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Tvíburafjölskyldur hittast í Sigurðarbúð á ÍsafirðiTvíburafjölskyldur hittast í Sigurðarbúð á ÍsafirðiTvíburafjölskyldur hittast í Sigurðarbúð á ÍsafirðiTvíburafjölskyldur hittast í Sigurðarbúð á ÍsafirðiTvíburafjölskyldur hittast í Sigurðarbúð á Ísafirði

Að sumu leyti frá-Að sumu leyti frá-Að sumu leyti frá-Að sumu leyti frá-Að sumu leyti frá-
brugðið öðru uppeldibrugðið öðru uppeldibrugðið öðru uppeldibrugðið öðru uppeldibrugðið öðru uppeldi

Hópur tvíbura á norðan-
verðum Vestfjörðum kom
saman í Kiwanisheimilinu
Sigurðarbúð á Ísafirði á
laugardag og voru þetta alls
sex tvíburapör með foreldr-
um sínum og systkinum.

„Það mættu að vísu ekki
eins margir og þegar við hitt-

umst fyrst. Samveran gekk
mjög vel, krakkarnir áttu góða
stund saman og ekki síður for-
eldrarnir sem fengu sér kaffi,
báru saman bækur sínar og
ræddu tvíburauppeldi, en
sumir hlutar þess eru frá-
brugðnir öðru uppeldi“, segir
Birna Lárusdóttir, en hún á

tvíburasynina Huga og Hilmi.
Fjölskyldur tvíbura áforma að
hittast mánaðarlega.

„Ef við fáum að hittast
áfram í Sigurðarbúð ætlum
við að gera það, húsnæðið
hentar mjög vel. Næst ætlum
við að hittast fyrsta laugardag
desembermánaðar, þann sjö-

unda desember nánar til tekið.
Ég vil hvetja alla foreldra tví-
bura til að koma og hitta okk-
ur. Það er ýmislegt hægt að

skrafa um á svona samveru-
stundum og maður lærir
mikið af þeim sem eiga eldri
börn“, segir Birna.

Tvíburafjölskyldur samankomnar í Sigurðarbúð.

Áningarstaður áÁningarstaður áÁningarstaður áÁningarstaður áÁningarstaður á
PPPPPollinum á Ísafirðiollinum á Ísafirðiollinum á Ísafirðiollinum á Ísafirðiollinum á Ísafirði

Einleikurinn MugEinleikurinn MugEinleikurinn MugEinleikurinn MugEinleikurinn Muggur verður tilefni harðra orðaskiptagur verður tilefni harðra orðaskiptagur verður tilefni harðra orðaskiptagur verður tilefni harðra orðaskiptagur verður tilefni harðra orðaskipta

Tónlist Kristins J. Níels-Tónlist Kristins J. Níels-Tónlist Kristins J. Níels-Tónlist Kristins J. Níels-Tónlist Kristins J. Níels-
sonar fjarlægð úr verkinusonar fjarlægð úr verkinusonar fjarlægð úr verkinusonar fjarlægð úr verkinusonar fjarlægð úr verkinu

Kristinn J. Níelsson. Ragnar Bragason.

Tónlist sem Kristinn J. Ní-
elsson á Ísafirði samdi sér-
staklega fyrir leikritið Mugg
var tekin úr leikritinu fyrir
síðustu sýningu á Vestfjörðum
sem var á Ísafirði í síðustu
viku. Verkið verður flutt í
Borgarleikhúsinu á sunnudag
og miðvikudag. „Eftir að hafa
séð sýningu verksins í Hömr-
um, var mér sem höfundi tón-
listar mjög brugðið“, sagði
Kristinn m.a.í  yfirlýsingu
sem birt var á bb.is.

„Ég var algerlega ósáttur
við notkun tónlistarinnar í
verkinu. Bestu og mest unnu
hlutar hennar voru ekki notað-
ir. Lög og stef voru sett í annað
samhengi en þau voru samin
fyrir, og þau klippt og bútuð
niður á óviðeigandi hátt“,
sagði í yfirlýsingunni. „Með
þetta í huga óskaði ég eftir að

notkun á tónlist í verkinu yrði
endurskoðuð og lagfærð, svo
ég sem höfundur gæti við un-
að. Ég vonaðist til að hægt
væri að komast að einhverju
samkomulagi svo allir gætu
verið sáttir.“ Um þetta náðist
ekki samkomulag og segir
Kristinn að leiðin sem for-
svarsmenn sýningarinnar hafi

valið hafi verið að fjarlægja
tónlist hans úr verkinu.

Yfirlýsingin vakti harkaleg
viðbrögð Ragnars Bragasonar
kvikmyndagerðarmanns, sem
er höfundur kvikmyndahlut-
ans í Muggi. Í opnu bréfi kall-
aði hann ummæli Kristins
„lúalegt bragð til að koma
höggi á sýninguna“.
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Lausasöluverð er  kr. 200
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 170 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

Hallgrímur Kjartansson, yf-
irlæknir heilsugæslusviðs í
Ísafjarðarbæ, sem sagt hefur
starfi sínu lausu frá 1. desem-
ber vegna óánægju með mis-
ræmi á kjörum og starfsum-
hverfi heilsugæslulækna og
annarra lækna, kveðst gera sér
góðar vonir um að málið leys-
ist og hann geti dregið upp-
sögnina til baka. Hallgrímur
hélt í síðustu viku til Noregs
til að sitja þar tveggja vikna

námskeið. Sögusagnir voru á
kreiki þess efnis að Noregs-
ferð Hallgríms tengdist upp-
sögn hans og erindið væri að
leita eftir starfi eða ganga frá
ráðningu í starf í Noregi. Jafn-
framt var sá misskilningur í
gangi að uppsögn hans hefði
tekið gildi nú um nýliðin mán-
aðamót. Hallgrímur segir ferð
hans tengist uppsögninni ekki
á nokkurn hátt.

„Ég er á endurmenntunar-

námskeiði í læknisfræði, sem
er hluti af viðhaldmenntunar-
prógrammi mínu í heimilis-
lækningum og liður í því að
viðhalda réttindum mínum
sem sérfræðingur. Þessi
námsferð var ákveðin í vor og
yfirleitt hef ég farið einu sinni
eða tvisvar á ári í námsferðir
af þessu tagi“, sagði Hall-
grímur þegar blaðið hafði
samband við hann ytra. Hann
sagði jafnframt afdráttarlaust

að hann væri ekki í neinni
atvinnuleit í Noregi og hefði
alls ekki í hyggju að flytjast
frá Ísafirði eða frá Íslandi.

„Það er ljóst að hjá Heil-
brigðisstofnuninni í Ísafjarð-
arbæ er fullur vilji til að leysa
málið sem allra fyrst, að svo
miklu leyti sem það er á henn-
ar valdi. Ég geri mér góðar
vonir um þetta leysist þannig
að ég geti dregið uppsögn
mína til baka.“Hallgrímur Kjartansson.

„Hef alls ekki í hyggju að flytja“„Hef alls ekki í hyggju að flytja“„Hef alls ekki í hyggju að flytja“„Hef alls ekki í hyggju að flytja“„Hef alls ekki í hyggju að flytja“
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,,Erum við sátt við þetta ástand í þessum þorpum, sem eru að leggjast í eyði?“
spurði leikstjórinn, Baltasar Kormákur, í ,,Silfri Egils,“ þar sem kvikmynd hans
Hafið var miðdepill umræðunnar um kvótakerfið í sjávarútveginum. Í framhaldi
má spyrja: Er þjóðarsátt um að íbúar sjávarbyggða eigi ekki annarra kosta völ en
að yfirgefa verðlausar eignir sínar vegna stjórnvaldsaðgerða, neyddir til að byrja
upp á nýtt, slyppir og snauðir á markaðstorgi verðbréfa og gróðahyggju, margir
hverjir á gamals aldri? Skoðanakannanir benda ótvírætt til að svo sé ekki.

,,Það hefur fyrr verið neglt fyrir glugga“, voru viðbrögð sjávarútvegsráðherra við
málflutningi leikstjórans, vitnaði síðan til brottflutnings fólks af Ströndum fyrri
hluta síðustu aldar og jók áhersluna á hremmingar sjávarþorpa ,,fyrir kvóta“ með
því að maður nokkur hefði siglt skipum sínum burt frá heimahögunum til fjarlægrar
heimsálfu án þess að spyrja kóng eða prest. Reyndar láðist ráðherranum að geta
þess að  fiskurinn á miðunum úti fyrir elti ekki skip útgerðarmannsins, enda hafði
stjórnmálamönnum þá ekki hugkvæmst að gefa stéttinni óveidda fiskinn í sjónum.
Útgerðarmenn höfðu rétt til afnota af auðlindinni, ekki eignarhald. Nú er annað
uppi. Og ef til vill svo komið að okkur, mörgum hverjum, þyki viðhorf Þórðar

gamla, ættföðurnum í mynd Baltasar, sem taldi sig hafa samfélagslega ábyrgð að
bera gagnvart fólkinu í þorpinu, tímaskekkja?

Baltasar leikstjóri bar uppi þá málefnalega umræðu sem þátturinn skilaði. Hann
gagnrýndi harðlega tilraun formanns LÍÚ til að hafa afskipti af fundum sínum með
skólafólki og spurði hvaða lífsgæðum væri verið að halda uppi með kvótakerfinu
og fyrir hverja? ,,Ekki fólksins sem verður að yfirgefa verðlausar eignir sínar“,
svaraði leikstjórinn sér sjálfur. Og honum var  mikið niðri fyrir undir lokin: ,,Það
er alvarlegt mál þegar menn þora ekki að tala um andstöðu sína við kvótakerfið.“
Já, það er nú bara það! ,,Ég alla vega fer varlega í það, sem ég segi“, sagði ráðherra
sjávarútvegsmála. Skyldi þessi þrælsótti vera til staðar á fleiri sviðum?

Kvikmyndin Hafið er veigamikið innlegg í umræðuna um fiskveiðistjórnunar-
kerfið. Í henni birtist þverskurður umræðunnar um gjafa kvótann, ,,sparisjóðsbókina
á hafsbotni,“ sem kvótakóngarnir kætast yfir og lofsyngja, eins og Halldór Her-
mannsson komst að orði. Fullyrt skal að ,,Hafið“ sé í fremstu röð íslenskra kvik-
mynda. Spurningu leikstjórans skal svarað hér og nú: Nei, um kvótakerfið í núver-
andi mynd næst aldrei sátt. s.h.

LögregLögregLögregLögregLögreglan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirði

Farsímum stoliðFarsímum stoliðFarsímum stoliðFarsímum stoliðFarsímum stolið
og stungið á dekkog stungið á dekkog stungið á dekkog stungið á dekkog stungið á dekk

Lögreglunni á Ísafirði var
í síðustu viku tilkynnt um
þjófnað á tveimur farsímum.
Tvö umferðaróhöpp voru
tilkynnt, annað við íþrótta-
húsið á Torfnesi á föstudag
þar sem tveir bílar rákust á
en hitt á Hafnarstræti árla á
sunnudagsmorgun, en þá
var bíl ekið á tvo tréstaura
sem aðgreina akbrautina frá

gangstéttinni.
Á sunnudag var tilkynnt

til lögreglu að stungið hefði
verið á þrjá hjólbarða á rauð-
um Nissan-bíl sem stóð við
Urðarveg 41 á Ísafirði. Lög-
reglan hefur málið til rann-
sóknar og óskar eftir upp-
lýsingum um grunsamlegar
mannaferðir við bílinn þá
um nóttina.

3,2 milljónir lítra af dísilolíu á land á Ísafirði3,2 milljónir lítra af dísilolíu á land á Ísafirði3,2 milljónir lítra af dísilolíu á land á Ísafirði3,2 milljónir lítra af dísilolíu á land á Ísafirði3,2 milljónir lítra af dísilolíu á land á Ísafirði

300 tonnum af rækju300 tonnum af rækju300 tonnum af rækju300 tonnum af rækju300 tonnum af rækju
landað úr norsku skipilandað úr norsku skipilandað úr norsku skipilandað úr norsku skipilandað úr norsku skipi

Sænska olíuskipið Bervik
kom til hafnar á Ísafirði á

mánudag og losaði um 3,2
milljónir lítra af dísilolíu.

Skipið er í leigu hjá íslensku
olíufélögunum og siglir nú

milli hafna landsins.
Á sama tíma var landað

um 300 tonnum af rækju úr
norska skipinu Barents

Eagle. Skipið kom til hafnar
aðfaranótt sunnudags og
hélt á brott á mánudags-

kvöld. Af rækjunni fóru 200
tonn til vinnslu hjá Miðfelli

á Ísafirði en 100 tonnum átti
að umskipa beint til út-

flutnings.

Rækju landað úr Barents Eagle í Ísafjarðarhöfn.

Bandaríska sjónvarpsstöðin Outdoor Life NetworkBandaríska sjónvarpsstöðin Outdoor Life NetworkBandaríska sjónvarpsstöðin Outdoor Life NetworkBandaríska sjónvarpsstöðin Outdoor Life NetworkBandaríska sjónvarpsstöðin Outdoor Life Network

Hluti þáttarins Global Extrem-Hluti þáttarins Global Extrem-Hluti þáttarins Global Extrem-Hluti þáttarins Global Extrem-Hluti þáttarins Global Extrem-
es tekinn upp í Ísafjarðarbæes tekinn upp í Ísafjarðarbæes tekinn upp í Ísafjarðarbæes tekinn upp í Ísafjarðarbæes tekinn upp í Ísafjarðarbæ

ada, sagði mér frá þessari
sjónvarpsstöð í síðustu viku
og benti mér á að það gæti
verið spennandi að fá hana til
að taka upp á Vestfjörðum.
Það vildi síðan svo skemmti-
lega til að í gær var hringt í
mig og mér tilkynnt að fólk
frá stöðinni væri að koma til
Ísafjarðar og kanna aðstæð-
ur“, segir Rúnar Óli Karlsson,
ferðamálafulltrúi Ísafjarðar-
bæjar, sem leitt hefur fólkið
um svæðið.

Í þættinum keppa 50 þátt-

Bandaríska sjónvarpsstöðin
Outdoor Life Network hyggst
taka upp hluta sjónvarpsþátt-
arins Global Extremes í Ísa-
fjarðarbæ í febrúar á næsta
ári. Bandaríski framleiðand-
inn Cherie Silvera og ástralski
útivistargarpurinn Eric Phill-
ips, sem hefur meðal annars
gengið bæði á Norðurpólinn
og Suðurpólinn, komu til Ísa-
fjarðar í gær til að skoða að-
stæður.

„Sigurður Jónsson, vinur
minn sem búsettur er í Kan-

takendur sem koma víða að
úr Bandaríkjunum og fara
meðal annars til Afríku og
Costa Rica áður en þeir koma
til Íslands. „Þegar fólkið kem-
ur hingað verður búið að
fækka þátttakendum í níu
manns. Það stendur til að láta
fólkið taka þátt í daglegu lífi
vestra og uppi eru hugmyndir
um að senda menn á sjóinn,
láta þá vinna á bóndabæ og
fleira í þeim dúr“, segir Rúnar
Óli.

„Fimm af þeim níu sem

dvelja vestra munu að lokum
reyna að ganga á hæsta fjall
heims, Mount Everest. Out-
door Life Network er mjög
vinsæl sjónvarpsstöð meðal

útivistarfólks í Bandaríkjun-
um og Kanada og ljóst að
umfjöllun þar er af hinu
góða“, segir Rúnar Óli Karls-
son.

Eric, Cherie og Rúnar á Ísafjarðarflugvelli.
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Stuðningsmenn Einar Odds Kristjánssonar opna skrifstofu á ÍsafirðiStuðningsmenn Einar Odds Kristjánssonar opna skrifstofu á ÍsafirðiStuðningsmenn Einar Odds Kristjánssonar opna skrifstofu á ÍsafirðiStuðningsmenn Einar Odds Kristjánssonar opna skrifstofu á ÍsafirðiStuðningsmenn Einar Odds Kristjánssonar opna skrifstofu á Ísafirði

„Ótrúlega skemmtilegur tími“„Ótrúlega skemmtilegur tími“„Ótrúlega skemmtilegur tími“„Ótrúlega skemmtilegur tími“„Ótrúlega skemmtilegur tími“
– segir Einar Oddur um ferðalögin vegna prófkjörsins

Stuðningsmenn Einars
Odds Kristjánssonar við
væntanlegt prófkjör Sjálf-
stæðisflokksins í Norðvest-
urkjördæmi opnuðu á laug-
ardaginn kosningaskrif-
stofu á jarðhæðinni í Neista
á Ísafirði. Einar Oddur

ávarpaði gesti sem troðfylltu
húsakynnin en á borðum var
kaffi og meðlæti, þar sem afar
vörpulegar kleinur vöktu sér-
staka athygli. Einar Oddur
hefur líkt og ýmsir aðrir fram-
bjóðendur verið á ferð og flugi
um hið nýja kjördæmi og

lætur vel af þeim þeytingi.
„Það eru sumir að spyrja:

Er þetta ekki voðalegt Einar
að vera á þessum ferðalögum?
En ég fullyrði að svo er ekki.
Þetta er alveg ótrúlega
skemmtilegur tími að fara um
ný héruð, nýjar sveitir og nýja

bæi, hitta fólk og spjalla, ótrú-
lega skemmtilegt“, segir Einar
Oddur.

Skrifstofan í Neista verður
opin alla daga kl. 15-19 fram
að helgi. Á sjálfan prófkjörs-
daginn á laugardag verður op-
ið allan daginn. Einar Oddur ávarpar gesti við opnun skrifstofunnar.

Þrekmeistaramót ÍslandsÞrekmeistaramót ÍslandsÞrekmeistaramót ÍslandsÞrekmeistaramót ÍslandsÞrekmeistaramót Íslands

Lárus Mikael erLárus Mikael erLárus Mikael erLárus Mikael erLárus Mikael er
ÍslandsmeistariÍslandsmeistariÍslandsmeistariÍslandsmeistariÍslandsmeistari

Ísfirðingurinn Lárus
Mikael Knudsen Daníels-

son er þrekmeistari Ís-
lands árið 2002, en hann
sigraði á Íslandsmótinu

sem haldið var í íþrótta-
höllinni á Akureyri um

helgina. Alls tóku 92 þátt í
mótinu, bæði karlar og
konur. Lárus fór þrek-

brautina á 19 mínútum og
50 sekúndum en aldrei

hefur brautin verið farin á
skemmri tíma. Á þrek-

meistaramóti Reykjavíkur
sem haldið var fyrr á

þessu ári fór Lárus sams-
konar braut á rétt tæpum
23 mínútum. Á síðasta Ís-
landsmóti fór hann braut-
ina á rúmum 26 mínútum
og hefur hann sýnt miklar
framfarir að undanförnu.

Þá lenti Árni Heiðar

Ívarsson, íþróttakennari á
Ísafirði og fyrrverandi

þrekmeistari, í fjórða sæti.
Árni fór brautina á 21

mínútu og 26 sekúndum.

Lárus Mikael Knudsen Dan-
íelsson.

Fyrrum rokkbóndi í pólitíkina?Fyrrum rokkbóndi í pólitíkina?Fyrrum rokkbóndi í pólitíkina?Fyrrum rokkbóndi í pólitíkina?Fyrrum rokkbóndi í pólitíkina?

