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– sjá viðtal í miðopnu við kajakræðarann
Sveinbjörn Hrafn Kristjánsson sem unnið hefur

öll kajakmót sem haldin hafa verið á árinu
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Sveinn Rögnvaldsson er skattakóngur VestfjarðaSveinn Rögnvaldsson er skattakóngur VestfjarðaSveinn Rögnvaldsson er skattakóngur VestfjarðaSveinn Rögnvaldsson er skattakóngur VestfjarðaSveinn Rögnvaldsson er skattakóngur Vestfjarða

Hæstu gjaldendurnir fástHæstu gjaldendurnir fástHæstu gjaldendurnir fástHæstu gjaldendurnir fástHæstu gjaldendurnir fást
við fiskveiðar eða lækningarvið fiskveiðar eða lækningarvið fiskveiðar eða lækningarvið fiskveiðar eða lækningarvið fiskveiðar eða lækningar

Hæstu opinber gjöld sam-
tals af einstaklingum á Vest-
fjörðum ber Sveinn Rögn-
valdsson á Patreksfirði, kr.
12,6 milljónir. Næstur kem-
ur Guðmundur R. Guð-
mundsson á Drangsnesi
með kr. 7,6 milljónir og
þriðji Þórhallur Arason á
Þingeyri með kr. 6,9 millj-
ónir.

Í fjórða sæti er Þorsteinn
Jóhannesson á Ísafirði en
síðan koma Ásgeir Guð-

bjartsson á Ísafirði, Jón B.G.
Jónsson á Patreksfirði, Leif
Halldórsson á Patreksfirði,
Sigurjón Guðmundsson á Ísa-
firði, Ómar G. Ellertsson á
Ísafirði og Guðni Á. Sigurðs-
son á Ísafirði. Eins og endra-
nær eru hér áberandi menn
sem hafa haft útgerð og fisk-
veiðar og lækningastörf með
höndum.

Ef litið er á tekjuskatt, fjár-
magnstekjuskatt og sérstakan
tekjuskatt er röð tíu efstu

þessi: Sveinn Rögnvalds-
son, Ásgeir Guðbjartsson,
Þorsteinn Jóhannesson,
Guðmundur R. Guðmunds-
son, Þórhallur Arason, Jón
B.G. Jónsson, Jakob Valgeir
Flosason, Bolungarvík,
Guðni Á. Sigurðsson, Krist-
ján Haraldsson, Ísafirði, og
Einar Valur Kristjánsson,
Ísafirði.

Sjá einnig fréttir af skatta-
málum á baksíðu og inni í
blaðinu.

Nýr skattstjóri VestfjarðaumdæmisNýr skattstjóri VestfjarðaumdæmisNýr skattstjóri VestfjarðaumdæmisNýr skattstjóri VestfjarðaumdæmisNýr skattstjóri Vestfjarðaumdæmis

Guðrún Björg Braga-Guðrún Björg Braga-Guðrún Björg Braga-Guðrún Björg Braga-Guðrún Björg Braga-
dóttir skipuð til 5 áradóttir skipuð til 5 áradóttir skipuð til 5 áradóttir skipuð til 5 áradóttir skipuð til 5 ára

Fjármálaráðherra hefur
skipað Guðrúnu B. Bragadótt-
ur, viðskiptafræðing, í stöðu
skattstjóra Vestfjarðaumdæm-
is. Sjö umsóknir bárust um
embættið sem auglýst var
laust til umsóknar 20. júní en
umsóknarfrestur rann út þann
14. júlí. Guðrún Björg er skip-
uð skattstjóri Vestfjarðaum-
dæmis til fimm ára og hefur
störf 15. september.

Að loknu námi við Háskóla
Íslands árið 1995 starfaði
Guðrún Björg hjá embætti
Ríkisskattstjóra fram til 1997.

Frá þeim tíma hefur Guðrún
verið við nám og störf á sviði
skattamála í Danmörku, m.a.
sem skattendurskoðandi við
skatteftirlit og skattrannsóknir
hjá dönskum skattyfirvöldum
í tæp fjögur ár.

Einn umsækjenda, Ólafur
Páll Gunnarsson, dró umsókn
sína til baka að loknum um-
sóknarfresti. Aðrir umsækj-
endur voru Álfheiður D.
Gunnarsdóttir, Björn Jóhann-
esson, Pétur Björnsson, Valdi-
mar Tómasson og Þórir Jó-
hannesson.
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KynslóðaskiptiKynslóðaskiptiKynslóðaskiptiKynslóðaskiptiKynslóðaskipti
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Linda
Rut Ásgeirsdóttir, Arnarflöt 9,
sími 586 2192. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892
5362, netfang: bb@bb.is• Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson • Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn: Haukur Magnússon, sími 695 8158, netfang: haukur@bb.is, Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: blm@bb.is • Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • FFFFFréttavefur:réttavefur:réttavefur:réttavefur:réttavefur: www.bb.is •
LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti

Það er mikið í húfi þessa dagana hjá kaupahéðnum. Heilsíðu auglýsingar í dag-
blöðunum, dag eftir dag, í kapphlaupinu um Sparisjóð Reykjavíkur og nágrennis.
Svo langt ganga átökin um drottnunina yfir ,,peningunum sem enginn á“,
að mikils-metnir menn innan forustuflokks ríkisstjórnarinnar eru teknir að
spyrja hvort það sé virkilega stefna flokksins að láta annan ríkisbankann
hrifsa SPRON til sín, meðan hinn húki álengdar og bíði átekta, hver verði
endan-leg örlög bráðarinnar. En sá hinn sami er reyndar farinn að gylla öryggið, sem
fólgið sé í hinum stóra og væntumþykjandi faðmi sínum, fyrir öðrum sparisjóðum.
Eitt er víst: Það yrði mikið áfall fyrir landsbyggðina að missa sparisjóðina.

,,Þingmenn hljóta að virða vilja almennings þó hávær minnihluti sé á móti. Ann-
ars þarf bara nýja kynslóð á Alþingi til að þetta nái fram að ganga. Líkurnar á að
frumvarp mitt verði samþykkt hljóta að aukast með hverjum nýjum kosningum,“
segir Vilhjálmur Egilsson, alþingismaður, sem hyggst flytja frumvarp sitt um heim-
ild til sölu bjórs og léttvíns í matvöruverslunum, í þriðja sinn á komandi þingi.

Hvað sem segja má um hugsjón alþingismannsins er sérstök ástæða til að staldra
við þau orð hans, að ,,þingmenn (hljóti) að virða vilja almennings.“ Yfirlýsingar
þingmanna í þessa átt liggja ekki á glámbekk. Þvert á móti. Nefna má kvótamálið,

þar sem Alþingi hefur hvað eftir annað fótum troðið vilja meirihluta þjóðarinnar.
Enginn þingmanna hefur orðað það svo, að til að aflétta gjafakvótanum og hefja

leiðréttingu á mestu eignatilfærslu og arðráni Íslandssögunnar þurfi ,,bara
(nýja) kynslóð á Alþingi.“ Ábending alþingismannsins, um að skipta um
þing-menn, er einkar athyglisverð, og sérlega vel tímasett orðsending til
kjósenda, þar sem kosningar eru á næsta leyti.

Séra Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur og fyrrv. alþingismaður, lét að sér kveða
í stólræðu, fyrir skömmu, svo eftir hefur verið tekið: Þar komst hann m.a. svo að
orði: ,,Utan frá séð eru hin göfugu markmið ekki mjög áberandi í stjórn-un og
ráðstjórn peningamanna á þessu sumri. Þeirra sem fara með stóra hluti fjár-magns í
okkar landi.“  Og hann bætti við: ,,Hver er fyrst og fremst að hugsa um al-
mannahagsmuni? Hvar er vitundin um að öll séum við á sama báti, hvar er samvit-
undin – öðru nafni samviskan?“ Undir lok hinnar athyglisverðu stólræðu sagði séra
Hjálmar: ,,Markmiðið má aldrei verða það eitt að ná til sín sem mestu, til að sýnast
stór kall og dugandi í baráttunni um brauðið og bankana – matvælamarkaðinn og
peningamarkaðinn.“ Ef til vill er ekki vanþörf nýrrar kynslóðar á fleiri sviðum en
innan veggja Alþingis! s.h.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Heildartekjur einstaklinga
í Ísafjarðarbæ voru á síðasta
ári samkvæmt álagningar-
grundvelli rétt liðlega sex
milljarðar króna (kr.
6.033.931.858). Framteljend-
ur voru 3.013 og voru meðal-
tekjur þeirra því um 166.900
krónur á mánuði.

Álagt tekjuútsvar á þessa
framteljendur var  krónur
766.309.352 eða um kr.
254.300 að meðaltali á mann
á síðasta ári.

