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Aðventu-Aðventu-Aðventu-Aðventu-Aðventu-
blað BBblað BBblað BBblað BBblað BB
Aðventublað Bæjarins

besta 2002 kemur út í þess-
ari viku. Mörg undanfarin
ár hefur Jólagjafahandbók
BB komið út á þessum tíma
og henni verið dreift endur-
gjaldslaust. Þar hafa ein-
ungis verið auglýsingar en
með tilkomu Aðventu-
blaðsins verður mikil
breyting á. Sem fyrr er í
blaðinu fjöldi auglýsinga,
sem að gagni koma við val
á jólagjöfum og öðru til
jólanna.

Auk þeirra er fjölbreytt
efni sem tengist jólum og
jólahaldi s.s. uppskriftir og
frásagnir fólks af tilhögun
jólahaldsins, viðtöl, upp-
lýsingar um mat og vín,
jólaföndur og margt fleira
sem kemur að góðum not-
um á aðventunni.

Aðventublaðið er 32 síð-
ur og allt litprentað. Dreif-
ing þess hófst á mánudag
og ætlunin er að búið verði
að bera það á hvert heimili
á norðanverðum Vestfjörð-
um fyrir helgina. Auk þess
verður hægt að lesa það á
pdf-formi á fréttavefnum
bb.is síðar í vikunni.

Blaðið var unnið af Guð-
finnu Hreiðarsdóttur.

Dýrfinna Torfadóttir gullsmiður með sýningu á heimaslóðumDýrfinna Torfadóttir gullsmiður með sýningu á heimaslóðumDýrfinna Torfadóttir gullsmiður með sýningu á heimaslóðumDýrfinna Torfadóttir gullsmiður með sýningu á heimaslóðumDýrfinna Torfadóttir gullsmiður með sýningu á heimaslóðum

„Finnst bærinn alltaf líflegri„Finnst bærinn alltaf líflegri„Finnst bærinn alltaf líflegri„Finnst bærinn alltaf líflegri„Finnst bærinn alltaf líflegri
í hvert skipti sem ég kem“í hvert skipti sem ég kem“í hvert skipti sem ég kem“í hvert skipti sem ég kem“í hvert skipti sem ég kem“

Dýrfinna Torfadóttir gull-
smiður hefur ásamt Finni
Þórðarsyni gullsmíðanema
opnað skartgripasýningu í
Faktorshúsinu í Hæstakaup-
stað á Ísafirði. Dýrfinna hefur
bryddað upp á þeirri nýjung
að smíða gripina úr leðri og
þæfðri ull jafnt sem gulli og
silfri. „Það er óskaplega gott
að koma aftur heim til Ísa-
fjarðar og hitta allt fólkið. Mér
finnst bærinn alltaf líflegri í
hvert skipti sem ég kem og
mannlífið í miðbænum er
ótrúlegt. Ég vil meina að
hvergi á landinu sé eins mikið
líf í miðbæjarkjarnanum eins
og á Ísafirði“, segir Dýrfinna
Torfadóttir sem ekki alls fyrir
löngu fluttist ásamt Guðjóni

Brjánssyni eiginmanni sínum
til Akraness.

Dýrfinna segist kunna
ágætlega við sig á Skaganum.
„Það er svipaður rythmi þar
eins og á Ísafirði: Maður er
alltaf í vinnunni. Að vísu er
ég ekki með verslun á Akra-
nesi heldur bara verkstæði og
því er vinnufriðurinn meiri“,
segir Dýrfinna. „Nú er ég að
taka þátt í handverks- og
hönnunarsýningunni Spor
sem fer til Kaupmannahafnar.
Um 200 manns sendu inn
gripi en 42 komust að, þar af
tveir gullsmiðir.“

Faðir Dýrfinnu, Torfi
Björnsson sjómaður og mót-
orhjólakappi á Ísafirði, varð
75 ára í vikunni og segir Dýr-

finna að vel hafi staðið á að
opna sýninguna á sama tíma.
„Við fórum saman út á Hótel
Ísafjörð að borða. Ég hef al-
drei vitað betri mat, ég held

að fólk átti sig ekki alveg á
því hversu góðir kokkarnir eru
á hótelinu“, segir ísfirski gull-
listamaðurinn Dýrfinna Torfa-
dóttir.

Dýrfinna Torfadóttir á sýningunni ásamt nema sínum,
Finni Þórðarsyni og syni hans Baldri.

– dr. Már Jónsson sagnfræðingur í viðtali í miðopnu
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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.

Framboðslisti Samfylkingarinnar í NorðvesturkjördæmiFramboðslisti Samfylkingarinnar í NorðvesturkjördæmiFramboðslisti Samfylkingarinnar í NorðvesturkjördæmiFramboðslisti Samfylkingarinnar í NorðvesturkjördæmiFramboðslisti Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi

Sr. Karl ekki með en mjótt varSr. Karl ekki með en mjótt varSr. Karl ekki með en mjótt varSr. Karl ekki með en mjótt varSr. Karl ekki með en mjótt var
á munum í atkvæðagreiðsluá munum í atkvæðagreiðsluá munum í atkvæðagreiðsluá munum í atkvæðagreiðsluá munum í atkvæðagreiðslu

Sr. Karl Valgarður Matthí-
asson, 2. þingmaður Vestfirð-
inga, verður ekki á lista Sam-
fylkingarinnar í Norðvestur-
kjördæmi. Þetta var ákveðið
á kjördæmisþingi flokksins á
Hólmavík á laugardag. Á
þinginu var samþykkt um-
deild tillaga uppstillingar-
nefndar um að fyrsta sæti list-
ans skipi Jóhann Ársælsson á
Akranesi, 3. þingmaður Vest-
urlandskjördæmis, í öðru sæti
verði Anna Kristín Gunnars-
dóttir á Sauðárkróki, í þriðja
sæti Gísli S. Einarsson á Akra-
nesi, 5. þingmaður Vestur-
landskjördæmis, og í fjórða
sæti Sigríður Ragnarsdóttir,

skólastjóri á Ísafirði. Felld var
með 46 atkvæðum gegn 41
atkvæði tillaga um að sr. Karl
yrði í þriðja sæti listans. Hann
hafði áður hafnað boði um
fjórða sætið.

Sr. Karl kvaðst þakklátur
fyrir þann stuðning sem hann
fékk á kjördæmisþinginu.
„Það er mér efst í huga hversu
margir studdu við bakið á mér,
enda þótt ég væri að glíma
við stofnanir flokksins“, sagði
hann eftir að niðurstaðan lá
fyrir.

Líklegt má telja, að Sam-
fylkingin fái tvo menn og í
hæsta lagi þrjá menn kjörna í
Norðvesturkjördæmi í kom-

þrætu um hver kæmi til með
að skipa þriðja sætið“, sagði
Jóhann Ársælsson, sem skipa
mun efsta sæti listans. „Það
voru hins vegar allir sáttir við
að málið yrði leyst í atkvæða-
greiðslu. Niðurstaðan sýndi
okkur að skiptar skoðanir voru
til staðar því lítill munur var á
milli manna. Báðir frambjóð-
endur geta hins vegar borið
höfuðið hátt og hafa greinilega
mikinn stuðning. Að öðru leyti
var góð sátt um listann“, sagði
Jóhann.

„Þetta eru vandamál sem
koma sérstaklega upp í kjölfar
kjördæmabreytinga og allir
eru að glíma við slík mál. Í

Norðvesturkjördæmi voru
þrjú kjördæmi sameinuð og
því mátti búast við erfiðri nið-
urstöðu. Fólk skilur vel að
þetta kosti átök og að ein-
hverjir séu sárir eftir, en ég
hef enga trú á öðru en að Sam-
fylkingarfólk muni standa
saman eftir þess atburðarás.
Það var einfaldlega ekki hægt
að stilla upp lista án þess að
einhver hópur eða svæði teldi
sig afskipt að einhverju leyti“,
sagði Jóhann Ársælsson.

Hann sagði ennfremur að
listinn sem samþykktur var á
kjördæmisþinginu sé að
mörgu leyti sterkur og mörg
sóknarfæri séu til staðar.

andi þingkosningum.
„Við lentum í erfiðleikum

og þurftum að leysa erfiða

Karl. V. Matthíasson.

Þótt íslensku jólasveinarnir láti að venju bíða eftir sér fram eftir mánuðinum eru
þeir amerískættuðu fyrir löngu komnir á stjá. Yngsta kynslóðin bíður þessara góð-
legu, rauðklæddu og hvítskeggjuðu karla jafnan með nokkurri eftirvætingu. Þeir
boða komu jólanna og það er aldrei að vita hvað leynist í pokanum. Gjafmildi
þeirra er orðlögð.

Þeir rauðklæddu eru ekki einir um gjafmildina þegar líður að jólum. Fyrir
skemmstu juku þingmenn ríkisútgjöldin um 7,5 milljarða. Svo rösklega var til
verks gengið að ekki þurfti nema nokkra eftirmiðdaga til eyrnamerkja þessa
summu og koma henni til skila. Ekki skal í efa dregið að full þörf var fyrir 3,4 millj-
arða til heilbrigðismála og 1,2 milljarða í skólakerfið. Eftir standa þá tæpir 3 millj-
arðar, sem deilt var út til ótal viðfangsefna af öllum stærðum og gerðum, hist og
her. Eflaust má finna því stoð að einhverju leyti, að þörf og ástæða hafi verið til að
verja almannafé á þann veg, sem gert var. Vinnubrögðin verða þó vart talin til fyrir-
myndar. Að þingmenn útdeili styrkjum upp á nokkra milljarða króna þegar þeim
þykir henta og þeir telja rétta tímann, einhverra hluta vegna, er ekki trúverðugt.

Ráðstöfun á opinberu fé orkar oftar en ekki tvímælis. Því veltur á miklu að vel

sé með farið. Ekki skal því á móti borið, að mjög víða er þörf fyrir meiri peninga.
Ár eftir ár eru sjúkrahúsin rekin með gífurlegum halla. Heilsugæslan er í uppnámi.
Lyfjakostnaður vex stöðugt og enginn ræður við neitt. Skólarnir eru sagðir í svelti,
verkmenntun í landinu hangir á horriminni. Vegaframkvæmdum er frestað því sem
næst árlega. Oftast á landsbyggðinni.

 Aðventan boðar komu jólanna. Gjafir til ættingja og vina eru liður í undirbúningi
hátíðarinnar. Þessi þáttur hátíðarhaldsins er góður og sjálfsagður, svo lengi sem
hann er innan skynsamlegra marka. Það er hins vegar síður en svo sjálfsagt, að
nokkrum mánuðum eftir að uppi voru ráðagerðir um lokun sjúkradeildar fyrir al-
varlega veikt fólk, til að spara tíu til tuttugu milljónir, þá útdeili þingheimur
jólapökkum fyrir þrjá milljarða króna og þarf ekki til þess meiri tíma en það tekur
höfuð venjulegrar fjölskyldu að skrifa á jólakort til ættingja og vina!

Jólasveinninn lifir í þjóðarsálinni, engum til ama. Það er hins vegar í hrópandi
ósamræmi við svo ótal margt í þessu þjóðfélagi, þegar gjafmildi Sveinka er með
jafn áberandi hætti tekin sem fyrirmynd á sjálfu Alþingi.

s.h.

Gott haust í Ísafjarðarfluginu hjá Flugfélagi ÍslandsGott haust í Ísafjarðarfluginu hjá Flugfélagi ÍslandsGott haust í Ísafjarðarfluginu hjá Flugfélagi ÍslandsGott haust í Ísafjarðarfluginu hjá Flugfélagi ÍslandsGott haust í Ísafjarðarfluginu hjá Flugfélagi Íslands

Farþegum í Ísafjarðarflugi
Flugfélags Íslands í nóvember
fjölgaði um 30% milli ára.
Einnig fjölgaði farþegum
nokkuð milli ára í september
og október. Að sögn Arnórs
Jónatanssonar, stöðvarstjóra
Flugfélags Íslands á Ísafirði,
hefur Ísafjarðarflugið í haust
og það sem af er vetri gengið
mjög vel, bæði hvað farþega-
fjölda snertir og eins hvað veð-
ur og fjölda flugdaga varðar. Í
nóvember í fyrra var ófært 5
heila daga og 8 hálfa og fjór-
um sinnum var lent á Þingeyri.
Í nýliðnum nóvember var féll
aðeins einn heill dagur niður
og þrír hálfir og sex sinnum
hefur verið lent á Þingeyri.

30% fjölgun farþega30% fjölgun farþega30% fjölgun farþega30% fjölgun farþega30% fjölgun farþega
milli ára í nóvembermilli ára í nóvembermilli ára í nóvembermilli ára í nóvembermilli ára í nóvember

Varðandi hina miklu fjölg-
un farþega í nóvembermánuði
segir Arnór að þess verði að
gæta, að í sama mánuði í fyrra
varð fækkun frá árinu á undan.
Nýliðinn nóvember er hins
vegar eins og best gerðist á
árunum 1996-2000.

Horfurnar varðandi far-
þegafjölda í desember eru
þegar þokkalega góðar. Félag-
ið er með nettilboð fyrir þá
sem ætla sér að ferðast á milli
fyrir jólin en þá þarf að bóka
sig á netinu fyrir 10. desember.
Arnór segir að þetta hafi þegar
tekið við sér og gefið góðan
árangur.

Sú nýlunda verður hjá Flug-
félagi Íslands fyrir þessi jól,

að boðinn verður flutningur á
jólapökkum allt að fimm kíló-

um fyrir aðeins 500 krónur að
meðtöldum virðisaukaskatti.

Ísafjarðarflugvöllur.

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

Hársnyrti-Hársnyrti-Hársnyrti-Hársnyrti-Hársnyrti-
stofa opnarstofa opnarstofa opnarstofa opnarstofa opnar

Næstkomandi laugar-
dag opnar hársnyrtistofan
Dekurhúsið í Súðavík.
Hún verður til húsa í
gamla Shell-skálanum
sem nú hefur verið innrétt-
aður fyrir þessa starfsemi.

Í boði er öll almenn hár-
snyrtiþjónusta fyrir dömur
og herra og verður áhersl-
an lögð á persónulega og
góða þjónustu í hlýlegu
umhverfi. Eigandi Dekur-
hússins er Laufey Þóra
Friðriksdóttir hársnyrtir,
en hún útskrifaðist sem
rakari árið 1989 og í hár-
greiðslu 1993 og hefur
starfað við fagið síðan.

Dekurhúsið verður opið
þriðjudaga og miðviku-
daga frá kl. 13 til 17,
fimmtudaga og föstudaga
frá kl. 10 til 18 og á laug-
ardögum eftir samkomu-
lagi.
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Líkur eru til að Skjólskógar
á Vestfjörðum fái umtalsverða
viðbót við fjárveitingu þessa
árs frá því sem áður hafði
verið gert ráð fyrir. Samkvæmt
breytingartillögum við fjár-
lagafrumvarpið 2003 er nú
gert ráð fyrir að framlag til
verkefnisins fari úr 30 milljón-
um upp í 39,5 milljónir á

næsta ári. Þetta er í áttina við
það sem í endurskoðaðri áætl-
un fyrir Skjólskógaverkefnið
er reiknað með að þurfi til
þess að „uppþrepun“ í full
afköst verði komin  árið 2009.

Þriðja starfsári Skjólskóga
á Vestfjörðum er nú að ljúka.
Gert var ráð fyrir að níu ár
tæki að þrepa verkefnið upp í

full afköst til að ná settu marki
laga um skógræktarverkefni.
Í því felst að rækta fjölnytja-
skóg á 5% láglendis á 40 ár-
um. Til að ná fullum afköstum
þarf að planta trjám í 700 ha
árlega. Til þess þarf árleg fjár-
veiting að fara yfir 100 millj-
ónir króna við lok níu ára upp-
þrepunartímans.

Aukið fjárframlag á næsta áriAukið fjárframlag á næsta áriAukið fjárframlag á næsta áriAukið fjárframlag á næsta áriAukið fjárframlag á næsta ári
Skjólskógar á VestfjörðumSkjólskógar á VestfjörðumSkjólskógar á VestfjörðumSkjólskógar á VestfjörðumSkjólskógar á Vestfjörðum

Einar Oddur Kristjánsson, stjórnarformaður Skjólskóga, sýnir virkni mismunandi hönn-
unar skjólbelta á námskeiði skógarbænda á Birkimel. Frá vinstri: Einar Oddur, Guðmundur
Steinþórsson, Lambadal í Dýrafirði, Bjarni Hákonarson, Haga á Barðaströnd, og Árni
Sigurvinsson, Krossi á Barðaströnd.

Kostnaður við rafmagn og
hita er svipaður á Ísafirði og á
Akureyri, Egilsstöðum og í
Reykjanesbæ, samkvæmt
nýrri könnun Neytendasam-
takanna, þar sem gerður er
samanburður á orkukostnaði
heimila í tíu stórum sveitarfé-
lögum. Munurinn á hæsta og
lægsta kostnaði nemur um 24
þúsund krónum á ári sam-

kvæmt niðurstöðum könnun-
arinnar. Lægstur er kostnað-
urinn í Hafnarfirði og mjög
svipaður á Selfossi en 3,6%
hærri í Reykjavík og í Kópa-
vogi.

Á Ísafirði er kostnaðurinn
28,5% hærri en í Hafnarfirði
og 24% hærri en í Reykjavík
og Kópavogi. Í Reykjanesbæ
þar sem hann er hæstur er

hann 29,1% hærri en í Hafnar-
firði. Borgarbyggð og Sauðár-
krókur eru þarna mitt á milli.

Við gerð þessarar könnunar
var gengið út frá fyrirfram
gefnum forsendum. Miðað
var við fjölskyldur sem búa í
150 fermetra steinhúsum og
nota sama magn af rafmagni
og hita.

– um 30% hærri en í Hafnarfirði og um 24% hærri en í Reykjavík

Svipaður á Ísafirði og áSvipaður á Ísafirði og áSvipaður á Ísafirði og áSvipaður á Ísafirði og áSvipaður á Ísafirði og á
Akureyri og EgilsstöðumAkureyri og EgilsstöðumAkureyri og EgilsstöðumAkureyri og EgilsstöðumAkureyri og Egilsstöðum

Könnun Neytendasamtakanna á rafmagns- og hitakostnaðiKönnun Neytendasamtakanna á rafmagns- og hitakostnaðiKönnun Neytendasamtakanna á rafmagns- og hitakostnaðiKönnun Neytendasamtakanna á rafmagns- og hitakostnaðiKönnun Neytendasamtakanna á rafmagns- og hitakostnaði

Bæjaryfirvöld í Ísafjarðar-
bæ telja sér ekki fært að verða
við beiðni sóknarnefndar
Þingeyrarkirkju um fjárfram-
lag vegna endurbyggingar
kirkjunnar. Bæjarráð vísaði
erindi nefndarinnar til menn-
ingarmálanefndar bæjarins.
Hún taldi sig ekki hafa fjár-
magn til ráðstöfunar í núver-

andi eða væntanlegri fjárhags-
áætlun til að geta orðið við
þessari málaleitan. Nefndin
vísaði málinu aftur til bæjar-
ráðs, sem telur sig ekki geta
orðið við erindinu.

Upphæð var ekki tiltekin í
beiðni sóknarnefndar en „vís-
að til hliðstæðu við framlög
til Ísafjarðarkirkju undanfarin

ár, að teknu tilliti til aðstæð-
na“.

Kirkjan á Þingeyri var
byggð á árunum 1909 til 1911
eftir teikningum Rögnvaldar
Ólafssonar arkitekts. Kirkjan
er á friðunarskrá og því eru
allar viðgerðir á henni undir
eftirliti Húsafriðunarnefndar
ríkisins.

Beiðni um fjárframlag synjaðBeiðni um fjárframlag synjaðBeiðni um fjárframlag synjaðBeiðni um fjárframlag synjaðBeiðni um fjárframlag synjað
EndurbygEndurbygEndurbygEndurbygEndurbygging Þingeyrarkirkjuging Þingeyrarkirkjuging Þingeyrarkirkjuging Þingeyrarkirkjuging Þingeyrarkirkju

Stefnir í slátrun um 20 tonna af eldisþorski hjá HGStefnir í slátrun um 20 tonna af eldisþorski hjá HGStefnir í slátrun um 20 tonna af eldisþorski hjá HGStefnir í slátrun um 20 tonna af eldisþorski hjá HGStefnir í slátrun um 20 tonna af eldisþorski hjá HG

Rúmu tonni af þorskiRúmu tonni af þorskiRúmu tonni af þorskiRúmu tonni af þorskiRúmu tonni af þorski
slátrað á viku hjá HGslátrað á viku hjá HGslátrað á viku hjá HGslátrað á viku hjá HGslátrað á viku hjá HG

Fiskeldisstöðinni á Naut-
eyri við innanvert Ísafjarðar-
djúp barst á föstudag sending
af 10.000 þorskseiðum frá til-
raunaeldisstöð Hafrann-
sóknastofnunar á Stað í
Grindavík. Seiðin verða alin
á Nauteyri í vetur en vonast er
til að hægt verði að setja þau í
sjókvíar Hraðfrystihússins –
Gunnvarar í vor.