Birkir Þór vill þriðjaBirkir Þór vill þriðjaBirkir Þór vill þriðjaBirkir Þór vill þriðjaBirkir Þór vill þriðja
sætið hjá Framsóknsætið hjá Framsóknsætið hjá Framsóknsætið hjá Framsóknsætið hjá Framsókn

Birkir Þór Guðmunds-
son frá Hrauni á Ingjalds-

sandi hefur tilkynnt að
hann bjóði sig fram til setu
á lista Framsóknarflokks-

ins í Norðvesturkjördæmi.
Birkir er vel kunnur hér
vestra sem annar Rokk-

bændanna sem víða spil-
uðu á sínum tíma, en hinn

var Árni Brynjólfsson á
Vöðlum í Önundarfirði.

Birkir Þór Guðmundsson
er 38 ára og starfar nú

sem framkvæmdastjóri
Íslenskrar Orkuvirkjunar.

Hann er búfræðingur frá
Hvanneyri og var fjár-

bóndi og loðdýrabóndi á
Hrauni til 26 ára aldurs en

síðan sláturhússtjóri á
Þingeyri í nokkur ár. Eftir
það bjó hann í Noregi í sjö

ár og útskrifaðist með
meistarapróf í rekstrar-

hagfræði vorið 2000.
Á sínum tíma tók Birkir

virkan þátt í félagsmálum í
heimabyggð sinni og átti
m.a. sæti í hreppsnefnd

Mýrahrepps frá 1986 til
1990. Hann sækist eftir 3.

sætinu á lista Framsóknar-
flokksins við komandi Al-

þingiskosningar. Lokað
prófkjör um röðun á list-

ann verður haldið á auka-
kjördæmisþingi flokksins

um aðra helgi.

Birkir Þór Guðmundsson.

bb.is

LögregLögregLögregLögregLögreglan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirði

Áflog kringum skemmtanahaldÁflog kringum skemmtanahaldÁflog kringum skemmtanahaldÁflog kringum skemmtanahaldÁflog kringum skemmtanahald
Lögreglan á Ísafirði var

þrisvar kölluð til aðstoðar
um liðna helgi vegna slags-
mála inni á veitingastöðum
eða fyrir utan þá. Í einu til-
vikanna óskaði lögreglan í

Bolungarvík eftir aðstoð lög-
reglunnar á Ísafirði vegna
ófriðar við veitingahús þar í
bæ.

Tvívegis var lögreglan köll-
uð að veitingahúsi á Ísafirði. Í

fyrra skiptið hafði dyravörð-
um tekist að koma ró á sam-
komugestina en í síðara til-
vikinu róaði lögreglan einn

gestanna og ók honum til síns
heima þannig að ekki urðu
eftirmál.
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Þriðjungur barna á leikskólan-Þriðjungur barna á leikskólan-Þriðjungur barna á leikskólan-Þriðjungur barna á leikskólan-Þriðjungur barna á leikskólan-
um Laufási á Þingeyri er tvíburarum Laufási á Þingeyri er tvíburarum Laufási á Þingeyri er tvíburarum Laufási á Þingeyri er tvíburarum Laufási á Þingeyri er tvíburar

Svo skemmtilega og jafnvel einkennilega vill til að á leik-
skólanum Laufási á Þingeyri eru fimm pör tvíbura. Tvennir
þessara tvíbura eru eineggja en þrennir eru tvíeggja.
Þetta er sérstaklega merkilegt þegar litið er til þess að á
leikskólanum eru „ekki nema“ 32 börn og
um þriðjungurinn því tvíburar.

Að sögn Sonju Elínar Thomp-
son, leikskólastjóra á Lauf-
ási, er þetta fyrsti vet-
urinn þar sem
þessu er svona
háttað, en í

fyrra voru þrennir tvíburar á leikskólanum. Í aftari röð á
myndinni eru systurnar Heiðdís Birta og Hafdís Katla
Jónsdætur (5 ára) og bræðurnir Anton og Brynjar Hjalta-
synir (3 ára). Í fremri röð eru þau Birta Rós og Guðlaugur

Rafn Daníelsbörn (2 ára), Jeremy og Caro-
line Jóhannesbörn (2 ára) og Dagur

Ernir og Birna Filippía Stein-
arsbörn (1 árs).

Tvisvar fimm eru tíu. Myndina tók Sonja Elín Thompson
leikskólastjóri.

Katrín Skúladóttir, starfsmaður Sparisjóðs Vestfirðinga,
tekur á móti gestum við opnun útibús SPVF á Hlíf.

Sparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður Vestfirðinga

Opnar útibú á HlífOpnar útibú á HlífOpnar útibú á HlífOpnar útibú á HlífOpnar útibú á Hlíf
Sparisjóður Vestfirðinga

opnaði í síðustu viku af-
greiðslu á Hlíf, þar sem eru
þjónustuíbúðir aldraðra á
Ísafirði. Afgreiðslan er á
þriðju hæð og verður opin á
fimmtudögum milli klukkan
10 og 11. Íslandsbanki og
Landsbanki hafa áður opnað
afgreiðslur á sama stað,

meira að segja í sama her-
bergi, og eru þær opnar á
milli kl. 10 og 11 á þriðju-
dögum og miðvikudögum.

Í tilefni af opnuninni var
gestum og gangandi boðið
upp á kaffi og konfekt. Virt-
ust íbúar Hlífar ánægðir með
þetta framtak Sparisjóðs
Vestfirðinga.

Samstarfssamn-Samstarfssamn-Samstarfssamn-Samstarfssamn-Samstarfssamn-
ingur til tveggja áraingur til tveggja áraingur til tveggja áraingur til tveggja áraingur til tveggja ára

Jón Kristmannsson og Arnór Jónatansson undirrita samn-
inginn.

Flugfélag Íslands og Körfu-
knattleiksfélag Ísafjarðar hafa
gert með sér samstarfssamn-
ing til tveggja ára og var hann
undirritaður í flugstöðvar-
byggingunni á Ísafirði af þeim
Arnóri Jónatanssyni, svæðis-
stjóra Flugfélags Íslands á
Vestfjörðum, og Jóni Krist-
mannssyni, formanni KFÍ.

„Flugfélagið styrkir KFÍ
með ákveðinni upphæð á ári
en í staðinn mun KFÍ fljúga
með alla sína flokka og hvetja

önnur lið sem við þá keppa til
að fljúga“, segir Arnór Jóna-
tansson. Í fyrra munu ísfirskir
körfuknattleiksmenn hafa ek-
ið á alla sína áfangastaði.

„Í raun er verið að endur-
nýja samning við KFÍ en sams
konar samningur var í gildi
fyrir tveimur árum. Auk þess
sem áður var talið fær Flugfé-
lagið auglýsingu í sal íþrótta-
hússins, sem og á bréfsefni
og heimasíðu KFÍ“, segir Arn-
ór.

Flugfélag Íslands og KFÍFlugfélag Íslands og KFÍFlugfélag Íslands og KFÍFlugfélag Íslands og KFÍFlugfélag Íslands og KFÍ
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kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Flateyrarkirkja:

 Guðsþjónusta á kristni-
boðsdaginn 10. nóv. kl.

14:00. Kristín Bjarna-
dóttir kennari og kristni-
boðadæturnar Heiðrún
og Ólöf Inger Kjartans-
dætur syngja og segja
frá kristniboðinu. Tekið
við gjöfum til starfsins.

Holtsprestakall:
Kirkjuskóli barnanna er
kl. 13:30 á laugardag í
Holtsskóla. Góð heim-
sókn með söng og frá-
sögnum um kristniboð-
ið í Kenýa og Eþíópíu.

Veitingar. Munið eftir
aurum í baukinn!
Ísafjarðarkirkja:
Guðsþjónusta á

sunnudag kl. 11:00.
Hólskirkja:

Helgistund á sunnudag
kl. 20:30.

„Framúrkeyrsla“ í rekstri og
fjárfestingum skíðasvæðis Ís-
firðinga í Tungudal stefnir í
allt að 4 milljónir króna á
þessu ári. Framúrkeyrsla í rek-
stri og fjárfestingum við Sund-
laug Suðureyrar stefnir í allt
að kr. 3,3 milljónir. Þetta kom
fram á fundi íþrótta- og æsku-
lýðsnefndar Ísafjarðarbæjar
og var þar bókað, að nefndin
„vill beina þeim eindregnu til-
mælum til sviðsstjóra, að þeir
ítreki við starfsmenn sína að
þeir haldi sig innan ramma

fjárhagsáætlunar“.
Nefndin óskaði jafnframt

eftir aukafjárveitingu upp á
fjórar milljónir króna til að
„bregðast við þeirri þörf sem
skapast hefur á skíðasvæðum
vegna framúrkeyrslu“ og
aukafjárveitingu „til að bjarga
rekstri sundlaugar á Suðureyri
árið 2002“.

Einnig mælir nefndin með
því við bæjarstjórn og bæjar-
ráð, í samræmi við skriflega
ósk frá forstöðumanni skíða-
svæðis, að heimild verði gefin

til ráðningar starfsmanns með
forstöðumanninum.

Sturla Páll Sturluson sat hjá
við afgreiðslu þeirrar bókunar
í íþrótta- og æskulýðsnefnd
þar sem óskað var eftir fjög-
urra milljón króna aukafjár-
veitingu vegna skíðasvæðis.
Hann lét bóka, að hann væri
„ekki tilbúinn til að taka efn-
islega afstöðu til tillögunnar
þar sem gögn bárust ekki fyrr
en á fundinum“.

Mál þessi voru til umfjöll-
unar á fundi bæjarráðs Ísa-

fjarðarbæjar í gærkvöldi. Þar
var samþykkt að vísa þeim til
endurskoðunar á fjárhags-
áætlun ársins 2002.

Þessi mikla framúrkeyrsla
í rekstri og fjárfestingum
skíðasvæðis Ísfirðinga og
Sundlaugar Suðureyrar er
vegna vanáætlaðs kostnaðar,
að sögn Björns Helgasonar,
íþrótta- og æskulýðsfulltrúa
Ísafjarðarbæjar.

„Á Suðureyri var byggður
upp endagafl á lauginni, nýr
pottur og nýjar fleytirennur,

auk þess sem bakkinn í kring-
um sundlaugina var tekinn
upp. Fjárþörf til framkvæmda
var stórlega vanmetin og var
gert ráð fyrir einni milljón
króna en kostnaður varð á
endanum 3,3 milljónir“, segir
Björn. „Framúrkeyrsla á
skíðasvæði varð vegna þess
að ekki var gert ráð fyrir laun-
um forstöðumanns og annars
starfsmanns allt árið“, segir
Björn Helgason, íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi Ísafjarðar-
bæjar

– launakostnaður vanáætlaður og fjárþörf til framkvæmda stórlega vanmetin

7,3 milljóna „framúrkeyrsla“ á þessu ári7,3 milljóna „framúrkeyrsla“ á þessu ári7,3 milljóna „framúrkeyrsla“ á þessu ári7,3 milljóna „framúrkeyrsla“ á þessu ári7,3 milljóna „framúrkeyrsla“ á þessu ári
Skíðasvæði Ísfirðinga og Sundlaug SuðureyrarSkíðasvæði Ísfirðinga og Sundlaug SuðureyrarSkíðasvæði Ísfirðinga og Sundlaug SuðureyrarSkíðasvæði Ísfirðinga og Sundlaug SuðureyrarSkíðasvæði Ísfirðinga og Sundlaug Suðureyrar

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Óskráðir bíl-Óskráðir bíl-Óskráðir bíl-Óskráðir bíl-Óskráðir bíl-
ar standa ogar standa ogar standa ogar standa ogar standa og
grotna niðurgrotna niðurgrotna niðurgrotna niðurgrotna niður

„Því miður standa hér
víða númerslausar bifreið-
ir sem eru að verða nánast
að brotajárni. Þetta er bæði
leiðinlegt og ósnyrtilegt“,
segir Ólafur Kristjánsson,
bæjarstjóri í Bolungarvík.

Á fundi bæjarráðs í síð-
ustu viku gerði Ólafur
grein fyrir viðræðum sín-
um við Anton Helgason
heilbrigðisfulltrúa „vegna
númerslausra bifreiða í
Bolungarvík og óleyfilegr-
ar söfnunar brotajárns og
úrgangs í hauga utan við
urðunarstaði og gámastöð
sveitarfélagsins.“ Á næst-
unni má vænta þess að
átak verði gert í þessum
málum í bæjarfélaginu.

„Hvað númerslausu bíl-
ana snertir gengur málið
þannig að heilbrigðisfull-
trúi setur á þetta miða og
síðan er þetta fjarlægt eftir
ákveðinn tíma og sett í
geymslu. Eftir mánuð höf-
um við síðan rétt til að
farga þessum bifreiðum
eða krefja eigendur um
greiðslu“, segir bæjar-
stjóri.

Að sögn Ólafs er einnig
eitthvað um að „ótilgreind
fyrirtæki“ safni brotajárni
þar sem slíkt er ekki leyfi-
legt. Meðal annars hefur
slíku verið safnað saman
ofan við vatnsból bæjar-
ins.

Bridgefélag ÍsafjarðarBridgefélag ÍsafjarðarBridgefélag ÍsafjarðarBridgefélag ÍsafjarðarBridgefélag Ísafjarðar

Spilað viku-Spilað viku-Spilað viku-Spilað viku-Spilað viku-
lega í veturlega í veturlega í veturlega í veturlega í vetur
Vetrarstarf Bridgefélags

Ísafjarðar hófst í síðustu viku
en í vetur verður spilað á
hverju föstudagskvöldi í kaffi-
stofu Íshúsfélagshússins á Ísa-
firði. Leikar hefjast kl.19:30
og stendur spilamennskan
fram á tólfta tímann. Allir spil-
arar eru velkomnir og skal
þess getið, að yfirleitt nota
menn yfirleitt Standard-, Vín-
ar- eða Precision-sagnakerfin.
Óhjákvæmilegt verður að
rukka hvern spilara um nokkra
hundraðkalla en að sögn
Kristins Kristjánssonar,
stjórnarmanns í Bridgefélag-
inu, verður aðgangurinn ódýr-
ari en bíómiði.

Að jafnaði mæta hátt í tutt-
ugu spilarar á bridgekvöldum
hjá félaginu. Æskilegt er að
mætt sé í pörum en stakir spil-
arar geta haft samband við
Kristin í síma 891-7747. „Ég
reyni þá að finna félaga“, segir
hann. Ekki ætti að spilla áhug-
anum hjá bridgefólki að ný-
bakaður Íslandsmeistari í ein-
menningi, Sigríður Hrönn Elí-
asdóttir í Súðavík, verður
væntanlega tíður gestur á
þessum kvöldum.

Körfuboltalið UMFBKörfuboltalið UMFBKörfuboltalið UMFBKörfuboltalið UMFBKörfuboltalið UMFB

Enginn þjálfariEnginn þjálfariEnginn þjálfariEnginn þjálfariEnginn þjálfari
í stað Guðjónsí stað Guðjónsí stað Guðjónsí stað Guðjónsí stað Guðjóns
Enn er þjálfaralaust í her-

búðum meistaraflokks Ung-
mennafélags Bolungarvíkur
(UMFB) í körfuknattleik, en
Guðjón Þorsteinsson lét af
starfi þjálfara nú í haust. Að
sögn Helga Pálssonar, for-
manns körfuknattleiksdeildar
UMFB, stendur ekki til að
ráða nýjan þjálfara á næst-
unni.

Lið UMFB leikur í Vest-
fjarðariðli 2. deildarinnar, svo-
kallaðri Meiradeild. Í dag hef-
ur körfuknattleiksdeildin að-
eins tvo æfingatíma á viku í
íþróttahúsinu í Bolungarvík.
„Við fáum kannski fleiri tíma
þegar einhver árangur næst“,
segir Helgi.

Hörður Torfason tekur lagið á tónleikunum á Hótel Ísafirði.

Hörður Torfa áHörður Torfa áHörður Torfa áHörður Torfa áHörður Torfa á
Hótel ÍsafirðiHótel ÍsafirðiHótel ÍsafirðiHótel ÍsafirðiHótel Ísafirði

Tónlistarmaðurinn
Hörður Torfason hélt tón-

leika fyrir fullu húsi á
Hótel Ísafirði á föstudags-

kvöld. Herði var afar vel
tekið og var hann klappað-

ur upp fimm sinnum af
þeim tæplega 100 áheyr-

endum sem sóttu tónleik-
ana. Á sama tíma var

Bubbi Morteins að leika í
Alþýðuhúsinu og vill

Hörður meina að það hafi
ekki verið tilviljun. „Hann

vissi alveg að ég væri að
spila á þessum tíma. Ég

bókaði mig fyrir mánuði
en ég held að hann hafi

bókað þremur dögum fyrir
tónleika. Þetta er það sem ég

kalla jarðýtutaktík og ég hef
bara einu sinni áður á

mínum 30 ára ferli lent í
svona“, segir Hörður.

Hallgrímur Magnús Sigurjónsson, útibússtjóri Íslandsbanka á Ísafirði og Guðný Þór-
hallsdóttir, starfsmaður Íslandsbanka voru á tónleiknum ásamt öðru starfsfólki bankans.

Ánægðir gestir á tónleikum Harðar Torfasonar.
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Aflagðra flugvalla á Vestfjörðum sáran saknaðAflagðra flugvalla á Vestfjörðum sáran saknaðAflagðra flugvalla á Vestfjörðum sáran saknaðAflagðra flugvalla á Vestfjörðum sáran saknaðAflagðra flugvalla á Vestfjörðum sáran saknað

Landeigandi geturLandeigandi geturLandeigandi geturLandeigandi geturLandeigandi getur
fengið flugvöll skráðanfengið flugvöll skráðanfengið flugvöll skráðanfengið flugvöll skráðanfengið flugvöll skráðan

Ekki er útlit fyrir að af-
lagðir flugvellir á Vestfjörð-
um verði settir aftur á skrá
Flugmálastjórnar á næst-
unni. Nokkrir einkaflug-
menn á Vestfjörðum, og
ekki síður annars staðar frá,
sakna sáran flugvalla á
Tálknafirði, Suðureyri, í
Holti og Bæjum, sem allir
hafa verið teknir af skrá
Flugmálastjórnar en munu
annars vera í ágætu ásig-
komulagi.

„Þegar verið er að ákveða

hvaða völlum skal halda á
skrá, er litið annars vegar til
mikilvægis þeirra vegna
ferðalaga og ferðaþjónustu,
og hins vegar til mikilvægis
vegna sjúkraflugs“, segir
Haukur Hauksson, fram-
kvæmdastjóri flugvalla- og
leiðsögusviðs Flugmála-
stjórnar.

Í flestum tilfellum eru
einkaflugvélar einungis
tryggðar fyrir óhöppum sem
verða á skráðum flugvöllum.
Þess vegna veigra einkaflug-

menn sér oft við að lenda á
óskráðum völlum og er það
jafnvel óheimilt ef flugvélin
er í eigu annars aðila.

„Flugvöllur sem tekinn
er af skrá fellur í raun til
landeiganda, sem oft er bæj-
arfélagið á viðkomandi
stað. Landeiganda er frjálst
að halda vellinum við, sjái
hann sér hag í því. Við höf-
um gert úttekt á og skráð
flugvelli sem ekki eru í eigu
og umsjón Flugmálastjórn-
ar“, segir Haukur.