Meðaltekj-Meðaltekj-Meðaltekj-Meðaltekj-Meðaltekj-
ur um 167ur um 167ur um 167ur um 167ur um 167

þúsundþúsundþúsundþúsundþúsund

HrafnseyriHrafnseyriHrafnseyriHrafnseyriHrafnseyri
Sumarskák-Sumarskák-Sumarskák-Sumarskák-Sumarskák-

mót á helginnimót á helginnimót á helginnimót á helginnimót á helginni
Haldið verður sumarskák-

mót á Hrafnseyri við Arnar-
fjörð á sunnudaginn, 11.
ágúst, á vegum Hrafnseyrar-
nefndar og Vestfirska forlags-
ins.

Slíkt mót, kennt við Jón Sig-
urðsson, var haldið í fyrsta
sinn í fyrrasumar. Teflt verður
eftir Monradkerfi. Öllum er
heimil þátttaka, ungum sem
öldnum, konum sem körlum.
Verðlaun verða veitt þremur
efstu mönnum. Teflt verður á
útipallinum við Burstabæ
Jóns Sigurðssonar ef veður
leyfir.

Þátttakendur þurfa að hafa
með sér töfl og skákklukkur.
Þátttökutilkynningar berist til
Sigurðar G. Daníelssonar í
síma 456 8337 eftir kl. 20 á
kvöldin og veitir hann einnig
nánari upplýsingar.

Golfvöllurinn í TungudalGolfvöllurinn í TungudalGolfvöllurinn í TungudalGolfvöllurinn í TungudalGolfvöllurinn í Tungudal

Tvö mót um helginaTvö mót um helginaTvö mót um helginaTvö mót um helginaTvö mót um helgina
Tvö golfmót verða á Tungu-

dalsvelli við Ísafjörð um helg-
ina. Á laugardag verður opið
sumarmót Bylgjunnar, Texas
Scramble, og til mikils að
vinna.

Fyrstu verðlaun eru ferð til
Portúgals með Terra Nova Sól
en önnur verðlaun eru Play
Station 2 leikjatölva. Glæsi-
legur Hyundai Terracan er í
boði fyrir holu í höggi. Einnig
eru ferðagrill frá CharBroil,
áskriftir að Stöð 2 og margt
fleira. Niðri í miðbæ verður

svo skemmtun á sviði þar sem
fram koma Írafár, Venni töfra-
maður, trúðar o.fl. Sprell-leik-
tæki fyrir börnin og Bylgjan í
beinni útsendingu.

Hægt er að skrá sig í mótið
í golf.is eða í golfskálanum í
síma 456 5081 og með tölvu-
pósti á gi@snerpa.is. Á
sunnudaginn verður svo Ís-
landssögumótið á Tungudals-
velli og hefst kl. 10. Leiknar
verða 18 holur með og án for-
gjafar. Skráning í Golfskálan-
um í Tungudal.

Tölvuþjónustan SnerpaTölvuþjónustan SnerpaTölvuþjónustan SnerpaTölvuþjónustan SnerpaTölvuþjónustan Snerpa

Þráðlaust internet-Þráðlaust internet-Þráðlaust internet-Þráðlaust internet-Þráðlaust internet-
samband við Flateyrisamband við Flateyrisamband við Flateyrisamband við Flateyrisamband við Flateyri

Fyrir helgina var gengið
frá uppsetningu á fastlínu-
sambandi Snerpu til Flateyr-
ar, sem er fimmti staðurinn
utan Ísafjarðar þar sem
Snerpa setur upp hnútpunkt.
Fyrir voru slíkar tengingar í
Bolungarvík, á Suðureyri, í
Súðavík og á Hólmavík en
næst kemur röðin að Súða-
vík og Þingeyri. Nú þegar
hefur fyrsti viðskiptavinur-
inn á Flateyri verið tengdur

við hnútpunktinn en síðar í
mánuðinum verður settur upp
örbylgjubúnaður fyrir þráð-
laust internet sem þjóna mun
íbúum Flateyrar með sítengt
internet.

Að sögn Snerpumanna er
þráðlaust net Snerpu fyllilega
sambærilegur kostur við
ADSL. Mánaðargjald er svip-
að en stofnkostnaður getur
orðið hærri þar sem notendur
þurfa í sumum tilfellum að

koma fyrir loftnetsgreiðu á
húsþaki fyrir móttöku.

Töluverð fjárfesting fylg-
ir hverjum hnútpunkti og er
það ástæða þess að upp-
bygging á þessu sviði hefur
ekki verið mjög hröð.
Snerpumenn reikna með því
að í haust eða vetur fái Súð-
víkingar aðgang að ör-
bylgjusamböndum. Sömu-
leiðis er á döfinni að koma
upp hnútpunkti á Þingeyri.

Stórkostlegur árangur HSV á ungStórkostlegur árangur HSV á ungStórkostlegur árangur HSV á ungStórkostlegur árangur HSV á ungStórkostlegur árangur HSV á unglingalandsmóti UMFÍ í Stykkishólmilingalandsmóti UMFÍ í Stykkishólmilingalandsmóti UMFÍ í Stykkishólmilingalandsmóti UMFÍ í Stykkishólmilingalandsmóti UMFÍ í Stykkishólmi

Þór Sveinsson vann sexÞór Sveinsson vann sexÞór Sveinsson vann sexÞór Sveinsson vann sexÞór Sveinsson vann sex
gull í sundi og eitt í fótboltagull í sundi og eitt í fótboltagull í sundi og eitt í fótboltagull í sundi og eitt í fótboltagull í sundi og eitt í fótbolta

Fulltrúar Héraðssambands
Vestfirðinga á unglingalands-
móti Ungmennafélags Ís-
lands, sem fram fór í Stykkis-
hólmi um helgina, sneru það-
an klyfaðir verðlaunapening-
um og bikurum. Voru ung-
mennin sér og byggðarlögum
sínum á allan hátt til sóma og
hlutu auk þess verðlaunasæti
í fjórum íþróttagreinum af
þeim sex sem HSV átti kepp-
endur í. Knattspyrnulið 15-
16 ára drengja gerði sér lítið
fyrir og sigraði í knattspyrnu-
keppni mótsins í sínum ald-
ursflokki. Jafnöldrur þeirra
náðu viðlíka árangri og urðu í
öðru sæti eftir harða baráttu.
Athygli vekur að einn drengj-
anna úr knattspyrnuliðinu, Þór
Sveinsson, var einnig sigur-
sæll á öðrum vettvangi, þar
sem ásamt því að spila til sig-
urs með knattspyrnuliðinu
vann hann til sex gullverð-
launa í sundi.

Vestfirskt sundfólk sýndi
annars góða frammistöðu á
mótinu líkt og á öðrum mótum

þar sem það hefur keppt und-
anfarið. Hin 14 ára gamla
Kristjana Pálsdóttir vann til
þrennra silfurverðlauna og
einna bronsverðlauna, Hanni-
bal Hafberg, 11 ára, fékk fjög-
ur gull, eitt silfur og eitt brons,
Gísli Kristjánsson, 14 ára,
fékk eitt gull, þrjú silfur og
eitt brons og Páll Janus Þórð-
arson, 15 ára, hlaut gull-,
silfur- og bronsverðlaun.

Golfarar innan vébanda
HSV þóttu standa sig með
ágætum í Stykkishólmi. Best-
ur var árangur Sigurðar Grét-
arssonar sem varð í 1. sæti
13-14 ára drengja án forgjafar,
en Gunnlaugur Jónasson sigr-
aði í riðli 15-16 ára drengja
með forgjöf og varð í öðru
sæti án forgjafar. Körfuknatt-
leiksfólk HSV lét einnig finna
fyrir sér á mótinu. Lið 13-14
ára drengja varð þar í öðru
sæti og jafnöldrur þeirra hlutu
það þriðja í sínum riðli. Er
hinu unga íþróttafólki hér með
óskað til hamingju með þenn-
an stórkostlega árangur.

Knattspyrnulið 15-16 ára drengja frá HSV gerði sér lítið fyrir og sigraði í knattspyrnukeppni
mótsins. Sundkappinn Þór Sveinsson (sem fékk líka sex gull í sundi) er fyrir miðju á mynd-
inni. Ljósmynd: Guðbjartur Ásgeirsson.
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Útsölulok!
25% aukaafsláttur

af útsöluvörum
á fimmtudag,

föstudag og laugardag

Helgartilboð
9. - 11. ágúst

Þriggja
rétta máltíð!

Forréttur:
Pönnusteiktar
rækjur með
hrísgrjónum

Aðalréttur:
Grillaður humar
með hvítlauks-

smjöri

Eftirréttur:
Berjablanda
með Baileys

rjóma og heitri
súkkulaðisósu

Kaffi eða te

Verð aðeins kr.

4.450.-
Vatnsfirði · Sími 456 2011 · Fax 456 2053

FLÓKALUNDUR
Hótel

Borðapantanir
í síma 456 2011
Verið velkomin!

