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Missti föður sinn í flug-
slysinu í Ljósufjöllum

Langar að
ferðast víða
Finnbogi Dagur Sigurðsson,
stuðningsfulltrúi, þjálfari og
héraðslögreglumaður í lög-
reglunni á Vestfjörðum er
Vestfirðingur vikunnar að
þessu sinni.

– sjá bls. 15 – sjá bls. 12 og 13.

Víkingur Kristjánsson leikari, handritshöfundur og nú
verkamaður á Suðureyri ólst upp á Vestfjörðum til
15 ára aldurs til Hafnarfjarðar. Það máþví segja
að hann sé komin heim eftir 27ára fjarveru.
Ævi Víkings hefur sannarlegaverið viðburðarík
og hafa mikil sorg ogmikil gleði gert hann
að þeim manni sem hann er í dag.

Hjúkrunar-
heimili rís
á Ísafirði



22222 FIMMTUDAGUR     7. NÓVEMBER 2013

Tíu tilboð bárust í leigu lax-
veiðiréttinda í Laugardalsá næsta
sumar, en tvö hæstu tilboðin voru
frá sama aðila. Var þar annars
vegar um að ræða tilboð í næsta
sumar, upp á 9,5 milljónir króna,
en hins vegar frávikstilboð upp á
11,5 milljónir á ári í fimm ár.
Undanfarin ár hefur fyrirtækið
Lax-á haft veiðiréttindi í Laugar-
dalsá til leigu, en leiguverðið var
um átta milljónir á ári. Þrjú önnur
tilboð sem bárust voru hærri en
núverandi leiga. Þetta kemur
fram á vefnum Vötn og veiði.

Veiðin í Laugardalsá var ekki
af lakara taginu í sumar, en þar
veiddust 404 laxar. Veiðimet í
ánni er þó tæplega 600 laxar, svo
nokkuð var eftir í það.

Sami aðili með
tvö hæstu tilboðin

„Mér sýnist að sami fæðinga-
fjöldi og í fyrra náist ekki í ár,
sem mér skilst að hafi verið sögu-
legt lágmark,“ segir Sigrún Rósa
Vilhjálmsdóttir, starfandi ljós-
móðir á Ísafirði. „Líklega náðst
ekki fjörutíu fæðingar á þessu
ári. Mér skilst að þetta sé staðan
annars staðar og að yfir landið í
heild séu fæðingar færri en verið
hefur. Ég veit ekki hver skýringin
en, en þetta gengur eitthvað í bylgj-
um.“

Alls fæddust 45 börn á Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða á síð-
asta ári en í ár eru þær orðnar 32.
Tvær ljósmæður starfa hjá stofn-
uninni en þær eru báðar í leyfi.
Brösuglega hefur gengið að ráða
ljósmæður í þeirra stað. „Ég er
hér í afleysingum, en það hefur
ekki tekist að manna stöðuna á
móti mér, þannig að ég er ein.
Núna er staðan þannig að það
kemur önnur ljósmóðir nokkra
daga í mánuði, sem þýðir að ég
get lagt vaktsímann frá mér annað
slagið. Ég veit ekki hvort það er
nein lausn í sjónmáli á því.“

Útlit fyrir færri
fæðingar en í fyrra

Stórefld upplýsingamiðlun
frá skíðasvæðunum á Ísafirði

ið ferðamönnum upp á. Það kem-
ur vonandi meira í ljós fljótlega.“

Eins og stendur er verið að
standsetja snjótroðara skíða-
svæðisins, en enn er ekki nægur
snjór til að hægt sé að opna. „Við
erum farnir að huga að því að
framleiða, en við stefnum ekki
að því að opna fyrr en upp úr
miðjum þessum mánuði. Ef við
fáum eitthvað smá snjóhret vinn-
um við auðvitað úr því eins og
við getum.“       – herbert@bb.is

Upplýsingamiðlun skíðasvæð-
isins á Ísafirði verður efld til
muna í vetur að sögn Gauts Ívars
Halldórssonar forstöðumanns
svæðisins. Stærsta skrefið í þess-
ari þróun er opnun nýrrar vefsíðu
svæðisins, dalirnir.is, þar sem
ætlunin er að miðla upplýsingum
um það sem er í gangi á svæðinu

og fréttir af viðburðum og fram-
kvæmdum. „Vefsíðan er stór lið-
ur í upplýsingamiðlun frá okkur
til að auka aðgengi að því sem
við erum að gera. Við ætlum
bæði að markaðsetja og mark-
aðssvæða svæðið meira í vetur.
Við erum að standsetja fyrir vet-
urinn núna, og setja upp annað

sem í ljós kemur þegar af því
verður. Það verður vonandi
einhver breyting á svæðinu í vet-
ur,“ segir Gautur Ívar.

„Við ætlum að setja upp upp-
lýsingaskilti, sem verður gert í
þremur þrepum. Tilgangurinn er
helst að reyna að höfða til þeirra
sem eru hérna á svæðinu, en við

viljum líka höfða til þeirra ferða-
manna sem hingað koma. Við
ætlum að hafa upplýsingar að-
gengilegar á ensku, meðal annars
í símsvaranum, sem gagnast von-
andi líka þeim erlendu íbúum
sem eru hér á svæðinu. Við erum
líka að reyna að setja upp ein-
hverja pakka sem við getum boð-

Skíðasvæðið í Tungudal.
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„Framtíðarlausnin er jarð-
göng,“ segir Elías Jónatansson,
bæjarstjóri í Bolungarvík, um
veginn milli Skutulsfjarðar og
Álftafjarðar. Hann segir að það
liggi þó í augum uppi að eitthvað
verði að gera vegna þeirrar hættu
sem skapast á veginum. „Vest-
firðir hafa mótað sér sameigin-
lega stefnu í samgöngumálum á
fjórðungsþingum, og ég veit ekki
annað en að einhugur sé um þá
stefnu.“ Á Fjórðungsþingi Vest-
firðinga í Trékyllisvík í október
var samþykkt ályktun þar sem
forgangsröð Vestfirðinga var

ítrekuð, en þar er áhersla lögð á
að ljúka vegagerð um Gufudals-
sveit í Barðastrandarsýslu, Dýra-
fjarðargöng og heilsársveg um
Dynjandisheiði, að nýr vegur
verði lagður í Árneshrepp, og að
jarðgöngum milli Ísafjarðar og
Súðavíkur verði komið á sam-
gönguáætlun.

Í skýrslu Veðurstofunnar frá
2006 um hættumat vegna snjó-
flóða og grjóthruns á vegum milli
Súðavíkur og Bolungarvíkur kom
fram að áhætta á Kirkjubóls- og
Súðavíkurhlíðum væri sambæri-
leg við áhættu á Óshlíðarvegi.

Mun meiri umferð var um Óshlíð,
en jarðgöng hafa nú komið í stað
þess vegar. Öryggisbúnaður sem
var í Óshlíð var fjarlægður, og til
tals hefur komið að setja hann
upp á Súðavíkurhlíð.

„Ég er alveg sannfærður um
að það væri skynsamlegt að gera
ráðstafanir á Súðavíkurhlíð sem
draga úr hættu, jafnvel þótt farið
verði í jarðgöng síðar,“ segir
Elías. „Það tekur talsverðan tíma
að hanna göng og grafa þau, og
því meira öryggi sem við höfum
fram að þeim tíma, þeim mun
betra.“               – herbert@bb.is

Framtíðarlausnin er jarðgöng

Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps, segir það
liggja ljóst fyrir að útilokað verði
að tryggja umferðaröryggi á veg-
inum um Súðavíkur- og Kirkju-
bólshlíðar, en sem dæmi má
nefna að á Súðavíkurhlíð eru 22
skilgreindir snjóflóðafarvegir.
Síðasta vetur féllu flóð úr 20 þess-
ara farvega á örfárra daga tíma-
bili. Þannig varð byggðin í Skut-
ulsfirði, Hnífsdal og Bolungarvík
samgöngulaus við umheiminn.

„Þegar maður veltir fyrir sér
hverjar líkurnar séu á því að sama
manneskjan lendi í snjóflóði á
rétt rúmum áratug kemur á mann
nokkuð hik. Þær eiga að vera
nánast engar, en systir mín hefur
lent í því, annars vegar í snjó-
flóðinu í Súðavík í janúar 1995
og síðan aftur á Súðavíkurhlíð-
inni á leiðinni heim úr vinnu frá
Ísafirði árið 2006. Þá slasaðist
björgunarveitarmaður illa við að
bjarga þeim sem í flóðinu lentu.

Þess má geta að björgunarsveit-
armaðurinn fékk engar bætur frá
tryggingafélaginu sínu vegna
slyssins þar sem hann var í sjálf-
boðaliðastarfi. Þessi vegur er því
algjörlega óásættanlegur og hann
verður aldrei öruggur,“ segir Óm-
ar Már.

