
Stofnað 14. nóvember 1984 · Fimmtudagur 22. janúar 2015 · 3 tbl. · 32. árg. ·Ókeypis eintak
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Ég flýg ekki með
svona glanna

Hálfdán Ingólfsson smíðaði fyrsta svifdreka á Íslandi
eftir mynd í viskíauglýsingu í Playboy. Ég flýg ekki

með svona glanna, sagði maður nokkur þegar
Hálfdán var að byrja í fluginu. Hann lenti hins vegar
aldrei í neinu óhappi á löngum ferli. – Hálfdán hefur

frá mörgu að segja í viðtali vikunnar.

Íþróttaálf-
urinn mætti
í Tungudal
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Ert þú með
græna fingur?

Starfskraftur óskast í Blómaval/Húsasmiðj-
una á Ísafirði. Vinnutími frá kl. 09-18.

Frekari upplýsingar gefa Elmar í síma 693
3120 og Júlíana í síma 660 3156.

Veðrið lék við skíðafólk á
 alþjóðlega snjódeginum

Nær 500 manns lögðu leið sína
á skíðasvæði Ísafjarðarbæjar í
Tungudal í gær er þar var haldinn
alþjóðlegur snjódagur sem og
víða um heim. Boðið var upp á
léttar veitingar og Skíðafélag Ís-
firðinga bauð upp á skíðakennslu.
Þá lagði starfsfólk svæðisins
skemmtilegar brautir sem allir
gátu nýtt sér og hinn eini og sanni
íþróttaálfur úr Latabæ mætti á
svæðið og sprellaði eins og hon-
um einum er lagið. „Það var frá-
bær mæting, ég er ekki búinn að
taka tölurnar saman en það voru
á milli 4-500 manns sem komu á
svæðið yfir daginn,“ segir Gautur
Ívar Halldórsson umsjónarmaður
skíðasvæðisins í Tungudal.

„Þetta voru allt frá litlum börn-
um og upp í fullorðið fólk. Veðrið
lék við okkur, skíðaleigan tæmd-
ist og það urðu engin slys á fólki.
Íþróttaálfurinn kom og sprellaði
með krökkunum. Honum var
kannski aðeins orðið kalt á stutt-
ermabolnum en það fylgir því
bara að vera svona töffari. Við
vorum með æfingu á Fossvatns-
leiðinni og það gekk vel þrátt
fyrir að það þyrfti að gera smá
breytingar á loka mínútunum vegna
veðurs. Samkaup, Audi og Vífil-
fell styrktu þetta m.a. og þetta
gekk bara ljómandi vel og það
urðu engin slys á fólki,“ segir Gaut-
ur Ívar sem var að vonum hress
með daginn.             – sfg@bb.is
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Nýja Súðavík

Spurning vikunnar

Hefur þú fengið flensuna í ár?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 386.
Já sögðu 111 eða 29%
Nei sögðu 275 eða 71%

Fjölmenni tók á móti Hálfdáni
Flugkappinn Hálfdán Ingólfs-

son lenti í síðasta sinn sem at-
vinnuflugmaður á miðvikudag í
síðustu viku. Hálfdán varð 65
ára daginn eftir og þá eru at-
vinnuflugmenn neyddir á eftir-
laun, sama hvað tautar og raular.
Síðasta flug Hálfdáns var frá
Bíldudal og verður það að teljast
viðeigandi að hann ljúki ferlinum
með flugi til Vestfjarða, en þeir
voru hans starfsvettvangur í flug-
inu um langt árabil. „Ég á eflaust
eftir sakna flugsins, en það er
gott að vera laus við þetta vakta-
stúss,“ segir Hálfdán sem er ekki

að kveðja flugið því hann mun
áfram stunda einkaflug. Hann hóf
ferilinn hjá Flugfélaginu Erni á
Ísafirði árið 1977 og 38 árum
síðar endar hann ferilinn hjá sama
flugfélagi.

Hálfdán fékk atvinnuflug-
mannsskírteini 1975. „Akkúrat
þegar ég var kominn með skír-
teinið þá kom lægð í þetta hjá
Herði og ég fór aftur í að vera raf-
virki hjá Pólnum í tvö ár þangað
til þetta glæddist aftur hjá Herði,“
segir Hálfdán. „Í gegnum tíðina
þá hef ég verið með flugið að
aðalstarfi í fimm ár og hlutastarfi

í fimm, þá verið í rafmagnsstússi
hjá Póls. En þetta er lengsta
rispan, frá því að ég flutti suður
2003 hef ég verið eingöngu í
fluginu og nú er ég orðinn hæfi-
lega þreyttur á þessu. Það er fínt
að fá smá breik,“ segir hann og
þvertekur fyrir að setjast í helgan
stein.

„Ég ætla að flytja vestur um
mánaðamótin og verð eitthvað
með Erni bróður í snjódýptar-
mælunum og einhverju öðru raf-
magnsstússi. Ég ætla allavega
ekki að setjast á rassgatið og bíða
eftir að verða gamall.“

Frá og með þriðjudeginum 27.
janúar verður tekin upp reglu-
bundin leghálskrabbameinsleit á
heilsugæslunni á Ísafirði. Sýna-
takan er í samstarfi við leitarstöð
Krabbameinsfélags Íslands en
Erla Rún Sigurjónsdóttir sér um
skoðanirnar. Fyrirhugað er að
bjóða upp á þessa þjónustu í
hverjum mánuði frá og með
áramótum. Eingöngu er um leg-

hálsskoðanir að ræða en áfram
verður boðið upp á skimun fyrir
brjóstakrabbameini á vegum leit-
arstöðvarinnar árlega líkt og verið
hefur.

Heilsugæslan vill minna konur
á mikilvægi þess að sækja skoð-
anir en allar konur á aldrinum
23-65 ára fá boðsbréf í legháls-
krabbameinsleit á þriggja ára
fresti og oftar ef þörf krefur. Hér

á landi hefur skipuleg leit að leg-
hálskrabbameini dregið úr fjölda
nýrra tilfella á ári um 70% og
dánartíðni um 90% frá því leit
hófst árið 1964. Þessi góði ár-
angur byggir að sjálfsögðu mikið
til á góðri mætingu kvenna og
allar konur sem fá boðsbréf á
næstu vikum eru hvattar til að
bóka tíma.

– sfg@bb.is

Reglubundin leghálskrabba-
meinsleit hefst á Ísafirði

Hálfdán fékk höfðinglegar móttökur við komuna til Reykjavíkur.

Hálfdán ásamt eigendum Ernis, Jónínu Guðmundsdóttur
og Herði Guðmundssyni. Ljósmyndir Lilja Dóra Harðardóttir.

Nýverið var þess minnst að 20 ár voru liðin síðan Íslendingar voru enn
eina ferðina minntir á hverra fórna kann að vera krafist af þeim fyrir það
eitt að búa við nyrsta haf: snjóflóð í Súðavík, sem á snöggu augabragði
breytti litlu friðsælu sjávarþorpi, þar sem ættliðir margra íbúanna höfðu
notið friðsældar og öryggis, í rústir einar. Og reyndar stutt stórra högga á
milli á sama ári.

Líkt og grasið grær að nýju þótt sölnað hafi að hausti var vitað að sárin
foldar, sem snjóflóðið olli, myndu gróa er fram liðu stundir. Óvissan
snerist um mannfólkið. Búandi yfir þeim eiginleika að geta samhliða tek-
ist á við sjáanleg vandamál og ástvinasöknuð, sem hamfarirnar ollu, tók
meirihluti íbúanna  þá ákvörðun að snúa heim. Byggja nýja Súðavík.
Þetta var djarfmannleg ákvörðun. Flestir segja að þótt ótrúlegt kunni að
þykja hafi þetta hjálpað á þeirri erfiðu göngu er fram undan var. Ætli megi
ekki orða það svo að hjartað hafi ráðið för. Þarna voru spor genginna kyn-
slóða. Þau máttu ekki mást út með öllu. Súðavík varð að vera til.

Nú, tveimur áratugum síðar er ljóst hvílíkt gæfuspor var stigið með
ákvörðuninni: við snúum aftur, þarna eigum við heima. Hin nýja Súðavík
í Eyrardalslandi er bær framtíðarinnar. Þangað sækja barnafjölskyldur.
Meðalaldur íbúanna er að lækka, gagnstætt því sem víða er í sjávarbyggð-
um. Pétur G. Markan, sveitarstjóri í Súðavík, segir Súðvíkinga stolta af
grunnskólanum þar sem börn á leikskólaaldri eru meðal nemenda. Lögð
sé mikil rækt við skólann og hann telji á engan hallað þótt hann segi að
Súðavíkurskóli sé ákveðin fyrirmynd fyrir aðra skóla á Vestfjörðum.
Súðvíkingar eru meðvitaðir um að skólinn er fjöreggið í samfélaginu.

Súðvíkinga bíða ýmis tækifæri til atvinnuuppbyggingar, sem bera með
sér fólksfjölgun og öflugra samfélag. Grunnurinn að því er atfylgi og
skilningur stjórnvalda, öðru fremur með því að bæta aðgengi að raforku,
sem löngu er kominn tími á. Stöðug og næg raforka er nokkuð sem nútíma
samfélög verða að eiga greiðan aðgang að. Fyrir liggur að Vestfirðir hafa
verið dæmdir úr leik, hvað orkufrekan iðnað varðar, þegar kom að
spurningunni um stöðugleika raforku á svæðinu. Biðin eftir raforku til
jafns við aðra landshluta er búin að vera Vestfirðingum dýr. Úr því verður
að bæta. Ákvörðun í þeim efnum: Strax!

Samgöngur eru annar megin þátturinn þar sem úrbóta er þörf. Tíðarfarið
að undanförnu ætti að hafa opnað augu stjórnvalda fyrir nauðsyn jarðganga
milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar. Súðavíkurhlíðin er ekki síður hættuleg
en Óshlíðin var.

Vel færi á tímamótum hinnar nýju Súðavíkur að Vestfirðingar sæu hilla
undir lok á langvinnri bið eftir nægri og stöðugri raforku og heilsárs vega-
kerfi til að rjúfa einangrunina sem þeir búa enn við, hvort heldur er um að
ræða innan fjórðungsins eða tengsl við hringveginn svokallaða.