RafmagnspíanóRafmagnspíanóRafmagnspíanóRafmagnspíanóRafmagnspíanó
Til sölu er fjögurra ára gamalt rafmagns-

píanó. Upplýsingar í síma 456 4051 eftir kl.
17:00.

Árlegt Listasumar í Súðavík
hófst í gær og fór vel af stað,
að sögn Pálínu Vagnsdóttur,
framkvæmdastjóra hátíðar-
innar í ár, og brottfluttir Súð-

víkingar hópast í heimahag-
ana. Fánar blakta við hún
í Súðavík til að minna á að
Listasumar í Súðavík er kom-
ið til að vera ár hvert aðra

helgina í ágúst. Pálína vill
hvetja alla sem áhuga hafa til
að kynna sér vel alla dagskrár-
liði en dagskrána má jafn-
framt finna á vefnum suda-
vik.is og undir auglýsinga-
borða á forsíðu bb.is.

Líka vill hún minna á
að nauðsynlegt er að bóka sig
sem allra fyrst á ýmsa af við-
burðum hátíðarinnar, þar sem
búast má við að þétt verði
setinn bekkurinn, svo og í fjöl-
skylduferðina í Folafót vegna
skipulagningar á bátsferð og
rútu. Bíó er bara einu sinni á
ári í Súðavík og þá er alltaf
troðfullt hús. Nú er það dans-
og söngvamyndin Regína sem
sýnd verður.

Nefna má að í fyrra var troð-
fullt á jasstónleikana á föstu-
dagskvöldinu og í ár er ekki
spurning að það sama verður
upp á teningnum að þessu
sinni. Allar nánari upplýsingar
gefur Pálína  í síma 898 6489.

Brottfluttir Súðvíking-Brottfluttir Súðvíking-Brottfluttir Súðvíking-Brottfluttir Súðvíking-Brottfluttir Súðvíking-
ar hópast á heimaslóðirar hópast á heimaslóðirar hópast á heimaslóðirar hópast á heimaslóðirar hópast á heimaslóðir

Menningarhátíðin Listasumar í SúðavíkMenningarhátíðin Listasumar í SúðavíkMenningarhátíðin Listasumar í SúðavíkMenningarhátíðin Listasumar í SúðavíkMenningarhátíðin Listasumar í Súðavík

Minnisvörðum um útilegu-
fólkið Fjalla-Eyvind og Höllu
var í gær komið upp á Hrafn-
fjarðareyri í Jökulfjörðum, þar
sem þau bjuggu saman um
nokkurt árabil. Hugmyndina
að framtakinu mun Konráð
Eggertsson á Ísafirði eiga og
hefur þessi hugmynd verið á
döfinni í nokkur ár. Steinarnir
sem komið var upp eru tveir,
sinn fyrir hvort þeirra Eyvind-
ar og Höllu, en Magnús Tóm-
asson myndlistarmaður fór
höndum og verkfærum um
steinana. Þeir Konráð og Einar
Guðnason á Suðureyri völdu
stein Höllu í Súgandafirði, þar

sem hún er talin upprunnin,
en steinn Eyvindar er af
heimaslóðum hans í Hlíð í
Hrunamannahreppi.

Á Hrafnfjarðareyri bjó á
sínum tíma ung ekkja, Halla
Jónsdóttir, og til hennar kom
á flótta sínum undan réttvísi
þeirra tíma útilegumaðurinn,
friðsemdarmaðurinn og hag-
leiksmaðurinn frægi, Fjalla-
Eyvindur Jónsson. Um 1760
lögðust þau Eyvindur og Halla
út og bjuggu allvíða á miðhá-
lendi Íslands næstu 15 til 20
árin, eins og örnefni og frá-
sagnir eru til vitnis um. Síðan
sneru þau aftur heim til Hrafn-

fjarðar og bjuggu þar frjálst
fólk og þar andaðist Eyvindur
árið 1782, nær sjötugur.

Á leiði Eyvindar á Hrafn-
fjarðareyri er hvítmálað kross-
mark úr tré en einnig legsteinn
allgamall með áletruninni Hér
liggur Félla Eivindur Jónsson.
Tóftir og rústir eru margar og
dreifðar á Hrafnfjarðareyri,
bæði af bæjarhúsum og pen-
ingshúsum, og eru þær nú
ríkulega vaxnar hvönn. Bæjar-
lækurinn er á sínum stað en á
sínum tíma var innangengt í
hann eftir að Eyvindur byggði
yfir hann af hugviti sínu og
hagleik.

Fjalla-Eyvindi og HölluFjalla-Eyvindi og HölluFjalla-Eyvindi og HölluFjalla-Eyvindi og HölluFjalla-Eyvindi og Höllu
settir minnisvarðarsettir minnisvarðarsettir minnisvarðarsettir minnisvarðarsettir minnisvarðar

Hrafnfjarðareyri í JökulfjörðumHrafnfjarðareyri í JökulfjörðumHrafnfjarðareyri í JökulfjörðumHrafnfjarðareyri í JökulfjörðumHrafnfjarðareyri í Jökulfjörðum

Við brottför frá Ísafirði til Hrafnfjarðar með minnisvarðana á miðvikudagsmorgun. Frá
vinstri: Konráð Eggertsson, Magnús Tómasson myndlistarmaður, Hjörtur Þórarinsson og
Einar Guðnason.
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Skógarbúar í Tungudal og brennan þeirraSkógarbúar í Tungudal og brennan þeirraSkógarbúar í Tungudal og brennan þeirraSkógarbúar í Tungudal og brennan þeirraSkógarbúar í Tungudal og brennan þeirra

Sungið og trallaðSungið og trallaðSungið og trallaðSungið og trallaðSungið og trallað
fram eftir nóttufram eftir nóttufram eftir nóttufram eftir nóttufram eftir nóttu

Fjöldi Skógarbúa og
gesta þeirra lagði leið sína
á skógarbrennuna árlegu í

Tunguskógi á Ísafirði, en
hún var kveikt kl. 21 á

laugardagskvöld og brann
fram eftir nóttu. Fyrr um
daginn hafði yngsta kyn-

slóð skógarunnenda keppt
sín í milli í skemmtilegum
ratleik. Grillpinnar voru

víðast mundaðir á mat-
málstímum ásamt tilheyr-
andi öldósum og voru því
flestir vel mettir af ýmis-
konar krásum þegar vel

tók að loga. Veður var
ágætt og skógarbúar léttir

í lund og með söng í
hjarta. Mun almennt álitið

að sjaldan hafi tekist eins
vel til með brennuna og í

ár og var mikið sungið.
Fleiri myndir birtast á bb.is

„Ljúfa Anna ...“ sungu skógarbúar af krafti og minntust Önnu heitinnar Hermannsdóttur
á viðeigandi máta, en hún lét sig sjaldnast vanta á skógarbrennu.

Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra og
Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður létu
sig ekki vanta á brennuna.

Það gerðu heldur ekki þeir Gísli Halldórsson,
Gylfi Þ. Gíslason, Magnús Hauksson og Sig-
urður Mar Óskarsson.

Gamanið entist fram eftir nóttu í sumarbú-
staðnum Svalbarði. Fyrir miðri mynd er ný-
ráðinn yfirmaður hafna Ísafjarðarbæjar,
Guðmundur M. Kristjánsson.

Alda, systurnar Katrín og Lára ásamt Birni
Helgasyni. Þessi fjögur láta sig aldrei vanta
á brennuna í Tunguskógi enda eiga þau
margar góðar minningar frá staðnum.

Nokkur hundruð manns voru samankomin við brennuna í Tunguskógi á laugardagskvöld.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Hlíðarvegspúkar! Nú er komið
að því! Hið árlega Hlíðarvegs-
púkapartý verður haldið laugar-
daginn 10. ágúst kl. 17. Gleym-
ið ekki góðgætinu á grillið og
góða skapinu. Verð kr. 1.000
fyrir fullorðna. Hlíðarvegspúk-
ar og nágrannar eru velkomnir.
Sjáumst hress og kát! Nefndin.

Til sölu er lítil uppþvottavél til
að hafa ofan á bekk, eins árs
gömul. Uppl. í síma 456 5789.

Óska eftir að kaupa Nintendo
eða Sega leikjatölvu með leikj-
um. Uppl. í síma 840 4010.

Íbúar á Urðvegi! Munið götu-
grillið á laugardaginn. Mætum
hress kl. 17 með borð og stóla
og mat á grillið. Leikir, skemmt-
un, tónlist, flugeldasýning og
fleira. Nefndin (Ingi Þór).

Vegna ofnæmis á heimilinu
verðum við að gefa hundinn
okkar og við vonum að einhver
geti tekið hann að sér. Hann er
hlíðinn og auðvitað heimilisvan-
ur. Hann er að skríða í níunda
mánuðinn í aldri og er blend-
ingur af BorderColly + íslensk-
ur. Uppl. í símum 865 1587,
849 0120 og 846 2710.

Hjartagangan 2002 á Ísafirði
fer fram laugardaginn 10. ágúst
kl. 14. Gengið verður frá sjúkra-
húsinu. Stjórnin.