„Mér finnst mjög jákvætt að
Kristján Möller sé sammála okk-
ur um að eina raunhæfa lausnin
séu jarðgöng á milli, og ég get
ekki verið annað en þakklátur
fyrir það. Við þurfum að taka
tillit til þeirrar samstöðu sem
hefur myndast meðal Vestfirð-
inga um okkar samgönguáætlun,
en þar erum við öll sammála og
hvikum ekki frá því hvernig við
viljum að forgangsröðun sé hátt-
að. Á Fjórðungsþingi Vestfirð-
inga í Trékyllisvík í október var
staðfestur sá einhugur og sú sam-
staða sem ríkir í þessum málum.
Þar kom fram samstaða um að
Álftafjarðargöng verði sett á sam-

gönguáætlun, og að þau verði
sett í framkvæmd strax á eftir
Dýrafjarðargöngum.“

Kristján L. Möller, fyrrverandi
ráðherra samgöngumála, hefur
lýst yfir undrun sinni á forgangs-
röðun Vestfirðinga, en Ómar
segir að jafnvel þó menn séu sam-
mála um að Álftafjarðargöng hafi
meira öryggisgildi en Dýrafjarð-
argöng sé staða mála einfaldlega
sú að eðlilegra sé að byrja á Dýra-
fjarðargöngum. „Þau göng eru
tilbúin, og ef við færum að breyta
forgangsröðinni og kalla eftir því
að Álftafjarðargöng verði á undan
myndi það taka mörg ár. Það
hafa engar athuganir farið fram á
Álftafjarðargöngum, og þær taka
tíma. Skynsamlegast er að hefja
framkvæmdir við Dýrafjarðar-
göng og nota tímann til að und-
irbúa Álftafjarðargöng þannig að
framkvæmdir geti hafist þar á
eftir. Það er það sem við skorum
á stjórnvöld að gera.“

Vegurinn aldrei öruggur
Talsvert er um grjóthrun í Súðavíkurhlíð.

Samgöngur voru ofarlega í hugum fulltrúa á Fjórðungsþingi Vestfirð-
inga, sem haldið var í Trékyllisvík fyrri hluta október. Í einni af mörgum
ályktunum þingsins er þess krafist að forgangsröðun stjórnvalda beinist
áfram að bættum samgöngum á Vestfjörðum, þar sem íbúar þess lands-
hluta njóti ekki líkt og aðrir landsmenn, að allar byggðir tengist aðal
þjóðvegakerfinu og að samtenging milli einstakra byggða innan fjórð-
ungsins sé enn árstíðabundin með sumarfærum slóðum, sem í upphafi
tuttugustu og fyrstu aldar eru langt frá því að geta kallast akvegir. Um
vetrarferðir er ekki að ræða.

Hversu lengi Vestfirðingar hafa verið látnir sitja á hakanum sést ef til
vill best á þeirri upptalninu vegaframkvæmda, sem tilgreindar eru í
ályktun Fjórðungsþingsins, en þær eru slíkar að vöxtum og dreifðar um
Vestfjarðakjálkann, að ókunnugir eiga áreiðanlega erfitt með að trúa
hvernig slíkt hefur viðgengist, miðað við það sem áunnist hefur í öðrum
landshlutum. (Atkvæðavægið, sem Vestfirðingar eru sagðir hafa haft
umfram aðra landsmenn á Alþingi, og valdið hefur mörgum þyngslum
fyrir brjósti, hefur greinilega skilað sér illa.)

Fjórar stórframkvæmdir eru nauðsynlegar til að ná settu markmiði í
samgöngum á Vestfjörðum, auk þess sem að er unnið: Vegur um
Gufudalssveit, Dýrafjarðargöng og endurgerð vegar um Dynjandisheiði,
(framkvæmdir sem verða að haldast í hendur þar sem hvor fyrir sig, ein
og sér, kemur að litlu sem engu gagni), nýr vegur um Árneshrepp og
jarðgöng milli Ísafjarðar og Súðavíkur.

Allt eru þetta framkvæmdir, sem Vestfirðingar öðrum fremur gera sér
ljóst, af áratuga biturri reynslu, að verða ekki hristar fram úr erminni. En
svo lengi hafa Vestfirðingar setið á hakanum, að segja má að þetta sé
orðin spurning um tilvist byggða. Í ljósi þessa er þyngra en tárum taki
andstaðan sem vegagerð á sunnan verðum Vestfjörðum hefur mætt,
þrátt fyrir einhuga afstöðu heimamanna og Vegagerðarinnar um vegstæði,
en þar eru nokkar skógarhríslur metnar skörinni hærra en afkoma og
velferð íbúanna.

Hálfrar aldar afmælis götuslóðans yfir Dynjandisheiði var minnst
fyrir fáeinum árum. Þá kröfu verður að gera til stjórnvalda og Vega-
gerðarinnar að jöfnum höndum verði unnið að undirbúningi nýs vegar
yfir heiðina og Dýrafjarðargöngum og samhliða verði ráðist í bæði
verkin. Jarðgöngin milli Ísafjarðar og Súðavíkur eru nauðsynleg á sömu
forsendum og Bolungarvíkurgöngin. Nútíma vegur um Árneshrepp
verður lífæð Strandanna. Að kröfunni um allar þessar framkvæmdir,
sem hornsteina framtíðar Vestfjarða, verða Vestfirðingar að standa ein-
huga. Þetta langtíma verkefni krefst þrautsegju og samstöðu.

s.h.

Ætlar þú að ferðast til útlanda í haust?
Alls svöruðu 551.

Já sögðu 144 eða 26%
Nei sögðu 379 eða 69%
Óvíst sögðu 28 eða 5%
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Rannveigu Hjaltadóttur
kennara

Karl Geirmundsson og fjölskylda

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærrar eiginkonu,

móður okkar, tengdamóður og ömmu

Guð blessi ykkur öll.

Alls voru 350 sjúkraflug farin
frá fimm flugvöllum á Vestfjörð-
um árin 2007–2012, þar af 194
frá Ísafirði og 140 frá Bíldudal.
Einnig voru farin sjúkraflug frá
Hólmavík, Gjögri og Þingeyri. Í
heild voru farin 2.973 sjúkraflug
á landinu á þessu tímabili, flest
frá Akureyri eða 667. Þetta kemur
fram í svari heilbrigðisráðherra
við fyrirspurn Svandísar Svavars-
dóttur á Alþingi, en Svandís ósk-

aði eftir upplýsingum um fjölda
sjúkrafluga á þessu tímabili,
sundurliðað eftir brottfararstað,
áfangastað og hvort um bráðatil-
vik væri að ræða eða ekki.

Í svarinu er sundurgreind flokk-
un sjúkrafluga frá flugvöllum
þaðan sem fleiri en 20 sjúkraflug
eru farin á ári. Þar kemur fram að
58% sjúkrafluga frá Ísafirði séu
bráðatilvik, en 49% fluga frá
Bíldudal. Bráðatilvik eru helm-

ingur alls sjúkraflugs á landinu,
slétt 50%. Bráðatilvik eru 64%
sjúkraflugferða til Reykjavíkur,
sem er langsamlega algengasti
áfangastaður sjúkraflugs. Hverf-
andi hlutfall sjúkraflugs til ann-
arra staða en Reykjavíkur og Ak-
ureyrar eru bráðatilvik, en 58
sjúkraflug voru farin til Ísafjarð-
ar, 22 til Bíldudals og 2 til Hólma-
víkur á tímabilinu.

– herbert@bb.is

Helmingur alls sjúkraflugs bráðatilvik

Kalla þarf hátt á annað hundrað
díselbíla inn á verkstæði og
hreinsa eldsneytistanka þeirra, en
fyrir mistök var litaðri olíu dælt
á díseltanka eldsneytisstöðva ÓB
á Ísafirði og í Bolungarvík. „Þessi
mistök gerast í eldsneytisdreif-
ingunni sjálfri, en þegar haldið
er til að fylla á stöðvarnar er sett
lituð olía á bílinn,“ segir Jón Ól-
afur Halldórsson, framkvæmda-
stjóri sölusviðs hjá Olís.

„Við erum að hringja í þá sem

settu díselolíu á bílinn hjá sér og
láta þá vita. Við erum náttúrulega
afskaplega leiðir yfir þessum
mistökum, en svona getur gerst.
Við biðjumst afsökunar á því
ónæði sem þetta kann að valda.
Þetta á ekki að hafa neinar af-
leiðingar í för með sér, og það er
alls ekki þannig að þeir viðskipta-
vinir sem verða fyrir þessu verði
sakaðir um neitt svindl. Þetta
veldur ákveðnum óþægindum,
þar sem nauðsynlegt er að fara

með bílana á verkstæði. Þar verða
þeir tæmdir, tankarnir hreinsaðir
og fyllt á þá að nýju. Með því
ætti litarefnismagnið alltaf að
vera undir mörkum, og því ekki
ástæða til að hafa áhyggjur, en ef
eitthvað gerist er alltaf hægt að
vísa til þessa atviks. Við höfum
þetta allt skráð hjá okkur. Þeir
sem við höfum náð sambandi
við hafa tekið þessu afskaplega
vel, og við erum þakklátir fyrir
góð viðbrögð.“   – herbert@bb.is

Litaðri olíu dælt á díseltanka
Vegna mistaka fór lituð olía á díseldælur ÓB á Ísafirði og í Bolungarvík.