– s.h.
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Sólin sendi
geisla um

kirkjuskipið
„Við áttum mjög fallega

stund í kirkjunni og mér varð
hugsað til þess hvað við erum
ótrúlega lánsöm með presta
hér fyrir vestan,“ segir Pétur
Markan, sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps um minningar-
stund sem haldin var á laugar-
dag um þá sem fórust í snjó-
flóðinu í Súðavík fyrir tutt-
ugu árum. „Sóknarpresturinn
okkar, sr. Ásta Pétursdóttur,
hélt utan um stundina og sr.
Magnús Erlingsson flutti
yndislega hugleiðingu. Þau
tvinnuðu saman hugleiðingar
sínar við Passíusálma Hall-
gríms Péturssonar,“ segir
Pétur. Hann segir það hafa
verkað sterkt á sig þegar sólin
braust fram og sendi geisla
sína yfir kirkjuskipið. „Þetta
eru fyrstu sólargeislar ársins
og sólin og samveran í kirkj-
unni sendu Súðvíkinga sterk-
ari út að lokinni minningar-
stundinni.“

Hann segir að svona stund-
ir séu ákaflega mikilvægar
fyrir Súðvíkinga. „Bæði er
þetta atburður sem aldrei má
gleymast og einnig til þess
að minna okkur á mikilvægi
þess að það er undir okkur
komið sem byggjum Súðavík
að halda á lofti minningu og
heiðri þeirra sem fórust í flóð-
inu með því að byggja upp
öflugt samfélag til framtíðar.
Bjartasta blómið sem við
getum lagt á minningarreit
atburðanna er að efla samfé-
lagið, stækka það og tryggja
að verði hér um aldur og ævi,“
segir Pétur.   – smari@bb.is

Barst hundruð metra með flóðinu
Snjóflóð féll úr hlíðum Eyrar-

fjalls síðdegis á laugardag. Það
reyndist vera 75 metra breitt og
fallhæðin nálægt 350 hæðarmetr-
um. Tveir skíðamenn voru á leið
upp fjallið og lenti annar mann-
anna í flóðinu, en hinn náði að
skíða út úr því. Sá sem lenti flóð-
inu barst með því nokkuð hundr-

uð metra og slasaðist nokkuð og
var sendur með sjúkraflugi til
Reykjavíkur. Mennirnir eru báðir
vanir fjallamenn. „Fyrsta mat
okkar er að flóðið er af stærðinni
2,5 af 5. Flóð sem er af stærð 2
eða meira getur grafið mann og
verið hættulegt fólki,“ segir
Harpa Grímsdóttir, forstöðumað-

ur Snjóflóðasetursins.
Hún segir að flóðið hafi brotn-

að mjög ofarlega, eða við brúnir
Gleiðarhjalla. „Það var mikil
snjósöfnun á fimmtudag og föstu-
dag. Við afléttum óvissustigi fyrir
byggð á laugardagsmorgni og þá
var komið gott veður. Svæðis-
bundna snjóflóðaspáin var þó

áfram á stigi 4 af 5, en sú spá er
einkum hugsuð fyrir ferðafólk í
fjalllendi. Eftir að svona veður
gengur niður getur veikleiki verið
viðloðandi áfram í snjóþekjunni
og þá er hætta á að fólk sem er á
ferðinni setji af stað flóð þó svo
að hættan á flóðum af náttúru-
legum orsökum hafi minnkað

verulega,“ segir Harpa og tekur fram
að orðalagið „af náttúrulegum or-
sökum“ sé vandmeðfarið þar sem
maðurinn sé hluti af náttúrunni.

„Skíðamennirnir eru komnir
upp undir kletta þegar það brestur
fleki og þeir setja flóðið af stað
og það er mjög myndarlegt brot-
stál upp undir Gleiðarhjalla sem
við höfum ekki komist í að skoða
og óvíst hvort við náum því vegna
veðurs,“ segir Harpa.

Vandi Vestfjarða felst meðal annars í
skorti á flugvöllum til fraktflutninga
Sú lausn að binda aflaheimildir

við einstakar sjávarbyggðir er lík-
legri til að leysa vanda þeirra til
lengri tíma en byggðakvóti. Vandi
Vestfjarða við að styrkja sjávar-
útvegsfyrirtæki í fjórðungnum
felst m.a. í skorti á flugvöllum
sem gætu annast fraktflutninga.

Á þetta tvennt, ásamt fleiru,
minntist Gísli Halldór Halldórs-
son, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
spurður um þá hugmynd Lilju
Rafneyjar Magnúsdóttur, þing-
manns Vinstri grænna, að vandi
sjávarbyggða kalli á að það verði
skoðað í fullri alvöru að binda
þar aflaheimildir í því skyni að
tryggja atvinnuöryggi íbúa.

„Sú hugmynd hefur líka verið
rædd að binda aflaheimildir við
einstakar vinnslur. Já, það má

vel skoða þennan möguleika að
binda kvóta við byggðir en það
þarf þá að greina hvað hefur tap-
ast síðan 1991 þegar lögin voru
endanlega fest í sessi,“ segir Gísli
Halldór í samtali við visir.is og
nefnir að bæjaryfirvöld hafi gert
eitt og annað við að styrkja inn-
viðina í sveitarfélaginu en til þess
að sú vinna nýtist þurfi eitthvað
til að standa á. Á Vestfjörðum sé
það sjávarútvegur og það breytist
ekki á næstu árum. Hann nefnir
jafnframt inniviði greinarinnar til
að vekja frekari áhuga fyrirtækja
á að byggja upp til framtíðar.
Flugvöllur til að annast vöruflutn-
inga, eins og síkvikt umhverfi
greinarinnar kallar á, sé þar ofar-
lega á blaði.

Þóroddur Bjarnason, stjórnar-

formaður Byggðastofnunar, segir
að stofnunin vinni samkvæmt
lögum um stjórn fiskveiða. Stefnt
sé að því að fá útgerðarmenn í
samstarf um byggðaeflingu.
Fyrirtækin sem fái byggðakvót-
ann sem Byggðastofnun hefur til
umráða frá ríkinu taki ákveðin
skref til að efla byggðina. Þessi
samvinna hefur tekist giftusam-
lega á ýmsum stöðum; Tálkna-
firði, Suðureyri og Raufar-
höfn. Þvert á umræðuna minnir
Þóroddur á að Byggðastofnun út-
hlutar ekki byggðakvóta, heldur
auglýsir í opnu og gegnsæju ferli
eftir samstarfsaðilum. Þau fyrir-
tæki sem hafi sýnt áhuga á því að
hefja samstarf á Flateyri og Þing-
eyri hafi annað hvort ekki staðist
kröfur stofnunarinnar eða dregið

umsóknir sínar til baka.
„Nú hafa hins vegar nokkrir

aðilar sótt um aflaheimildirnar,
og það eru meiri líkur en minni
að við náum viðlíka árangri og
þar sem þetta hefur gefist best.
Þessi spurning um að binda afla-
heimildirnar hefur komið upp áð-
ur; að taka t.d. 5% af kvótanum í
félagslegar aðgerðir. Taka upp
strandveiðikerfi sem bundið er
við ákveðna staði. Þetta væri
djarft, og væri hægt. Um meiri
handstýringu er að ræða í dag,
efla byggð með því að einkaaðilar
leggi fjármagn í það,“ segir Þór-
oddur og bætir við að aðgerðir
Byggðastofnunar hafi gefist best
þar sem menn hafa komið að
vandanum áður en allt var farið á
versta veg.                – sfg@bb.is

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar fór
í níu útköll vegna elds á síðasta
ári og 217 sjúkraflutninga sem
gerir fækkun um 77 flutninga
milli ára, að því er fram kemur í
ársskýrslu Þorbjörns Sveinsson-
ar, slökkviliðsstjóra. Slökkviliðið
fór í sex útköll vegna vatnsleka,
tvisvar sinnum var slökkviliðið
kallað út með klippur vegna um-
ferðarslysa. 78 útköll voru vegna
eldvarnarkerfa og 48 vegna neyð-

Á árinu var gengið frá samn-
ingi milli Ísafjarðarbæjar og vel-
ferðarráðuneytisins um sjúkra-
flutninga, en málaflokkurinn
hafði verið í óvissum nokkuð
skeið. Samið var til fimm ára.
Um þessar mundir er unnið við
að stofna byggðasamlag fyrir
slökkviliðin á norðanverðum
Vestfjörðum. Slökkvilið Ísafjarð-
arbæjar, Súðavíkurhrepps og
Bolungarvíkurkaupstaðar vinna

að málinu ásamt Atvinnuþróun-
arfélagi Vestfjarða sem stýrir
vinnuhópnum. Áætlað er að starfi
vinnuhópsins ljúki á fyrriparti
þessa árs.

Brunavarnaáætlun Ísafjarðar-
bæjar er í gildi en hana átti að
endurnýja á þessu ári. Endurnýj-
un var frestað þar til viðræðum
um byggðasamlags slökkviliða
á norðanverðum Vestfjörðum
lýkur .                  – smari@bb.is

arhnappa. Í skýrslunni segir að
þjálfun slökkviliðsmanna sé aftur
að komast í gang eftir mikinn
niðurskurð á síðustu árum.

„Horfum við fram á veginn
með þjálfunarmál næstu misserin
og að auknir peningar verði settir
í þennan málaflokk þannig að
hægt sé að setja menn í læknis-
skoðun og þrekpróf eins og reglu-
gerðir gera ráð fyrir,“ segir í
skýrslunni.

Færri sjúkraflutningar á síðasta ári
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Kristín íþróttamaður ársins annað árið í röð
Kristín Þorsteinsdóttir, sund-

kona í Íþróttafélaginu Ívari á
Ísafirði var kjörinn íþróttamaður
Ísafjarðarbæjar árið 2014 í hófi
sem fram fór í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði á sunnudag. Kristín var
einnig valin íþróttamaður ársins
2013 og Ísfirðingar geta verið
stoltir af að hafa þessa afrekskonu
innan sinna raða. „Það er mark-
mið hjá henni og þjálfaranum,
Svölu Sif Sigurgeirsdóttur, að
setja heimsmet,“ segir Sigríður
Hreinsdóttir, móðir Kristínar.
„Þær eru að fara á landsliðsæf-
ingu um næstu helgi og vonast
eftir að geta lært þar, hvernig
best er að nýta litlu sundlaugina
hérna fyrir tækniæfingar. Kristín
hagar lífi sínu eins og íþrótta-
manneskja. Hún fer á sundæfing-
ar tvisvar í viku, og svo þrekæf-
ingu, full af elju og áhuga og ótrú-
lega öguð. Og það var ólýsanlegt
að sjá andlitið á henni þegar hún
áttaði sig á því að hún hefði verið
valin íþróttamaður ársins,“ segir
Sigríður stolt.