„Vonandi verður síðan hægt
að slátra þeim fiski haustið
2004“, segir Þórarinn Ólafs-
son, sjávarútvegsfræðingur og
verkefnisstjóri þorskeldis hjá
HG. Í ár hefur verið slátrað
um 7 tonnum af þorski úr kví-
um félagsins og segir Þórarinn
að líklega muni heildarslátrun
á þessum vetri nema um 20
tonnum. „Við eigum eftir að
slátra rúmlega tonni á viku

eitthvað fram í janúar.“
Slátrun fer þannig fram að

fiskurinn er háfaður upp og
settur í krapa. Á bryggju er
hann blóðgaður og farið með
hann til slægingar í húsnæði
HG.

„Við höfum selt mikið úr
landi af lítið unnum fiski,
hauslausum og slægðum.

Flestir fiskarnir vega um 5
kíló. Þyngdaraukning frá því
að þeir eru settir í kvína er um
það bil 50-60% og mætti alveg
vera meiri. Ætlunin er að ala
megnið af þorskinum áfram
yfir veturinn og fóðra hann á
heilli loðnu, en hingað til
hefur hann verið fóðraður á
dönsku sandsíli.“

Fiskeldiskví í Álftafirði.

Endurskoðun fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar 2002Endurskoðun fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar 2002Endurskoðun fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar 2002Endurskoðun fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar 2002Endurskoðun fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar 2002

Hærri tekjur en lægri útgjöldHærri tekjur en lægri útgjöldHærri tekjur en lægri útgjöldHærri tekjur en lægri útgjöldHærri tekjur en lægri útgjöld
Við endurskoðun á fjár-

hagsáætlun Ísafjarðarbæjar
fyrir yfirstandandi ár gerir
Þórir Sveinsson fjármála-
stjóri ráð fyrir að tekjur verði
um 57 milljónum króna
meiri og útgjöld um 22 millj-
ónum króna lægri en áætlað
var. Þannig yrði rekstrarnið-
urstaða um 79 milljónum
króna betri en samkvæmt
fjárhagsáætlun. Endurskoð-
unin gerir ráð fyrir að eigin
fjármögnun vegna rekstrar

og fjárfestinga lækki úr 142
milljónum króna í 105 millj-
ónir. Þá er tekið tillit til aukn-
ingar á útistandandi kröfum
að upphæð 42 milljónir króna.

Lækkun útgjalda skýrist af
minni kostnaði vegna fjárfest-
inga (gjaldfærð og eignfærð
verkefni). Sá kostnaður var
áætlaður 254 milljónir en við
endurskoðun er gert ráð fyrir
185 milljónum eða lækkun
um 69 milljónir. Á móti vega
hærri útgjöld vegna launa,

vörukaupa og skatta og
liðurinn styrkir og framlög.
Hækkun tekna skýrist af
hærri skatttekjum, aðallega
staðgreiðslu á útsvari
einstaklinga.

Aukning útistandandi
krafna er innlausn ábyrgðar
vegna Togaraútgerðar Ísa-
fjarðar, fyrirframgreiðsla
styrkja til Tónlistarfélagsins
og Gamla apóteksins, svo
og aukning á útistandandi
viðskiptakröfum.

– stefnir í nær 80 mkr betri rekstrarútkomu en gert var ráð fyrir
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Færeyjaferð SúðvíkingaFæreyjaferð SúðvíkingaFæreyjaferð SúðvíkingaFæreyjaferð SúðvíkingaFæreyjaferð Súðvíkinga

Úr gamla bænum í Þórshöfn.

Í fyrri viku fór allur
kennarafloti Súðvík-
inga, auk Bolvíking-
sins Magnúsar Ólafs

Hanssonar, í ferðalag
til Færeyja. Tilgang-
urinn var að koma á

vinasambandi milli
grunnskólanna í Súða-
vík og Fuglafirði og er
óhætt að segja að það

markmið hafi tekist
með ágætum. Dagbjört

Hjaltadóttir kennari í
Súðavík skrifaði ferða-
söguna sem birtist hér

í heild sinni.

Kennarahópurinn ásamt Äku Petersen í gamalli steinkirkju
frá 12. öld, syðst á Straumey.

Við höfum ekið upp og nið-
ur fjöll, inn og út firði, gegnum
jarðgöng, þorp og dreifbýli
og erum loks komin á áfanga-
stað. Ferðalýsingin hljómar
nokkuð kunnuglega í eyrum
Vestfirðinga en við ferðalang-
arnir úr Súðavíkurskóla erum
stödd í Fuglafirði í Færeyjum
á laugardagsmorgni í nóvem-
ber. Með í för er Bolvíkingur-
inn knái Magnús Ólafs Hans-
son, sem er nokkurs konar
fóstursonur Austureyjar. Við
erum komin til að stofna til
skólavináttusambands við
Fuglafjarðarskóla.

Að fremja eittAð fremja eittAð fremja eittAð fremja eittAð fremja eitt
gott samstarvgott samstarvgott samstarvgott samstarvgott samstarv

Upphaf alls þessa má rekja
til heimsóknar Færeyingsins
Áku Petersen frá Fuglafirði á
Eysturoy og fjölskyldu hans
til Íslands síðasta sumar. Þau
óskuðu eftir að fá að skoða
leikskólann og grunnskólann
í Súðavík, en eins og alþjóð
veit söfnuðu Færeyingar fé af
rausnarskap svo byggja mætti
leikskóla í stað þess sem fór í
snjóflóðinu 1995. Söfnunin
hófst í Fuglafirði og breiddist
svo út um eyjarnar. Í framhaldi
heimsóknarinnar hófust bréfa-
skipti milli skólanna sem
leiddu til þessarar heimsóknar
okkar til Færeyja, til skrafs
og ráðagerða um hvernig sam-
starfi yrði háttað.

EinvegisgøturEinvegisgøturEinvegisgøturEinvegisgøturEinvegisgøtur
Við gistum í Þórshöfn, en

þaðan er um klukkustundar
akstur til Fuglafjarðar. Á
Hótel Tórshavnar Sjómans-
heim í hjarta bæjarins er gott
að vera. Sjávarilmur fyllir vit-
in ef opnaður er gluggi enda
hótelið nánast á kajanum.
Örstutt er í gamla bæinn þar
sem tjöruborin húsin kúra
hvert við annars öxl, svört

með úfin torfþök. Sumstaðar
er svo þröngt milli húsa að
tæpast er þar manngengt, hvað
þá bílfært. Annars staðar í
bænum vekja margar ein-
stefnugötur athygli, eins og
hlýlegt viðmótið sem mætir
okkur farfuglunum sem erum
að villast þetta svona seint að
hausti.

Áku PetersenÁku PetersenÁku PetersenÁku PetersenÁku Petersen
koyrir spakligakoyrir spakligakoyrir spakligakoyrir spakligakoyrir spakliga

Áku Petersen, góðvinur
Magnúsar Bolvíkings, er ,,alt-
muligmand” í Fuglafirði.
Hann er mættur snemma að
laugardagsmorgni með sinn
eigin bíl og annan til, svo vel
fari nú um gestina. Hann keyr-
ir á löglegum hraða, fer að
reglum og hefur Bolvíking-
inn, sem ekur hinum bílnum,
fyrir aftan sig. Á leiðinni til
Fuglafjarðar lærum við að
Færeyingar sprengja sína fót-
boltavelli út úr björgunum, ef
ekkert er undirlendið, teppa-
leggja þá síðan með gervigrasi
eða senda eftir danskri mold.
Þeir sprengja sér líka leiðir
undir fjöll og firði.

Þorpin eru engu lík, snyrti-
leg, lítil og litrík. Ótal hafnir
smáar og stórar eru fullar af
fiskibátum, sumum nýjum en
öðrum á virðulegum aldri.
Bátum sem við Íslendingar
værum löngu búnir að glata á
næstu áramótabrennu vegna
heimskulegra úreldingarlaga.
Nú eru þeir á elliárunum not-
aðir sem fjölskyldubátar. Roll-
urnar eru á beit í snarbröttum
hlíðunum líkastar frímerkjum
sem límd hafa verið með
kennaratyggjói í gróandann
sem virðist ekki vita að kom-
inn er vetur.

Næmingar íNæmingar íNæmingar íNæmingar íNæmingar í
FuglafjarðarskúlaFuglafjarðarskúlaFuglafjarðarskúlaFuglafjarðarskúlaFuglafjarðarskúla

Í Fuglafjarðarskóla tekur á
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Anna Lind, skólastjóri Súðavíkurskóla, afhendir Pétri Páli,
skólastjóra Fuglafjarðarskóla, mynd af Súðavík.
móti okku aðstoðarskólastjór-
inn Petur Páll Mikkelsen,
snaggaralegur ungur maður.
Hann gegnir stöðu skólastjóra
í veikindum Súna í Hjöllum.
Einnig er þarna mættur 5.
bekkur ásamt kennara sínum.
Krakkarnir telja ekki eftir sér
að mæta í skólann á laugar-
degi enda gæti Íslandsferð
verið í farvatninu. Þau eru
upplitsdjörf og óþvinguð og
syngja fyrir okkur þrjú lög af
stakri snilld.

Umsjónarkennarinn hún
Marta á Lakjuni er tónlistar-
menntuð og það leynir sér
ekki. Athygli vekur að 11 ára
drengur syngur einsöng í einu
laganna. Engin feimni þar. Að
auki spila þau á þverflautur
og trommur. Í skólanum eru
326 nemendur og 32 kennarar,
þó ekki allir í fullri stöðu.

Teir taka væl ímótiTeir taka væl ímótiTeir taka væl ímótiTeir taka væl ímótiTeir taka væl ímóti
Okkur er boðið til kennara-

stofu þar sem borð svigna af

kræsingum. Signar á Brúnni,
fyrrverandi menntamálaráð-
herra Færeyja, kennir við
skólann og býður okkur vel-
komin. Töluð er færeyska og
íslenska og málið vefst ekki
fyrir frændþjóðunum þó
stundum virðist færeyskan
ansi skondið mál. Á eftir skoð-
um við gamla skólann þar sem
nú er bókasafn Fuglafjarðar.

Hann er byggður árið 1882
úr tilhöggnu grjóti og þar hitt-
um við Petur Martin Petersen
fræðimann. Hann er hafsjór
af fróðleik um hvaðeina, bráð-
skemmtilegur maður sem
sýnir okkur annað gamalt hús
sem verið er að breyta í safn.
Við skoðum menningarhúsið
þeirra þar sem verið er að und-
irbúa tónleika og dagurinn
endar með hátíðarkvöldverði
í boði bæjarstjórnar. Dánjal
Vang varabæjarstjóri, svart-
eygur og rómsterkur Suður-
eyingur, tekur á móti okkur
og leysir okkur síðan út með

gjöfum að kvöldverði lokn-
um.

DómkirkjusangurDómkirkjusangurDómkirkjusangurDómkirkjusangurDómkirkjusangur
Á sunnudegi skoðum við

okkur um í Þórshöfn og förum
í kirkju. Presturinn talar blað-
laust og af hita, lengi. Söfn-
uðurinn syngur svo undir tek-
ur í dómkirkjunni, enginn tíst-
andi kirkjukór þar. Já, margt
má læra af Færeyingum.

Eftir messu brunum við um
eyjarnar og enn er Áku Peter-
sen mættur með fjölskyldu-
bílaflotann okkur til ráðstöf-
unar. Allir vegir malbikaðir
og vegrið við hverja beygju.
Athygli vekur að frændur vor-
ir hlaða listilega grjótveggi
meðfram vegum til að halda
við jarðveginn. Við Íslending-
ar verðum að fara að garði
Þjóðarbókhlöðunnar okkar til

að sjá eitthvað viðlíka hér á
landi. Nóg eigum við samt
grjótið.

Gjógv og vanlukkanGjógv og vanlukkanGjógv og vanlukkanGjógv og vanlukkanGjógv og vanlukkan
Við skoðum Múrinn í Kir-

kjubæ sem er steinkirkja frá
12. öld syðst á Streymoy. Við
ökum í gegnum sjö kílómetra
langt þorp á leið okkar til
Gjógv sem er magnaður stað-
ur. Við komum þangað í ljósa-
skiptunum. Húsin eru ekki
fleiri en 30 talsins. Þröng og
djúp gjá skerst inn í landið og
þangað eru bátarnir dregnir á
þurrt á sjóblautum trjábolum.

Þar er minnismerki um
látna Gjógvbúa, kona sem sit-
ur með börnin sín og starir til
hafs. Hún er enn að bíða bónda
síns. Minnismerkið var gert
til minningar um sjómenn sem

aldrei komu heim frá Íslands-
miðum. Nöfn látinna standa á
skjöldum við minnismerkið
og okkur telst að þau séu milli
50 og 60 talsins.

Á heimleiðÁ heimleiðÁ heimleiðÁ heimleiðÁ heimleið
Brottfarardaginn rífum við

okkur upp fyrir allar aldir til
að ná morgunkennslu í Fugla-
fjarðarskóla. Ökum í myrkri
en sjáum að íslenska fánanum
er flaggað við skólann. Í skól-
anum heilsa kennarar upp á
okkur þegar þeir tínast inn.
Augljóst er að myndlistar-
kennsla er í höndum fag-
manns. Fallega unnar og
sterkar myndir má sjá á
veggjum skólans. Ekki að
undra því listamaðurinn og
lífskúnstnerinn Frits Johann-
esen stýrir þar verkum. Maður

með djúpa rödd og sterka nær-
veru.

Nemendur safnast á sal
hvern morgun til að syngja
sálm og biðja Faðir vor. Sálm-
urinn sem sunginn er þennan
morgun er okkur til heiðurs,
Ó Jesú bróðir besti, þýddur á
færeysku. Boðið upp á rún-
stykki og kaffi eftir að skólinn
hefur verið skoðaður hátt og
lágt og kíkt hefur verið á kenn-
ara og nemendur í stofunum.

Áku Petersen og Petur Páll
Mikkelsen aka okkur í veg
fyrir flugrútuna. Engan langar
heim því þessir fjórir dagar
hafa þotið hjá og við eigum
eftir að spjalla svo mikið og
skoða svo margt. Þankarnir
dvelja hjá þessu prúða gest-
risna fólki í þessu fallega
landi. Þar til næst.

Marta á Lakjuni afhendir nemendum sínum í 5. bekk íslenska fánann.
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maður vikunnar

Nafn: Erlingur Sigtryggsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Svalbarði í Þistilfirði, 27.
ágúst 1960.
Atvinna: Dómstjóri Héraðsdóms Vestfjarða.
Fjölskylda: Eiginkonan heitir Anna Björk Sigurðar-
dóttir og sonurinn Stefán Erlingsson.
Helstu áhugamál: Lestur góðra bóka.
Bifreið: Á enga, en Anna á gamlan Montero og enn-
þá eldri Volvo.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Drossíu.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Ég
man ekki eftir að hafa ætlað mér neitt um það.
Uppáhalds matur? Hangikjöt frá pabba og lamba-
læri að hætti Önnu. Uppáhaldssælgæti er hert lúða.
Viti einhver hvar hún fæst nú væri gott að frétta það.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Norskur
geitarostur.
Uppáhalds drykkur? Gott koníak.
Uppáhalds tónlist? Megas eða Knopfler.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Giggs og
félagar.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Giggs og félagar.
Uppáhalds vefsíðan? Vænst þykir mér um hdne.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Kúrekar norð-
ursins.
Fallegasti staður hérlendis? Norðurströnd Mel-
rakkasléttu um kyrra vornótt. Hún getur líka verið
einn sá ljótasti í norðan hraglanda.
Fallegasti staður erlendis? Man ekki eftir neinum
sérstökum, nema ef væri kjallarinn í Chateau Mouton
Rothschild.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Sjónvarpið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir?
Slugsa.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Þegar bílar Önnu bila með tilheyrandi óþægindum
og útgjöldum.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Slugsa.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Nei.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Það gæti ýmislegt komið til greina, sem ég nenni
ekki að tíunda hér.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Engu fyrsta daginn.
Lífsmottó? Nei.

Giggs ogGiggs ogGiggs ogGiggs ogGiggs og
félagarfélagarfélagarfélagarfélagar
í mestuí mestuí mestuí mestuí mestu

uppáhaldiuppáhaldiuppáhaldiuppáhaldiuppáhaldi

Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
er Ingibjörg Ingadóttir, kennarier Ingibjörg Ingadóttir, kennarier Ingibjörg Ingadóttir, kennarier Ingibjörg Ingadóttir, kennarier Ingibjörg Ingadóttir, kennari

við Menntaskólann á Ísafirðivið Menntaskólann á Ísafirðivið Menntaskólann á Ísafirðivið Menntaskólann á Ísafirðivið Menntaskólann á Ísafirði

TENDRUN JÓLALJÓSA
Kveikt verður á jólatrjám í Ísafjarðar-
bæ fyrir jólin 2002 sem hér segir:
Á Suðureyri, laugardaginn 7. desem-
ber nk. kl. 14:00.
Á Ísafirði, laugardaginn 7. desember
nk. kl. 16:00.
Á Flateyri, sunnudaginn 8. desember
nk. kl. 14:00.
Á Þingeyri, sunnudaginn 8. desember
nk. kl. 17:00.
Jólatréð á Ísafirði er að vanda gjöf frá
Hróarskeldu, vinabæ Ísafjarðar í Dan-
mörku og verður afhent af Ruth
Tryggvason á Ísafirði. Á öllum stöð-
unum verður stutt dagskrá þar sem
flutt verða ávörp o.fl. og jólasveinar
koma í heimsókn og syngja og dansa
með börnunum.
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar.

Grískur saltfiskrétturGrískur saltfiskrétturGrískur saltfiskrétturGrískur saltfiskrétturGrískur saltfiskréttur
Mér til mikillar ánægju gefst mér tækifæri til þess að

kynna fyrir lesendum, svona eins og salt á hnífsoddi, örlítið
af grískri matargerð. Ég hef tekið eftir því að þeir sem hafa
átt þess kost að ferðast um grískar slóðir eru gjarnan mjög
hrifnir af grískum mat en finnst hann heldur í flóknara lagi
og hráefnið sem notað er nokkuð ókunnuglegt. Ef grannt er
skoðað er hægt að búa til mjög einfaldan grískan mat úr ís-
lensku hráefni. Það er upplagt að kynna fyrir lesendum
djúpsteiktan saltfisk sem er herramannsmatur og ljúffengur
að sama skapi.

Einfaldur grískur saltfiskréttur:

Til þess að hafa uppskriftina eins hversdagslega og að-
gengilega og hægt er, þá er best að hefja leikinn á að kaupa
flak, eða flök, ef margir eru munnarnir, af nætursöltuðum
fiski eða saltfiski. Ég nota ekki síður nætursaltað vegna þess
að ef að stutt er í máltíðina, þá þarf ég ekki að útvatna fisk-
inn. Nú, þá þarf að flaka fiskinn og skera í bita sem eru um
það bil 6 sentimetrar á lengd og eins og 4 sentimetrar á
breidd, það lítur svo vel út á fatinu að lokinni steikingu.

Hrært er saman einfalt Orly-deig, það er 3-5 dl hveiti og
eitt egg sem hrært er saman með pilsner eða bjór, ekki láta
það verða of þunnt því þá er ósköp leiðinlegt að djúpsteikja
með því. Yfirleitt bæti ég svolitlu af pipar út í djúpsteikingar-
sósuna til þess að bragðbæta. Fiskbitarnir eru síðan djúp-
steiktir í jurtaolíu og settir á fat sem síðan má setja inn í ofn
um 20 mínútum áður en á að bera réttinn fram. Það er upp-
lagt að hafa með þessu kartöflurétt sem einnig er grískættaður
og hann er einnig afar einfaldur.

Kartöfluréttur með með niðursoðnum tómötum og lauk:

Afhýðið kartöflur, tvöfaldið skammtinn sem fer venjulega
í pottinn og skerið í sneiðar (hálfs sentimetra þykkar) Setjið
2 msk af ólífuolíu í pott og hitið aðeins. Skerið niður 2 rauða

lauka, þeir mega vera fleiri, og leyfið hringjunum að halda
sér. Setjið kartöflurnar út í og 1 dós af brytjuðum tómötum,
bætið við 5 dl af vatni og látið krauma. Saltið og piprið eftir
smekk og setjið síðan út í, og undir lokin 1 tsk af oregano
og 2 tsk af steinselju. Gætið varúðar þegar þið hrærið í pott-
inum að kartöflusneiðarnar brotni ekki! Sjóðið réttinn í 15-
20 mínútur og berið fram með saltfiskinum.

Njótið vel! Gott er að hlusta á tónlist eftir Theodorakis
eða Hadjidakis undir borðum!

Ingibjörg skorar á Hörpu Jónsdóttur, rithöfund og kennara
við Grunnskólann á Ísafirði, að gefa lesendum Bæjarins
besta næsta rétt.