„Girl Power“ á Vestfjörðum

Endurnýja þarf girðingu um-
hverfis kirkjugarðinn á Réttar-
holti í Engidal. Björn Baldursson,
formaður sóknarnefndar Ísafjarð-
arsóknar, hefur óskað eftir því
við Ísafjarðarbæ að gengið verði
frá kaupum á girðingarefni en
skv. 12. grein laga um kirkju-
garða, greftrun og líkbrennslu er
sveitarfélagi skylt að sjá fyrir
bæði landi og girðingarefni til
kirkjugarða. „Það var á tímabili
sem kirkjugarðurinn á Réttarholti
var ekki fjárheldur, og það kom

fyrir að það væru kindur að valsa
um hann. Þeir fóru í það hjá
áhaldahúsinu að laga það til
bráðabirgða, en það liggur fyrir
að það þurfi að setja varanlegri
girðingu upp í vor,“ segir Björn.

Fram kemur í erindi hans til
Ísafjarðarbæjar að gert sé ráð
fyrir að girðing umhverfis garð-
inn verði látlaus á þrjá vegu, en
að gert sé ráð fyrir veglegri girð-
ingu á austurhlið garðsins, þar
sem sáluhlið hans er.

– herbert@bb.is

Vilja fjárhelda girð-
ingu við kirkjugarðinn

Ferðaþjónustufyrirtækið Pink
Iceland, sem sérhæfir sig í að
aðstoða LGBT (samkynhneigða,
tvíkynhneigða og transfólk) ferða-
langa sem vilja koma til Íslands,
hyggst bjóða upp á 12 daga
stelpuferð til Vestfjarða í maí á
næsta ári. „Við heimsóttum Vest-
firði árið 2011, þegar fyrirtækið
var kannski viku gamalt, og heill-
uðumst algjörlega. Síða höfum
við komið á Aldrei fór ég suður
og reynum að koma vestur eins
oft og við getum. Við beinum líka
ferðamönnum mikið þangað,“
segir Birna Hrönn Björnsdóttir,
einn eigenda Pink Iceland.

„Við settum því ferðina upp í
samstarfi við ferðaþjónustuaðila
í Þýskalandi og Englandi og erum

einnig að vinna með Markaðs-
stofu Vesturlands og Vestfjarða.
Ferðin hefur fengið mikla athygli
þar sem við höfum auglýst hana
og samstarfsaðilar okkar erlendis
hafa fengið mikið af fyrirspurn-
um,“ segir Birna. Ferðin hefst
með tveggja daga stoppi í Reyk-
javík. Þaðan verður haldið um
Vesturland og til Stykkishólms
þar sem siglt verður yfir Breiða-
fjörð með viðkomu í Flatey. Á
Vestfjörðum verður lögð áhersla
á náttúruna, tánum dýpt í jarð-
hitalaugar, farið í gönguferðir og
margt fleira.

Í viðtali við Gayiceland.is
sagði Birna að ferðin hafi verið
hönnuð þannig að aldrei verði of
löngum tíma varið í bílnum. „Ef

þú ert í tiltölulega góðu formi
ættu gönguferðirnar líka að vera
lítið mál,“ segir Birna. Ferðin er
kölluð „Women Only West“ sem
líklega mætti þýða sem „Kvenna-
ferð til Vestfjarða“ og er að mestu
auglýst fyrir erlenda ferðamenn
en Birna bendir heimamönnum á
Vestfjörðum, hvort sem um er
að ræða homma, lesbíur, tvíkyn-
hneigða eða transfólk, á að þeir
allir velkomnir að taka þátt þegar
þær mæta á staðinn.

Birna segir að ferðin hafi vakið
mikla athygli frá því þær byrjuðu
að auglýsa hana á netinu og nú
þegar hafi skráning tekið við sér.
„Þannig að það er óhætt að segja
að þetta séu frábært viðbrögð
miðað við að ferðin er ekki fyrr
en í maí eða eftir heila sjö mán-
uði.“ Hún segir að nokkuð margir
karlmenn hafi spurst fyrir um
svipaðar ferð, bara fyrir karla, og
hún segir þá ekki þurfa að ör-
vænta lengi því slík ferð sé nú

þegar í undirbúningi, með smá-
vægilegum breytingum þó. Hing-
að til hefur Pink Iceland boðið
upp á ferðir fyrir bæði konur og

karla en „Woman Only West“ er
fyrsta ferðin sem er einungis í
boði fyrir annað kynið.

– harpa@bb.is

Pink Iceland býður upp á Kvennaferð til
Vestfjarða í maí 2014. Myndir: Pink Iceland.



FIMMTUDAGUR     7. NÓVEMBER 2013 77777



88888 FIMMTUDAGUR     7. NÓVEMBER 2013

Vestfjarðavíkingur í útrás

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

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

smáar
Til sölu er rafmagnsrúm frá Betra
bak. Stærð: 90x200. Upplýsing-
ar gefur Elísabet í síma 866 4803.

Miklar breytingar hjá BÍ/Bolungarvík
Miklar breytingar verða á

meistaraflokksliði BÍ/Bolungar-
víkur á næsta keppnistímabili.
Allt að níu leikmenn sem áttu
sæti í liðinu geta verið á förum.
Öruggt er að Alejandro Bereng-
uer Munoz markvörður verður
ekki áfram né heldur þeir Ben
Everson, Daniel Badu, Theodore
Eugene Furness og Max Toul-
oute. Þá er Ingimar Elí Hlynsson
farinn aftur til FH og Alexander
Veigar Þórarinsson verður ekki
áfram hjá liðinu. „Svo er ennþá
spurning með Michael Abnett
en við höfum fengið fyrirspurnir
frá liðum í Pepsi deildinni vegna
hans og komum að sjálfsögðu
ekki til með að standa í vegi fyrir
því að hann fari ef gott tilboð
fæst. Það er líka smá spurninga-
merki með Dennis Nielsen,“
segir Samúel S. Samúelsson for-
maður BÍ/Bolungarvíkur.

Gunnar Már Elíasson hefur
verið að glíma við meiðsli og
verður að öllum líkindum ekki
leikfær fyrr en í ágúst á næsta ári
að sögn Samúels. „Það er hoggið
ansi stórt skarð í hópinn,“ segir
Samúel. Forsvarsmenn fyrirtæk-
isins hafa nýlega framlengt
samning við Hafstein Rúnar
Helgason, sem var valinn besti
leikmaður liðsins á nýliðnu tíma-
bili. „Það eru allir gríðarlega
ánægðir með þessi tíðindi því

auk þess að vera góður leikmaður
þá er Hafsteinn gull af manni og
fyrirmynd okkar allra. Svo var
Ólafur Atli Einarsson að skrifa
undir sinn fyrsta meistaraflokks
samning í vikunni og við bindum
miklar vonir við hann enda mun
hann eflaust styrkja leikmanna-
hóp liðsins næsta sumar,“ segir
Samúel. Þá mun Nigel Quashie
leika með liðinu á næsta tímabili.

Að sögn Samúels verður engin
breyting á þjálfaraliðinu. Jör-
undur Áki Sveinsson verður
áfram þjálfari og Ásgeir Guð-
mundsson verður honum áfram
innan handar. Þá verða Gunn-
laugur Jónasson sjúkraþjálfari og
Ívar Pétursson liðsstjóri áfram
hjá liðinu. „Við vonumst til að
geta fjölgað Íslendingum í liðinu
en það er hægara sagt en gert.

Íslenskir knattspyrnumenn virð-
ast margir hverjir hræddir við að
flytja út á land til að spila. Við
eigum gríðarlega efnilega stráka
sem eru að koma upp úr yngri
flokkum félagsins, þar með talið
þá þrjá sem eru í U17 landslið-
inu,“ segir Samúel.

Samúel segist eiga von á því
að Ólafur Atli, Nikulás Jónsson
og Matthías Króknes spili stærra

hlutverk með liðinu á næsta tíma-
bili. „Sigurgeir Sveinn Gíslason
verður líka áfram en hvort Andri
Rúnar Bjarnason verði það líka á
eftir að koma í betur í ljós, en við
vonum það besta,“ segir Samúel.
Æfingar hjá liðinu fóru af stað í
þessari viku og segir Samúel þá
vera fara af stað með að styrkja
leikmannahópinn.

– harpa@bb.is

Miklar breytingar verða á meistaraflokksliði BÍ/Bolungarvíkur á næsta keppnistímabili.

