koma) Þessi stórgóða dramatíska mynd
fjallar um söngvarann Vince sem lítur
yfir farinn veg. Hann veltir fyrir sér
frægðardögum hljómsveitar sinnar og
íhugar möguleika á endurkomu.  Aðal-
hlutverk: Armand Assante, Diane Ven-
ora, Joe Grifasi.
22.40 Hnefaleikar. (Lennox Lewis -
Mike Tyson)
01.00 Hnefaleikar-Roy Jones Jr.. Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Banda-
ríkjunum. Á meðal þeirra sem mætast
eru Roy Jones Jr., heimsmeistari í létt-
þungavigt, og Clinton Morris.
04.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 8. september
15.00 Hnefaleikar-Roy Jones Jr.
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 NFL 02/03. Bein útsending frá
bandarísku NFL-deildinni.
21.30 The Last time I Committed Suicide
(Síðasta sjálfsmorðið mitt) Áhrifarík
kvikmynd sem gerist í Bandaríkjunum á
20. öld. Neal Cassidy er ungur maður í
Denver. Hann hefur útlitið með sér og
kvenfólkið fellur fyrir honum en margir
kynbræðra hans líta hann hornauga.
Lífsstíll Neals er ekki til eftirbreytni en
hann lætur sig það engu varða. Stúlkan
Cherry Mary fær Neal þó til að hugsa sig
tvisvar um.  Aðalhlutverk: Thomas Jane,
Keanu Reeves, Adrien Broody, Tom
Bower, John Doe.
23.00 The Players Club. (Leikmenn-
irnir) Dramatísk grínmynd sem fjallar
um einstæða móður sem berst við að
komast í háskólanám. Fjárskortur leiðir
til þess að hún gerist fatafella en sá bransi
er ekki eins saklaus og menn vilja vera
láta. Aðalhlutverk: LisaRaye, Bernie
Mac, Monica Calhoun.
00.40 Dagskrárlok og skjáleikur

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Sigríður Björk Guðjóns-

dóttir, sýslumaður á
Ísafirði svarar:

,,Aðalvefur-
inn er nátt-

úrulega bb.is,
ég opna hann

á hverjum
morgni. Svo
fer ég oft inn
á stjr.is, en hann er mjög

gagnlegur og með góða
hlekki í réttarheimildir. Svo
skoða ég vef lögregluem-
bættanna, logreglan.is,

en þar er hægt að lesa
fréttir frá lögreglunni víða

á landinu, meðal annars á
Ísafirði. Svo þegar ég

sakna Svíþjóðar fer ég inn
á europa.eu.int, sem er

vefur hjá Evrópusam-
bandinu. Ég skoða líka oft

kirkjan.org til að skoða
hvað er á dagskránni hjá

eiginmanni mínum (Skúla
Ólafssyni) í Svíþjóð.“

búa í úthverfi en það er líka það eina
venjulega við þau. Foreldrar Ray og bróðir
búa nefnilega á móti þeim og þar sem þau
eru, þar er fjandinn laus.
21:00 Philly. Kathleen McGuire er
flinkur og fjörugur verjandi í Fíladelfíu-
borg. Hún á þó ekki sjö dagana sæla, þar
sem hún stjórnar ekki aðeins eigin lög-
mannsstofu heldur er hún einnig einstæð
móðir sem á í stöðugri baráttu við fyrr-
verandi eiginmann sinn utan réttarsalar
og innan enda er kauði saksóknari borg-
arinnar
22:00 Profiler (e)
22:45 Malpractice - Bíómynd
00:20 Tvöfaldur Jay Leno
01:50 Muzik.is
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15:00 American Embassy (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit – útlit (e) Innlit/útlit snýr
aftur á SKJÁEINUM.Valgerði Matthías-
dóttur til halds og traust verður sem fyrr
Friðrik Weisshappel og nýr liðsmaður
þáttarins er Kormákur Geirharðsson,
fyrrum stórkaupmaður í Herrafataverslun
Kormáks og Skjaldar.
18:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
19:00 King of Queens (e) Doug Heffer-
mann sendibílstjóra sem þykir fátt betra
en að borða og horfa á sjónvarpið með
elskunni sinni verður fyrir því óláni að fá
tengdaföður sinn á heimilið en sá gamli
er uppátækjasamur með afbrigðum og
verður Doug að takast á við afleiðingar
uppátækjanna.
19:30 Ladies Man (e)
20:00 Dateline
21:00 The Practice
22:00 Philly
22:45 Traders (e) Í dramaþættinum
Traders er fjallað um hóp fólks í sem
vinnur við verðbréfamiðlun í banka. Það
er stutt milli hláturs.
23:30 Deadline (e)
00:15 Muzik.is