„Það sem er einnig framundan
er mót í Berlín í apríl en þar
keppir Kristín upp fyrir sig í
flokk, þar sem ekki er keppt í
hennar flokk. Í mars er Íslands-
meistaramót í 50 metra laug, svo
Heimsmeistaramót á Ítalíu í nóv-

ember og á svipuðum tíma er
Íslandsmeistaramót í 25 m laug.
Þetta er sem sagt það sem er búið
að ákveða. Við erum aldrei með
mót hér því laugin er ekki lögleg
keppnislaug, hún er bæði of stutt
og mjó.“

Fulltrúar í íþrótta- og tóm-
stundanefnd styðjast við tilnefn-
ingar frá íþróttafélögum sveitar-
félagsins þegar íþróttamaður árs-
ins er valinn. Öll íþróttafélög
sveitarfélagisns geta tilnefnt einn
einstakling og einu skilyrðin eru
að sá tilnefndi keppi fyrir hönd
síns félags eða Ísafjarðarbæjar,
á mótum innlendis sem erlendis
og hafi náð 16. ára aldri.  Einnig
er gerð krafa um að íþróttamaður-
inn sé góð fyrirmynd innan vallar
sem utan. Í rökstuðningi frá félagi
Kristínar, Íþróttafélaginu Ívari
segir: „Kristín Þorsteinsdóttir
hefur æft og keppt í sundi hjá
Íþróttafélaginu Ívari frá 8 ára
aldri. Hún hefur ávalt stundað
æfingar af elju og samviskusemi
en síðust tvö árin  hefur Kristín
verið eini virki iðkandi Ívars sem
æft hefur til keppni hjá félaginu.
Það undirstrikar bæði sjálfsaga
hennar og keppnisskap. Kristín
tók þátt í fjórum mótum árið 2014
en það voru RIG, Reykjavík
International Games, í 50 m laug

Kristín Þorsteinsdóttir ásamt þjálfara sínum Svölu Sif Sigurgeirsdóttur.
í janúar,  IF50, Íslandsmeistara-
mót í 50m laug, í apríl, Bikarmót
í Hafnarfirði í júní og IF25, Ís-
landsmeistaramót í 25m laug í
nóvember.“

Aðrir sem tilnefndir voru sem
Íþróttamaður ársins 2014 voru,
Birgir Björn Pétursson hjá KFÍ,
Matthías Kroknes Jóhannsson
knattspyrnumaður hjá 1. deildar-
liði BÍ/Bolungarvíkur, Sigurður
Óli Rúnarsson handknattleiks- og

glímumaður hjá Herði, Thelma
Rut Jóhannsdóttir SKÍ og Valur
Richter hjá Skotíþróttafélagi Ísa-
fjarðarbæjar.

Þau sem tilnefnd voru sem
efnilegustu íþróttamennirnir fyrir
árið 2014 voru, Albert Jónsson
Skíðafélagi Ísfirðinga, Guðný
Birna Sigurðardóttir Sundfélag-
inu Vestra, Elías Ari Guðjónsson
handknattleiksmaður, Jón Hjört-
ur Jóhannesson GÍ,  Kjartan Elí

Guðnason kraftlyftingamaður,
Kjartan Óli Kristinsson blakmað-
ur, Linda Marín Kristjánsdóttir
KFÍ og Viktor Júlíusson, leik-
maður meistaraflokks BÍ/Bol-
ungarvíkur. Viktor varð fyrir val-
inu sem efnilegasti íþróttamaður
sveitarfélagsins á síðasta ári.

Þá var Sigmundi F. Þórðarsyni
á Þingeyri afhent hvatningar-
verðlaun Ísafjarðarbæjar við
sama tækifæri.        – sfg@bb.is
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Eftirtaldir íþróttamenn voru tilnefndir sem efnilegustu íþróttamenn Ísafjarðarbæjar.
F.v. Viktor Júlíusson, Linda Marín Kristjánsdóttir, Kjartan Óli Kristinsson (bróðir

hans Sigurður Bjarni tók við viðurkenningunni), Kjartan Elí Guðnason, Jón Hjörtur
Jóhannesson, Elías Ari Guðjónsson, Guðný Birna Sigurðardóttir og Albert Jónsson

(móðir hans Jóhanna Oddsdóttir tók við viðurkenningunni).

Eftirtaldir íþróttamenn voru tilnefndir sem íþróttamenn ársins í Ísafjarðarbæ. F.v. Valur
Richter, Thelma Rut Jóhannsdóttir (faðir hennar Jóhann Bæring Gunnarsson tók við

viðurkenningunni), Sigurður Óli Rúnarsson (bróðir hans Brynjólfur tók við viður-
kenningunni), Matthías Kroknes Jóhannsson, Kristín Þorsteinsdóttir og Birgir Björn

Pétursson (móðir hans, María Aðalbjarnardóttir tók við viðurkenningunni.

Sigmundur F. Þórðarson á Þingeyri fékk hvatningar-
verðlaun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2015. Hér er hann

ásamt Benedikt Bjarnasyni, formanni
íþrótta- og tómstundanefndar Ísafjarðarbæjar.



88888 FIMMTUDAGUR     22. JANÚAR 2015

Ég flýg ekki með
svona glanna!

Greint var frá því í máli og mynd-
um í öllum helstu fjölmiðlum
landsins í síðustu viku þegar
Hálfdán Ingólfsson flugstjóri
lenti á Reykjavíkurflugvelli eftir
síðustu ferðina sína sem atvinnu-
flugmaður. Hann var að koma úr
áætlunarflugi til Bíldudals og var
það vel við hæfi að hann skyldi
ljúka farsælum ferli sínum með
ferð til Vestfjarða. Ljúka ferlin-
um? Já, sem atvinnuflugmaður,
því að daginn eftir komst hann á
aldur, eins og kallað er, varð 65
ára, en eftir það má hann ekki
fljúga sem atvinnumaður. Hins
vegar er hann hreint ekki hættur
að fljúga!

Móttökurnar á Reykjavíkur-
flugvelli voru glæsilegar. Slökk-
vibílar sprautuðu vatnsbogum
yfir flugvélina þegar hún renndi
upp að flugstöðinni, en inni í
flugskýli biðu veisluhöld og
fjöldi fólks sem vildi heiðra flug-
manninn goðsagnakennda frá
Ísafirði.

Engin leið er að vita hversu
mörgum mannslífum Hálfdán
Ingólfsson bjargaði á ferli sínum
sem sjúkraflugmaður á Vest-
fjörðum, við aðstæður sem eru
hvergi erfðari en þar. Ótalmargar
ferðir fór hann á nóttu sem degi í
vitlausum veðrum um hávetur.
Auk þess var hann í póstflugi um
Vestfirði og alls konar öðrum
tilfallandi verkefnum.

Þegar Hálfdán var ungur var
hann uppátektasamur með af-
brigðum og sumir sögðu að hann
væri glanni. Hann lenti hins vegar
aldrei í neinu óhappi á flug-
mannsferli sínum, enda sérlega
forsjáll og varkár, hvað svo sem
einhverjir héldu í fyrstu.

Vélvirki, rafvirki
og flugmaður

Nokkur ár var Hálfdán í Afríku
þegar Flugfélagið Ernir var þar
með vél, um tíma var hann hjá
Íslandsflugi og síðan hjá Lands-
flugi, en frá 2007 var hann flug-
stjóri hjá Flugfélaginu Erni. Þar
byrjaði hann sem atvinnuflug-
maður fyrir 38 árum, var hjá fé-
laginu langmest af sínum ferli
og lauk honum þar. Hann var þó
ekki óslitið í fullu starfi í fluginu.
Líka hefur hann unnið hjá sínum
ættarfyrirtækjum á Ísafirði, Póln-

um og Póls, enda bæði vélvirki
og rafvirki að mennt, auk þess að
vera flugmaður.

Hörður Guðmundsson, Hörður
flugmaður eins og hann er ævin-
lega kallaður, er ekki síður goð-
sagnapersóna en Hálfdán. Hann
stofnaði Flugfélagið Erni á
Ísafirði árið 1970, ekki einu sinni
orðinn hálfþrítugur, og hefur
rekið það síðan ásamt Jónínu
Guðmundsdóttur eiginkonu sinni.
Síðari árin hefur félagið verið
með aðsetur í Reykjavík.

„Núna eru allir dagar laugar-
dagar,“ sagði Hálfdán glaðbeittur
þegar hann var spurður hvort
hann hefði tíma í viðtal. Það er
nú líklega ofsagt, því að hann
stóð þá í flutningum heim á Ísa-
fjörð sunnan af Akranesi, þar sem
hann hefur átt heima í rúman
áratug. Auk þess er hann ekki
líklegur til að setjast í helgan
stein þó að hann sé kominn á
aldur í fluginu.

Síðan kom allt stóðið á eftir
Hálfdán er rammvestfirskur,

sonur Herborgar Vernharðsdóttur
úr Fljótavík og Ingólfs Eggerts-
sonar, sem jafnan hefur verið
kenndur við Pólinn á Ísafirði.
Hann er því Gromsari, en ekki
hefur þótt verra þegar í ljós kemur
að einhver er af þeirri merku ætt.
Hálfdán fæddist við Sundstrætið
á Ísafirði og var þar af leiðandi
Dokkupúki, eins og krakkar sem
ólust upp á neðri hlutanum á eyr-
inni á Ísafirði nefndust á fyrri tíð.
Núna er Dokkan löngu horfin.
Svo þegar hann var sjö eða átta
ára fluttist fjölskyldan lítið eitt
um set eða upp í Fjarðarstræti.

Hálfdán Ingólfsson er elstur af
sex systkinum.

„Örn bróðir er ári yngri en ég.
Við höfum eiginlega alla tíð verið
í einhverju samfloti. Þegar hann
kom úr námi var ég byrjaður að
fljúga og hann fékk flugdellu.
Síðan kom allt stóðið á eftir, hinir
bræðurnir tveir og meira að segja
pabbi, sem tók líka einkaflugið á
sínum tíma, þá orðinn 52 ára.
Við Örn vorum líka mikið saman
í vigtabransanum í Póls og sama
er að segja um hina bræðurna, Hörð
og Ragnar. Systur mínar fóru hins
vegar í aðrar áttir. María býr í
Keflavík, gift Ásgeiri Ásgeirs-

syni apótekara, en Lilja systir,
örverpið í fjölskyldunni, býr á
Akureyri, gift Bjarka Karlssyni
lækni.“

– Þær eru ófleygar, öfugt við
ykkur feðgana alla ...

