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Tímamót
 í lífi Svönu

í Krismu

Frosti hf., í Súðavík

Dagblaðið Vísir greindi frá
því á laugardag, að samkvæmt
endurskoðun á árshlutareikn-
ingi Frosta hf., í Súðavík hafi
eignir fyrirtækisins verið of-
metnar um 65,9 milljónir
króna, þegar gengið var til
sameiningar við Hraðfrysti-
húsið hf., í Hnífsdal.

Blaðið segir að mikil
óánægja sé á meðal þeirra
hluthafa í Hraðfrystihúsinu
hf., sem voru á móti samein-

ingunni, sem og hjá eigendum
Gunnvarar hf., en eins og
kunnugt er keypti félagið hlut
eignarhaldsfélagsins Togs hf.,
sem réð meirihlutanum í
Frosta. Fyrir þann hlut greiddu
Gunnvararmenn 524,5 millj-
ónir króna, en sú upphæð var
grundvölluð á mati á eignum
Frosta, sem samkvæmt upp-
lýsingum blaðsins, voru of-
metnar.

Eignir ofmetnar
um milljónatugi?

Patreksfjörður

Skora á Þingmenn
að stuðla að flugi
Rúmlega 250 íbúar á Pat-

reksfirði hafa sent alþingis-
mönnum Vestfirðinga  og bæj-
arstjórn Vesturbyggðar undir-
skriftarlista með áskorun um
að þessir aðilar sjái til þess að
hafið verði áætlunarflug að
nýju til Patreksfjarðar.

Þá skora íbúarnir á Al-

mannavarnaráð að láta málið
til sín taka. Einu flugsam-
göngurnar við svæðið eru til
Bíldudals, en þangað er um
17 km lengri leið frá Patreks-
firði en til flugvallarins á Pat-
reksfirði, auk þess sem yfir
tvö fjallgarða er að fara.

Ísafjarðardjúp

Óhapp Metró vélar
rakið til veðurs

Páll Halldórsson, hjá Flug-
félagi Íslands, segir í samtali
við Morgunblaðið, að hann
hafi fengið staðfest hjá Rann-
sóknarnefnd flugslysa, að
óhappið sem Metró vél félags-
ins lenti í yfir Ísafjarðardjúpi
í ágúst, hafi orsakast af veður-
farslegu fyrirbrigði.

,,Þarna var eingöngu um að
ræða veðurfarslegt fyrirbrigði

en ekkert sem má rekja til
vélarinnar sjálfrar eða flug-
eiginleika hennar," sagði Páll.

Rannsóknarnefnd flugslysa
er að ljúka skýrslu sinni um
flugatvikið, en ljóst þykir að
vélin hafi lent í svokölluðu
bylgjubroti, sérstakri tegund
af fjallabylgjum sem myndast
á mjög takmörkuðu svæði í
stuttan tíma.
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LEIKSKÓLINN SKÓLASKJÓL

Leikskólakennara eða starfsmann
vantar nú þegar í 50% starf eftir há-
degi, á leikskólann Skólaskjól.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3716.

ÍSAFJARÐARBÆR

Aðalfundur
Aðalfundur Styrktarfélags fatlaðra á Vest-

fjörðum verður haldinn þriðjudaginn 11.
nóvember á Hótel Ísafirði kl. 20:30.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Kosning stjórnar.
Önnur mál.

Stjórnin.

Haustfundur
Haustfundur Foreldrafélags Grunnskólans

á Ísafirði verður haldinn í grunnskólanum
fimmtudaginn 6. nóvember kl. 20:00.

Fundarefni:
1. Foreldrarölt og útivistarmál.
2. Bekkjarfulltrúastarf.
3. Kosning í foreldraráð.
4. Önnur mál.

Stjórnin.

Bikarkeppni Körfuknattleikssambands Íslands

Stórsigur KFÍ á Tindastóli
Á sunnudaginn áttust

lið KFÍ og Tindastóls við
á Ísafirði í 32-liða úrslit-

um bikarkeppni KKÍ í
körfubolta. Ísfirðingar

sýndu mikla yfirburði í
leiknum, sigruðu 89-67

og tryggðu sér þátttöku í
16-liða úrslitum.

Jafnræði var með lið-
unum í byrjun leiksins,
en eftir um 10 mínútur

náðu Ísfirðingar yfir-
höndinni og sigu framúr

og höfðu yfir í hálfleik
43-29. Í síðari hálfleik

hresstust leikmenn
Tindastóls um stund eftir

að Ísfirðingar misstu
Ólaf Ormsson útaf með
fimm villur, en hann var
tvímælalaust besti leik-

maður vallarins. Það
dugði þó ekki til og KFÍ

sigraði með 22 stiga
mun.

Næsti leikur KFÍ í DHL-
deildinni verður við

Skallagrím Borgarnesi
og fer hann fram á

föstudaginn kl. 20:00 í
Íþróttahúsinu á Torfnesi.
Landsbankinn á Ísafirði

hyggst bjóða eldri
nemendum Grunnskóla
Ísafjarðar á leikinn og er

tilgangurinn með fram-
takinu m.a. að styrkja
KFÍ og auka áhuga á

íþróttagreininni.
KFÍ er nú í 4. sæti

DHL-deildarinnar en
þess má geta að mót-
herjar liðsins á sunnu-

daginn, Tindastóll, er í 3.
sæti. Ótrúlegt en satt.

Íslandsmótið í 2. deild í handknattleik

Hörður beið lægri hlut gegn Þór
Á föstudag áttust lið Harðar

á Ísafirði og Þórs á Akureyri
við í 2. deild karla í handknatt-
leik á Ísafirði.

Leikurinn byrjaði frekar
rólega, ekki var mikið skorað.
Ísfirðingar virtust hafa yfir-
höndina með sinn nýja leik-
mann, Gylfa Birgisson, í far-
arbroddi, þar sem hann gerði
6 af 10 mörkum Ísfirðinga í

fyrri hálfleik, hvert öðru
glæsilegra. Þórsarar, sem
taldir eru vera með eitt sterk-
asta liðið í deildinni, voru ekki
langt á eftir því staðan í hálf-
leik var 10-8.

Í seinni hálfleik kom hinn
reyndi markvörður Þórsara,
Axel Stefánsson inná og áttu
Ísfirðingar erfitt með að koma
boltanum framhjá honum.

Um miðjan seinni hálfleik
fóru Þórsarar að taka þá Jakob
Jónsson og Gylfa Birgisson
úr umferð og við það riðlaðist
sóknarleikur Ísfirðinga og
Þórsarar náðu undirtökunum
í leiknum, en hann endaði með
tveggja marka sigri Akureyr-
inga 23-25.

Besti maður Ísfirðinga var
Pétur Magnússon markvörð-
ur, með 20 varin skot.

Eftir leikinn ræddi blaðið

við Jakob Jónsson og spurði
hann út í komandi vetur. Hon-
um líst vel á liðið og nýhafið
tímabil, þó að ekki hafi orðið
sigur í fyrstu þremur leikjum
Harðar. Leikinn gegn Þór segir
Jakob vera þann besta fram til
þessa en leikmenn Harðar
stefna ótrauðir á 4.-6. sæti í
deildinni.  Jakob vildi skora á
heimamenn að mæta á leiki
til að styðja við bakið á sínum
mönnum.

Ólafur Ormsson leikmaður KFÍ skorar hér tvö af mörgum
stigum sínum í leik KFÍ gegn Tindastól á sunnudag.

Júlíus gerði góðan túr
Frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS kom til hafnar

á Ísafirði á miðvikudaginn í síðustu viku úr mánaðarút-
haldi á Vestfjarðamiðum og var verðmæti aflans tæpar
58 milljónir króna.

Að sögn Kristjáns Jóhannssonar, framkvæmdastjóra
Gunnvarar hf., er þetta með betri veiðiferðum skipsins.
Afli upp úr sjó var 500 tonn og þar af voru 200 tonn af
þorski, 130 tonn af karfa, en restin var ýsa, ufsi og grá-
lúða.

Júlíus hélt aftur til veiða á Vestfjarðamið á föstudaginn,
en áætlað er skipið fari tvær veiðiferðir fram að jólastoppi.

Einar Gunnlaugsson og Barbara Wittstock eru nýir eigendur
efnalaugarinnar Alberts.

Ísafjörður

Efnalaugin Albert
skiptir um eigendur

Efnalaugin Albert á Ísafirði
hefur skipt um eigendur.

Sigurborg Þorkelsdóttir,
sem hefur rekið efnalaugina
um margra ára skeið seldi

reksturinn hjónunum Barböru
Wittstock og Einari Gunn-
laugssyni. Að sögn þeirra
verður reksturinn óbreyttur frá
því sem verið hefur.

Edinborg á Ísafirði

Ísland árið 2018
Arinbjörn Vilhjálmsson,

arkitekt, kynnir verðlauna-
tillögur í hugmyndasam-
keppninni „Ísland árið
2018“.

Samkeppnin var haldin
árið 1996 á vegum umhverf-

isráðuneytisins og Skipu-
lags Ríkisins. Fyrirlesturinn
er á vegum menningarmið-
stöðvarinnar Edinborg og
verður haldinn í Edinborg-
arhúsinu á laugardaginn kl.
17:00.

Sjávarútvegsfyrirtækið Básafell selur bátaflotann

Veiðiheimildir fylgja skipunum
Gengið hefur verið frá sölu

línubátsins Styrmis frá Bása-
felli til Gunnlaugs Þ. Ævars-
sonar skipstjóra í Keflavík,
en Styrmir sem er 270 tonn að
stærð, var áður í eigu Kambs
á Flateyri. Báturinn er nú í
slipp í Njarðvík, en verður
afhentur nýjum eigendum

innan skamms.
Að sögn Halldórs Jónsson-

ar hjá Básafelli fara einhverjar
aflaheimildir með bátnum, en
hann segir slíkt óhjákvæmi-
legt til að af sölu geti orðið.
Samtals er um að ræða 112
tonna þorskkvóta og 60 tonna
ufsakvóta.

Básafell vinnur nú að sölu
Jónínu og Gyllis sem ekki
hafa verið í rekstri um tíma
og segir Halldór viðræður
standa yfir við væntanlega
kaupendur. Páll Jónsson er
einnig til sölu, en hann er án
veiðileyfis.

„Gangurinn í sölu báta í dag

er á þann veg að menn verða
að láta lítilsháttar heimildir
fylgja þeim til að liðka til fyrir
sölu. Helst viljum við auðvit-
að selja þá kvótalausa, en
eigum ekki margra kosta völ.
Þetta er óverulegt magn og
breytilegt eftir  samningum,“
sagði Halldór.
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Kynntu þér vetrarskoðunina okkar
áður en þú ákveður annað

Vetrarskoðun

Til leigu
Til leigu er 4ra herbergja íbúð á Eyrinni á

Ísafirði. Laus nú þegar.
Upplýsingar í síma 456 5367 á daginn.

Atvinna
Óskum að ráða nú þegar starfsfólk í veit-

ingasali - ekki yngri en 20 ára. Vaktavinna.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri

alla virka daga frá kl. 08:00-17:00 á skrif-
stofu að Mánagötu 1.

FJÓRÐUNGSSJÚKRAHÚSIÐ
Á ÍSAFIRÐI

Ræstingarstjóri
FSÍ óskar að ráða ræstingarstjóra í 50%

starf frá 1. janúar 1998. Umsækjandi þarf
að hafa reynslu í ræstingum (helst með
moppukerfi) og tölvukunnátta er æskileg.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
1. desember nk., vegna starfsaðlögunar.

Umsóknarfrestur er til 17. nóvember
1997. Upplýsinar veita hjúkrunarforstjóri
eða ræstingarstjóri í síma 450 4500.

Óvissa í sjúkraflugsmálum á Vestfjörðum

Ríkinu  er skylt að standa
við þjónustuskuldbindingar
samkvæmt lögum

Málefni sjúkraflugs á Ísa-
firði eru enn í uppnámi, en
eins og greint frá frá í blaðinu
fyrir skömmu þá gera ákvæði
um hvíldartíma í nýjum kjara-
samningum flugumferðar-
stjóra það að verkum að þeim
er meinað að fara í útköll að
nóttu til vegna sjúkraflugs, en
það myndi leiða til aukins
kostnaðar. Í síðustu viku gerð-

ist það að flugvél Íslandsflugs
fór í sjúkraflug í myrkri án
þess að brautarljós væru
kveikt því enginn var starfs-
maður í flugturninum. Menn
óttast að Íslandsflug kunni að
hætta að annast flugið í ljósi
aðstæðna og vilja að þrýst
verði á flugmálayfirvöld að
bæta úr þessu ástandi.

„Þetta mál hefur ekki verið

tekið upp við bæjaryfirvöld
með neinum hætti. Þetta er
verkefni sem ríkið á að sinna
og ef ríkið ræður ekki við
verkefnið þá verður það að
viðurkenna það. Við getum
vísað til nýliðinna atburða
sem er kennaraverkfallið. Rík-
ið hélt því fram, og alveg með
réttu, að það væri á verkefna-
skrá sveitarfélaga að semja

við kennara. Sjúkraflugið er
sambærilegt að því leyti að
ríkið verður að standa við
þjónustuskuldbindingar sem
það hefur samkvæmt lögum.

Það er fyrst fremst hlutverk
sjúkrahússins og stjórnar þess

að reka þetta mál og ef illa
gengur þá er eðlilegt að leitað
verði liðsinnis bæjaryfirvalda
og ekki eingöngu hér á Ísa-
firði, heldur allra sveitarfélaga
sem aðild eiga að sjúkrahús-
inu. Mér finnst raunar að til
slíks eigi ekki að þurfa að
koma,“ sagði Kristján Þór
Júlíusson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, í samtali við
blaðið.

Að sögn Hreins Pálssonar,
formanns stjórnar Fjórðungs-
sjúkrahússins á Ísafirði er sí-
felldum þrýstingi beitt í þess-
um málum af hálfu sjúkra-
hússins. „Ef rétt er að fólki
finnist stjórn sjúkrahússins
ekki beita sér nægilega mikið
í þessum málum, þá ætti það

kannski að tala við stjórnina
áður en það fer í blöðin. Flug-
málastjórn vill ekki borga
kostnað vegna útkalla að nóttu
til, en í athugun er hvað hægt
er að gera í því. Eins og þú
veist, þá er erfitt þegar fara
þarf milli tveggja ríkisstofn-
ana og það gerist ekki einn
tveir og þrír. Hvort ég ætli að
beita mér fyrir því að þetta
eða hitt málið verði tekið upp
innan stjórnar sjúkrahússins
get ég ómögulega sagt til um.
Allt sem snertir sjúkrahúsið
er alltaf í vinnslu og það
verður ekkert slakað á. Það er
okkar sem rekstraraðila að
sjúkrahúsinu að sjá til þess að
allt verði í sem besta lagi,“
sagði Hreinn.

Ísafjarðarflugvöllur.

Vetrarskoðun
atriði til að auðvelda þér vetur-
inn og þér líður miklu betur, að

ekki sé talað um bílinn18
Innifalið er:

 1. Skipt um kerti.
 2. Skipt um platínur. *

 3. Athuga loftsíu.
 4. Skipt um bensínsíu. *

 5. Mótorstilling.
 6. Skipt um viftureim.

 7. Mæla hleðslu og rafgeymi.
 8. Hreinsa og smyrja rafgeymis póla.

 9. Athuga rúðuþurrkur.

10. Setja ísvara á rúðusprautur.
11. Athuga öll ljós.

12. Mæla frostþol kælivökva.
13. Athuga pústkerfi.

14. Smyrja hurðalæsingar og lamir.
15. Athuga með olíu á vél.

16. Bera silicon á þéttikanta.
17. Athuga dempara.

18. Setja á spíssahreinsir. **

Innifalið efni: Kerti, platínur, bensínsía, ísvari í rúðusprautur, silicon og spíssahreinsir.

* bíll með blöndung. ** bíll með EFI

Kynntu þér vetrarskoðunina okkar
áður en þú ákveður annað

Fast verð:
4 cyl. kr.  7.980.-
6 cyl. kr.  9.680.-
8 cyl. kr. 10.930.-

Pöntunarsími

456 4580

Bílatangi
Suðurgötu 9, Ísafirði
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Ætli ég úreldi  ekki mig
og bátinn samtímis

Ætli ég úreldi  ekki mig
og bátinn samtímis

Rafn Oddsson, 71 árs, hefur stundað rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi frá árinu 1963

Pantanasíminn
er 456 3367

Ólafur Jóhannesson og Rafn Oddsson um borð í Gunnari Sigurðssyni ÍS-13. Þeir félagar
komu með fullfermi að landi á fyrsta veiðidegi rækjuvertíðarinnar í Ísafjarðardjúpi á
þessu hausti.