Rækjuveiðar ekki leyfðar að sinni í ArRækjuveiðar ekki leyfðar að sinni í ArRækjuveiðar ekki leyfðar að sinni í ArRækjuveiðar ekki leyfðar að sinni í ArRækjuveiðar ekki leyfðar að sinni í Arnarfirði vegna þorskseiðanarfirði vegna þorskseiðanarfirði vegna þorskseiðanarfirði vegna þorskseiðanarfirði vegna þorskseiða

Byrjunarkvóti á rækju í Ísa-Byrjunarkvóti á rækju í Ísa-Byrjunarkvóti á rækju í Ísa-Byrjunarkvóti á rækju í Ísa-Byrjunarkvóti á rækju í Ísa-
fjarðardjúpi minni en í fyrrafjarðardjúpi minni en í fyrrafjarðardjúpi minni en í fyrrafjarðardjúpi minni en í fyrrafjarðardjúpi minni en í fyrra

Rækjuveiði í Ísafjarðar-
djúpi hófst í síðustu viku og
héldu þá flestir rækjubátar til
veiða. Byrjunarkvóti var
ákveðinn 1.000 tonn að þessu
sinni en í rannsóknaleiðangri
sem farinn var um miðjan

október kom í ljós að stofn-
vísitala rækju hafði lækkað
frá síðasta hausti. Í fyrra var
byrjunarkvóti ákveðinn 1.200
tonn en endanlegur heildar-
kvóti var ákveðinn 1.500 tonn.

Í niðurstöðum leiðangurs-

ins kemur fram, að rækjan var
á afmörkuðu svæði frá Vigur
og inn að Reykjanesi. Lítil
sem engin rækja var í Jökul-
fjörðum og verða þeir því lok-
aðir fyrir rækjuveiðum. Magn
þorsk- og ýsuseiða reyndist

vera undir viðmiðunarmörk-
um, en athygli vakti mikið
magn spærlings- og lýsuseiða
um alla rækjuslóðina. Rækju-
stofninn virðist enn vera í tals-
verðri lægð sem staðið hefur
frá árinu 1997.

Einnig var farið í rannsókn-
arleiðangur í Arnarfjörð. Voru
þar tekin 22 tog og reyndist
stofnvísitala rækju einnig hafa
lækkað þar frá síðasta hausti.

Frá Sundahöfn á Ísafirði.
Mikil þorskseiðagengd var í
firðinum og var magn þorsk-
seiða yfir viðmiðunarmörkum
og verða rækjuveiðar því ekki
heimilar þar að svo stöddu.
Bráðabirgðakvóti í Arnarfirði
var ákveðinn 500 tonn.

„Það er ómögulegt að segja
hvenær veiðar verða leyfðar í

Arnarfirði, en við þurfum að
skoða þetta aftur áður en það
verður gert. Ég hef þó trú á
því að veiðar verði leyfðar,
það hefur aldrei gerst að veið-
ar hafi verið bannaðar yfir all-
an veturinn“, segir Hjalti
Karlsson, útibússtjóri Haf-
rannsóknastofnunar á Ísafirði.

Skotveiði á jörðum í eigu ÍsafjarðarbæjarSkotveiði á jörðum í eigu ÍsafjarðarbæjarSkotveiði á jörðum í eigu ÍsafjarðarbæjarSkotveiði á jörðum í eigu ÍsafjarðarbæjarSkotveiði á jörðum í eigu Ísafjarðarbæjar

Óvissa um heimildÓvissa um heimildÓvissa um heimildÓvissa um heimildÓvissa um heimild
Nokkur óvissa virðist ríkja

um það hvort rjúpnaveiði eða
önnur skotveiði er heimil á
jörðum í eigu Ísafjarðarbæjar.
Meðal jarða sem bærinn á má
nefna Seljaland í Álftafirði,
Reykjanes við Djúp og Tungu
og Kirkjuból í Skutulsfirði,
auk lands í Seljalandsdal.
Bærinn hefur ekki auglýst
bann við skotveiðum á þess-
um jörðum en hefur heldur
ekki lagt þær til afrétta. Íbúar

sveitarfélagsins og aðrir hafa
alla tíð haft afnot af jörðunum
til útivistar og nokkurrar
hlunnindanýtingar, til dæmis
berjatínslu.

„Lönd sumra þessara jarða
ná það hátt upp að það er
ekkert ósennilegt að menn

hafi veitt rjúpu á þeim. Við
gætum að sjálfsögðu alltaf
tekið þá ákvörðun að skot-
veiði sé ekki heimil á þessum
jörðum en síðan ég kom til
starfa hefur ekki verið auglýst
bann við veiðum“, segir Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri.
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Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

GlobetrottersGlobetrottersGlobetrottersGlobetrottersGlobetrotters
koma ekkikoma ekkikoma ekkikoma ekkikoma ekki

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Hollustuvernd ríkisins
Mengunarvarnir

Auglýsing umAuglýsing umAuglýsing umAuglýsing umAuglýsing um
starfsleyfistillögustarfsleyfistillögustarfsleyfistillögustarfsleyfistillögustarfsleyfistillögu
Fyrir brennslustöð á Vatneyri og urðunar-

stað í Vatneyrarhlíðum við Patreksfjörð. Í
samræmi við 6. gr. í I. kafla laga nr. 7/1998,
um hollustuhætti og mengunarvarnir, liggja
frammi til kynningar starfsleyfistillögur fyrir
Vesturbyggð, kt. 510694-2369, á afgreiðslu-
tíma á skrifstofu Vesturbyggðar, Aðalstræti
63, 450 Patreksfirði til kynningar frá 23.
október 2002 til 17. desember 2002.

Skriflegar athugasemdir við starfsleyfistil-
lögurnar skulu hafa borist Hollustuvernd
ríkisins í síðasta lagi 17. desember 2002.

Rétt til að gera athugasemdir við starfsleyf-
istillögurnar hafa eftirtaldir aðilar:

1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi, svo og
forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar eða
nálægrar starfsemi.

2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti
orðið fyrir óþægindum vegna mengunar.

3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir,
sem málið varðar.

Einnig er hægt að nálgast tillögurnar á
heimasíðu Hollustuverndar ríkisins http://
www.hollver.is/mengun/mengun.html

Hollustuvernd ríkisins
Mengunarvarnir,

Ármúla 1a, Reykjavík.

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður
Bæjarins besta óskar að ráða blaða-

mann nú þegar. Umsækjendur þurfa að
vera áhugasamir og duglegir og hafa

góða almenna þekkingu, einkum á
málefnum og staðháttum á Vestfjörðum,

hafa gott vald á íslensku máli og geta
unnið hratt, jafnframt því sem nákvæmni í

vinnubrögðum er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Sigurjón J.

Sigurðsson, ritstjóri í síma 456 4560.

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður

Körfuknattleiksliðið Har-
lem Globetrotters mun
ekki koma til Ísafjarðar
eins og væntingar stóðu
til um. Ástæða þessa
mun vera of mikill kostn-
aður en í það stefndi að
heimsókn liðsins myndi
kosta rúmlega 3,5 millj-
ónir. „Samkvæmt samn-
ingum fá leikmennirnir
einn frídag í viku. Búið
var að bóka sex sýningar
í röð og ef við ætluðum
að fá þá til að sýna á
frídegi sínum, þá hefði
það kostað milljón til við-
bótar sem er of mikið“,
segir Torfi Jóhannsson,
stjórnarmaður í KFÍ sem
hugðist fá liðið til bæjar-
ins.

SlökkvitækiSlökkvitækiSlökkvitækiSlökkvitækiSlökkvitæki
fyrir sjónvörpfyrir sjónvörpfyrir sjónvörpfyrir sjónvörpfyrir sjónvörp
Í fréttum Sjónvarpsins
fyrir stuttu var greint frá
sjálfvirkum slökkvibúnaði
fyrir sjónvarpstæki. All-
margir eldsvoðar verða
vegna þess að kviknar í
sjónvarpstækjum og
virðist þá einu gilda hvort
þau eru gömul eða ný.
Hjalti Reynir Ragnarsson
á Ísafirði hefur tekið að
sér umboð fyrir þennan
búnað hér vestra og ann-
ast ísetningu hans. Hér
er um lítið hylki að ræða
sem fest er ofan í sjón-
varpskassann og þegar
eldur kemur upp í tækinu
losnar gastegund sem
sprautast inn í tækið og
slekkur eldinn. Gas þetta
er sagt bæði vistvænt og
hættulaust.

FléttingumFléttingumFléttingumFléttingumFléttingum
fjölgar mikiðfjölgar mikiðfjölgar mikiðfjölgar mikiðfjölgar mikið
Flettingar á bb.is í nýliðn-
um októbermánuði voru
17% fleiri en í mánuðin-
um á undan og 48% fleiri
en var í júní í sumar. Allt
frá opnun þessa vefjar í
ársbyrjun 2000 eða fyrir
tveimur árum og tíu
mánuðum hefur verið
unnið sleitulaust að því
að gera hann fjölbreyttari
og efnismeiri, fyrir utan
hinn daglega fréttaflutn-
ing sem virðist almennt
vera talinn þokkalega
öflugur. Þetta skilar sér í
ótrúlega mikilli aðsókn
en samkvæmt sjálfvirkri
vefskráningu er bb.is
lesinn að staðaldri í milli
50 og 60 þjóðlöndum.
Enn eru nýjungar að sjá
dagsins ljós eða eru í
undirbúningi. Fyrir stuttu
var bætt við undirvefnum
Bækur og plötur þar sem
jafnharðan er greint frá
nýútkomnum bókum og
hljómdiskum. Nú er m.a.
verið að undirbúa sæl-
keravef og fleira sem
greint verður frá síðar.

Ísafjarðarbær fær ekki
tekjujöfnunarframlag úr Jöfn-
unarsjóði sveitarfélaga fyrir
árið 2002, þar eð reiknaðar
meðaltekjur af hverjum íbúa
eru of háar. Til þess að fá
framlag úr sjóðnum þurfa

meðaltekjur í sveitarfélagi að
vera undir 96% af meðaltekj-
um af hverjum íbúa í sveitar-
félögum í sama stærðarflokki.

Í tilviki Ísafjarðarbæjar er
þar um að ræða sveitarfélög
með frá 300 og allt að tíu þús.

íbúum. Í þessum flokki eru
meðaltekjur af hverjum íbúa
á síðasta ári kr. 218 þúsund en
í Ísafjarðarbæ voru þær rétt
undir meðaltali eða 214 þús.
krónur sem er rúmum 5000
krónum yfir 96% mörkunum.

Of háar tekjur í ÍsafjarðarbæOf háar tekjur í ÍsafjarðarbæOf háar tekjur í ÍsafjarðarbæOf háar tekjur í ÍsafjarðarbæOf háar tekjur í Ísafjarðarbæ
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélagaFramlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélagaFramlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélagaFramlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélagaFramlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Bæjaryfirvöld í Ísafjarðar-
bæ hafa samþykkt 25 viðbót-
arlán til íbúðakaupa í bæjar-
félaginu á þessu ári að upp-
hæð samtals 29,3 milljónir
króna. Heimildir í fjárhags-
áætlun voru 30 millj. króna.

„Ekki er nokkur vafi á að
veiting viðbótarlána hefur af-
gerandi áhrif á sölur eigna í

Ísafjarðarbæ“, segir í bréfi
húsnæðisfulltrúa og bæjarrit-
ara til bæjarráðs. Þar fara þeir
jafnframt fram á að fá að nýta
að fullu heimild Íbúðalána-
sjóðs til úthlutunar úr vara-
sjóði viðbótarlána fyrir árið
2002 sem nemur 45 milljón-
um króna. Bæjarráð hefur
samþykkt þessi tilmæli en

bæjarsjóður þarf að leggja
fram 5% af upphæðinni.

Viðbótarfjárveitingu sem
því nemur hefur verið vísað
til endurskoðunar á fjárhags-
áætlun. Þannig virðist því að
veitt verði viðbótarlán til
kaupa á milli 10 og 15 íbúðum
í Ísafjarðarbæ á þessu ári til
viðbótar þeim sem áður getur.

Viðbótarlán til íbúðakaupa í ÍsafjarðarbæViðbótarlán til íbúðakaupa í ÍsafjarðarbæViðbótarlán til íbúðakaupa í ÍsafjarðarbæViðbótarlán til íbúðakaupa í ÍsafjarðarbæViðbótarlán til íbúðakaupa í Ísafjarðarbæ

Hafa afgerandi áhrifHafa afgerandi áhrifHafa afgerandi áhrifHafa afgerandi áhrifHafa afgerandi áhrif
á sölu fasteignaá sölu fasteignaá sölu fasteignaá sölu fasteignaá sölu fasteigna

Verulegur munur á tekjum sveitarfélaga af hverjum íbúaVerulegur munur á tekjum sveitarfélaga af hverjum íbúaVerulegur munur á tekjum sveitarfélaga af hverjum íbúaVerulegur munur á tekjum sveitarfélaga af hverjum íbúaVerulegur munur á tekjum sveitarfélaga af hverjum íbúa

Súðavíkurhreppur hæsturSúðavíkurhreppur hæsturSúðavíkurhreppur hæsturSúðavíkurhreppur hæsturSúðavíkurhreppur hæstur
vestfirskra sveitarfélagavestfirskra sveitarfélagavestfirskra sveitarfélagavestfirskra sveitarfélagavestfirskra sveitarfélaga

– Bolungarvíkurkaupstaður í öðru sæti og Ísafjarðarbær í þriðja sætinu
Samkvæmt yfirliti frá Jöfn-

unarsjóði sveitarfélaga um
tekjujöfnunarframlög til sveit-
arfélaga er verulegur munur á
reiknuðum meðaltekjum sem
vestfirsk sveitarfélög fengu af
hverjum íbúa á liðnu ári, en
þær eiga að gefa glögga mynd
af hlutfallslegum mun á með-
altekjum íbúa í hverju sveit-
arfélagi. Hæstar meðaltekjur-
nar fékk Súðavíkurhreppur
eða 233 þúsund af hverjum
íbúa og næsthæstar fékk Bol-
ungarvíkurkaupstaður eða
222 þúsund. Síðan kemur Ísa-

fjarðarbær með 214 þúsund,
Vesturbyggð með 210 þúsund
og því næst Kaldrananes-
hreppur (Drangsnes) með 204
þúsund.

Hólmavíkurhreppur er í
sjötta sæti með 200 þúsund,
Reykhólahreppur með 198
þúsund, Tálknafjarðarhreppur
með 192 þúsund, Árneshrepp-
ur með 185 þúsund, Bæjar-
hreppur með 170 þúsund,
Broddaneshreppur með 155
þúsund og loks Kirkjubóls-
hreppur með 134 þúsund.
Þess má geta, að Kirkjubóls-

hreppur hefur nú verið sam-
einaður Hólmavíkurhreppi.

Hjá Jöfnunarsjóði er ís-
lenskum sveitarfélögum skipt
í fjóra flokka eftir stærð. Í
Reykjavík voru reiknaðar
meðaltekjur sveitarfélagsins á
hvern íbúa 246 þúsund krónur,
í öðrum sveitarfélögum með
10.000 íbúa eða fleiri voru
þær 226 þúsund krónur, í
sveitarfélögum með 300 til
9.999 íbúa voru þær 218 þús-
und krónur og í sveitarfélög-
um með færri en 300 íbúa 187
þúsund krónur.

Skip Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. í HnífsdalSkip Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. í HnífsdalSkip Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. í HnífsdalSkip Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. í HnífsdalSkip Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. í Hnífsdal

Skiluðu nær tveggja millj-Skiluðu nær tveggja millj-Skiluðu nær tveggja millj-Skiluðu nær tveggja millj-Skiluðu nær tveggja millj-
arða króna aflaverðmætiarða króna aflaverðmætiarða króna aflaverðmætiarða króna aflaverðmætiarða króna aflaverðmæti

Skip Hraðfrystihússins –
Gunnvarar hf. í Hnífsdal

skiluðu alls tæplega 2
milljarða króna aflaverð-

mæti á síðasta fiskveiðiári.
Mestu aflaverðmæti skilaði
áhöfn Júlíusar Geirmunds-

sonar eða rúmlega 1,1 millj-
arði króna fyrir rúm 5.000

tonn af afurðum.
Næstmest verðmæti kom

frá Páli Pálssyni, en áhöfn
hans veiddi tæp 4.000 tonn
að verðmæti um 437 millj-

ónir króna. Þá veiddu
áhafnir Andeyjar, Framness
og Stefnis hver um sig rúm

þúsund tonn að verðmæti
samtals rúmlega 350

milljónir króna. Rúm 300
tonn komu frá Báru og Erni

að verðmæti samtals tæp-
lega 24 milljónir króna.

Júlíus skilaði rúmlega 1,1 milljarða aflaverðmæti.
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,,Við þurfum að tryggja
Einari Kristni ótvíræðan
stuðning í prófkjörinu“

Harður málsvariHarður málsvariHarður málsvariHarður málsvariHarður málsvari
sjávarútvegsinssjávarútvegsinssjávarútvegsinssjávarútvegsinssjávarútvegsins

Skarphéðinn Gíslason, skipstjóri og
formaður Skipstjóra- og stýrimanna-
félagsins Bylgjunnar á Vestfj. skrifar

Einar Kristinn Guðfinns-
son alþingismaður og for-
maður sjávarútvegsnefndar
Alþingis,  hefur fyrir löngu
getið sér orð sem mjög dug-
mikill þingmaður sem eftir
er tekið. Hann hefur með
verkum sínum sýnt að hann
er traustsins verður.

Reynsla hans af störfum
að sjávarútvegsmálum er
margþætt, sem stjórnandi og

forystumaður í félagsstarfi
sjávarútvegsins, meðal annars
sem formaður Fiskifélags Ís-
lands um árabil. Þessi reynsla
hefur nýst honum vel á vett-
vangi stjórnmálanna. Þar hef-
ur hann komið fram sem kraft-
mikill og harður málsvari
byggðanna og sjávarútvegs-
ins, en einnig maður sem hefur
getað tryggt niðurtöðu í
ágreiningsmálum og haft

skilning á ólíkum sjónarmið-
um.

Slíkir menn ná árangri og
þurfum við að tryggja Einari
Kristini Guðfinnssyni ótví-

ræðan stuðning í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins í Norð-
vesturkjördæmi þann 9.
nóvember nk.

Skarphéðinn Gíslason.

Reynir úr Sandgerði hafði
betur í uppgjöri einu taplausu
liðanna í 1. deild karla í körfu-
bolta á Torfnesi á Ísafirði á

föstudagskvöld og lagði KFÍ
að velli með 18 stiga mun,
96-78. KFÍ hafði í fullu tré
við gestina framan af en síðan
snerist flest á ógæfuhliðina.
Ekki var gott að tapa leiknum
en miklu verra er fyrir KFÍ
hvernig sumir leikmenn fé-
lagsins höguðu sér. Fram-
koma einstakra manna hlýtur
að hafa nokkur eftirmál ef fé-
lagið ætlar sér á annað borð
að endurheimta virðingu sína.