og búnar til fylgilags við hann og í
þáttunum má sjá hvernig honum gengur
að finna fjallið eina. Hver þeirra hreppir
hnossið?
00:15 Jay Leno (e)
01:00 Muzik.is
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13:30 Jay Leno (e)
15:00 Worlds most amazing videos
16:00 Djúpa Laugin (e)
17:00 First Monday (e) Hinir frægu
leikarar James Garner, Joe Mantegna
og Charles Durning prýða þessa vönd-
uðu þætti um vandasamt starf banda-
rískra hæstaréttardómara sem þurfa að
kljást við helstu siðferðileg vandamál
samtímans og eru örlagavaldar í lífum
margra.
18:00 Brúðkaupsþátturinn Já  (e)
19:00 Tom Green (e) Tom Green gerir
allt vitlaust hvar sem hann fer með
ýmsum bellibrögðum hvort sem það er
að mæta með Monicu Lewinsky inn í
svefnherbergi grunlausra foreldra sinna
klukkan þrjú að morgni eða neyða vini
sína til að taka þátt í fáránlegum uppá-
tækjum sem verða þeim ávallt til tjóns
þótt þeir haldi annað á tímabili.
19:30 Accordin to Jim (e) Jim leikur
jarðbundinn vertaka og blúsara sem
veit að lykillinn að góðu hjónabandi er
að kinka kolli þegar konan segir eitt-
hvað. 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 vandræðagripir jafnvel
þegar best lætur.
20:00 Jamie Kennedy Experiment
Jamie Kennedy er uppistandari af guðs
náð en hefur nú tekið til við að koma
fólki í óvæntar aðstæður og fylgjast
með viðbrögðum þeirra. Og allt að
sjálfsögðu tekið upp á falda myndavél.
20:30 Everybody Loves Raymond.
Ray og Debra eru venjuleg hjón sem
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17:30 Muzik.is
18:30 Philly (e)
19:30 Ladies Man (e)
20:00 Tom Green. Tom Green gerir
allt vitlaust hvar sem hann fer með
ýmsum bellibrögðum hvort sem það er
að mæta með Monicu Lewinsky inn í
svefnherbergi grunlausra foreldra sinna
klukkan þrjú að morgni eða neyða vini
sína til að taka þátt í fáránlegum uppá-
tækjum sem verða þeim ávallt til tjóns
þótt þeir haldi annað á tímabili.
21:00 Traders. Í dramaþættinum Trad-
ers er fjallað um hóp fólks í sem vinnur
við verðbréfamiðlun í banka. Það er stutt
milli hláturs og gráturs í þessum heimi
þar sem breytingar eru miklar og þær
hafa ekki einugis áhrif á vinnu þessa
fólks heldur tekur sinn toll í einkalífinu
22:00 Djúpa Laugin. Í fyrsta sinn í
íslensku sjónvarpi fóru fram prufur í
beinni útsendingu þegar leit stóð yfir að
umsjónarfólki fyrir Djúpu laugina. Yfir
200 manns sóttu um að fá að spreyta sig
og af þeim voru valdir 10 einstaklingar
til að stjórna prufuþætti. Áhorfendur
völdu síðan þá sem þeim leist best á og
það eru þau Hálfdan Steinþórsson og
Kolbrún Björnsdóttir sem fengu það
vandasama hlutverk að stýra hinum
sívinsæla stefnumótaþætti í vetur.
23:00 King og Queens (e) Doug Heff-
ermann sendibílstjóra sem þykir fátt betra
en að borða og horfa á sjónvarpið með
elskunni sinni verður fyrir því óláni að
fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum
og verður Doug að takast á við afleið-
ingar uppátækjanna.
23:30 The Bachelor(e) Piparsveinninn
Alex sem lýsir sjálfum sér sem “heillandi,
fyndnum og gáfuðum” og hefur gaman
af sundi, skíðaferðum og rómantík leitar
durum og dyngjum að hinni einu réttu.
25 ungar og heillandi konur eru boðnar