Jólakort Ísfirðingafélagsins standa undir endurbótum á SóltúnumJólakort Ísfirðingafélagsins standa undir endurbótum á SóltúnumJólakort Ísfirðingafélagsins standa undir endurbótum á SóltúnumJólakort Ísfirðingafélagsins standa undir endurbótum á SóltúnumJólakort Ísfirðingafélagsins standa undir endurbótum á Sóltúnum

Kostnaður kominn á fimmtaKostnaður kominn á fimmtaKostnaður kominn á fimmtaKostnaður kominn á fimmtaKostnaður kominn á fimmta
hundrað þúsund á þessu árihundrað þúsund á þessu árihundrað þúsund á þessu árihundrað þúsund á þessu árihundrað þúsund á þessu ári
Allur ágóði af jólakortum

Ísfirðingafélagsins, sem nú
hafa verið send út, rennur til
viðgerða og endurbóta á Sól-
túnum, orlofshúsi félagsins á
Ísafirði. Kostnaður við fram-
kvæmdir við húsið og lóðina
er kominn vel yfir fjögur
hundruð þúsund krónur á
þessu ári. Aðsókn að húsinu
hefur verið mjög góð. Eins og
í fyrra verður dregið úr greidd-
um gíróseðlum sem fylgja
jólakortunum. Þrír vinningar
eru miðar fyrir tvo á Sólar-
kaffið 2003 og verða þeir
dregnir út 15. desember. Þrír
vinningar eru farseðlar fyrir
tvo ásamt vikudvöl í Sóltún-
um utan mesta annatímans í
júní, júlí og ágúst og verða
þeir dregnir út á Sólarkaffinu.

Eins og síðast verður Sólar-
kaffið haldið á Hótel Sögu og
ber það upp á föstudags-
kvöldið 24. janúar að þessu
sinni. Ef marka má aðsókn á
síðasta Sólarkaffi má búast
við húsfylli á Hótel Sögu.
Veislustjóri verður Heimir

Már Pétursson og ræðumaður
kvöldsins verður hinn síungi
og spræki töframaður og ljós-
myndari Jón Aðalbjörn
Bjarnason. Meðal skemmti-
atriða verða Gunnar Þórðar-
son og félagar (Guitar Islan-
cio), Helga Braga og Rott-

weilerhundarnir margfrægu.
Miðar á Sólarkaffið eru jafn-
framt happdrættismiðar.

Formaður Ísfirðingafélags-
ins, Ólafur Hannibalsson, bið-
ur fólk að hafa dagsetninguna
á Sólarkaffinu í huga þegar
athafnir á næsta ári eru skipu-

lagðar. „Það er hressandi að
byrja árið í hópi gömlu vin-
anna og kunningjanna. Minn-
ist þess að nú er plássið tak-
markað og þarf að hafa and-
vara á sér til að tryggja sér og
sínum pláss.“

Sóltún, húsið sem Guðmundur frá Mosdal byggði sér við Bæjarbrekkuna á Ísafirði.
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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

SólarkaffiðSólarkaffiðSólarkaffiðSólarkaffiðSólarkaffið
bannaðbannaðbannaðbannaðbannað
börnum?börnum?börnum?börnum?börnum?
Á Sólarkaffi Ísfirðingafé-
lagsins á Hótel Sögu 24.
janúar verður farið nær
óskum yngra fólksins en
oftast áður og munu
Rottweilerhundarnir
frægu gelta þar af mikl-
um móð. Hljómsveitin á
að hluta rætur vestra en
tveir hljómsveitarmanna
eiga foreldri frá Ísafirði,
þeir Erpur Eyvindarson
og Lúðvík Páll Lúðvíks-
son. Formaður félagsins,
Ólafur Hannibalsson,
mun hafa látið í ljós ein-
hverjar áhyggjur vegna
Rottweilerhundanna sem
teljast ekki mjög penir.
Það var snarlega kaff-
fært með þeim rökum að
allir eldri Ísfirðingar séu
vel bólusettir fyrir grófu
orðbragði enda aldir upp
við talsmáta ísfirskra
pólitíkusa.

HelgileikurHelgileikurHelgileikurHelgileikurHelgileikur
á aðventuá aðventuá aðventuá aðventuá aðventu
Aðventukvöld verður í
Súðavíkurkirkju á laug-
ardag klukkan 18. Dag-
skrá hátíðarinnar hefst
með því að fermingar-
börn bera ljós í bæinn og
setja á svið helgileik.
Nemendur úr Tónlistar-
skólanum á Ísafirði koma
fram og Barnakór Súða-
víkurskóla og Söngkór
Súðavíkur syngja. Fyrr-
nefndi kórinn er undir
stjórn Rúnu Esradóttur
en Sigríður Ragnarsdóttir
skólastjóri stjórnar þeim
síðarnefnda.

ÞórhildurÞórhildurÞórhildurÞórhildurÞórhildur
leikstýrirleikstýrirleikstýrirleikstýrirleikstýrir
Þórhildur Þorleifsdóttir
mun leikstýra uppfærslu
Litla leikklúbbsins og
Tónlistarskólans á Ísafirði
á Söngvaseið (Sound of
Music) sem frumsýndur
verður um miðjan mars á
næsta ári. Þórhildur, sem
fædd er og uppalin á Ísa-
firði, er væntanleg vestur
undir vikulok, en þá mun
hún prófa í hlutverk og
ræða við aðstandendur
sýningarinnar.Í Hömrum,
sal Tónlistarskólans á
Ísafirði, var í dag ætlunin
að prófa í hlutverk barna
úr 4.-7. bekk grunnskóla.
Þeir sem eldri eru verða
prófaðir á sama stað milli
klukkan 16 og 18 á
föstudag. Áheyrnarprófin
eru öllum opin.

Öldungadeild Mennta-Öldungadeild Mennta-Öldungadeild Mennta-Öldungadeild Mennta-Öldungadeild Mennta-
skólans á Ísafirðiskólans á Ísafirðiskólans á Ísafirðiskólans á Ísafirðiskólans á Ísafirði

Innritun fyrir vorönn 2003.
Áfangar í boði í öldungadeild ef næg þátt-

taka fæst:
DAN 203, ENS 403, NÁT 133 (jarðfræði),

LAN 103, SAG 203, SÁL 103, STÆ 202,
VRR 103, ÞJÓ 103, ÞÝS 503.

Fundur verður með nemendum í öldunga-
deild þriðjudaginn 7. janúar kl. 20:00 í fyrir-
lestrarsal skólans. Kennsla hefst fimmtudag-
inn 9. janúar skv. stundaskrá.

Nýir nemendur velkomnir.
Skólameistari.

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Brennur og flugeldarBrennur og flugeldarBrennur og flugeldarBrennur og flugeldarBrennur og flugeldar
Þeir sem hyggjast selja flugelda um ára-

mótin, eða hlaða bálkesti til þess að kveikja
í þeim á gamlárskvöld eða á þrettándanum
skulu sækja um leyfi til þess fyrir 15. des-
ember nk. Fyrir hverri brennu skal tilgreina
fulltíða ábyrgðarmann. Með umsókn skal
fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar,
slökkviliðsstjóra og starfsleyfi heilbrigðis-
nefndar, ásamt vottorði frá vátryggingafélagi
um ábyrgðartryggingu vegna brennunnar.

Öllum þeim sem ætla að standa fyrir
brennu, er bent á að nálgast reglur um bál-
kesti og brennur sem liggja frammi á lög-
reglustöðinni á Ísafirði.

Nánari upplýsingar veitir Önundur Jóns-
son, yfirlögregluþjónn í síma 456 4100.

Ísafirði, 2. desember 2002
Sýslumaðurinn á Ísafirði

Sigríður Björk Guðjónsdóttir.

Setið að snæðingi á fullveldisfagnaði Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði.

Fullveldisfagnaður Nemendafélags MenntaskólansFullveldisfagnaður Nemendafélags MenntaskólansFullveldisfagnaður Nemendafélags MenntaskólansFullveldisfagnaður Nemendafélags MenntaskólansFullveldisfagnaður Nemendafélags Menntaskólans

Nemendur og kenn-Nemendur og kenn-Nemendur og kenn-Nemendur og kenn-Nemendur og kenn-
arar snæddu samanarar snæddu samanarar snæddu samanarar snæddu samanarar snæddu saman

Nemendafélag Mennta-
skólans á Ísafirði hélt hinn
árlega fullveldisfagnað sinn á
föstudagskvöld, enda þótt
afmæli fullveldisins hafi ekki
verið fyrr en á sunnudag. Um
40 menntaskólanemar og
nokkrir kennarar komu saman
í Tjöruhúsinu í Neðstakaup-
stað og snæddu saman kvöld-
verð.

„Þetta var allt mjög jólalegt
og hörkustemmning myndað-
ist um kvöldið. Því miður var
ekki hægt að bjóða upp á
skemmtiatriði frá hverjum ár-
gangi eins og oft hefur verið
gert en í staðinn var gítarinn
bara tekinn upp“, segir Ingvar
Alfreðsson, menningarviti í
stjórn Nemendafélagsins.

Síðar um kvöldið héldu þeir
sem höfðu komið saman í
Tjöruhúsinu ásamt talsvert
fleirum á fullveldisdansleik
með ísfirsku hljómsveitinni
BMX. „Á heildina litið gekk
þetta allt mjög vel og við erum
vel sátt, bæði með mætingu
og stemmningu“, segir Ingvar.

Hafdís Sunna Hermannsdóttir, forseti Nemendafélagsins,
skammtar kökusneiðar sem voru í eftirrétt.

Birgir Olgeirsson, Kolbeinn Einarsson og Karl Einarsson skemmtu sér vel. bb.is
Fylgist með daglega!
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Starf Nemendafélags
Menntaskólans á Ísafirði
hefur verið í miklum blóma í
haust og hefur stjórn félags-
ins, og aðrir sem starfa að
félagsmálum innan skólans,
bryddað upp á ýmsum nýj-
ungum. Frá því að skólinn
var settur í lok ágúst hafa nem-
endur gert sér margt til dund-
urs – farið í óvissuferð og
tekið þátt í eins konar leyni-
vinaleik svo fátt eitt sé nefnt..

Hafdís Sunna Hermanns-
dóttir var í vor kjörin forseti
Nemendafélagsins. Auk
hennar eru í stjórn þau Arna
Grétarsdóttir, Ingvar Alfreðs-

son, Kolbeinn Einarsson,
Olga Sif Guðmundsdóttir og
Telma Björg Kristinsdóttir.
Kvenkyns nemendur eru nú í
meirihluta stjórnar og sést það
glöggt í höfuðstöðvum félags-
ins. Þær hafa svo áratugum
skiptir verið þyrnir í augum
kennara og sérstaklega hús-
varðar skólans en eru nú með
snyrtilegustu hlutum skóla-
byggingarinnar.

„Það fyrsta sem við gerðum
í haust var að gera skurk á
skrifstofunni. Við máluðum
hana í bláum lit, breyttum
uppröðun húsgagnanna, tók-
um til, flokkuðum allar ljós-

myndir, fórum yfir allar möpp-
ur og skoðuðum allt gamalt
efni til að fá sem mesta innsýn
í stjórnunarhætti og félagslíf
liðinna ára”, segir Hafdís
Sunna forseti.

ÓvissuferðÓvissuferðÓvissuferðÓvissuferðÓvissuferð
að Birkimelað Birkimelað Birkimelað Birkimelað Birkimel

Meðal þess sem nemenda-
félagið hefur afrekað var að
fara í óvissuferð að Birkimel
á Barðaströnd. „Það kom okk-
ur á óvart hversu margir fóru
með í ferðina. Við vorum um
það bil 70 en þrátt fyrir fjöld-
ann fór allt mjög vel fram.
Við grilluðum pylsur, fórum í
leiki og sund, sungum og
dönsuðum við varðeld og
héldum uppi diskóstemmn-
ingu í sal Birkimelsskóla.“

Vikuna fyrir haustfagnað
Menntaskólans, eða Skrallið
eins og hann er kallaður, fór-
um við í hálfgerðan leynivina-
leik sem tókst með eindæm-
um vel. Tveir og tveir voru
dregnir saman og þurftu að
vinna eftir ákveðnu þema
hvern dag vikunnar. Einn dag-
ur var bréfadagur, annar frum-
leikadagur, síðan var hrekkja-
dagur og kærleiksdagur. Þeir
sem tóku þátt í þessum leik
fögnuðu svo saman í golfskál-
anum í Tungudal kvöldið fyrir
haustfagnaðinn.

Á ballinu sjálfu lék hljóm-
sveitin Buff fyrir dansi.
Ákveðið var að halda ballið í
Víkurbæ í Bolungarvík að
þessu sinni en óvenjumargir
nemendur skólans þennan
vetur eru úr Bolungarvík.“

Ýmsar heimsóknirÝmsar heimsóknirÝmsar heimsóknirÝmsar heimsóknirÝmsar heimsóknir

Meðal annars sem Nem-
endafélagið hefur staðið fyrir
má nefna stuttmyndasam-
keppni, sýningu á stuttmynda-
seríunni „Fine Bell“ og fleira.
„Við höfum reynt að nýta
fundartíma á fimmtudögum,
þegar engin kennsla er í skól-
anum, til að bjóða upp á fyr-
irlestra, ýmsa atburði og koma
með tilkynningar. Í einum af
fyrstu fundartímunum kynnti
stjórnin sig, ný heimasíða var
opnuð og Data munkur kom
og sagði okkur frá hugleiðslu
og lífi búddamunka. Nýverið
kom Hörður Torfa og spilaði
nokkur lög, skiptinemar héldu
fyrirlestur og fleira. Sturla
Böðvarsson, Einar Oddur og
Einar Kristinn komu í  hádeg-
isheimsókn sem Hægri-
mannafélag skólans stóð fyrir.
Félagið var stofnað nú í haust
til höfuðs Vinstrimannafélag-
inu sem lengi hefur verið starf-
andi í skólanum. Að auki eru
starfandi hrekkjalómaklúbb-
ur, kvikmyndaáhugamanna-
klúbbur og leiklistarklúbbur.
Reyna á að koma fleiri klúbb-
um í gagnið sem fyrst.”

Margt á dagskráMargt á dagskráMargt á dagskráMargt á dagskráMargt á dagskrá
eftir áramóteftir áramóteftir áramóteftir áramóteftir áramót

Auk ofantalinna verkefna
Nemendafélagsins má nefna
árlegan fullveldisfagnað sem
haldinn var í Tjöruhúsinu í
Neðstakaupstað og á Sjallan-
um á Ísafirði um síðustu helgi.
Eftir áramót verður síðan
boðið upp á fasta liði eins og
árshátíð skólans og Sólrisu-
hátíð, auk þeirra nýjunga sem
stjórn Nemendafélagsins gæti
dottið í hug að brydda upp á.

Kraftur í starfi Nemendafé-Kraftur í starfi Nemendafé-Kraftur í starfi Nemendafé-Kraftur í starfi Nemendafé-Kraftur í starfi Nemendafé-
lags Menntaskólans á Ísafirðilags Menntaskólans á Ísafirðilags Menntaskólans á Ísafirðilags Menntaskólans á Ísafirðilags Menntaskólans á Ísafirði

Hafdís Sunna Hermannsdóttir.

Hrekkjalómafélag skólans torveldaði inngöngu með þessu.

Ein tilraun nemenda til að standa sig í „leynivinaleiknum“.

Sungið hástöfum við varðeldinn.

Góð glóð í varðeldi nemenda í óvissuferð.

Þröngt máttu sáttir sitja í heita pottinum á Birkimel.

Þessar ófrýnilegu skepnur stjórnuðu söng í gleðskap í golf-
skálanum.
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Dómur Héraðsdóms VestfjarðaDómur Héraðsdóms VestfjarðaDómur Héraðsdóms VestfjarðaDómur Héraðsdóms VestfjarðaDómur Héraðsdóms Vestfjarða

Riffill og hnífurRiffill og hnífurRiffill og hnífurRiffill og hnífurRiffill og hnífur
gerð upptækgerð upptækgerð upptækgerð upptækgerð upptæk

Þrítugur maður var á
föstudag dæmdur í Héraðs-
dómi Vestfjarða í sektar-
greiðslu fyrir fíkniefnalaga-
brot. Fíkniefni og vopn voru
jafnframt gerð upptæk. Lög-
reglan á Ísafirði stöðvaði för
ákærða í Arnarfirði aðfara-
nótt laugardags í september
árið 2000. Gerði lögregla
leit í bifreið hans og fundust
ætluð fíkniefni í þremur
plastpökkum. Vógu efni í
tveimur þeirra annars vegar
6,89 grömm og hins vegar
0,90 grömm og gáfu já-
kvæða svörun við amfeta-
mínprófi. Efn í þriðja pakk-
anum vó 0,28 grömm og
svaraði kannabisprófi já-
kvætt.

Á manni sem var farþegi
í bifreið ákærða fannst ætlað
kannabisefni. Mun sá þáttur
málsins hafa verið skilinn
frá og honum lokið fyrir öðr-
um dómstól. Húsleit var
gerð á heimili ákærða að
kvöldi sama dags. Fannst
m.a. ætlað hass, sem vó um
0,72 grömm, riffill af Brno-
gerð og hnífur með 13,5 cm
löngu blaði.

Samkvæmt vopnalögum
frá 1998 er bannað að hafa í

vörslum sínum bitvopn ef
blaðið er lengra en 12 cm,
enda sé það ekki ætlað til
notkunar við heimilishald
eða atvinnu. Um hnífinn
sem lögreglan lagði hald á
segir svo í dómnum: „Blað
hnífsins er 13,5 sm að
lengd. Hann er með grip-
skefti og hjaltstór. Hnífur-
inn virðist best fallinn til að
nota hann sem vopn, þótt
eflaust megi nýta hann við
heimilishald og einhverja
atvinnu.“ Eftir þessu taldi
dómurinn hnífinn falla und-
ir nefnt bann vopnalaga. „Er
hann því ólögmætt vopn í
skilningi 1. mgr. 37. gr.
sömu laga og ber að gera
hann upptækan samkvæmt
því ákvæði“, segir í dómn-
um.

Ákærði var dæmdur til
greiðslu 75 þúsund króna
sektar innan fjögurra vikna
frá birtingu dómsins að telja
en sæti ella fangelsi í 10
daga. Upptæk eru 7,40
grömm af metamfetamín-
blöndu, 0,19 grömm af
maríjúana, 0,78 grömm af
hassi, hljóðsnælduhylki
sem fíkniefnapakkarnir
voru í, hnífur og Brno riffill.

Ormur ÍS 104, sem áður
var notaður sem hraðfiskibát-
ur en er nú í eigu Náttúrustofu
Vestfjarða, vakti athygli þar
sem hann lónaði á Pollinum á
Ísafirði í síðustu viku. Menn
á Ormi voru þarna að mæla
strauma við skolpræsi í Skut-
ulsfirði. Mælingarnar eru liður

í verkefni sem Náttúrustofan
stendur að í samstarfi við Heil-
brigðiseftirlit Vestfjarða.

„Einnig koma aðrar Nátt-
úrustofur og önnur heilbrigð-
iseftirlit á landinu að þessu.
Við erum að kanna mengun
frá skolpræsum og grunnatriði
í því er að kanna hvernig

straumar liggja við þau. Nú
erum við að straummæla á
Ísafirði en höfðum áður gert
það í Bolungarvík. Næst verð-
ur svo farið annað hvort til
Súðavíkur eða Tálknafjarðar“,
segir Þorleifur Eiríksson, for-
stöðumaður Náttúrustofu
Vestfjarða.

Verkefnið er styrkt af Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga
og umhverfisráðuneytinu og
tekur til mengunarmælinga
við bæi víðar en á Vestfjörð-
um. Fyrsta skýrsla af mörgum
sem tengist þessu verkefni er
væntanleg fljótlega.

Mengunarmælingar Náttúrustofu VestfjarðaMengunarmælingar Náttúrustofu VestfjarðaMengunarmælingar Náttúrustofu VestfjarðaMengunarmælingar Náttúrustofu VestfjarðaMengunarmælingar Náttúrustofu Vestfjarða

Straumar mældir viðStraumar mældir viðStraumar mældir viðStraumar mældir viðStraumar mældir við
skolpræsi í Skutulsfirðiskolpræsi í Skutulsfirðiskolpræsi í Skutulsfirðiskolpræsi í Skutulsfirðiskolpræsi í Skutulsfirði

Mælingabáturinn Ormur á Pollinum á Ísafirði.
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Daglegt líf birtist hráttDaglegt líf birtist hráttDaglegt líf birtist hráttDaglegt líf birtist hráttDaglegt líf birtist hrátt
í dómabókum fyrri tímaí dómabókum fyrri tímaí dómabókum fyrri tímaí dómabókum fyrri tímaí dómabókum fyrri tíma
– dr. Már Jónsson sagnfræðingur í viðtali um rannsóknir hans á sögu Ísafjarðarsýslu fyrr á öldum og sitthvað fleira

Markús Bergsson, sýslu-
maður Ísfirðinga á öndverðri
18. öld, getur ekki talist skera
sig úr í hópi íslenskra sýslu-
manna á sinni tíð. Hann verð-
ur þvert á móti að teljast
„nokkuð dæmigert eintak“ af
sýslumanni, einnig að því
leyti, að hann hafði enga sér-
staka menntun fyrir þetta starf.
Það er ekki fyrr en um miðja
18. öld sem farið er að skipa
menn sem hafa einhverja laga-
menntun eða jafnvel háskóla-
menntun í stöður sýslumanna.
Markús fór aldrei til Kaup-
mannahafnar til náms eins og
þó var orðið nokkuð algengt á
síðari hluta 17. aldar. Hann
virðist ekki einu sinni hafa
verið í Skálholtsskóla heldur
hefur hann hlotið menntun
sína í heimahúsum.