Á heimasíðu KFÍ sagði m.a.
um leikinn: „Fréttaritari kfi.is
hefir séð margt á þeim árum
sem að hann hefur ritað hér,
en margt sá hann sem að var
íþróttinni til skammar, bæði
frá leikmönnum og dómurum.
Ég ætla þó ekki að leggja dóm
á það, eingöngu að láta í ljós
undrun mína á framgöngu
þessara tveggja aðila.“

Einnig var birt á heimasíð-

unni eftirfarandi yfirlýsing frá
leikmönnum og þjálfara KFÍ:

„Við leikmenn og þjálfari
KFÍ hörmum þá leikrænu til-
burði sem viðhafðir voru í
gærkvöld. Við urðum okkur
til skammar og það er engin
afsökun fyrir því. Það eina
sem að við getum gert er að
sýna framfarir á næstu vikum
og laga það sem að hefur farið
úrskeiðis hjá okkur. Við von-
um að þessi framkoma okkar
verði öðrum víti til varnaðar
og þeir sem að voru viðstaddir
hafi lært hvernig á ekki að
hegða sér.“

KFÍ hefur nú 6 stig eins og
Reynir í Sandgerði og Þór í
Þorlákshöfn. KFÍ og Þór hafa
leikið fjóra leiki en Reynir
þrjá og er nú eina taplausa
liðið í deildinni. Ármann/
Þróttur er í efsta sæti með 8
stig eftir fimm leiki.

Fyrsti tapleikur KFÍ í deildinniFyrsti tapleikur KFÍ í deildinniFyrsti tapleikur KFÍ í deildinniFyrsti tapleikur KFÍ í deildinniFyrsti tapleikur KFÍ í deildinni

Framkoma sumra leikmannaFramkoma sumra leikmannaFramkoma sumra leikmannaFramkoma sumra leikmannaFramkoma sumra leikmanna
til vansæmdar fyrir félagiðtil vansæmdar fyrir félagiðtil vansæmdar fyrir félagiðtil vansæmdar fyrir félagiðtil vansæmdar fyrir félagið

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Opinn fund-Opinn fund-Opinn fund-Opinn fund-Opinn fund-
ur um ristil-ur um ristil-ur um ristil-ur um ristil-ur um ristil-
krabbameinkrabbameinkrabbameinkrabbameinkrabbamein

Krabbameinsfélagið
Sigurvon á norðanverðum
Vestfjörðum heldur opinn
fund um ristilkrabbamein
á Hótel Ísafirði á fimmtu-
dagskvöld. Fundurinn
hefst kl. 20:30 en fyrirles-
ari verður Ásgeir Theo-
dórs, læknir á St. Jósefs-
spítala í Hafnarfirði og
sérfræðingur í meltingar-
sjúkdómum.

Á fundinum verður velt
upp spurningum eins og
hvað ristilkrabbamein er,
hver einkenni þess eru,
hvernig sjúkdómurinn er
greindur, hvort hægt er að
lækna hann, hversu al-
gengt er að fá þennan sjúk-
dóm og hvernig draga má
úr líkunum til þess að fá
hann.

NorðutangiNorðutangiNorðutangiNorðutangiNorðutangi

Sleginn fyrirSleginn fyrirSleginn fyrirSleginn fyrirSleginn fyrir
2,6% af mati2,6% af mati2,6% af mati2,6% af mati2,6% af mati

L í f e y r i s s j ó ð u r i n n
Framsýn mun hafa tapað
hátt í 40 miljónum króna
eftir að önnur byggingin
þar sem áður var Hrað-
frystihúsið Norðurtangi á
Ísafirði var seld á nauð-
ungaruppboði fyrir stuttu
fyrir 6,2 milljónir króna.

Framsýn átti fimm
skuldabréf með veði í
húsinu, samtals um 40
milljónir. Húsið var slegið
Hafrafelli sem er í eigu
Guðjóns Ármanns Jóns-
sonar lögfræðings fyrir
það sem nam lögveðskröf-
um Ísafjarðarbæjar. Sölu-
verðið er 2,6% af bruna-
bótamati hússins sem er
237 milljónir króna.

Fréttatilkynning frá ÍsafjarðarprófastdæmiFréttatilkynning frá ÍsafjarðarprófastdæmiFréttatilkynning frá ÍsafjarðarprófastdæmiFréttatilkynning frá ÍsafjarðarprófastdæmiFréttatilkynning frá Ísafjarðarprófastdæmi

KristniboðsdagurinnKristniboðsdagurinnKristniboðsdagurinnKristniboðsdagurinnKristniboðsdagurinn
Annar sunnudagur í nóv-

ember er samkvæmt venju
helgaður kristniboði í ís-
lensku Þjóðkirkjunni. Þá
minnumst við kristniboð-
anna, sem hlýtt hafa kalli
Krists um að gera allar þjóð-
ir að lærisveinum. Við Ís-
lendingar urðum kristin þjóð
af því að hingað komu trú-
boðar fyrir þúsund árum síð-
an. Við eigum því samfélagi
þjóðanna skuld að gjalda og
þess vegna hefur íslenska
kirkjan á seinni árum sent
kristniboða og hjálparstarfs-
fólk til fjarlægra landa, fyrst
til Kína og síðar til Eþíópíu
og Kenya í Afríku.

Í vestfirskum kirkjum
verður kristniboðsins minn-
st við messur og helgihald
um næstu helgi. Hingað
vestur koma þær Kristín
Bjarnadóttir, sem hefur
verið kennari í Kenýu, og
systurnar Heiðrún og Ólöf
Inger Kjartansdætur, sem

eru kristniboðadætur og hafa
einnig búið í Kenýu. Þær syst-
ur eru helmingur Kangakvart-
ettsins og syngja fyrir okkur
afríska sálma, en Kristín mun
predika og segja frá starfi
kristniboðsins. Dagskrá heim-
sóknarinnar verður sem hér
segir: Á laugardag munu þær
heimsækja kirkjuskólana á
Ísafirði og á Flateyri. Þær taka
þátti í messu í Ísafjarðarkirkju
á sunnudag kl. 11, í messu í

Flateyrarkirkju kl. 14 og á
kvöldsamkomu í Hólskirkju
kl. 20:30. Tekið verður við
framlögum til starfs kristni-
boðsins í messunum.

Á mánudag er gert ráð
fyrir að þær stöllur heim-
sæki skólana á Þingeyri og
Súðavík og segi grunnskóla-
börnum frá högum jafnaldra
sinna í Afríku auk þess að
kynna starf kristniboðsins.

„Þeir gömlu góðu dag-„Þeir gömlu góðu dag-„Þeir gömlu góðu dag-„Þeir gömlu góðu dag-„Þeir gömlu góðu dag-
ar“ kvaddir í Krúsinniar“ kvaddir í Krúsinniar“ kvaddir í Krúsinniar“ kvaddir í Krúsinniar“ kvaddir í Krúsinni

Lokasýning á söngskem-
mtuninni „Those Were

The Days“ var í Krúsinni
á Ísafirði á laugardags-
kvöld. Starfsfólk Fisk-

vinnslunnar Kambs á Flat-
eyri hélt árshátíð sína

þetta kvöld og fyllti Krús-
ina. Þegar tónlistarfólkið

hafði leikið gamlar ballöð-
ur og erlenda rokksmelli

sjöunda áratugarins fyrir

matargesti í nokkurn tíma
fóru flestir þeirra af sviði,
allir nema gítar- og hljóð-
gervilsleikarinn Jón Hall-

freð Engilbertsson og
söngkonan Þórunn

Snorradóttir, sem léku
fyrir dansi fram eftir

nóttu. Myndirnar sem hér
fylgja tók Þorsteinn J.

Tómasson í Krúsinni á
laugardagskvöldið.
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ORÐSENDING TIL
ÍBÚA ÍSAFJARÐARBÆJAR

Þar sem nú er unnið að nýrri þjóðskrá
m.v. 1. desember 2002 er íbúum sveit-
arfélagsins bent á að tilkynna um breytt
lögheimili sem allra fyrst. Eigendum
íbúða er skylt að fylgjast með búsetu-
skráningu leigjenda sinna. Forstöðu-
menn fyrirtækja og stofnana eru
hvattir til að minna nýtt starfsfólk á að
flytja lögheimili sitt, sé þess þörf.
Skrifstofan á Ísafirði er opin frá kl.
10:00 til 15:00 virka daga. Einnig eru
skrifstofurnar á Suðureyri og Þingeyri
opnar og taka á móti tilkynningum.
Hægt er að ná sambandi við manntals-
fulltrúa í síma 450 8000 sé frekari
upplýsinga þörf.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Bubbi, blaðbeittur að vanda, á tónleikunum í Ísafjarðarbíói.

Kaupkonurnar Sigríður Þrastardóttir í Nærveru og Sigríður J. Sigurjónsdóttir og Anna G.
Sigurðardóttir í Jóni og Gunnu.

„Fjölskyldumynd“ frá tónleikunum: Fremst er Hera ásamt ömmu sinni, Guðbjörgu Jóhannsdóttur, en hún er dóttir Línu
Dalrósar heitinnar Gísladóttur í Bolungarvík. Einnig eru á myndinni Linda R. Kristjónsdóttir, hálfsystir Hjartar, föður
Heru (nr. 2 frá vinstri) og maður hennar, Sigurður Gunnarsson (lengst til hægri), sonur og tengdadóttir Lindu og Sig-
urðar, þau Pétur Sigurðsson og Margrét Ósk Jónasdóttir, og loks Sigurður Gíslason á Hóli í Bolungarvík.

Bubbi og Hera á ÍsafirðiBubbi og Hera á ÍsafirðiBubbi og Hera á ÍsafirðiBubbi og Hera á ÍsafirðiBubbi og Hera á Ísafirði
Bubbi Morthens og Hera

héldu tónleika í Ísafjarðar-
bíói á föstudagskvöld en
þau hafa að undanförnu
verið á tónleikaferð um

landið við góðar undirtektir.
Hin stórefnilega söngkona
Hera á margt skyldmenna

hér vestra en langamma
hennar var Lína Dalrós

Gísladóttir í Bolungarvík.
Foreldrar Heru eru búsettir á

Nýja-Sjálandi, þau Hjörtur
Kristinsson, dóttursonur

Línu Dalrósar, og Dagný
Emma Magnúsdóttir.

Þau Bubbi og Hera fengu
afar góðar viðtökur, eins og

vænta mátti, en um sjötíu
manns munu hafa sótt

tónleikana. Það verður að
teljast mjög gott þar sem

margt stóð Ísfirðingum til
boða þetta kvöld. Hörður

Torfason var með tónleika á
sama tíma, KFÍ var með

heimaleik og unglingar með
skólaball. Auk þess var

Bubbi í harðri samkeppni
við sjálfan sig, því að hann

var í nærri klukkutíma þætti
í Sjónvarpinu hjá Jóni

Ólafssyni á meðan tónleik-
arnir í Ísafjarðarbíói stóðu

yfir. Nokkurn svip setti það

á tónleikana, að einn gest-
anna var með sífelld

frammíköll, allt þar til
Bubbi gerði hlé á tónlistar-

flutningi og ávarpaði mann-
inn með þeim hætti að hann

sagði ekki orð meira.
Reyndar brá sami maður sér

fram á snyrtingu eftir það og
meig svo kröftuglega fyrir

opnum dyrum að bunu-
hljóðið ómaði um salinn.
Setti þetta nýstárlegan og
jafnvel framúrstefnulegan

blæ á tónleikana. Myndirnar
tók Þorsteinn J. Tómasson.

Hera á tónleikunum í Ísafjarðarbíói.

Vel var mætt á tónleika Bubba og Heru þrátt fyrir að ýmislegt hafi verið í boði þetta kvöld.
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Maður vikunnar

Nafn: Karl Kristján Ásgeirsson
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Fjórðungssjúkrahúsinu
á Ísafirði 02. júlí 1964
Atvinna: Nemi í rekstrarfræði og framkvæmdastjóri
SKG veitinga ehf
Fjölskylda: Eiginkonan Guðlaug Jónsdóttir mat-
reiðslumaður og  synirnir Þórir 7 ára og Ásgeir Krist-
ján 5 ára
Helstu áhugamál: Útivist og veiði með fjölskyldu og
vinum.  Matar- og vínmenning.
Bifreið: Nissan Terrano II
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Ferrari
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Læknir
Uppáhalds matur? Melalambið frá tengdapabba
(lambahryggur frá Melum í Hrútafirði kryddaður með
blóðbergi, hundasúrum og haugarfa), léttsteiktar
rjúpubringur með rauðvínssoðnum perum og grillaður
íslenskur humar í skel.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Skyrhrær-
ingur og soðið selkjöt (annars finnst mér nánast allur
matur góður)
Uppáhalds drykkur? Nauðsynlegasti drykkurinn er
að sjálfsögðu vatn en annars eitthvað gott rauðvín
Uppáhalds tónlist? Ég er nánast alæta á músik en
Steely Dan og David Bowie eru mínir uppáhalds flytj-
endur
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Michael Shu-
macher, Michael Owen og Liverpool
Uppáhalds sjónvarpsefni? Formúla 1 kappakstur-
inn og enski boltinn
Uppáhalds vefsíðan? Eins og er eru það bb.is og
fjarnam.hi.is en það mun breytast brátt því í býgerð
er ný heimasíða SKG veitinga
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Schindler´s
List
Fallegasti staður hérlendis? Perlan Vestfirðir
Fallegasti staður erlendis? Það eru þýsku og aust-
urrísku alparnir, ég og konan ferðuðumst þar um fyrir
nokkrum árum í bílaleigubíl, það er ógleymanlegt.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei ekki sérstaklega, var það
meira þegar ég var yngri
Uppáhalds heimilistækið? Sjónvarpið og tölvan
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
fara með fjölskyldunni og vinum okkar í árlega veiði-
ferð í Sæmundará í Skagafirði, sem og aðrar veiðiferð-
ir sem farnar eru með félögunum
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óstundvísi og hroki.  Það sýnir svo mikið tillitsleysi
við náungann.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Fæ mér eitt-
hvað gott að borða og gott vín með.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Ég átti mér leyndan draum fyrir rúmu ári sem nú
er að rætast smátt og smátt.  Það er að segja rekstr-
arfræðinámið.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Það var þegar ég ætlaði að gefa öpunum í sædýra-
safninu sáluga í Hafnarfirði popp-corn og einn þeirra
greip í hendina á mér og ætlaði að éta hana.  Þrátt
fyrir að fjórir héldu aftan í mig til að losa þá hélt apinn
bara með einni hendi í þó nokkra stund, en losaði
svo bara takið og brosti.  Eftir sat ég með hjartað í
brókinni og heila hönd, guði sé lof.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Róm var nú ekki byggð á einum degi en
ég myndi beita mér fyrir lagfæringu skólahúsnæðis
yngstu bekkjardeilda Grunnskóla Ísafjarðar því að-
búnaður þessara yngstu þegna hans er fyrir neðan
allar hellur.
Lífsmottó? Sælla er að gefa en þiggja

Eftir satEftir satEftir satEftir satEftir sat
ég meðég meðég meðég meðég með

hjartað íhjartað íhjartað íhjartað íhjartað í
brókinni ogbrókinni ogbrókinni ogbrókinni ogbrókinni og
heila höndheila höndheila höndheila höndheila hönd

Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
er Lárus G. Valdimarsson,er Lárus G. Valdimarsson,er Lárus G. Valdimarsson,er Lárus G. Valdimarsson,er Lárus G. Valdimarsson,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæbæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæbæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæbæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæbæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ

Steiktur saltfiskurSteiktur saltfiskurSteiktur saltfiskurSteiktur saltfiskurSteiktur saltfiskur
Er lífið saltfiskur, eins og stundum er sagt? Varla, en góð-

ur saltfiskréttur kryddar sannarlega lífið og því ákvað ég
þegar til mín var leitað um mataruppskrift að velja saltfiskrétt.

Það sem til þarf er eftirtalið:

4 stykki (ca 150-200 g hvert) saltfiskur,
útvatnaður og beinhreinsaður
ca 1 dl góð ólífuolía
2 dl gott fisksoð
1 dl matreiðslurjómi (má sleppa!)
safi úr hálfri lime eða sítrónu
1-2 msk hvítlauksmauk
50-100 g ósaltað smjör
ca 8 stk kapers (smátt saxað)
2 msk söxuð steinselja
1-2 msk parmesanostur
nýmalaður svartur pipar

6-8 meðalstórar kartöflur
1 meðalstór rófa
1 stk kúrbítur
hálfur stilkur fennel
olía til steikingar
salt, pipar og limesafi (1/4 lime)

Aðferð:

Afhýðið kartöflur og rófur og skerið í hæfilega stóra ten-
inga. Gufusjóðið (eða sjóðið í örbylgjuofni) kartöflur og
rófur. Skerið kúrbít í hæfilega stóra teninga og grófsaxið
fennel. Hitið olíu á pönnu (meðalhiti) og mýkið fennel og
kúrbít (2-3 mín). Bætið kartöflum og rófum út í og látið allt
brúnast aðeins. Kryddið og haldið síðan heitu.

Þerrið saltfisk vel og hitið ólífuolíu í pönnu. Steikið saltfisk
á roðhlið (ca 2-3 mín) og síðan á fiskhlið (ca 1 mín). Snúið
fiski aftur á roðhlið og bætið örlitlu fisksoði á pönnu.
Hristið pönnu örlítið þar til soð fer að þykkna (ca 1 mín).
Færið fisk af pönnu og haldið heitum. Bætið kapers og hvít-
lauk á pönnu ásamt fisksoði og rjóma. Látið suðu koma upp
og sjóðið aðeins niður (má þykkja örlítið). Hrærið smjör
saman við og smakkið sósu til með lime og pipar. Sósan má
ekki sjóða eftir að smjör er bráðið.

Setjið á disk og stráið steinselju og parmesanosti yfir
ásamt svörtum pipar. Hnakkastykki ásamt miðstykkjum úr
þorskflaki henta best. Ef bjóða á upp á borðvín er óhætt að
mæla með léttu spænsku rauðvíni, en gott hvítvín er einnig
boðlegt, að sjálfsögðu.

Ég skora á Hildi Halldórsdóttur líffræðing og fyrrum
bæjarfulltrúa að gefa lesendum næstu uppskrift.

EignarEignarEignarEignarEignarnám vegna snjóflóðavarnám vegna snjóflóðavarnám vegna snjóflóðavarnám vegna snjóflóðavarnám vegna snjóflóðavarna í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvíkna í Bolungarvík

Beðið svara ráðuneytis umBeðið svara ráðuneytis umBeðið svara ráðuneytis umBeðið svara ráðuneytis umBeðið svara ráðuneytis um
þátttöku Ofanflóðasjóðsþátttöku Ofanflóðasjóðsþátttöku Ofanflóðasjóðsþátttöku Ofanflóðasjóðsþátttöku Ofanflóðasjóðs

Beðið er svara frá umhverf-
isráðuneyti við bréfi Andra
Árnasonar, lögmanns Bolung-
arvíkurkaupstaðar, þar sem
leitað er eftir afstöðu Ofan-
flóðanefndar til bótagreiðslna
vegna eignarnáms á húsum
sem víkja þurfa vegna snjó-
flóðavarna. Eins og fram hefur
komið var staðfest af hálfu
umhverfisráðuneytisins í
ágúst í fyrra, „að Ofanflóða-
sjóður mun styrkja Bolungar-
víkurkaupstað til að taka eign-
arnámi þær húseignir við Dís-
arland og Traðarland sem
víkja þurfa vegna snjóflóða-
varna og ekki næst samkomu-
lag við eigendur um kaupverð.
Í því tilviki mun kostnaðar-
þátttaka Ofanflóðasjóðs mið-
ast við ákvarðaðar eignar-
námsbætur, þ.e. 90% eignar-
námsbóta“.