HG kaupirHG kaupirHG kaupirHG kaupirHG kaupir
hlut í GRhlut í GRhlut í GRhlut í GRhlut í GR

Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. í Hnífsdal keypti í gær

(þriðjudag) 37,6% hlut í
Guðmundi Runólfssyni hf.
í Grundarfirði að nafnverði
kr. 51.922.087. Þetta kem-

ur fram í tilkynningu frá
Kauphöll Íslands. Seljandi

var Afl, fjárfestingarfélag
hf. Kaupgengið var 6,15
og kaupverðið því rúmar

319 milljónir króna.
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Ók utan íÓk utan íÓk utan íÓk utan íÓk utan í
gangnavegggangnavegggangnavegggangnavegggangnavegg
Enginn slasaðist þegar
bíl var ekið utan í vegg í
Vestfjarðagöngunum á
föstudagsmorgun. Bíllinn
var talinn óökufær og
fjarlægður með krana.
Göngunum var lokað í
um hálftíma meðan hann
var fjarlægður. Tildrög
slyssins voru þau að tveir
bílar mættust á einnar
akreinar vegarkafla
ganganna við ganga-
munnann Önundarfjarð-
armegin. Bíllinn sem lenti
utan í veggnum var ný-
kominn inn í göngin og
segir lögregla að þar sé
blint horn þar sem kunn-
ugir hafi varann á. Öku-
maðurinn var erlendur
ferðamaður.

Hefja tilraunirHefja tilraunirHefja tilraunirHefja tilraunirHefja tilraunir
með þorskeldimeð þorskeldimeð þorskeldimeð þorskeldimeð þorskeldi
Útgerðarfélag Akureyr-
inga (ÚA) er að hefja
tilraunir með þorskeldi í
Steingrímsfirði á Strönd-
um. Áformað er að setja
þrjú tonn af þorski í kví
og hófust veiðar fyrir um
tíu dögum. Hólmadrang-
ur á Hólmavík verður ÚA
innan handar og kemur
þeim í samband við
væntanlega samstarfs-
aðila. „Þetta er mjög lítil
tilraun og engin áform
eru uppi um stækkun, en
það má vera að meira
verði gert á næsta sumri,
og þá byrjað fyrr“, segir
Gunnlaugur Sighvatsson,
framkvæmdastjóri
Hólmadrangs. Ekki hefur
verið tekin ákvörðun um
hvenær fisknum verður
slátrað, en Gunnlaugur
segist eiga von á því að
það verði í nóvember.

Sjór lak innSjór lak innSjór lak innSjór lak innSjór lak inn
í Sandafellí Sandafellí Sandafellí Sandafellí Sandafell
Slökkvilið Hafnarfjarðar
þurfti að dæla sjó sem
hafði lekið í vélarúm
Sandafells ÍS frá Þing-
eyri, sem lá við höfnina í
Hafnarfirði, um tvöleytið
aðfaranótt fimmtudags-
ins í síðustu viku. Nokkur
sjór hafði lekið inn í véla-
rúmið en greiðlega gekk
að dæla honum út.
Slökkviliðið skildi eftir
dælu í bátnum þar sem
orsök lekans lá ekki fyrir.
Talsverðar skemmdir
urðu í bátnum.