„Já, kvenleggurinn hefur alveg
látið flugið vera, en karlpening-
urinn hefur allur verið í fluginu.
Sonur minn er einkaflugmaður.
Þetta virðist vera ættgengur and-
skoti.“

Viskíauglýsingin í Playboy
og fyrsti svifdreki landsins
– Hvenær og hvers vegna byrj-

aði áhugi þinn á flugi?
„Það held ég hafi nú byrjað

með flugmódeli þegar ég var
krakki. Svo hef ég líklega verið
um tíu-tólf ára þegar við bræð-
urnir vorum að bollaleggja
hvernig við gætum notað rafmót-
or sem pabbi átti til að búa til
þyrlu. Þegar við vorum búnir að
pæla mikið í þessu fórum við til
pabba, en þá hló hann bara og
benti okkur á þá einföldu stað-
reynd, að mótorinn væri of þung-
ur miðað við orkuna. En síðan
hefur maður alla tíð verið fikt-
samur og græjugal. Allt varðandi
tækni hefur alltaf verið mjög
heillandi.“

– Dellukall?
„Já, einmitt, dellukall. Ein-

hvern tímann upp úr tvítugu rakst
ég á viskíauglýsingu í Playboy.
Kannski skiljanlegt af hverju
maður var að skoða Playboy, en
ég hafði engan áhuga á viskíi og
hef aldrei haft. Það gerði mig
ekki bara timbraðan á eftir, heldur
líka á meðan og jafnvel á undan.

En hvað sem því líður, þá var
þarna maður svífandi á segli, bara
fjögur rör og segl og maðurinn
húkkaði sig neðan í þetta og flaug.
Ég mældi þetta allt saman út og
náði mér í rör og keypti mér
sterkt nælonefni og fékk svo
mömmu til að sauma seglið.
Þarna varð til fyrsti svifdreki á
Íslandi. Hann var reyndar ekki
merkilegur, þegar litið er til baka
var hann alveg skelfilegur. En
hann flaug!“

– Hvar og hvernig?
„Ég hafði vit á því að vera á

skíðum. Renndi mér bara niður
litla brekku og síðan brattari
brekku og svo enn brattari og þar

kom að hann fór í loftið. Á þess-
um tíma var ég reyndar kominn
með einkaflugmanninn. Ég var
alltaf eins og grár köttur kringum
Hörð Guðmundsson inni á velli.“

Kennsluvélin lenti í eldsvoða
– Hvar lærðirðu flugið?
„Það var á Ísafirði. Hörður var

kominn með annan flugmann
með sér sem var með kennara-
réttindi og ætlaði að nota hann
líka til að kenna, keypti sér litla
kennsluvél. En það varð fljótlega
svo mikið að gera í fluginu að
hann mátti ekkert vera að því að
kenna. Hann rétt kom okkur
tveimur gegnum sóló, mér og
Kristjáni Hermannssyni, Didda
Hermanns, og við keyptum svo
vélina. Diddi var mikið í hljóm-
sveitabröltinu með manni í gamla
daga. Já, við kláruðum sólóið, en
Diddi fór ekkert lengra í fluginu.
Ég hélt hins vegar áfram, var
kominn með ólæknandi flug-
dellu.“

– Hvað varð svo um þessa vél?
„Hún skemmdist í eldi í flug-

skýlinu inni á velli og við flugum
henni ekki meir. En þarna var ég
kominn með einkaflugið og á
þessum tíma var allt brjálað að
gera hjá Herði. Hann hvatti mig
til að drífa mig í atvinnuflug-
manninn, og ég gerði það. Þegar
ég kom svo vestur aftur með rétt-
indin á miðju ári 1975, að mig
minnir, var komin lægð í fluginu
fyrir vestan og ég hélt áfram sem
rafvirki í Pólnum fram til 1977.
Þá var aftur orðið mikið að gera
í fluginu og ég byrjaði hjá Herði
sem atvinnuflugmaður.“

En maður getur haldið takti
– Vel á minnst varðandi Didda

Hermanns, þú varst í tónlistar-
bransanum ...

„Ætli ég hafi ekki verið sjö
eða átta ára þegar ég eignaðist
litla harmoniku. Diddi vinur minn
var árinu yngri og var þá að spila
á fullorðinsharmoniku. Síðan
dömluðum við saman alveg
þangað til við enduðum í BG-
flokknum, vorum saman í skóla-
hljómsveitum og upp í gegnum
þetta allt saman. Ég spilaði aðal-
lega á bassa og trommur og að-
eins á hljómborð. Maður var með
tónlistardellu á þessu skeiði, ekki

síst á Bítlaárunum.“
– Grípurðu eitthvað í hljóðfæri

enn í dag?
„Jájá. Í dag á ég rafmagnspíanó

og rafmagnstrommusett og bassa-
gítar og damla á þetta heima,
bara fyrir sjálfan mig. Að öðru
leyti hef ég ekki spilað á síðari
árum nema þegar Rúnar Péturs
Geirs er með eitthvert tónlistar-
brölt hérna fyrir vestan. Núna í
haust lenti ég svo í því að ég fór
á ball þar sem þeir voru að spila
og Rúnar gargaði í mig og ég tók
nokkur lög á trommurnar. Ég er
auðvitað óttalega klunnalegur,
þeir eru miklu flinkari í dag, þess-
ir strákar. En maður getur haldið
takti!“

Cessna Skyhawk á
sterum og heimasmíðuð vél
– Þú ert líka rafvirki að iðn ...
„Já, þegar ég var búinn með

landspróf sextán ára var valkost-
urinn að ganga menntaveginn eða
gera eitthvað með höndunum. Ég
var kominn með alveg upp í kok
af því að sitja á skólabekk. Ég
var í sumarstarfi í skipasmíða-
stöðinni hjá Marzellíusi og fór
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að læra vélvirkjun og kláraði
sveinsprófið. Nennti þessu svo
ekki og fór í fjölskyldubransann
í Pólnum og lærði þar rafvirkjun.“

– Þú hefur síðan átt fleiri flug-
vélar en kennsluvélina sem lenti
í brunanum ...

„Við bræðurnir og pabbi og
fleiri keyptum svo Piper Tri-
Pacer, smíðaða kringum 1960,
sem er eins og vélin sem Hálfdán
Bjarki sonur minn á núna. Við
flugum henni þangað til hún var
orðin gömul og þreytt og menn
langaði í öflugri vél. Örn bróðir
var nú eiginlega primus motor í
því. Við keyptum Cessna Sky-
hawk „á sterum“, með miklu
stærri mótor en tíðkaðist í slíkum
vélum, til að geta farið í Fljótavík
og Aðalvík og annað.

Svo var það 1986 sem við rák-
ust á að hægt væri að kaupa sett
til að smíða flugvél heima. Við
keyptum svona sett, þrír af okkur
bræðrunum og pabbi og Sammi
læknir á Bjargi. Þetta kom frá
Ameríku og heitir Avid Flyer
eða iðin og kappsöm flugvél.
Raggi bróðir mátti ekkert vera
að þessu, því að hann keypti sér

sitt eigið smíðasett. Við smíðuð-
um vélina á einum vetri enda
fimm manns að verki, en Ragnar
var ellefu ár að smíða sína, að
mestu einn. Við flugum henni
fyrst vorið 1987 og hún hefur
flogið síðan.“

Sérstæð skíðaferð
í Skutulsfirði

– Þið hafið lent uppi á fjöllum
og annars staðar þar sem varla
myndi nokkrum manni detta í
hug að lenda flugvél, þar á meðal
uppi á fjalli handan fjarðarins á
móti Ísafirði ...

„Vestfirðir eru gömul háslétta
sem ísaldarjökullinn var að
kroppa niður. Hér er mikið af
sléttum fjallatoppum. Einn þeirra
er fyrir ofan gamla skíðalandið á
Ísafirði. Þar lenti maður mikið
og reyndar hefur maður lent á
skíðum upp um allt. Eini slíki
staðurinn sem ég man eftir að
hafa lent henni á hjólunum er
fyrir ofan Súðavík.

Einu sinni sem oftar fékk ég
dillu. Það myndast svakalegar
hengjur í Erninum alveg utan frá
Arnarnesi og inn Kirkjubólshlíð-

ina og áfram alla leið inn að Nón-
vatni. En þarna er einn staður,
beint fyrir ofan flugskýlin, tví-
skipt gil sem vindurinn leikur
einhvern veginn öðruvísi um, og
þar myndast ekki hengja. Ég var
búinn að horfa á þetta lengi, og
loksins fékk ég Gumma Harðar
til að koma með mér upp til að
fara með vélina niður aftur. Hann
skilur mig þarna eftir og ég skíða
niður gilið. Þetta var svo sem
ekkert brattara en þar sem var
brattast í gamla skíðalandinu.“

Flanaði ekki út í neitt
– Þegar þú varst að byrja sem

atvinnumaður í fluginu, þá sagði
einhver að hann flygi ekki með
svona glanna, hef ég heyrt ...

„Ég hef líklega verið nýlega
byrjaður að fara einn sem flug-
stjóri nokkur flug hjá Herði. Ég
þurfti að fara með mann vestur á
firði, mann sem hafði þekkt mig
síðan ég var krakkagrislingur og
vissi um uppátektasemina og
glannaskapinn hjá drengnum
gegnum árin. Þegar hann sá hver
átti að fljúga með hann, þá varð
honum að orði: Ég flýg ekki með

svona glanna. Mig minnir að
Hörður hafi farið með hann í
þetta skipti, en svo flaug hann
með mér seinna og sá það fljót-
lega, að í vinnunni var ég ekki
með neinn glannaskap.“

– Geturðu nefnt einhver dæmi
um uppátektasemi og glannaskap
í æskunni og uppvextinum ...

„Ég held bara að þau séu svo
mörg. Það var eiginlega ekkert
sem manni datt ekki í hug að
gera. En ég held að það hafi alltaf
fylgt mér, að þegar ég fór að gera
eitthvað nýtt og áður óþekkt, þá
flanaði ég ekki út í það. Ég pældi
vel í hlutunum, hvaða hættur gætu
fylgt, tók bara eitt skref í einu, og
stundum hætti maður bara við.“

Fékk einstaklega
góðan skóla hjá Herði

– Það hafa margar sögur verið
sagðar af ykkur Herði þegar þið
voruð kallaðir út í sjúkraflug við
allra erfiðustu og hættulegustu
aðstæður á nóttu sem degi í öllum
veðrum um hávetur. Þú hefur hins
vegar aldrei lent í neinu óhappi á
flugmannsferlinum.

„Nei. Maður fékk auðvitað rosa-

lega góðan skóla hjá Herði. Hann
byrjaði á því að kenna manni
hvað væri hægt og hvað væri
ekki hægt. Hann kenndi manni
allt sem þyrfti að varast, allar
gildrurnar sem maður gæti lent í.
Alltaf þegar maður hefur farið út
í eitthvað sem kann að virðast
tvísýnt, þá hefur það alltaf verið
gert að vandlega athuguðu máli.