Ári síðar eða í ágúst í sumar
fór Ofanflóðasjóður þess hins
vegar „eindregið“ á leit við
Bolungarvíkurkaupstað, að
hann „sem eignarnemi uni
ekki úrskurði matsnefndar
eignarnámsbóta og láti reyna
á málið fyrir dómstólum“.

Í bréfi Andra Árnasonar hrl.,
lögmanns Bolungarvíkur-
kaupstaðar, til umhverfisráðu-
neytisins, sem ritað er 21.
október, segir m.a.:

„Á fundi bæjarráðs Bolung-
arvíkur hinn 15. okt. sl. var
fjallað um þá stöðu mála sem
upp er komin eftir synjun
matsnefndar eignarnámsbóta
á endurupptöku ofangreindra
matsmála. Af því tilefni var
undirrituðum falið að afla nán-
ari upplýsinga og skýringa
umhverfisráðuneytisins á
bréfi dags. 13. ágúst 2001, en
í umræddu bréfi var staðfest
af hálfu ráðuneytisins að
Ofanflóðasjóður muni styrkja
Bolungarvíkurkaupstað til að
taka eignarnámi m.a. eignir
við Dísarland, sem víkja þurfa
vegna snjóflóðavarna, og að í
því tilviki muni kostnaðarþátt-
taka Ofanflóðasjóðs miðast
við ákvarðaðar eignarnáms-
bætur, þ.e. 90%. Með vísan
til framangreinds er hér með
óskað eftir afstöðu Ofanflóða-
nefndar til þeirrar stöðu sem
upp er komin, þ.e. að mats-
nefnd eignarnámsbóta hefur

og hins vegar hvort ofangreind
kostnaðarþátttaka sé háð því
að úrskurðum matsnefndar
eignarnámsbóta sé skotið til
dómstóla til ákvörðunar, sbr.
17. gr. laga nr. 11/1973 um
framkvæmd eignarnáms.“

synjað um endurupptöku mál-
anna. Í því sambandi er óskað
álits á því hvernig kostnaðar-
þátttöku Ofanflóðanefndar
yrði háttað, annars vegar ef
Bolungarvíkurkaupstaður un-
ir niðurstöðum matsnefndar

Bolungarvík.                  Ljósmynd: Jón Þorgeir Einarsson.Sölubörn!Sölubörn!Sölubörn!Sölubörn!Sölubörn!
Sölubörn vantar til afleysinga á Ísafirði.

Áhugasamir hafi samband við Sigurjón í
síma 456 4560.

Bæjarins besta
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Dugnaðar- og draumóramaður-Dugnaðar- og draumóramaður-Dugnaðar- og draumóramaður-Dugnaðar- og draumóramaður-Dugnaðar- og draumóramaður-
inn Sumarliði gullsmiður í Æðeyinn Sumarliði gullsmiður í Æðeyinn Sumarliði gullsmiður í Æðeyinn Sumarliði gullsmiður í Æðeyinn Sumarliði gullsmiður í Æðey

Sumarliði Sumarliðason gullsmiðurSumarliði Sumarliðason gullsmiðurSumarliði Sumarliðason gullsmiðurSumarliði Sumarliðason gullsmiðurSumarliði Sumarliðason gullsmiður
Nýlega kom út á vegum

Hins íslenska bókmennta-
félags og Sögufélags ævi-

saga Sumarliða Sum-
arliðasonar, gullsmiðs og

bónda í Vigur og Æðey,
Vestfirðings og vesturfara,

dugnaðar- og draumóra-
manns. Bókin nefnist Frá

Íslandi til Vesturheims.
Það er Hulda Sigurborg

Sigtryggsdóttir sagnfræð-
ingur sem ritað hefur

ævisögu Sumarliða, sem
byggist á dagbókum hans

frá árunum 1851-1914,
bréfaskiptum hans og

fleiri heimildum. Sumar-
liði lifði viðburðaríku lífi,

eignaðist þrettán börn með
þremur konum, lærði

gullsmíði í Kaupmanna-
höfn, byggði Viktoríuhús í

Vigur, smíðaði skelfiskplóg
og fluttist frá Æðey vestur

til Bandaríkjanna með
fjölskyldu sína kominn á

sextugsaldur. Um allt þetta
má lesa í bókinni, sem hér

eru birtir kaflar úr. Í
skáletursköflum innan

hornklofa eru skýringar-
greinar sem ekki eru í

bókinni. Beinar tilvitnanir

í textanum eru teknar úr
dagbókum eða bréfum

Sumarliða.
Sumarliði fæddist árið

1833 í Skálholtsvík í
Hrútafirði, en þangað

hafði móðir hans Helga
Ebenesersdóttir leitað til

að ala barnið. Faðirinn var
Sumarliði Brandsson
bóndi á Kollabúðum í

Þorskafirði, þar sem Helga
hafði verið vinnukona hjá
Sumarliða og Ingibjörgu

húsfreyju hans. Sumarliða
var komið í fóstur, eins og

alsiða var með börn sem
urðu til með sama hætti og
hann. Ólst hann fyrst upp í

Hrútafirði, en flutti síðar
með fóstru sinni, eins og

fyrir tilviljun, á sama bæ
og faðir hans bjó í Þorska-

firði. Á næsta bæ, Skóg-
um, ólst upp Matthías

Jochumsson, síðar þjóð-
skáld, og voru þeir Sum-
arliði vinir meðan báðir

lifðu. 25 ára hélt Sumarliði
til náms í Kaupmannahöfn

til að læra gullsmíði og
úrsmíði og kynntist í leið-

inni Jóni Sigurðssyni.
Árið 1860 settist Sumar-

liði að á Ísafirði og hóf að
stunda iðngrein sína. Ekki
stóð hann þó lengi við, þar
sem örlögin gripu fljótlega
í taumana og leiddu hann

inn í Vigur. Þar bjó Marta
R. Kristjánsdóttir, góður

kvenkostur, sem hafði
misst unnusta sinn Erlend

Þórarinsson sýslumann
um jólin 1857, er hann

drukknaði á heimleið frá
Vigur til Ísafjarðar. Sum-

arliði og Marta gengu í
hjónaband og eignuðust
soninn Erlend Þórarin.

Áður hafði Sumarliði reist
í Vigur svokallað Viktoríu-
hús, sem enn stendur. Það

var svo stuttu síðar sem
Sumarliði var fenginn til
að fara á fiskveiðisýning-
una í Björgvin, sem segir

frá í kafla sem hér er
birtur. Sambúð þeirra

Sumarliða og Mörtu varð
stormasöm og endaði með

skilnaði, sem var mjög
fátítt á þessum tíma.

Gengu miklar sögur við
Djúp um Vigurfólkið á

þessum árum. Eftir þetta
flutti Sumarliði yfir í

Æðey og eignaðist fjögur

börn með ráðskonu sinni
Maríu K. Þórðardóttur frá

Lónseyri, en hún lést af
barnsförum. Þá réðst til

Sumarliða stúlka sem var
23 árum yngri en hann,

Helga Kristjánsdóttir frá
Tungu í Skutulsfirði. Þau

tóku sig svo upp árið 1884
og fluttust til Vesturheims,

þar sem Sumarliði hóf nýtt
og viðburðaríkt líf ásamt

Helgu. Saman áttu þau
átta börn en aðeins tvö

þeirra lifðu til fullorðins-
ára. Sumarliði lést vorið

1926 skammt frá Seattle í
Washingtonríki við strönd
Kyrrahafsins. Segja má að

lausaleikskróginn úr
Þorskafirði hafi komið

víða við á sínum ævivegi.
Erlendur, sonur Sumar-

liða og Maríu, átti tvo
drengi áður en hann flutt-

ist til Ameríku og ólust
þeir upp hér við Djúp.

Meðal afkomenda þeirra
eru sjómenn í Bolungar-
vík. Tvö börn Sumarliða
áttu afkomendur í Amer-

íku, sem flestir búa í
Washingtonfylki á vestur-

strönd Bandaríkjanna. Sumarliði Sumarliðason.

ar, og ekkert tók Clausen fyrir
flutninginn. Sumarliði útveg-
aði sér húsnæði á Ísafirði og
kom hlutunum þar fyrir. Síðan
boðaði hann til almenns fund-
ar sem hófst snemma morg-
uns. Fundurinn var vel sóttur
enda ríkti forvitni og eftir-
vænting og margt hafði verið
skrafað um ferð Sumarliða
þarna við Djúpið. Áður en
fundurinn hófst lagði Sumar-
liði fram norsk og dönsk blöð
sem höfðu birt fréttir af veru
Íslendinganna í Björgvin og
síðan hófst lestur ferðaskýrsl-
unnar. Lesturinn tók langan
tíma, því skýrslan var ítarleg
og margt sem Sumarliði taldi
ábótavant. Lagði hann til að
maður yrði kostaður til Nor-
egs að læra skipasmíðar og
annað í sambandi við fisk-
veiðar. Margt væri hægt að
læra af Norðmönnum, eins og
verkun á fiski, og mismunandi
útbúnað hans eftir þeim mark-
aði sem honum væri ætlað að
fara á, bræðslu á lýsi, íshús til
að geyma beitu, plóg til að
plægja upp skelfisk til beitu á
dýpi, smokkfiskveiðar og ým-
islegt fleira sem hann tíndi til.
Einnig benti Sumarliði á að
margt mætti betur fara í við-
skiptum og verslunaraðferð-
um Íslendinga. Norðmenn
vilji gjarnan koma á viðskipta-
sambandi milli þjóðanna og
þar velti mest á áreiðanleik
og skilvísi Íslendinga sjálfra.

og smærri fiskiskipa og sýnd
var notkun ýmiss konar veið-
arfæra, einkum til síldveiða
eins og dragnót, hringnót og
kastnót. Sumarliða varð ljóst
hversu langt Íslendingar stóðu
að baki öðrum þjóðum í fisk-
veiðum þegar hann gekk um
og rissaði upp teikningar af
ýmsum munum.

Þannig liðu nærri þrjár vik-
ur en þá komu hinir Íslend-
ingarnir á sýninguna og tóku
að ráða ráðum sínum. Styrkur
stjórnarskrifstofunnar hrökk
skammt til að kaupa veiðar-
færi en án þess yrði ekki veru-
legt gagn af ferðinni. Sumar-
liði afréð að skrifa Clausen
kaupmanni í Kaupmannahöfn
sem kunnugt var um ferð
Sumarliða og tildrög hennar
og athuga hvort hann væri
fáanlegur að flytja veiðarfæri
endurgjaldslaust til Íslands ef
eitthvað yrði keypt. Svar barst
um hæl með góðum undir-
tektum og Íslendingarnir af-
réðu því að kaupa nokkur tæki
sem þeir töldu að helst mættu
verða að liði heima. Munun-
um var síðan pakkað inn og
þeir sendir til Kaupmanna-
hafnar þar sem þeir biðu í
tollbúðinni til heimflutnings
næsta vor.

– – –
Leið nú til vors. Með vor-

skipi Clausen kaupmanns
1866 komu sýningarmunirnir
með bestu skilum til Ísafjarð-

Á fiskveiðisýning-Á fiskveiðisýning-Á fiskveiðisýning-Á fiskveiðisýning-Á fiskveiðisýning-
unni í Björgvin 1865unni í Björgvin 1865unni í Björgvin 1865unni í Björgvin 1865unni í Björgvin 1865

Árið 1865 bárust þau tíðindi
til Íslands að halda ætti í
Björgvin í Noregi alþjóðlega
fiskveiðisýningu. Meðal ráð-
andi manna í Norður-Ísafjarð-
arsýslu kom til tals að senda
einn eða tvo menn til að kynn-
ast hinum umfangsmikla sjáv-
arútvegi Norðmanna og ann-
arra þjóða og senda þangað
sýningarmuni ef unnt væri að
koma því við. Opinber mál-
fundur var haldinn á Ísafirði,
og þar var Sumarliði kosinn
til fararinnar. Honum var kært
að takast þessa ferð á hendur
því hann hafði sérstakan
áhuga á að bæta fiskveiðiað-
ferðir Íslendinga.

[Sumarliði sigldi til Kaup-
mannahafnar og svo áfram
með gufuskipi til Björgvinjar,
en síðar bættust í hóp Íslend-
inga útvegsmennirnir Hafliði
Eyjólfsson úr Svefneyjum,
Guðmundur Guðmundsson á
Landakoti, Kristinn Magnús-
son í Engey og Geir Zoëga í
Reykjavík].

Alla sýningardagana var
Sumarliði á svæðinu því
margt var að sjá sem hann
áleit að gæti komið að notum
heima á Íslandi. Búið var að
koma fyrir heilum flota stærri

Kaupmenn urðu ekki hrifnir
þegar Sumarliði þakkaði et-
atsráði Árna Sandholt fyrir
góðvild í sinn garð og bað
viðskiptamenn verslunarinnar
að láta hana heldur njóta en
gjalda. Sumarliði fór ekki dult
með vonbrigði sín í garð Ís-
firðinga og það ódrenglyndi
að senda sig í ókunnugt land,
félausan og ráðalausan, væru
þeir best kunnugir sem heima
hefðu setið og átt að annast
um þessi mál. Sjálfur kvaðst
hann standa með upprétt höf-
uð, góða samvisku og óflekk-
að mannorð og  skila munun-
um í þeirri von að þeir yrðu
notadrjúgir um ókomna tíð.

Viðbrögðin við skýrslugjöf-
inni létu ekki á sér standa:

„Sýslumaður stóð kafrjóður
undir lestri síðasta skýrslu-
kaflans. Margir hinna eldri
manna, einkum skipasmiðir
og formenn, nöldruðu eitthvað
sín á milli, og sýndist mér
fremur ólundarsvipur á þeim.
Loks var nefnd kosin til að
íhuga málið og kveða upp úr-
slitadóm um, hvað skyldi
gera. Var þá gengið af fundi,
til þess að matast. Sýslumaður
fremur heimtaði, en beiddi
mig, að fá sér skýrsluna til
yfirlesturs. Fékk ég honum
hana fúslega og leyfði honum
að hafa til næsta dags. Hann
blaðaði lítið eitt í henni, sýnd-
ist lesa á einum stað dálítið,
síðan fleygði hann henni frá

sér á borð, sem þar var, og
labbaði heim til sín.“

Fleiri en sýslumaðurinn
þykktust við. Gömlu skipa-
smiðirnir litu á skýrsluna sem
lítilsvirðingu við list sína,
sjóæfðir formennirnir urðu
fokvondir og fiskverkunar-
menn og fiskifærasmiðir voru
móðgaðir og verslunarþjón-
arnir fyrtust yfir gagnrýni
Sumarliði á versluninni. Á
fundinum var ákveðið að
kjósa nefnd til að skoða málið
og ákveða hvað gera skyldi.
Nefndin notaði hádegisverð-
arhléið til fundarhalda og
komst að þeirri niðurstöðu að
Sumarliði skyldi greiða ferða-
kostnað sinn og hirða sýning-
armunina. Nokkrar raddir
heyrðust þó segja: „Skamm-
arleg meðferð!“ en síðan var
fundinum slitið.

Skömmu síðar var farið að
rukka Sumarliða um pening-
ana sem hann tók að láni í
dönsku stjórnarskrifstofunni.
Sumarliði bað um að lánið
yrði fellt niður enda kvaðst
hann hafa kostað allmiklu til
ferðarinnar, sem hann hafi far-
ið í almennings þarfir. Allt
kom fyrir ekki og mátti hann
sitja uppi með kostnaðinn við
ferðina. Lyktirnar urðu Sum-
arliða mikil vonbrigði því
honum fannst Ísfirðingar
þakka áhuga hans og elju síður
en skyldi, en „ég má líka játa
að óviturlega hef ég mörgu

ráðið fyrir mig og í stað þess
að ásetningur minn var í næði
að færa mér í nyt hið litla er
ég hafði numið þá hefur mitt
seinni tíma ásigkomulag eins
og tvístrað sjálfum mér og
brotið niður það sem ég hafði
byggt. Þannig er skammsýni
mannsins. Aldrei hef ég nein-
um illt viljað en gott hjarta
hefur komið mér á kaldan
klaka.“

[Ýmislegt andstreymi varð
til þess að Sumarliði ákvað
að flytja til Vesturheims haust-
ið 1884, með bústýru sinni
Helgu Kristjánsdóttur, fjórum
af börnum sínum og tveim
systkinum Helgu. Ferðin vest-
ur tók hátt á annan mánuð.
Þau sigldu frá Akureyri með
Anchor-skipafélaginu til Skot-
lands, og þaðan til New York,
en þá hófst mikið ferðalag
gegnum Bandaríkin til Vatn-
anna miklu í vestri og alla
leið til Pembina í Norður-Da-
kóta þar sem Sumarliði bjó
um hríð].

Vesturfarar:Vesturfarar:Vesturfarar:Vesturfarar:Vesturfarar:
Frá New York tilFrá New York tilFrá New York tilFrá New York tilFrá New York til
Vatnanna mikluVatnanna mikluVatnanna mikluVatnanna mikluVatnanna miklu

Síðdegis hinn 3. október
1884 var íslenski hópurinn og
Peterson komin niður á Kast-
alagarð í dumbungsveðri.
Búið var að gera upp reikning-
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inn á hótelinu, nestiskarfan á
sínum stað og nú var þeim
ekkert að vanbúnaði. Út í skip
voru þau drifin með farteski
sitt og flutt yfir til járnbraut-
arstöðvarinnar í Brooklyn þar
sem þeim vísað í vagn með
glerhörðum sætum „sem ekki
lofar góðri næturgistingu“,
hugsaði Sumarliði með sér
sem þjáðist af höfuðverk og
magapínu. Meðan þau biðu
eftir að vagninn legði af stað
drukku Peterson og Sumarliði
saman glas af öli og spjölluðu
um skilnað og söknuð, tilfinn-
ingar sem allir vesturfarar
þekktu. Í kveðjuskyni gaf
Sumarliði honum fimm doll-
ara og fannst það ekki um of
fyrir alla hans velvild og um-
önnun fyrir þeim. Síðan settist
hann upp í vagninn hjá fólki
sínu. Tíminn leið og ekkert
gerðist. Þarna sátu þau til
klukkan hálfníu um kvöldið
og voru orðin ærið ergileg
þegar loks var lagt af stað.
Áfram var haldið alla nóttina
með stoppum af og til á litlum
vagnstöðvum. Næsti dagur
var heitur og mollulegur fram
undir nón en þá fór að rigna
með þrumum og eldingum
svo hálfbjart var það augna-
blikið er eldingunum brá fyrir.
Slíku veðurfari höfðu þau ekki
kynnst og ekki laust við að
geigur væri í þeim þessa fyrstu
nótt.