Hjartagangan 2002 í Bolungar-
vík fer fram laugardaginn 10.
ágúst kl. 14. Gengið verður frá
sundlauginni. Stjórnin.

Óska eftir 2ja herb. íbúð til
leigu, helst á eyrinni. Uppl. í
síma 690 2250.

Til sölu eða leigu er íbúð að
Austurvegi 12. Upplýsingar í
síma 456 4181.

Óska eftir slöngubát og 4-10
hestafla utanborðsmótor fyrir
lítinn pening. Upplýsingar í síma
869 4845.

Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Urðarvegi 49, kjallara. Uppl. í
síma 456 3547 og 895 0339.

Til sölu er Zetor traktor, 4x4,
árg. 1999 með ámoksturstækj-
um ásamt flatvagni. Uppl. í s.
892 3652 og 456 7358.

Vantar tvær notaðar útihurðir
með karmi. Uppl. í síma 892
3652 og 456 7358.

Til sölu er 24m² sumarbústaður
í Dagverðardal, utan snjóflóða-
hættusvæðis. Húsgögn fylgja.
Verð kr. 500 þús. Upplýsingar
í síma 456 3663 eftir kl. 19.

Sjóngleraugu töpuðust á brenn-
unni í Tunguskógi. Finnandi
vinsaml. hringi í s. 899 0743.

Vantar sérbýli á Ísafirði á leigu
í gamla bænum. Upplýsingar í
síma 849 0113.

Bæjaryfirvöldum í Ísafjarð-
arbæ barst fyrir nokkru bréf
frá eigendum húss á Flateyri,
búsettum í Noregi, þar sem
þess var krafist að sveitarfé-
lagið keypti húsið á helming
brunabótamats eða rétt tæpar
átta milljónir króna. Bréfið var

lagt fram á fundi bæjarráðs
sem hafnaði erindinu. Í bréf-
inu er Ísafjarðarbær ásakaður
um að hafa eyðilagt fasteigna-
verð á Flateyri með því að
leigja út sumarbústaði allt árið
um kring og selja hús á snjó-
flóðahættusvæði á lágu verði.

Í bréfinu segir meðal annars
um útleigu bæjarins á sumar-
bústöðum: „Þessi útleiga
ykkar hefur eyðilagt sam-
keppnisstöðu okkar um út-
leigu á okkar húsi. Fólk hefur
frekar leigt ódýrt sumarhús
en eitt raðhús, þannig að við

höfum þurft að leigja það
undir kostnaðarverði í 4 og ½
ár. Við viljum líka benda á að
húsin sem Ofanflóðasjóður
keypti, hefur Ísafjarðarbær
verið að selja langt undir sölu-
verðmæti húsanna, þannig að
það vill enginn kaupa á eðli-

legu verði.“
Í niðurlagi bréfsins segir:

„Við gefum ykkur þrjár vikur
frá dagsetningu þessa bréfs
[19.7.2002] til að svara þessu,
ef við fáum ekki svar innan
þess tíma, verður málið sent í
félagsmálaráðuneytið.“

Eigendur íbúðarhúss á Flateyri rita bæjaryfirvöldum bréfEigendur íbúðarhúss á Flateyri rita bæjaryfirvöldum bréfEigendur íbúðarhúss á Flateyri rita bæjaryfirvöldum bréfEigendur íbúðarhúss á Flateyri rita bæjaryfirvöldum bréfEigendur íbúðarhúss á Flateyri rita bæjaryfirvöldum bréf

Segja bæinn hafa eyðilagt fasteignaverðSegja bæinn hafa eyðilagt fasteignaverðSegja bæinn hafa eyðilagt fasteignaverðSegja bæinn hafa eyðilagt fasteignaverðSegja bæinn hafa eyðilagt fasteignaverð

Einar Garðar Hjaltason, fyrrum forseti bæjarstjórEinar Garðar Hjaltason, fyrrum forseti bæjarstjórEinar Garðar Hjaltason, fyrrum forseti bæjarstjórEinar Garðar Hjaltason, fyrrum forseti bæjarstjórEinar Garðar Hjaltason, fyrrum forseti bæjarstjórnar á Ísafirðinar á Ísafirðinar á Ísafirðinar á Ísafirðinar á Ísafirði

Sótti um sveitarstjórastarf í Súða-Sótti um sveitarstjórastarf í Súða-Sótti um sveitarstjórastarf í Súða-Sótti um sveitarstjórastarf í Súða-Sótti um sveitarstjórastarf í Súða-
vík en var ráðinn á Stöðvarfirðivík en var ráðinn á Stöðvarfirðivík en var ráðinn á Stöðvarfirðivík en var ráðinn á Stöðvarfirðivík en var ráðinn á Stöðvarfirði

Einar Garðar Hjaltason,
sem lengi var búsettur á Ísa-
firði, hefur verið ráðinn sveit-
arstjóri Stöðvarhrepps á
Stöðvarfirði eystra. Einar
starfrækti fiskvinnsluna Sund
ehf. á Ísafirði um árabil og
hlaut eldskírn sína í sveitar-
stjórnarmálum þegar hann var
bæjarfulltrúi og forseti bæjar-
stjórnar Ísafjarðarkaupstaðar
fyrir um áratug. Þá var mikill
átakatími í bæjarmálum Ís-
firðinga, ólíkt því sem verið
hefur síðustu árin. Einar Garð-
ar sótti nýlega um starf sveit-
arstjóra Súðavíkurhrepps en
var ekki ráðinn. Honum kom
því nokkuð á óvart þegar ráðn-
ingarstofa hafði samband við
hann vegna starfs sveitarstjóra
á Stöðvarfirði. „Ég sótti um í
Súðavík en lenti á Stöðvar-
firði. Þetta er dæmigert fyrir
mig. Oftast fer allt á annan
veg hjá mér en ég ætlaði í
upphafi. Niðurstaðan er þó

eins ánægjuleg fyrir því“, seg-
ir Einar Garðar, „og satt best
að segja óska ég Ómari ný-
ráðnum sveitarstjóra í Súða-
vík gæfu og velfarnaðar.“

Einar Garðar segist hafa
sóst eftir sveitarstjórastöðu
Súðavíkurhrepps vegna þess
að hann hafi verið farið að
langa til þess að breyta um
umhverfi og atvinnu, en hann
hefur verið búsettur á Akur-
eyri um nokkurra ára skeið.

„Mig langaði í sveitina að
fá mér ábrystir og lunda úr
Vigur. Þegar ég flutti norður
var ég að hasla mér völl í
innflutningi á hráefni til
rækjuvinnslu og þorski til
fiskvinnslu og því starfi var
betur sinnt frá Akureyri. Nú
er hins vegar umhverfið að
breytast í rækjubransanum og
ekki mikið pláss fyrir smá-
fugla eins og mig þar og því
heillaði sveitarstjórastarfið.
Mig var farið að langa vestur

og því fór svo að ég sótti um í
Súðavík“, segir Einar Garðar
og bætir því við að hann skilji
sáttur við rækjubransann.
„Það er skylda hvers Ísfirðings
að eyða einhverjum tíma í
rækjunni og það er af hinu
góða ef maður kemst óskadd-
aður gegnum það. Rækjan
hefur farið illa með margan
góðan drenginn.“

Það er Einari Garðari til-

Einar Garðar Hjaltason.

hlökkunarefni að takast á við
nýtt starf á Stöðvarfirði. „Þetta
er ögrandi verkefni sem verð-
ur gaman að spreyta sig á. Ég
hef heimsótt Stöðvarfjörð í
nokkur skipti og sé ekki betur
að þetta sé vænsti bær sem
jafnast fyllilega á við sam-
bærileg þorp á Vestfjörðum.“

Aðspurður hvernig honum
líki að vera kominn aftur í
pólitík eftir langt hlé segist
Einar vissulega til í þann slag.

„Það hafa verið að hringja í
mig menn og ýmist óska mér
til hamingju eða votta mér
samúð sína að vera kominn
aftur í pólitíkina. Ég fann ekki
fyrir neinum fráhvarfsein-
kennum þegar ég hætti í póli-
tíkinni á sínum tíma. Hins
vegar kenndi ég rómantíkur
þegar tekið var að auglýsa
sveitarstjórastöðurnar í sumar
og mig langaði að vinna svona
vinnu. Starfið er fjölbreyti-
legra en það var á sínum tíma

í kjölfar þess að grunnskólar-
nir eru komnir inn líka.“

Einar Garðar segir að á
vinnutengdum ferðalögum
um allan heim hafi hann gert
sér grein fyrir því hversu fram-
arlega Íslendingar standa í
sveitarstjórnarmálum. „Til
dæmis hef ég bara á þessu ári
verið í Afríku í tvo mánuði og
heimsótt Austur-Evrópu og
séð nokkuð glöggt hvað menn
eiga þar langt í land með ýmis
mál er varða sveitarstjórnir.
Kerfi sveitarstjórna hér á landi
er fastmótað og byggt á mjög
traustum grunni en jafnframt
er stjórnkerfið opið og lýðræð-
islegt. Hrifning mín á íslensk-
um sveitarstjórnarmálum
jókst eftir því sem ég ferðaðist
víðar og ég varð stoltur af því
hvernig við rekum þetta hér.“

Einar Garðar byrjar störf í
þessari viku. Hann segir sitt
fyrsta verk þar verða að dusta
rykið af reiðhjólinu sínu.