Það eru merkistíðindi að Halldór Halldórsson fyrrum bæjar-
stjóri í Ísafjarðarbæ og formaður Sambands íslenskra sveitarfé-
laga skuli gefa kost á sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík. Vestfirðingar þekkja Halldór, og af góðu. Hann
hefur einnig staðið sig vel sem formaður Sambandsins. Hvað
þarf til að leggja í það stórvirki að taka þátt í prófkjörsbaráttu
á vegum Sjálfstæðisflokksins í stærsta sveitarfélagi Íslands
með skömmum fyrirvara? Halldór kynnti ákvörðun sína áður
en Jón Gnarr Kristinsson borgarstjóri Besta flokksins lét upp-
skátt að hann hygðist hætta afskiptum af stjórnmálum sem
borgarstjóri. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík hefur ekki
náð vopnum sínum, hann skortir fyrri styrk með fimm borgar-
fulltrúa, hefur lengstum haft hreinan meirihluta í borgarstjórn
Reykjavíkur. Sjálfstæðislokkinn hefur ekki aðeins skort
styrkinn sem felst í fulltrúatölunni. Fulltrúar hans í borgarstjórn
hafa ekki verið nægilega sannfærandi síðustu árin.

Skoðanakannanir sýna að Björt framtíð sé á góðri leið með
að taka við af Besta flokknum og fái 6 fulltrúa, en Sjálfstæðis-
flokkurinn haldi aðeins sínum fimm fari kosningar í samræmi
við þetta og það lofar ekki góðu fyrir hann. Ein skoðanakönnun

leiðir í ljós ef mark er á er á takandi að fremstur þeirra fjögurra
sem sækjast eftir 1. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins fari Júlíus
Vífill Ingvarsson, en næstur komi Halldór. Hann er sá eini sem
virðist geta veitt Júlíusi samkeppni. Það verður fróðlegt að
fylgjast með því hvað gerist á næstu dögum í þessum efnum.
Enn eru níu dagar til prófkjörs og aldrei að vita hvað gerist á
þeim tíma. Sagt er að einn dagur í pólitík sé langur tími þegar
þannig ber undir.

Aftur að Halldóri. Hann er lagður í víking og útrás frá Vest-
fjörðum, sem jafnframt er innrás í Reykjavík. Vel gæti hugsast,
einkum ef hann nær tilætluðum árangri, að margt kunni að fara
á  betri veg í höfuðborginni. Mörgum hefur þótt brandarinn Jón
Gnarr fyndinn. En sú fyndni nær ekki út fyrir borgarmörkin,
enda hefur verið safnað skuldum á líðandi kjörtímabili. Engu að
síður er það svo að Sjálfstæðisflokkurinn nýtur ekki sama
trausts og fyrr líkt og gildir um aðra stjórnmálaflokka, sem ekki
eru byggðir á nýjungagirninni einni saman.

Hvað sem öðru líður er Halldóri óskað velgengni og þess
vænst að hann hafi góð áhrif á stjórn Reykjavíkur. Þá er til nokk-
urs unnið.
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„Málið er enn í ferli hér. Það
er auðvitað reynt að hraða þessu
eins og kostur er,“ segir Hlynur
Snorrason, yfirlögregluþjónn á
Vestfjörðum, aðspurður um
framgang rannsóknar á kæru um
meint kynferðisbrot á Þingeyri
en um miðjan febrúar á þessu ári
handtók lögreglan á Vestfjörðum
karlmann vegna gruns um kyn-
ferðisbrot. Fleiri en ein kæra
hafði þá borist á hendur mannin-
um. Maðurinn var sóttur á heimili
sitt og yfirheyrður og síðan sleppt

að yfirheyrslum loknum.
Lögreglan framkvæmdi einnig

húsleit á tveimur stöðum vegna
málsins. Gangurinn á málum sem
þessum er sá að mál sem varða
meint kynferðisbrot eru rannsök-
uð hjá lögreglu. Þegar rannsókn
er lokið fer það til Ríkissaksókn-
ara sem tekur ákvörðun út frá
gögnum sem liggja fyrir, hvort
gefin verði út ákæra. Hlynur
sagðist ekki geta tjáð sig um hve-
nær niðurstöðu úr rannsókn væri
að vænta.             – harpa@bb.is

Þingeyrarmálið: Enn
í ferli hjá lögreglu

„Vestfirðingar skila sér ágæt-
lega í þessa rútínu sem hér er í
gangi,“ segir Sigurjón Guðmunds-
son, tannlæknir á Ísafirði, en hann
telur að tannheilsa Vestfirðinga
sé góð. Lítil tölfræði er gefin út
um tannheilsu og sókn til tann-
lækna, og hefur minnkað frá því
sem áður var. Heyrst hefur að
meðal sparnaðarúrræða sem
menn leiti til í efnahagsþreng-
ingum síðustu ára sé að draga
við sig að leita til tannlækna, en
erfitt er að staðfesta það með

opinberri tölfræði.
„Við höfum ekki orðið varir

við það, þrátt fyrir allar hremm-
ingar, að menn hafi dregið við
sig að mæta í reglulega athugun.
Það er kannski einn og einn sem
reynir að spara með því að fara
ekki til tannlæknis, óháð efna-
hagsástandi, en það gengur ekki
yfir heildarlínuna. Það er enda
vitlausasti sparnaður sem hugsast
getur. Karíus og Baktus taka
hæstu dráttarvextina.“

– herbert@bb.is

Tannheilsa
Vestfirðinga góð

„Skólastarfið gengur afskap-
lega vel. Hér ríkir eldmóður með-
al kennara þrátt fyrir bág kjör og
niðurskurð. Það hefur ekki truflað
okkur mikið og við eru í því á
fullu að gera skólann enn betri.
Ég er virkilega ánægður með
stöðuna. Ég finn ekki annað en
að nemendur séu líka ánægðir.
Hér ríkir jákvætt og gott and-

rúmsloft,“ segir Jón Reynir Sig-
urvinsson, skólameistari Mennta-
skólans á Ísafirði. Jón Reynir
segir jákvætt og gott andrúmsloft
í skólanum og nefnir í því sam-
bandi félagsmiðstöð sem verið
er að setja á stofn í skólanum í
samstarfi við Ísafjarðarbæ.

„Við höfum reynt þetta áður.
Við vorum þá í samstarfi við

Gamla apótekið og það gafst afar
vel en reyndist bænum ofviða.
Það er ánægjulegt að geta nýtt
þetta húsnæði.“ Jón Reynir er
öllu myrkari í máli þegar kemur
að rekstri skólans, en mikill nið-
urskurður hefur verið á starfsemi
framhaldsskóla undanfarin ár.
„Það gætir ákveðins misskilnings
varðandi niðurskurðinn, en nú er

ekki verið að skera niður rekstr-
arfé skólans. Það eru ný verkefni
og framkvæmdir sem eru skornar
niður, þannig að það sem hafði
verið ákveðið að setja í farveg er
slegið af. Þetta hefur auðvitað
þýtt að við höfum þurft að skerða
námsframboð og þjónustu við
nemendur.“

„Reiknilíkan fyrir fjárveitingar
er orðið að deililíkani, þannig að
það er fyrirfram ákveðið hversu
miklum peningum er varið í

rekstur framhaldsskólanna, og
líkanið sem slíkt breytir engu
nema þeim reglum sem farið er
eftir við að skipta peningunum.
Það sitja allir við sama borð, sem
er of lítið. Þetta þýðir að það er
of lítið fjármagn til að reka fram-
haldsskólana. Það verður tæplega
betri staða eftir áramót, þegar
búið verður að semja um launa-
hækkun til kennara. Hvað þetta
varðar er staðan virkilega slæm,“
segir Jón Reynir.

Gott skólastarf en erfiður rekstur



FIMMTUDAGUR     7. NÓVEMBER 2013 1111111111



1212121212 FIMMTUDAGUR     7. NÓVEMBER 2013

Fanney Rósa Jónsdóttir
fékk verðlaun fyrir besta

búninginn á Halloween
(hrekkjavöku) diskói sem

haldið var á Edinborg Bistro-
bar á laugardagskvöld en þar

var hún í gervi uppvaknings
(e.zombie), manns sem hefur

verið vakinn upp frá dauð-
um. „Dómnefndinni þótti

hún vera hryllilegust, enda
var það eitt af skilyrðunum

sem þurfti að uppfylla og hún
lagði greinilega mikið í förð-

unina. Það voru mjög margir
í flottum og metnaðarfullum

búningum, ekki alveg allir
samt í „hryllingsþema“ en

flottir engu að síður. Og ég
tala nú ekki um farðanirnar,

fólk leggur greinilega mikið á
sig, jafnvel nokkurra klukku-

stunda ferli,“ segir Eygló
Jónsdóttir, einn af skipu-

leggjendum kvöldsins en hún
sá jafnframt um tónlistina

sem DJ Gló og spilaði bæði
gamla og nýja „horror“

tónlist. Dómnefndina skipuðu
starfskonurnar á barnum,

Katrín Líney Jónsdóttir,
Guðrún S. Matthíasdóttir og

Sædís Ingvarsdóttir. „Það
voru þarna nemar frá

Háskólasetri Vestfjarða og ég
held að þeir hafi skemmt sér

manna mest, þau yfirgáfu
dansgólfið að minnsta kosti

ekki eina mínútu allt kvöldið
og þökkuðu vel fyrir sig í

lokin,“ segir Eygló. Húsið var
troðfullt og gleðin og stemm-

ningin gríðarleg segir hún.
Verður annað Halloween

diskó haldið að ári? „Þegar
eitthvað tekst svona vel þá er

engin ástæða til að gera það
ekki aftur og ég er viss um að
hér verði annar eins hrylling-
ur að ári. Um að gera að taka