Fyrrum húseigandi á snjóflóðahættusvæði í HnífsdalFyrrum húseigandi á snjóflóðahættusvæði í HnífsdalFyrrum húseigandi á snjóflóðahættusvæði í HnífsdalFyrrum húseigandi á snjóflóðahættusvæði í HnífsdalFyrrum húseigandi á snjóflóðahættusvæði í Hnífsdal

Áfrýjar máli gegn Ísa-Áfrýjar máli gegn Ísa-Áfrýjar máli gegn Ísa-Áfrýjar máli gegn Ísa-Áfrýjar máli gegn Ísa-
fjarðarbæ til Hæstaréttarfjarðarbæ til Hæstaréttarfjarðarbæ til Hæstaréttarfjarðarbæ til Hæstaréttarfjarðarbæ til Hæstaréttar

Fyrrverandi eigandi hús-
eignar á snjóflóðahættusvæði
við Smárateig í Hnífsdal hefur
áfrýjað máli sínu gegn Ísa-
fjarðarbæ til Hæstaréttar. Í
málsókninni krafðist maður-
inn rúmlega sex milljóna
króna vegna vanmats á verð-
gildi húseignarinnar, sem Ísa-
fjarðarbær keypti árið 1998.

Héraðsdómur Vestfjarða
sýknaði Ísafjarðarbæ þegar
dómur var kveðinn upp í mál-
inu 17. maí sl., og lét máls-

kostnað niður falla. Í áfrýjun-
inni til Hæstaréttar krefst
maðurinn þess að dómi hér-
aðsdóms verði hrundið og
kröfur hans í héraði teknar til
greina. Þá verði honum
dæmdur málskostnaður í hér-
aði og fyrir Hæstarétti líkt og
ekki væri um gjafsóknarmál
að ræða.

Einnig segir í áfrýjunar-
stefnu mannsins að dómi hér-
aðsdóms sé áfrýjað í því skyni
að fá kröfur áfrýjanda í héraði

teknar til greina og „til að fá
hnekkt þeirri niðurstöðu hér-
aðsdómsins  að 7. gr. laga nr.
28/1985, sbr. lög nr. 151/1995
feli ekki í sér ólögmæta mis-
munun sem fari í bága við 65.
gr. stjórnarskrár lýðveldisins
Íslands nr. 33/1944.

Þá er dómi héraðsdóms
áfrýjað til að fá hnekkt þeirri
niðurstöðu dómsins að að
áfrýjanda hafi staðið til boða
sambærileg húseign til kaups
innan sveitarfélagsins. Áfrýj-

andi telur að svo hafi ekki
verið og að stefnda hafi ekki
tekist að sýna fram á annað.“
Að auki segir að héraðsdóm-
inum sé áfrýjað til að fá hnekkt
þeirri niðurstöðu dómsins að
kaupum stefnda á eigninni
verði ekki jafnað til þess að
áfrýjandi hafi verið skyldaður
til að láta hana af hendi.

Ísafjarðarbær hefur ákveðið
að fela bæjarlögmanni, Andra
Árnasyni hrl., að fara með
málið fyrir Hæstarétti.

VesturferðirVesturferðirVesturferðirVesturferðirVesturferðir

GunnarGunnarGunnarGunnarGunnar
tekur viðtekur viðtekur viðtekur viðtekur við
af Sigríðiaf Sigríðiaf Sigríðiaf Sigríðiaf Sigríði

Sigríður Ó. Kristjáns-
dóttir lætur senn af störfum
sem framkvæmdastjóri
ferðaskrifstofunnar Vestur-
ferða á Ísafirði og hefur
Gunnar Þórðarson, fyrr-
verandi framkvæmdastjóri
Sindrabergs, verið ráðinn
sem eftirmaður hennar.

„Nú var tíunda sumrinu
mínu að ljúka og ég ætla
að fara að gera eitthvað
annað“, segir Sigríður. Að-
spurð um hvað hún hyggð-
ist gera, sagði hún það eitt
að hún ætlaði að starfa
sjálfstætt, og ekki þó að
ferðamálum.