Rafn Oddsson, 71 árs, hefur stundað rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi frá árinu 1963

Rafn og Ólafur Jó-
hannesson róa á báti

Rafns, Gunnari Sigurðs-
syni ÍS, og komu með

3,5 tonn af rækju til
Ísafjarðar í síðustu viku á

fyrsta degi rækjuver-
tíðar. Aflinn fékkst í

þremur hölum og tók
róðurinn ekki nema tvo

tíma. Blaðið sló á
þráðinn til Rafns á

föstudaginn og spurði
hann fyrst hvort ekki

mætti álykta sem svo að
djúpið væri fullt af rækju

miðað við svona afla-
brögð?

�Sjáðu til. Það væri nú
voðalega lélegt útlit á

rækjuveiði ef ekki fiskast
vel fyrsta daginn. Það er

að vísu lélegt útlit og
með versta móti held

ég. Veiðin er alltaf
langbest fyrst eftir að

veiðar hefjast og rækjan
er þá jafnan stærst.

Síðan dregur úr veiði og
rækjan smækkar eftir

því sem líður á vertíðina.
Menn voru að fá upp í
6,5 tonn þennan fyrsta

dag og samtals komu á
land um 60 tonn af um

27 bátum.�
Rafn segir útlit rækju-

veiða slæmt í Ísafjarðar-
djúpi og þá ekki síður í

Arnarfirði. Í djúpinu segir
hann rækju vera fyrir

innan Æðey og eitthvað
inn á Ísafjörð og inn með

Rafn Oddsson.

hérna inn á undanförn-
um tveimur til þremur

árum og mér finnst
trúlegt að hann hreki

rækjuna  inn í djúp.
Þorskurinn ræðst á

rækjuna og étur hana og
hún þjappast saman og
leitar undan á flótta. Svo

er það auðvitað mann-
skepnan. Fiskifræðingur

sagði um daginn að
þorskurinn væri slæmur

en við værum ennþá
verri. Auðvitað drepum

við rækjuna og sú rækja
verður auðvitað ekki

eldri. En, ég verð nú að
segja eins og er, að við
höfum eingöngu drepið

það magn sem fiski-
fræðingar hafa ráðlagt
þannig að ég veit ekki

hver er slæmur. Mér
fannst að í fyrra hefði

kvótinn átt að vera
minni. Þeir gáfu fyrst út
kvóta upp á 1500 tonn
minnir mig eða svipað

og núna, en bættu síðan
við um 700 tonnum.

Rækjan var á svo litlu
svæði og ég óttaðist að

hún þyldi ekki þetta
mikla veiði. Sumir vilja
fiska á meðan eitthvað
pínulítið fæst, en ég er

smeykur um að kvótinn
núna sé of mikill. Það er

í fyrsta sinn núna í
langan tíma sem rækju-

sjómenn koma sér
saman um að hafa

Bæjarhlíðinni að Borgar-
ey. Þegar útlit sé gott þá
sé rækju að hafa um allt

djúp, inn á fjörðum og
víðar, svo sem í Jökul-

fjörðum. �Víkararnir hafa
oft gert það gott í

Jökulfjörðum og jafnvel
verið þar allan veturinn.
Þar er hins vegar engin

rækja núna og engin
rækja í útdjúpinu.�

Smeykur um að kvótinn
núna sé of mikill
Rafn segir rækjuna

sækja í útdjúpið þegar
hún fái frið, en þar sé

mikið af  ungum þorski
núna. �Það hefur tölu-
verður þorskur komið

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI •      % 456 3940 & 456 3244 • o 456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins

sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar

á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Hnífsdalsvegur 27: 182m² glæsileg
íbúð ásamt 413m² iðnaðarhúsnæði í
góðu standi. Tilboð.óskast.
Lyngholt 8: 138m² einbýlishús á einni
hæð ásamt 31m² bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,-
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,-
Seljalandsvegur 48: 188m² einbýlis-
hús á þremur pöllum ásamt bílskúr.
Gott útsýni. Skipti á ódýrari eign.
Verð: 12.700.000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús (4ra
herb.) ásamt geymslu, kjallara og
skúr. Nýmálað. Góð kjör í boði. Verð:
7.800.000,-
Skipagata 11: 78,4m² einbýlishús á

 Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 4a: Lítið einbýlishús,
endurnýjað að hluta. Verð:
2.100.000.
Hafraholt 10: 144,4m² enda rað-
hús á tveimur hæðum ásamt
22,4m² bílskúr. Verð: 9.300.000,-
Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Skipti á minni eign
möguleg.  Verð: 9.500.000,-
Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign möguleg. Verð:
9.400.000,-
Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,-

Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er öll nýmáluð. Verð:
4.600.000,-
Fjarðarstræti 38: 70 m² 3ja - 4ra her-
bergja íbúð á rishæð ásamt geymsl-
um. Íbúðin er mikið endurgerð. Verð:
4.000.000,-
Hreggnasi 12: 60m² íbúð í vestur-
enda í tvíbýlishúsi ásamt kjallara.
Verð: 2.100.000.-
Pólgata 6: 55m² íbúð á 1. hæð í fjöl-
býlishúsi ásamt herb. í kjallara, innan-
gengt úr íbúð. Sér inngangur. Tilboð
óskast.
Pólgata 6: 52m² risíbúð á 3. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt geymslu í kjallara.
Mikið endurnýjað. Verð: 3.900.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
6.000.000,-
Stórholt 7: 76m² íbúð á þriðju hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,-
Stórholt 7: 74,6m² íbúð á fyrstu hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,-
Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,-
Stórholt 11: 80m² íbúð á 3. hæð til
hægri í  fjölbýlishúsi.  Verð:
5.900.000,--
Stórholt 11: 80m² íbúð á 2. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 6.900.000,-

Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4m² bíl-skúr. Verð: 8.900.000,-

tveimur hæðum ásamt eignarlóð. Öll
tilboð skoðuð. Verð: 4.500.000,-
Sólgata 7: 100m²  einbýlishús
endurnýjað að hluta. Barnavænn
garður. Kjallari ca. 50m². Verð:
7.000.000,-
Stekkjargata 4: 106,9m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt kjallara.
Verð: 2.100.000.-
Strandgata 3b: 32,6m² lítið einbýlis-
hús á tveimur hæðum. Verð:
600.000.-
Urðarvegur 13: 85m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð:
5.500.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 11.800.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á 3
pöllum ásamt innbyggðum bílskúr.
Góð kjör. Öll tilboð skoðuð. Verð:
11.900.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi. Skipti á minni eign
á Eyrinni möguleg. Verð: 6.500.000,-
Fjarðarstræti 6: 122m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:

6.500.000,-
Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja her-
bergja í risi. Skipti á minni eign mögu-
leg. Verð: 7.500.000,-
Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í  tvíbýlishúsi. Íbúðin
er laus 1. janúar 1998. Verð:
6.900.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 3-4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herb. íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi ásamt
stórum bílskúr. Fallegt útsýni. Verð:
10.700.000,-
Stórholt 11: 103m² 4ra herb. íbúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi ásamt  bíl-
geymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800.000,-
Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggð-
um bílskúr. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 7.800.000,
Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:7.900.000,-
Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Skipti möguleg. Verð:
6.700.000,
Túngata 18:  89,2m² 4ra herbergja
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í fjölbýlis-
húsi. Húsið allt uppgert.Möguleg
skipti á minni eign. Verð: 6,900,000,-

 3ja herbergja íbúðir

Stórholt 11: 72,6m² íbúð á 1. hæð í
fjölbýlishúsi. Verð: 4.500.000,-
Túngata 20: 74,9m²  uppgerð íbúð í
fjölbýlishúsi. Laus fljótlega. Tilboð
óskast.
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
fjölbýlishúsi ásamt  sér geynslu. Verð:
6.500.000,-

2ja herbergja íbúðir

Grundargata 2: 50,5m² íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 3.800.000,-
Hreggnasi 12: 25m² einstaklings-
íbúð í austurenda í tvíbýlishúsi. Verð:
600.000.-
Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð. Verð:
4.900.000,-
Túngata 12: 62m² íbúð í kjallaraí þrí-
býlishúsi. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 3.900.000,-
Túngata 20: 53,4m² íbúð á 3. hæð í
fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan. Verð:
5.400.000,-
Sundstræti 29: 55m² íbúð á n. h. í
þríbýlishúsi. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 2.200.000,-
Bílskúr að Túngötu 22: 23,3m²
einangraður með rafmagni.

Móholt 9: 152m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Laust fljótlega. Skipti möguleg. Verð: 11.900.00,-

Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlish.á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Stór sólpallur og ræktuð lóð. Verð:

13.500.000,-
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vikukvóta. Ég held að
þetta sé tilkomið vegna

þess að það eru fleiri
uggandi um rækjuna en

ég.�
Gunnar Sigurðsson ÍS

er 11 tonn að stærð og
Rafn má fiska 3 tonn á

viku. Hann fór þess
vegna aðeins einu sinni
á sjó í síðustu viku þar

sem hann fékk skammt-
inn, eins og hann kallar

það, en heildarkvóti
hans er 40 tonn. En er

ekki sárt að komast ekki
á sjó þegar svo vel aflast

og blíðast er og best á
haustin?

�Ég held að hag-
kvæmt sé að hafa þetta

svona. Ef ekki, þá
værum við að róa alla

sjö daga vikunnar.
Rækjan, og sérstaklega
sú stærri, er nú þannig

gerð að hún reynir að
forða sér. Besta veiðin
er eftir að rækjan hefur

verið hvíld og ég held að
maður fái fleiri kíló á líter

af olíu með því að hafa
þetta svona.�

Áður var hægt að taka
trollið heim og gera við það

Rafn hóf rækjuveiðar í
Ísafjarðardjúpi árið 1963

og hefur stundað þær
óslitið síðan, að undan-

skildum parti úr vetri
þegar hann þurfti að láta
skipta um legur í báðum
mjöðmum, eins og hann

orðar það. Legurnar
hafa reynst vel og Rafn

segist vera góður til
heilsunnar. Rafn segir
veiðarnar hafa breyst

mikið síðan í upphafi og
þá sérstaklega veiðar-

færin.
�Veiðarfærin hafa

breyst og bátarnir hafa
stækkað. Fyrst voru

notuð lítil troll sem voru
mjög meðfærileg. Ef

það rifnaði hjá manni,
eins og kom nú fyrir

áður fyrr, þá gat maður
rúllað saman trollinu,

farið með það heim og
gert við það þar. Menn

gátu þá tekið hlerana og
lyft þeim með handafli

upp í gálgann. Núna er
ég með lítinn bát, en
hvor hleri er 280 kíló

sem er miklu þyngra en
báðir hlerarnir og trollið
var til samans hér áður

fyrr. Trollin hafa stækkað
og það má kannski

segja að þetta sé heldur
stórt fyrir litla báta, en

menn þurfa að vega
þetta og meta hver fyrir

sig.�

Ekkert verra að fara fram hjá
fiskinum í svarthvítu en í lit

Rafn segir verð inn-
fjarðarrækju hafa lækk-

að mikið frá því sem
áður var, en þegar best

lét hafi það um tíma
verið um tvö og hálft

þorskverð. Eftir því sem
fleiri möguleikar hafi

skapast til rækjuveiða,
t.d. úthafsveiðar, hafi

verð þróast til lækkunar.
Í dag fáist miklu betra
verð fyrir góðan þorsk

en rækjuna. Fyrir kíló af

góðri innfjarðarrækju
fást nú um 78 krónur.
Meðalverð hjá Rafni í

fyrra var 66 krónur fyrir
kílóið, en sama verð er í

gildi nú. Blaðamanni
minnir að áður fyrr hafi
oft verið mikil átök um

rækjuverð í upphafi
vertíða, en man ekki eftir

slíku síðustu ár. Taka
rækjusjómenn í dag

bara það sem að þeim
er rétt?

�Það virtist vera
þannig núna að menn
sæu ekki annað en að

komast af stað til veiða.
Okkur var boðið sama

verð og í fyrra og menn
virðast hafa ákveðið að
una því. Annars hélt ég

að þegar maður byði
einhverjum eitthvað, þá
reiknaði maður með að

fá gagntilboð og svo
mættust menn á miðri
leið. Að þessu sinni var

ekki gerð tilraun til
samninga, bara farið af

stað. Kannski voru menn
orðnir leiðir eftir sumar-
fríið eða þá að þeir vilja

styrkja fyrirtækin sem
standa víst ekkert of vel,

ég skal ekki segja. Ég
hefði viljað fá betra verð,

en ég gerði svo sem
ekki neinar kröfur sjálfur.
Ég sá bara að allir vildu

fara af stað. Ef menn
ætla sér að fá betra verð

þá eiga þeir að semja
um það fyrst á vertíðinni,

en ekki þegar rækjan
verður lélegri eins og

hún verður alltaf þegar
líður á haustið.�

Rafn hefur ekki verið á
handfærum á sumrin

síðan fyrir þremur árum
þegar hann lét skipta

um legurnar. Hann notar
nú sumrin til að viðhalda

bátnum og af Gunnari
Sigurðssyni, sem er 23
ára gamall, má sjá að

þar er ekki kastað til
höndum. Báturinn er

búinn ýmsum tækjum,
en ekkert endilega

tækjum af fullkomnustu
og nýjustu gerð. Rafn
notast t.d. við svart-

hvítan dýptarmæli og
segir ekkert verra að

fara fram hjá fiskinum í
svarthvítu en í lit. Rafn

segist ekki hafa mikinn
þorskkvóta og hann sjái

sér meiri hag í því að
leigja hann öðrum en

veiða hann sjálfur. �Það
er betra fyrir mig að
leigja kvóta fyrir t.d.

milljón og halda eftir 600
þúsundum af því, en að

veiða kvótann með
tilheyrandi útgerðar-

kostnaði, tryggingum og
fleiru.�

- En er Rafn ekki farinn
að huga að því að

setjast í helgan stein?
�Ég ætla að halda

eitthvað áfram á meðan
ég get. Það er nú ekki

orðið gott að fá menn til
að gera við svona

trébáta, það eru ekki
allir sem kunna þetta. Í

dag er þetta hægt í
Hafnarfirði og austur á

fjörðum. Ég hangi á
þessu eitthvað áfram á
meðan ég fæ skoðun á
bátinn og ætli ég úreldi

okkur ekki bara sam-
tímis,� sagði Rafn.

Orri ÍS-20 liggur nú bundinn við bryggju á Ísafirði, þar sem fyrirhugaðar eru miklar breytingar á skipinu.

Breytingar á tveimur togurum Básafells hf

Heildarkostnaður við breytingarnar
áætlaður um 225 milljónir króna

Básafell hf. á Ísafirði hef-
ur ákveðið að breyta togar-
anum Orra í rækjufrystiskip
og eru fyrirhugaðar miklar
breytingar á skipinu. Áætlað
er að lengja Orra um 12 met-
ra, rækjulína verður sett um
borð og skipta á um spila
auk annarra minni breyt-
inga. Útboð standa yfir og

að sögn Halldórs Jónssonar
hjá Básafelli, er óljóst á
þessari stundu hvar verkið
verður unnið og hversu langan
tíma það tekur. Áætlaður
kostnaður er um 175 milljónir
króna.

Básafell hyggst breyta
Sléttanesi að öllu leyti í flaka-
frystiskip, en skipið er nú út-

búið búnaði til vinnslu bæði
rækju og bolfisks. Fyrirætlanir
þessar kalla á töluverðar
breytingar og hefst vinna við
þær í janúar. Einnig verður
skipt um spil og ljósavél í
skipinu og er heildarkostnaður
við breytingarnar áætlaður 50
milljónir króna.

„Við höfum verið í endur-

skipulagningu á vinnslunni
í landi og í framhaldi af því
tökum við fyrir skipastólinn.
Áætlanir fyrirtækisins
ganga út frá því að okkar
afli verði sóttur af tveimur
rækjufrystiskipum, einu
bolfiskfrystiskipi og einum
ísfisktogara,“ sagði Halldór
Jónsson í samtali við blaðið.