Már Jónsson segir að auk
þess sé Markús dæmigerður
fulltrúi íslenskra sýslumanna-
ætta. Hann var af mjög góðum
ættum og langafi hans var Sæ-
mundur Árnason sýslumaður
á Hóli í Bolungarvík. Markús
átti frændur hér vestra, meðal
þeirra Eggert Sæmundsson á
Sæbóli og Ara Þorkelsson í
Haga. Markús Bergsson var
fæddur suður í Flóa og kom
ókunnugur hingað vestur til
að taka við sýslumannsem-

Meðal þeirra sem lásu úr nýjum bókum á
árlegri bókmenntavöku í Menningarmið-
stöðinni Edinborg á Ísafirði („Opin bók“)

fyrir skömmu var dr. Már Jónsson sagn-
fræðingur, dósent við Háskóla Íslands.

Bókin sem hann las úr nefnist „Til merkis
mitt nafn“ og kom út hjá Háskólaútgáfunni

í Reykjavík í samvinnu við Sögufélag
Ísfirðinga. Rit þetta er 6. bindið í ritröðinni
„Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar“ og

hefur að geyma dómabækur Markúsar
Bergssonar, sýslumanns Ísafjarðarsýslu, frá

því að hann tók við embætti árið 1711 og
fram til 1729. Jafnframt því sem dr. Már

gekk frá texta dómabókanna til prentunar
ritar hann inngang um Markús sýslumann
og embætti hans og gerir grein fyrir hand-

ritum og texta. Már Jónsson hefur ekki farið
með öllu troðnar slóðir í sagnfræðirann-

sóknum sínum. Meðal annars hefur hann
rannsakað og ritað um dulsmál, þ.e. barns-

fæðingu á laun og útburð á óskilgetnum
börnum á tímabilinu 1600-1900. Doktors-

ritgerð hans fjallar um blóðskömm sem svo
er nefnd og meðferð þeirra mála. Þetta

viðfangsefni athugaði hann í dómum og
öðrum heimildum allt frá lokum 13. aldar

til loka 19. aldar.
bættinu, enda þótt menn
vestra vissu hverra manna
hann var og þekktu ættir hans
hér. Hann fær embættið og
kemur vestur aðeins rétt rúm-
lega tvítugur, væntanlega í
krafti eða skjóli ættingja
sinna. Hann kemst síðan al-
gerlega „inn í kerfið“ með því
að giftast dóttur séra Hjalta
Þorsteinssonar í Vatnsfirði.
Þar með var hann kominn í
efsta lag samfélagsins og
meðtekinn þar.

Hórgetinn sýslumaðurHórgetinn sýslumaðurHórgetinn sýslumaðurHórgetinn sýslumaðurHórgetinn sýslumaður

Sjálfur kom Markús Bergs-
son „illa í heiminn“. Hann
var óskilgetinn eða hórgetinn,
eins og kallað var. Foreldrar
hans, Bergur Benediktsson
lögréttumaður og Guðrún
Markúsdóttir, bæði vel ættuð,
voru búsett syðra og voru gift
systkinum en eignuðust þenn-
an son saman. Þegar þetta
gerðist síðla á 17. öldinni virð-
ist það hafa verið ógurlegur
skandall.

Markús ólst upp hjá móður
sinni og hefur væntanlega
fengið góða menntun í heima-
húsum hjá prestum eða öðrum
og þegar um tvítugt er hann
greinilega áhugasamur um
lög. Til er Jónsbókarhandrit

sem hann skrifaði eftir prent-
aðri útgáfu úti í Vigur skömmu
eftir að hann kom vestur, en
þar átti hann heima fyrsta
kastið hjá Ólafi Jónssyni lög-
réttumanni. Líka eru til frá
hans hendi skýringargreinar
við Jónsbók.

Aldarspegill sem þóAldarspegill sem þóAldarspegill sem þóAldarspegill sem þóAldarspegill sem þó
verður að vara sig áverður að vara sig áverður að vara sig áverður að vara sig áverður að vara sig á
Dr. Már Jónsson telur

dómabækur Markúsar dæmi-
gerðar fyrir dómabækur sýslu-
manna á þessum tíma og góð-
an fulltrúa þeirrar tegundar
rita.

„Ég hygg að þær gefi góða
mynd af viðfangsefnum
sýslumanna. Vissulega eru
dómsmálin afbrigðileg með
sínum hætti og þetta er því
aldarspegill sem verður að
vara sig á. Þetta eru mál sem
koma til kasta yfirvalda, rétt
eins og mál sem lögreglan
fæst við nú á dögum varða
ekki almenning á friðsamlegri
morgungöngu heldur ein-
hverja menn sem eru að brjóta
rúður.

Almennt er varðveislan á
dómabókum sýslumanna því
miður slök. Það er greinilegt
að embættismenn litu á dóma-
bækur og bréfabækur sem
einkaeign, þannig að þær
fylgdu ekki embættinu til
næsta sýslumanns nema hann
hafi hugsanlega getað fengið
afrit af þeim. Bækurnar voru
því áfram hjá fyrri sýslumanni
og erfingjum hans. Þannig
komust dómabækur Markúsar
Bergssonar á Þjóðskjalasafnið
eftir krókóttum leiðum, ekki
vegna þess að þær væru hluti
af sýsluskjalasafninu heldur
vegna þess að Jón Sigurðsson
fékk þær keyptar um 1860.

Dómasafn Markúsar Bergs-
sonar er aldarspegill í þeim
skilningi, að þarna birtast öll
þau mál sem sýslumaður hafði
opinber afskipti af. Auðvitað
hefur hann hversdagslega
verið á þönum í margvíslegum
málum sem ekki voru skráð.
Reyndar eru til bréfaslitur,
bæði til hans og frá honum,
en þau er oft tengd einhverju
sem fram kemur í dómabók-
inni.“

Lifandi lýsingLifandi lýsingLifandi lýsingLifandi lýsingLifandi lýsing
á mannlífiá mannlífiá mannlífiá mannlífiá mannlífi

„Í þessum bókum birtist
samfélagið hrátt og margt birt-
ist þar líkt og óvart. Atburðum
er lýst og fólk er spurt út úr
um það sem gerðist. Þannig
er í bókum Markúsar margt

varðandi Snæbjörn Pálsson á
Mýrum (Mála-Snæbjörn) sem
er enn í dag eins konar þjóð-
sagnapersóna hér. Fjöldi fólks
er spurður um eitthvað sem
Snæbjörn á að hafa gert, svo
sem um áflog sem hann stóð
fyrir eða einhverja stríðni við
prest.

Með þessum hætti fáum við
mjög lifandi lýsingu á mann-
lífi og hvernig samskiptum
fólks var háttað. Þarna er
greint frá þjófnaðarmáli þar
sem maður í Bolungarvík tók
upp fiskilóðir fyrir öðrum
manni. Málið er rannsakað og
þannig fáum við óbeint mik-
inn fróðleik um verklag við
sjósókn. Hvort heldur eru
þjófnaðarmál, barnsfaðernis-
mál eða ýmis önnur, þá birtist
okkur skýrt hvernig fólk lifði
á þessum tímum, enda þótt
það hafi ekki verið tilgangur-
inn með skráningunni. Að því
leyti eru engar aðrar heimildir
eins glöggar um daglegt líf og
dagfarslegt viðhorf hjá al-
menningi.

Þarna birtist í flestum til-
vikum sáravenjulegt fólk en
ekki höfðingjarnir. Þó koma
menn af virtum ættum líka
við sögu, eins og áðurnefndur
Snæbjörn Pálsson og Teitur
bróðir hans, sem lendir í áflog-
um við séra Gísla Hannesson
á Snæfjöllum. En mest eru
þetta bændur og vinnufólk.
Þarna er að finna mál um vist-
ráðningar. Einhver er svikinn
um vistráðningu og þá kemur
fram hvernig að þeim málum
var staðið og hvernig átti að
standa að þeim. Með því að
lesa svolítið framhjá því að
þetta er rakið vegna deilna
getum við séð hvernig hlutir-
nir voru og hvernig þeir áttu
að vera.“

Síðasta galdraákær-Síðasta galdraákær-Síðasta galdraákær-Síðasta galdraákær-Síðasta galdraákær-
an þótti hlægilegan þótti hlægilegan þótti hlægilegan þótti hlægilegan þótti hlægileg

„Annað sem er aldarspegill
eru refsingarnar og dómhark-
an. Þarna eru mál sem varða
lífláti. Í safni Markúsar eru
tvö blóðskammarmál, annars
vegar þar sem systkini koma
við sögu og hins vegar mágur
og mágkona. Í þessum málum
var fólkið dæmt til dauða og
Markús þurfti að fara með þau
fyrir dóm á Þingvöllum þar
sem áfram var dæmt og málin
síðan send til afgreiðslu hjá
konungi.

Einnig eru þarna mjög
forvitnileg mál þar sem um er
að ræða þriðja hórdómsbrot
eða þriðju barneign framhjá
hjónabandi. Rakinn er ferill

Halldórs Sumarliðasonar í
Æðey, sem virðist hafa verið
nokkuð skrautlegur maður.
Síðasta barnsmóðir hans,
Valgerður Sveinbjarnardóttir,
hafði líka eignast börn áður.
Þau eru bæði dæmd til dauða
fyrir þriðja hjúskaparbrot en
konungur mildaði síðan þá
dóma. Þarna kemur dómhark-
an mjög vel fram. Þjófar eru
hýddir í takti við það sem
gerðist alls staðar á landinu.

Galdraöld er liðin á þessum
tíma en samt birtast hér eftir-
hreytur hennar. Ég hygg að í
bókum Markúsar komi jafnvel
fram síðasta galdraákæran á
landinu. Það var í Arnarfirði
um 1720, að Magnús nokkur
Jónsson, sem er greinilega ill-
ræmdur óknyttamaður, er sak-
aður um að valda veikindum.
Málinu er vísað til Alþingis
en þá er svo komið, að Markús
sýslumaður er eiginlega
skammaður fyrir að bera
svona þvætting á Þingvöll,
nærri hálfri öld eftir að galdra-
brennum lauk. Þetta þótti
hreinlega hlægilegt.“

Dulsmál ogDulsmál ogDulsmál ogDulsmál ogDulsmál og
blóðskömmblóðskömmblóðskömmblóðskömmblóðskömm

Dr. Már Jónsson er fjörutíu
og þriggja ára að aldri. Hann
lauk kandídatsprófi í sagn-
fræði árið 1985 og skrifaði þá
ritgerð um dulsmál eða útburð
á börnum á tímabilinu 1600
til 1900. Hún var ekki gefin út
þá en síðar vann Már hana
upp og gaf hana út árið 2000
undir nafninu Dulsmál 1600-
1900. Þar er rækilegur inn-
gangur byggður á ritgerðinni
ásamt ýmsum viðbótum. Jafn-
framt eru þar prentaðir 14
dómar í slíkum málum, þar á
meðal einn úr Norður-Ísa-
fjarðarsýslu frá öndverðri 19.
öld. Már rekur þar atburðarás
og útskýrir aðstæður hinna
sakfelldu. Í ritinu er einnig
skrá yfir öll þau rúmlega 100
mál af þessu tagi sem komu
fyrir rétt á Íslandi, en uppvíst
varð um útburð á óskilgetnu
barni nærri þriðja hvert ár að
jafnaði á tímabilinu 1600-
1900. Refsingar voru grimmi-
legar og síðasta aftaka fyrir
dulsmál fór fram árið 1792.

Eftir kandídatsprófið dvald-
ist Már í París í tvö ár við
fræðistörf en var síðan um
tíma fréttamaður hjá Ríkisút-
varpinu. Þá tók hann til við
doktorsritgerð og valdi „það
undarlega viðfangsefni blóð-
skömm“, eins og hann kemst
að orði, og athugaði það í
dómum og öðrum heimildum
allt frá lokum 13. aldar til loka

19. aldar. Því verki lauk hann
1993 og var það fyrsta bókin
sem kom út frá hans hendi.

Ævisaga ÁrnaÆvisaga ÁrnaÆvisaga ÁrnaÆvisaga ÁrnaÆvisaga Árna
MagnússonarMagnússonarMagnússonarMagnússonarMagnússonar

„Síðan vann ég nokkur ár á
rannsóknarstyrkjum, bæði
Rannís-styrk og Carlsberg-
styrk, sem ég fékk til að dvelj-
ast í Kaupmannahöfn og rann-
saka ævi Árna Magnússonar.
Hugmyndina að því verki fékk
ég eftir að ég lauk doktors-
prófinu. Ævisaga Árna kom
út árið 1998. Þá var ég kominn
með stöðu við Háskóla Ís-
lands við að kenna sagnfræði.
Þetta var auðvitað drauma-
starfið og það sem ég vonaðist
alltaf eftir. Jafnframt því sem
ég hélt áfram rannsóknum á
ævi Árna Magnússonar lagði
ég stund á ýmislegt annað til
þess að vera ekki alltaf að fást
við það sama. Eftir að bókin
um dulsmálin kom út árið
2000 tók ég mig til og rifjaði
upp enn eldri viðfangsefni,
sem ég hafði fjallað um í BA-
ritgerð minni árið 1980.

Ritgerðin var um jarðeignir
og jarðeigendur í Vestur-
Ísafjarðarsýslu frá miðri 17.
öld fram í byrjun 19. aldar.
Hana skrifaði ég á sínum tíma
undir innblæstri frá Birni
Teitssyni sem var þá stunda-
kennari í sagnfræði við Há-
skóla Íslands og hafði ritað
meistaraprófsritgerð um eign-
arhald og ábúð á jörðum í
Suður-Þingeyjarsýslu.“

Bók Björns Teitsson-Bók Björns Teitsson-Bók Björns Teitsson-Bók Björns Teitsson-Bók Björns Teitsson-
ar og ferðalag vestraar og ferðalag vestraar og ferðalag vestraar og ferðalag vestraar og ferðalag vestra

„Mér fannst þessi bók
Björns Teitssonar svo merki-
leg að ég ákvað að taka til
rannsóknar annað landsvæði.
Ég held að ástæða þess að ég
valdi einmitt Vestur-Ísafjarð-
arsýslu hafi aðallega verið sú
að ég ferðaðist hér um svæðið
sumarið 1978 og fannst allt
svo fallegt og hrífandi hér
vestra. Að vísu varð þessi ferð
endaslepp því að ég fékk botn-
langakast og var fluttur í snatri
til Reykjavíkur. En einhvern
veginn fékk ég þetta svæði á
heilann. Þegar ég var í miðjum
klíðum að vinna að ritgerðinni
fluttist Björn vestur [1979] og
gerðist skólameistari Mennta-
skólans á Ísafirði.

Þetta gamla verk vaknaði
hjá mér á ný í fyrra. Á sínum
tíma bauðst mér að skrifa
stutta grein um þetta efni í
Ársrit Sögufélags Ísfirðinga
en ég var þá bara rétt rúmlega
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tvítugur og gaf mér ekki tíma
til þess. Samt var ég alltaf
með það í huga að reyna að
gera eitthvað meira með þetta
og í fyrra ákvað ég að gefa út
bækur Markúsar sýslumanns,
en þær hafði ég notað mikið.
Ég notaði þær fyrst við BA-
ritgerðina, en í þeim eru jarða-
kaupabréf, sérstaklega sem
varða Markús sjálfan. Síðan
notaðist ég við dómabækur
hans við ritgerðina um duls-
málin. Þar er einmitt eitt krass-
andi mál frá Lokinhömrum.
Enn á ný notaði ég bækur
Markúsar þegar ég vann að
blóðskammarrannsókninni,
en í þeim eru tvö mál hér í
sýslunni sem ég studdist við.

Mér fannst ástæða til að
gefa dómabækur Markúsar út
í heild. Þetta er í fyrsta sinn
sem út koma dómabækur eins
sýslumanns á ákveðnu tíma-
bili. Hér er ekki um útdrætti
eða ágrip að ræða, ekki bara
áhugaverðu og skemmtilegu
kaflana, heldur er öllu haldið.
Það var ákveðið prinsip við
útgáfuna að gera þetta þannig.
Jafnframt skrifaði ég inngang
sem er að hluta byggður á
BA-ritgerðinni minni. Efni
hennar var þröngt og mjög
langt var liðið síðan ég skrif-
aði hana og vonandi koma
hér fram ýmis atriði varðandi
Ísafjarðarsýslu á dögum
Markúsar sem ég hef séð betur
síðan. Það má eiginlega segja
að þarna hafi ég verið að ljúka
við BA-ritgerðina mína, tutt-
ugu og tveimur árum síðar.“

Þrjú stór verk-Þrjú stór verk-Þrjú stór verk-Þrjú stór verk-Þrjú stór verk-
efni í takinuefni í takinuefni í takinuefni í takinuefni í takinu

„Reyndar var þetta verkefni
aukageta hjá mér. Segja má
að þessi árin sé ég einkum að
fást við þrennt. Í fyrsta lagi er
það útgáfa á Jónsbók frá 1281.
Ætlun mín er að koma henni á
prent í útgáfu sem nýtist á
almennum markaði, ekki að-
eins fyrir fræðimenn heldur
einnig við kennslu í Háskól-
anum og fyrir þá sem áhuga á
réttarsögu.

Í öðru lagi er ég að rannsaka
skjöl frá lokum 16. aldar og
byrjun 17. aldar. Þar er um að
ræða nokkurs konar framhald
á Íslensku fornbréfasafni sem
hætti að koma út þegar komið
var fram um 1570. Það er af-
skaplega margt til frá tímanum
eftir 1570. Svo skemmtilega
vill til að mjög stór hluti af
þeim gögnum sem ég er að
kanna og nota er frá Vestfjörð-
um, margt af því tengt Eggert
Hannessyni hirðstjóra og því
fólki á Rauðasandi og Tálkna-
firði. Þá var þetta gósenland
og eitthvert öflugasta svæði á
landinu, ef svo má að orði
komast, þótt því sé ekki þann-
ig farið núna.

Þriðja verkefnið sem ég er
að fást við um þessar mundir
er viðamest. Það eru rann-
sóknir á skinnhandritum í
framhaldi af verki mínu um
Árna Magnússon. Ég er að
gera úttekt á því sem Árni
safnaði og því sem til er frá
miðöldum á skinni – hversu
mikið er til, hvernig það var
gert og hvaða handverk og
hönnun er þar unnt að skil-
greina.“

Í ljósi þess hversu mjög Már
Jónsson hefur fjallað um mál-
efni á norðanverðum Vest-
fjörðum, og í ljósi þeirra fræða
sem hann fæst við, virðist rétt
og skylt að spyrja hvort hann
eigi hingað ættir að rekja. Svo
er ekki, en hann kveðst þó
vita til ættmenna í Önundar-
firði (Gunnlaugur á Hvilft og
Einar Oddur). Ástæðan er
sameiginlegur breiðfirskur
ættleggur og Már nefnir að
langafi hans hafi verið fræði-
maðurinn Sveinbjörn Guð-
mundsson úr Svefneyjum.
Svo vill til að Sveinbjörn var
ömmubróðir þess sem þetta
skráir, en um skyldleikann
vissi hvorugur, skrásetjari né
viðmælandi, fyrr en Már ætt-
færði sig með þessum hætti í
samtalinu fyrir Bæjarins
besta.

Margt að vestanMargt að vestanMargt að vestanMargt að vestanMargt að vestan
í Sýnisbókinnií Sýnisbókinnií Sýnisbókinnií Sýnisbókinnií Sýnisbókinni

Í formála ritstjórnar Sýnis-
bókar íslenskrar alþýðu-
menningar að verkinu Til
merkis mitt nafn (þessi orð
skrifaði Markús sýslumaður
jafnan ásamt nafni sínu þegar
hann undirritaði skjöl) segir
m.a.:

„Hér gefur að líta dóma um
hvers kyns málefni, svo sem
þjófnaði, galdra, helgidags-
brot, blóðskömm, barnsfað-
erni, framhjáhald, hvalreka og
áflog, en jafnframt kaupbréf
fyrir jörðum og lögfestur fyrir
landamerkjum. Ekki verður
sagt að allir þættir mannlífs
njóti sín sem skyldi en nær
verður ekki komist alþýðu
manna á þessu tímabili, því
varðveitt sendibréf eru fágæt
og dagbækur engar til nema
úr fórum yfirstéttar.