þennan sið upp aftur, enda
keltneskur siður. Eldgamall

og flottur,“ segir Eygló.
– harpa@bb.is

Uppvakningur þótti hryllilegastur
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Nemendur í NV-kjördæmi undir
meðaltali í öllum námsgreinum

Nemendur í 10. bekkjum
grunnskólanna í Norðvestur-

kjördæmi eru með normal
dreifðar einkunnir (á kvarðan-
um 0-60), 28,4 í íslensku, 27,4

í ensku og 28,3 í stærðfræði,
sem í öllum tilfellum er lægst

miðað við aðra landshluta,
samkvæmt niðurstöðum

Námsmatsstofnunar á árangri
nemenda í samræmdum könn-

unarprófum sem fram fóru í
haust. Grunnskóla einkunn

fylgir normal dreifingu og er
meðaltal hennar 30 og staðal-

frávik 10 sem þýðir að meðaltal
í hverri námsgrein er ávallt 30.
Á kvarðanum 1-10 er meðaltal

10. bekkja nemenda í kjördæm-

inu 5,6 í íslensku og 6,5 í
ensku. Prófað er í þremur

greinum í 10. bekk og tveimur í
4. og 7. bekk. Í 10. bekk er
prófað í íslensku, ensku og

stærðfræði en í 4. og 7. bekk er
prófað í íslensku og stærðfræði.

Nemendur í 7. bekk í NV-
kjördæmi eru rétt undir meðal-
tali í íslensku með 29,7 og 29,3

í stærðfræði. Nemendur í 4.
bekk grunnskóla í Norðvestur-
kjördæmi eru undir meðaltali í

íslensku og stærðfræði með
28,0 og 27,6. Í íslensku eru þeir

með lægstu einkunnina miðað
við aðra landshluta.

Ef litið er til landsins í heild
og dreifingu einkunna í

íslensku og ensku í 10. bekk,
kemur í ljós að enginn nemandi

í NV-kjördæmi er með 10 í
íslensku en á landinu öllu fengu

32 slíka einkunn. Aftur á móti
eru 10 nemendur með 1 í

íslensku og einn nemandi fær 1
í ensku. Flestir eru með 8 og

8,5 í ensku á meðan flestir fá 6
í íslensku. Í sjöunda bekk eru

þrír nemendur með 10 í
íslensku á meðan 125 nem-

endur fengu 10 í stærðfræði.
Lægsta einkunn í íslensku í

sjöunda bekk er 2 en það eru
tveir nemendur með þá eink-

unn. Fjórir nemendur fengu 1 í
stærðfræði.

– harpa@bb.is Grunnskólinn á Ísafirði.
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Sælkerar vikunnar eru Sigríður Fanndís Jónbjörnsdóttir og Steingrímur Jón Steingrímsson á Ísafirði

Pönnusteikt lúða og marengstertaPönnusteikt lúða og marengstertaPönnusteikt lúða og marengstertaPönnusteikt lúða og marengstertaPönnusteikt lúða og marengsterta
Við ætlum að bjóða kæru les-

endum BB upp á  pönnusteikta
lúðu  sem er í miklu uppáhaldi
hjá okkur og  ljúffenga rice
krispies marengstertu í eftirrétt.
Verði ykkur að góðu.

Lúða
4-5 lime
hálf agúrka (skorin í strimla)
1  rauð paprika (skorin í
strimla)
¼ rjómi
olive olía
1 msk smjör klípa

Meðlæti:
Soðnar karftöflur og  ferskt
salat

Salat:
Klettasalat
Tómatar
Gúrka

Fetaostur (öll krukkan og olían
með) sirka 20 stk rauð vinber
(skorið í tvennt)

Pönnusteikt Lúða
Lúðan er skorin í litla bita og

krydduð með sitrónupipar síðan
er henni  raðað á pönnuna og er
steikt upp úr Olive olíu. Látin
malla í sirka 4 til 5 mínútur. Síðan
þegar henni er snúið við er látið
smá smjörklípa út í.  Lime-ið er
skorið í litla báta  og bætt við.
Þegar lúðan er orðin klár er panna
tekin af hellunni, agúrkan og
paprikan bætt  út á pönnuna og
rjómanum hellt yfir og lokið sett
á. Allt saman látið malla í sirka 4
minútur áður en borið fram

Borið fram með fersku salati
og kartöflum

Rice crispies margengsterta
Botnar

4 eggjahvítur
200gr sykur
1 tsk lyftiduft
3 bollar Rice crispies
Aðferð: Stífþeyta eggjahvít-

urnar, hinu blandað varlega sam-
an við með sleikju, setja bökunar-
pappír í tvo botna. Bakið botnana
í sirka 45 mínútur við 150° C og
blástur. Slökkva síðan á ofninum.
Best er að leyfa marengsinum að
kólna inn í ofninum

Kremið:
4 eggjarauður
60 gr flórsykur
100 gr brætt súkkulaði
3 til 4 msk þeyttur rjómi
Súkkulaðið er brætt í vatns-

baði. Flórsykur og eggjarauðum
eru þeytt  mjög vel saman og  er
síðan blandað  varlega  saman
við súkkulaðibráðina og þeytta
rjómann. látið kólna örlitla stund

áður en er sett ofan á tertuna
Botnarnir eru lagðir saman

með restina  af rjómanum og
sirka 5 msk af  súkkulaðibráðinni

Restin af súkkulaðibráðinni er
síðan  smurð ofan á kökuna og
látin leka niður með hliðunum.
Best er að gera tertuna kvöldið

áður eða alla vega 5 til 6 tímum
áður en hún er borin fram
Tertan er síðan skreytt með
jarðarberjum eða bláberjum

Við skorum á Ólafíu Sif
Magnúsdóttur og Magnús þór
Heimirsson til að vera næstu
sælkerar vikunnar.

Þiggjendur fjárhagsað-
stoðar frá sveitarfélögum á
Vestfjörðum voru jafn marg-
ir árið 2012 og 2011, en
nokkur breyting varð á hópn-
um. 51 fjölskylda sem fékk
stuðning árið 2012 hafði ekki
fengið stuðning árið 2011.
Þetta kemur fram í tölum
sem Hagstofa Íslands birti ný-
verið. Meðalgreiðsla lækk-
aði einnig verulega, eða úr
66.730 krónum í 28.628
krónur. Þrátt fyrir þetta
hækkuðu útgjöldin um 40%,
eða úr rúmum 15 milljónum
króna í um 21,5 milljónir.
Þetta skýrist af gríðarlegri
aukningu í þeim tíma sem
þiggjendur fengu stuðning,
en meðalfjöldi mánaða hækk-
ar úr 2,5 í 8,2 mánuði milli
ára.

Allt útlit er fyrir að kostn-
aðaraukningin haldi áfram á
þessu ári, en fjárveiting til
stuðningsins var nýlega
hækkuð í Ísafjarðarbæ þar
sem fyrri fjárveiting var nær
uppurin. Svipaða sögu er að
segja frá Súðavíkurhrepp, en
þar hefur kostnaður við
fjárhagsaðstoð tvöfaldast frá
áætlun.       – herbert@bb.is

Kostnaður
við fjárhags-
aðstoð eykst

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt að hækka fjárframlag
til fjárhagsaðstoðar á vegum
sveitarfélagsins um 2.750 þúsund
krónur til 3 milljónir króna. Sam-
þykktin kemur í kjölfar beiðni
frá Margréti Geirsdóttur, sviðs-
stjóra fjölskyldusviðs og Sædísar
Jónatansdóttur, deildarstjóra

félagsþjónustu sveitarfélagsins.
„Á árinu 2013 hafa 53 einstakl-
ingar fengið fjárhagsaðstoð frá
sveitarfélaginu, 25 karlar og 28
konur,“ segir í greinargerð með
beiðninni. Flestir umsækjend-
anna eru einhleypir eða 37. Þar
af eru tíu einstæðar mæður.

Í fjárhagsáætlun ársins var gert

ráð fyrir 9 milljónum króna í
fjárhagsaðstoð og var þá miðað
við að fjórir einstaklingar þyrftu
á fullri aðstoð að halda allt árið.
Að auki var gert ráð fyrir að des-
ember aðstoðin yrði hærri á hvern
einstakling eða kr. 144.041. Í
greinargerðinni kemur fram að
fjárheimildin sé að klárast og

ástæður þess megi helst rekja til
þess að nú séu einstaklingar sem
hafa fullnýtt rétt sinn hjá Vinnu-
málastofnun, komnir í fjárhags-
aðstoð. Þá hafi ungt fólk á atvinnu
og án réttar til atvinnuleysisbóta,
sótt um aðstoð sem og einstakl-
ingar sem glíma við fíkniefna-
og áfengisvandamál.