Einn starfsmaður eftir hjá VoiceEra og sá er launalausEinn starfsmaður eftir hjá VoiceEra og sá er launalausEinn starfsmaður eftir hjá VoiceEra og sá er launalausEinn starfsmaður eftir hjá VoiceEra og sá er launalausEinn starfsmaður eftir hjá VoiceEra og sá er launalaus

Starfsfólkið hefur ekki enn fengið launinStarfsfólkið hefur ekki enn fengið launinStarfsfólkið hefur ekki enn fengið launinStarfsfólkið hefur ekki enn fengið launinStarfsfólkið hefur ekki enn fengið launin
að minnka við okkur enda
minni peningur í rekstrinum
nú en áður. Sem stendur er ég
eini starfsmaður VoiceEra og
vinn launalaust í þokkabót en
Hallur Hallsson er enn í Kan-
ada ásamt fjölskyldu sinni.
Við höfum aflað okkur forrit-
ara hér í Reykjavík sem eru

reiðubúnir að vinna fyrir hlut
í fyrirtækinu og búumst því
við að forritunarvinna geti
hafist að nýju fljótlega eftir
verslunarmannahelgina“,
sagði Porter.

Aðspurður hvenær fyrrum
starfsfólk VoiceEra geti vænst
launagreiðslna fyrir vinnu

sína í maímánuði segir Porter
að hann geti ekki sagt til um
það að svo komnu máli. „Ég
vona þó að það verði fyrr en
seinna og helst í þessum mán-
uði. Það veltur allt á því hvern-
ig okkur gengur að selja eigur
fyrirtækisins. Við þurftum að
greiða skatta og lífeyrisgjöld

nýlega sem voru meira aðkall-
andi en launagreiðslurnar og
því urðu þær að sitja á hakan-
um í bili. Það var leiðinlegt að
fresta launagreiðslunum en
nauðsynlegt svo að VoiceEra
fengi starfað áfram“, sagði
Cameron Porter, stjórnarfor-
maður VoiceEra.

Fyrrverandi starfsmenn há-
tæknifyrirtækisins VoiceEra í
Bolungarvík hafa enn ekki
fengið greidd laun fyrir maí-
mánuð. Öllu starfsfólki Voice-
Era var sem kunnugt er sagt
upp frá og með mánaðamót-
um júní-júlí. Í viðtali er bb.is
átti á þeim tíma við Cameron
Porter, stjórnarformann Voice-
Era, sagði hann að stefnt væri
að því að starfsfólkið fengi
greitt innan 30 daga og að
verið væri að selja eignir í
eigu fyrirtækisins til þess að
fjármagna launagreiðslurnar.
Porter sagði þá m.a. að „pen-
ingurinn sem við greiðum
starfsfólkinu er sá eini sem
mun fara úr rekstrinum á næst-
unni“ og tók fram að markmið
fyrirtækisins væru enn þau
sömu og í upphafi: Að byggja
upp öflugt hátæknifyrirtæki í
Bolungarvík.

Þegar blaðið náði tali af
Porter í síðustu viku var hann
að leggja síðustu hönd á flutn-
ing VoiceEra úr starfsstöð fyr-
irtækisins í Reykjavík í minna
húsnæði þar í borg. „Við erum

Veggirnir við olíutankana á hafnarsvæðinu á Ísafirði hafa aldrei þótt sérstök bæjarprýði en nú hefur orðið þar breyting
á. Vinnuskólakrakkarnir í Deild 21 tóku sér fyrir hendur að hreinsa veggina og skrapa og síðan voru þeir skreyttir lit-
ríkum og skemmtilegum myndum. Bandaríska listakonan Holly Hughes hafði umsjón með verkinu. Meðal myndefna
eru víkingaskip og nautið, sem er ein af landvættunum fjórum og verndari Vestfjarða. Olíufélagið Skeljungur lagði til
málninguna í þetta verkefni.

Sæmilega fiskaðist í júlí
hjá bátum sem gera út frá
Suðureyri. Að vísu voru
gæftir frekar lélegar en vel
veiddist þegar gaf á sjó.
Alls komu á land rúm 570
tonn í júlí en í júní komu
775 tonn á land, enda var
veður með eindæmum
gott snemma sumars.

Handfærabátar skiluðu
um 460 tonnum á land í
júlí og var Unnur þeirra
hæst með rúm 28 tonn í
10 löndunum. Línubátar
skiluðu 110 tonnum og
var Hrönn langaflahæsti
báturinn með rúm 62 tonn.

SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri

Sæmileg-Sæmileg-Sæmileg-Sæmileg-Sæmileg-
ur afli hjáur afli hjáur afli hjáur afli hjáur afli hjá
bátum íbátum íbátum íbátum íbátum í

júlímánuðijúlímánuðijúlímánuðijúlímánuðijúlímánuði
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Neil Young: „Harvest“Neil Young: „Harvest“Neil Young: „Harvest“Neil Young: „Harvest“Neil Young: „Harvest“
„Harvest“  hans Neil Young

var fyrsta platan sem ég eign-
aðist og reyndist hrein himna-
sending fyrir bandaríska tón-
list. Platan var óvenjulega fág-
uð og náttúruleg mitt í öllu
sýrurokkinu sem reið húsum
á þessum árum. Platan er í
þjóðlaga stíl, heilsteypt og
lögin öll mjög góð.“

The Allman BrothersThe Allman BrothersThe Allman BrothersThe Allman BrothersThe Allman Brothers
Band: „Brothers andBand: „Brothers andBand: „Brothers andBand: „Brothers andBand: „Brothers and

Sisters“Sisters“Sisters“Sisters“Sisters“
„Ég datt niður á þessa plötu

þegar ég var í þriðja bekk
gagnfræðaskóla, á henni er
að finna hreint út sagt frábær
lög. Þeir spila aðallega blús
og mjög svo melódískt suður-
ríkjarokk eins og heyra má í
lögunum „Ramblin’ man“ og
„Jessica“. Til gamans má geta
þess að píanóleikari sveitar-
innar, Chuck Leavell, vinnur
mikið fyrir The Rolling Ston-
es.“

Steely Dan:Steely Dan:Steely Dan:Steely Dan:Steely Dan:
„Can’t Buy a Thrill“„Can’t Buy a Thrill“„Can’t Buy a Thrill“„Can’t Buy a Thrill“„Can’t Buy a Thrill“

„Þráinn pípari sagði einu
sinni við mig að ísfirska
hljómsveitin Ýr spilaði Steely
Dan lögin betur en Steely Dan
sjálfir. Hann var mikill aðdá-
andi Ýrar, en það segir svolítið
um tónsmíðar Steely Dan að
Ýr var með allt að tíu þeirra í
einu á sínu prógrammi á
Hnífsdalsböllunum í gamla
daga. „Can’t buy a thrill“ er
alveg stórgóð plata.“

Bruce Springsteen:Bruce Springsteen:Bruce Springsteen:Bruce Springsteen:Bruce Springsteen:
„Born to Run“„Born to Run“„Born to Run“„Born to Run“„Born to Run“

„Þessi plata var algjör
bomba þegar hún kom út. Plat-
an inniheldur allt öðruvísi
rokktónlist en ég átti að venj-
ast þegar ég heyrði hana og
öll framsetning á henni er
mjög heillandi. Þegar Bruce
fékk leyfi CBS útgáfufélags-
ins til þess að gera þessa plötu
var hann á síðasta séns hjá
þeim, en náði aldeilis að
bjarga því enda sló platan í
gegn svo um munaði.“

Fleetwood Mac:Fleetwood Mac:Fleetwood Mac:Fleetwood Mac:Fleetwood Mac:
„Fleetwood Mac“„Fleetwood Mac“„Fleetwood Mac“„Fleetwood Mac“„Fleetwood Mac“

„Sumarið ́ 76 fékk ég þessa
plötu lánaða hjá vini mínum
Svanbirni leikfangasala og hef
ekki skilað henni enn. Hljóm-
sveitin Fleetwood Mac flytur
fínpússað rokk, einfalt og
grípandi. Tvær frábærar konur
sjá um sönginn á einstakan
hátt. Þess má til gamans geta
að Bandaríkjaforsetinn fyrr-
verandi, Bill Clinton, notaði
eitt laga sveitarinnar sem
þemalag þegar hann tók í
fyrsta skipti þátt í kosninga-
baráttunni í Bandaríkjunum,
það var hið einstaka „Don’t
stop thinking about tomorr-
ow“.