Það er álit ritstjóra að miklu
varði að lesendur eigi þess
kost að kynnast lífi almenn-
ings á fyrri tíð á eins fjölbreytt-
an hátt og hugsast getur. Mála-
ferli skildu eftir sig vitnisburði
um líf fólks, kjör og hugsun
sem sagnfræðingar í sívax-
andi mæli hafa nýtt sér á síð-
ustu árum.

Bókin er unnin í samvinnu
við Sögufélag Ísfirðinga sem
kostar hluta af útgáfunni. Hér
förum við inn á nýjar brautir
og viljum fagna þeirri góðu
samvinnu sem við höfum átt
við Jón Pál Halldórsson for-
mann félagsins. Vonandi verð-
ur útgáfa þessarar bókar til
þess að efla áhuga Vestfirð-
inga á sögu og styrkja það
mikla starf sem Sögufélagið
vinnur heima í héraði. Svo
vill til að í Sýnisbókunum hafa
birst margir textar af Vestfjörð-
um, eins og til dæmis í
bókunum Kraftbirtingar-
hljómur Guðdómsins og
Bræður af Ströndum. Ekki er
útilokað að innan tíðar birtist
enn fleiri bækur úr þessum
landshluta, enda var þar að
finna öfluga handritamenn-
ingu sem teygir sig aftur í
aldir.“

– Hlynur Þór.

bb.is – þessi
eini

sanni!
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Ótrúlegustu ævintýri í hlutverkaspilum sem geta hertekið þátttakendur sólarhringum samanÓtrúlegustu ævintýri í hlutverkaspilum sem geta hertekið þátttakendur sólarhringum samanÓtrúlegustu ævintýri í hlutverkaspilum sem geta hertekið þátttakendur sólarhringum samanÓtrúlegustu ævintýri í hlutverkaspilum sem geta hertekið þátttakendur sólarhringum samanÓtrúlegustu ævintýri í hlutverkaspilum sem geta hertekið þátttakendur sólarhringum saman

Drekar, riddarar, fjár-Drekar, riddarar, fjár-Drekar, riddarar, fjár-Drekar, riddarar, fjár-Drekar, riddarar, fjár-
sjóðir og fagrar meyjarsjóðir og fagrar meyjarsjóðir og fagrar meyjarsjóðir og fagrar meyjarsjóðir og fagrar meyjar

Svokölluð hlutverkaspil
hafa notið töluverðra vinsælda
hér á landi sem og víðar að
undanförnu. Í spilum sem
þessum hanna þátttakendur
sér persónu, gefa henni nafn
og ýmis sérkenni og vinna
svo að því að bæta hana, láta
hana eignast alls kyns hluti
og skapa sér gott mannorð,
eða slæmt, allt eftir því hvað
á best við persónuna.

Persónur þátttakendanna
lenda svo iðulega í ýmsum
ævintýrum og þurfa að berjast
við skepnur sem oft eru ekki
af þessum heimi. Til eru ýmsar
tegundir hlutverkaspila.
Stundum er sögusviðið tilbú-
inn ævintýraheimur þar sem
riddarar og töframenn berjast
við dreka og alls kyns ófreskj-
ur aðrar. Í öðrum spilum eru
persónurnar uppi í framtíðinni
og glíma við vélmenni með
vopnum sem ekki hafa enn
verið smíðuð.

Á Ísafirði eru nokkrir hópar
manna að leika spil sem þessi
og þótti tilvalið að taka tvo
þeirra tali. Þeir Viðar Örn Páls-
son og Illugi Jónsson hafa um
skeið spilað saman ásamt
nokkrum öðrum og segja þeir
að sennilega sé heildarfjöldi
ísfirskra iðkenda um tuttugu.

Hafa lengst spilaðHafa lengst spilaðHafa lengst spilaðHafa lengst spilaðHafa lengst spilað
í tvo sólahringaí tvo sólahringaí tvo sólahringaí tvo sólahringaí tvo sólahringa

„Við erum aðallega í spilun-
um Star Wars, Dungeons &
Dragons og Cyberpunk“, seg-
ir Viðar. „Það er mjög mis-
munandi hversu oft við spil-
um. Þetta gengur eiginlega í
sveiflum. Stundum spilum við
tvisvar-þrisvar í viku en síðan
hvílum við okkur kannski í
mánuð. Við hittumst yfirleitt
heima hjá einhverjum og spil-
um. Það er líka mjög mis-
munandi hversu lengi við spil-
um í einu. Stundum spilum
við bara í einn eða tvo klukku-
tíma. Einu sinni byrjuðum við
að kvöldi föstudags og hætt-
um ekki fyrr en á sunnudags-
kvöldi.“

– Og sváfuð ekki neitt?
„Nei, enda vorum við orðnir

gegnsýrðir af þreytu þegar við
hættum“, segir Illugi. „Um
daginn byrjuðum við að spila
að kvöldi og hættum ekki fyrr
en þegar við þurftum að mæta
í vinnu.“

Taka misgjörðirTaka misgjörðirTaka misgjörðirTaka misgjörðirTaka misgjörðir
ekki of persónulegaekki of persónulegaekki of persónulegaekki of persónulegaekki of persónulega
– En geta menn ekki misst

öll tengsl við raunveruleikann
þegar þeir hafa spilað svona
lengi í einu? Hafið þið ekki
farið að taka hlutina of per-
sónulega og færa vandamál
úr spilinu yfir í raunheima?

„Nei, alls ekki“, segir Viðar.
„Þetta er fyrst og fremst
skemmtun og við áttum okkur
allir fyllilega á því. Þó einhver
geri eitthvað á minn hlut í
spilinu tek ég því ekki per-
sónulega. Að sjálfsögðu reyni
ég þó að hefna mín á einhvern
hátt en geri það í spilinu
sjálfu.“

Aðeins ofAðeins ofAðeins ofAðeins ofAðeins of
góður strákurgóður strákurgóður strákurgóður strákurgóður strákur

Dungeons&Dragons, sem
þeir félagar spila mikið, gerist
í miðaldalegum ævintýra-
heimi þar sem drekar, riddarar,
fjársjóðir og fagrar meyjar
gegna lykilhlutverki. Persóna
Viðars í því spili er ákaflega
réttsýnn, hjartahreinn og
strangtrúaður riddari. „Mín
persóna í því spili er afskap-
lega góður strákur, vægast
sagt. Oft er það mér, og mín-
um samferðarmönnum, til
mikilla vandræða hversu góð-
ur hann er og heittrúaður á

Guðs orð. Hann getur varla
gert nokkurn skapaðan hlut
án þess að biðja til Drottins
áður.

Riddarinn minn lítur á sig
sem mikinn verndara hinna
saklausu, riddara Guðs, og
þarf iðulega að bæta alls kyns
óréttlæti. Þetta getur komið
niður á þeim sem spila með
mér. Ef einhver samferðar-
maður minn stelur til að
mynda einhverju er eins gott
að ég komist ekki að því. Þá
kemst ég ekki hjá því að refsa
honum.“

Hugmyndaflug erHugmyndaflug erHugmyndaflug erHugmyndaflug erHugmyndaflug er
bráðnauðsynlegtbráðnauðsynlegtbráðnauðsynlegtbráðnauðsynlegtbráðnauðsynlegt

Persóna Illuga er mun eðli-
legri, bardagamaður með
ýmsa mannlega veikleika og
ekki nándarnærri eins hjarta-
hrein og persóna Viðars. „Ég
get látið mína persónu gera
nokkurn veginn hvað sem mér
dettur í hug því samviskan er
ekki nærri því eins sterk og
hjá Viðari. Ég get líka stolið
alls kyns dóti og komið illa
fram við menn, svo lengi sem
Viðar kemst ekki að því.“

Í hlutverkaspilum er alltaf
einn stjórnandi sem leiðir per-

sónurnar í gegnum ótrúleg-
ustu ævintýri. Það er mjög
mikilvægt að allir þátttakend-
ur búi yfir ríku hugmynda-
flugi. Það á þó sérstaklega
við um stjórnandann. „Stjórn-
andinn þarf líka að kunna
reglurnar mjög vel“, segir
Illugi.

Sjálfsagt aðSjálfsagt aðSjálfsagt aðSjálfsagt aðSjálfsagt að
kynna spilinkynna spilinkynna spilinkynna spilinkynna spilin

– Hversu margir spila hlut-
verkaspil í einu?

„Það er svolítið mismun-
andi en oftast eru menn um
fimm talsins“, segir Viðar.
„Einu sinni þurfti ég að vera
stjórnandi í hóp fjórtán manna
og það var einfaldlega allt of
mikið. Menn blöðruðu hver
ofan í annan og við komumst
ekkert áleiðis. Þegar margir
eru í spilinu líður langt á milli
þess sem menn fá að gera og
þá geta þeir leiðst út í alls
kyns blaður.

Samt vildi ég endilega sjá
fleiri í þessu. Það er alveg
sjálfsagt að kynna þetta fyrir
þeim sem hafa áhuga en vita

ekki hvert þeir eiga að snúa
sér.“

Alveg hægtAlveg hægtAlveg hægtAlveg hægtAlveg hægt
að eyða aleigunniað eyða aleigunniað eyða aleigunniað eyða aleigunniað eyða aleigunni

Viðar segir að til að geta
spilað hlutverkaspil eins og
Dungeons&Dragons þurfi
ekki mikil fjárútlát en þeim
mun meira ímyndunarafl.
„Menn þurfa að kaupa sér
reglubækurnar, sem kosta
samanlagt um 10 þúsund. Þá
þarf í raun og veru ekkert
meira, en það er hægt að
kaupa alls kyns viðbætur sem
gera spilin ennþá skemmti-
legri. Þannig höfum við
nokkrir saman keypt dót fyrir
um 200 þúsund krónur.“

Illugi segir að ef menn vilji
geti þeir auðveldlega eytt al-
eigunni í viðbætur af ýmsu
tagi. „Verslunin Nexus í
Reykjavík er stórhættuleg
þeim sem eru virkilega áhuga-
samir og eru með kreditkort.
Þar eru til ótal freistandi hlutir
sem geta gert menn ansi
blanka.“

Viðar Örn Pálsson og Illugi Jónsson.

bb.is Góð leið til að ná
til Vestfirðinga!
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Keppnisliði VestraKeppnisliði VestraKeppnisliði VestraKeppnisliði VestraKeppnisliði Vestra
fagnað með samsætifagnað með samsætifagnað með samsætifagnað með samsætifagnað með samsæti

Þegar keppnislið Sundfélagsins Vestra kom heim til Ísafjarðar eftir sigurinn í 2. deild í Bik-
arkeppni Sundsambands Íslands var tekið á móti hópnum í Frímúrarasalnum á Ísafirði,
þar sem efnt var til samsætis. Meðal þeirra sem tóku á móti mannskapnum voru Halldór
Halldórsson bæjarstjóri og Björn Helgason, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi. „Nú tekur við
svolítil hvíld og ekkert mót er á dagskrá fyrr en um jólin. Það verður bara æft af kappi þang-
að til“, segir Ingi Þór Ágústsson, yfirþjálfari hjá Vestra.

Bókakynning í Faktorshúsinu á ÍsafirðiBókakynning í Faktorshúsinu á ÍsafirðiBókakynning í Faktorshúsinu á ÍsafirðiBókakynning í Faktorshúsinu á ÍsafirðiBókakynning í Faktorshúsinu á Ísafirði

Upplestur Jóns Þ. ÞórsUpplestur Jóns Þ. ÞórsUpplestur Jóns Þ. ÞórsUpplestur Jóns Þ. ÞórsUpplestur Jóns Þ. Þórs
Sagnfræðingurinn Jón

Þ. Þór kynnti tvær nýjar
bækur og las upp úr

þeim í Faktorshúsinu í
Hæstakaupstað á Ísafirði

á laugardag. Þetta eru
bækurnar Sjósókn og

Sjávarfang – Saga sjáv-
arútvegs á Íslandi, 1.

bindi, og Hitler og seinni
heimstyrjöldin. Var

stríðið Hitler að kenna?
Fyrrnefnda bókin er
eftir Jón en sú síðar-
nefnda er eftir A.J.P.

Taylor en kom út á ís-
lensku í þýðingu Jóns. Jón Þ. Þór á bókakynningunni í Faktorshúsinu.

Hringrás ehf. og Vélsmiðjan og Mjölnir í BolungarvíkHringrás ehf. og Vélsmiðjan og Mjölnir í BolungarvíkHringrás ehf. og Vélsmiðjan og Mjölnir í BolungarvíkHringrás ehf. og Vélsmiðjan og Mjölnir í BolungarvíkHringrás ehf. og Vélsmiðjan og Mjölnir í Bolungarvík

Vilja vinna brotajárnVilja vinna brotajárnVilja vinna brotajárnVilja vinna brotajárnVilja vinna brotajárn
Í framhaldi af fundi sem

fulltrúar Hringrásar ehf. í
Reykjavík og Vélsmiðjunnar
og Mjölnis í Bolungarvík áttu
með fulltrúum bæjaryfirvalda
í Bolungarvík fyrir skömmu
hafa fyrirtækin lagt fram til-
boð eða drög að samningi um
flokkun og vinnslu brota-
málma fyrir Bolungarvíkur-
kaupstað. Þar er gert ráð fyrir
því að bærinn leggi til varan-
legan móttökustað fyrir brota-
málma og vinnslu og leggi til
allt hráefni sem til fellur í bæj-
arfélaginu. Hringrás ehf. vill
síðan skuldbinda sig til að
koma árlega á staðinn með
viðeigandi tæki og vinna hrá-
efnið niður og pressa það.
Þegar nægilegu magni brota-
járns er náð er ætlunin að
skipa því út í Bolungarvík.

Vélsmiðjan og Mjölnir sjái
um móttöku brotajárns þegar
móttökustaður hefur verið
ákveðinn, afgirtur og frágeng-
inn af hálfu Bolungarvíkur-
kaupstaðar. Vinnslugjald
verði þrjár krónur á kíló sem
ætlað er að standa undir kostn-
aði. Um móttökugjald verði
samið við Vélsmiðjuna og
Mjölni um fast verði fyrir
hvern dag sem opið er fyrir
móttöku.

Vélsmiðjan og Mjölnir,

skipa- og vélaþjónusta ehf.,
eins og fyrirtækið heitir nú
fullu nafni, á frumkvæði að
því að fá til Bolungarvíkur
fyrirtæki sem gæti flokkað og
pressað járn til útflutnings og
leitaði þess vegna eftir sam-
starfi við Hringrás ehf. Með
þessu hyggst Vélsmiðjan og
Mjölnir efla rekstur sinn og
ná inn í sveitarfélagið tekjum
sem felast m.a. í hafnargjöld-
um og þjónustu við væntan-
legan samstarfsaðila.



14 MIÐVIKUDAGUR 4. DESEMBER 2002

Séra Karl í valinnSéra Karl í valinnSéra Karl í valinnSéra Karl í valinnSéra Karl í valinn

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:

FFFFFinnst þér vantainnst þér vantainnst þér vantainnst þér vantainnst þér vanta
fleiri konur áfleiri konur áfleiri konur áfleiri konur áfleiri konur á
framboðslistana?framboðslistana?framboðslistana?framboðslistana?framboðslistana?
Alls svöruðu 597.Alls svöruðu 597.Alls svöruðu 597.Alls svöruðu 597.Alls svöruðu 597.
Já sögðu 293 eða 49,08%Já sögðu 293 eða 49,08%Já sögðu 293 eða 49,08%Já sögðu 293 eða 49,08%Já sögðu 293 eða 49,08%
Nei sögðu 248 eða 41,54%Nei sögðu 248 eða 41,54%Nei sögðu 248 eða 41,54%Nei sögðu 248 eða 41,54%Nei sögðu 248 eða 41,54%
Alveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðu
56 eða 9,38%56 eða 9,38%56 eða 9,38%56 eða 9,38%56 eða 9,38%

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

Alltaf nóg við að vera á HlífAlltaf nóg við að vera á HlífAlltaf nóg við að vera á HlífAlltaf nóg við að vera á HlífAlltaf nóg við að vera á Hlíf
Samfélagið á Hlíf, dval-

arheimili aldraðra á Ísafirði,
er að vissu leyti heimur út
af fyrir sig. Þeir sem þar
búa, ýmist í leiguhúsnæði
eða í eigin íbúðum, geta
hæglega nálgast alla þjón-
ustu innan veggja Hlífar.
Þar er matvörubúð, bóka-
safn og hár- og fótsnyrti-
stofa, svo fátt eitt sé nefnt.
Þar að auki starfsrækja
hvorki fleiri né færri en þrír
bankar útibú á Hlíf.

Starfsmenn Hlífar eru 25
og starfa á hinum ýmsu
deildum. Eins og gefur að
skilja þurfa íbúar á Hlíf mis-
mikla þjónustu, aðhlynn-
ingu og hjúkrun. Á dagdeild
Hlífar, sem tók til starfa árið
1988, er hægt að sækja
ýmsa þjónustu, meðal ann-
ars böðun. Þess má geta að
öll sú þjónusta sem er í boði
á Hlíf er fyrir alla íbúa Ísa-
fjarðarbæjar sem náð hafa
67 ára aldri en ekki ein-
göngu íbúa Hlífar.

Fyrsta elliheim-Fyrsta elliheim-Fyrsta elliheim-Fyrsta elliheim-Fyrsta elliheim-
ili landsinsili landsinsili landsinsili landsinsili landsins

var á Ísafirðivar á Ísafirðivar á Ísafirðivar á Ísafirðivar á Ísafirði

Á Ísafirði tók fyrsta elli-
heimi landsins til starfa árið
1925. Var það starfrækt að
Mánagötu 5 til ársins 1992.
Þá var orðið ljóst að elli-
heimilið var barn síns tíma
og var húsakosturinn löngu
orðinn úreltur. Í september
þetta ár var gamla elliheim-
ilið lagt niður og starfsemi
þess flutt á fjórðu hæð Hlíf-
ar á Torfnesi.

Nú er svo komið að á
Hlíf eru 30 leiguíbúðir í
eigu Ísafjarðarbæjar, 42
eignaríbúðir og 10 herbergi

Þessar konur eru lagnar í höndunum. Bjarni Guðmundsson spilar við íbúa Hlífar.

á þjónustudeild. Nú búa 92
einstaklingar á Hlíf.

Forstöðumaður á Hlíf er
Elín Þóra Magnúsdóttir og
segir hún öldrunarþjónustu
stöðugt taka breytingum.
Hagur aldraðra breytist sífellt
og mun vera reynt að miða
þjónustuna frekar að þörfum
einstaklingsins en stofnunar-
innar.

Öflugt félagsstarfÖflugt félagsstarfÖflugt félagsstarfÖflugt félagsstarfÖflugt félagsstarf

Félagsstarf er í miklum
blóma á Hlíf og ljóst að engum
þarf að leiðast þótt hann sé
kominn á efri ár. Yfir vetrar-
mánuðina er rekin vinnustofa
sem er opin þrjá daga í viku.
Þar er boðið upp á handavinnu
af ýmsu tagi fyrir konur jafnt
sem karla og eru þátttakendur
aðstoðaðir eftir þörfum.

Spilasamkoma er einu sinni
í viku og tvo daga í hverri
viku kemur sjúkraþjálfari og
stjórnar leikfimi. Dansæfingar
eru haldnar fyrsta föstudag
hvers mánaðar. Viku síðar
reyna íbúar með sér í bingói.

Guðrækni er þó nokkur
meðal íbúa Hlífar og skiptast
sóknarprestar á svæðinu á að
koma á hverjum föstudegi og
lesa úr heilagri ritningu. Þá
eru haldnar guðsþjónustur
tvisvar á hverju ári í sam-
komusal á annarri hæð húss-
ins.

Vantar kórstjóraVantar kórstjóraVantar kórstjóraVantar kórstjóraVantar kórstjóra

Söngelskir eldri borgarar
hafa um tíma reynt að stofna
kór en vantar sárlega kór-
stjóra. Söngvararnir halda þó
raddböndunum í æfingu með
vikulegum samsöng við und-
irleik Samúels Einarssonar,

rakara og djassgeggjara.
Meðal annarra þátta í fé-

lagsstarfi eldri borgara má
nefna réttaball á haustin, sól-
arkaffi seint í janúar og þorra-
blót um svipað leyti. Á sumrin
er iðulega lagst í ferðalög en
sá misskilningur hefur ríkt að
þær ferðir séu eingöngu fyrir
íbúa Hlífar. Þessi misskiln-
ingur er hér með leiðréttur.

Þá hafa eldri borgarar á Hlíf
notið mikillar velvildar ým-
issa félagasamtaka sem hafa
verið iðin við að koma í heim-
sókn og halda skemmtanir.