Sem dæmi get ég nefnt, að
stundum í suðlægum áttum hér á
Ísafirði er sjórok upp í kletta,
langt upp í fjöll. Ég fann ágætis
leið til að komast í burtu og koma
til baka við þannig aðstæður. Það
fólst einfaldlega í því að vera
ekkert að fara upp í lofthreyfingar
sem voru mikið upp og niður.
Niðurstreymið stoppar hins vegar
við sjóinn og breiðir úr sér. Með
því að fara ekkert upp fyrir þrjátíu
til hundrað metra, þá er maður á
svæði þar sem vindurinn er bara
láréttur. Það höndla þessar litlu
vélar ágætlega, en þær ráða illa
við mikið upp- og niðurstreymi.
Ef maður flýgur bara með sjónum
út fyrir Hnífsdal, þá er maður
kominn út úr þessu, og þá er þetta
ekkert mál. Og sama þegar komið

Hálfdán við komuna til Reykjavíkur úr síðasta fluginu sem atvinnuflugmaður. Ljósm: Ævar Geirdal.
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Sælkerar vikunnar eru Jóna Hólmbergsdóttir og Guðjón Ólafsson á Ísafirði

Fiskisúpa og marengskakaFiskisúpa og marengskakaFiskisúpa og marengskakaFiskisúpa og marengskakaFiskisúpa og marengskaka
Þessa súpu fundum við  á

netinu fyrir þó nokkru síðan
og er vinsæl á okkar heimili og
gaman að bjóða upp á hana í
veislum. Eftirréttur finnst okk-
ur ómissandi og látum við fylgja
með uppskrift að Toblerone
marengsköku, sem gott er að
frysta og bjóða sem ístertu.

Fiskisúpa
500 g langa, skorin í bita
500 g þorskur, skorin í bita
300 g rækjur (má sleppa)
4 hvítlauksrif, söxuð mjög
smátt
4 meðalstórar gulrætur,
skornar í sneiðar
1 stk. laukur, saxaður
1 rauð paprika, skorin í bita
1 gul eða appelsínugul
paprika, skorin í bita
2-3 msk tómatpúrra
1 dós niðursoðnir hakkaðir

tómatar (ekki verra að hafa þá
með t.d. basilku eða chili)

3 dl vatn
1 teningur (eða 1 msk) fiski-
kraftur
½ teningur (eða 1/2 msk)
kjúklingakraftur
1 -2 tsk tandoori masala
½ -1 tsk karrí
salt og pipar
ca. 5-7 sólþurrkaðir tómatar,
sneiddir smátt
4 msk mango chutney
1 dl sweet chilisauce
1 líter matreiðslurjómi og/eða

hefðbundinn rjómi (hægt að
skipta út að hluta fyrir kókos-
mjólk) steinselja til skreytingar

Hvítlaukurinn steiktur í skamma
stund upp úr matarolíu, hann síð-
an settur til hliðar. Gulrætur,
laukur og paprika brúnuð. Því
næst er tómatpúrru, niðursoðnu
tómötum, vatni, fiskikrafti, kjúkl-
ingakrafti, tandoori masala, karríi
ásamt hvítlauknum bætt út í.
Strax á eftir eru sólþurrkuðu tóm-

atarnir sneiddir niður og þeim
ásamt mango chutney, sætu
chilisósunni og rjómanum bætt
út í. Smakkað til með salti, pipar
og meira kryddi ef með þar, látið
malla í um það bil fimmtán mín-
útur (því lengur því betra). Þá
er þorsknum og löngunni bætt út
í og leyft að malla í súpunni í
nokkrar mínútur. Rétt áður en
súpan er borin fram er rækjum
bætt út í. Fallegt að skreyta með
steinselju.

Toblerone marengskaka
Botnar:
4 eggjahvítur
4dl. púðursykur

Stillið ofn á 150°c. Setjið bök-
unarpappír á  tvær ofnplötur. Þeyt-
ið eggjahvíturnar og bætið sykri
saman við í smáum skömmtum.
Stífþeytið þar til blandan hreyfist
ekki til í skálinni sé henni hvolft.
Skiptið marengsblöndunni á bök-

unarpappírinn og bakið í 50 mín
við 150°c. (Fer eftir ofnum)

Toblerone kremið góða.
500 ml rjómi
2 eggjarauður
4 tsk flórsykur
3 tsk vanillusykur eða dropar
150 g Toblerone, smátt saxað

Aðferð: Þeytið eggjarauður og
flórsykur saman þar til eggja-

blandan verður ljós og létt.
Þeytið rjóma og bætið eggja-
blöndunni varlega saman við
rjómann með sleif ásamt
vanillu. Í lokin fer súkkulaðið
út í rjómablönduna. Setjið
kremið á milli botnanna og
ofan á.

Við skorum á Heiðu Björk
Ólafsdóttur og Kristján Ás-
geirsson að vera næstu sæl-
kera vikunnar.

er til baka.
Þetta er bara eitt dæmi. Maður

datt ekkert niður á svona allt í
einu, heldur með því að spekúlera
í hlutunum. Það sem öðrum hefur
fundist vera háskalegt hefur alls
ekki verið það. Ég hef aldrei farið
út í eitt eða neitt nema að vand-
lega athuguðu máli, með plan A
og svo með plan B og síðan und-
ankomuleið. Þetta hefur allt haft
töluverða meðgöngu. Ég hef allt-
af borið gæfu til að horfa vel
fram fyrir tærnar á mér, og það
hefur alltaf skilað mér heilum
heim.“

Þriggja metra löng og
tuttugu metra breið brú

– Fljótavíkin og tengslin við
hana ...

„Mamma er fædd í Fljótavík
og uppalin þar fram til ferming-
araldurs. Þau flytja í burtu 1946
þegar flótti brast í allt liðið þar
og setjast að í Hnífsdal. Engar
samgöngur, engin þjónusta. Fólk
bara pakkaði saman og skildi allt
sitt eftir. Afi hafði nýlega keypt
þar jörð, og var áratugum saman
að borga af henni eftir að þau
fóru.“

Og núna eiga afkomendur fjöl-
skyldnanna sem bjuggu í Fljóta-
vík sína sumardvalarstaði þar og
sína paradís og ræturnar eru sterk-
ar. Framan af var farið á bátum
norður í Fljótavík á sumrin en á
seinni árum er farið á flugvélum.
Nema hvað, þegar Hálfdán Ing-
ólfsson og allur karlpeningurinn
í þeirri ætt er annars vegar!

„Þarna var gamall lendingar-
staður, en þetta var orðið bara
þýfi og svo laust í sér að einkavél-
arnar sem þá voru í notkun hrein-
lega réðu ekki við það. En svo er
þarna sandflæmi í ósnum sem

kemur alltaf upp á fjöru og ég
prófaði að lenda vélinni okkar
þar. Þetta var alveg eins og mal-
bik. Og þá var byrjað að fljúga
þangað alveg á fullu.

En menn voru leiðir á því að
þurfa að sæta sjávarföllum og þá
var farið í að endurnýja gamla
lendingarstaðinn. Pabbi er búinn
að dútla við það í nokkur ár að
jafna hann út og núna er kominn
þarna ágætis tveggja brauta flug-
völlur. Og meira að segja er þarna
stysta og breiðasta brúin á land-
inu, að ég best veit. Kallinn brú-
aði læk sem er þarna við hliðina
til að fá þverbraut, og brúin er
um tuttugu metra breið og um
þriggja metra löng. Núna er
maður ekki háður sjávarföllum
lengur.“

Rauði krossinn
fúskaði ekki við neitt

– Þú varst um tíma að fljúga í
Afríku og þið Hörður báðir ...

„Já. Eftir að sérleyfin í fluginu
á Íslandi voru afnumin og flugið
gefið frjálst var Flugfélag Íslands
eða Flugleiðir á þeim tíma alltaf
að fá sífellda fresti. Flestir keppi-
nautarnir voru búnir að missa
móðinn þegar þetta varð í raun-
inni frjálst og Hörður var einn af
þeim. Hann var búinn að kaupa
Twin Otter og langaði að fara í
samkeppnina, en loksins þegar
hún var gefin frjáls var allt pen-
ingaþol búið. Þá býðst honum
samstarf við svissneskt fyrirtæki
sem er með flugþjónustu í þriðja
heiminum fyrir alþjóðlegar stofn-
anir og olíufyrirtæki.

Við vorum tveir sem fórum
með flugvélina út og svo kom
Hörður sjálfur seinna. Fyrst
vorum við í Kenía í þróunar-
verkefni við að fljúga inn í Suður-

Súdan á vegum Rauða krossins
og Sameinuðu þjóðanna og síðan
í Angóla og Mósambík á vegum
Rauða krossins, aðallega í hjálp-
arflugi í borgarastríðunum þar. Í
lokin var ég í Jemen í tæpt ár, þar
sem við vorum að fljúga fyrir
olíufélög.

Við vorum alltaf úti í tvo mán-
uði og í fríi í mánuð. Þetta var
mikið ævintýri fyrir Íslending.
Stundum heyrði maður skothríð
og sprengingar. Að mörgu leyti
var þetta samt mjög skemmtilegt.
Rauði krossinn fúskaði ekki við
neitt, allt mjög vandlega úthugs-
að sem Rauði krossinn gerði. Þeir
voru í krafti hlutleysis síns í góðu
sambandi bæði við skæruliðana
og stjórnvöld. Á þessum tíma
lærði ég að bera mikla virðingu
fyrir Rauða krossinum.“

Með Erni bróður
í rafeindabröltinu

Þó að Hálfdán hafi flogið hjá
Flugfélaginu Erni nánast allan
sinn flugmanns- og flugstjóraferil
var það ekki samfellt í fullu starfi.

„Segja má að ég hafi yfirleitt
verið að fljúga um fimm ár í
senn. Það voru alltaf þessar
sveiflur í fluginu, tímabil þegar
allt var brjálað að gera og síðan
lægðir í þessu á milli. Frá 1977
þegar ég byrjaði og fram til 1982,
ef ég man rétt, var mikið að gera.
Þá kemur lægð í flugið. Á þessum
tíma var ég búinn að vera í frí-
stundum með Erni bróður í raf-
eindabröltinu í Pólnum, og þegar
þrengir að hjá Herði er í staðinn
komin mikil þörf í Pólnum.

Ég hætti þá að fljúga í fullu
starfi og fór á kaf í rafeinda-
bransann en var bara í ígripum
hjá Herði, alltaf tiltækur. Það var
gott fyrir hann að hafa til reiðu

reyndan flugmann sem hann gat
alltaf hringt í þegar með þurfti.
Ég fer svo aftur á fullt hjá Herði
1988 þegar hann kaupir Twin
Otterinn. Þá er allt orðið vitlaust
í fluginu á ný en farið að kreppa
að í rafeindabransanum. Þannig
snerist þetta alveg við hjá mér á
nýjan leik, ég var í fullu starfi í
fluginu en í íhlaupum í Pólnum.
Árið 1989 fer ég svo til Afríku.“

Þá var óhjákvæmilegt
að styrkja sjúkraflugið

Þegar Hálfdán kemur aftur heim
úr Afríkufluginu fer hann að vinna
hjá Póls en er sem fyrr í ígripum
hjá Herði þangað til hann hætti
flugrekstrinum í bili árið 1995.
Vélar félagsins voru seldar en
ýmsum öðrum eignum haldið,
svo sem afgreiðslu á Reykjavík-
urflugvelli. Starfsemi félagsins
hófst á ný með nýjum áherslum
síðsumars 2003.