Rolling Stones:Rolling Stones:Rolling Stones:Rolling Stones:Rolling Stones:
„Eins og flestum ætti að

vera kunnugt er hljómsveitin
Rolling Stones í sérstöku
uppáhaldi hjá mér og því er
viðeigandi að fleiri en ein
plata með þeim rati inn á lista
minn yfir áhrifamiklar plötur.
Sumarið 1973 kynnti vinur
minn einn sem er látinn í dag
Rolling Stones fyrir mér, en
hann bjó alla sína ævi í
Bandaríkjunum og kom hing-
að í nokkur sumur að mála
hjá G.E. Sæm. Stones hafa
alltaf verið uppáhaldið mitt,
en með aldrinum breytist tón-
listarsmekkurinn og hann hef-
ur borið mig inn á fleiri brautir
eftir því sem árin hafa liðið.
Þó rata þessar gömlu plötur á
fóninn, sérstaklega þegar
maður er einn heima, með
heyrnartól svo maður trufli
ekki nágrannana. Stones eru
og verða alltaf númer eitt hjá
mér.“

„Aftermath“„Aftermath“„Aftermath“„Aftermath“„Aftermath“
„Þessi plata er mjög sér-

stök. Á henni undirstrika
Stones að þeir eru ekki ein-
ungis góðir í því að flytja lög
annarra, heldur geta þeir sjálf-

ir samið lög í hæsta gæða-
flokki. Þetta er reyndar fyr-
sta platan sem þeir semja
öll lögin á sjálfir. Þau lög
sem eru mér ofarlega í huga
og ég hef haft hvað mesta
ánægju af á þessari skífu
eru t.d. „Paint it Black“ og
„Under my Thumb“.

„Beggars Banquet”„Beggars Banquet”„Beggars Banquet”„Beggars Banquet”„Beggars Banquet”
„Eftir að hafa gefið út

tvær plötur þar sem Stones,
líkt og Bítlarnir og fleiri
hljómsveitir á þessum tíma,
leituðu nýrra leiða til að
búa til músik og upplifa
hana í ýmsu ástandi kemur
þessi eins og himnasend-
ing. Á henni leita þeir aftur
í ryþmablúsinn og nú í
bland við þjóðlagatónlist
og beitta texta. Hljómsveit-
in er þarna búin að finna
sína réttu hillu í músíkinni.
Meðal laga mætti nefna
„Sympathy for the Devil“
og „Street Fighting Man“.

„Let it Bleed“„Let it Bleed“„Let it Bleed“„Let it Bleed“„Let it Bleed“
„Ein af mínum uppá-

haldsplötum og sú sem
kom mér á bragðið með
frábærum lögum eins og
„Gimme shelter“ og „You
can’t always get what you
want“. Þetta er reyndar fyr-
sta stóra platan sem gítar-
leikarinn Mick Taylor spil-
ar á.  Þessi plata hefur allt
annað sánd en fyrri plöt-
ur.“

„Sticky Fingers“„Sticky Fingers“„Sticky Fingers“„Sticky Fingers“„Sticky Fingers“
„Hér eru lög eins og

Brown Sugar, Wild Horses
og Dead Flowers. Þarf
nokkuð að segja meira?
Minna þekkt lag, Moon-
light Mile, er í sérstöku
uppáhaldi hjá mér.“

Ferðamálafulltrúinn
Rúnar Óli Karlsson reið á

vaðið fyrir nokkru síðan
og deildi með lesendum
Bæjarins besta hvaða tíu

hljómplötur hafa haft hvað
mest áhrif á líf hans.

Rúnar skoraði á Stóns-
arann Guðmund Níelsson

að verða næstur til og
þegar BB hafði samband

við hann var hann strax
uppnuminn af hug-

myndinni, enda annálaður
tónlistaráhugamaður frá
barnæsku. Við tók um-

hugsunartímabil, þar sem
Guðmundur fór kerfis-

bundið í gegnum plötu-

safnið og sigtaði út þær tíu
plötur sem eru honum af

einhverjum ástæðum mikil-
vægastar. Rúnar Óli sagði í
áskorun sinni að hann veldi
Guðmund til verksins með

þeim skilyrðum að hann
takmarkaði val sitt ekki

einvörðungu við Rolling
Stones plötur, sem hann og

gerði. Því tilheyrir aðeins
helmingur hinna áhrifamiklu

platna ensku rokkhund-
unum, en valið hefur án efa

verið erfitt fyrir tónlistar-
spekúlantinn Guðmund. Við

gefum honum orðið: „Í
mínum huga hafa hljóm-

sveitir eða plötur einstakra

hljómsveita ekki skipt sköp-
um í mínu lífi, en engu að
síður á ég nokkrar plötur
sem ég datt niður á  sem

unglingur sem mér eru sér-
staklega kærar, einkum og
sér í lagi plötur tiltekinnar

hljómsveitar sem var stofn-
uð árið 1962 og er því 40

ára á þessu ári. Þessi hljóm-
sveit byrjaði um 1970 að
kynna sig á hljómleikum

sem „The greatest rock and
roll band in the world ladies
and gentlemen, The Rolling

Stones“. Mér að vitandi
hefur enginn gert tilkall til

þessa titils enn.“

PlöturnarPlöturnarPlöturnarPlöturnarPlöturnar
sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!

Guðmundur Níelsson,
málarameistari og Stónsari

„Ég deildi lengi við
Kristin Pétur Njálsson, bíl-
stjóra um ágæti rokksins í
gamla daga og mátti þá vart
sjá hvor hafði betur, ég með
Rolling Stones eða
Kristinn, sem var mikill að-
dáandi Jethro Tull. Ég skora
því á Kristinn að upplýsa
lesendur um hvaða plötur
hafa haft mest áhrif á hann.“
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Með saltbragð íMeð saltbragð íMeð saltbragð íMeð saltbragð íMeð saltbragð í
munni og ár í höndmunni og ár í höndmunni og ár í höndmunni og ár í höndmunni og ár í hönd

Sjósport hefur verið í mikl-
um vexti í Ísafjarðarbæ undan-
farin ár og nú er svo komið að
vart er hægt að líta yfir Pollinn
í Skutulsfirði á fögrum sumar-
degi án þess að bera augum
hópa eldheitra áhugamanna
iðka skútusiglingar, sjóskíði
eða kajakróður. Ekki láta þó
allir sér nægja að halda til
sjós þegar lygnt er í veðri og
bjart, heldur víla sumir hinna
djarfari það ekki fyrir sér að
rjúka út á Pollinn með ár í
hönd um miðjan febrúarmán-
uð, svo dæmi sé tekið, þegar
vindhraðinn nær tólf stigum
og skyggnið takmarkast við
einn metra í hvora átt.

Þessir kappar tilheyra sífellt
fjölmennari hóp kajakræðara
sem vita fátt betra en að finna
rokið í andlitinu, saltbragð í
munni og að taka á af öllu afli
með þrútnum vöðvum til þess
að ná að róa síðustu metrana í
land. Þeir róa flestir alla daga
og löngun þeirra til róðursins
tvíeflist oft þegar illt er í veðri
„því þá er allt tvöfalt erfiðara
og þ.a.l. tvöfalt skemmti-
legra“, eins og hinn nítján ára
gamli Bolvíkingur Sveinbjörn
Hrafn Kristjánsson komst að
orði, en Bæjarins besta tók
hann nýlega tali yfir kaffisopa
í Gamla Apótekinu á Ísafirði.

Skipti golfkylfunniSkipti golfkylfunniSkipti golfkylfunniSkipti golfkylfunniSkipti golfkylfunni
út fyrir ár og vestiút fyrir ár og vestiút fyrir ár og vestiút fyrir ár og vestiút fyrir ár og vesti

Sveinbjörn er nítján ára
gamall og útskrifaður af tré-
smíðabraut Menntaskólans á
Ísafirði, en vinnur um þessar
mundir hjá trésmiðju Ágústs
og Flosa. Hann stundaði golf-
íþróttina grimmt um tíu ára
skeið, „þá vaknaði ég á morg-
nana, þaut út á völl og kom
ekki heim aftur fyrr en kominn
var háttatími“, en lagði hana
algjörlega á hilluna þegar
hann komst fyrst í kynni við
kajakbakteríuna og hefur síð-
an þá ekki skokkað milli teiga
og potað í holu.

Á því eina og hálfa ári sem
liðið er síðan Sveinbjörn tók
sér fyrst ár í hönd hefur hann
afrekað ýmislegt og unnið
fjölda íslenskra kajakmóta, nú
síðast mót sem haldið var í
tengslum við hátíðina Sigl-
ingadagar 2002. Sætasti sigur
Sveinbjörns var þó hugsan-
lega þegar hann sigraði þjálf-
ara sinn og læriföður á móti
nýverið.