Af framangreindu má ráða
að nóg er að gerast í samfélagi

eldri borgara á Hlíf. Þannig
ættu íbúar Ísafjarðarbæjar

ekki að kvíða því að komast
á efri ár.

Bakkelsið skoðað í matvöruversluninni á Hlíf. Félagsvist spiluð af miklum móð.

Eiríkur Guðjónsson er einn þeirra sem búa á Hlíf.

Enn ein valhelgin er liðin. Stjórnmálaflokkarnir keppast eðli málsins samkvæmt við að
velja á framboðslistana sem boðnir verða okkur kjósendum að vori komanda. Hinn póli-
tíski heimur landsbyggðarinnar er á hvörfum. Þingmönnum þeirrar rómuðu byggðar
fækkar með breyttri kjördæmaskipan. Margir eru kallaðir en ekki allir valdir. Eins og að
líkum lét féllu nokkrir í valinn um síðustu helgi.

Einkum var það Sjálfstæðisflokkurinn sem valdi og virðist nú hafa lokið uppstillingu í
fimm kjördæmum en eiga Norðvesturkjördæmið eftir. Þar lauk Samfylkingin vali sínu og
séra Karl V. Matthíasson, sem verið hefur alþingismaður okkar Vestfirðinga frá því Sig-
hvatur Björgvinsson lét af þingmennsku, hlaut það hlutskipti að falla í valinn. Séra Karl
hefur verið sóknarprestur á Suðureyri, Ísafirði og í Tálknafirði áður en hann flutti sig á
Snæfellsnesið. En hann mun ekki hafa fæðst á Vestfjörðum eins og sá sjálfsagt ágæti
bréfritari til Musso-verksmiðjanna, Gísli Einarsson á Akranesi, sem hafði betur. Gísli
nýtur þeirrar náðar að hafa fæðst í Súðavík og fékk 46 atkvæði á kjördæmisþingi Samfylk-
ingarinnar á Hólmavík en séra Karl 5 færri eða 41 atkvæði. Skildi þar á milli feigs og ófeigs
um líklega framhaldandi þingsetu.

Hið spaugilega við málið allt saman er að ekki verður betur séð en að í fyrsta og öðru
sæti sitji fólk komið úr Alþýðubandalaginu, en Gísli mun runninn upp úr Alþýðuflokknum,
gagnstætt séra Karli sem stutt mun hafa Alþýðubandalagið á árum áður. En nú er allt
runnið saman í eitt og vonandi allir glaðir. Sigríður Ragnarsdóttir Ísfirðingur skipar fjórða
sætið og telst það vel valið, úr því fór sem fór, að Vestfirðingum var ekki unnt þriðja sætis-
ins. Verður ekki annað greint en séra Karl hafi tekið þessum lokum valsins af karlmennsku
líkt og Páll Pétursson framsóknarráðherra þegar honum var hafnað í sínum flokki í kjör-
dæminu okkar og greinir þar nokkuð á með þeim tveimur og Vilhjálmi Egilssyni, sem er
ósáttur mjög. Svo sem fyrr segir er uppstillingu Sjálfstæðisflokksins ekki lokið í kjördæminu.

En ekkert bendir til þess að hróflað verði við Vestfirðingunum og nöfnunum Einari
Kristni og Oddi, sem náðu feiknagóðum árangri.

Af þessu má ráða að í heimi stjórnmálanna sé ekkert gefið og þar gangi enginn að hlut
sínum vísum. Nægir þar að minna á hve naumt bilið var á milli Sturlu Böðvarssonar sam-
gönguráðherra og Vihjálms Egilssonar er hlaut fimmta sætið að því fyrsta frágengnu.
Þau voru fá atkvæðin sem skildu ef tekið er tillit til þátttökunnar í prófkjörinu. En svona
er einfaldlega heimur stjórnmálanna. Þótt menn hafi sömu stefnu og velji sér sama flokk-
inn til þess að koma henni fram, þá er val manna svo mikið að ekki komast allir að og þá
falla þeir í valinn. En því miður er það ekki svo, að líkt og æsir forðum standi allir upp
ósárir að loknum bardaga dagsins og sitji dýrlega veislu í miklum fagnaði til þess að búa
sig undir orrustu næsta dags.

Tveir brottfluttir Vestfirðingar stóðu frammi fyrir vali um helgina í Suðurkjördæmi
þegar Sjálfstæðisflokkurinn stillti þar upp. Árni Ragnar Árnason fékk þann hlut að leiða
listann en Kristján Pálsson verður ekki á listanum. Þannig ganga stjórnmálin fyrir sig og
Kristján dró ekki dul á það að hann væri mjög ósáttur, ólíkt þriðja Vestfirðingnum, sem
hlaut ekki óskasæti á lista, Helgu Guðrúnu Jónasdóttur er ættir á að rekja til Hnífsdals,
eins og Kristján fyrrum samlistamaður hennar. Hún tók niðurstöðunni af mikilli karl-
mennsku og lýsti því yfir að hennar biðu næg verkefni í stjórnmálum þótt ekki yrði það
á Alþingi næsta kjörtímabilið.

Við hinir almennu kjósendur spyrjum einnar brennandi spurningar: Hver verður
framtíð okkar íbúa á Vestfjörðum? Hver verður stefnan og mun hún tryggja lífvænlega
byggð hér? Sennilega er hinum almenna kjósanda nokkuð ljóst, að þótt einn alþingismaður
falli í valinn sé ekki héraðsbrestur fyrir dyrum, gagnstætt því að heilt hérað falli í valinn,
því þá er allt brostið. Þetta eru alþingismenn nútíðar og framtíðar beðnir að hafa í huga.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Hættumat í þáguHættumat í þáguHættumat í þáguHættumat í þáguHættumat í þágu
öryggis íbúannaöryggis íbúannaöryggis íbúannaöryggis íbúannaöryggis íbúanna

Þorsteinn Arnalds.
Umhverfisráðherra mun að

líkindum staðfesta innan tíðar
nýtt hættumat vegna ofan-
flóða fyrir Ísafjörð og Hnífs-
dal, sem kynnt var í júní sl. í
bæklingi og á almennum
borgarafundi. Nokkrar fyrir-
spurnir og athugasemdir bár-
ust frá einstaklingum í kjölfar
kynningarinnar, sem hættu-
matsnefnd Ísafjarðarbæjar og
ráðgjafar hennar fjölluðu um
og svöruðu. Veðurstofa Ís-
lands þakkar fyrir umræðuna
og telur rétt að rifja upp í
lokin fáein atriði varðandi
hættumatið.

Hættumat vegna ofanflóða
er í raun forvarnarátak sem
stjórnvöld og Alþingi ákváðu
að hrinda í framkvæmd til að
tryggja sem best öryggi íbúa
á svæðum þar sem hætta er á
snjóflóðum og skriðuföllum.
Hættumatið er flókið ferli og

ekki er stuðst við eina tiltekna
reiknireglu. Forsendur mats-
ins eru m.a. snjóflóðasaga,
greining á vettvangi á mögu-
legum upptakasvæðum flóða,
mat á veðurlagi, ýmiss konar
líkanreikningar og jarðfræði-
athugun. Veðurstofan metur
mikils þekkingu heimamanna
sem fylgst hafa með veðurfari
og náttúrunni og jafnvel skráð
daglega hjá sér upplýsingar
svo áratugum skiptir. Formleg
skráning snjóflóða á Ísafirði
hófst 1982. Gögn viðkomandi
athugunarmanns eru einstök
á Íslandi og reyndust mikil-
vægt innlegg í vinnu að hættu-
matinu.

Áhætta fólks vegna ofan-
flóða er reiknuð ef unnt er en
annars er niðurstaðan sam-
bland af reikningum og hug-
lægu mati. Mikill munur er á
umfangi hættusvæða eftir því

hvaða mat hefur verið lagt á
aðrar snjóflóðaaðstæður en
lögun hlíðarinnar, svo sem
tíðni flóða og staðbundin
snjóalög. Víða á Ísafirði og í
Hnífsdal eru hættusvæði t.d.
dregin mun nær hlíðinni en ef
eingöngu væri miðað við sjálft
landslagið (lögun hlíðarinn-
ar). Dæmi um þetta eru svæð-
in undir Gleiðarhjalla og
Bakkahyrnu.

Mörk hættusvæðaMörk hættusvæðaMörk hættusvæðaMörk hættusvæðaMörk hættusvæða
ákveðin í reglugerðákveðin í reglugerðákveðin í reglugerðákveðin í reglugerðákveðin í reglugerð
Í reglugerð um hættumat

vegna ofanflóða er tiltekið að
miða skuli mörk hættusvæða
við áhættu einstaklinga og er
hún nánar tiltekið skilgreind
sem árlegar dánarlíkur vegna
ofanflóða. Áhættuviðmiðið
gerir kleift að bera saman of-
anflóðaáhættu og áhættu af

völdum annarra þátta. Áhætta
(dánarlíkur) Íslendinga í bíla-
umferðinni er t.d. á bilinu 0,5–
1 af 10.000 á ári. Heildar-
áhætta barna á aldrinum 1–15
ára er um 2 af 10.000 á ári
sem skiptist um það bil að
jöfnu milli slysa og annarra
orsaka. Á þeim svæðum, þar
sem er nokkur eða veruleg
snjóflóðahætta, má hins vegar
ætla að áhætta vegna snjó-
flóða sé um 5–10 af 10.000 á
ári. Þar eru dánarlíkur vegna
snjóflóða svo háar að snjóflóð
eru ein af veigamestu dánar-
orsökum fólks og líklegt er að
um eða yfir 1 af hverjum 20
íbúum endi ævina í snjóflóða-
slysi fremur en af öðrum or-
sökum. Slík áhætta er augljós-
lega langt yfir þeim mörkum
sem hægt er að sætta sig við.
Snjóflóðaslysin í Súðavík og
á Flateyri 1995 hafa fært okk-

ur heim sanninn um að þetta
áhættumat er ekki bara leikur
að tölum. Til samanburðar má
geta þess að ætla má að áhætta
Sunnlendinga vegna jarð-
skjálfta geti verið u.þ.b. 1 af
100.000 á ári.

Ákveðið hefur verið að
áhætta vegna ofanflóða, sem
er 0,2 af 10.000 á ári eða
minni, sé „viðunandi“, þ.e.
að ekki sé ástæða til að gera
ráðstafanir til að minnka
áhættu fólks á svæðum þar
sem áhættan er innan þessara
marka. Byggð er því miður
víða mjög nálægt fjallshlíðum
með tilheyrandi áhættu sem
getur verið allt að 50 sinnum
meiri en það sem telst ,,við-
unandi”. Afleiðingin er óhjá-
kvæmilega sú að hættusvæðin
eru dregin mörg hundruð
metra inn í byggðina þar sem
ástandið er verst – í þágu ör-
yggis íbúanna.

Hættusvæði eru af þremur
gerðum samkvæmt reglugerð-
inni. Neðst er svæði A og telst
áhætta neðan þess viðunandi.
Ofan þess og nær hlíðinni er
svæði B og er áhætta neðst á
því þrefalt meiri. Efst er svæði
C og er áhætta neðst á því
metin tífalt meiri en neðst á
svæði A. Notkun hættusvæða
er sett ýmis takmörk og eru
þau mismunandi eftir því
hvort um svæði A, B eða C er
að ræða.

HættumatslínurHættumatslínurHættumatslínurHættumatslínurHættumatslínur
og forsendurog forsendurog forsendurog forsendurog forsendur

Snjóflóð hefur einu sinni
fallið á íbúðarhús í Holta-
hverfi. Auk þess eru heimildir
um flóð alllangt inn á svæðið
áður en hverfið byggðist.
Snjósöfnun er ólíkleg en
hverfið stendur nærri fjalls-
hlíðinni og því eru mörg hús á
hættusvæðum.

Þrátt fyrir að ekki séu heim-
ildir um stór snjóflóð úr Eyr-
arhlíð neðan Gleiðarhjalla eru

aðstæður þannig að snjóflóð
og aurskriður geta ógnað hús-
um. Möguleg upptök snjó-
flóða eru í hlíðinni og húsin
standa nærri henni eða jafnvel
í henni. Því er umtalsverður
hluti svæðisins innan hættu-
marka en fá hús eru á mesta
hættusvæðinu, þ.e. hættu-
svæði C. Lega hættumatslín-
anna neðan Gleiðarhjalla end-
urspeglar það álit að tiltölu-
lega lítil hætta sé á svæðinu
miðað við þekktar snjóflóða-
hlíðar.

Við Seljaland rétt utan
Seljalandshverfis hefur snjó-
flóð fallið í sjó fram. Á innri
hluta svæðisins veitir Selja-
landsmúli nokkra vernd með
því að hægja á flóðum og
beina þeim utar. Snjósöfnun á
svæðinu er mun ólíklegri en
ofan Seljalandsdal. Nær allt
Seljalandshverfi telst vera á
hættusvæði C.

Neðan Seljalandshlíðar,
milli Seljalands og Gleiðar-
hjalla, hafa snjóflóð víða fallið
í sjó fram. Allt svæðið er talið
vera á hættusvæði C.

Úr Bakkahyrnu sunnan
Hnífsdals hefur einu sinni fall-
ið flóð niður á efstu hús. Upp-
takasvæðið í hlíðinni er stórt
en snjósöfnun ólíkleg. Húsin
standa nærri hlíðinni og er
nokkur fjöldi húsa innan
marka hættusvæðis C.

Snjóflóð eru tíð úr giljum
Búðarhyrnu norðan Hnífsdals
og m.a. féll þar mannskætt
flóð árið 1910. Snjór safnast í
upptakasvæðin í helstu úr-
komuáttum að vetri. Öll
byggðin norðan ár telst vera á
hættusvæðum. Þar hafa mörg
íbúðarhús verið keypt upp til
þess að draga úr hættu á slys-
um.

Frekari upplýsingar um
hættumatið má sækja á vefsíð-
um Veðurstofunnar.

– Þorsteinn Arnalds, verk-
fræðingur.

„Veðurstof-„Veðurstof-„Veðurstof-„Veðurstof-„Veðurstof-
an meturan meturan meturan meturan metur
mikilsmikilsmikilsmikilsmikils
þekkinguþekkinguþekkinguþekkinguþekkingu
heima-heima-heima-heima-heima-
manna semmanna semmanna semmanna semmanna sem
fylgst hafafylgst hafafylgst hafafylgst hafafylgst hafa
með veður-með veður-með veður-með veður-með veður-
fari og nátt-fari og nátt-fari og nátt-fari og nátt-fari og nátt-
úrunni“úrunni“úrunni“úrunni“úrunni“

Samþykkt að selja gamla skólahúsið í Holti í ÖnundarfirðiSamþykkt að selja gamla skólahúsið í Holti í ÖnundarfirðiSamþykkt að selja gamla skólahúsið í Holti í ÖnundarfirðiSamþykkt að selja gamla skólahúsið í Holti í ÖnundarfirðiSamþykkt að selja gamla skólahúsið í Holti í Önundarfirði

Holtsskóli verður kirkju-, fé-Holtsskóli verður kirkju-, fé-Holtsskóli verður kirkju-, fé-Holtsskóli verður kirkju-, fé-Holtsskóli verður kirkju-, fé-
lags- og menningarmiðstöðlags- og menningarmiðstöðlags- og menningarmiðstöðlags- og menningarmiðstöðlags- og menningarmiðstöð

– salan léttir mjög á bæjarsjóði vegna mikils rekstrarkostnaðar

Bæjaryfirvöld á Ísafirði
hafa ákveðið að taka kaup-
tilboði Prestssetrasjóðs í
skólahúsið í Holti í Önund-
arfirði eftir að svar mennta-
málaráðuneytis varðandi
málið hefur borist seint og
um síðir. Í sumar gerði
Prestssetrasjóður tilboð upp
á 2,5 milljónir króna í „allar
fasteignir grunnskólans í
Holti“ en þar er reyndar ein-
ungis um að ræða gamla
skólahúsið ásamt nýrri við-
byggingum.

Tilgangur sjóðsins með
kaupunum er ekki að eiga
húsið til frambúðar, heldur
er ætlunin að stofnað verði
félag sem leysi það til sín
og reki þar kirkju-, félags-
og menningarmiðstöð.
Prestssetrasjóður er eigandi
lóðarinnar sem húsið stend-
ur á en hún er hluti af landi
prestssetursins í Holti.

Þar eð ríkissjóður og Ísa-
fjarðarbær eru sameigendur
að skólahúsinu í Holti, þar
sem ríkið telst eiga rúman
helming, leitaði bærinn
þegar í sumar eftir afstöðu
menntamálaráðuneytisins
til kauptilboðs Prestssetra-
sjóðs. Svar barst fyrir stuttu
og telur ráðuneytið tilboðið
„eftir atvikum viðunandi og
mælir með að því verði tek-

ið“. Í bréfi Halldórs Halldórs-
sonar, bæjarstjóra, til bæjar-
ráðs Ísafjarðarbæjar um þetta
mál segir m.a.:

„Undirritaður gerði tillögu
að skiptingu rekstrarkostn-
aðar milli eignaraðila frá þeim
tíma sem skólahald lagðist af

í Holti. Því var hafnað af hálfu
ráðuneytisins enda skilgreint
í grunnskólalögum að rekstr-
arkostnaður fellur á sveitarfé-
lögin án tillits til þess hvort
skólahald er í húsnæðinu eða
ekki. Mestu skiptir varðandi
sölu Holtsskóla að Ísafjarðar-

bær nýtir þetta húsnæði lítið
sem ekkert í dag. Rekstrar-
kostnaður þess er á bilinu
600-700 þúsund á hverju
ári. Þann kostnað losnar
sveitarfélagið við eftir
sölu.“

Skólahúsið í Holti í Önundarfirði.
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Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni hélt aðalfund sinn á laugardagRætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni hélt aðalfund sinn á laugardagRætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni hélt aðalfund sinn á laugardagRætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni hélt aðalfund sinn á laugardagRætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni hélt aðalfund sinn á laugardag

Veittu Íslandssögu og Klofningi á SuðureyriVeittu Íslandssögu og Klofningi á SuðureyriVeittu Íslandssögu og Klofningi á SuðureyriVeittu Íslandssögu og Klofningi á SuðureyriVeittu Íslandssögu og Klofningi á Suðureyri
viðurkenningar fyrir framlag til félagsmálaviðurkenningar fyrir framlag til félagsmálaviðurkenningar fyrir framlag til félagsmálaviðurkenningar fyrir framlag til félagsmálaviðurkenningar fyrir framlag til félagsmála

Fyrirtækjunum Íslands-
sögu og Klofningi á Suður-
eyri voru á aðalfundi Róta,

félags áhugafólks um
menningarfjölbreytni,

veittar viðurkenningar
fyrir framlag sitt til félags-
mála. Fundurinn var hald-

inn í Faktorshúsinu í
Hæstakaupstað á Ísafirði á
laugardag. Á sameiginlegri

árshátíð fyrirtækjanna í
vor var skemmtidagskrá

þar sem fulltrúar hinna tíu
þjóðarbrota sem manna

fiskvinnslur þeirra komu
fram og skemmtu.

„Það skiptir miklu máli

Frá aðalfundi Róta í Hæstakaupstaðarhúsinu.

fyrir aðkomufólk að mór-
all á vinnustað sé góður.

Að sjálfsögðu skiptir það
alla starfsmenn máli en

hjá aðkomufólki getur það
ráðið úrslitum um það

hvort fólk nái að fóta sig
eða ekki“, segir Ingibjörg
Daníelsdóttir (Inga Dan),

fráfarandi formaður Róta,
varðandi þessar viður-

kenningar til fyrirtækj-
anna. Á aðalfundinum

voru gerðar breytingar á
lögum Róta sem felast

aðallega í því að félags-
gjöld verða felld niður, auk

þess sem starfsemi félags-

ins einskorðast ekki lengur
við Vestfirði. Í undirbún-

ingi er að fá samtökin
United Against Racism til
að halda námskeið á Vest-

fjörðum, en þau hafa boð-
ist til að gera slíkt á eigin

kostnað, að sögn Ingi-
bjargar Daníelsdóttur. Ný

stjórn Róta var kjörin á

fundinum. Aðal- og vara-
menn eru Dorothee K. Lu-

becki, Dragana Zastavni-
kovic, Elísabet M. Ást-

valdsdóttir, Jóhanna Krist-

jánsdóttir, Michaela Krist-
in-Kali, Pimonlask Rodpi-
take, Vadim Fedorov, Guð-

rún Sigurðardóttir og
Roland Smelt.

Óðinn Gestsson og Guðni Einarsson, framkvæmdastjórar Íslandssögu og Klofnings, taka við viðurkenningunum úr
hendi Ingibjargar Daníelsdóttur.



MIÐVIKUDAGUR 4. DESEMBER 2002      17

Frauke Elisabeth Eckhoff, Guðrún Sigurðardóttir, Kristín Björnsdóttir og Elísabet Ást-
valdsdóttir voru á meðal fundargesta.