Norræn bókasafnavika hefst á mánudag

Lesið úr Egilssögu við kertaljós
Norræn bókasafnavika,

sem gefið hefur verið heitið
,,Í ljósaskiptunum - orðið í
norðri” hefst á mánudag og
mun standa til sunnudagsins
16. nóvember. Með bóka-
safnaviku er ætlunin að beina
athygli fólks að sameiginleg-
um menningararfi íbúa á
Norðurlöndum og hefst því
vikan með sama hætti og á
sama tíma í öllum bókasöfn-
um Norðurlanda, þ.e. með því
að rafljós verða slökkt, kveikt
á kertum og lesinn sami kafli
úr Egils sögu.

Lestur úr Egils sögu hefst á
bókasafninu á Ísafirði á mánu-
dag kl. 18. Að lestrinum lokn-
um, sem verður í höndum Ól-
afs Helga Kjartanssonar,
sýslumanns á Ísafirði, munu
nemendur úr Tónlistarskóla
Ísafjarðar sjá um tónlistar-
flutning auk þess sem sýning
verður á bókum eftir norræna
höfunda og á efni um vinabæi
Ísafjarðar. Miðvikudaginn 12.
nóvember kl. 21, verður kvik-
myndin ,,Lust och Fagring
Stor” sem var framlag Svía til
Óskarsverðlaunanna á síðasta
ári, sýnd í Ísafjarðarbíói. Að-
gangur er ókeypis en bent er á
að myndin er bönnuð innan
12 ára. Sunnudaginn 16. nóv-
ember kl. 16 verður síðan dag-
skrá í gamla sjúkrahúsinu á
Ísafirði. Þar mun barnakór
syngja nokkur lög auk þess

sem boðið verður upp á
upplestur og sænskan barna-
dans, þar sem börn úr Bolung-
arvík verða í aðalhlutverki.

Upplestur úr Egils sögu
hefst á sama tíma í bókasafn-
inu í Bolungarvík og á Ísafirði.
Lesari verður Ólafur Krist-
jánsson, bæjarstjóri. Að lestr-
inum loknum munu eldri
borgarar leiða söng auk þess
sem boðið verður upp á har-
monikkuleik. Á þriðjudag kl.
18 mun Hulda Kristjánsdóttir
sjá um kynningu á Svíþjóð
auk þess sem boðið verður
upp á sænskan barnadans.
Daginn eftir, miðvikudaginn
12. nóvember kl. 18, mun Elín

Jónsdóttir kynna Noreg,
grunnskólanemar syngja fyrir
viðstadda auk þess sem boðið
verður upp á kynningu á
bókum frá Finnlandi.
Fimmtudaginn 13. nóvember
kl. 18 hefst kynning á Dan-
mörku í umsjón Halldóru
Kristjánsdóttur og á Færeyj-
um í umsjón Magnúsar Ólafs
Hanssonar. Þá verður kynning
á bókum frá Grænlandi og
fiðluleikur. Öll framangreind
atriði fara fram í bókasafninu.

Sunnudaginn 16. nóvember
kl. 15 hefst síðan dagskrá í
sal Grunnskóla Bolungarvík-
ur. Þar mun lúðrasveit leika
undir stjórn Gísla Magnús-

sonar, börn munu sýna sænsk-
an barnadans auk þess sem
leikskólabörn munu sjá um
skemmtiatriði. Þá verður
hljóðfæraleikur, dagskrá um
Jónas Hallgrímsson í umsjón
Elísabetar Kristjánsdóttur og
skólabarna og skólabörn
munu syngja nokkur lög. 1.
bekkur Grunnskóla Bolungar-
víkur mun sjá um skemmtiat-
riði auk þess sem boðið verður
upp á veitingar. Lestrarátak á
norrænum bókmenntum verð-
ur í grunnskólanum í Bolung-
arvík alla vikuna auk þess sem
kynntar verða norrænar kvik-
myndir.

Dagskrá norrænu bókasafnavikunnar á Ísafirði lýkur með dagskrá í Safnahúsinu.
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Leiðari

Málþing  Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða  um fra

Ljósleiðarinn  er mikilv
vinnutækifæri landsby

Einar Snorri Magnússon, markaðsráðgjafi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða í ræðustól.
Við borðið sitja Halldór Halldórsson, framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga,
Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður og Ingibjörg Vagnsdóttir, sem stjórnaði pallborðs-
umræðum.

Á þriðjudag í síðustu viku
hélt Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða málþing á Hótel
Ísafirði undir yfirskriftinni
Framtíðarsýn Vestfirðinga.
Um 80-90 manns sóttu þingið
sem var hluti dagskrár menn-
ingarvikunnar Veturnætur, en
henni lýkur á sunnudaginn.

Þorsteinn Gunnarsson,
rektor háskólans á Akureyri
og Drífa Sigfúsdóttir, forseti
bæjarstjórnar Reykjanesbæj-
ar og formaður Neytendasam-
takanna, áttu samkvæmt dag-
skrá að vera frummælendur
ásamt fleirum, en þar sem
ekki gaf til flugs mætti hvor-
ugt þeirra.

Erindi Drífu, Vestfirðir í
augum aðkomumannsins, féll
niður, en erindi Þorsteins,
Framtíðarhorfur landsbyggð-
arinnar, flutti Einar Snorri
Magnússon, markaðsráðgjafi
Atvinnuþróunarfélagsins.

Aðrir frummælendur voru;
Sigurður Viggósson, fram-
kvæmdastjóri Odda á Pat-
reksfirði, sem talaði um
möguleika í atvinnulífi á Vest-
fjörðum, Magnea Guð-

mundsdóttir, forseti bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar, sem
lýsti hugmyndum sínum um
Ísafjarðarbæ eftir 10 ár og
Bryndís Friðgeirsdóttir, kenn-
ari og svæðisstjóri Rauða
krossins á Ísafirði, sem fjallaði
um menningarlíf á Vestfjörð-
um.

Þegar frummælendur höfðu
lokið erindum sínum hófust

pallborðsumræður undir
stjórn Ingibjargar Vagnsdótt-
ur, þar sem frummælendur,
auk Einars K. Guðfinnssonar
alþingismanns og Smára Har-
aldssonar bæjarfulltrúa, svör-
uðu spurningum fundar-
manna.

Mörg sjónarmið komu fram
hjá fundargestum sem al-
mennt voru sammála um að

gæta þyrfti meiri jákvæðni og
bjartsýni meðal Vestfirðinga.
Bent var á að þau vestfirsku
þjónustu- og framleiðslufyrir-
tæki sem hvað bestum árangri
hafa náð, eru sprottin úr jarð-
vegi sem Vestfirðingar hafa
mikla þekkingu og reynslu af,
þ.e. sjávarútveginum. Menn
voru hvattir til að beina
sjónum sínum frekar að slík-

Vestfirðir glata 478 störfum vegna minnkandi afla sóknardagabáta.

Silfurtorg
Þá fyrst rís kaupstaður

undir nafni að þar sé að finna
torg. Ókunnur og villuráf-
andi maður í borg eða bæ getur verið viss um að þá séu
honum allar leiðir færar þegar hann finnur torg; miðdepil
mannlífs og umsvifa, þaðan sem allar leiðir liggja og þar
sem hjartað slær.

Kaupstaður, sem ekki á torg er ekki upp á marga fiska.
Um kaupstað sem státar af torgi er allt aðra sögu að segja.
Að ekki sé nú talað um þegar nafngiftin er dregin af
eðalmálmi.

Silfurtorg varð fljótt miðdepill þess verslunarhverfis
sem þróaðist á Ísafirði og var með slíkum blóma fyrr á
árum að vandfundinn var samanburður í bæjarfélögum
hérlendis af svipaðri stærð.

Þótt ef til vill megi orða það svo að Silfurtorgið á
Ísafirði muni tímanna tvenna eru verslanir enn sem fyrr
megin hluti þess ramma, sem umlykur torgið. Til að
undirstrika mikilvægi þess sem kjarna hins nýja Ísa-
fjarðarbæjar eru þar nú auk verslana af ýmsu tagi,
Stjórnsýsluhúsið og Hótel Ísafjörður.

Svo árum skipti tók Silfurtorgið litlum breytingum.
Fasti punkturinn í tilvist þessa opna svæðis, sem í sjálfu
sér var ekkert frábrugðið holóttu malargötunum þvers
og kruss um eyrina, var ,,prófessorinn”, heljarmikill,
steinsteyptur ljósastaur, sem að sögn dró nafngift sína af
tilteknu atviki, sem ekki verður nánar vikið að.

En nú er hún Snorrabúð stekkur. Meira að segja
bárulaga malbikið, sem leysti malargöturnar af hólmi og
hellulagða eyrin fyrir framan gamla Útvegsbankann og
arftaki prófessorsins, mjónulegur járnstaur, sem engan
veginn stóðst samanburð við gamla prófessorinn, allt
þetta er nú horfið á vit þess liðna.

En torgið blífur. Og það sem meira er og mest um vert.
Ísafjarðarbær hefur eignast nýtt hjarta, nýtt Silfurtorg.
Miðbær Ísafjarðar hefur tekið stakkaskiptum. Hið nýja
torg setur nú þegar mikinn svip á bæinn og mun gera það
í ríkari mæli þegar verkinu lýkur að fullu.

Á því er enginn vafi að hið nýja Silfurtorg mun vekja
athygli þeirra er bæinn sækja heim. Það ber vitni um
framsýni og stórhug.

En, vandi fylgir vegsemd. Margt er það í mynd hins
nýja torgs sem virðist brothætt. Þess vegna verðum við
að slá skjaldborg um það með góðri umgengni. Sýna að
við metum það sem vel er gert.

Allt annað væri vanþakklæti og engum sæmandi. Og
svo er að halda áfram. Það þurfa fleiri opin svæði í bæn-
um andlitslyftingu.

s.h.

Þingeyri

Rauðsíða kaupir
Rauðsíða ehf. hefur fest kaup á hluta búnaðar Básafells

í Norðurtangahúsinu, en hann mun verða settur upp í fisk-
vinnslu fyrirtækisins á Þingeyri. Um er að ræða vinnslulínur
og lausfrysti. Samkvæmt upplýsingum frá Básafelli er
þetta aðeins lítill hluti tækjabúnaður Norðurtangans og er
unnið að sölu þess sem eftir stendur.

Ísafjörður

Bikar í bænum
Í umfjöllun um íþróttahátíð G.B.  kom fram að Bolvíkingar

hafi verið sigurvegarar hátíðarinnar frá upphafi.  Formaður
nemendafélags G.Í. hafði samband við blaðið og vildi leið-
rétta þennan misskilning. „Ísfirðingar unnu hátíðina árið
1988 og ég held að Ísfirðingar og Bolvíkingar hafi deilt bik-
arnum 1991 og síðan í ár“ sagði formaðurinn.

Geirþjófsfjörður

Neyðarblys á lofti
Um miðjan dag á laugardag barst lögreglunni á Ísafirði

tilkynning frá rjúpnaskyttu um að neyðarblys hefði sést á
lofti yfir Geirþjófsfirði. Lögreglunni á Patreksfirði var
gert viðvart, en hún hafði þá kallað út björgunarsveitina á
staðnum. Í ljós kom að þarna voru menn á ferð á bát sem
hafði orðið vélarvana og var hann dreginn til Brjánslækjar.
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amtíðarsýn Vestfirðinga

vægasta at-
yggðarinnar

Vestfirðingar fylltu salarkynni Hótel Ísafjarðar og tóku þátt í umræðum um framtíðarsýn Vestfirðinga.

um atvinnurekstri. Fjarkenn-
sla og fjarvinnsla eru orð sem
oft voru látin falla á málþing-
inu og greinilegt að Vestfirð-
ingar horfa mjög til þessara
þátta við uppbyggingu nýrra
atvinnu- og menntunartæki-
færa. Einnig komu fram mikl-
ar væntingar til Þróunarseturs
Vestfjarða, sem áætlað er
komið verði á fót á næsta ári

Kröfur um fjölbreytni
Erindi rektors háskólans á

Akureyri þótti mjög áhuga-
vert, að öðrum ólöstuðum.
Hann byrjaði á stuttu yfirliti
um búsetuþróun í landinu þar
sem fram kom, að sé orsaka
fólksfækkunarþróunar á
landsbyggðinni leitað, megi
telja að búsetuval mótist meira
af hugarfari en efnislegum
þáttum líkt og fyrr.

„Fram undir 1970-80 gerði
stór hluti þjóðarinnar sér að
góðu að hafa atvinnu sem
veitti góð laun og öruggt hús-
næði. Hin síðari ár hefur þetta
breyst. Fólk gerir meiri kröfur
sem endurspegla breytingar í

menntamálum, atvinnulífi,
menningu o.fl. Nú gerir fólk
kröfur um fjölbreytta starfs-
möguleika, greiðar samgöng-
ur, góða menntun barnanna,
barnagæslu, örugga heilbrigð-
isþjónustu og fjölbreyttar
tómstundir. Þau byggðarlög
sem bjóða ekki upp á slíka
þjónustu, og þar sem slík
þjónusta er ekki í nágrenninu,
missa fólkið frá sér, einkum
yngra fólkið.“

Þorsteinn sagði að almennt
séð væru þeir einhliða fólks-
flutningar sem nú eiga sér stað
ónauðsynlegir og að þeir
myndu hafa mjög alvarlegar
afleiðingar fyrir framtíðarbú-
setu í landinu ef stjórnvöld
gripu ekki til aðgerða til úr-
bóta.

Höfuðborgarsvæðið
eflt á kostnað

landsbyggðarinnar
„Þvert gegn því sem stjórn-

völd halda fram þá hefur
byggðastefna sú, sem hér hefir
verið rekin á undanförnum ár-
um, fyrst og fremst miðast

við það að efla höfuðborgar-
svæðið á kostnað landsbyggð-
arinnar. Smæð íslenska þjóð-
félagsins, fámennisstjórnun
og persónuleg fyrirgreiðsla
gerir það að verkum að starf-
semi íslenska stjórnkerfisins
sem staðsett er í Reykjavík
miðar fyrst og fremst að því
að þjóna íbúum höfuðborgar-
svæðisins en ekki íbúum alls
landsins. Stjórnvöld hafa enda
að mestu látið hjá líða að nota
þá valkosti sem fyrir hendi
eru til þess að ná jafnvægi í
búsetuþróun í landinu.

Mikilvægt er að þeir sem
trúa á framtíðarbúsetu á lands-
byggðinni geri sér grein fyrir
þessu og taki málin í eigin
hendur.  Vestfirðingar verða að
spyrja sig grundvallar spurn-
inga sem snerta framtíð
byggðar á Vestfjörðum s.s.
hvernig þeir ætla að tryggja
greiðan aðgang að góðri og
metnaðarfullri háskólamennt-
un til að byggja upp þróttmik-
ið og fjölbreytt atvinnulíf á
svæðinu og hvernig þeir ætla
að nýta tölvu- og upplýsinga-
tækni í svipuðum tilgangi. Að

mínum dómi eru þessar spurn-
ingar miklu mikilvægari en
sífellt jag um kvóta og fisk-
veiðistjórnun sem virðast vera
ær og kýr brottfluttra stjórn-
málamanna frá Vestfjörðum.“

Fjarskiptatækni í
lykilhlutverki á sviði

menntunar

Rektor sagði Íslendinga lifa
á tímum harðnandi alþjóðlegr-
ar samkeppni, m.a. á sviði
menntunar. Í þessari sam-
keppni gengdi fjarskiptatækni
lykilhlutverki. „Fjarkennsla
milli háskólanna mun efla há-
skólamenntun í landinu og
gera hana fjölbreyttari. Fjar-
kennsla er ekki aðeins mögu-
leg milli háskólanna hér á
landi heldur má hugsa sér að
háskólarnir tengist menntaset-
rum eða þróunarsetrum, t.d. á
Austurlandi og Vestfjörðum
með þessum búnaði. Sam-
hliða því að menntastofnanir
innanlands tengist í fjarkenn-
slunet munu þær einnig tengj-
ast erlendum menntastofnun-

um til eflingar menntunar og
rannsókna hér í landi.“

Þorsteinn hvatti Vestfirð-
inga og aðra landsbyggðar-
menn til þess að kynna sér
uppbyggingarstarf sem nú á
sér stað á Suðureyjum í
Skotlandi, en þar hefur mönn-
um með markvissum aðgerð-
um tekist að hamla gegn fólks-
flótta frá eyjunum. Á árunum
1989-1992 var lagður ljósleið-
ari og háhraðanet sem nær til
75% íbúa á eyjunum, en sam-
hliða var sett fram áætlun um
sköpun atvinnutækifæra sem
nýtti þessa háþróuðu sam-
skiptatækni. Alls hefur átakið
skilað 175-200 störfum í upp-
lýsingatækni til eyjanna og
hefur því aukið möguleika
ungra menntaðra eyjarskeggja
til að snúa til baka í heima-
byggðina.