„Ég hef hlotið sigur í öllum
þeim mótum sem ég hef tekið
þátt í og er stoltur af. Á síðasta
ári vann ég Siglingadagamót-
ið og Hvammsvíkurmaraþon-
ið, en þá er róin 42 kílómetra
leið sem liggur frá Geldinga-
nesi og til Hvammsvíkur í

Hvalfirði. Það tók mig um
fimm og hálfa klukkustund
að róa maraþonið þá, en ég
stefni á titilvörn í ár og hyggst
þá að sjálfsögðu bæta tímann.
Á þessu ári hef ég svo haft
sigur í tveimur mótum, ég
vann Bessastaðabikarinn og
fyrir stuttu sigraði ég Sigl-
ingadagamótið hér á Ísafirði,“
segir Sveinbjörn stoltur, en
lítillátur að sið sannra íþrótta-
manna.

Sleppir ekki úr degiSleppir ekki úr degiSleppir ekki úr degiSleppir ekki úr degiSleppir ekki úr degi

– Þetta er talsvert góður ár-
angur miðað við að þú hefur
aðeins lagt stund á íþróttina í
rúmt ár. Hverju þakkarðu
hann?

„Fyrst og fremst þjálfara
mínum, en mjög fljótlega eftir
að ég byrjaði að róa tók Hall-
dór Sveinbjörnsson kajak-
frömuður mig upp á arma sína
og hefur veitt mér ómetanleg-
an stuðning síðan. Ég efa að
ég hefði lagt jafn mikla elju í
íþróttina hefði hvatningar
hans ekki notið við. Ég æfi
daglega undir tilsögn hans og
ræ þá yfirleitt eitthvað um tvo
tíma í senn, en allar þessar
æfingar hljóta náttúrlega að
skila einhverju. Fjölskyldan
hefur líka verið dugleg að
styðja við bakið á mér og
hvetja mig áfram.

Fyrst og fremst hef ég svo
mikið gaman af þessu, ætli
það ráði ekki mestu um að ég
læt ekki dag líða án þess að
róa eitthvað,“ segir Svein-
björn og telur upp helstu hátíð-
isdaga Íslendinga: Aðfanga-
dag, nýársdag, páskadag og
17. júní, til þess að leggja
áherslu á hve æfingarnar eru
honum hugleiknar. „Ég hef
tekið eftir því að ánægja mín
af íþróttinni vex í réttu hlutfalli
við getu mína í henni, þetta
verður skemmtilegra eftir því
sem ég verð betri.“

Hafði lengi langaðHafði lengi langaðHafði lengi langaðHafði lengi langaðHafði lengi langað
til að reyna kajakinntil að reyna kajakinntil að reyna kajakinntil að reyna kajakinntil að reyna kajakinn

Sveinbjörn segir tilviljun
líkast hvernig hann eignaðist
sinn fyrsta kajak og tók að
stunda íþróttina. „Mig hafði
lengi langað til þess að eignast
kajak og reyna, en gerði aldrei
neitt sérstakt í því. Einhvern
tímann minntist ég svo á það
við vin minn að gaman væri
að eiga slíkan grip og veit
ekki fyrr en hann hringir í
mig nokkrum dögum síðar og
segir mér að hann hafi keypt
kajaka fyrir okkur og ég geti
fengið minn á 100.000 kall.
Ég sló til og þá var ekki aftur
snúið“

– Byrjaðir þú strax að æfa
af jafn miklum krafti og þú
gerir nú?

„Ég prófaði mig áfram á
kajaknum í nokkurn tíma, en
fór mjög fljótlega á námskeið
í grunnatriðum kajaksiglinga
hjá Halldóri, sem síðar varð
þjálfari minn. Hann hvatti mig
óspart áfram og ég tók að fara
með honum í róðra vítt og
breitt á hverjum einasta degi.
Ætli ég hafi ekki tekið loka-
skrefið í fyrravor, en þá benti
Halldór mér á að einn full-
komnasti og hraðskreiðasti
keppniskajak landsins væri til
sölu á góðu verði. Ég fjárfesti
í honum og hef ekki séð eftir
því þótt dýr hafi verið, enda
hef ég sigrað á fjórum mótum
með hans hjálp og stefni á að
þau verði fleiri.“

Aðstæður hvergi betriAðstæður hvergi betriAðstæður hvergi betriAðstæður hvergi betriAðstæður hvergi betri
en á Vestfjörðumen á Vestfjörðumen á Vestfjörðumen á Vestfjörðumen á Vestfjörðum

– Hvað telur þú að valdi
síauknum vinsældum kajak-
róðurs meðal Ísfirðinga og
nágranna þeirra?

„Ísafjörður er að mínu mati
eitt af höfuðvígjum kajak-
íþróttarinnar á Íslandi og ég
held að það stafi mikið til af
því að aðstæður til róðursins
eru hvergi betri en akkúrat
hér í grennd. Pollurinn er eins
og hannaður fyrir kajakróður
því stutt er til stranda en engu
að síður nægt pláss til þess að
athafna sig. Svo er stutt fyrir

okkur að fara í róðra, enda í
kallfæri við Strandirnar og
Ísafjarðardjúpið, en á mörgum
stöðum á landinu þarf fólk
kannski að aka einhverja
klukkutíma til þess að komast
á almennilega staði.

Svo hefur kjarni kajak-
áhugamanna hér á svæðinu
unnið ötullega að uppbygg-
ingu og útbreiðslu íþróttarinn-
ar og sú vinna er nú farin að
skila sér margfalt. Ég hef verið
að keppa við mér eldri menn
á kajakmótunum til þessa, en
hef á tilfinningunni að meðal-
aldur iðkenda sé að færast nið-
ur á við. Enda er það ekki
bara hér á Vestfjörðum sem
áhugi fyrir íþróttinni er að auk-
ast heldur um allt landið.“

– Finnst þér eitthvað þurfa
að gera til þess að bæta að-
stöðu kajakáhugamanna á
svæðinu enn meira og auka
veg íþróttarinnar?

„Það væri þá helst að
styrkja kajakfélögin hér, eins
og til dæmis Sæfara, til þess
að kaupa nokkra kajaka sem
almenningur gæti átt kost á
að prófa. Mér finnst mikilvægt
að sem flestir fái að reyna
sportið og hef fundið fyrir því
að áhugi fólks fyrir því er mik-
ill og eykst frá ári til árs við að
sjá okkur djöflast á Pollinum
alla daga.“

Róið fyrir LátrabjargRóið fyrir LátrabjargRóið fyrir LátrabjargRóið fyrir LátrabjargRóið fyrir Látrabjarg
Kajaklífernið einskorðast

ekki við tóma æfingaróðra,
heldur hefur Sveinbjörn
nokkrum sinnum farið í lengri
róðra um Vestfirði með þjálf-
ara sínum og öðrum kajak-
áhugamönnum. Sveinbjörn er
til að mynda einn fárra Íslend-
inga sem hafa bæði róið fyrir
Látrabjörg og Hornbjarg á
Ströndum, en fyrr í sumar fór
hann í vikulanga róðraferð um
Strandirnar í hópi með nokkr-
um reyndum kajakmönnum
og konum.

„Við lögðum upp frá Horn-
vík og rerum þaðan vítt og
breitt um Strandirnar og Ísa-

fjarðardjúpið, fengum okkur
m.a. kaffi í Vigur og skoðuð-
um fuglalífið við Látrabjarg,
en ferðina enduðum við á Ísa-
firði. Látrabjarg tókst ég svo
á við í ferð í fyrra. Það er
hreinasta ævintýri að fara í
svona kajakferð og er lífs-
reynsla sem ég mæli með að
sem flestir reyni einu sinni á
ævinni. Vegir liggja til allra
átta á spegilsléttu hafinu,
útsýnið verður hvergi betra
og maður sér landið frá allt
öðru sjónarhorni en ef maður
væri staddur í bíl eða fótgang-
andi.“

Pollurinn kallarPollurinn kallarPollurinn kallarPollurinn kallarPollurinn kallar
„Það er ákveðin breidd í

kajakróðri sem maður finnur
hvergi annars staðar. Annars
vegar er fátt jafn spennandi
og að þeysast um öldurnar á
góðum hraða í brotsjó og roki
eða sviga um íshröngl á poll-
inum á köldum vetrardegi. Að
róa beint inn í fjögurra metra

hátt brot og vona það besta,
enda síðan í lausu lofti og
skella á haffletinum eftir gott
flug. Þá fer hjartað á fullt og
adrenalínið gerir mann stjarf-
an af spennu og gleði. Hins
vegar eru það rólegu stundir-
nar sem maður upplifir. Eld-
rautt sólarlag yfir spegilslétt-
um haffleti og að vera einn á
báti með eigin hugsunum, en
góðir vinir ávallt skammt und-
an. Þetta allt gerir kajakíþrótt-
ina jafn heillandi og hún er í
mínum augum og veldur því
að mér finnst að allir ættu að
reyna þetta.