Roland Smelt (lengst til vinstri) er á meðal stjórnarmanna í Rótum.
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SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 7. desember kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 7. desember kl. 16:20

Íslandsmótið í handbolta karla: Haukur – KA

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 4. desember kl. 19:30
Enski boltinn: Chelsea – Everton
Laugardagur 7. desember kl. 11:45

Enski boltinn: Manchester United – Arsenal
Sunnudagur 8. desember kl. 15:45

Enski boltinn: Tottenham Hotspur – WBA
Mánudagur 9. desember kl. 19:50

Enski boltinn: Sunderland – Manchester City
Þriðjudagur 10. desember kl. 19:30

Meistaradeild Evrópu: Arsenal – Valencia
Þriðjudagur 10. desember kl. 21:40

Meistaradeild Evrópu: Barcelona – Newcastle
Miðvikudagur 11. desember kl. 19:30

Meistaradeild Evrópu: Manchester United – Deportivo

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2

Laugardagur 7. desember kl. 14:45
Enski boltinn: Everton – Chelsea / Charlton – Liverpool

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 6. desember

16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (58:89)
18.25 Falin myndavél (48:60)
18.48 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Aftur til Oz. (Return to Oz) Æv-
intýramynd frá 1985 þar sem Dórótea
snýr aftur til Oz og kemst í hann krappan.
Aðalhlutverk: Fairuza Balk, Nicol Willi-
amson, Jean Marsh og Piper Laurie.
22.05 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í þættinum í kvöld er Björn Jörundur
Friðbjörnsson.
22.50 Síðasti spæjarinn. (The Last De-
tective) Bresk sakamálamynd frá 2001
um rannsóknarlögreglumann sem ramb-
ar fyrir tilviljun á vísbendingar sem varpa
ljósi á gamalt morðmál. Aðalhlutverk:
Peter Davison, Rob Spendlove, Joanne
Frogatt og Sean Hughes.
00.25 Frambjóðandinn. (The Cont-
ender) Bandarísk bíómynd frá 2000.
Kona er í fyrsta skipti tilnefnd sem vara-
forseti Bandaríkjanna en sögusagnir um
fortíð hennar gera henni erfitt fyrir. Að-
alhlutverk: Gary Oldman, Joan Allen,
Jeff Bridges og Christian Slater. e.
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 7. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Stubbarnir (63:90)
09.26 Malla mús (36:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.36 Póstkassinn
09.45 Fallega húsið mitt (23:30)
09.52 Lísa (12:13)
09.57 Ævintýri jólasveinsins (2:26)
10.09 Póstkassinn
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (38:40)
10.45 Hundrað góðverk (18:20)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise (9:26)
12.50 Svona var það (11:27)
13.15 Mósaík
13.50 Jóladagskráin
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik Hauka og KA í Esso-
deild karla.
17.55 Táknmálsfréttir
18.02 Forskot (40:40)
18.48 Jóladagatalið
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.55 Einstök nótt. (One Special Night)
Bíómynd frá 1999. Maður sem heim-
sækir konu sína á sjúkrahæli fær far
heim með einum lækninum þar. Þau
teppast í hríðarbyl og verða að eyða
nóttinni saman í kofa. Aðalhlutverk: Julie
Andrews og James Garner.
22.30 Evrópsku kvikmyndaverðlaunin
Upptaka frá afhendingu Felixverðlaun-
anna, evrópsku kvikmyndaverðlaunanna
sem fram fór í Róm fyrr í kvöld.
00.05 Þögnin fyrir hvellinn. (Die Stille
nach dem Schuss) Þýsk bíómynd frá
2000 um unga hryðjuverkakonu sem
sest að í Austur-Þýskalandi undir nýju
nafni og lendir í klípu þegar Þýskaland
sameinast í eitt ríki. Aðalhlutverk: Bibi-
ana Beglau, Richard Kropf, Martin Wutt-
ke og Nadja Uhl.
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 8. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.55 Bubbi byggir (11:26)
09.57 Ævintýri jólasveinsins (4:26)
10.06 Stundarkorn
10.12 Kobbi (7:13)
10.28 Harry og hrukkudýrin (2:4)
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Spaugstofan
11.35 Laugardagskvöld með Gísla
12.15 Mósaík
12.50 Djassleikarinn í gúlaginu (The
Jazzman from the Gulag) Heimildar-
mynd um djassleikarann Adolf “Eddy”
Rosner sem flýði Þýskaland nasismans
austur til Póllands og þaðan til Sovétríkj-
anna. Þar kynnti hann djass, naut hylli
Stalíns og varð stjarna en féll síðar úr
náð og var dæmdur til gúlagsvistar. e.
13.50 Af fingrum fram
14.30 Sauðaþjóðin.
15.15 Jólaþáttur Nigellu
16.05 Heima er bezt (1:3) Í þættinum
verður ekta dönsk aðventustemming
með eplaskífum, jólaglöggi, smákökum

og ljúffengu heimagerðu konfekti.
Gestgjafar eru kökugerðarmeistararnir
Þormar Þorbergsson og Tine Burr Han-
sen.
16.30 Maður er nefndur
17.05 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Hænur í borg
18.48 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Taraf de Haïdouks
20.45 Vesalingarnir (1:4) (Les miséra-
bles) Barátta hins göfuglynda Valjeans
og lögregluforingjans Javerts og lifandi
lýsingar á hetjum og skálkum hafa gert
Vesalingana eftir Victor Hugo að einni
vinsælustu sögu sem um getur. Meðal
leikenda eu Gérard Depardieu, John
Malkovich, Virginie Ledoyen, Christian
Clavier og Jeanne Moreau.
22.20 Helgarsportið
22.45 Einn koss enn. (One More Kiss)
Skosk bíómynd frá 1998. Krabbameins-
sjúk kona fer heim til til aldraðs föður
síns og gamals vinar á Englandi og tekst
þar á við líf sitt og tilfinningar. Aðalhlut-
verk: Gerald Butler, James Cosmo Val-
erie Edmond og Valerie Gogan.
00.25 Kastljósið
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Til leigu er einstaklingsíbúð á
Eyrinni á Ísafirði frá 1. desem-
ber nk. Sanngjörn leiga. Uppl. í
síma 867 5161 síðla dags og á
kvöldin.

Torgsala! Hin árlega jólatorgsala
Styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar verður haldin nk. laugar-
dag, 7. desember, á Silfurtorgi
og hefst kl. 15:00. Margt fall-
egt og gott verður þar til sölu
s.s. laufabrauð, lummur, kakó,
tertur, kransar og fleira.

Til sölu er lítið notaður flotgalli.
Stærð large. Verð kr. 10 þús.
Á sama stað er til sölu lítil, 2ja
borða rafmagnsorgel á kr. 20
þús. Uppl. í síma 456 4757.

Tvíburaforeldrar í Ísafjarðarbæ!
Samvera verður haldin í Sigurð-
arbúð á Skeiði, laugardaginn 7.
desember kl. 12-14. Mætum
öll með tvúburana okkar og
systkini þeirra og höfum það
skemmtilegt.

Fundur stuðningshópa Krabba-
meinsfélagsins Sigurvonar verð-
ur haldinn fimmtudaginn 5. des-
ember kl. 20:30 að Sindragötu
11. Stjórnin.

Foreldri til foreldris! Foreldrar
barna með hegðunarvanda s.s.
ofvirkni, misþroska, þráhyggju,
áráttu o.fl. Munið fundinn í
kvöld kl. 20:30 í gamla skólan-
um í Hnífsdal.

Til sölu er rimlarúm á kr. 6 þús.
Lítur vel út. Upplýsingar í síma
456 5057.

Til sölu er MMC Pajero, stuttur
árg. 88. Uppl. í síma 456 3501.

Til sölu er Brio barnavagn og kerra.
Uppl. í síma 848 6013.

Til sölu er MMC Space Wagon, ek-
inn 57 þús. km. Nýskoðaður.
Uppl. í síma 864 3178.

Sturtuklefi fæst fyrir lítið. Uppl.
gefur Hulda í síma 848 7245.

Til sölu er ungbarnabílstóll fyrir 0-
9 mánaða. Einnig barnabílstóll fyrir
9-16 kg. Uppl. í síma 456 3143.

Til sölu er Siemens tauþurrkari.
Uppl. í síma 456 3748.

Til sölu er MMC L-300 minibus, 8
manna. Sumar- og vetrardekk á
felgum fylgja. árg. 1988. Uppl. í
síma 868 4080.

Til sölu er Honda Accord árg. 88
með dráttarkúlu. Skoðaður 03.
Ný nagladekk. Verð kr. 30 þús.
stgr. Uppl. í síma 456 3496.

Til sölu eða leigu er 218m² ein-
býlishús að Móholti 9 sem er fimm
herb., bílskúr og garður. Verð kr.
11,9 millj. Uppl. í síma 896 2880.

Til sölu er ársgamall 50 ltr. OZO
hitavatnskútur, 220V. Fæst á hálf-
virði. Á sama stað fæst Emmaljunga
kerra með skermi og svuntu fyrir
lítinn pening. Uppl. í símum 847
3051 eða 456 4469.

Brúnn og blár bakpoki týndist á
mánudag í síðustu viku á Ísafirði. Í
pokanum er júdógalli. Finnandi er
vinsamlegast beðinn að hafa sam-
band í síma 690 9231.

Til sölu er Britax barnabílstóll fyrir
eldri en 6 mánaða. Verð kr. 7.000.
Uppl. í síma 869 3128.

Rúm fæst gefins eða selst ódýrt.
Rúmið er 90 cm á breidd og tveir
metrar á lengd. Upplýsingar í síma
849 0140.

Föstudagur 6. desember
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
12.30 Í fínu formi
12.45 Three Sisters (11:16)
13.10 Jonathan Creek (18:18)
14.00 The Education of Max
14.45 Ved Stillebækken (23:26)
15.10 Tónlist
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Saga jólasveinsins
17.20 Neighbours
17.45 Fear Factor (8:9)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Hounded. (Með hund á hælunum)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna.
Strákarnir Jay og Ronny keppa um skóla-
styrk og þar stendur sá síðarnefndi betur
að vígi. Ronny er nefnilega sonur skóla-
stjórans og lærimeistarinn beitir öllum
brögðum til að “rétti” nemandinn fái
styrkinn. Og ekki batnar ástandið hjá
Jay þegar hundur skólastjórans blandast
í málið með eftirminnilegum hætti.  Aðal-
hlutverk: Tahj Mowry, Shia LaBeouf,
Craig Kirkwood.
21.00 Gnarrenburg (5:10)
21.45 Land og Synir. Land og synir eru
í hópi allra vinsælustu hljómsveita lands-
ins. Hreimur og félagar hafa starfað sam-
an um nokkurra ára skeið og sent frá sér
hvern smellinn á fætur öðrum. Happy
Endings heitir nýjasta geislaplata sveitar-
innar en öll lögin eru flutt á ensku. Er-
lendir aðilar komu að útgáfu plötunnar
en kannski verða Land og synir næsta ís-
lenska hljómsveitin til að öðlast heims-
frægð.
22.30 Gangster No. (Höfuðpaurinn)
Ungur, breskur harðjaxl svífst einskis til
þess að verða leiðtogi einnar illræmdustu
glæpaklíku í Bretlandi.  Aðalhlutverk:
Malcolm McDowell, David Thewlis, Paul
Bettany.
00.05 The Negotiator. (Samningamað-
urinn) Þegar hryðjuverkamenn taka fólk
í gíslingu í Chicago er ætíð kallað á einn
mann, Danny Roman. Hann er fær í sínu
fagi en allt í einu snýst taflið við. Danny
er sakaður um morð og þarf nú að fara
sjálfur á stúfana til þess að finna söku-
dólgana. Leit hans berst til höfuðstöðva
innra eftirlits Chicago-lögreglunnar þar
sem hann tekur gísla og krefst þess jafn-
framt að starfsbróðir hans, Chris Sabian,
verði kallaður á vettvang til að leiða
málið til lykta.  Aðalhlutverk: Samuel L.
Jackson, Kevin Spacey, J.T. Walsh.
02.20 Crackers. (Innbrotsþjófar) Miss-
ion-hverfið er heldur skrautlegt samfélag
í San Francisco borg. Veðlánarinn í
hverfinu hefur haft nóg að gera og nú
álíta nokkrir félagar að tími sé kominn
til að brjóta upp peningageymsluna hans
og láta íbúa hverfisins njóta ávaxtanna.
Aðalhlutverk: Donald Sutherland, Jack
Warden.
03.45 Ultraviolet (6:6) (Vampírur taka
völdin) Michael ákveður að reyna að
bjarga Kirsty upp á eigin spýtur úr klóm
Jacobs.
04.35 Ísland í dag, íþróttir og veður.
Þau Guðrún og Snorri Már.
05.00 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
08.35 Saga jólasveinsins
09.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Digimon
11.25 Friends I (22:24)
11.50 Bold and the Beautiful
13.35 Viltu vinna milljón?
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
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Dharma og Greg (4:24)
20.00 Spin City (16:22)
20.25 Someone Like You. (Maður eins
og þú) Rómantísk gamanmynd. Jane
Goodale er ekki ánægð þegar kærastinn
segir henni upp. En í stað þess að leggjast
í þunglyndi ákveður Jane að kynna sér
ítarlega hið rétta eðli karlmanna. “Rann-
sóknir” hennar taka hins vegar óvænta
stefnu og brátt er hún álitin vera sér-
fræðingur í samskiptum kynjanna!  Aðal-
hlutverk: Ashley Judd, Greg Kinnear,
Hugh Jackman, Marisa Tomei.
22.00 The Mexican. (Mexíkóinn) Gam-
anmynd með hæfilegri blöndu af hasar
og rómantík! Jerry Welbach hafa verið
settir tveir afarkostir. Glæpaforinginn vill
að að hann sæki ómetanlega byssu til
Mexíkós og kærasta Jerrys vill að hann
gerist löghlýðinn borgari. Jerry velur
fyrri kostinn og heldur suður á bóginn.
Hann finnur byssuna auðveldlega en
þegar halda á heim á leið vandast málið.
Það er engu líkara en byssunni fylgi álög
og undan þeim mun Jerry ekki losna svo
glatt. Aðalhlutverk: Brad Pitt, Julia Ro-
berts, James Gandolfini, Gene Hackman.
00.05 Primary Colors. (Í fánalitunum)
Kosningalið Jacks Stantons, forsetafram-
bjóðanda demókrata, reynir að breiða
yfir kynlífshneyksli sem ógnar kosninga-
baráttu hans og fjórum árum í viðbót í
Hvíta húsinu. Skemmtileg satíra um póli-
tík með einvala leikaralið.  Aðalhlutverk:
John Travolta, Emma Thompson, Billy
Bob Thornton, Kathy Bates.
02.25 Bound. (Í böndum) Ceasar sér um
að koma peningum mafíunnar í umferð
og hefur nú tvær milljónir dala undir
höndum. Hann lætur ekkert slá sig út af
laginu eða hvað? Tvær kynþokkafullar
og eldklárar dömur gætu kannski ruglað
hann í ríminu. Það eru stúlkurnar Vita
Violet og Corky sem girnast hvor aðra
og milljónirnar tvær. Aðalhlutverk: Jenn-
ifer Tilly, Joe Pantoliano, Gina Gershon.
04.10 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.35 Saga jólasveinsins
09.55 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Greg the Bunny (12:13)
12.00 Neighbours
13.55 60 mínútur
14.40 The Parent Trap
16.45 Einn, tveir og elda átt í fjörinu.
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Norah Jones. (Norah Jones á
tónleikum) Norah Jones er nafn sem tón-
listarunnendur eiga eftir að heyra oft í
framtíðinni. Djassinn hefur verið henni
hugleikinn en á fyrstu plötu Noruh, Come
Away With Me, eru samt aðrar tónlistar-
stefnur ríkjandi. Rödd hennar þykir
einstök og það fengu aðdáendur hennar
á tónleikunum í New Orleans svo sannar-
lega að heyra.
21.45 60 mínútur
22.30 Titus. Stórbrotin mynd byggð á
einni af harmsögum Williams Shake-
speare. Titus, sigursæll hershöfðingi,
snýr aftur til Rómar. Hann hefur unnið
gott starf fyrir heimsveldið og kemur
færandi hendi með dýrmæta fanga. En
gleðin er skammvinn því ófriðurinn
virðist elta Titus uppi. Aðalhlutverk: Ant-
hony Hopkins, Jessica Lange, Osheen
Jones.
01.05 Silent Witness (4:6) (Þögult vitni)
Lík annarar stúlku finnst í frysti á Hutton
setrinu og þegar vinkona stúlkunnar

hverfur lenda Sam og lögreglan í
kapphlaupi við tímann í von um að bjarga
lífi hennar.
01.55 Tónlistarmyndbönd
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18.00 Sportið með Olís
18.30 Trans World Sport
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 South Park 6 (9:17)
20.30 Harry Enfield´s Brand Spankin.
Grínistinn Harry Enfield lætur allt
flakka. Þættir hans hafa vakið mikla at-
hygli enda eru persónurnar óborganlegar
og hremmingar þeirra með ólíkindum.
Harry Enfield er breskur og vafalaust
koma einhverjar persónur hans kunnug-
lega fyrir sjónir.
21.00 Dags. (Glatað lið) Áströlsk kvik-
mynd um léttgeggjaðan náunga sem fær
þá flugu í höfuðið að komast í heims-

Brad Pitt og Julia Roberts leika aðalhlutverkin í gamanmyndinni Mexí-Brad Pitt og Julia Roberts leika aðalhlutverkin í gamanmyndinni Mexí-Brad Pitt og Julia Roberts leika aðalhlutverkin í gamanmyndinni Mexí-Brad Pitt og Julia Roberts leika aðalhlutverkin í gamanmyndinni Mexí-Brad Pitt og Julia Roberts leika aðalhlutverkin í gamanmyndinni Mexí-
kóinn eða The Mexican, sem Stöð 2 sýnir kl. 22:00 á laugardagskvöld.kóinn eða The Mexican, sem Stöð 2 sýnir kl. 22:00 á laugardagskvöld.kóinn eða The Mexican, sem Stöð 2 sýnir kl. 22:00 á laugardagskvöld.kóinn eða The Mexican, sem Stöð 2 sýnir kl. 22:00 á laugardagskvöld.kóinn eða The Mexican, sem Stöð 2 sýnir kl. 22:00 á laugardagskvöld.
Jerry Welbach hafa verið settir tveir afarkostir. Glæpaforinginn vill aðJerry Welbach hafa verið settir tveir afarkostir. Glæpaforinginn vill aðJerry Welbach hafa verið settir tveir afarkostir. Glæpaforinginn vill aðJerry Welbach hafa verið settir tveir afarkostir. Glæpaforinginn vill aðJerry Welbach hafa verið settir tveir afarkostir. Glæpaforinginn vill að
hann sæki ómetanlega byssu til Mexíkós og kærasta Jerrys vill aðhann sæki ómetanlega byssu til Mexíkós og kærasta Jerrys vill aðhann sæki ómetanlega byssu til Mexíkós og kærasta Jerrys vill aðhann sæki ómetanlega byssu til Mexíkós og kærasta Jerrys vill aðhann sæki ómetanlega byssu til Mexíkós og kærasta Jerrys vill að
hann gerist löghlýðinn borgari. Jerry velur fyrri kostinn og heldur suð-hann gerist löghlýðinn borgari. Jerry velur fyrri kostinn og heldur suð-hann gerist löghlýðinn borgari. Jerry velur fyrri kostinn og heldur suð-hann gerist löghlýðinn borgari. Jerry velur fyrri kostinn og heldur suð-hann gerist löghlýðinn borgari. Jerry velur fyrri kostinn og heldur suð-
ur á bóginn. Hann finnur byssuna auðveldlega en þegar hann hyggstur á bóginn. Hann finnur byssuna auðveldlega en þegar hann hyggstur á bóginn. Hann finnur byssuna auðveldlega en þegar hann hyggstur á bóginn. Hann finnur byssuna auðveldlega en þegar hann hyggstur á bóginn. Hann finnur byssuna auðveldlega en þegar hann hyggst
halda heim á leið vandast málið. Það er engu líkara en að byssunnihalda heim á leið vandast málið. Það er engu líkara en að byssunnihalda heim á leið vandast málið. Það er engu líkara en að byssunnihalda heim á leið vandast málið. Það er engu líkara en að byssunnihalda heim á leið vandast málið. Það er engu líkara en að byssunni
fylgi álög og undan þeim mun Jerry ekki losna svo glatt.fylgi álög og undan þeim mun Jerry ekki losna svo glatt.fylgi álög og undan þeim mun Jerry ekki losna svo glatt.fylgi álög og undan þeim mun Jerry ekki losna svo glatt.fylgi álög og undan þeim mun Jerry ekki losna svo glatt.
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Suðaustan 18-23 m/s og
rigning sunnan- og vest-

anlands, en hægari vind-
ur og úrkomulítið norð-
austantil. Sunnan- og

suðvestan 10-15 m/s og
skúrir síðdegis, síst þó

norðanlands. Hiti 4-9 stig.
Horfur á föstudag:

Fremur hæg suðlæg eða
breytileg átt og skúrir, en

úrkomulítið á Norður-
landi. Kólnandi veður.
Horfur á laugardag:

Fremur hæg suðlæg eða
breytileg átt og skúrir, en

úrkomulítið á Norður-
landi. Kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:

Stíf suðaustanátt og rign-
ing, einkum suðaustantil

og hiti 3 til 8 stig.
Horfur á mánudag:

Stíf suðaustanátt og rign-
ing, einkum suðaustantil

og hiti 3 til 8 stig.

metabók Guiness. Hann rekur mynd-
bandaleigu og fær vin sinn til að fremja
þar rán kvöld eftir kvöld. Í fyrstu gengur
allt vel en þegar þjófurinn rænir einum
viðskiptavininum vandast málið.  Aðal-
hlutverk: Tanya Bulmer, David Callan,
Daniel Cordeaux.
22.25 I Want You. (Bara þig) Helen á
sér tvo ólíka vonbiðla. Annar þeirra er
14 ára mállaus strákur sem tekur samtöl
fólks upp á segulband og hinn er gamall
kærasti hennar sem varð föður hennar
að bana.  Aðalhlutverk: Rachel Weisz,
Alessandro Nivola, Labina Mitevska.
23.50 Lawnmower Man 2. (Slátturmað-
urinn) Spennumynd sem gerist í Los
Angeles framtíðarinnar. Aðalsöguhetjan,
Jobe, er ekki til fyrirmyndar. Hann hefur
þróað tölvuforrit sem mun gera honum
kleift að breyta gjörvallri framtíðinni til
hins verra.  Aðalhlutverk: Patrick Bergin,
Matt Frewer, Austin O´Brien.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur
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11.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Arsenal.
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (12:22)
20.00 MAD TV
21.00 Passion in the Desert. (Ást í
eyðimörkinni) Dramatísk ævintýramynd.
Augustin og Jean-Michel verða viðskila
við félaga sína í franskri hersveit í
Egyptalandi. Þeir ráfa um eyðimörkina
og virðast eiga litla möguleika á að kom-
ast lifandi til byggða.  Aðalhlutverk: Ben
Daniels, Michel Piccoli, Paul Meston.
22.30 Hnefaleikar-Evander Holyfield.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Atl-
antic City í Bandaríkjunum. Á meðal
þeirra sem mætast eru fyrrverandi heims-
meistarar í þungavigt, Evander Holyfield
og Hasim Rahman.
00.30 Another Japan (8:12)
00.55 Bride on the Run. Erótísk mynd.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur
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15.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Tottenham Hotspur og WBA.
18.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 Rejseholdet (10:16)
21.00 Proposition. (Tilboð) Þessi drama-
tíska kvikmynd gerist í Boston árið 1935.
Hefðarfólkið Arthur og Eleanor Barret
hafa lengi reynt að eignast barn en kom-
ast svo að því að Arthur er ófrjór. Þau fá
því háskólanemann Roger Martin til að
gera Eleanor ólétta en háskólastúdentinn
ungi verður ástfanginn af hefðarkonunni.
Inn í atburðarásina flækist dularfullur
prestur sem leggur mikið á sig til að leið
hans og hjónanna liggi ekki saman.  Aðal-
hlutverk: Kenneth Branagh, Madeleine
Stowe, William Hurt.
22.50 True Friends. (Vinir í raun) Juan
Jose, Joey og Louie alast upp saman í
spænska hluta Harlem í New York og
eru enn óaðskiljanlegir þó að þeir séu
orðnir fullorðnir. Áhrifarík mynd sem
sýnir að raunveruleikinn getur oft verið
miskunnarlaus og oft erfitt að fóta sig í
lífinu.  Aðalhlutverk: James Quattrochi,
Loreto Mauro, Rodrigo Botero.
00.25 Joyride. (Út að aka) Það er eftir
því tekið þegar glæsilegri bifreið er ekið
að gistihúsinu í litla bænum. Hér gerist
venjulega fátt markvert og koma ungfrú
Smith á staðinn lífgar upp á tilveruna.
Sonur gistihússeigandans tekur bíl gests-
ins traustataki og býður vinum sínum
með sér í bíltúr. Í skotti bílsins leynist lík

og það verður heldur betur upplit á vin-
unum. Ungfrú Smith er enginn venju-
legur ferðamaður heldur kaldrifjaður
leigumorðingi. Aðalhlutverk: Tobey
Maguire, Amy Hathaway, Wilson Cruz,
Christina Naify.
01.55 Dagskrárlok og skjáleikur

20:00 Jamie Kennedy Experiment.
Jamie Kennedy er uppistandari af guðs
náð en hefur nú tekið til við að koma fólki
í óvæntar aðstæður og fylgjast með
viðbrögðum þeirra. Og allt að sjálfsögðu
tekið upp á falda myndavél.
20:30 Everybody Loves Raymond. Ray
og Debra eru venjuleg hjón sem búa í út-
hverfi 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
22:00 Law & Order CI (e) Í þessum
þáttum er fylgst með störfum lögreglu-
deildar í New York en einnig með glæpa-
mönnunum sem hún eltist við Áhorfendur
upplifa glæpinn frá sjónarhorni 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)
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12:30 Silfur Egils.  Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettvang-
ur pólitískrar og málefnalegrar umræðu
og hefur frá upphafi verið einn umtal-
aðasti sjónvarpsþáttur landsins; skemmti-
legur 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 Cybernet
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 og
Karen.
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
og þeim er að hindra það.
21:45 Silfur Egils (e)  Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettvang-
ur pólitískrar og málefnalegrar umræðu
og hefur frá upphafi verið einn umtalað-
asti sjónvarpsþáttur landsins  skemmti-
legur og óháður
23:15 Popppunktur (e) Popppunktur er
Fjölbreyttur og skemmtilegur spurninga-
þáttur þar sem popparar landsins keppa í
poppfræðum.Umsjónarmenn þáttarins
eru þeir Felix Bergsson  og Gunnar Hjálm-
arsson(dr.Gunni).
00:00 Temptation Island  (e)
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18:00 Cybernet (e)
18:30 Popppunktur (e) Popppunktur
er Fjölbreyttur og skemmtilegur spurn-
ingaþáttur þar sem popparar landsins
keppa í poppfræðum.Umsjónarmenn
þáttarins eru þeir Felix Bergsson  og
Gunnar Hjálmarsson(dr.Gunni).
19:30 Jamie K. Experiment (e)
19:50 Heiti Potturinn
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt
fyrir brjósti brenna og neita alfarið að
skrifa upp á að konur sér konum verstar.
20:55 Haukur í horni. Um er að ræða
stutt innslög í anda „Fólk á förnum
vegi“ innslaga Jay Leno í umsjón Hauks
Sigurðssonar. Haukur fer  í bæinn og
hittir fólk og spyr það spurninga um
eitt og annað sem það á að vita svarið
við en er kannski búið að gleyma...
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) Hommavinir-
nir hugumstóru, Jack og Will elda enn
grátt silfur saman með dyggri aðstoð
Grace og Karen.
23:30 Baby Bob. Bob litli er bráð-
þroska - óvenjulega bráðþroska. Hann
er aðeins nokkurra mánaða og altalandi
og hefur unun af að koma foreldrum
sínum í bobba!
00:00 CSI (e)
00:50 Jay Leno (e)
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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 fyrsta sinn í
íslensku sjónvarpi fóru fram prufur í
beinni útsendingu þegar leit stóð yfir
að umsjónarfólki fyrir Djúpu laugina.
Yfir 200 manns sóttu um að fá að spreyta
sig og af þeim voru valdir 10 einstakl-
ingar til að stjórna prufuþætti. Áhorf-
endur völdu síðan þá sem þeim leist
best á og það eru þau Hálfdan Steinþórs-
son og Kolbrún Björnsdóttir sem fengu
það vandasama hlutverk að stýra hinum
sívinsæla stefnumótaþætti í vetur.
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 bb.is – Dagblað

á netinu!

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Foreldrasamvera á fimm-
tudag kl. 10:30 - 12:00.
Kirkjuskóli barnanna á

laugardag kl. 11:00. Að-
ventukvöld sunnudag kl.

20:00.

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er nýlegur Brio barna-
vagn með burðarrúmi og Graco
barnakerra á hálfvirði. Uppl. í
síma 848 3432.

Til sölu er Sharp vídeóvél með
power-zoom, HQ-VHS.L. Með
fylgja hleðslurafhlaða, hleðslu-
tæki, snúrur og taska. Uppl. í
síma 861 7845.

Ég heiti Nóa og er brúnlitförótt
meri á besta aldri og hef gaman
af að ferðast í fallegri náttúru
landsins með góðan knapa á
baki mínu. Ég er búin að eiga
heima á Söndum í Dýrafirði síð-
ustu 10 árin og er tilbúin að
skipta um umhverfi og þóknast
nýjum eiganda. Upplýsingar gef-
ur fóstri minn í síma 456 8328.

Hjartans list! Jólasýning. Hand-
verkshópurinn Drymla í Bolung-
arvík.

Til sölu er MMC Pajero 2,8,
dísel, upphækkaður á 33" dekk,
ekinn 120 þús. km. Uppl. gefur
Valdimar í síma 894 1171.

Til sölu er Bens 300E 4matic
hlaðinn aukabúnaði, árg. 1993,
185 hestöfl, ekinn aðeins 181
þús. km. Sumardekk á álfelgum
og vetrardekk á felgum. Uppl. í
síma 894 5053 og 456 3800.
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Salernisaðstaða á Nátt-
úrugripasafni Bolungar-
víkur hefur lengi verið í
hinum mesta ólestri.
Menningarmálaráð Bol-
ungarvíkur fjallaði um
þetta mál fyrir skömmu
og vill að þegar verði
hafist handa við undir-
búning þess að koma
upp snyrtiaðstöðu á
safninu. Skólastarf við
Náttúrugripasafn Bolung-
arvíkur er stöðugt að
aukast en fyrir utan að
salernisaðstaðan er
„algjörlega óviðunandi“
hafa engin borð eða
stólar verið til á safninu.

ÓviðunandiÓviðunandiÓviðunandiÓviðunandiÓviðunandi
aðstaðaaðstaðaaðstaðaaðstaðaaðstaða

269 börn í 6269 börn í 6269 börn í 6269 börn í 6269 börn í 6
leikskólumleikskólumleikskólumleikskólumleikskólum
Börn í leikskólum Ísa-
fjarðarbæjar eru 269,
flest á Sólborg á Ísafirði
eða 93 og næstflest í
Eyrarskjóli á Ísafirði eða
88. Á Laufási á Þingeyri
eru börnin 32, í Bakka-
skjóli í Hnífsdal 25, á
Grænagarði á Flateyri 17
og í Tjarnarbæ á Suður-
eyri 16 talsins. Þetta
kemur fram í svari for-
stöðumanns Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar við fyrir-
spurn Ragnheiðar Há-
konardóttur bæjarráðs-
manns.

Bílhræin burtBílhræin burtBílhræin burtBílhræin burtBílhræin burt
úr Víkinniúr Víkinniúr Víkinniúr Víkinniúr Víkinni
Anton Helgason heil-
brigðisfulltrúi hefur gefið
bæjaryfirvöldum í Bol-
ungarvík skýrslu um að-
gerðir vegna númers-
lausra bíla og bílhræja í
kaupstaðnum. Í lok októ-
ber fór hann ásamt bæj-
arverkstjóra í eftirlitsferð
um Bolungarvík og límdu
þeir tilkynningar á ellefu
bíla og bílhræ, þar sem
gefinn var frestur til  að
fjarlægja bílana. Eftir að
fresturinn var liðinn ritaði
heilbrigðisfulltrúi bæjar-
yfirvöldum og fól þeim
fyrir hönd að sjá um að
fjarlægja fjóra óskráða
bíla og tvö bílflök, þar
sem eigendur höfðu ekki
gefið sig fram eða sinnt
framangreindum tilmæl-
um. Bæjarfélagið tekur
bílana í sína vörslu í einn
mánuð en hafi þeirra ekki
vitjað að þeim tíma liðnum
verður þeim fleygt.

Nokkrir nemendur Mennta-
skólans á Ísafirði þurfa ekki
að þreyta lokapróf þessarar
haustannar. Er þetta vegna
nýrra regla skólans um mæt-
ingarskyldu og umbun þeirra

nemenda sem sýna sérstak-
lega góða ástundun. „Hafi
nemandi mætt í 95% kennslu-
stunda einhvers áfanga og fái
hann 8 eða hærri vetrareink-
unn í sama fagi, þarf hann

ekki að þreyta lokapróf. Regl-
an var sú að mætti nemandi
sérstaklega vel, fékk hann ein-
ingu fyrir. Í ár ákváðum við
að breyta þessu og auka um-
bunina ef námsárangur er sér-
staklega góður“, segir Ólína
Þorvarðardóttir, skólameist-
ari.

Einhver misskilningur virð-
ist hafa ríkt um það hvort tekið
yrði tillit til vottaðra forfalla
nemenda og annarra leyfa
þegar metið er hvort menn
verðskulda þessa umbun.
Nemandi sem hafði samband
við blaðið vildi meina að
starfsfólk skólans hefði gefið
misvísandi upplýsingar um

er tekið tillit til veikinda og
leyfa þegar metið er hvort
nemandi hafi farið undir 80%
mætingalágmarkið og sé þar
með fallinn úr áfanganum“,
segir Ólína. „Vegna þessa
misskilnings og vegna mein-
tra misvísandi upplýsinga
hefur kennurum þó verið falið
að skoða nokkur jaðartilvik
þar sem til greina kemur að
taka tillit til vottaðra skamm-
tímaveikinda. Það verður þó
aðeins gert í þetta eina skipti,
svo að nemendur fái að njóta
vafans og allrar sanngirni sé
gætt“, segir Ólína Þorvarðar-
dóttir, skólameistari Mennta-
skólans á Ísafirði.

málið, en að sögn Ólínu hafa
reglurnar alltaf verið skýrar
hvað þetta varðar.

„Í reglum skólans kemur
fram að mæti nemandi í eigin
persónu í 95% kennslustunda
fái hann umbun. Aftur á móti

Ólína Þorvarðardóttir.

Þurfa ekki að taka lokaprófÞurfa ekki að taka lokaprófÞurfa ekki að taka lokaprófÞurfa ekki að taka lokaprófÞurfa ekki að taka lokapróf
Nokkrir nemendur við Menntaskólann á ÍsafirðiNokkrir nemendur við Menntaskólann á ÍsafirðiNokkrir nemendur við Menntaskólann á ÍsafirðiNokkrir nemendur við Menntaskólann á ÍsafirðiNokkrir nemendur við Menntaskólann á Ísafirði

Harkaleg gagnrýni á HafrannsóknastofnunHarkaleg gagnrýni á HafrannsóknastofnunHarkaleg gagnrýni á HafrannsóknastofnunHarkaleg gagnrýni á HafrannsóknastofnunHarkaleg gagnrýni á Hafrannsóknastofnun

– segir Einar Oddur Kristjánsson, varaformaður fjárveitinganefndar Alþingis
„Þessi stofnun er orðin

hreint meinvarp í íslensku
efnahagslífi og fátt brýnna
en að leysa það hreinlega
upp“, sagði Einar Oddur
Kristjánsson, þingmaður
Vestfirðinga og varafor-
maður fjárlaganefndar Al-
þingis, við fjárlagaumræðu
á Alþingi í síðustu viku og
átti þar við Hafrannsókna-
stofnun. „Við getum ekki í

byrjun 21. aldar lifað við rík-
iseinokun í vísindum gagnvart
þeirri náttúru sem fæðir okkur
og klæðir, sem er hafið kring-
um landið.“

Einar Oddur sagði lífsnauð-
syn að efla frjálsa vísinda-
starfsemi í landinu og ótækt
væri að vera bundinn við Haf-
rannsóknastofnun, „sem með
kreddum sínum í þrjátíu ár
gagnvart þorskveiðunum er á

góðri leið með að draga öll
sjávarþorp Íslands niður“.
Hann sagði brýnt að breyta
rekstrarformi ríkisstofnana,
ekki síst opinberra vísinda-
stofnana, enda hefði ríkið ekk-
ert með það að gera að reka
vísindastofnanir. Hins vegar
ætti að auka framlög ríkisins
til vísindastarfsemi.

Í framhaldi af þessu réðst
Einar Oddur harkalega að

Hafrannsóknastofnun, sem
hann nefndi helsta óvin
sjávarbyggðanna, en hún
fær hátt á annan milljarð
króna á fjárlögum til starf-
semi sinnar. Orðið „mein-
varp“, sem Einar Oddur not-
aði um stöðu Hafrannsókna-
stofnunar í íslensku efna-
hagslífi, er venjulega notað
um krabbameinsæxli.

„Meinvarp í íslensku efnahagslífi“„Meinvarp í íslensku efnahagslífi“„Meinvarp í íslensku efnahagslífi“„Meinvarp í íslensku efnahagslífi“„Meinvarp í íslensku efnahagslífi“

Lélegt á rækjunni í Ísafjarðardjúpi í upphafi vertíðarLélegt á rækjunni í Ísafjarðardjúpi í upphafi vertíðarLélegt á rækjunni í Ísafjarðardjúpi í upphafi vertíðarLélegt á rækjunni í Ísafjarðardjúpi í upphafi vertíðarLélegt á rækjunni í Ísafjarðardjúpi í upphafi vertíðar

„Hefði aldrei átt að„Hefði aldrei átt að„Hefði aldrei átt að„Hefði aldrei átt að„Hefði aldrei átt að
leyfa veiðar í haust“leyfa veiðar í haust“leyfa veiðar í haust“leyfa veiðar í haust“leyfa veiðar í haust“

– segir Konráð Eggertsson rækjuveiðimaður

„Þetta hefur verið lélegasta
veiðihaust síðan ég byrjaði í
þessu“, segir Konráð Eggerts-
son, rækjufangari á Ísafirði.

„Að mínu mati er þetta út
af ofveiði og engu öðru. Það
hefði aldrei átt að leyfa rækju-
veiðar í Djúpinu í haust. Ver-
tíðin byrjaði illa hjá öllum flot-
anum en hér á árum áður voru
menn að mokveiða fyrstu
daga vertíðar. Við Borgarey, í
Ísafirði og í Skötufirði, þar
sem voru ein af okkar bestu
veiðisvæðum þegar líða tók á
vertíðirnar, sést ekki rækja
núna. Þetta er ákaflega dap-
urt.“

Konráð segir menn sam-
mála um að veiðin hafi verið
léleg en það sé langt í frá að
aðrir sjómenn séu sammála
honum um að það sé vegna
ofveiði. „Ég held samt að sí-
fellt fleiri séu að verða sam-
mála mér nú þegar líða tekur
á vertíðina“, segir Konráð.

Flestir Djúprækjubátarnir
leggja upp hjá Hraðfrystihús-
inu – Gunnvöru. Þá leggja
tveir bátar upp hjá Miðfelli
og þrír í Bolungarvík. Að-
spurður um gæði þeirrar
rækju sem veiðst hefur segir
Konráð þau vera svipuð og
undanfarin ár. „Það hefur sést
mjög góð rækja en líka mjög
léleg, bara svona eins og
gengur og gerist.“

Konráð Eggertsson, skipstjóri á Ísafirði.

Heilsugæslan í ÍsafjarðarbæHeilsugæslan í ÍsafjarðarbæHeilsugæslan í ÍsafjarðarbæHeilsugæslan í ÍsafjarðarbæHeilsugæslan í Ísafjarðarbæ

Yfirlæknirinn frestarYfirlæknirinn frestarYfirlæknirinn frestarYfirlæknirinn frestarYfirlæknirinn frestar
gildistöku uppsagnargildistöku uppsagnargildistöku uppsagnargildistöku uppsagnargildistöku uppsagnar

Hallgrímur Kjartansson,
yfirlæknir heilsugæslusviðs
í Ísafjarðarbæ, sem sagt
hafði upp starfi sínu frá 1.
desember, ákvað í síðustu
viku að fresta því um þrjá
mánuði eða til 1. mars að
uppsögnin taki gildi. „Ég
fylgi starfsbræðrum mínum
að þessu leyti og mun fylgja
þeim í þessari baráttu hér
eftir sem hingað til“, segir
Hallgrímur.

Í síðustu viku komst loks-
ins skriður á viðræður
stjórnvalda og Félags ís-
lenskra heimilislækna, sem
höfðu lengi verið í hnút.
Heilbrigðisráðherra lagði
þá fram viljayfirlýsingu
með nýjum hugmyndum
sem heimilislæknar töldu

geta lagt grunn að lausn á
deilunni um starfsréttindi
þeirra. Stjórn Félags íslen-
skra heimilislækna kvaðst
reiðubúin að beita sér fyrir
því að skapa sátt meðal fé-
lagsmanna um viðræður við
ráðherra á grundvelli hug-
myndanna.

Hallgrímur Kjartansson.