Hækka heimild til fjárhagsaðstoðar

Ísafjarðarbær hefur ákveðið að
hækka fjárframlög til fjárhags-
aðstoðar um allt að þrjár milljónir
króna. Ástæðan fyrir hækkuninni
er meðal annars tilkomin vegna
aukins fjölda einstaklinga sem
hafa fullnýtt rétt sinn hjá Vinnu-
málastofnun, og hafa því sótt um
fjárhagsaðstoð. „Það sama er að

gerast hér, fjárhagsleg aðstoð
hefur hækkað um 100% frá því
sem áætlað var í fjárhagsáætlun
fyrir árið 2013. Við munum gera
ráð fyrir hækkun í þeim mála-
flokki fyrir næsta ár,“ segir Ómar
Már Jónsson sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps.

Sveitarfélögum er skylt að veita

íbúum sínum þjónustu og aðstoð
sé þörf á því. Því geta einstakl-
ingar undir ákveðnum viðmiðun-
armörkum eða einstaklingar án
framfærslu átt rétt á því að sækja
um fjárhagsaðstoð hjá sínu sveit-
arfélagi. Fjárhagsaðstoð sveitar-
félaga er veitt samkvæmt lögum
um félagsþjónustu sveitarfélaga

og reglum hvers sveitarfélags
fyrir sig, en sveitarfélög skulu
setja sér reglur um framkvæmd
fjárhagsaðstoðar. Fjárhagsaðstoð
skal ávalt veitt til þess að bæta úr
vanda og koma í veg fyrir að ein-
staklingar og fjölskyldur komist
í þá aðstöðu að geta ekki ráðið
fram úr málum sínum sjálf.

Fjárhagsleg aðstoð hefur hækk-
að um 100% hjá Súðavíkurhreppi
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Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?
Er bara að vinna og þjálfa mig fyrir inntökuprófið í Lögregluskólann.
Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?
Þrjóskur, lífsglaður, skemmtilegur og hreinskilinn.
Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?
Fer í ræktina og tek hana út þar.
Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?
Kósýbuxum og Liverpool bol.
Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?
Engin ennþá.
Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?
Að vakna einn upp á ríkissjúkrahúsi á Spáni þar sem enginn talaði ensku

og ég vissi ekkert hvað hefði gerst, með verki í öllum skrokknum.
Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Já, á ég það stundum til að fresta hlutunum.
Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?
Annað hvort Fight club eða Gladiator.
Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?
Er alltaf með  það opið en nenni voða sjaldan að skoða það.
Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Fólk sem lætur bíða eftir sér (Aggi)
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Nei, held ekki, er það nokkuð mamma?
Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Ætli það sé ekki Harry Potter serían.
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Já, langar til að ferðast um heiminn og síðan langar mig líka að taka

næsta skref í lyftingum.
Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?
Ég reyni alltaf að líta á björtu hliðarnar.
Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Að vera einhversstaðar einn
Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?
Vá, þau eru svo mörg. Ætli helsta sé ekki að reyna ferðast sem mest.
Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?
Í sveitinni, Tröð í sauðburði
Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?
When people are trying to bring you down, it’s only because you are

above them.
Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?

Arnold Schwarzenegger þar sem hann hefur bæði áhuga á líkamsrækt og
leiklist, vildi spyrja hann að svo mörgu.

Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?
Get eiginlega ekki gert upp á milli Skálavíkur og Önundafjarðar.
Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Lónsöræfi.
Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?
Ástralíu, veit ekki afhverju
Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?
Já mjög. Mig langar að búa hérna í framtíðinni.
Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?
Ég myndi segja að þetta væri bara nokkuð solid staður mætti alveg

bara halda honum eins og hann er.
Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?

Þú tekur dagvaktina á lau og sun.

Vestfirðingur vikunnar
er Finnbogi Dagur Sigurðsson, stuðn-
ingsfulltrúi, þjálfari og lögreglumaður

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Finnbogi Dagur Sigurðsson
Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
21
Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Stuðningsfulltrúi í Grunnskólanum í Bolungarvík, þjálfari
fótbolta hjá UMFB og héraðslögreglumaður hjá
lögreglunni á Vestfjörðum.
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:
Vogin
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:
Single and ready to mingle.
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:
Enginn
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Missti föður sinn í flug-
slysinu í Ljósufjöllum

árið 1986. Kristján ólst upp á Ísa-
firði, sonur Sigga blinda (Sigurð-
ar Sveins Guðmundssonar) og
Aðalheiðar Tryggvadóttur. Móð-
ir Víkings, Gerður Kristinsdóttir,
dóttir Sigurborgar Sigurðardóttur
og Kristins Jóhannssonar, er að
hálfu Vestfirðingur, en faðir henn-
ar var úr Arnarfirði. Gerður býr
nú í Hafnarfirði.

„Pabbi fer austur eitt árið og
var fyrst að vinna í kaupfélaginu
á Djúpavogi þar sem hann kynnt-
ist móður minni. Síðan gerðist
hann kaupfélagsstjóri á Eskifirði.
Árið 1974 þegar ég er tveggja
ára flytjum við svo til Ísafjarðar,“
segir Víkingur.

Á Ísafirði var Kristján um-
svifamikill í verslun og útgerð.
Hann byggði verslunarmiðstöð-
ina Ljónið á Ísafirði ásamt bræðr-
um sínum tveimur og rak til
nokkurra ára hænsnabú í Hnífsdal
með konu sinni og bræðrum. Árið
1982 þegar Víkingur er tíu ára
flyst fjölskyldan búferlum að Ár-
múla í Nauteyrarhreppi við Ísa-
fjarðardjúp. „Pabbi keypti Ár-
múla ásamt bræðrum sínum þar
sem rákum við hænsnabú. Hann
vildi lítið vera að því að gera
sömu hlutina til lengdar og lang-
aði að breyta til. Við vorum líka
stöðugt að gera alls konar tilraun-
ir. Vorum með angórukanínur,
kálfa, þrjátíu rollur, einn hest og
svona sitt lítið af hvoru. Svo var
hann farinn að gæla við að vera
með æðarfugla og var með alls
konar járn í eldinum.“

Víkingur segir flutninginn inn
í Djúp hafa verið töluverð við-
brigði fyrir sig. Þau systkinin hafi
verið missátt við breytinguna
enda hafi hana borið fljótt að.
„Þetta hafði svo sem verið lengi
í bígerð hjá mömmu og pabba en
aldrei neitt ákveðið. Svo vorum
við allt í einu farin í skemmtiferð
á bát inn í Djúp og okkur tilkynnt
í þeirri ferð að við værum hugs-
anlega að fara að flytja þangað.
Maður varð pínu ringlaður og ég
var kannski ekki alveg sáttur til
að byrja með. Sú tilfinning hvarf
þó fljótt enda góður staður að
vera á. Við berum öll hlýjar til-
finningar til Djúpsins og þaðan
eru margir af mínum bestu vin-
um.“

5. apríl 1986 – Flug-
slysið í Ljósufjöllum

Klukkan 12.30 þann 5. apríl
1986 tekur TF-ORM, tveggja
hreyfla vél af gerðinni Piper PA-
23-250 Aztek, á loft með sjö

Víkingur Kristjánsson leikari,
handritshöfundur og nú verka-
maður á Suðureyri ólst upp á
Vestfjörðum til 15 ára aldurs en
þá flutti hann ásamt móður sinni
og systkinum til Hafnarfjarðar.
Það má því segja að hann sé
kominn heim aftur eftir um 27
ára fjarveru en hann verður 42
ára næsta vor.

Ævi Víkings hefur sannarlega
verið viðburðarík og hafa mikil
sorg en jafnframt mikil gleði gert
hann að þeim manni sem hann er
í dag. Við fáum að skyggnast
aðeins inn í líf hans, heyrum um
uppvöxtinn í Djúpinu, föðurmiss-
inn, leiklistina og loks lífið á
Suðureyri.

Árin í Djúpinu
Faðir Víkings, Kristján Birnir

Sigurðsson, fæddist 1937 en lést
aðeins 49 ára að aldri í flugslysi
í Ljósufjöllum  á Snæfellsnesi

manns innanborðs (efnisatriði
varðandi sjálft slysið sem hér
koma fram eru úr bók Óttars
Sveinssonar, Ofviðri í Ljósufjöll-
um). Þá hafði farþegaflugi á veg-
um Flugleiða verið aflýst vegna
þess að flugvél frá þeim sem átti
að koma frá Reykjavík komst
ekki vegna veðurs, vindur á Ísa-
fjarðarflugvelli var fyrir ofan þau
mörk sem flugfélagið setti Fokk-
er-vélum sínum.

Þekkt er að hægt er að taka á
loft frá Ísafjarðarflugvelli með
skömmum fyrirvara ef vindátt er
hagstæð svo tekin var ákvörðun
hjá flugfélaginu Erni að fljúga til
Reykjavíkur á lítilli vél og kall-
aðir til þeir sem vildu ólmastir
komast suður. Þeirra á meðal var
Kristján faðir Víkings en hann
ætlaði í útréttingar suður. Vindur
var innan þeirra marka sem Ernir
setti sér og nú skyldi haldið suður.
Áætlaður flugtími var tæp klukku-
stund.