„Þegar Flugfélagið Ernir hætti
flugrekstrinum árið 1995 átta
stjórnvöld sig á því að þau höfðu
verið með ókeypis sjúkraflugs-
vakt á Vestfjörðum, 24 tíma á
sólarhring 7 daga vikunnar. Núna
var slík þjónusta allt í einu ekki
fyrir hendi lengur, Hörður hættur
og farinn, og þá var loks óhjá-
kvæmilegt að styrkja þetta og
sjúkraflugið boðið út. Íslandsflug
fékk það fyrst, þar vantaði vana
flugmenn og þeir náðu í mig,
enda búsettur á staðnum. Ég ann-
aðist síðan sjúkraflugið frá Ísa-
firði frá 1995 og fram yfir alda-
mótin, fyrst einn, en síðan urðu
kröfurnar meiri og flugmennirnir
urðu að vera tveir.

Svo var ég orðinn hundleiður
að vera fastur yfir þessu, að vísu
var þetta bara yfir vetrartímann,
á sumrin var þessu sinnt að sunn-

an. Þetta var óskaplega bindandi
og maður fékk alveg upp í kok.“

Eiginlega búinn að
afskrifa flugbransann

Hálfdán flyst síðan suður á
Akranes árið 2002 og er þar í
sams konar verkefnum og hann
hafi unnið við í Póls. Nokkru
seinna var Íslandsflug „afísað“
eins og sagt var og úr varð Lands-
flug. Reyndu mennirnir hjá Ís-
landsflugi fóru að fljúga þotum
erlendis og Landsflug vantaði
flugmenn.

„Þá hringdu þeir í mig. Ég
hafði þá ekki flogið í eitthvað
um tvö ár og var eiginlega búinn
að afskrifa flugbransann, en
þarna gekk ég aftur. Síðan er ég
búinn að vera að fljúga, alveg
þangað til núna þegar ég er kom-
inn á tíma. Ég var tæpt ár í Skot-
landi, við vorum að fljúga til
Noregs og víðar.

Síðan leggur Landsflug upp
laupana í innanlandsfluginu og
Hörður tekur við því. Það var um
áramótin 2006-2007 sem hið
opinbera var að leita að einhverj-
um aðila sem gæti tekið við þess-
um ríkisstyrktu leiðum, en enginn
var almennilega fær um það.

Niðurstaðan varð sú, að þeir
fengu Hörð til að gera þetta. Hann
réðst í að kaupa tvær stórar vélar
og ráða og þjálfa mannskap, þetta
var alveg gríðarlegt átak. Og það
tókst þetta líka vel, þrátt fyrir
alls konar vandamál. Þetta smell-
passaði, ég var að hætta þarna úti
og Hörð vantaði mannskap, og
þá kom maður bara heim aftur.“

Þarna byrjaði Flugfélagið Ernir
áætlunarflug til Bíldudals, Gjög-
urs, Sauðárkróks og Hafnar í
Hornafirði. Hálfdán var síðan
flugstjóri hjá félaginu næstu átta
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Ljósm: Sigurður Bogi Sævarsson.

árin tæplega eða allt til starfsloka
í síðustu viku.

Heim til pabba
og mömmu á ný

Núna eftir starfslokin er Hálf-
dán að flytja aftur heim á Ísafjörð
sunnan af Akranesi. Þess vegna
má spyrja: Verðurðu kannski
Dokkupúki á ný?

„Já, núna 65 ára gamall við
lok starfsferilsins er ég að flytja
aftur heim til pabba og mömmu!
Að minnsta kosti svona til að
byrja með. Þau búa ein í stóru
húsi, orðin háöldruð. Ef ég verð
þarna á efri hæðinni hjá þeim, þá

er ég alltaf tiltækur að hjálpa til.“

Aldrei með mikla
þotudrauma

Löngum hafa flugmennirnir
hjá litlu félögunum litið á starfið
þar sem eins konar stökkpall yfir
á þoturnar hjá stórum flugfélög-
um. Skyldi Hálfdáni aldrei hafa
dottið í hug að gerast flugstjóri á
farþegaþotu?

„Jú, en þetta bara æxlaðist
svona. Ég var aldrei með mikla
þotudrauma, og Afríkuævintýrið
kláraði útilegukvótann hjá mér.
Ég missti gjörsamlega áhugann
á því að búa í ferðatösku. Þessi

ár þarna úti dugðu mér til þess.
Og með tímann alveg frá 2007

og fram undir það síðasta, þá
fóru menn einfaldlega ekki frá
Herði. Það var gaman að vinna
þarna, mórallinn góður og kúnn-
arnir ánægðir. Þetta var mjög
góður tími.“

Klaufi að halda í eiginkonur
– Fjölskylduhagir ...
„Ég hef verið óttalegur klaufi

að halda í eiginkonur. Náði í eina
þegar ég var tuttugu og þriggja
ára og hún entist í níu ár. Með henni
á ég eina dóttur og einn son.

Svo náði ég í aðra þegar ég var

að koma frá Afríku. Með henni
eignaðist ég þrjár dætur, þar á
meðal eina sem var gagngert búin
til fyrir systur konunnar. Sú
eiginkona entist í sextán ár, og
ætli ég kalli þetta ekki bara gott.“

Eitt sem er alveg öruggt ...
– En þó að atvinnuflugmanns-

ferlinum sé lokið, þá ertu væntan-
lega ekki hættur að fljúga ...

„Nei, síður en svo! Ég hef að-
gang að þremur flugvélum á Ísa-
firði!“

– Þú hefur öðru hverju verið
að vinna með Erni bróður þínum
við sjálfvirku snjóþykktarmæl-

ana sem hann hannaði ásamt
mönnum sínum hjá Póls í sam-
starfi við Veðurstofuna ...

„Já, ég hef verið í ígripum að
hjálpa til með einstaka verkþætti
og verð sennilega miklu meira í
því núna. En það verður nú seint
fullt starf, ég reikna með að finna
mér eitthvert hlutastarf í viðbót.
Ég gæti farið að vinna sem raf-
virki í Pólnum,“ segir Hálfdán
Ingólfsson. Og hann bætir við:

„Það er eitt sem er alveg ör-
uggt: Ég verð ekki verklaus fyrir
vestan!“

Viðtal: Hlynur Þór Magnús-
son.

Breytt í tvístefnu - hverfisráðið á móti
Aðalgötu á Suðureyri verður

breytt í tvístefnugötu. Skipu-
lags- og mannvirkjanefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur beint því til
bæjarstjórnar að tillaga að tví-
stefnugötu verði samþykkt.
Hverfisráð Súgandafjarðar
leggst gegn breytingunni og
lagði til tvo aðra valkosti. Fyrsta
val ráðsins var að fá undan-
tekningu frá umferðarlögum
þannig að akstur flutningabíla
verði heimilaður út Aðalgötu á
ákveðnum tímum dagsins og á
ákveðnum hámarkshraða. Ann-
að val var að breyta horni við
Aðalgötu 32, rúnna af gangstétt

og færa ljósastaur þannig að stórir
flutningabílar geti keyrt út Eyrar-
götu.

Í afgreiðslu skipulagsnefndar
segir að ekki fáist undanþága frá
umferðarlögum og annar valkost-
ur hverfisráðsins sé heldur ekki
framkvæmanlegur vegna þreng-
sla. Í umsögn hverfisráðsins kem-
ur fram að eindregin andstaða sé
meðal íbúa um að breyta götunni
í tvístefnugötu og það hafi komið
fram á stofnfundi hverfisráðsins
í nóvember. Einnig segir að fund-
armenn furði sig á að skipulags-
nefnd hafi tekið málið til umfjöll-
unar í ljósi þess hversu lengi

ástandið hefur varað. Óskað var
eftir því að Ísafjarðarbær gerði
grein fyrir ástæðu umfjöllunar-
innar á þessum tímapunkti.

Skipulagsnefnd hefur bent
hverfisráði Súgandafjarðar á að
málið hafi verið tekið fyrir vegna
þess að ekki fékkst leyfi lengur
til að aka stórum bílum á móti
akstursstefnu.

Vandamálið sem við er að etja
er að stórir flutningabílar komast
ekki í gegnum Suðureyri nema
að keyra gegn akstursstefnu. Ut-
an við þorpið er Klofningur ehf.
með hausaþurrkun og reglulega
koma stórir flutningabílar til að

sækja afurðir í útskipun. Um
langt árabil hefur fengist leyfi til
að keyra gegn einstefnu en í fyrra

fór lögreglan að rukka fyrir
fylgd þennan spöl sem er keyrt
á móti einstefnu.

Aðalgata á Suðureyri.
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Snjórinn, ógnir og ánægja

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Fríða Pétursdóttir
Sólbergi, Bolungarvík

Björg Guðmundsdóttir Bjarni Ingólfsson
Elísabet Guðmundsdóttir Björgvin Bjarnason

Ása Guðmundsdóttir
Jón Guðni Guðmundsson Guðríður Guðmundsdóttir

Ragna Guðmundsdóttir Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Ingibjörg Guðmundsdóttir Magnús Birgisson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

lést á Sjúkraskýlinu Bolungarvík þriðjudaginn 13. janúar. Útförin fer fram
frá Hólskirkju laugardaginn 24. janúar kl. 11:00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Hólskirkju, reikn. 1176-18-660264, kt. 630169-5269

Rannsókn hafin á kæru á
hendur lögreglumönnum
Ríkissaksóknari hefur hafið

rannsókn á kæru á hendur tveim-
ur lögreglumönnum á Ísafirði
sem eru sakaðir um húsbrot, lík-
amsárás og hótanir vegna atviks
sem átti sér stað á Ísafirði 17.
nóvember í fyrra. Helgi Magnús
Gunnarsson, vararíkissaksóknari
staðfestir að rannsókn á kærunni
sé hafin en óljóst sé hvenær nið-

urstöðu sé að vænta. Hann vonast
þó eftir niðurstöðu fyrir sumarið.