Á ferðinni vestur á bóginn
fengu þau fyrstu nasasjónina
af framtíðarlandi sínu. Landið
var skógi vaxið með ræktuð-
um og plægðum blettum og
bændahúsin, smá og snyrtileg
gægðust fram á milli runn-
anna. „Allt sýndist eins og
lýsa ánægju, friði og ró“, skrif-
ar Sumarliði. Akrar voru
slegnir en sjaldan sást fólk
við vinnu á ökrunum – þó var
verið að plægja og taka upp
kartöflur á stöku stöðum. Víða
voru smáár svo lygnar að ekki
var hægt að sjá hvert þær
runnu en auðséð var að þær
gátu orðið stórar í rigningum
og leysingu því farvegurinn
var fjarska breiður. Búsmalinn
var á beit, hestar – grannvaxnir
og mjóbeinóttir, og nautgripa-
hópar úti í ánum að kæla sig
með miklum halaslætti til að
berja af sér flugurnar sem mik-
ið var af í þessum hita og
angraði ekki síður mannfólk-
ið. Ferðalagið var erfitt og við
bættist lítill og óvær svefn.
„Ég var mjög slæmur af höf-
uðpínu og bætir svefnleysið
ekki um og vagnahristingur-
inn og skröltið, hringingar og
pípuorgin.“ Í huganum ákall-
aði Sumarliði guð og bað hann

að gefa ferðalaginu góðan
endi því þótt ferðalag á vögn-
um væri þreytandi var Vatna-
vegurinn kvíðaefni. Um það
voru allir sammála.

Loks komu þau á stöðina í
Buffaloborg sem var mið-
punktur hinna miklu sam-
gangna um vötnin. Þar voru
þau beðin um að afhenda far-
angursmerkin sem Sumarliði
gerði með hálfum huga,
hræddur um að fá þau ekki
aftur. Þeim var einnig sagt að
þau yrðu að bíða í borginni í
tvo daga eftir skipi. Helst
vildu þau halda viðstöðulaust
áfram en við þessu var ekkert
að gera og var þeim vísað á
gististað þar sem þau fengu
smurt brauð og te en best leist
þeim á rúmin sem voru nota-
leg eftir allan hristinginn.
Tímann notuðu þau til að
skoða Buffaloborg sem þeim
fannst æði skrautleg og um
hana röltu þau með léttan
maga því kosturinn þótti þeim
naumur. Buffaloborg bar
merki mikillar velmegunar og
margt sem vakti athygli þeirra,
hvort sem það voru byggingar
og búðir í „nýjasta nútíðar-
stíl“, eða stór upplög af timbri
sem voru flutt eftir vötnunum
frá skógum í kringum Lake
Superior. Á einum stað sáu
þau íshús. Þar stóðu menn og
sprengdu upp ís sem settur
var á vagna en það sem vakti
mesta athygli Sumarliða var
að milli ísstykkjanna var lagð-
ur hálmur til þess að ísinn
hlypi ekki saman í hellu og
hægara væri að ná honum upp.

Um kvöldið eftir að dimmt
var orðið gekk Sumarliði sem
snöggvast út með stúlkunum
til að sýna þeim rafmagnsljós
sem lýsti upp eina búð þar
skammt frá. Fyrir framan
gluggann stóðu þær hugfang-
nar og störðu á ljósadýrðina
og vörurnar sem blöstu við.
Slík sjón var mikið undur því
ekki voru nema rúm tíu ár
síðan steinolíulampinn ruddi
lýsislampanum burtu heima á
Íslandi. Annars voru raf-
magnsljós almenn á götum
Buffaloborgar, „hér um bil
tíunda hver lugt er rafmagns-
lampi. Úti á götunum má vel
lesa bréf“, segir Sumarliði.

Nýkomnir vesturfarar voru
auðveld bráð fyrir ýmsa mis-
indismenn og svindlara. Og
ekki var erfitt að sjá hverjir
voru nýkomnir vestur. Margir
áttu í erfiðleikum með tungu-
málið, voru ókunnir amerísk-
um staðháttum og fúsari að
greiða það verð sem óheiðar-
legir menn settu upp. Þetta
átti sérstaklega við í stórborg-

um:
„Maður sem beið í Buffalo

eftir að komast á Vatnaveginn
hefur borgað járnbrautafar alla
leið en hefur verið snuðaður í
New York og má nú fara
Vatnaveginn eins og við og er
því mjög ergilegur. Ég reyni
að taka þetta allt með ró. Ég
vona guð gefi þetta taki allt
góðan enda, þó eitthvað finn-
ist leiðinlegt hjálpar ekki að
kvarta undan því. Leiðinlegast
af öllu er að vera ekki vel fær
í málinu, af því koma öll leið-
indin og maður verður að fara
allrar skemmtunar á mis sem
maður annars gæti aðnotið.
[...] Um kvöldið hittum við 2
dani. [...] Þeir höfðu farbréf
til New York og voru teknir á
Castlegarðinum af hótelvert-
um sem koma þar og rífast
um emigranta til að snuða þá.
Sá sem náði þeim hafði þá
heim og bar strax mat á borð
fyrir þá en þegar þeir höfðu
borðað kostaði máltíðin 2$.
Þeir mögluðu um að borga og
þá skipti engu öðru en taka
fargóss þeirra og varð út úr
því slagsmál en þeir máttu
fara alslausir nema annar
þeirra hafði peninga á sér til
að kaupa farbréf fyrir. Hinn
missti allt. Þannig er að kom-
ast í klær á slíkum föntum.“

En ástandið var ekki betra í
þeim bæjum og borgum sem
hinir nýkomnu ferðuðust í
gegnum á leið sinni á áfanga-
stað. Því fékk Sumarliði að
kynnast í Buffalo:

„Ýmsir prangarar komu að
bjóða ýmislegt, epli, plómur
og appelsínur og einn kom
með spöndu af mjólk og pela-
mál eða máski merkur og af
því Helgu og börnin langaði í
hana keypti ég eitt en þetta
mál kostaði 10 cent. Ég borg-
aði þetta óforskammaða verð.
[...] Ég hafði ekki minna en
20 cent en strákur fór með
það og kom aldrei aftur að
gefa peninga til baka. Svona
er allt dýrt við ferðafólk og
sérdeilis emmigranta. Á þeim
skulu allir þéna og snuða þá
sem mest má verða.“

Biðin í Buffalo var erfið,
því hitinn og flugurnar voru
meiri en þau höfðu áður
kynnst, „en þetta verður allt
að takast með þögn og þolin-
mæði“, segir Sumarliði sem
keypti epli til að hafa með í
áframhaldandi ferðalag. „Þau
eru svo freistandi í hitanum
og hyski mínu þykja þau svo
góð en allt trekkir peninga og
iðjuleysið.“ Loks kom að því
að leggja á Vatnaveginn.

Æðey í Ísafjarðardjúpi.

Jón Magnússon, frambjóðandi í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins skrifar

,,Með framboði mínu lýsi
ég yfir vilja til verka“

Til betri verkaTil betri verkaTil betri verkaTil betri verkaTil betri verka
Nú líður að kjördegi í

prófkjöri Sjálfstæðisflokks-
ins í Norðvesturkjördæmi
þann 9. nóvember næstkom-
andi. Mikil spenna ríkir
meðal allra flokka í nýja kör-
dæminu okkar vegna röð-
unar á lista flokkanna fyrir
alþingiskosningarnar þann
10. maí í vor. Allar líkur
benda til þess að Sjálfstæðis-
flokkurinn verði einn flokka
í kjördæminu, sem gefur öll-
um stuðningsmönnum
flokksins tækifæri til að hafa
áhrif á röðun á lista flokksins
með opnu prófkjöri. Kjör-
dæmisþing Sjálfstæðis-
flokksins tók þessa ákvörð-
un á síðasta kjördæmisþingi
með yfirgnæfandi meiri-
hluta atkvæða. Með þeirri
ákvörðun voru trúnaðar-
menn flokksins í kjördæm-
inu að taka ótvíræða afstöðu
til þess, að í framtíðinni
verður úr okkar röðum litið
á kjördæmið sem eina órofa
heild. Sjálfstæðismenn í
Norðvesturkjördæmi munu
líta á hagsmunamál einstak-
ra svæða í kjördæminu sem
hagsmunamál heildarinnar
og sýna það í verki, að flokk-
urinn mun starfa heill að
velferð íbúanna hér.

Ekki er því að leyna að
með nýrri kjördæmaskipan
koma fram vandamál vegna
fækkunar þingmanna  Norð-
vesturkjördæmis. Þessi
fækkun þingmanna kristall-
ast í þeirri baráttu sem fer
fram innan allra stjórnmála-
flokka í kjördæminu um
þessar mundir. Það er óhjá-
kvæmilega erfið staða fyrir
frambjóðendur að þurfa að
berjast við samherja sína um
efstu sæti listanna og þar
með þingsæti til framtíðar.
Prófkjörsbarátta sjálfstæðis-
manna ber ótvíræðan keim
af þessari nýju stöðu í

breyttu umhverfi. Hér berjast
kunningjar og samherjar um
hylli stuðningsmanna flokks-
ins til að hljóta brautargengi í
prófkjörinu 9. nóvember.
Kjósendur fara ekki varhluta
af þeirri baráttu, því aldrei fyrr
hefur þingmönnumst brugðið
jafn oft fyrir á götum bæjarfé-
laga, á vinnustöðum, bryggj-
um, kaffihúsum og við bæjar-
dyr sveitabýla. Póstkassar og
bréfalúgur fyllast af glans-
bæklingum frambjóðenda og
allir bera þeir hag íbúanna sér
mest fyrir brjósti. Frambjóð-
endur finna nú til skyldleika
við gleymdar fjölskyldur, rifja
upp gamlan kunningsskap og
greiðasemi og hjörtu þeirra
slá í takt með ungum jafnt
sem öldnum kjósendum.
Þessu ber að fagna og er eðli-
legur hluti af þeirri baráttu
sem nú fer fram við hverja
fótskör í okkar ágæta kjör-
dæmi.

Hins vegar má ekki gleym-
ast, að við sem búum í kjör-
dæminu og þekkjum það betur
en aðrir landsmenn, að ástand
og þróun í kjördæminu er
langt frá því að vera nokkur
glansmynd. Þeirri þróun verð-
ur aðeins lýst með grjóthörð-
um staðreyndum og raunsæis-
hugsun í stað útþynntra slag-
orða. Við sem ætlum okkur
að búa hér til framtíðar og
hafa lífsviðurværi okkar af at-
vinnulífi svæðisins er það
ódulin staðreynd, að stórefla
þarf atvinnulíf í kjördæminu

bæði til sjávar og sveita.
Þess vegna er það brýnt nú
sem aldrei fyrr, að í for-
ystusveit okkar á alþingi
veljist fulltrúar sem eru
reiðubúnir að láta hendur
standa fram úr ermum í upp-
byggingu atvinnulífs í
Norðvesturkjördæmi. Til
þess að svo megi verða
þurfa þingmenn okkar að
hafa reynslu og þekkingu
af atvinnulífi kjördæmisins
og vera menn til þeirra
verka sem af þeim verður
krafist á komandi árum.

Ég er stoltur af því að
vera með í hópi  úrvalsfólks
sem skipar framboðslista
Sjálfstæðisflokksins til
prófkjörs nk. laugardag.
Með framboði mínu lýsi ég
vilja til verka og jafnframt
undirstrikar það staðfasta
trú mína á framtíð þessa
kjördæmis. Hér ætla ég að
búa og starfa til framtíðar
og það er mín sannfæring,
að stækkun á liðsheild
okkar með nýrri kjördæma-
skipan, geti reynst okkur
íbúum þessa kjördæmis öfl-
ugt vopn í baráttunni til betri
lífsgæða. Að lokum hvet ég
allt stuningsfólk Sjálfstæð-
isflokksins að nota rétt sinn
til áhrifa við  val frambjóð-
enda á lista flokksins næst-
komandi laugardag. Með
ykkur búum við baráttu-
sveit til betri verka.

Jón Magnússon, fram-
bjóðandi í prófkjörinu.

Verkalýðsfélag
Vestfirðinga
Verk-Vest

Auglýsir eftir tillögum að félagsmerki.

Hugmyndir þurfa að berast til skrifstofu félagsins,
Pólgötu 2, Ísafirði, fyrir 15. desember nk.

Heitið er 100.000 króna verðlaunum fyrir bestu
tillöguna. Áskilinn er réttur til að skipta þeirri
upphæð á fleiri en eina tillögu eftir mati stjórnar
félagsins.

Nafn tillögumannsins berist með tillögu í lokuðu
umslagi merktu „Tillaga Verk-Vest.“
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Fleiri klíkur?Fleiri klíkur?Fleiri klíkur?Fleiri klíkur?Fleiri klíkur?

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

SPURNINGINSTAKKUR SKRIFAR

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

Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

Undirbúningur framboða fyrir alþingiskosningar 2003 er kominn á full-
an skrið. Órói gerir vart við sig í flokksbúðum flestra framboðshópa. Síðast
var fjallað um Samfylkinguna og upphlaupið sem varð á Hólmavík. Sá sem
reiddist mest hefur beðist afsökunar og vill halda friðinn.

Þrír keppa um efsta sætið og þar með um forystu Framsóknarflokksins í
Norðvesturkjördæmi, Vestfirðingurinn Kristinn H. Gunnarsson, Vestlend-
ingurinn Magnús Stefánsson og foringinn sjálfur, Páll Pétursson. Enginn
skyldi vanmeta þann gamla sagði kunnugur maður um daginn. Páll er fram-
sóknarmaður af gamla skólanaum og hrekst ekki fyrir verðri og vindum
hvað þá tískustraumum nútímans. Þótt stundum hljómi hugtakið ungur
framsóknarmaður framandi í eyrum flestra, má þó búast við því að margir
framsóknarmenn vilji yngja upp á framboðslistanum í Norðvesturkjördæmi.

Hver frami Kristins H. Gunnarssonar verður skal ósagt látið, en Páll á
Höllustöðum er fastur fyrir og þungur í sæti og honum verður trauðla
hrundið fyrirhafnarlaust. Haldi hann sínu er óvíst hver framtíð Vestfirðinga
innan raða Framsóknarflokksins verður.

Frjálslyndi flokkurinn og framtíð hans innan hins nýja kjördæmis er með
öllu óráðin og óvíst hver eða hvar kjölfesta hans verður takist á annað borð
að ná manni inn í kosningu. Vinstri grænir eru vel agaðir og munu sennilega
komast vel frá uppstillingu að þessu sinni og ef til vill njóta þess að standa

utan við deilur.
Uppstillingarnefnd Samfylkingarinnar á erfitt starf fyrir höndum og

óvíst hvernig henni verður tekið ef menn ná ekki sáttum. Sjálfstæðisflokkur-
inn hefur hins vegar falið stuðningsmönnum sínum að velja frambjóðendur.
Það mun gerast hinn 9. nóvember næstkomandi. Þegar er farið að gæta titr-
ings í hópi stuðningsmanna einstakra frambjóðenda. Frétt Fréttablaðsins
af kosningabandalagi samgönguráðherra, samþingmanns hans af Akranesi,
formanns Ferðamálaráðs og forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, vekja
nokkurn ugg um það hvernig Vestfirðingum reiðir af í næstu Alþingiskosn-
ingum. Sá sem stendur að baki starfinu er starfsmaður Ferðamálaráðs,
Flateyringurinn Pétur Rafnsson, og þar af leiðandi undirsáti alþingis-
mannsins Einars K. Guðfinnssonar.

Vestfirðingar eiga þann kost einan að standa saman um sína alþingismenn
og kjósa þá báða nafnana og muna þá jafnt eftir Einari Oddi og þeim sem
valið hafa að standa utan kosningabandalaga við aðra í prófkjöri. Auðvitað
eiga Vestfirðingar að standa saman um hagsmuni sína og virðingu og
muna eftir þeim fulltrúum sínum sem hafa staðið keikir og varið rétt Vest-
firðinga gagnvart öðrum. Nógu fast er sótt að þeim hagsmunum úr öllum
áttum og erfitt að verjast. En það má ekki gefa eftir.

Flotbrenna á PFlotbrenna á PFlotbrenna á PFlotbrenna á PFlotbrenna á Pollinum á Ísafirðiollinum á Ísafirðiollinum á Ísafirðiollinum á Ísafirðiollinum á Ísafirði
Loksins í þriðju tilraun

tókst ungum þúsundþjala-
smiðum í Gamla Apótekinu
á Ísafirði á fimmtudags-
kvöld í síðustu viku að tend-
ra flotbrennu á Pollinum. Í
fyrsta skiptið sem þetta stóð
til gerði illviðri og var
brennunni því frestað. Þegar
reyna átti aftur þurfti að

hætta við vegna lekrar bensín-
leiðslu í Ísafjarðarhöfn. Að
þessu sinni var veðrið ekki til
trafala né heldur bensínleki í
höfninni.

Kösturinn logaði glatt en
stutt og brann upp innan hálf-
tíma en náði á þeim tíma að
fanga athygli bæjarbúa og
þeirra sem leið áttu um Ísa-

fjörð. Menn skemmtu sér í
brimvarnargarðinum við Poll-
götu meðan á brunanum stóð,
léku þar á hljóðfæri og sungu.
Brennusmiðir voru þeir Þor-
björn Jóhannsson og Karl Ein-
arsson en um hljóðfæraleik
sáu þeir Ingvar Alfreðsson,
Karl Gunnarsson, Gylfi Ólafs-
son og Arnar Gunnarsson.

Hvað fá Vestfirð-Hvað fá Vestfirð-Hvað fá Vestfirð-Hvað fá Vestfirð-Hvað fá Vestfirð-
ingar marga þing-ingar marga þing-ingar marga þing-ingar marga þing-ingar marga þing-
menn í nýja Norð-menn í nýja Norð-menn í nýja Norð-menn í nýja Norð-menn í nýja Norð-
vestur-kjördæminu?vestur-kjördæminu?vestur-kjördæminu?vestur-kjördæminu?vestur-kjördæminu?
Alls svöruðu 423.Alls svöruðu 423.Alls svöruðu 423.Alls svöruðu 423.Alls svöruðu 423.
Engan sögðu 98 eða 23,17%Engan sögðu 98 eða 23,17%Engan sögðu 98 eða 23,17%Engan sögðu 98 eða 23,17%Engan sögðu 98 eða 23,17%
Einn sögðu 124 eða 29,31%Einn sögðu 124 eða 29,31%Einn sögðu 124 eða 29,31%Einn sögðu 124 eða 29,31%Einn sögðu 124 eða 29,31%
Tvo sögðu 135 eða 31,91%Tvo sögðu 135 eða 31,91%Tvo sögðu 135 eða 31,91%Tvo sögðu 135 eða 31,91%Tvo sögðu 135 eða 31,91%
Þrjá sögðu 44 eða 10,4%Þrjá sögðu 44 eða 10,4%Þrjá sögðu 44 eða 10,4%Þrjá sögðu 44 eða 10,4%Þrjá sögðu 44 eða 10,4%
Fjóra sögðu 22 eða 5,2%Fjóra sögðu 22 eða 5,2%Fjóra sögðu 22 eða 5,2%Fjóra sögðu 22 eða 5,2%Fjóra sögðu 22 eða 5,2%

BlómahorBlómahorBlómahorBlómahorBlómahornið í Bolungarvíknið í Bolungarvíknið í Bolungarvíknið í Bolungarvíknið í Bolungarvík

Opnar verslun í NeistahúsinuOpnar verslun í NeistahúsinuOpnar verslun í NeistahúsinuOpnar verslun í NeistahúsinuOpnar verslun í Neistahúsinu
Soffía Hauksdóttir, sem

rekið hefur blóma- og gjafa-
vöruverslunina Blómahorn-
ið í Bolungarvík í rúmlega
fjögur ár, opnaði á föstudag
aðra slíka verslun í Neista-
húsinu á Ísafirði. Blóma-
hornið er reyndar ekki á
neinu horni Neistahússins,
en er fyrsta verslunin sem
opnar á Hafnarstrætishlið
hússins. Nú munu tvær
blómaverslanir vera í rekstri
á Ísafirði, en Soffía hyggur
ekki á neinar breytingar á
verslunarrekstri sínum í
Bolungarvík.