Háskólinn á Akureyri
reiðubúinn til samstarfs

við Vestfirðinga

„Landsbyggðarfólk hefur
lítið gagn af þeim 14 erlendu

sjónvarpsrásum sem ljósleið-
ari Pósts og síma ætlar að
flytja til okkar. Ljósleiðarinn
er hins vegar eitt mikilvægasta
atvinnutækifæri sem lands-
byggðarfólk hefur fengið á
síðustu árum. En þá þarf líka
að nota hann markvisst sem
atvinnutækifæri en ekki sem
tæki eingöngu til afþreying-
ar,“ sagði Þorsteinn.

Hann kvað háskólann á
Akureyri reiðubúinn til að
vinna með Vestfirðingum að
öflun þeirrar sérfræðiþekking-
ar og reynslu sem nauðsynleg
er til uppbyggingar háskóla-
starfs og upplýsingatækni í
þágu atvinnulífsins.

„Ef okkur tekst að ná valdi
á þessari þekkingu og tækni
og aðlaga hana að þeim veru-
leika sem við er að glíma, þá
er ég bjartsýnn á framtíð
blómlegs mannlífs og fjöl-
breytts atvinnulífs á Vestfjörð-
um. Ég vil þó að lokum minna
á að alls staðar á öllum tímum
er það frumkvæði og forsjálni
heimamanna sem ræður úr-
slitum um framtíð byggð-
anna,“ sagði Þorsteinn.

Hálfdán Kristjánsson á Flateyri á aðalfundi Landssambands smábátaeigenda

fjörðum, Vesturlandi og Reyk-
janesi og langmest á Vest-
fjörðum, 43%. Framkvæmda-
stjórinn lýsti eftir þingmönn-
um og forsvarsmönnum þess-
ara kjördæma og svörum
þeirra við fyrirsjánlegum
vanda.

„Ætla þeir að leggja til að
lögunum verði breytt? Að
óbreyttu stefnir í að Vestfirðir
þurfi að sjá á bak 478 störfum
sem jafngildir fjölda vinnu-
færra manna á Suðureyri, Flat-
eyri og Tálknafirði. Er það
þetta sem menn vilja sjá? Ætla
forsvarsmenn Vestfjarða
virkilega að sitja aðgerðar-
lausir og koma að yfirgefnum
híbýlum umbjóðenda sinna
þegar endurnýja á umboð sitt

til Alþingis?

Bjóða smábátasjómenn
fram til næstu

alþingiskosninga?
Hálfdán Kristjánsson frá

Flateyri var harðorður mjög á
fundinum að sagðist ekki ætla
láta bjóða sér slíkt óréttlæti.
Ef samninganefndarmenn
næðu ekki árangri fyrir 15.
mars þá myndi hann að róa
áfram hvort sem aukið yrði
við dagana eða ekki.

„Mér er sama þótt mér verði
stungið bak við lás og slá. Ég
ætla að róa. Það var níræður
karl heima sem sagði við mig
að við værum allir kerlingar.

Já, þið hlæið að því en þið er-
uð alltaf að gapa og gaspra en
þorið engu og látið vaða yfir
ykkur,“ sagði Hálfdán.

Hann hvatti menn til að
þrýsta á bæjar- og sveitar-
stjórnir í sínum heimabyggð-
um um að styðja við bakið á
smábátaútgerðinni. „Við Vest-
firðingar komum hingað á
fundinn með tvær slíkar álykt-
anir frá Ísafirði og Bolungar-
vík og ég er montinn af því.
Ég vil reyndar ganga skrefinu
lengra og ná samstöðu um
framboð smábátamanna í
næstu Alþingiskosningum. Ef
þingmennirnir okkar vilja
ekki berjast fyrir okkur þá
verðum við að gera það sjálfir.
Ég er ekki í nokkrum vafa um

að við kæmum þremur til fjór-
um mönnum á þing ef við
stæðum þétt saman,“ sagði
Hálfdán.

Sjávarútvegsráðherra
gefur sig ekki

Á aðalfundinum var sam-
þykkt að krefjast 72 lágmarks-
sóknardaga án heildarkvóta í
sóknardagakerfinu. Hvatt var
til þess að handfæraveiðar
verði alfarið gefnar frjálsar,
en þar til því takmarki yrði
náð ætti dagafjöldi að vera
lágmark 72. Auka ætti síðan
við dagana í samræmi við
auknar þorskveiðiheimildir
hverju sinni.

Aðalfundur Landssam-
bands smábátaeigenda var
haldinn um þar síðustu helgi.
Í ræðu sem Örn Pálsson fram-
kvæmdastjóri LS hélt, kom
fram að ef allt fer fram sem
horfir mun veiði smábáta í
sóknardagakerfi fara úr
20.700 tonnum á síðasta fisk-
veiðiári í 5.160 tonn á yfir-
standandi fiskveiðiári. Örn
sagði að á síðasta fiskveiðiári
hafi þessi 20.700 tonn veitt
samtals 1.417 einstaklingum
atvinnu. Þar af hafi 603
þessara starfa orðið til á
Vestfjörðum, 446 á Vestur-
landi, 150 á Reykjanesi og
111 á Austfjörðum. 85% af
afla sóknardagabáta á síðasta
ári var landað í höfnum á Vest-

Ekki var að heyra á sjávarút-
vegsráðherra að stefnubreyt-
inga væri að vænta frá stjórn-
völdum varðandi heimildir
sóknardagabáta. Í ávarpi sínu
til fundarins ítrekaði Þorsteinn
Pálsson að stefna sjávarút-
vegsráðuneytisins væri
óbreytt. Ekki kæmi til greina
að smábátar í þessu kerfi
fengju hærri hlutdeild í þorsk-
aflanum en þau 13,9% sem
þeim hefðu verið tryggð á síð-
asta ári. Hann kvaðst þó reiðu-
búinn til viðræðna um með
hvað hætti væri hægt að bæta
hlut sóknardagabátanna en þó
án þess að aflaheimildir yrðu
færðar frá öðrum útgerðar-
flokkum til smábátanna.

Mér er sama þótt mér verði
stungið bak við lás og slá
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„Við fluttumst til Ísafjarðar
í janúar 1984 og þá fór ég
fyrst að vinna á símanum í
Landsbankanum. Við áttum
þá einn dreng, sem nú er orð-
inn 16 ára og stundar nám hér
í Framhaldsskólanum. Svo
kom það fljótlega til tals milli
mín og frænku minnar, sem
vann fyrir sunnan í heildversl-
un með snyrtivörur, að það
vantaði snyrtivöruverslun á
Ísafirði. Hún hvatti mig til
þess að leggja út í þennan
rekstur. Ég hafði þá vissulega
enga reynslu af slíku. Frekar
að ég hafi verið á móti þess
háttar varningi, ef eitthvað var.
En þetta varð úr. Ég talaði við
Heiðar í Ljóninu og fékk á
leigu bás hjá honum og Kris-
ma sá dagsins ljós. Þessi
frænka mín kom til liðs við
mig í upphafi og var hérna
með mér í fáeina mánuði. Síð-
an fluttist hún til Kanada og
ég var ein eftir með verslun-
ina. Það voru kannski ekki
margir sem höfðu trú á þessu
þegar ég var að byrja, en þetta
hlóð jafnt og þétt utan á sig.
Verslunin gekk mjög vel og
gerir enn. Ég seldi hana núna
í sumar, eftir að hafa rekið
hana í þrettán ár.“

Komið að vendi-
punkti í lífinu

„Í Reykjavík hafði ég verið
um tíma í framhaldsskóla og
mig langaði til þess að halda
áfram og ljúka einhverju
námi. Þetta blundaði alltaf í
mér. Fyrir tveimur árum fór
ég til náms á sjúkraliðabraut
hér í Framhaldsskólanum og
lauk sjúkraliðaprófi í vor. Þá
fannst mér ég vera komin að
vendipunkti í lífinu og var al-
veg ákveðin að halda áfram
og læra meira. Ég held líka að
það sé hverjum manni hollt
að skipta um vettvang. Við

eigum bara eitt líf og verðum
að reyna að gera sem mest úr
því.“

Ef ég næ stærðfræðinni...
– Þú lýkur stúdentsprófi í

vor...
„Já – ef ég næ stærðfræð-

inni. Það ætti að afnema
hana!“ segir Svanlaug og hlær.
„Ég stefni síðan að því að fara
til Reykjavíkur í háskólann
næsta haust. Reyndar á ég
ennþá einn þriðja hluta í
fatabúðinni Jóni og Gunnu í
Ljóninu. Við stofnuðum hana
og rekum þrjár saman, Herdís
Viggósdóttir, Svanhildur
Þórðardóttir og ég, og höfum
þar fólk í vinnu.“

Nú getur mamma verið
heima fyrir jólin

– Þú hefur verið bráðung
þegar þú fórst út í verslunar-
reksturinn...

„Já, ég var 22 ára þegar ég
opnaði búðina. Þetta hefur
verið mikil vinna öll þessi ár.
Börnin hafa aldrei kynnst því
að hafa mömmu heima fyrir
jólin. Ég hef mátt þakka fyrir
að komast heim á aðfangadag
eftir að hafa verið að vinna í
búðinni sólarhringum saman.
Ég hlakka til þess að geta farið
að hægja svolítið á sprettinum
í lífsgæðakapphlaupinu.

Fjölskyldan ætlar öll að
flytjast suður næsta haust og
helst viljum við selja húsið
okkar hér. Aftur á móti get ég
alveg hugsað mér að flytjast
hingað aftur seinna. Við sjáum
bara til hvernig aðstæðurnar
verða eftir þessi fjögur ár sem
það tekur að ljúka háskóla-
náminu.“

Sigurjón í verkfræði?

Sigurjón Kr. Sigurjónsson
er iðnrekstrarfræðingur frá

Tækniskóla Íslands og hefur
starfað hjá Löggiltum endur-
skoðendum á Vestfjörðum
síðustu fimm til sex árin, en
var áður hjá Pólstækni. „Hann
langar líka að fara aftur í
skóla“, segir Svanlaug. „Hann
hefur hug á því að fara í verk-
fræði og hefur raunar alltaf
dreymt um það, en ég býst
við því að hann fari fyrst um
sinn að vinna þegar við förum
suður, ef ég fer beint í skóla.“

�Töfrasmyrsl næturinnar�

– Af hverju nafnið Krisma?
„Það komu upp margar hug-

myndir að nafni. Þetta nafn
fundum við í einhverri bók.
Það þýðir „töfrasmyrsl nætur-
innar“. Okkur fannst þetta dá-
lítið rómantískt og flott.“

– En af hverju Jón og
Gunna? Það er ekki mjög róm-
antískt...

„Það komu líka margar hug-
myndir að nafni á þeirri versl-
un. Niðurstaðan varð sú að
hafa eitthvert nafn sem vísaði
til hins venjulega fólks, því
að verslunin er með fatnað
fyrir allar stærðir og gerðir af
fólki og alla aldurshópa.“

– Þú ætlar að eiga áfram
þinn þriðja hlut í Jóni og
Gunnu...?

„Eitthvað áfram, að minnsta
kosti. Það er hins vegar spurn-
ing hvernig það verður, þegar
ég er komin suður, hvort þær
hafa nokkurt gagn af því að
hafa mig sem meðeiganda
áfram. Það á bara eftir að ræða
þá hluti.“

– En nú hefurðu verið að
selja töfrasmyrsl næturinnar í
þrettán ár...

„Já. Ég öðlaðist heilmikla
trú á snyrtivörum, hvað svo
sem leið viðhorfi mínu til
þeirra áður. Það var eiginlega
skrýtið að ég skyldi detta inn
í þetta hlutverk. Ég var í Fjöl-
brautaskólanum í Breiðholti

Ánægð með nýju
eigendurna

„Í rauninni ætlaði ég ekkert
endilega að selja Krismu núna
í sumar, heldur komu til mín
tvær stúlkur í janúar í vetur,
systurnar Ragnheiður Ása og
Sædís Ingvarsdætur. Þær
vissu að ég var í skólanum og
spurðu hvort ég ætlaði ein-
hvern tímann að selja búðina.
Ég játaði því og ég er mjög
ánægð með kaupendurna. Þær
eru mjög jákvæðar og dug-
legar og ég veit að búðin mín
er í góðum höndum.“

Sífelldir Ísfirðingar
– Þú ert Reykvíkingur.

Hafðirðu einhver kynni af
Ísafirði áður en þú komst hing-
að?

„Sem barn hafði ég aldrei
nein tengsl við Ísafjörð og
heyrði þá yfirleitt aldrei á þann
stað minnst. En einhverra
hluta vegna vildi svo til, að
eftir að ég fór að vinna innan
við fermingu starfaði ég alltaf
hjá Ísfirðingum og alveg
þangað til ég kom hingað vest-
ur. Það er eins og það séu
einhver örlög sem tengdu mig
alltaf við Ísafjörð. Ég bjó í
Fossvoginum og byrjaði tólf
ára gömul að vinna í bakaríinu
í Grímsbæ, rétt hjá þar sem ég
átti heima. Bakarinn hét Guð-
finnur Sigfússon og var héðan
frá Ísafirði. Hann dó núna um
daginn og var jarðaður fyrir
rúmri viku. Þetta var minn
fyrsti vinnustaður og þegar
ég byrjaði að starfa hjá Finna
öðlaðist ég jafnframt mín
fyrstu kynni af Ísafirði. Þegar
ég var sautján eða átján ára
fór ég síðan að vinna hjá tölvu-
fyrirtækinu Gísla J. Johnsen í
Kópavoginum. Það var þá í
eigu Guðmundar Lúðvíks-
sonar, sem einnig var Ísfirð-

ingur og þar starfaði líka
Þorsteinn Hjaltason frá Flat-
eyri. Fyrirtækið var síðan selt
og kaupandinn var annar Ís-
firðingur, Erling Ásgeirsson,
ættaður úr Aðalvík.

Svo kom ég vestur á Ísafjörð
að heimsækja mömmu, þegar
hún var búsett hér um tíma,
og þá kynntist ég Sigurjóni.
Foreldrar mínir skildu þegar
ég var fjórtán ára. Móðir mín
býr með manni sem er héðan
og heitir Ágúst Ingi Ágústs-
son. Þau byrjuðu sinn búskap
hér en eiga nú heima í Reykja-
vík. Mamma heitir Steinunn
Inger Jörgensdóttir. Pabbi
hennar er norskur. Faðir minn
heitir Guðni Hannesson.“

Kynntust á balli í Hnífsdal
– Hvar og hvenær kynntust

þið Sigurjón?
„Það var í árslok 1980. Þá

var hann að vinna á balli úti í
Hnífsdal. Ég sá hann þar og
við kynntumst og síðan höfðu
málin sinn venjulega gang.
Við áttum heima í Reykjavík
fyrstu árin. En þegar við kom-
um hingað vestur á sínum tíma
var hugmyndin hjá Sigurjóni
að stofna og reka tölvufyrir-
tæki í félagi með Elíasi Odds-
syni. Um það leyti voru tölvur-
nar fyrst að verða almennings-
eign, en hins vegar var mark-
aðurinn hér vestra á þeim tíma
svo smár, að þetta datt upp
fyrir. Aftur á móti var það ég,
sem rótfestist hér með mitt
fyrirtæki og þess vegna varð
dvölin hér lengri en kannski
hefði orðið ella.“

– Nú eru þetta tveir ólíkir
hlutir, rekstur snyrtivöruversl-
unar og hjúkrunarfræði. Af
hverju þessi róttæka breyting
á lífsmynstrinu?

„Ég held að ég hafi alltaf
ætlað mér að fara í þetta nám.
Öll þessi ár í Krismu hef ég
verið með það bak við eyrað

þegar ég var unglingur og þar
voru læknastúdentar að kenna
okkur lífeðlisfræði. Þeir sögðu
okkur að snyrtivörur og
smyrsl væru einskis virði og
ekkert annað en auglýsinga-
skrum og ég trúði þessu þá.
En eftir að ég fór að sækja
námskeið og læra um það
gagn sem snyrtivörur gera og
sjá með eigin augum hvaða
áhrif þær hafa, þá skipti ég
um skoðun.“

Framtíðin að veði

– Vissirðu hvað þú varst að
fara út í?