Kærendur eru tveir. Annar
þeirra sakar lögreglumennina um
húsbrot og líkamsárás á heimili
sínu. Lögreglumennirnir eru sak-
aðir um að hafa beitt piparúða á
andlit manns og að hafa slegið
hann með kylfum í höndina. Slas-
aðist maðurinn illa og þurfti að

undirgangast skurðaðgerð í Reyk-
javík vegna áverkanna. Þá kærir
hinn maðurinn lögreglumann fyr-
ir hótanir. Lögreglumaðurinn er
sagður hafa dregið skammbyssu
úr slíðri sínu og beint henni að
manninum sem óttaðist verulega
um líf sitt. Lögreglan sagði að
aðgerðir lögreglunnar hafið verið
réttmætar.             – smari@bb.is

Orkubúið hækk-
ar verðskrána

Um áramótin voru verðskrár
Orkubús Vestfjarða fyrir dreif-
ingu raforku hækkaðar, en þær
höfðu ekki  verið hækkaðar á
undangengnum tveimur árum.
Verðskrá fyrir dreifingu raf-
orku í þéttbýli hækkaði um 4%
og í dreibýli er hækkunin 10%.
Orkubúið rökstyður hækkan-
irnar með því að vísa til þess
að fyrirtækið hefur ekki hækk-
að verð á dreifingu frá því í
ársbyrjun 2013 og á þeim tíma
hefur verðlag hækkað um 6%.

Orkustofnun er eftirlitsaðili
með verðlagningu dreifiveitna
og setur þeim árlega tekju-
mörk. Árleg tekjumörk eru þær
tekjur sem dreifiveita þarf ár-
lega til að standa undir rekstri
að mati Orkustofnunar. Orku-
stofnun hefur farið yfir og stað-
fest neðanskráðar hækkanir á
verðskrám Orkubúsins fyrir
dreifingu raforku.

Samkvæmt uppgjöri tekju-
marka fyrir árið 2013 voru
tekjur Orkubúsins af raforku-
dreifingu í þéttbýli 97% af
tekjumörkunum. Í tilkynningu
frá Orkubúinu er bent á að
dreifigjaldskrár hafi alla tíð
verið undir leyfilegum tekju-
mörkum og eru uppsafnaðar
tekjuheimildir í lok árs 2013
um 472 milljónir króna.

Samkvæmt uppgjöri tekju-
marka fyrir árið 2013 voru
tekjur Orkubúsins af raforku-
dreifingu í dreifbýli 74% af
tekjumörkunum. Þrátt fyrir
þessa hækkun um 10% má
búast við að tekjur ársins
vegna dreifingar raforku í
dreifbýli verði einungis um
77% af heimiluðum tekju-
mörkum.  Uppsafnaðar tekju-
heimildir Orkubúsins í lok árs
2013 um 410 milljónir króna
vanteknar í dreifbýli.

Þingeyringar vilja lengri frest
Ríflega fimmtíu manns mættu

til íbúafundar sem Lilja Rafney
Magnúsdóttir, þingmaður Vinstri
grænna í NV-kjördæmi, boðaði
til á Þingeyri á miðvikudag í síð-
ustu viku. Á fundinum kom fram
sú ósk heimamanna að fá lengri
frest til að vinna að umsókn um
byggðakvóta Byggðastofnunar
en umsóknarfrestur um hann rann
út í gær, 21. janúar. Fundarmenn
studdu eindregið þá hugmynd
sem hefur verið kynnt af Lilju
Rafneyju, um að binda aflaheim-
ildir þeim sjávarbyggðum sem
skilgreindar hafa verið sem brot-
hættar byggðir hjá Byggðastofn-
un. Fundagestir á Þingeyri tóku
þar með undir með fundarmönn-
um á atvinnumálafundinum á Flat-
eyri.

Mikil áhersla var lögð á að hefja
framkvæmdir við Dýrafjarðar-
göng sem fyrst og að tryggja raf-
orkuöryggi og háhraðatengingar.
Léleg nýting hefur verið á Þing-
eyrarflugvelli og áhersla var lögð
á að koma flugvellinum í það

ástand, að hann nýttist sem best
sem öryggis og  varaflugvöllur
fyrir Ísafjarðarflugvöll. Ennfrem-
ur var bent á mikilvægi þess að
sú mikla fjárfesting sem liggur í
Þingeyrarflugvelli skilaði sér
fyrir norðanverða Vestfirði.

Heimamenn töldu mjög brýnt að
fulltrúar Byggðastofnunar kæmu
til Þingeyrar og ræddu við heima-
menn og kynntu sér aðstæður.
Að öðru leyti voru fundargestir á
Þingeyri bjartsýnir og ekki af baki
dottnir þó erfiðleikar í atvinnu-
lífinu væru vissulega orðnir lýj-
andi.                         – sfg@bb.is

Yfir fimmtíu manns mættu á íbúafundinn á Þingeyri.

Í liðinni viku vorum við Vestfirðingar minnt á það að tuttugu ár
voru liðin frá snjóflóðinu mikla sem féll á þorpið í Súðavík. Hættumat
var til en það hafði verið unnið í samræmi við viðteknar venjur eða
öllu heldur vinnureglur. Það dugði ekki til varnar mannslífum. Svo
einfalt var það. Snjóflóðið féll eftir tiltölulega skamman aðdraganda,
en reyndar voru aðstæður mjög sérstakar, norðanátt, afar vont veður
og mikil snjósöfnun á skömmum tíma. Rýming fór fram í samræmi
við hefðbundið verklag. Það dugði ekki til. Fjórtán menn misstu lífið.
Sú skelfing varð öllum áfall. Ekkert gat bætt glötuð líf. Margt væri
hægt að segja um aðdraganda snjóflóðsins, björgun og úrvinnslu. Það
verður ekki gert hér. Að vísu má segja að sérkennilegt kunni að
virðast að ekki hafi verið skipuð nefnd óháðra sérfræðinga til þess að
fara yfir allt ferlið, vinna úr staðreyndum og draga af öllu saman lær-
dóm. Það er eina vitið, en var ekki gert sem skyldi.

Rúmum níu mánuðum fyrr, hinn 5. apríl 1994, féll hið gríðar stóra
snjóflóð á skíðasvæðið á Seljalandsdal og gott betur. Afleiðingarnar
urðu alvarlegar. Skíðalyftur á svæðinu ónýttust með öllu, 40 af 42
sumarhúsum í Tungudal gereyðilögðust og einn maður lét lífið, auk
þess að annar slasaðist alvarlega. Hvorki sérfræðingar né almenningur
virtust meðtaka í raun alvöru atburðarins. Tæpum fimm árum síðar er
annað snjóflóð féll aftur á endurbyggt skíðasvæði og eyðilagði nýju
skíðalyfturnar töldu margir menn að varnaðarorð ættu ekki við. Allra

síst væri hlutaðeigendi stjórnvaldi heimilt að tjá sig um atburði og
afleiðingar. En sem betur fór náði snjóflóðið í marz 1999 ekki sum-
arhúsahverfinu það sinnið. En jafnvel þá heyrðust hjáróma raddir
sem mótmæltu þeim er vöruðu við.

Síðar gefst færi á að fjalla um snjóðflóðið á Flateyri sem kostaði
tuttugu menn lífið. Þó liðnir væru nærri 19 mánuðir frá snjóflóðinu
er féll á dalina í Skutulsfirði var enn langt í land að viðkomandi
stjórnvöld og Alþingi hefðu náð að draga nægan lærdóm af þessum
tveimur stóru snjóflóðum til þess að koma í veg fyrir að tuttugu
manns létu lífið. Snjórinn hefur oft ógnað og kostað fórnir, en hann
færir einnig mörgu fólki gleði og ánægju, einkum þeim er stunda
skíði og snjósleðaferðir. Vandfundið er jafnvægi milli ógnar og
ánægju. Þess vegna er svo mikilvægt að læra á aðstæður og fara
varlega og láta öryggi fólks njóta vafans. Ýmsum finnst nauðsynlegt
að eiga hvít jól. Þau kunna að virðast fögur, einkum í stilltu veðri.
Aðra skiptir það litlu. Mikilvægt er njóta ánægju, en gera það af
skynsemi og yfirvegun og láta ekki blekkjast af löngun sinni. Hvíta
ógnin brýst fram án fyrirvara og illt er að varast þær aðstæður að
snjórinn valdi mönnum tjóni. Snjóflóð er valda skaða líkt og varð um
liðna helgi í Stóruurð ofan Skutulsfjarðareyrar eru ekki stór. Maður
varð yrir ,,litlu“ snjóflóði og hlaut af handleggsbrot. Gætum okkar i
samskiptum við snjóinn.
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Auglýsing um afnotasamninga af tún-
um og öðru beitarlandi í Bolungarvík
Á fundi umhverfismálaráðs Bolungarvíkurkaupstaðar 11. nóvember

s.l. var samþykkt að kalla eftir samningum, munnlegum sem skriflegum,
vegna afnota af tilgreindum landbúnaðar-svæðum innan sveitarfélagsins.
Þar er átt við tún, uppgræðslusvæði og beitarlönd sem einstaklingar hafa
haft til afnota.

Uppdrættir sem sýna landbúnaðarsvæðin verða til sýnis á bæjarskrif-
stofunni í Ráðhúsinu, Aðalstræti 12 í Bolungarvík og á heimasíðu Bol-
ungarvíkurkaupstaðar,  www.bolungarvik.is.

Þeir sem telja sig hafa gilda samninga um eitt eða fleiri svæði eru hér
með beðnir um að framvísa þeim á bæjarskrifstofuna í Bolungarvík, Ráð-
húsinu Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík eða á netfangið byggingarfulltrui@
bolungarvik.is eigi síðar en 6. mars 2015.

Nánari upplýsingar veitir undirritaður.
Bolungarvík  15. janúar 2015.

Gísli Gunnlaugsson, byggingarfulltrúi.

BOLUNGARVÍKUR-
KAUPSTAÐUR

Segir grein forstjóra MAST yfirklór
„Ef niðurstöður mælinga eru

ekki marktækar, þá er ekkert
mark á þeim takandi. Það var þó
jákvætt að Jón Gíslason viður-
kennir í greininni að mælingin á
eina kindakjötssýninu sem sagt
var yfir mörkum er ekki tölfræði-
lega marktækt. En að öðru leyti
er þessi grein sama yfirklórið og
MAST hefur sýnt frá því að málið
kom fyrst upp,“ segir Gísli Hal-
ldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, um grein Jóns
Gíslasonar forstjóra Matvæla-
stofnunar (MAST) í Fréttablað-
inu. Í greininni sagði Jón meðal
annars um díoxín í lambakjöti úr
Engidal: „Þar sem mælingin
sýndi ekki marktæka niðurstöðu
yfir hámarksgildi, þá gæti meng-
unin verið minni. Með sömu rök-
um gæti mengunin einnig verið
meiri! Eigum við þá að láta sem
ekkert sé?“

Gísli Halldór furðar sig á þess-
um orðum Jóns. „Þetta er töl-
fræðitúlkun sem stenst ekki
nokkra skoðun. Og rétt eins og í
skýrslu MAST um díoxínmeng-
un í Engidal, þá er verið að sópa
yfir mistök MAST í málinu.
Stofnunin setti sölubann á kinda-
kjöt byggt á mælingu sem ekki
er marktæk og þeir hafa verið að
klóra yfir það allar götur síðan,“
segir Gísli Halldór.