Áhugasamir viðskiptavinir virða fyrir sér gróðurinn í
Blómahorninu.

Þrjár silkitoppur í heimsókn í BolungarvíkÞrjár silkitoppur í heimsókn í BolungarvíkÞrjár silkitoppur í heimsókn í BolungarvíkÞrjár silkitoppur í heimsókn í BolungarvíkÞrjár silkitoppur í heimsókn í Bolungarvík

Sjaldséðir og fallegir fuglarSjaldséðir og fallegir fuglarSjaldséðir og fallegir fuglarSjaldséðir og fallegir fuglarSjaldséðir og fallegir fuglar
Þrjár silkitoppur sáust í í

Bolungarvík í síðustu viku.
Silkitoppa er spörfugl sem á
varpstöðvar víða í norðan-
verðri Evrópu, Skandinavíu
og Rússlandi, auk þess sem
hún verpir í Kanada. Á Íslandi
eru þessir fallegu fuglar með
silkiskúfinn á höfðinu að jafn-
aði fáséðir en þó ekki eins
sjaldséðir og hvítir hrafnar. Í
haust hafa einungis sést tveir
slíkir fuglar á Íslandi, til við-
bótar við toppurnar sem voru

á ferð og flugi í Bolungarvík í
vikunni.

„Fuglarnir voru á milli
Vitastígs og Traðarstígs. Petr-
ína Sigurðardóttir lét vita af
þeim og ég tók mynd á mið-
vikudag. Svo heyrði ég aftur í
þeim í morgun þannig að þeir
eru ekki farnir enn“, sagði
Böðvar Þórisson, starfsmaður
Náttúrustofu Vestfjarða í Bol-
ungarvík, í samtali við blaðið
á föstudag.

Tvær af silkitoppunum þremur. Mynd: Böðvar Þórisson.
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Breska kvikmyndin Feðgarnir (Man and Boy) sem gerð var á þessu áriBreska kvikmyndin Feðgarnir (Man and Boy) sem gerð var á þessu áriBreska kvikmyndin Feðgarnir (Man and Boy) sem gerð var á þessu áriBreska kvikmyndin Feðgarnir (Man and Boy) sem gerð var á þessu áriBreska kvikmyndin Feðgarnir (Man and Boy) sem gerð var á þessu ári
og byggð er á skáldsögu Tony Parsons er sýnd í Ríkissjónvarpinu kl.og byggð er á skáldsögu Tony Parsons er sýnd í Ríkissjónvarpinu kl.og byggð er á skáldsögu Tony Parsons er sýnd í Ríkissjónvarpinu kl.og byggð er á skáldsögu Tony Parsons er sýnd í Ríkissjónvarpinu kl.og byggð er á skáldsögu Tony Parsons er sýnd í Ríkissjónvarpinu kl.
20:50 á laugardagskvöld. Harry Silver er í stjórnunarstarfi á sjónvarps-20:50 á laugardagskvöld. Harry Silver er í stjórnunarstarfi á sjónvarps-20:50 á laugardagskvöld. Harry Silver er í stjórnunarstarfi á sjónvarps-20:50 á laugardagskvöld. Harry Silver er í stjórnunarstarfi á sjónvarps-20:50 á laugardagskvöld. Harry Silver er í stjórnunarstarfi á sjónvarps-
stöð. Grái fiðringurinn gerir vart við sig hjá honum og hann fær sérstöð. Grái fiðringurinn gerir vart við sig hjá honum og hann fær sérstöð. Grái fiðringurinn gerir vart við sig hjá honum og hann fær sérstöð. Grái fiðringurinn gerir vart við sig hjá honum og hann fær sérstöð. Grái fiðringurinn gerir vart við sig hjá honum og hann fær sér
sportbíl og fer að líta í kringum sig eftir tilbreytingu í ástarlífinu. Ksportbíl og fer að líta í kringum sig eftir tilbreytingu í ástarlífinu. Ksportbíl og fer að líta í kringum sig eftir tilbreytingu í ástarlífinu. Ksportbíl og fer að líta í kringum sig eftir tilbreytingu í ástarlífinu. Ksportbíl og fer að líta í kringum sig eftir tilbreytingu í ástarlífinu. Konanonanonanonanonan
hans kemst að því að hann hefur haldið framhjá henni og fer frá hon-hans kemst að því að hann hefur haldið framhjá henni og fer frá hon-hans kemst að því að hann hefur haldið framhjá henni og fer frá hon-hans kemst að því að hann hefur haldið framhjá henni og fer frá hon-hans kemst að því að hann hefur haldið framhjá henni og fer frá hon-
um. Tveggja ára son þeirra skilur hún eftir hjá pabba sínum, gömlumum. Tveggja ára son þeirra skilur hún eftir hjá pabba sínum, gömlumum. Tveggja ára son þeirra skilur hún eftir hjá pabba sínum, gömlumum. Tveggja ára son þeirra skilur hún eftir hjá pabba sínum, gömlumum. Tveggja ára son þeirra skilur hún eftir hjá pabba sínum, gömlum
hippa, en Harry tekur hann til sín og í myndinni fáum við að sjá hvern-hippa, en Harry tekur hann til sín og í myndinni fáum við að sjá hvern-hippa, en Harry tekur hann til sín og í myndinni fáum við að sjá hvern-hippa, en Harry tekur hann til sín og í myndinni fáum við að sjá hvern-hippa, en Harry tekur hann til sín og í myndinni fáum við að sjá hvern-
ig samskipti þeirra feðganna ganga. Aðalhlutverk leika Ioan Gruffudd,ig samskipti þeirra feðganna ganga. Aðalhlutverk leika Ioan Gruffudd,ig samskipti þeirra feðganna ganga. Aðalhlutverk leika Ioan Gruffudd,ig samskipti þeirra feðganna ganga. Aðalhlutverk leika Ioan Gruffudd,ig samskipti þeirra feðganna ganga. Aðalhlutverk leika Ioan Gruffudd,
Dominic Howell, Natasha Little og Elizabeth Mitchell.Dominic Howell, Natasha Little og Elizabeth Mitchell.Dominic Howell, Natasha Little og Elizabeth Mitchell.Dominic Howell, Natasha Little og Elizabeth Mitchell.Dominic Howell, Natasha Little og Elizabeth Mitchell.

Feðgarnir

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 9. nóvember kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn

Laugardagur 9. nóvember kl. 16:20
Íslandsmótið í handbolta kvenna: Stjarnan – Víkingur

SýnSýnSýnSýnSýn
Laugardagur 9. nóvember kl. 12:00

Enski boltinn: Manchester City – Manchester United
Sunnudagur 10. nóvember kl. 13:45

Enski boltinn: West Ham – Leeds United
Sunnudagur 10. nóvember kl. 15:50

Enski boltinn: Sunderland – Tottenham
Sunnudagur 10. nóvember kl. 18:00

Ameríski fótboltinn: Leikur óákveðinn

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 9. nóvember kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Óska eftir að fá gefins hvolp.
Uppl. í síma 849 9488.

Til sölu eða leigu er 4-5 herb.
íbúð á efri hæð að Hlíðarvegi
29 á Ísafirði. Upplýsingar í sím-
um 456 3693, 899 3817
eða 846 7451.

Óska eftir 3-4ra herb. íbúð á
Ísafirði. Uppl. í s. 896 0530.

Til sölu er 80m² að Mjallargötu
1a. Mjög hagstæð lán fylgja.
Uppl. í síma 581 3856 eða
456 5050.

Til sölu lítið notuð nagladekk á
felgum undan Subaru Legacy.
Uppl. í síma 456 5050.

Til sölu er MMC Space Wagon
árg. 87, 7 manna, nýskoðaður.
Vetrardekk fylgja. Verð kr. 70
þús. Uppl. í síma 864 3178.

Til leigu er herbergi miðsvæðis
í Hafnarfirði með sér inngangi
og aðgangi að baði. Tilvalið fyr-
ir skólastúlku. Uppl. í símum
555 4426 eða 695 3444.

Tvær 19 ára reyklausar stelpur
í MÍ óska eftir íbúð á eyrinni á
Ísafirði frá 1. jan. Uppl. gefa
Brynja í síma 868 6285 og
Eva í síma 869 2253.

Til sölu er Subaru Legacy sedan
árg. 1998, sjálfskiptur. Uppl. í
síma 848 0521.

Óska eftir hamstrabúri. Uppl. í
síma 456 4421 eftir kl. 18.

Didda verður með leirlistmuni
sína til sýnis og sölu í Ljóninu,
Skeiði, föstudaginn 8. nóv. frá
kl. 14-19 og laugardaginn 9.
nóv. frá kl. 12-16.

Aðalfundur styrktarsjóðs Tón-
listarskóla Ísafjarðar verður
haldinn mánudaginn 11. nóv.
kl. 20 í Tónlistarskólanum.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundar-
störf. Stjórnin.

Til sölu eða leigu er góð 2ja
herb. íbúð á besta stað á eyrinni.
Upplýsingar gefur Sigríður í
síma 861 4913.

Til sölu er Hyundai Accent árg
1995, lítið ekinn. Fínn bíll á
góðu verði. Upplýsingar í síma
861 4913 (Sigríður).

Frá foreldri til foreldris. Foreldr-
ar barna með hegðunarvanda,
s.s. ofvirkni, misþroska, þrá-
hyggju, áráttu o.fl. í þeim dúr.
Fundur verður haldinn í gamla
skólanum í Hnífsdal, miðviku-
daginn 6. nóv. kl. 20:30. Viku
síðar þ.e. 13. nóv. kl. 20:30
verður fundur á sama stað fyrir
foreldra barna með fötlun.

Til sölu er leðursófasett á kr.
30 þús. og rúm 2X1,8m á kr.
25 þús. Uppl. í s. 897 6782.

Til sölu er hjónarúm og dýna.
Uppl. í síma 456 3292.

Til sölu er Volvo 460 árg. 90,
ekinn aðeins 72 þús. km. Mjög
vel með farinn. Upplýsingar í
síma 862 4279.

Til sölu er gamall kæliskápur.
Uppl. í síma 456 4028.

Til sölu er Toyota Yaris árg.
99. Á sama stað óskast 3ja
herb. íbúð. Uppl. í símum 456
3372 og 866 9829.

Til sölu eða leigu er 218m²
einbýlishús að Móholti 9, Ísaf.
Verð kr. 11,9 millj. Upplýsing-
ar í síma 896 2880.

Föstudagur 8. nóvember
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (54:89)
18.30 Falin myndavél (44:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
19.55 Edduverðlaunin 2002. Kynntar
verða tilnefningar til Edduverðlaunanna
2002 sem verða afhent í beinni útsend-
ingu á sunnudagskvöld.
20.15 Flækingar í San Francisco.
(Homeward Bound II: Lost in San Fran-
cisco) Ævintýramynd frá 1996 um tvo
hunda og kött sem verða viðskila við
húsbændur sína í San Francisco og lenda
í margvíslegum hremmingum en skem-
mtilegum uppákomum líka. Aðalhlut-
verk: Robert Hays og Kim Greist.
21.50 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í kvöld er Páll Rósinkrans.
22.35 Einkaspæjarinn. (Pepe Carv-
ahlo: Buscando a Sherezade) Spænsk
sakamálamynd byggð á sögu eftir
Manuel Vázquez Montalbán um einka-
spæjarann Pepe Carvalho sem hér glímir
við dularfullt mál. Aðalhlutverk: Juanjo
Puigcorbé, Valeria Marini og Jean Ben-
guigui.
00.15 Ástríkur eiginmaður. (When a
Man Loves a Woman) Bandarísk bíó-
mynd frá 1994 um vandræði sem upp
koma í hjónabandi eftir að frúin neyðist
til að viðurkenna drykkjusýki sína. Aðal-
hlutverk: Meg Ryan og Andy Garcia. e.
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 9. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Stubbarnir (59:90)
09.26 Malla mús (30:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.36 Póstkassinn
09.45 Fallega húsið mitt (19:30)
09.52 Lísa (8:13)
09.57 Babar (53:65)
10.09 Póstkassinn
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (34:40)
10.45 Hundrað góðverk (14:20)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise (5:26)
12.50 Svona var það (7:27)
13.15 Mósaík
13.50 Dagurinn sem aldrei gleymist
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik Stjörnunnar og Vík-
ings í Essodeild kvenna.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (36:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.50 Feðgarnir. (Man and Boy) Bresk
kvikmynd frá 2002. Kona yfirmanns á
sjónvarpsstöð fer frá honum og tveggja
ára syni þeirra eftir að hún kemst að því
að hann hefur haldið fram hjá henni. Að-
alhlutverk: Ioan Gruffudd og Elizabeth
Mitchell.
22.35 Málsvari myrkrahöfðingjans.
(The Devil’s Advocate) Bandarísk bíó-
mynd frá 1997. Ungur lögmaður frá
Flórída þiggur starf á fínni stofu í New
York en kemst fljótt að því að vinnuveit-
andi hans er ekki allur þar sem hann er
séður. Aðalhlutverk: Al Pacino, Matt
Damon og Charlize Theron.
00.55 Indiana Jones og leitin að týndu
örkinni. (Indiana Jones and the Raiders
of the Lost Ark) Ævintýramynd frá 1981.
Fornminjafræðingnum Indiana Jones er
falið að hafa uppi á fornri örk en útsend-
arar nasista eru líka að leita að henni.
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.
Aðalhlutverk: Harrison Ford, Karen
Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey,
John Rhys-Davies, Alfred Molina og
Denholm Elliott. e.
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 10. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.55 Bubbi byggir (7:26)
10.06 Stundarkorn
10.12 Kobbi (3:13)
10.28 Franklín (43:65)
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Spaugstofan
11.40 Laugardagskvöld
12.25 Mósaík
13.00 Þýskir frumkvöðlar
13.50 Af fingrum fram
14.30 Dansaðu, fiðrildið mitt
15.55 Árin á Svalbarða

16.25 Maður er nefndur
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Ernst (1:7)
18.40 Konungur vindanna
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Edduverðlaunin 2002. Bein út-
sending frá afhendingu Edduverðlaun-
anna, íslensku sjónvarps- og kvikmynda-
verðlaunanna, við hátíðlega athöfn í
Þjóðleikhúsinu.
22.00 Líf á nýjum slóðum (4:6)
22.50 Helgarsportið
23.15 M - Morðingi á meðal vor. (M -
Eine Stadt sucht eine Mörder) Þýsk
spennumynd frá 1931. Barnamorðingi
gengur laus og glæpamennirnir í borg-
inni ákveða að aðstoða lögregluna við
leitina að honum enda hafa þeir engan
vinnufrið fyrr en hann finnst. Aðalhlut-
verk: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge
Landgut, Otto Wernicke, Theodor Loos
og Gustaf Gründgens.
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 8. nóvember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Spin City (17:26)
13.00 Jonathan Creek (14:18)
13.50 Thieves (10:10)
14.35 Ved Stillebækken (19:26)
15.05 Tónlist
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 The Osbournes (9:10)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Pokémon 3: The Movie
21.00 Gnarrenburg (1:10)
21.45 Blinkende Lygter. (Logandi ljós-
ker) Bráðfyndin, dönsk sakamálamynd
sem hefur sópað til sín verðlaunum. Fjór-
ir glæpamenn halda með fullar hendur
fjár til Barcelona á Spáni. Þar ætla þeir
að byrja nýtt líf en leiðin þangað reynist
afar torfær. Farartæki þeirra bilar og til
að bæta gráu ofan á svart er peningunum
stolið. Útlitið er sannarlega svart en hinir
seinheppnu glæpamenn neita að leggja
árar í bát.  Aðalhlutverk: Mads Mikkelsen,
Nikolaj Lie Kaas, Sören Pilmark, Ulrich
Thomsen.
23.35 Snake Eyes. (Augu snáksins) Fjór-
tán þúsund áhorfendur eru samankomnir
í spilavíti í Atlantic City. Fram undan er
bardagi í þungavigt í hnefaleikum og á
meðal viðstaddra er varnarmálaráðherra
landsins. Sá hörmulegi atburður gerist
að ráðherrann er myrtur og þúsundir
gesta liggja undir grun. Lögreglumað-
urinn Rick Santoro er staddur í spilavítinu
og leggur á ráðin um hvernig haga skuli
þessari óvenjulegu rannsókn.  Aðalhlut-
verk: Nicolas Cage, Gary Sinise, John
Heard.
01.10 Kundun. Stórmynd Martins Scor-
sese um viðburðaríka ævi trúarleiðtog-
ans Dalais Lama. Hann flúði æskustöðv-
ar sínar í Tíbet þegar Kínverjar gerðu
innrás, fór í útlegð til Indlands og hefur
þurft að dvelja þar síðan meðan Kínverjar
kúga enn friðsama landa hans.
03.20 Ultraviolet (2:6)
04.35 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 9. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.50 The First Movie
11.25 Friends I (18:24)
11.45 Bold and the Beautiful
13.30 60 mínútur
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.10 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.30 The Osbournes (10:10)
20.00 Spin City (12:22)
20.30 An Everlasting Piece. (Höfuð-
lausnir) Gamanmynd um tvo vini og
viðskiptafélaga í Belfast á Norður-Ír-
landi. George er mótmælendatrúar en
Colin er kaþólskur. Saman reka þeir fyr-
irtæki þar sem allt snýst um hárkollur.
George mun seint sækja mikil viðskipti
til kaþólikka og hæpið er að Colin bjóði
mótmælendum þjónustu sína. En með
því að sameina krafta sína eru þeim allir
vegir færir. Eða hvað?  Aðalhlutverk:
Barry MacEvoy, Brian F. O´Byrne, Anna
Friel, Pauline McLynn.
22.15 The Tailor of Panama. (Skradd-
arinn í Panama) Dramatísk sakamála-
mynd með gamansömum undirtóni.