„Ég byrjaði á þessu með
tvær hendur tómar og fólk
spurði hvort ég vissi eiginlega
hvað ég væri að gera, hvort ég
áttaði mig á því að ég væri
með þessu að leggja framtíð-
ina að veði. En þetta gekk.“

– Einhverjar snyrtivörur
hafa Ísfirðingar væntanlega
notað áður en þú komst til
sögunnar, eða hvað...

„Auðvitað fengust snyrti-
vörur í apótekinu, en að öðru
leyti held ég að Ísfirðingar
hafi fengið þær mikið í póst-
kröfu úr Reykjavík. Það hygg
ég að hafi að mestu leyti dottið
niður eftir að Krisma var opn-
uð.“

– Það er stundum sagt að
reynslan sé besti skólinn, en
eitthvað hefurðu líka lært sér-
staklega um snyrtivörur...

„Ég byrjaði á því að fara
suður til Reykjavíkur á nám-
skeið og síðan fór ég til Parísar
á námskeið sumarið eftir. Það
var mjög lærdómsríkt. Og síð-
an hef ég verið mjög dugleg
að sækja þau námskeið sem
hafa verið í boði. Auk þess las
ég mér mikið til. Mér fannst
ég þurfa að lesa mikið til þess
að geta staðið bak við búðar-
borðið og sagt fólki til um
þær vörur sem ég var að selja.
Ég hreinlega las og las."
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Svönu í Krismu og fjölskyldu hennar
Flestir Ísfirðingar kannast við Svanlaugu Guðnadóttur, sem á liðnum

árum hefur jafnan verið kennd við verslunina Krismu. Nú er Svanlaug á
síðasta ári í Framhaldsskóla Vestfjarða, lýkur stúdentsprófi í vor og
stefnir á nám í hjúkrunarfræði í Háskóla Íslands næsta haust. Í sumar
seldi hún Krismu en á enn þriðjungs hlut í versluninni Jóni og Gunnu,
hversu lengi sem það verður.

Fimm manna fjölskylda á Ísafirði er á leiðinni suður og ekki ein um það.

Svanlaug er Reykvíkingur að uppruna en fluttist til Ísafjarðar fyrir
bráðum fjórtán árum ásamt eiginmanni sínum, Sigurjóni Kr. Sigurjónssyni
iðnrekstrarfræðingi, og syninum Guðna Þór, sem þá var á þriðja ári.
Sigurjón er Ísfirðingur að uppruna en stundaði nám við Tækniskóla
Íslands í Reykjavík. Hann er sonur Sigurjóns Hallgrímssonar, Jónssonar
frá Dynjanda í Jökulfjörðum. Fjölskyldan hefur stækkað og nú eru
börnin orðin þrjú. Sigrún Eva er á tíunda ári og Ívar Atli á fimmta ári.

að söðla um einhvern tímann.
Núna er ég orðin 35 ára gömul
og mér finnst tilvalið að ljúka
háskólanáminu fyrir fertugt.
Þá hef ég kannski tuttugu til
tuttugu og fimm ár til að starfa
á þeim vettvangi.“

Tek sjálfa mig
ekkert of hátíðlega

– Er þetta ekkert stór biti
hjá ykkur – að taka sig upp
með alla fjölskylduna, selja
húsið, flytjast á annað lands-
horn, hætta í ykkar rótgrónu
störfum og leggja út í fram-
andi skólanám? Heldurðu að
þetta verði ekki erfitt?

„Nei. Í rauninni finnst mér
fátt erfitt. Ef ég tek einhverja
ákvörðun reyni ég að fylgja
henni eftir af fremsta megni.
Ef ég geri mistök, þá verður
einfaldlega svo að vera. Ég
reyni að velta mér ekkert of
mikið upp því. Þá reyni ég
annað hvort aftur seinna eða
geri bara eitthvað annað. Enda
tek ég sjálfa mig ekkert of
hátíðlega. Það hefur alltaf ver-
ið ofarlega í huganum að fara
og gera allt aðra hluti, þannig
að mér finnst þetta bara sjálf-
sagt.“

Í skólanum, í skólanum...
– Hvernig var að koma í

skóla aftur eftir svona langt
hlé?

„Mér fannst það dálítið
strembið fyrst, en í dag er það
fínt. Ég finnst að krakkarnir í
skólanum hafi verið mjög já-
kvæðir að fá svona „gamla
kellingu“ í sinn hóp, eins og
sumir myndu kannski orða
það. Ég er bara í dagskólanum
og þess vegna mikið með
krökkunum. Á meðal nem-
endanna í skólanum er Guðni
Þór, strákurinn minn, þó að
við sitjum ekki saman í tím-
um. Hann rétt heilsar mér þeg-

ar hann sér mig á göngunum.“
– Hvernig ætli honum þyki

að hafa mömmu sína í skól-
anum?

„Ætli honum finnist það
ekki dálítið „halló“ í raun, þó
að hann hafi sem fæst orð um
það. Að minnsta kosti gefur
hann sig ekki mikið að mér í
frímínútum. Nema hann vanti
peninga fyrir nesti!“

– Hvað finnst þér fyrst og
fremst öðruvísi við það að
vera í skóla núna en fyrir tutt-
ugu árum – er það hugarfarið
hjá þér sem nemanda?

„Já, ég held að núna sé ég
fremur í skólanum til þess að
læra. Nú reyni ég að skipu-
legga tímann sem best í þeim
tilgangi að innbyrða sem mest
í hausinn, rétt eins og ryksuga.
Maður hefur oft heyrt það utan
að sér, að skólinn hér sé svo
lélegur. Það er að vísu langt
síðan ég var í skóla í Reykja-
vík, en ég finn ekki þann mun.
Ekki að kennslan sé neitt verri
en það sem ég kynntist áður
eða neitt í þeim dúr. En kann-
ski er ég ekki dómbær á það.
Þar voru líka krakkar sem all-
taf sváfu í tímum og aðrir sem
alltaf voru að kjafta saman í
tímum. Mér finnst þetta í raun-
inni vera alveg eins.“

– Er mikið um að nemendur
sofi í tímum?

„Það er alltaf eitthvað.“
– Á hvaða námsbraut varstu

í Fjölbraut í Breiðholti?
„Ég var líka á sjúkraliða-

braut. En svo kynntist ég Sig-
urjóni og Guðni Þór varð til.
Það var bara ákveðið að Sig-
urjón færi í Tækniskólann en
ég færi að vinna fyrir okkur á
meðan. Fyrst tók hann raf-
magnsiðnfræði en fór svo í
iðnrekstrarfræðina tveimur ár-
um seinna.“

– Það verða trúlega ekki
síður viðbrigði hjá honum en
þér, að fara úr bókhaldsþjón-
ustu í verkfræði...

inni vera mjög heppin mann-
eskja. Ég hef alltaf reynt að
standa og falla með mínum
eigin ákvörðunum. Ég hef
þurft að standa sjálf á eigin
fótum og enginn hefur verið
til að púkka neitt undir mig.
Og mér hefur vissulega geng-
ið mjög vel í lífinu. Reksturinn
hjá mér hefur gengið vel, ég á
heilbrigð börn og góðan eigin-
mann og gott heimili. Mér
finnst ég hafa verið mjög
heppin á öllum sviðum – fyrir
utan það að ég get ekki lært
stærðfræði!“

– Það er auðfundið og auð-
séð, að þú ert jákvæð að eðlis-
fari...

„Já, það er óhætt að segja.
Ég held að þunglyndi mundi
aldrei plaga mig. Ef það kemur
fyrir að ég verð fúl út af ein-
hverju, þá set ég bara ein-
hverja góða músik á. Ég lifi
fyrir líðandi stund. Dagurinn
í gær er búinn og ég get ekki
breytt neinu um hann. Ég horfi
að vísu til morgundagsins og
hlakka til hans en hugsa
yfirleitt lítið lengra.“

– Hvaða músik notarðu þá
þegar stærðfræðin er að angra
þig?

„Ég er alæta á tónlist – jass,
blús, gamla tónlist, hvað sem
er.“

– Hvað er verst viðureignar
í stærðfræðinni? Kannski al-
gebran?

Tilfinningavera sem
skortir rökhyggju?

„Nei, hún er nú einna skást.
Hins vegar mætti nefna diff-
run og fleira af því tagi... Ætli
það sé ekki rökhyggjan sem
mig skortir helst.“

– Þú ert kannski meiri
tilfinningavera en stærðfræð-
ingur...

„Já, það er víst alveg hægt
að segja það!“

– Ætli það sé nokkuð verra?
„Nei, örugglega ekki! Sig-

urjón bætir mig upp á þessu
sviði. Allt sem viðkemur
stærðfræði og rökhugsun ligg-
ur mjög vel fyrir honum. Hann
er stundum að hjálpa mér við
stærðfræðina, en líklega eru
þessir hlutir of augljósir fyrir
honum til þess að hann sé
góður kennari. Þetta liggur allt
misvel fyrir fólki.“

– Það er töluvert af fólki
við nám í Framhaldsskóla
Vestfjarða, sem er komið vel
yfir hinn venjulega aldur fram-
haldsskólanema, bæði í öld-
ungadeildinni á kvöldin og í
dagskólanum eins og þú...

Eins og smástelpa í
skólanum

„Já, og mér finnst það mjög
gott. Þetta er alveg óskaplega
gaman! Ég fer oft að hlæja í
tímum eins og smástelpa. En
mér finnst dálítið skrýtið hvað
þetta eru margar konur en fáir
karlar. Það er eins og margir
séu hálfhræddir við að fara
aftur í skóla eftir langt hlé.
Þegar ég var inni í búð í fyrra
og var líka í skólanum var oft
verið að spyrja mig hvort þetta
væri ekki ógurlega erfitt. En
það getur þá verið gott að
byrja bara í einu fagi og sjá
svo til hvernig gengur.“

– Nú er föstudagur og þið
eldri kynslóðin í skólanum er-
uð að fara saman á skrall í
kvöld. Krakkarnir eru líka að
fara saman á skrall, en þið
farið ekki á sama stað...

„Já, krakkarnir verða í
Vagninum á Flateyri en við
förum Á Eyrina. Þetta er þriðja
árið sem við förum saman út.
Það hefur alltaf verið mjög
skemmtilegt.“

– Þú hefur væntanlega haft
nóg um að hugsa á liðnum
árum – verslunarreksturinn,

„Já, væntanlega. Reyndar
hefur hann alltaf gripið í raf-
magnsteikningar hér fyrir
vestan meðfram sínu fasta
starfi. Annars er alltof mikið
af slíkum verkefnum sent suð-
ur.“

– Eru krakkarnir farnir að
velta fyrir sér væntanlegum
flutningi til Reykjavíkur?

„Guðni Þór er spenntur að
fara en Sigrún Eva er hálf-
kvíðin. Henni finnst það heil-

mikið mál að missa vinina
sína hérna. Líklega verður í
rauninni mesta breytingin hjá
henni.“

Sátt við tilveruna
– Er þetta einhver uppreisn-

arandi í ykkur, að kúvenda
svona í lífinu...

„Nei, alls ekki. Við hjónin
erum bæði ákaflega sátt við
tilveruna. Mér finnst ég í raun-
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yfir í Ljón, svo að fólk þyrfti
ekki að ganga eftir hraðbraut-
inni. En slíkri framkvæmd var
fundið allt til foráttu. Stígurinn
átti að verða svo dýr og það
átti ekki að vera hægt að moka
hann. Loksins er hann kominn
núna, þó að ekki sé búið að
ganga frá honum að fullu.
Kannski ætti maður að þakka
fyrir það. En yfirleitt finnst
mér þetta hverfi hafa gleymst
í reynd, hvort sem um er að
ræða göngustíga innan hverf-
isins, lýsingu eða ýmislegt
annað. Og svo er það sorp-
brennslustöðin Funi! Hér ligg-
ur langtímum saman blátt
reykjarský yfir hverfinu. Frá
Funa átti bara að koma svolítil
hrein vatnsgufa og það er okk-
ur sagt þegar við hringjum og
kvörtum yfir menguninni. Ég
á erfitt með að skilja, hvernig
gufa getur verið svona blá
svona lengi! En kannski er ég
ekki ennþá búin að læra nógu
mikið í efnafræðinni!“

Sigurjón sér um blómin
Undirritaður veitir athygli

feiknamiklu tré í stofunni hjá
Svanlaugu og spyr: – Hvaða
blóm er þetta?

„Ég er engin blómamann-
eskja, nema síður sé! Ég drep
öll blóm sem ég kemst í tæri
við. Annars held ég að þetta
heiti fíkus. Sigurjón sér um
blómin. Mér finnast blóm fall-
eg, en ég tala ekki við þau.
Helst að ég vökvi þau annað
slagið.“

– Kannski sú þversögn
standist, að tilfinningafólk sé

skólann, heimilið... Hvað ger-
irðu þess utan?

„Ég trimma. Ég er ein af
þeim sem eru alltaf í megrun!
Það er alveg dæmigert með
mig og gengur svona upp og
niður. Bæði er ég í Studio
Dan og labba svo hérna hring-
inn.“

Ísafjörður og ímynd
Vestfjarða

– Tíminn hér á Ísafirði hefur
verið góður...

„Já. Hér er gott fólk. Kann-
ski er reyndar allt fólk gott
fólk. Í morgun komu nemend-
ur frá Háskólanum á Akureyri
í heimsókn í skólann til okkar.
Þau voru að tala um að Vest-
firðir hefðu neikvæða ímynd
og sögðust hafa heyrt það á
Akureyri og reyndar um allt
land. En svo komu þau hingað
og fóru í mörg fyrirtæki hér
fyrir vestan og sögðust verða
vör við svo mikinn kraft. Þau
spurðu hvort þessi neikvæða
mynd væri bara í fjölmiðlun-
um. Af hverju ætli aðrir lands-
menn hafi eiginlega þessa
neikvæðu mynd af okkur?“

Holtahverfið
– Hvernig er að búa í Holta-

hverfinu?
„Þetta er rólegt og gott

hverfi. Það er bara synd hvað
bæjaryfirvöld hafa sinnt því
lítið. Þar má nefna, að fyrir
einum fimm árum gengum við
Ingibjörg Svavarsdóttir með
undirskriftalista um hverfið til
þess að biðja um göngustíg

minna gefið fyrir blóm en rök-
hyggjufólk...

„Það gæti verið. Mér hefur
að minnsta kosti tekist að
drepa kaktusa úr þurrki.“

Nú kemur vörubíll að hús-
inu og bakkar upp að bílskúrn-
um fyrir utan. „Þarna er verið
að koma með timbur í bílskúr-
inn“, segir Svanlaug. „Eigin-
maður minn er einn af þeim
mönnum sem geta aldrei
stoppað. Hann verður alltaf
að hafa eitthvað fyrir stafni.
Nú er hann að útbúa eitthvert
þil þarna úti. Bílskúrinn endar
með því að verða fínni en stof-
an. Sigurjón er svo mikill
nákvæmnismaður. Örugglega
dreymir hann um að hafa bæði
blóm og teppi í bílskúrnum.“

Parísarferðin
og aðrar ferðir

– Þú nefndir að þú hefðir
farið til Parísar á námskeið
þegar þú varst bráðung og
óreynd að byrja með Krismu.
Var það ekki spennandi?

„Það var mikil upplifun. Við
vorum fjórar saman, Herdís í
Legg og skel og Sigrún Magn-
úsdóttir sem átti líka Legg og
skel og Ella Magg systir henn-
ar, sem var að læra myndlist í
Amsterdam. Við ferðuðumst
á sem allra ódýrastan máta og
bjuggum á einhverju hræði-
legu hóteli fullu af pöddum.
En á námskeiðinu var tekið á
móti mér eins og ég væri drott-
ningin af Saba. Það var boðið
upp á freyðivín og flottan há-
degisverð, þannig að ég hafði

aldrei kynnst öðru eins. Þarna
lærði ég vissulega mikið um
snyrtivörur, en þarna kynntist
ég líka allt öðrum heimi og
framandi hugsunarhætti, allt
að því sýndarmennsku, glam-
úr, sem ríkir í þessum við-
skiptum erlendis. Þetta getur
verið ágætt og skemmtilegt
innan vissra marka.