Gunnar Þórðarson tekur
við starfi Sigríðar á næstu
dögum, en þau munu starfa
saman fyrst um sinn. „Við
förum saman á ferðakaup-
stefnu Vest Norden og ég
mun kynna hann fyrir þeim
sem ég þekki og koma
honum inn í starfið“, segir
Sigríður.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

ReksturReksturReksturReksturRekstur
gistiheimilisgistiheimilisgistiheimilisgistiheimilisgistiheimilis
samþykktursamþykktursamþykktursamþykktursamþykktur

Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur sam-
þykkt að rekið verði gisti-
heimili að Hrannargötu 8a
á Ísafirði. Taldi nefndin að
rekstur gistiheimilis á
þessum stað samrýmdist
gildandi deiliskipulagi, en
auk þess bárust engar at-
hugasemdir að lokinni
grendarkynningu vegna
málsins.

Umsögn umhverfis-
nefndar er lögð fram að
beiðni sýslumannsins á
Ísafirði vegna umsóknar
Kristjáns Í. Sigurðssonar
um rekstur ofangreinds
gistiheimilis. Þess má geta
að þrjú gistiheimili eru
þegar starfrækt á eyrinni á
Ísafirði.

Gunnar Þórðarson.

Breytt eignaraðild að Orkubúi Vestfjarða hf.Breytt eignaraðild að Orkubúi Vestfjarða hf.Breytt eignaraðild að Orkubúi Vestfjarða hf.Breytt eignaraðild að Orkubúi Vestfjarða hf.Breytt eignaraðild að Orkubúi Vestfjarða hf.

Samstarfshópi starfsmannaSamstarfshópi starfsmannaSamstarfshópi starfsmannaSamstarfshópi starfsmannaSamstarfshópi starfsmanna
og bæjarstjórnar komið á fótog bæjarstjórnar komið á fótog bæjarstjórnar komið á fótog bæjarstjórnar komið á fótog bæjarstjórnar komið á fót

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, hefur
óskað eftir því við starfs-
mannafélag Orkubús Vest-
fjarða að félagið tilnefni þrjá
starfsmenn fyrirtækisins til
þess að taka þátt í samstarfs-

hópi bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar og starfsmanna O.V.

Ásamt starfsmönnum
Orkubúsins mun bæjarráð auk
bæjarstjóra skipa hópinn, sem
ákveðið var að koma á fót í
kjölfar viðræðna bæjarins við

starfsmenn OV fyrr í sumar
vegna breyttrar eignaraðildar
að Orkubúinu og hugmynda
um sameiningu þess við önnur
orkufyrirtæki.

Mun samstarfshópurinn
m.a gegna því hlutverki að

halda starfsmönnum Orku-
búsins upplýstum um hvað
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
aðhefst í málefnum fyrirtækis-
ins og að téðir starfsmenn geti
veitt bæjarstjórn stuðning og
ráðgjöf við ákvarðanatöku.

Nýnemar við Menntaskólann á Ísafirði voru hefðinni samkvæmt teknir formlega í nemendahópinn á föstudag með til-
heyrandi vatnsgusum og sóðaskap. Sökum óblíðs veðurfars reyndist ekki unnt að sinna gróðursetningu trjáplantna í
busaskóginnn svokallaða við Seljaland, sem vaxið hefur myndarlega frá því að stofnað var til hans fyrir nokkrum árum,
en þess í stað voru busarnir leiddir í bandi um Ísafjörð og fengu þá að njóta háðsglósna bæjarbúa, sem og samnemenda
sinna. Þegar aftur var komið á skólalóð MÍ biðu böðlar nýnemanna með vatnsfyllt kar, hveitiklístur, mysu og ófáar vatns-
byssur, sem nýttust vel við að bleyta upp í busunum og hrella þá. Að herlegheitunum loknum féllust nýnemar og hinir eldri
í faðma og voru þar með busarnir komnir í virðulegra nema hóp, reiðubúnir að stunda námið af krafti í vetur.