Harry er klæðskeri í Panama. Hann er
maður með vafasama fortíð en er nú í
návígi við ýmsa valdamikla menn. Andy,
breskur njósnari í ónáð, ákveður að nýta
sér aðstöðu Harrys og fær hann til að
hlera samtöl viðskiptavinanna. Andy sér
þetta sem kjörið tækfæri til að komast
aftur í náðina hjá yfirboðurum sínum en
gleymir einu mikilvægu atriði. Harry á
það til að ýkja og því er ekki að marka
allt sem hann segir!  Aðalhlutverk: Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee
Curtis.
00.00 Three to Tango. (Þriðja hjólið)
Rómantísk gamanmynd. Viðskiptajöfur-
inn Charles Newman grunar að kærastan
hans leiki tveimur skjöldum. Hann er of
upptekinn til að fylgja henni hvert fótmál
og fær því Oscar Novak til verksins.
Charles stendur í þeirri trú að Oscar sé
samkynhneigður og því sé óhætt að
treysta honum. Upplýsingarnar um kyn-
hneigðina hafa eitthvað skolast til því
Oscar fellur kylliflatur fyrir kærustu við-
skiptajöfursins.  Aðalhlutverk: Matthew
Perry, Neve Campbell, Dylan McDer-
mott, Oliver Platt.
01.35 Soldier. (Hermaðurinn) Framtíð-
armynd um hermanninn Todd sem er
einn sá skæðasti sem uppi hefur verið.
Hann bíður þó lægri hlut þegar hann
mætir nýrri kynslóð hermanna og er skil-
inn eftir í blóði sínu á eyðilegri plánetu.
Aðalhlutverk: Kurt Russell, Gary Busey,
Jason Scott Lee.
03.10 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 10. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Greg the Bunny (8:13)
12.00 Neighbours
13.55 60 mínútur II
15.00 Cool Runnings
16.50 Einn, tveir og elda
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir o
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Maléna. Heillandi kvikmynd sem
lætur engan ósnortinn. Malena er glæsi-
legasta konan í litlu þorpi á Sikiley. En
fegurðin er ekki allt og hún á erfitt upp-
dráttar. Eiginmaður Malenu berst í stríð-
inu og hún saknar hans sárt. Hún þarf
sannarlega á vini að halda en það virðist
borin von eftir allt slúðrið um hana.
Strákurinn Renato fylgist með úr fjar-
lægð og kannski verður hann vinurinn
sem hún þarfnast.  Aðalhlutverk: Monica
Bellucci, Giuseppe Sulfaro.
22.25 60 mínútur
23.15 You´ve Got Mail. (Póstur til þín)
Rómantísk gamanmynd um tvær mann-
eskjur sem fella hugi saman á spjallrásum
Netsins þar sem þær treysta hvor annarri
fyrir leyndarmálum sínum. En það er
ýmislegt sem stendur í vegi fyrir að þær
geti átt í rómantísku sambandi.  Aðalhlut-
verk: Tom Hanks, Meg Ryan.
01.10 Rejseholdet (30:30) Ulf hyggst
leggja niður Liðsaukann en gengið eltir
uppi einn harðsvíraðasta morðingja sem
það hefur hingað til fengist við, en útlit
er fyrir að morðinginn sé á eftir þeim.
02.00 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 8. nóvember
18.00 Sportið
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 South Park 6 (5:17)
20.30 Harry Enfield´s Brand Spankin
21.00 Airborne. (Eiturflaugin) Spennu-
mynd. Billy McNeil stýrir leyniaðgerð
sem ætlað er það hlutverk að endur-
heimta eiturefnahylki sem stolið var frá
einni af rannsóknarstofum yfirvalda.
Hylkið inniheldur stórhættulegan vírus
og ráðamenn eru uggandi yfir stöðu
mála.  Aðalhlutverk: Steve Guttenberg,
Kim Coates, Torri Higginson.
22.30 The Players Club. (Leikmennir-
nir) Dramatísk grínmynd sem fjallar um
einstæða móður sem berst við að komast
í háskólanám. Fjárskortur leiðir til þess
að hún gerist fatafella en sá bransi er

ekki eins saklaus og menn vilja vera láta.
Aðalhlutverk: LisaRaye, Bernie Mac,
Monica Calhoun.
00.10 Bird Of Prey. (Dóttir morðingj-
ans) Nick er staðráðinn í að hefna dauða
föður síns og ekkert skal standa í vegi
fyrir því. Fyrsta tilraunin fer út um þúfur
og Nick er settur í fangelsi. Hann gefst
samt ekki upp og leggur aftur á ráðin
þegar hann öðlast frelsið á nýjan leik.
Nick kynnist þá dóttur morðingjans og
þar með er áætlun hans í uppnámi.  Aðal-
hlutverk: Jennifer Tilly, Boyan Milushev,
Richard Chamberlain, Robert Carra-
dine.
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 9. nóvember
12.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester City og Manchester
United.
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (8:22)
20.00 MAD TV
21.00 Nothing Personal. (Trúarstríð)
Óöld ríkir á Norður-Írlandi á milli kaþó-

Ertu orðin(n) áskrifandi?
Síminn er 456 4560
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Unnar Reynisson, rann-

sóknarmaður hjá Haf-
rannsóknastofnun á Ísa-

firði svarar:
,,baggalutur
.is er senni-

lega sá vefur
sem ég heim-

sæki mest.
Þetta er vefur

sem birtir
fréttir sem

geta engan veginn átt sér
stað í raunveruleikanum
og eru fyrir vikið afskap-

lega hlægilegar. Þar á eftir
koma vefirnir bb.is og

mbl.is sem eru báðir öfl-
ugir fréttavefir. Einnig lít ég

reglulega við á leiklist.is
sem er vefur Bandalags
íslenskra leikfélaga, en
þar er að finna fréttir af

sýningum sem eru í gangi,
af áhugaleikfélögum,

gagnrýni og fleiru. Þar að
auki er ég af og til að

vinna í vef leikfélagsins
Hallvarðs súganda á

slóðinni hallvardur.is.“

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðanátt, 13-18 m/s.
Rigning eða slydda á

norðanverðu landinu, en
skýjað með köflum sunn-

anlands. Hiti 1-7 stig.
Horfur á föstudag:

Norðaustan 5-10 m/s.
Skúrir eða slydduél norð-

anlands, en skýjað með
köflum sunnanlands. Hiti

0-7 stig, mildast syðra.
Horfur á laugardag:

Norðaustlæg átt. Rign-ing
eða slydda með köflum
norðan- og austanlands

en að mestu þurrt á
Suður- og Vesturlandi.

Hiti 0-5 stig.
Horfur á sunnudag:

Norðaustlæg átt. Rign-ing
eða slydda með köflum
norðan- og austanlands

en að mestu þurrt á
Suður- og Vesturlandi.

Hiti 0-5 stig.
Horfur á mánudag:

Norðaustlæg átt. Rign-ing
eða slydda með köflum
norðan- og austanlands

en að mestu þurrt á
Suður- og Vesturlandi.

Hiti 0-5 stig.

likka og mótmælenda. Blóðugum átök-
um ætlar aldrei að linna og hatrið á milli
stríðandi fylkinga er ótrúlegt. Þessi mynd
gerist skömmu eftir að komið var á
vopnahléi árið 1975.  Aðalhlutverk: Ian
Hart, John Lynch, James Frain.
22.25 Hnefaleikar - MA Barrera
00.25 Big Turn On. (Holdið er veikt)
Erótísk kvikmynd.
01.50 Another Japan (5:12)
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 10. nóvember
15.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Sunderland og Tottenham Hotspur.
18.00 NFL. Bein útsending.
21.00 Rejseholdet (6:16)
22.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
23.00 Intimate Relations. (Náin kynni)
Beasley-hjónin lifa hamingjuríku lífi á
yfirborðinu en húsmóðirin rennir hýru
auga til ungs leigjanda þeirra. Hún flekar
piltinn og dóttir hennar kemst að fram-
hjáhaldinu. Allt er brátt á suðupunkti og
eitthvað verður undan að láta. Aðalhlut-
verk: Julie Walters, Rupert Graves, Matt-
hew Walker.
00.40 Hana-bi. (Skoteldar) Þriggja
stjarna verðlaunamynd. Ógæfan eltir jap-
anska lögreglumanninn Nishi. Konan
hans er með ólæknandi krabbamein, besti
vinur hans er bundinn við hjólastól og í
vinnunni kosta afglöp Nishis líf ungs
lögreglumanns. Að auki berst hann við
útsendara mafíunnar en sú barátta virðist
dæmd til að mistakast. Aðalhlutverk:
Takeshi Kitano, Kayoko Kisimoto, Ren
Osugi.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 8. nóvember
17:30 Muzik.is
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Jamie K. Experiment (e)
19:50 Heiti Potturinn.
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt fyr-
ir brjósti brenna og neita alfarið að skrifa
upp á að konur sér konum verstar.
20:55 Haukur í horni
21:00 Charmed. Þokkanornirnar þrjár
eru umsetnar af illum öndum og öðrum
verum frá handanheiminum en meðan
þær standa saman er öllu hægt að bjarga.
22:00 Djúpa laugin
23:00 Will & Grace (e)
23:30 Malcolm in the middle (e) Þessir
frábæru gamanþættir hafa hlotið verð-
skuldaða athygli víða um heim. Þættirnir
fjalla um hinn ofurgáfaða Malcolm ,
bræður hans og foreldra sem geta ekki
beinlínis kallast mannvitsbrekkur.
00:00 CSI (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Musik.is

Laugardagur 9. nóvember
12:30 Mótor (e)
13:00 Tvöfaldur Jay Leno (e)
14:45 Heiti Potturinn (e)
15:30 Spy TV (e)
16:00 Djúpa laugin (e) í von um að
17:00 Survivor 5 (e) Vinsælasti raun-
veruleikaþáttur heims snýr aftur og nú
færist leikurinn til Tælands. 16 manns

munu setjast að á djöflaeyjunni Taratuo
sem áður geymdi fanga af verstu gerð
og há þar baráttu við veður vond, hættu-
leg.
18:00 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 First Monday (e) Hinir frægu
leikarar James Garner, Joe Mantegna
og Charles Durning prýða þessa vönd-
uðu þætti um vandasamt starf banda-
rískra hæstaréttardómara sem þurfa að
kljást við helstu siðferðileg vandamál
samtímans og eru örlagavaldar í lífum
margra
20:00 Jamie Kennedy Experiment.
Jamie Kennedy er uppistandari af guðs
náð en hefur nú tekið til við að koma
fólki í óvæntar aðstæður og fylgjast
með viðbrögðum þeirra. Og allt að sjálf-
sögðu tekið upp á falda myndavél.
20:30 Everybody Loves Raymond.
Ray og Debra eru venjuleg hjón sem
búa í úthverfi en það er líka það eina
venjulega við þau. Foreldrar Ray og
bróðir búa nefnilega á móti þeim og þar
sem þau eru, þar er fjandinn laus.
21:00 Popppunktur. Popppunktur er
Fjölbreyttur og skemmtilegur spurn-
ingaþáttur þar sem popparar landsins
keppa í poppfræðum.
22:00 Law & Order CI (e) Í þessum
þáttum er fylgst með störfum lögreglu-
deildar í New York en einnig með
glæpamönnunum sem hún eltist við
Áhorfendur upplifa glæpinn frá sjónar-
horni þess sem fremur hann og síðan
fylgjast þeir með refskákinni sem hefst
er lögreglan reynir að finna þá.
22:50 Law & Order SVU (e)
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01:10 Muzik.is

Sunnudagur 10. nóvember
12:30 Silfur Egils.  Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vett-
vangur pólitískrar og málefnalegrar um-
ræðu og hefur frá upphafi verið einn

umtalaðasti sjónvarpsþáttur landsins;
skemmtilegur og óháður. Hann hefur nú
göngu sína á ný, fjórða veturinn í röð og
verður í vetur boðið upp á ýmsar nýjungar.
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann Amy
Gray snúa aftur á skjáinn í haust og fáum
við að njóta þess að sjá Amy, Maxine,
Peter og Vincent kljást við margháttuð
vandamál í bæði starfi og leik.
17:00 Innlit/útlit (e) Innlit/útlit snýr
aftur á SKJÁEINUM, fjórða veturinn í
röð. Valgerði Matthíasdóttur til halds og
traust verður sem fyrr Friðrik Weisshappel
og nýr liðsmaður þáttarins er Kormákur
Geirharðsson, fyrrum stórkaupmaður í
Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar.
18:00 Guinnes world records (e)
19:00 Girlfriends (e)
19:30 Ladies man(e) Jimmy Stiles lifir
ekki þrautalausu lífi enda eini karlmaður-
inn á heimili fullu af konum. Ekki að það
sé endilega slæmt en Jim er einstaklega
taktlaus og laginn við að móðga konuna
sína
20:00 Spy TV. Umsjónarmenn SpyTV
leiða venjulegt fólk í smellnar og óvæntar
gildrur, taka upp bráðfyndin viðbrögð
þeirra og sýna okkur.
20:30 Will & Grace. Hommavinirnir
hugumstóru, Jack og Will elda enn grátt
silfur saman með dyggri aðstoð Grace.
21:00 The Practice.  Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna  á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen
Gamble sem er jafn umfram um að koma
skjólstæðingum verjendanna í fangelsi.
21:45 Silfur Egils (e)
23:15 Popppunktur (e)
00:00 Temptation Island  (e)
00:45 Muzik.is

bb.is – þessi eini
sanni!
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FlugFlugFlugFlugFlugleiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkurleiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkurleiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkurleiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkurleiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkur

Farþegum fjölgar milli áraFarþegum fjölgar milli áraFarþegum fjölgar milli áraFarþegum fjölgar milli áraFarþegum fjölgar milli ára
og sætanýting batnar á nýog sætanýting batnar á nýog sætanýting batnar á nýog sætanýting batnar á nýog sætanýting batnar á ný
Farþegum á flugleiðinni

milli Ísafjarðar og Reykjavík-
ur hefur fjölgað milli ára í
september og október. Undan-
farin ár hafði farþegum á þess-
ari flugleið fækkað og þá í
línulegum tengslum við fækk-
um íbúa. „Núna í september
fór farþegum að fjölga og við
sáum tölur sem við höfum
ekki séð lengi. Farþegar í sept-
ember og október eru 7-8%
fleiri en á sama tíma í fyrra og
við erum að sjálfsögðu him-
inlifandi með það“, segir Jón
Karl Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Flugfélags Íslands. „Þar
að auki hefur sætanýting verið
betri en að undanförnu og
skiptir það ekki síður máli.
Það sem af er þessu ári hefur
sætanýtingin verið 57,5% en
á sama tíma í fyrra var hún
55,5%.“

Jón Karl telur að ástæðuna
fyrir fjölgun farþega megi
meðal annars rekja til nettil-
boða og almennrar tölvunotk-
unar á Vestfjörðum. Þess má

geta, að frá því að Flugfélag
Íslands fékk tengil inn á síðu
sína á fréttavefnum bb.is hafa
um fjögur þúsund heimsóknir
farið þar í gegn. Á heimasíðu

félagsins er meðal annars
hægt að bóka sig sjálfur og
hagnýta þau tilboð sem eru í
gangi hverju sinni og eru
einungis bókanleg á Netinu.

Flugvél Flugfélags Íslands í lendingu á Ísafjarðarflugvelli.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

HG greiðirHG greiðirHG greiðirHG greiðirHG greiðir
hæstu gjöldhæstu gjöldhæstu gjöldhæstu gjöldhæstu gjöld

lögaðilalögaðilalögaðilalögaðilalögaðila
Hraðfrystihúsið Gunn-

vör hf. greiðir langhæst
gjöld lögaðila árið 2002
samkvæmt álagningarskrá
sem birt var á föstudag
eða 60,5 milljónir króna. Í
öðru sæti er Ísafjarðarbær
með 37,0 milljónir og í
þriðja sæti Vélsmiðjan
Mjölnir í Bolungarvík
með 20,2 milljónir króna.

Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ greiðir 18,6
milljónir, Póls hf. á Ísafirði
18,4 milljónir, Orkubú
Vestfjarða 15,3 milljónir,
Oddi hf. á Patreksfirði
13,7 milljónir, Fiskvinnsl-
an Íslandssaga á Suðureyri
12,8 milljónir, 3X-Stál á
Ísafirði 9,8 milljónir og í
tíunda sæti er Vesturbyggð
með 9,4 milljónir króna.

Í ellefta til fimmtánda
sæti eru  Kambur á Flateyri
með 8,8 milljónir, Bolung-
arvíkurkaupstaður með
8,7 milljónir, Klofningur
á Suðureyri með 8,6 millj-
ónir, Þórsberg á Tálkna-
firði með 8,0 milljónir og
Sparisjóður Bolungarvík-
ur með 7,1 milljón króna.

Nýtt söfnunarsvæði fyrir lífrænan úrgang og brotajárNýtt söfnunarsvæði fyrir lífrænan úrgang og brotajárNýtt söfnunarsvæði fyrir lífrænan úrgang og brotajárNýtt söfnunarsvæði fyrir lífrænan úrgang og brotajárNýtt söfnunarsvæði fyrir lífrænan úrgang og brotajárnnnnn

Bæjarstjórinn sturtaðiBæjarstjórinn sturtaðiBæjarstjórinn sturtaðiBæjarstjórinn sturtaðiBæjarstjórinn sturtaði
fyrsta hlassinu við Funafyrsta hlassinu við Funafyrsta hlassinu við Funafyrsta hlassinu við Funafyrsta hlassinu við Funa

Söfnunarsvæði fyrir lífræn-
an garðaúrgang og brotajárn
var formlega tekið í notkun
innan við sorpbrennslustöðina
Funa í Engidal í Skutulsfirði
á föstudag. Halldór Halldórs-
son, bæjarstjóri Ísafjarðarbæj-
ar, annaðist „fyrstu sturtun“
brotajárns á svæðið og leysti
verkið vel af hendi þó að ef til
vill sé hann orðinn eilítið ryðg-
aður í akstri vörubíla.

Að því loknu var haldið í
húsnæði Gámaþjónustu Vest-
fjarða, rétt framar í dalnum,
þar sem léttar veitingar voru í
boði. Kristján Kristjánsson,
formaður umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar, flutti þar
ávarp og sagði að hér væri um
að ræða stóran áfanga á leið
til umbóta í losun úrgangs í
sveitarfélaginu.

Gert var ráð fyrir þessu
söfnunarsvæði í deiliskipulagi
sem Elísabet Gunnarsdóttir
arkitekt á Ísafirði gerði og
samþykkt var í bæjarstjórn í
október 1999. Stærð þess er
um 6.000 fermetrar. Gert er
ráð fyrir að þar rúmist öll mót-

taka og meðhöndlun brota-
járns ásamt móttöku og endur-
nýtingu á lífrænum garðaúr-

gangi. Kubbur ehf.  var verk-
taki við gerð svæðisins og var
það myndað við efnistöku

vegna snjóflóðavarna ofan við
Funa. Heildarkostnaður við
verkið var 4,5 milljónir.

Bæjarstjóra gekk bærilega að sturta járnaruslinu. Á innfeldu myndinni sjást gestir í hófinu
sem haldið var í húsnæði Gámaþjónustu Vestfjarða.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Bæjarstjóri íBæjarstjóri íBæjarstjóri íBæjarstjóri íBæjarstjóri í
einn mánuðeinn mánuðeinn mánuðeinn mánuðeinn mánuð
Framlenging á ráðning-

arsamningi Ólafs Krist-
jánssonar bæjarstjóra í
Bolungarvík um einn
mánuð eða til nóvember-
loka var samþykkt í bæjar-
stjórn Bolungarvíkur á
fimmtudagskvöld með
fjórum atkvæðum meiri-
hlutans en minnihlutinn
sat hjá. Áður hafði verið
samþykkt með fjórum at-
kvæðum gegn þremur að
vísa frá tillögu Jóhanns
Hannibalssonar um að
staða bæjarstjóra verði
auglýst. Tillaga Jóhanns,
var svohljóðandi:

„Þar sem starf bæjar-
stjóra er nú laust til um-
sóknar legg ég til að bæj-
arstjórn auglýsi stöðuna til
umsóknar í fjölmiðlum.
Með því að auglýsa stöð-
una á opinberan hátt er
betur tryggt að hæfir um-
sækjendur hafi möguleika
til að sækja um stöðuna.
Legg ég til að bæjarstjóra
eða staðgengli hans verði
falið að auglýsa stöðuna.“