Síðan höfum við oft farið á
sýningar og kaupstefnur er-
lendis, einkum eftir að versl-
unin Jón og Gunna kom til
sögunnar, einkum í Dan-
mörku, Frakklandi, Hollandi,
Englandi og Þýskalandi. Það
er út af fyrir sig heilmikill
skóli að bjarga sér upp á eigin
spýtur í slíkum ferðum. Og
þarna hefur verið margt að sjá
sem við þekkjum ekki hérna
heima. Einu sinni var okkur
boðið í kynnisferð gegnum
rauðljósahverfið í Hamborg.
Þar voru konurnar til sölu úti
í sýningargluggunum. Maður
dauðvorkenndi þeim. En það
er annars mjög gaman að ferð-
ast!“

Kveðjur til viðskiptavina
Krismu á liðnum 13 árum
Það líður að lokum samtals

okkar Svanlaugar Guðnadótt-
ur. Áður en við kveðjumst seg-
ist hún endilega verða að nota
tækifærið og þakka viðskipta-
vinum sínum í Krismu á um-
liðnum árum. Kærum kveðj-
um hennar til þeirra er hér
með komið til skila.

Hlynur Þór Magnússon.

Framboðsmál fyrir komandi sveitartjórnarkosningar í Bolungarvík

Undirbúningur flokkanna
vegna sveitarstjórnarkosninga
í Bolungarvík er almennt ekki
hafinn en heimildir blaðsins
segja þó ýmsar þreifingar í
gangi, jafnt innan flokka sem
utan. Nokkrir aðilar í Bolung-
arvík eru orðaðir við framboð
sem á að vera óháð pólitískum
flokkum og staðfesti einn
þeirra í samtali við blaðið að
orðrómurinn ætti við rök að
styðjast. Ekki lygi almanna-
rómur.

Sameiginlegt framboð A-
flokkanna verði skoðað

Hafliði Elíasson, bæjarfull-
trúi Alþýðuflokksins, sagði í
samtali við blaðið að enginn
formlegur undirbúningur væri
hafinn innan flokksins vegna
komandi kosninga.

„Vissulega hafa menn talað
saman óformlega og jafnvel
viðrað hugmyndir um sameig-
inlegt framboð, en það hefur
ekkert verið ákveðið í þeim

efnum. Þetta hefur aðeins ver-
ið rætt meðal manna sem
skipa efstu sæti Alþýðuflokks,
Alþýðubandalags og Fram-
sóknarflokks, en engir fundir
hafa verið haldnir um þetta
mál innan flokkanna. Ég held
að menn hérna vilji fyrst sjá
hvernig þessir hlutir þróast í
kringum okkur áður en lengra
er haldið.

Það eru fyrst og fremst A-
flokkarnir sem lýst hafa yfir
vilja til sameiginlegs fram-
boðs og það hefur ekki síst
ver ið vegna þrýstings frá
forystu flokkanna á landsvísu
sem vilja nota sveitarstjórna-
kosningarnar sem prufuverk-
efni. Persónulega er ég þeirrar
skoðunar að ekki þurfi endi-
lega að viðhafa þetta fyrir-
komulag í bæjarstjórnarkosn-
ingum, en ég er jákvæður á að
málin verði skoðuð. Alþýðu-
bandalagsmenn eru einnig já-
kvæðir, en ég veit ekki um
afstöðu Framsóknarflokks-
ins.“

Hafliði segir að fljótlega
megi eiga von á fundahöldum
um framboðsmál Alþýðu-
flokksins og þá muni sam-
eiginlegt framboð væntanlega
verða á dagskrá. Hann segist
á þessari stundu ekkert geta
sagt um hvort hann sjálfur
muni gefa kost á sér á lista.
„Ef það yrði til þess að koma
saman góðum lista, þá gæti
ég allt eins dregið mig í hlé
eða tekið sæti á honum, á
hvorn veginn sem það yrði,“
sagði Hafliði Elíasson.

Sameiginlegt framboð A-
flokkanna kæmi á óvart
Ásgeir Þór Jónsson, einn

bæjarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins og forseti bæjar-
stjórnar, segir formlegan und-
irbúning f lokksins vegna
komandi sveitarstjórnakosn-
inga ekki hafinn, en umræða
um þessi mál fari fram meðal
einstakra flokksfélaga.

„Það er óljóst hverjir af

aðalfulltrúum flokksins gefa
kost á sér áfram og því í raun-
inni ekkert sem liggur fyrir.
Fulltrúaráðið sem slíkt hefur
ekki fundað um framboðsmál,
þ.e.a.s. með hvaða hætti staðið
verður að uppstillingu lista og
annað þess háttar. Ég held að
almennt aðhyllist flokksmenn
prófkjör vegna þess að þegar
á allt er litið er það lýðræðis-
legasta aðferðin þrátt fyrir
nokkra augljósa galla.“

Þegar um prófkjör hefur
verið að ræða hjá Sjálfstæðis-
flokknum þá hefur það oftast
verið opið flokksmönnum og
þeim sem skrifa undir stuðn-
ingsyfirlýsingu.

Ásgeir segir töluverða um-
ræðu hafna meðal flokks-
manna og bæjarfulltrúa um
framboðsmál, en umræðan
hafi fylgt í kjölfar prófkjörs
sjálfstæðismanna í Reykjavík.
Ásgeir hefur ekki mikla trú á
að af samstarfi A-flokkana í
Bolungarvík geti orðið, en tel-
ur samt fulla ástæðu til að

taka hræringar í þá átt á
landsvísu alvarlega. „Hins
vegar hræðist ég ekki þessa
hluti hér í Bolungarvík, vegna
þess að fyrri reynsla þessara
flokka af sameiningartilburð-
um hefur verið slæm. Ég fæ
ekki séð að einstaklingar þeir
sem eru í fararbroddi þessara
félaga í Bolungarvík eigi það
margt sameiginlegt að þau
muni ná saman og það kæmi
mér verulega á óvart ef af sam-
eiginlegu framboði flokkanna
yrði hér,“ sagði Ásgeir Þór,
en hann telur líklegt að form-
legur undirbúningur Sjálf-
stæðisflokksins vegna kom-
andi kosninga hefjist ekki fyrr
en eftir áramót.

Framsóknarmenn
 funda fljótlega

Framsóknarmenn í Bolung-
arvík eru ekki farnir að huga
að formlegum undirbúningi
fyrir komandi kosningar, en

að sögn Valdimars Guð-
mundssonar, bæjarfulltrúa
flokksins, fara fram umræður
á almennum nótum manna á
meðal. Hann segir að efnt
verði til fundar fljótlega um
framboðsmál, en á ekki von á
að mikið verði farið að gerast
fyrir áramót. Að sögn Valdi-
mars hefur enn ekki borist boð
til flokksins frá A-flokkunum
um viðræður um sameiginlegt
framboð, en hann segir Fram-
sóknarmenn skoða slíkt boð
ef það á annað borð berst. Val
á framboðslista Framsóknar-
flokksins hefur yfirleitt farið
fram með hjálp skoðanakönn-
unar meðal flokksmanna, en
Valdimar kvað ekkert ákveðið
í þeim efnum nú. Hann segist
aðspurður ekki hafa ákveðið
endanlega hvort hann gefi kost
á sér á framboðslista flokks-
ins.

Kristinn Gunnarsson
gefur ekki kost á sér

Orðrómur um borgar
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ralegt framboð

Friðrik Bjarnason er látinn
Þessar fréttir biðu mín er

ég kom heim innan úr Djúpi
um daginn, og það sem mér
þótti verra, útförin hafði
þegar farið fram og ég hvergi
nærri. Svo sannarlega hefði
ég viljað fylgja honum til
grafar. Ég fór því að hugsa,
og komst að því að ég ætti
að skrifa nokkur minningar-
orð um þennan góða vin og
velgjörðarmann.

Vinur og velgjörðarmaður
var Diddi mér alla tíð, og
það áttum við sameiginlegt
að málningarpensillinn
fylgdi jafnan höndum okkar
beggja. Í gegnum málara-
starfið áttum við mikil og
góð samskipti.

Diddi vann oft stærri
málningarverkefni á Flat-
eyri, svo sem skóla, kirkju
og fleira. Lét hann mig njóta
þess að vinna þau verk með

Friðrik Bjarnason.

sér. Lærði ég mjög mikið af
honum og var hann einstak-
lega áhugasamur um að kenna
mér allar nýjungar, hverju
nafni sem þær nefndust, sem
fram komu í greininni.

Leiðir okkar lágu snemma
saman. Árið 1935 var ég í
sveit hjá Guðmundi Gilssyni
í Innri-Hjarðardal, en Diddi
var í heimsókn í Ytri-Hjarð-
ardal. Saman veiddum við þar
fyrstu silungsbrönduna, en
silungsveiði var okkar sam-
eiginlega áhugamál alla tíð
síðan. Árið eftir vorum við
báðir í sveit, Diddi hjá þeim
bræðrum Ólafi og Torfa Ein-
arssonum í Tannanesi, en ég
hjá Magnúsi Jónssyni á Innri-
Veðrará. Eyddum við löngum
stundum þar saman, enda stutt
á milli bæja. Vinátta okkar
hélst síðan áfram í gegnum
starf okkar alla tíð.

Þrír fætur og fjórar hendur,
það hlýtur að klára sig,
Mundi minn,” sagði Diddi,
alltaf jafn gamansamur.

Þar sem lífsgleði, gam-
ansemi og bjartsýni ein-
kenndu Didda alla tíð,
fannst mér sárt að sjá
hversu þreyttur hann var
orðinn á líkamann síðast
þegar ég heimsótti hann,
en augun leiftruðu samt
sem áður og enn gat Diddi
brosað.

Börnum hans og öðrum
ættingjum sendi ég mínar
innilegustu samúðarkveðj-
ur.

Diddi, bestu kveðjur fyrir
allt.

Guðmundur Oddsson,
málari.

Síðustu tíma ævi sinar
dvaldi Diddi í íbúð sinni á
Hlíf á Ísafirði og síðar á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísa-
firði. Ég heimsótti hann á Hlíf
og ákváðum við að skella okk-
ur saman í veiðiferð þar sem
ég gæti verið honum að ein-
hverju gagni. ,,Ég á einum
fæti en þú á þínum tveimur.

Alþýðubandalagið er já-
kvætt gagnvart sameiginlegu
framboði A-flokkana í Bol-
ungarvík samkvæmt heim-
ildum blaðsins, en eins og hjá
öðrum flokkum er formlegur
undirbúningur flokksins
vegna kosninganna í vor ekki
hafinn. Kristinn Gunnarsson
hefur verið driffjöður flokks-
ins frá stofnun hans í Bolung-
arvík og hefur setið í bæjar-
stjórn fyrir hönd hans síðustu
kjörtímabil. Hann sagðist í
samtali við blaðið, ekki ætla
gefa kost á sér til setu í bæj-
arstjórn áfram heldur ætla að
einbeita sér alfarið að þing-
mannsstarfinu. Hann kveðst
þó ætla að styðja við bakið á

sínum mönnum í Bolungarvík
eins og kostur er, en þeir hafa
margir orðið mikla reynslu í
sveitarstjórnarmálum að sögn
Kristins. Líklegt má telja
Ketill Elíasson, sem verið hef-
ur varamaður Kristins í bæj-
arstjórn, muni leiða Alþýðu-
bandalagsmenn í komandi
kosningum.

Full ástæða til  að skoða mögu-
leika á borgaralegum lista
Eins og áður sagði hefur í

Bolungarvík verið uppi
sterkur orðrómur um að í
undirbúningi sé framboð sem
óháð yrði pólitískum flokk-
um. Magnús Ólafs Hansson

er sá maður sem hvað oftast
er nefndur þegar hið borgara-
lega framboð ber á góma
manna á meðal í Bolungarvík
og hafði blaðið samband við
hann og spurði hann hvort
eitthvað væri til í þessum orð-
rómi.

„Ég persónulega vil ekki
svara því til, en hins vegar
veit ég til þess að það eru uppi
raddir um að slíkum lista yrði
teflt fram. Ég get ekki sagt til
um hverjir eru þarna á ferð-
inni, en sjaldan lýgur al-
mannarómur. Ég vil hvorki
játa því né neita að haft hafi
verið samband við mig. Mér
finnst hins vegar full ástæða
til að þetta verði skoðað

alvarlega, ef þessi orðrómur
sem þú nefnir, á við rök að
styðjast. Mér finnast mögu-
leikar eins og þessi virkilega
freistandi. Það er mín skoðun
að í litlu samfélagi eins og
Bolungarvík eigi að stilla upp
20 nöfnum á lista sem yrðu
þá þeir sem í framboði yrðu
til bæjarstjórnarkosninga. Þeir
sjö einstaklingar sem fá flest
atkvæði mynda síðan nýja
bæjarstjórn. Flokkspólitík
finnst mér ekki passa í svona
litlu samfélagi og það þurfa
að fara fram umræður til að
þessum málum verði komið í
réttan farveg. Þar gæti  borg-
aralegt framboð haft frum-
kvæði,“ sagði Magnús.

Bolungarvík.

Verkföll....
Nú hafa leikskólakennarar, grunnskólakennarar og

þroskaþjálfar samið um laun sín. Því ber að fagna sérstaklega
vegna barna og annarra sem njóta þjónustu þeirra. Samning-
arnir eru að sjálfsögðu mismunandi, en meginefni þeirra er
að laun hækka verulega og mikið meira en annarra þeirra,
sem sömdu síðast liðið sumar. Þroskaþjálfar hafa nálgast
leikskólakennara í launum og segjast una sáttir við sitt.
Kennarar eru á hinn bóginn missáttir og hinir eldri óánægðir
með sinn hlut. Það er vont. Margir kennarar hafa sagt upp
störfum sínum. Það er líka vont. En samt fengu þeir einna
mestar kjarabætur umræddra hópa.

Það telst einkenni á íslenskum launþegum að vera
óánægðir með laun sín. Helst er að skilja að þeir vinni fyrir
ánægjuna eina. Hún bæti upp þá hryllilegu staðreynd, að
fólk rétt skrimti af launum sínum. Segjum svo að þetta sé
rétt. Þá er ótrúlegt hve fólk sýnist almennt lifa góðu lífi á
Íslandi.

Lýsingin á lífsstigi landans minnir helst á kaup-
manninn, sem sagðist tapa á því að selja vöruna,
en vinna tapið upp á veltunni! Kannski er
þetta tilfellið hjá þorra fólks, sem ýtir á
undan sér vandanum, en einhvern veginn
blessast allt hjá fjöldanum.

....og kjarasamningar
Þeir eru tvíhliða. Þótt kennar-

ar séu óánægðir með sinn hlut
hljóta sveitarfélögin að vera það
líka. Engu var hvikað til um
vinnutíma, sem þó var eitt að-
alatriða í samningaviðræðum af
þeirra hálfu. Fengu þau lítið
fyrir sinn snúð. Vonandi sam-
þykkja kennarar kajarasamn-
ingana og snúa sé næst að
því, að hækka laun þeirra
sem eru lengra komnir í
starfsaldri og eru súrir yfir
litlum kauphækkunum. Kennarar áttu skilið launahækkun,
bæði þeir yngri og hinir eldri.

Oft hefur verið bent á þá staðreynd, að yngra fólk, sem er
nýkomið frá námi og er að koma sér upp húsnæði og eignast
börn, framtíð Íslands, vonandi, þarf mest til sinna þarfa við
þessar aðstæður. Án þess að á nokkurn sé hallað og ekki
hvatt til samanburðar á kjörum kynslóða, er fróðlegt að
skoða hvað menn þurftu og þurfa að láta fyrir húsnæði. Þeir
sem byggðu fyrir einum og hálfum áratug hafa margir farið
illa út úr vístölubindingu lána á sama tíma og vísitala launa
var afnumin. Í þessum stóra hópi, sem einu sinni gekk undir
heitinu Sigtúnshópurinn, eru vafalaust margir kennarar.
Hafi þeir hlotið lítið nú er þeim vottuð samúð. En um þessi
atriði er víst ekki samið í kjarasamningum.

Samanburður við kynslóðirnar, sem byggðu fyrir
vístölubindingu er einnig sláandi. Úrlausnarefnið er pólitískt.
En áfram með pólitíkina.