Rúmum klukkutíma eftir flug-
tak hvarf vélin af ratsjá Aðflugs-
stjórnar í Reykjavík, þá yfir Snæ-
fellsnesfjallgarðinum. Flugvélin
hafði þá nauðlent í 640 metra
hæð yfir sjávarmáli í norðanverð-
um Ljósufjöllum, nánar til tekið
í Sóldýjadal. Víkingur var þá
fjórtán ára. Hann, ásamt tveimur
bræðrum sínum, Heiðari sautján
ára og Hlyn tólf ára, voru í skól-
anum í Reykjanesi á heimavist.

„Skarphéðinn Ólafsson skóla-
stjóri kemur til okkar og segir að
við þyrftum að fara til Ísafjarðar,
flugvélarinnar sem pabbi var í sé
saknað. Við vissum að hann hafði
ætlað suður en vissum ekki að
hann hefði farið með þessu flugi.
Skarphéðinn keyrði okkur áleiðis
til Ísafjarðar en við fórum yfir í
annan bíl til mömmu og enduðum
heima hjá Guðmundi bróður
pabba í Hnífsdal. Þá tók við löng
bið eftir fréttum af afdrifum
pabba,“ segir Víkingur.

Í flugvélinni voru tveir menn
sem báðir hétu Kristján. Annar
var Kristján faðir Víkings en hinn
Kristján Jón Guðmundsson sjó-
maður í Bolungarvík sem var á
leið suður til að láta gera að sárum
sínum sem hann hafði fengið í
óhappi um borð í togaranum Dag-
rúnu.

„Þegar við fórum að sofa um
kvöldið höfðum við fengið að
heyra að flugvélin væri fundin
og tveir hefðu komist lífs af, þar
af einn Kristján, en ekki var vitað
hvort það var pabbi eða Kristján
Jón. Okkur systkinunum voru

gefnar töflur til að geta sofnað
og við lögðumst til hvílu án þess
að vita hvort pabbi hefði komist
af eða ekki. Það þýddi ekki að
vera að hugsa um það. Ég man
svo að þegar ég vakna þá situr
mamma á rúmstokknum hjá okk-
ur og ég skynjaði strax að það var
ekki pabbi sem lifði af, og mamma
staðfesti þann ótta minn.“

Hrikalegt ofviðri olli björgun-
arsveitarmönnum miklum erfið-
leikum og biðu þeir sem lifðu
slysið af í hátt í ellefu klukku-
stundir eftir hjálp. Rösklega 200
björgunarsveitarmenn leituðu
flugvélinnar við gríðarlega erfið-
ar aðstæður og þurfu þeir meðal
annars að aka á snjóbílum um
nýfallin snjóflóð og þyrla Land-
helgisgæslunnar, TF-SIF, flaug
hættuflug í náttmyrki upp í fjöll-
in. Eins og áður segir komust
tveir lífs af úr flugslysinu. Auk
Kristjáns Jóns úr Bolungarvík
lifði Pálmi S. Gunnarsson lög-
reglumaður af en hann missti
unnustu sína, Auði Erlu Alberts-
dóttur, og 11 mánaða gamla dótt-
ur þeirra hjóna, Erlu Björk. Þá
létust einnig Smári Ferdinands-
son flugmaður og Sigurður
Auðunsson hagræðingarráðu-
nautur.

Víkingur segir mömmu sína
hafa verið sem klettur fyrir þau í
gegnum þetta allt saman, alveg
stórkostlega móður. „Hún stóð
sig alveg rosalega vel. Móðir mín
kann að vera mjög lágvaxin en
hún er svo sannarlega mikill risi,“
segir hann. Gerður vann í Gamla
bakaríinu á Ísafirði veturinn eftir
að maður hennar fórst en flutti
síðan suður til Hafnarfjarðar með
börnin og seldi Ármúla. „Svo
hélt bara lífið áfram. Það var
ekki neitt til þá sem heitir áfalla-
hjálp og maður reyndi nú bara
svona að sætta sig við þetta
skyndilega fráfall. Ég get sosum
ekkert sagt til um hvaða áhrif
þetta hafði á líf mitt og mig sem
einstakling. En maður hugsar
auðvitað oft um pabba og hvernig
hlutirnir hefðu orðið öðruvísi
hefði hann ekki stigið upp í vélina
þennan örlagaríka dag.“

Hefur alltaf
verið svolítið spes

Víkingur á þrjú eldri systkini
og tvö yngri og hann er sá eini
sem hélt inn á braut leiklistar-
innar. „Ég er sirka miðsvæðis í
hópnum. Þau eru svona út upp
hvippinn og hvappinn, Sigurður
er sjómaður á Akureyri, Sigur-

borg er leikskólastjóri í Kaup-
mannahöfn, Heiðar bróðir vinnur
hjá VÍS, yngri bróðir minn Hlyn-
ur er smiður og örverpið Júlía er
grafískur hönnuður. Pabbi var
mikill áhugaleikari og þótti voða
gaman að performera, mikill
músíkant líka og fannst ekkert
tiltökumál að koma fram. Mér
skilst að ég hafi smitast af leik-
listarbakteríunni frá honum. Föð-
ursystkini mín segjast oft sjá takta
hans í mér og því hafi þetta ekki
komið þeim neitt á óvart. Ég hef
líka alltaf verið svolítið spes, var
alltaf að skrifa og svona þegar ég
var yngri.

Ég á ekki endilega fyrirmyndir
í leiklistinni, enginn leikari sem
fékk mig til að langa til að leika
heldur hafði ég bara meira
ánægju af því að koma fram og
skemmta og vissi einhvern veg-
inn að ég hefði eitthvað í þetta.
Það er bara með þetta eins og
tónlistarhæfileika, ég fann að
þarna lá minn hæfileiki. Ég fór
reyndar fyrst í háskólanám í ís-
lensku því mig langaði að verða
rithöfundur. Þegar ég útskrifaðist
sá ég svo auglýsingu fyrir inn-
tökupróf í Leiklistarskóla Íslands
og ákvað að sækja um. Ég komst
inn og átti þar rosalega gefandi
tíma. Þetta er heilmikill skóli,
maður í rauninni kynnist sjálfum
sér upp á nýtt,“ segir hann.

Víkingur útskrifaðist úr LÍ
vorið 2001. Hann er einn af stofn-
endum leiklistarhópsins Vestur-
ports og hefur tekið þátt í mörgum
af verkefnum hópsins. Má þar
nefna Rómeó og Júlíu, Woyzeck,
Brim og Ást. Hann hefur unnið
sem leikari í leikhúsi, kvikmynd-
um, sjónvarpsþáttum og fyrir
útvarp. Hann hefur auk þess leik-
stýrt og unnið sem listrænn leið-
beinandi. En hann hefur aldeilis
ekki bara leikið heldur hefur hann
skrifað töluvert, til dæmis leikrit-
ið Kringlunni rústað, sem Vestur-
port setti upp 2004, og söng-
leikinn Ást ásamt Gísla Erni
Garðarssyni, sem sýnt var í Borg-
arleikhúsinu árið 2006 og í Lyric
Hammersmith leikhúsinu í Lon-
don 2008. „Ég hef mest verið að
skrifa með mínu fólki í Vestur-
porti, þó minna heldur en ég hefði
viljað, og fólk á eflaust eftir að
sjá meira eftir mig í framtíðinni.“

Ástin og Suðureyri
Í sumar kvisaðist út að Víking-

ur væri fluttur til Suðureyrar og
þegar BB talaði við hann í lok
júlí sagði hann aðspurður um
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ástæðu fyrir flutningnum: „Ég er
búinn að ná mér í svo góða konu
sem er frá Suðureyri að ég tími
ekki að sleppa henni. Þess vegna
er ég nú að flytja til Suðureyrar í
vetur.“ Kolbrún Elma Schmidt
heitir sú góða kona sem hann var
svo heppinn að næla sér í. Sjálfur
á Víkingur þrjú börn og Kolbrún
eina dóttur, Friðrikku Líney, sem
býr hjá þeim, auk þess sem yngri
sonur hans, Baldur Hrafn sem er
þriggja ára, kemur reglulega til
þeirra.

„Friðrikku og Baldri kemur
frábærlega vel saman. Við feðg-
arnir erum mjög nánir og hann
kemur oft til okkar. Það er yndis-
legt að sjá hvað litlu una sér
saman. Ég á svo eina þrettán ára
stelpu sem heitir Stefanía Arna
og frumburðurinn Tómas varð
tvítugur núna um daginn.“

Í sumar fékk Víkingur styrk til
að skrifa verk fyrir Vesturport
og eyddi hann sumrinu í skriftir
á Suðureyri. Hann frumsýndi
verkið sem hann hafði varið
sumrinu í að skrifa, Tribbjút, á
einleikjahátíðinni Act Alone á
Suðureyri í ágúst. „Ég sýndi
verkið bara einu sinni, fyrir troð-
fullu húsi, og hef reyndar ekki
sýnt það síðan, en það stendur til
bóta. Ég hyggst þvælast með það
um Vestfirði og síðan hefur mitt
fólk fyrir sunnan verið að sækjast
eftir því að ég komi með verkið
suður,“ segir hann.