Hann hefur skoðað frumgögn
dönsku rannsóknastofunnar sem
framkvæmdi mælingu á díoxín-
mengun í Engidal. Hann segir
niðurstöður Dananna ekki ríma
við skýrslu MAST um málið.
„Hvað þetta varðar er skýrslan
þvættingur og hún er notuð til að
sópa yfir það sem kom fram í
rannsóknum og látið í veðri vaka
að menguð sýni hafi verið fleiri
en þau voru í raun. Í þeim niður-
stöðum sem ég hef séð fannst
bara eitt kjötsýni sem fór yfir
hámarksgildi og það var í nauta-
hakki, skýrslan segir hinsvegar
að 2 sýni af 13 hafi verið eðlileg.
Og byggt á þessu eina nauta-
hakkssýni var öllum fjárstofni í
Engidal slátrað.“

Jón segir í greininni að MAST
hafi ekki fyrirskipað slátrun á
gripum. Gísli Halldór segir að
það sé rétt í sjálfu sér en spyr
hvort bændur í Engidal hefðu átt
að halda fé sem gæludýr. „Ef
stofnun eins og MAST er búin
að dæma féð mengað og ósölu-
hæft, byggt á einni ómarktækri
mælingu, þá skil ég vel að menn
slátruðu sínu fé. Þetta eru ekki
gæludýr.“

Gísli Halldór segir að réttast
hefði verið af MAST að fyrir-
skipa frekari mælingar þegar nið-
urstöður dönsku rannsóknastof-
unnar lágu fyrir. „Þeir fundu eng-
in sýni úr kindakjöti sem voru
marktækt yfir mörkum og það

hefði átt að vera tilefni til að af-
létta sölubanni eða gera frekari
rannsóknir. Þeir bera því við að
það rannsóknirnar séu dýrar, en
það er líka dýrt að slátra öllu fé í
Engidal. Þetta var gríðarlegt tjón.
Ég tel meiri líkur að þeir hefðu
ekki fundið marktæka díoxín
mengun í kindakjöti við frekari
rannsóknir og til að réttlæta sölu-
bannið og ofsafengin viðbrögð
er stofnunin enn að láta það
hljóma eins og það hafi fundist
kindakjötssýni yfir mörkum.“

Gísli Halldór segir það vera
alveg ljóst að mengun frá Funa
hafi verið yfir leyfilegum mörk-
um. „Losun þungmálma og ým-
issa efna var yfir mörkum, fjölda
fólks til óþæginda og okkur til
mikils ósóma. Einnig var um að
ræða mikla losun á díoxíni, þó
engin mörk um díoxín í útblæstri
sorpbrennsla hafi verið í gildi á
Íslandi á þeim tíma. Málefni Funa
höfðu verið í ólestri í lengri tíma
enda var búið að ákveða lokun
Funa áður en þetta díoxín mál
komu upp. Ekki þurfti annað en
að flýta þeirri lokun til að bregð-
ast hratt við fréttunum.“

Ísafjarðarbær hefur verið í
samningaviðræðum við bændur
um bætur og hefur verið samið
við tvo eigendur búfjár í Engidal,
en ekki hefur náðst samkomulag
við bóndann í Efri-Engidal sem
varð fyrir mesta tjóninu. Bæjar-
yfirvöld lýsa samt sem áður engri
ábyrgð á tjóninu. „Það er óum-
deilt að bændur urðu fyrir miklu
tjóni og það er búið að tengja það
tjón við Ísafjarðarbæ. Það var
enginn annar að fara að greiða
þeim bætur og því ákváðu bæjar-
yfirvöld að semja við bændurna

um bætur, en það þýðir ekki að
bærinn gangist við ábyrgð á

tjóninu. Það hefði verið hægt að
komast hjá þessu tjóni ef vinnu-

brögð MAST hefðu verið með
öðrum hætti“ segir Gísli Halldór.

Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...
HM í handboltaHM í handboltaHM í handboltaHM í handboltaHM í handbolta

Fimmtudagur 22. janúarFimmtudagur 22. janúarFimmtudagur 22. janúarFimmtudagur 22. janúarFimmtudagur 22. janúar
kl. 16:00 Svíþjóð - Egyptaland
kl. 18:00 Rússland - Danmörk

Föstudagur 23. janúarFöstudagur 23. janúarFöstudagur 23. janúarFöstudagur 23. janúarFöstudagur 23. janúar
kl. 14:00 Spánn - Slóvenía

kl. 16:00 Maked. - Austurríki
kl. 19:45 Cambridge - Man.Utd

Laugardagur 24. janúarLaugardagur 24. janúarLaugardagur 24. janúarLaugardagur 24. janúarLaugardagur 24. janúar
kl. 15:00 Man. City - Middlesbr.

kl. 15:00 Cordoba - Real M.
kl. 15:00 S-Arabía - Þýskal.
kl. 17:00 Elche - Barcelona
kl. 17:30 Liverpool - Bolton

kl. 18:00 Danmörk - Pólland
kl. 12:00 Real S. Eibar

Sunnudagur 25. janúarSunnudagur 25. janúarSunnudagur 25. janúarSunnudagur 25. janúarSunnudagur 25. janúar
kl. 15:00 Aston V - Bournemth.

kl. 16:00 Brighton - Arsenal
Mánudagur 26. janúarMánudagur 26. janúarMánudagur 26. janúarMánudagur 26. janúarMánudagur 26. janúar

kl. 20:00 Rochdale - Stoke
Þriðjudagur 27. janúarÞriðjudagur 27. janúarÞriðjudagur 27. janúarÞriðjudagur 27. janúarÞriðjudagur 27. janúar

kl. 19:45 Chelsea - Liverpool
Miðvikudagur 28. janúarMiðvikudagur 28. janúarMiðvikudagur 28. janúarMiðvikudagur 28. janúarMiðvikudagur 28. janúar

kl. 19:45 Sheffield U - Tottenh.

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
eftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarsson

22. janúar 1983: 22. janúar 1983: 22. janúar 1983: 22. janúar 1983: 22. janúar 1983: Tvö snjóflóð
féllu á kauptúnið á Patreks-
firði. Fjórir létust og á fjórða

tug manna urðu heimilislaus-
ir. Flóðin eyðilögðu fjögur

hús, önnu mannvirki og bif-
reiðar. Snjóflóð féllu víðar á

Vestfjörðum þennan daginn.
23. janúar 1934:23. janúar 1934:23. janúar 1934:23. janúar 1934:23. janúar 1934: Sunnukórinn

á Ísafirði var stofnaður en
þennan dag tekur sól fyrst að

skína þar eftir sólarleysi
skammdegisins.

26. janúar 1866: 26. janúar 1866: 26. janúar 1866: 26. janúar 1866: 26. janúar 1866: Ísafjörður
fékk kaupstaðarréttindi.

26. janúar 1955: 26. janúar 1955: 26. janúar 1955: 26. janúar 1955: 26. janúar 1955: Tuttugu og
níu mönnum var bjargað af
togaranum Agli rauða sem
strandaði við Grænuhlíð við
Ísafjarðardjúp í aftakaveðri

og við erfiðar aðstæður.
Fimm menn fórust.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Breytileg átt, 5-13 m/s.

Slydda eða snjókoma með
köflum. Frostlaust við sjóinn

en annars vægt frost.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Vestanátt og éljagangur á

vestanverði landinu en
gengur síðan í vaxandi

sunnanátt með snjókomu.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Sunnanátt og víða snjó-
koma eða él. Vægt frost.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Júlíus í 14. sæti
Togarinn Júlíus Geirmundsson

ÍS 270 er í 14. sæti yfir aflahæstu
frystitogara landsins að því er
fram kemur á sjávarútvegssíð-
unni aflafrettir.com. Á síðasta
ári kom Júlíus með 3.203 tonn að
landi af bolfiski.

Skipið var einnig á makrílveið-
um og  veiddi 1.752 tonn af makr-
íl. Kleifaberg RE er langaflahæsti
frystitogarinn með 11.007 tonn á
síðasta ári. Skipstjóri á Kleifa-
bergi er bolvíska aflaklóin Víðir
Jónsson.

BÍ/Bolungarvík hefur náð sam-
komulagi við breskan knatt-
spyrnumann, Calvin Crooks, um
að hann leiki með liðinu í sumar.
Calvin er 23 ára vinstri bakvörður
en er einnig með bandarískt rík-
isfang. Hann skrifaði undir samn-
ing við félagið um helgina.

Calvin kemur meðal annars í
gegnum unglingastarf New York
Redbulls og hefur spilað yfir 20
leiki með yngri landsliðum
Bandaríkjanna. Calvin hefur spil-
að á Englandi síðustu ár, þar af
tvö tímabil með varaliði Crystal
Palace og einnig liðum í neðri
deildum Englands.

Samið við
enskan bakvörð

Eyrarsól lögð niður
Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar

hefur lagt til við bæjarstjórn að
fimm ára deildin á Eyrarsól verði
ekki starfrækt á næsta ári. Eyrars-
ól hefur verið til húsa á efstu hæð
Sundhallar Ísafjarðar. Í fundar-
gerð fræðslunefndar kemur fram
að deildin hafi verið hugsuð sem
úrræði vegna skorts á leikskóla-
plássum og yrði starfrækt í tvö ár
og að þeim tíma liðnum yrði
starfsemin endurskoðuð.

Þar sem ekki er sama þörf fyrir
leikskólapláss og þegar deildin
var sett á laggirnar, er lagt til að
deildin verði ekki starfrækt á
næsta skólaári, þ.e. 2015-16.

Hjónin Ása Dóra Halldórsdótt-
ir og Skjöldur Már Skjaldarson
hafa tekið við rekstri verslunar-
innar á Suðureyri. „Þetta leggst
rosalega vel í mig og búðin verður
með sama sniði og verið hefur
og Súgfirðingar eru duglegir að
versla í heimabyggð,“ segir Ása
Dóra.

Verslunin hefur fengið nafnið
Verslunin Súgandi og eins og
áður er hún bæði sjoppa og
dagvöruverslun með allar helstu
vörur. Ferðaþjónustufyrirtækið
Fisherman á Suðureyri rak versl-
unina í níu ár og Elías Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri Fisher-
man segir að fyrirtækið ætli að
einbeita sér meira að hótel- og
veitingarekstri.

Nýir rekstraraðilar
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