Gróði

Á sama tíma og flestir sömdu um mun lægri laun en en
kennarar græða aðrir. Gróði er ekki slæmur, síst ef menn
eru að skapa arð, og auka veltu þjóðfélagsins. Frosti í
Súðavík hefur lengi og oft verið í umræðunni. Skyldi engan
undra, ekki einu sinni nú. Enn er komið að því að þetta
fyrirtæki, burðarás atvinnulífs í Súðavík, er í fréttum. Eftir
sölu Togs h.f., sem eignaðist nægilega mikið hlutafé til
þess að stýra fyrirtækinu, sitja fimm menn, sem sjáanlega
lögðu aldrei fé í atvinnurekstur, með gróða er DV segir
nema 100 milljónum króna á á mann. Þeim er óskað til
hamingju með gróðann, ekki síst ef hann reynist svo mikill.

Þetta er ótrúlegt þegar litið er til þeirrar staðreyndar að
þeir áttu fyrirtækið í áratug. En vel að merkja þetta er ekki
eini afraksturinn. Þeir voru einnig á launum fyrir vinnu
sína. Gróðinn var bónus. Ekki var hann fyrir rekstrarafrek.
Hér er ekki verið að lasta umrædda einstaklinga. Einungis
er bent á dæmi, sem fær hárin á láglaunafólki í fiskvinnslu,
kennslu og við þjónustustörf til að rísa.

Þáttur Landsbanka Ísands er áhugaverðastur í þessu dæmi.
Óþarfi ætti að vera að taka fram að um er að ræða ríkisbanka.

Ríkiseinokun
Póstur og sími hf. hefur verið að gera garðinn frægan að

undanförnu. Ráðherra var nokkuð einstrengingslegur í
málflutningi og vörn fyrir hækkunina. Því er fagnað að
landið skuli vera orðið eitt gjaldsvæði í símaþjónustu. Því
er líka fagnað að Davíð Oddsson forsætisráðherra skyldi
grípa inn í og fá gjaldskrána lækkaða. Hann á enn óunnið
nokkuð verk að koma bankamálum í lag, einkavæða
ríkisbankana. Það er einmitt þáttur Landsbanka Íslands í
Frostamálinu sem er gagnrýnisverður. Enn hafa margir þá
trú, að einkabanki hefði ekki unnið með sama hætti.
Samkeppni er nauðsyn.

ralegt framboð
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ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & sala

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

TILBOÐ
Gervihnattadiskur með

móttakara, afruglara og LNB
aðeins 79.900,- stgr

ÚTSALA
Celine Dion  999-, Live 1.499-,
OP8 1.499- Tom Waits 999-, ofl.

Allir nýjustu geisladiskarnir
Björk, Megaslög, Mono, Sarah
Maclachlan, Sweet 75, Slade,

Alkaholics, Lori Carson, Forest
For The Trees, PPpönk,
Mommyheads, Verve.

Gítarstrengir, bassastrengir,
trommukjuðar, snúrur og

hljóðfæri.

Leigum út aðstöðu til að klippa
og hljóðsetja video.

Sony 29" Nicam stereo sjónvarp
Aðeins 99.900 stgr.-

Panasonic NV-HD620 Hi-Fi
Stereo Aðeins 59.900 stgr.-

kaup & sala

Erum með nýju línuna frá Aiwa, ótrúlegt verð!

Jóhannes Gunnarsson framkvæmdastjóri skrifar

Athugasemd vegna skrifa
Benedikts Kristjánssonar

Benedikt Kristjánsson
kaupmaður í Vöruvali og
formaður Kaupmannasam-
taka Íslands hefur að undan-
förnu sent Neytendasamtök-
unum og sérstaklega þó starfs-
manni okkar á Ísafirði tóninn,
vegna verðkönnunar sem ný-
lega var gerð í matvöruversl-
unum um allt land.

Undirritaður verður að við-
urkenna að hann er að mestu
leyti hættur að botna í mál-
flutningi Benedikts. Það er rétt
að Neytendasamtökin hafa átt
samstarf við hagsmunaaðila í
matvöruverslun, m.a. Kaup-
mannasamtök Íslands, um

hvernig standa skuli að slíkum
könnunum og þá einkum birt-
ingu þeirra. Úrillska Bene-
dikts vegna síðustu könnunar
er með öllu óskiljanleg, sér-
staklega í ljósi þess að nú var
staðið að birtingu í samræmi
við það samkomulag sem
Benedikt lýsir að sé hans
hjartans mál. Gæti ástæðan
verið slök útkoma Vöruvals í
könnuninni? Spyr sá sem ekki
veit.

Ástæða er til að fram komi
hér að verslunarstjóra Vöru-
vals var tilkynnt um verðupp-
töku, þegar hún fór fram í
Vöruvali vegna síðustu könn-

minn, erum við ekki að ein-
falda málin nokkuð með
svona málflutningi. Vissulega
reynum við öll og hvort sem
við erum starfsfólk Neytenda-
samtakanna eða Vöruvals, að
gera ekki mistök í starfi okkar.
En að banna það með lögum
er dálítið erfitt.

Undirritaður fær ekki skilið
hvers vegna Benedikt leggur
sig nú í líma við að gera
starfsmann Neytendasam-
takanna á Ísafirði tortryggi-
legan. Af því tilefni vil ég að
það komi skýrt fram að Neyt-
endasamtökin bera fullt traust
til Aðalheiðar Steinsdóttur,
starfsmanns Neytendasam-
takanna á Ísafirði. Neytenda-
samtökin vísa með öllu á bug
að einhver óeðlileg tengsl séu
milli hennar og Samkaups.
Það þýðir ekki að vera með
aðdróttanir af þessi tagi án
þess að geta sýnt fram á þær
og það hefur Benedikt ekki
gert.

Það er von Neytendasam-
takanna að samskipti þeirra
við Kaupmannasamtök Ís-
lands verði áfram góð. Árásir
formanns Kaupmannasam-
taka Íslands á Neytendasam-
tökin og starfsmann okkar á
Ísafirði eru hins vegar ekki til
að treysta þau samskipti.

-Jóhannes Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Neyt-

endasamtakanna.

unar, en ekki var unnt að veita
starfsmanni okkar þá aðstoð
sem gjarnan er veitt í öðrum
verslunum. Jafnframt skal það
upplýst að annar starfsmaður
Vöruvals skrifaði undir verð-
upptökublaðið að verðupp-
töku lokinni og staðfesti þar
með það sem þar var skráð.

Ég er sammála Benedikt
um mikilvægi þess að verð-
kannanir Neytendasamtak-
anna vekji ekki tortryggni
neytenda og verslana. Þess
vegna hlýt ég að telja það mið-
ur að mistök áttu sér stað við
úrvinnslu á síðustu könnun
og sem varð til þess að versl-
unin Þingey á Húsavík var
sögð dýrari en hún er. Neyt-
endasamtökin hafa leiðrétt
þetta fyrir löngu. Og vissulega
væri gott að geta sagt að Neyt-
endasamtökin geti ekki leyft
sér að gera mistök eins og
Benedikt segir. Benedikt

Jóhannes Gunnarsson.

Námsstyrkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr

Minningarsjóði Gyðu Maríasdóttur.
Styrkurinn er veittur til framhaldsnáms í

heimilisfræðum og skyldum greinum.
Umsóknarfrestur er til 1. desember 1997.
Umsóknir ásamt námsvottorðum og upp-

lýsingum um fyrirhugað nám sendist til undir-
ritaðra, sem veita nánari upplýsingar.

Magdalena Sigurðardóttir
Seljalandsvegi 38, Ísafirði, sími 456 3398.

Björn Teitsson
Framhaldsskóla Vestfjarða, Ísafirði, sími 456 3599.

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti

ÍSAFJÖRÐUR:
Miðtún 31: 190m² endaraðhús á 2
hæðum. Tilboð óskast. Eign þessi
selst nú án útborgunar.
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stakkanes 6: Rúmlega 140m²
raðhús ásamt bílskúr og sólstofu.
Verð 11.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000

Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,-
Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á
1. hæð. Verð: 4.000.000,-
Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð
4.300.000,-
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-
Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús,
alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign á eyrinni koma til
greina. Tilboð óskast.

Kirkjubær: 100m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Húsið er laust.

BOLUNGARVÍK:
Völusteinsstræti 4: Einbýlishús,
2x130m². Húsið er autt. Verð kr.
7.200.000,- Góð greiðslukjör.
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjall-
araíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,-
Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Kirkjuvegur 2: 214m² glæsilegt
einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Laust samkvæmt samkomulagi.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,-
Skólastígur 21:  3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,-
Stigahlíð 2 og 4:  2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,-
til 3.000.000,-
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-
Hafnargata 46: Allt húsið. Selst
ódýrt.
Traðarland 24: 200m² einbýlishús í
lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.

SUÐUREYRI:
Túngata 12: 130 - 140m²
einbýlishús ásamt litlum bílskúr.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlis-
hús.

FLATEYRI:
Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afarfalleg eign.
Drafnargata 11: 130m² raðhús ásamt
sólskála og bílskúr. Laust.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 6: Einbýlishús á 2
hæðum. Húsið er illa farið og selst
ódýrt.
Vallargata 6: 98,6m² raðhús á einni
hæð. Verð 2.600.000,-

PATREKSFJÖRÐUR:
Strandgata 11A: Einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara. Húsið
er illa farið að innan en er nýklætt að
utan. Verð: 2.600.000,-

Aðalstræti 13: Efri hæð í tvíbýlishúsi ásamt hálfum
kjallara og tvöföldum bílskúr. Laust fljótlega Sumarhúsin í Hnífsdal eru nú farin að seljast!

Til sölu rúm 1,20 x 2 m,
neð tveimur dýnum. Verð
kr. 25-35 þúsund krónur.
Upplýsingar í síma 456
3520

Til sölu hljóðkerfi. Upp-
lýsingar í síma 456 7507

Tipparar! Um næstu helgi
hefst getraunaleikur BÍ og
Ernis. Getraunaþjónustan
verður opin frá kl. 11:00-
13:30 í kaffistofu Norð-
urtangans. Nánari upp-
lýsingar veita Friðrik í síma
456 3951 og Jón í síma 456
3556, eða í Krílinu.

Óska eftir stórum barna-
vagni eða kerruvagni.
Uppl. í síma 456 3135

Vil taka að mér að passa
barn fyrir hádegi. Er á
Eyrinni. Upplýsingar í síma
456 3825, Gunnhildur.

Til sölu fjögur 33" Hankook
jeppadekk á breikkuðum
Whitespoke sex gata felgum.
Passa vel á Toyota jeppa.
Upplýsingar í síma 456
3217

Slysavarnakonur! Munið
föndrið í Sigurðarbúð á
laugardögum. Nefndin.

Til sölu VW Golf ́ 87 í mjög
góðu standi. Skipti möguleg.
Upplýsingar í síma 456
3794, eftir kl. 18.

Tombóla! Hin árlega hluta-
velta Hlífar verður í Skáta-
heimilinu á sunnudaginn
kl. 15. Margt góðra muna.
Kvenfélagið Hlíf.

Til leigu rúmgóð 2ja her-
bergja íbúð að Urðarvegi
78. Stórar svalir, geymsla,
gott útsýni. Laus strax.
Upplýsingar í síma 456
4228, Hörður.

Til sölu miðstöðvarkerfi
fyrir rafhitun, rafmagns-
túba með spíral, 2m² spíral-

kútur, vatnsdæla og þen-
slukútur. Upplýsingar í
síma 456 4228, Hörður.

Til leigu 3ja herbergja
íbúð. Upplýsingar í síma
564 5045

Tilboð óskast í Toyota
Corolla Touring ́ 93. Kom
á götuna í júlí ´93, ekinn
53.000 km, sami eigandi
frá byrjun. Upplýsingar í
síma 456 3954, eftir kl. 17.

Til sölu þrekhjól. Upplýs-
ingar í síma 456 3553, eftir
kl. 22 á kvöldin.

Til sölu VW bjalla, þarfn-
ast viðgerðar. Selst ódýrt.
Upplýsingar í síma 456
4175

Óska eftir Nintendo leikja-
tölvu. Upplýsingar í síma
456 5271

Til sölu tvær finkur, búr
og aðrir fylgihlutir. Á
sama stað óskast hamstra-
búr. Upplýsingar í síma 456
4428, Valdís María.

Félagsmiðstöðin Tópas
óskar eftir notuðu sófa-
setti. Upplýsingar í síma
456 7413, eftir kl. 17.

Óska eftir dökkbrúnum
vaski á bað og miðstöðvar-
ofni í bílskúr, helst tvöföld-
um, 1,5 m að lengd. Upplýs-
ingar í síma 456 3388

Til sölu dökk hillusam-
stæða, þrjár einingar, og
sófaborð með glerplötu.
Upplýsingar í síma 456
8246, á kvöldin.

Þrjá skjaldbökur fást
gefins. Á sama stað er til
sölu 80 lítra búr með öllu á
kr. 4000. Upplýsingar í
síma 456 4953

Óska eftir að kaupa Hansa-
hillur. Upplýsingar í síma
456 4637

Negld jeppadekk
Til sölu eru fjögur negld BF Goodrich

jeppadekk. Stærð: 32" x 11,50 R15LT.
Aðeins hefur verið ekið á þeim í einn vetur.
Allar nánari upplýsingar gefur Sigurjón í

síma 456 4277 á kvöldin.

Þingeyringar athugið!
Nýtt símanúmer hjá

FMV - ÞINGEYRI
456 8208

Flutningamiðstöð Vestfjarða
Þingeyrarafgreiðsla
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Glæsilegt
 úrval af

 barnafatnaði

Glæsilegt
 úrval af

 barnafatnaði

Jólafötin
streyma inn

Borðstofuborð
kr. 37.900.- stgr.

Skenkur
kr. 31.160.- stgr.

Skápur með ljósi
kr. 30.900.- stgr.

Hornsófi
6 sæta

kr.
 124.900.-

 stgr.
Leður

leðurlúx

Visa og Euro raðgreiðslur

Kuldagallar
á dúndur verði

Mikið úrval
af fallegum

úlpum

Jólafötin
streyma inn
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Helgar-
dagskráin

Helgar-
veðrið

Helgar-
sportið

FIMMTUDAGUR

09:00 Línurnar í lag
09:15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13:00 Lögreglustjórinn (7:7) (E)
13:55 Stræti stórborgar (7:22) (E)
14:40 Hope og Gloria (10:11) (E)
15:05 Oprah Winfrey  (E)

Í þættinum verður fjallað um lækna-
mistök.

16:00 Ævintýri hvíta úlfs
16:25 Með afa
17:20 Landsfundur Alþýðubanda-
lagsins
18:30 Nágrannar
19:00 19>20
20:00 Ljósbrot
20:00 Ljósbrot .
20:35  Systurnar (5:28)
21:30 Morðsaga (5:18)
22:30 Kvöldfréttir
22:50 Stræti stórborgar (8:22)
23:40 Skjólstæðingurinn  (E)

Þriggja stjörnu spennumynd sem
gerð er eftir metsölubók Johns
Grishams um götustrák sem veit of
mikið og er því skotmark bæði
vægðarlausra stjórnmálamanna og
mafíunnar.

 Stranglega bönnuð börnum.
01.40 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09:00 Línurnar í lag
09:15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13:00 Stælar  (E)

Gamanmynd um fimm káta krakka
sem lenda í ótúlegum ævintýrum-

14:30 99 á móti 1 (6:8) (E)
15:30 NBA tilþrif
16:00 Skot og mark
16:25 Steinþursar
16:50 Töfravagninn
17:15 Glæstar vonir
17:35 Sjónvarpsmarkaðurinn
18:00 Fréttir
18:05 Íslenski listinn
19:00 19>20
20:00 Lois og Clark (10:22)
20:55 Goldy 3 : Gullbjörninn

22:35 Á framfæri réttvísinnar
Gamanmynd um atvinnulausan
ónytjung sem gerir allt til að koma
í veg fyrir að kviðdómur komist
að niðurstöðu í morðmáli sem ætti
að vera borðleggjandi.

00:10 Stælar  (E)
Gamanmynd um fimm káta
krakka sem lenda í ótúlegum
ævintýrum.Senda á vinina í sum-
arbúðir en þeir strjúka og taka sér
farmeð þotu sem er í eigu milljóna-
mærings nokkurs.

01:45 Á villustigum  (E)
Yunichi Sugita, sonur japansks
milljónamærings, finnst nær dauð-
a en lífi í yfirgefinni stálverk-
smiðju.
 Bönnuð börnum.