Þegar Víkingur er ekki á fullu
í leiklistinni starfar hann hjá
fiskvinnslufyrirtækinu Klofningi
á Suðureyri. Aðspurður hvernig
honum lítist á að vera komin aftur
vestur segir hann: „Heyrðu, mér
líst svona ljómandi vel á mig
hérna. Það var reyndar fyndið
hvernig allir héldu að það hefði
verið Kolbrún sem hefði farið í
höfuðborgina og dregið karl
hingað en það er náttúrulega ekki
rétt! Það er að stórum hluta ég
sem ber ábyrgð á því að við erum
hérna því mig var farið að þyrsta
í eitthvað nýtt. Kannski er það
líka þetta sem ég hef frá föður
mínum, þörfin að breyta til og
prufa eitthvað nýtt. Það er að
minnsta kosti partur af mínum
karakter og þó það sé að vissu
leyti eins og að koma heim aftur,
þá er þetta samt nýtt, ég er að
vinna í fiski í Klofningi, sem
mér fannst eiginlega bara tilheyra
því að flytja hingað,“ segir hann.

Hann segist líka vera hálffeg-
inn að vera staddur annars staðar
en í höfuðborginni núna. „Ég lék
í auglýsingu um daginn og and-
litið á mér er allt í einu plasterað
á öll strætóskýli í borginni. Ég
gerði þetta líka fyrir einhverjum
árum fyrir Vodafone og það var
skelfilegt að sjá sjálfan sig á öll-
um strætóskýlum og auglýsinga-
skiltum, þannig að ég er afar feg-
inn að vera hérna núna.

Það hefur líka verið vitlaust að
gera hjá mér síðan ég kom. Fyrir
utan vinnuna hjá Klofningi og
skriftir og Act Alone hef ég verið

að sýna Bjórsögu Víkings hér í
Kaupfélagi Súgfirðinga.“ Bjór-
saga Víkings er eftir hann sjálfan
og Nönnu Kristínu Magnúsdóttur
leikkonu.

„Ég hef verið að sýna þetta

verk á Kex Hostel í Reykjavík.
Það má segja að þetta sé eins
konar fræðsluleikrit vegna þess
að í því felst mikill fróðleikur
fyrir bjóráhugafólk. Ég fer líka
yfir mín kynni af bjór, reyni að

vera sniðugur og skemmtilegur,“
segir hann. Þá hefur hann einnig
tekið að sér veislustjórn á jóla-
hlaðborðum Hótels Ísafjarðar
núna í desember og nýverið hóf
hann að leikstýra hjá Leikfélagi

Flateyrar. „Þetta er farsi sem ber
heitið Allir á svið! Þrælfyndið
alveg hreint. Og hópurinn svona
. Við fyrirhugum að frumsýna
þann 22. nóvember,“ segir Vík-
ingur.                   – harpa@bb.is

„Skarphéðinn Ólafsson
skólastjóri kemur til
okkar og segir að við
þyrftum að fara til Ísa-
fjarðar, flugvélarinnar
sem pabbi var í sé
saknað. Við vissum
að hann hafði ætlað
suður en vissum
ekki að hann
hefði farið
með þessu
flugi.“
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Fimmtudagur 7. nóvemberFimmtudagur 7. nóvemberFimmtudagur 7. nóvemberFimmtudagur 7. nóvemberFimmtudagur 7. nóvember
kl. 20:00 AZ Alkmaar - Shahkter
kl. 20:00 Tottenham - Tiraspol
Laugardagur 9. nóvemberLaugardagur 9. nóvemberLaugardagur 9. nóvemberLaugardagur 9. nóvemberLaugardagur 9. nóvember
kl. 15:00 Liverpool - Fulham

kl. 15:00 Chelsea - WBA
kl. 15:00 Aston V. - Cardiff

kl. 15:00 Southp.ton - Hull City
kl. 15:00 Crystal P. - Everton
kl. 15:00 Real M. - Real S.

kl. 17:30 Norwich - West Ham
Sunnudagur 10. nóvemberSunnudagur 10. nóvemberSunnudagur 10. nóvemberSunnudagur 10. nóvemberSunnudagur 10. nóvember

kl. 12:00 Tottenham - Newcastle
kl. 14:00 Sunderland - Man. C.

kl. 16:00 Man. Utd. - Arsenal
kl. 16:00 Swansea - Stoke

kl. 20:00 Real B. - Barcelona

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
7. nóvember 1987: 7. nóvember 1987: 7. nóvember 1987: 7. nóvember 1987: 7. nóvember 1987: Ólafur

Ragnar Grímsson var kjörinn
formaður Alþýðubandalags-
ins í stað Svavars Gestssonar.
8. nóvember 1949:8. nóvember 1949:8. nóvember 1949:8. nóvember 1949:8. nóvember 1949: Umferð-
arljós voru tekin í notkun á

fjórum fjölförnustu gatnamót-
unum í miðbæ Reykjavíkur.
Þetta voru fyrstu umferðar-
ljósin í bænum. Í blöðum
voru þau sögð „hin sann-

gjörnustu“ og stöðvuðu eng-
an „lengur en bráðnauðsyn-

legt er.“
8. nóvember 1983:8. nóvember 1983:8. nóvember 1983:8. nóvember 1983:8. nóvember 1983: Rán,

þyrla Landhelgisgæslunnar,
fórst í Jökulfjörðum og með

henni fjórir menn. Þyrlan kom
til landsins í október 1980.

9. nóvember 1986: 9. nóvember 1986: 9. nóvember 1986: 9. nóvember 1986: 9. nóvember 1986: Tveimur
hvalbátum var sökkt við

Ægisgarð í Reykjavíkurhöfn.
Líklegt var talið að sendi-
menn hvalfriðunarsamtak-
anna Sea Shephard hefðu

verið þar að verki.
10. nóvember 1944:10. nóvember 1944:10. nóvember 1944:10. nóvember 1944:10. nóvember 1944: Þýskur
kafbátur sökkti flutningaskip-

inu Goðafossi út af Garð-
skaga en skipið var að koma
frá Bandaríkjunum. 24 fórust
en 19 mönnum var bjargað.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustan 5-10 m/s og dá-
lítil él við ströndina norðan-
og austanlands, en léttskýj-

að SV-til. Frost 0-10 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Hægviðri víðast hvar, létt-

skýjað og talsvert frost,
einkum í innsveitum.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Gengur í SA hvassviðri eða
storm með slyddu og síðar

rigningu. Hlýnar í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Dregið hefur úr hraðakstri í Bol-
ungarvíkurgöngum. Samkvæmt
upplýsingum frá lögreglunni á
Snæfellsnesi, sem sér um inn-
heimtu á hraðakstursbrotum,
tóku hraðamyndavélar 417 mynd-
ir frá byrjun árs til loka septem-
ber. Allt árið í fyrra voru mynd-
irnar 537 og 438 miðað við lok
september 2012. Það er því ljóst
að þrátt fyrir að menn viti af
myndavélunum geti þeir ekki allt-
af stillt sig. Nokkuð hefur borið
á því að ökumenn hægi á sér rétt
í kringum hraðamyndavélar, en
gefi vel í þess á milli.

Í Noregi hefur verið tekin upp
aðferð til að komast hjá þessum
áhrifum, en það eru svokallaðar
meðalhraðamyndavélar. Þar er
stuðst við tvær myndavélar á sitt-
hvorum enda vegarkafla, sem
taka myndir af öllum bílum sem
fara hjá, óháð hraða. Þær bera
svo saman tímasetningu sín á
milli, og hafi bíllinn verið fljótari
milli vélanna en hámarkshraði
leyfir er myndin vistuð og send
til kæru, en annars er henni eytt.
Með þessum hætti er hægt að
halda hraða niðri á vegkaflanum
í heild. Ekki hefur verið tekin
afstaða til notkunar slíkra mynda-
véla hér á landi.

Hraðabrotum
fækkar lítillega

Alls veiddust 457 laxar í Langa-
dalsá í Ísafjarðardjúpi í sumar.
Aldrei hafa jafn margir laxar
komið upp úr ánni á einu veiði-
tímabili. Árið 2005 veiddust 444
laxar sem var met. Veiði var yfir
meðallagi í Hvannadalsá og
Laugardalsá. „Yfirhöfuð var
veiðitímabilið bara býsna fínt,“
segir Stefán Sigurðsson, sölu-
stjóri Lax-Ár innanlands, en fé-
lagið hefur árnar þrjár á leigu.

„Hvannadalsá var líka fín og
endaði í 213 löxum, sem er mjög
fínt, þó það sé svolítið frá metinu.
Veiðin var líka ágæt í Laugar-
dalsá. Veiðin var yfir meðaltali í
flestum ám á landinu, svo þetta
var mjög gott ár.“ Eins og fyrr
segir veiddust 457 laxar í Langa-
dalsá í sumar, 404 í Laugardalsá
og 213 í Hvannadalsá.

Metveiði í
Langadalsá
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