03.25 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09:00 Með afa
09:50 Andinn í flöskunni
10:15 Bíbí og félagar
11:10 Geimævintýri
11:35 Týnda borgin
12:00 Beint í mark með VISA
12:30 NBA molar
12:55 Sjónvarpsmarkaðurinn
13:20 Blærinn í laufi
14:50 Enski boltinn
16:50 Oprah Winfrey
17:40 Glæstar vonir
18:00 Geimfarar (3:3) (E)
19:00 19>20
20:00 Vinir (12:25)
20:40 Fóstbræður
21:15 Klikkuð ást

Matt Leland er efnilegur ungur
drengur sem stefnir á langskóla-
nám.

23:00 Þögult vitni
Kraftmikil spennumynd um þrjá
Bandaríkjamenn sem eru að taka
upp bíómynd í Moskvu og lenda
þar í ótrúlegum hremmingum.

 1995. Stranglega bönnuð börnum.
00:40 Á tæpasta vaði III  (E)

 Stranglega bönnuð börnum.
02:45 Percy og Þruman  (E)
04.15 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09:00 Sesam opnist þú
09:30 Eðlukrílin
09:45 Disneyrímur
10:05 Stormsveipur
10:30 Sögur úr Broca stræti
10:45 Aftur til framtíðar
11:10 Úrvalsdeildin
11:35 Ævintýralandið
12:00 Íslenski listinn  (E)
13:00 Íþróttir á sunnudegi
16:30 Sjónvarpsmarkaðurinn
17:00 Húsið á sléttunni (20:22)
17:45 Glæstar vonir
18:05 Listamannaskálinn  (E)

Tónlistarmaðurinn David Robert
Jones, öðru nafni David Bowie, er
til umfjöllunar í Listamannaskál-
anum í kvöld.

19:00 19>20
20:00 Seinfeld (7:24)
20:30 Skáldatími

Fjallað er um rithöfundinn Ólaf
Gunnarsson. Þekktasta verk hans
er án vafa Tröllakirkja.

21:05 Hönd í hönd
Eiginmaður Rebeccu Lott ferst
með voveiflegum hætti. Áfallið er
gríðarlegt fyrir þessa ungu konu
en hún á góða að.

22:55 Alfræði hrollvekjunnar (1:5)
Clive Barker fjallar um hrollvekjur
í víðu samhengi. Þættirnir eru
vikulega á dagskrá Stöðvar 2..
1994

23:50 Dauðaþögn  (E)
 Bönnuð börnum.

01.20 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

10.30 Alþingi
Bein útsending frá þingfundi.

16.15 Handboltakvöld
Endursýndur þáttur frá miðviku-
dagskvöldi.

16.45 Leiðarljós (761)
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar

Endursýndur þáttur frá sunnu-
degi.

18.30 Undrabarnið Alex (2:13)
19.00 Úr ríki náttúrunnar

Hamfarir
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagljós
21.05 Saga Norðurlanda (7:10)

Trúarbrögð
21.35 ...þetta helst
22.05 Ráðgátur (7:17)

Atriði í þættinum kunna að
vekja óhug barna.

23.00 Ellefufréttir
23.15 Króm
23.40 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

16.45 Leiðarljós (762)
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Þytur í laufi (16:65)
18.30 Fjör á fjölbraut (38:39)
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Dagsljós

Áhorfendur geta valið á milli
þriggja kvikmynda og verður sú
sem flest atkvæði fær sýnd að
loknum þættinum.

21.10 Valmynd mánaðarins
1. Hafnaboltahetjan
2. Trúin flytur fjöll
3. Hættu eða mamma skýtur
Bandarísk gamanmynd frá 1992

22.50 Glæpahringur (7:9)
23.40 Dauðakyrrð

Bandarísk spennumynd frá 1989.
Kvikmyndaeftirlit
ríkisins telur myndina ekki hæfa
áhorfendum yngri en 16 ára.

01.10 Ráðgátur (7:17)
Atriði í þættinum kunna að
vekja óhug barna. Endursýning.

01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið
10.50 Þingsjá
11.15 Hlé
14.20 Þýska knattspyrnan

Bein útsending frá leik í fyrstu
deild.

16.20 Íþróttaþátturinn
Bein útsending frá Íslandsmótinu
í handbolta.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (8:39)
18.25 Fimm frækin (8:13)
18.50 Hvutti (9:17)
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.50 Stöðvarvík
21.20 Heidi horfir um öxl

Bandarísk sjónvarpsmynd frá
1995 byggð á verðlaunaleikriti
eftir Wendy Wasserstein.

23.00 Guðfaðirinn III
 Kvikmyndaeftirlit ríkisins telur

Aukin ökuréttindi
* leigubifreið  * vörubifreið  * hópbifreið

Vestfirðingar ath!
Ökuskóli SG fyrirhugar að halda nám-

skeið til aukinna ökuréttinda á Ísafirði.
Námskeiðið hefst mánudaginn 17. nóvem-
ber n.k. ef nægur fjöldi fæst.

Nýtt! Nú geta allir 18 ára einstaklingar
öðlast vörubifreiðaréttindi.

Upplýsingar í símum 456 8172 (Friðfinnur)
og 892 4124.

Ökuskóli SG
sími 581 1919

Félagsvist
Félagsvist verður í Sjallanum laugardaginn

8. nóvember kl. 20:30.
Fyrirhuguð er þriggja kvölda keppni. Fjöl-

mennum.
Stjórnin.

Af 50 börnum í yngri kórnum, eru aðeins tveir strákar. Heppnir strákar það.

Menningarvikan Veturnætur

Börn og unglingar með tón-
leika í Stjórnsýsluhúsinu

Á fimmtudaginn var boðið
upp á tónleika í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði, en þar komu
fram kórar barna og unglinga
undir stjórn Margrétar Geirs-
dóttur.  Tónleikarnir voru hluti
menningarvikunnar „Vetur-
nætur,“ en henni lauk á sunnu-
daginn. Fjöldi fólks lagði leið
sína í Stjórnsýsluhúsið og
hlýddi á söng krakkanna, en
undir sönginn léku þeir Baldur
Geirmundsson og Sigurður
Friðrik Lúðvíksson.

Kórarnir tveir sem fram
komu, eru annarsvegar skip-
aðir 50 börnum í 4.-7. bekk
Grunnskólans á Ísafirði og
hinsvegar um 30 unglingum í
8., 9. og 10 bekk sama skóla.

báðir eru reiðubúnir til að
koma fram fyrir komandi jól
gegn vægri greiðslu, en ágóð-
inn rennur í ferðasjóð kórfé-
laga.

Unglingakórinn er nýstofn-
aður, en barnakórinn á nokk-
urra ára sögu. En af hverju var
Stjórnsýsluhúsið valið sem
tónleikasalur?

„Hljómurinn er mjög góður
í Stjórnsýsluhúsinu og ágætis
aðstæður fyrir áheyrendur.
Þetta átti nú bara að vera eins-
konar uppákoma, en það kom
alveg fjöldinn allur af fólki,
sem gladdi krakkana alveg
rosalega,“ sagði Margrét
Geirsdóttir í samtali við
blaðið.

Hún segir ýmislegt á döf-
inni hjá kórunum og meðal
annars munu þeir koma fram
á Norrænni bókasafnsviku
sem haldin verður á Ísafirði

um miðjan mánuðinn. Yngri
kórinn var á þönum fyrir
síðustu jól og söng víða, t.d.
fyrir ýmis fyrirtæki og veg-
farendur á Ísafirði. Kórarnir

Starfsmenn Ísafjarðarbæjar urðu tónlistarinnar varir og
tóku sér hlé frá störfum til að njóta hennar um stund.
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Athugið að allir þeir leikir
sem eru tilgreindir hér til

hliðar er hægt að sjá
í beinni hjá okkur.

Bjóðum uppá skyndi-
bitarétti á meðan á
útsendingu stendur.

Fimmtudaginn 6. nóv.
er bein útsending frá

afhendingu MTV verð-
launanna, þar sem Björk
er tilnefnd. Útsendingin
stendur yfir frá kl. 18-22.

Minnum á Karaokee
keppnina föstudag kl. 21.

TV-SPORT

Fimmtudagur 6. nóvember kl. 19:40
Chelsea - Tromsö

Laugardagur 8. nóvember kl. 16:50
Glasgow Rangers - Celtic

Sunnudagur 9. nóvember kl. 16:35
Sparta - Ajax

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 5. nóvember kl. 19:30
Newcastle - PSV Eindhoven

TV2 - NOREGUR

Laugardagur 8. nóvember kl. 15:45
Enska úrvalsdeildin

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni

Frá kl. 16:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 23:30

alla daga

Opnunartími
í Vídeóhöllinni

Verð á myndböndum:
Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3500 myndir)

Teiknimyndir kr. 100,-

Mikið úrval af myndum
og góð þjónusta!
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FLATEYRI
http://www.snerpa.is/vagninn

myndina ekki hæfa áhorfendum yngri
en 16 ára.

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.45 Hlé
12.30 Markaregn

Sýnd verða mörkin úr leikjum
gærdagsins í þýsku knattspyrnunni.
Endursýnt kl. 23.15 í kvöld.

13.00 U2 - Poppárið
13.55 John Galliano
14.50 Ævintýrið um Rauðhettu (1:4)
15.00 Þrjú-bíó

Skippý og gullræningjarnir
Áströlsk fjölskyldumynd frá 1972.

16.40 Húsdýr í Noregi (1+2:6)
Sýndir verða tveir stuttir þættir um
hænsni og kýr.

17.00 Sonur sýslumannsins (3:6)
17.30 Alexander

Þýsk barnamynd.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Hvað er í matinn?
18.40 Jói og þrumuskotið
19.00 Í blíðu og stríðu (13:13)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Sunnudagsleikhúsið

Aðeins einn: Fyrirtíðarspenna
21.00 Friðlýst svæði og náttúru-
minjar

Löngufjörur
Fimmti þáttur af tólf um perlur í
íslenskri náttúru.

21.20 Óskalög Bjarna Ara
Bjarni Arason syngur íslensk dægur-
lög. Stjórn upptöku: Björn Emilsson.
Áður sýnt í febrúar síðastliðnum.

22.00 Helgarsportið
22.20 Bróðurþel

Bandarísk sjónvarpsmynd um ungan
pilt sem kemst í snertingu við fólk
sem á hvergi höfði sínu að að halla
og er staðráðinn í að gera eitthvað í
málinu.

 23.15 Markaregn
Endurtekinn þáttur frá því fyrr um
daginn.

00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

TV3 - NOREGUR

Miðvikudagur 5. nóvember kl. 19:00
FC Porto - Rosenborg

Miðvikudagur 5. nóvember kl. 21:45
Feyenoord - Manchester United
Sunnudagur 9. nóvember kl. 13:15

Ítalski boltinn
TV3 - SVÍÞJÓÐ

Miðvikudagur 5. nóvember kl. 19:00
IFK Göteborg - Besiktas

Horfur á fimmtudag og
föstudag: Austan og

norðaustanátt, kaldi eða
stinningskaldi. Slydda víða
norðan- og austanlands, en
úrkomulítið á Suðvestur-

landi. Hiti -1 til 4 stiga hita.

Horfur á laugardag og
sunnudag: Allhvöss norðan-

og norðaustanátt með
snjókomu eða slyddu

norðan- og austanlands, en
þurrt að mestu sunnan- og
vestanlands. Hiti -2 til 3

stiga hiti.

Horfur á mánudag:
Minnkandi norðanátt. Él

norðanlands, en léttskýjað
um landið sunnanvert.

Heldur Kólnandi.
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Freyja á Suðureyri leitar nauðasamninga

Ketill Helgason og fé-
lagar komnir í spilið
Fiskiðjan Freyja á Suður-

eyri hefur leitað eftir nauða-
samningum við lánadrottna
sína. Fyrir liggur af hálfu
stjórnar Freyju, að lýsa fyrir-
tækið gjaldþrota náist samn-
ingar ekki.

Erfiðleikar hafa verið í
rekstri fyrirtækisins síðustu ár
og hefur verið tap á rekstri
þess utan áranna 1994 og
1995. Á síðasta ári nam tap af
reglulegri starfsemi 53 millj-
ónum króna, en rekstrartekjur
urðu 320 milljónir króna.

Eigið fé fyrirtækisins var 19
milljónir króna um síðustu
áramót en er nú þrotið.

Aðaleigendur Freyju eru
Hraðfrystihúsið hf. og Bása-
fell hf. með um 35% hlutafjár
hvort, en hluthafar eru yfir 30
talsins. Áhugi af hálfu aðal-
eigenda á áframhaldandi rek-
stri mun ekki hafa verið fyrir
hendi og hefur stjórn Freyju
því leitað eftir nýjum aðilum.
Einhverjir munu hafa sýnt
rekstrinum áhuga og í kjölfar-
ið ákvað stjórnin að leita

nauðasamninga.
Helstu kröfuhafar eru

Byggðastofnun og Sparisjóð-
ur Bolungarvíkur. Ketill
Helgason og félagar, sem
gerst hafa stórtækir í fiskverk-
un á Vestfjörðum að undan-
förnu, hafa keypt 20 milljóna
króna kröfu Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur á hendur Freyju
og segja heimildir blaðsins að
með því séu þeir að vinna sér
í haginn fyrir væntanlega yfir-
töku á rekstrinum.

Fiskiðjan Freyja hf., á Suðureyri.

Ísafjörður

Nemendur þakka fyrir sig
Á hverju ári fara nem-

endur 7. bekkjar
Grunnskóla Ísafjarðar í
ferðalag innanlands og

kemur það í hlut Ás-
geirs Sigurðssonar að
aka nemendum til og

frá áfangastað. Í ár var
haldið að Reykjum í

Hrútafirði og skemmtu
krakkarnir sér konung-

lega í ferðinni. Ekki
spillti fyrir að á heim-

leiðinni hafði Ásgeir

bílstjóri viðdvöl á Hólma-
vík og bauð öllum krökk-

unum upp á veitingar á
sinn kostnað. Þetta mun

vera orðin föst venja í
ferðum sem þessum og
kunna krakkarnir greini-
lega vel að meta fram-
tak Ásgeirs. Þau þökk-

uðu fyrir sig eftir hádegi
á föstudag þegar þau

færðu Ásgeiri blóm sem
þakklætisvott fyrir allar

trakteringarnar í ferðinni. Ásgeir Sigurðsson ásamt nemendum 7. bekkjar Grunnskóla Ísafjarðar.

Kaupfélag Dýrfirðinga á Þingeyri hefur verið lýst gjaldþrota

Heildarskuldir um 120 milljónir króna
Saga Kaupfélags Dýrfirð-

inga tók enda í síðustu viku
þegar félagið var lýst gjald-
þrota fyrir Héraðsdómi Vest-
fjarða. Kaupfélagið sem
stofnað var árið 1919, leitaði
nauðasamninga við kröfuhafa
sem höfnuðu boði um greiðslu
20% skulda. Skuldir Kaupfé-
lags Dýrfirðinga nema um 120
milljónum króna, en eignir að-
eins um 10-15 milljónum
króna. Vélaverkstæði KD var

lokað á fimmtudagsmorgun
og versluninni nú fyrir helg-
ina. Um 10 manns missa at-
vinnu sína í kjölfar gjaldþrots-
ins.

Eignirnar félagsins sem
samanstanda af vélaverk-
stæði, gamla kaupfélagshús-
inu og lager, eru nú í umsjón
Helga Birgissonar lögfræð-
ings, sem skipaður hefur verið
skiptastjóri. Lager og húsnæði
verslunarinnar verður auglýst

til sölu, en aðilar á Þingeyri
munu hafa lýst yfir áhuga sín-
um á að yfirtaka reksturinn.

Stærstu kröfuhafar eru
Byggðastofnun og Olíufélag-
ið hf, en samkvæmt heimild-
um blaðsins hafði félagið vil-
yrði fyrir niðurfellingu 23
milljóna króna skulda þess við
byggðastofnun gegn því að
nauðasamningar næðu fram
að ganga.

Að sögn Guðmundar Ing-

varssonar, stjórnarformanns
félagsins, er saga Kaupfélags
Dýrfirðinga spegilmynd af
atvinnusögu víða á Vestfjörð-
um. „Við lifðum bara lengur
en margur annar. Það segir
sig sjálft að þegar höfuðgrund-
völlurinn til þess að lifa af á
stöðunum er tekinn af með
valdboði, þá er verið að taka
björgina af fólki. Þegar högg-
vin eru stór skörð í grunninn
þá hrynur allt í kjölfarið.“ Kaupfélag Dýrfirðinga.