Fólk hefur kannski á orði
við mig að ég eyði miklum
tíma í æfingar og þess háttar,
en það er ekki af neinni
skyldurækni. Ég hef einfald-
lega gaman af þessu og líður
sjaldan betur en með ár í hönd
og saltbragð í munni. Annars
væri ég varla að þessu,“ segir
Sveinbjörn og kveður, enda
klukkan að nálgast fimm og
Pollurinn farinn að kalla.

Sveinbjörn Hrafn kveikir í bálkesti á ferð sinni um Horn-
strandir.



8 FIMMTUDAGUR 8. ÁGÚST 2002

Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Verslunarmanna(ó)helgiVerslunarmanna(ó)helgiVerslunarmanna(ó)helgiVerslunarmanna(ó)helgiVerslunarmanna(ó)helgi NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Telur þú rétt aðTelur þú rétt aðTelur þú rétt aðTelur þú rétt aðTelur þú rétt að
einkavæðaeinkavæðaeinkavæðaeinkavæðaeinkavæða
rekstur sjúkra-rekstur sjúkra-rekstur sjúkra-rekstur sjúkra-rekstur sjúkra-
húsa?húsa?húsa?húsa?húsa?
Alls svöruðu 316.
Já sögðu 47 eða 14,87%
Nei sögðu 269 eða 85,13%

Nú er verslunarmannahelgi lokið. Hún er mesta ferðahelgi ársins og stundum
mætti halda að enginn væri maður með mönnum nema að leggja land undir fót.
Fólk sest upp í bílana sína og ekur út um land, nú eða flýgur og siglir til Vest-
mannaeyja á þjóðhátíð.

Löngu áður en helgin rennur upp fara landsmenn að kvíða því hvernig um-
ferðin muni nú ganga þetta árið eða hversu mörgum verði nauðgað og hve margt
fólk verði barsmíðum að bráð. Læknir á bráðamóttöku Landspítalans lýsti því
glöggt hve langt villimennska sumra Íslendinga nær þegar kem-
ur að slagsmálum og árásum á aðra. Jón Baldursson yfirlæknir
veit sínu viti í þessum efnum. Næg er villimennskan fyrir þótt
ekki sé stefnt saman ungmennum sem allir vita að muni leggja
fyrir sig drykkjuskap og fíkniefnaneyslu með tilheyrandi afleiðingum.

Svo virðist sem nú hafi tekist venju fremur vel til. Umferðin gekk því miður
ekki slysalaust fyrir sig. Ungs manns er saknað eftir að bíll sem hann var farþegi
í steyptist í Hvítá við Brúarhlöð. Hans var leitað án árangurs alla helgina. Kann-
ski hefur þessi hræðilegi atburður haft áhrif á aðra í umferðinni til góðs. Að minn-
sta kosti urðu ekki fleiri alvarleg slys. Menn setur hljóða við fréttir af slysum í
umferðinni. En skelfingin dugar of skammt. Áður en við vitum af berast fréttir
af banaslysum í umferðinni og alvarlegum meiðslum. Allt vegna þess að menn
gera umferðina að vígvelli og öðrum vettvangi af tveimur til að fá útrás fyrir
ofbeldishvatir sínar. Hinn er skemmtanalífið, sem endar því miður oft með því að

saklausir borgarar tapa jafnvel lífinu, eins nýlegt en hryllilegt dæmi sýnir af
ungum Ísfirðingi, sem ekkert hafði sér til saka unnið.

Svo virðist sem öflugt eftirlit lögreglu um allt land hafi nú skilað árangri í um-
ferðinni. Þar er sameiginlegt eftirlit á Vestfjörðum, sem tekið var upp fyrir tilstilli
þáverandi lögreglustjóra á Ísafirði 1994, glöggt dæmi um að með því að stilla
saman kraftana og leggja mikið undir næst árangur. Hrósa verður lögreglunni á
Hólmavík fyrir að hafa nú tekið upp kröftugt eftirlit með umferð á Steingríms-

fjarðar- og Holtavörðuheiðum. Vel á annað hundruð ökumenn
voru staðnir að hraðakstri sem er eitt hættulegasta athæfið í
umferðinni og minnir helst á ofbeldi þeirra sem virða náunga
síns einskis og berja viðkomandi án tilefnis. Á sama tíma hefur

lögreglustjórinn í Bolungarvík gerst baráttumaður fyrir auknum hraða á vegum
um Óshlíð og Eyrarhlíð er kostað hafa nokkur mannslíf, auk slysa þar sem hurð
skall nærri hælum með afleiðingum fyrir lífstíð.

Slæmar eru  fréttirnar um hörðu fíkniefnin sem gerð hafa verið upptæk á
útihátíðum um liðna helgi. Furðulegra er að hleypa ósjálfráða börnum innan 18
ára aldurs einum á slíkar samkomur. Íslendingar verða að taka sig á og sýna að
ætlunin sé að standa við 18 ára sjálfræðisaldurinn. Hækka  verður bílprófsaldurinn
í 18 ár. Annars er ekki mark að lögum um sjálfræði. Næsta ár verður að fylgja því
strangt að enginn undir þeim aldri sé að þvælast á útisamkomum án fylgdar for-
eldra.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Smábátasjó-Smábátasjó-Smábátasjó-Smábátasjó-Smábátasjó-
menn rérumenn rérumenn rérumenn rérumenn réru

26 daga í júlí26 daga í júlí26 daga í júlí26 daga í júlí26 daga í júlí
Alls komu 947 tonn af

bolfiski á land í Bolungar-
vík í nýliðnum mánuði.
Aflahæsti línubáturinn var
sem fyrr Guðmundur Ein-
arsson en áhöfn hans land-
aði 56,5 tonnum í júlí. Þá
var Bernskan hæst hand-
færabáta með 28 tonn úr 14
róðrum.

Vel gaf fyrir bolvíska
smábátasjómenn sem reru
26 daga af 31 í júlímánuði.
Þá komu 14.036 tonn af
loðnu á land í Bolungarvík

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir
Hæstu greið-Hæstu greið-Hæstu greið-Hæstu greið-Hæstu greið-

endur útsvarsendur útsvarsendur útsvarsendur útsvarsendur útsvars
Tíu hæstu útsvarsgreið-

endur á Vestfjörðum eru
þessir samkvæmt álagn-
ingu 2002:

Sveinn Rögnvaldsson,
Patreksfirði, kr. 3.742.983,
Guðmundur R. Guðmunds-
son, Drangsnesi, kr.
2.105.773, Þórhallur Ara-
son, Þingeyri, kr.
2.022.727, Þorsteinn Jó-
hannesson, Ísafirði, kr.
1.882.786, Jón Björgvin G.
Jónsson, Patreksfirði, kr.
1.731.026, Ómar Ellerts-
son, Ísafirði, kr. 1.391.837,
Gunnar Albert Arnórsson,
Ísafirði, kr. 1.384.867, Leif
Halldórsson, Patreksfirði,
kr. 1.364.627, Kristján Ingi
Sveinsson, Bolungarvík, kr.
1.333.167 og Kristinn R.
Hermannsson, Ísafirði. kr.
1.325.446.

Kynningarátak síðustu ára á Vestfjörðum farið að skila sérKynningarátak síðustu ára á Vestfjörðum farið að skila sérKynningarátak síðustu ára á Vestfjörðum farið að skila sérKynningarátak síðustu ára á Vestfjörðum farið að skila sérKynningarátak síðustu ára á Vestfjörðum farið að skila sér

Stóraukin umfjöllun um VestfirðiStóraukin umfjöllun um VestfirðiStóraukin umfjöllun um VestfirðiStóraukin umfjöllun um VestfirðiStóraukin umfjöllun um Vestfirði
í frönskum blöðum og tímaritumí frönskum blöðum og tímaritumí frönskum blöðum og tímaritumí frönskum blöðum og tímaritumí frönskum blöðum og tímaritum
Flugleiðir, Vesturferðir og

ferðaþjónar á Vestfjörðum
hafa í tvö sumur staðið fyrir
kynnisferðum franskra blaða-
mannahópa til Vestfjarða, eins
og fram hefur komið á bb.is.
Sú vinna hefur greinilega skil-
að sér í aukinni umfjöllun
franskra blaða og tímarita um
Vestfirði sem áhugavert ferða-
mannasvæði. Mörg þeirra
hafa birt íburðarmiklar greinar
þess efnis frá því að kynningin
hófst, m.a. stórblaðið Le
Monde.

Í nýútkomnu hefti franska
útivistartímaritsins Grands
Reportages er að finna feiki-
langa umfjöllun um kjálkann.
Ljóst er að höfundurinn hefur
orðið fyrir miklum hughrifum
af heimsókn sinni því ekki
sparar hann stóru orðin í lýs-
ingum á náttúrufegurð og fjöl-

breytni svæðisins. Með grein-
inni, sem ber yfirskriftina Des
fjords et des hommes (Af
fjörðum og fólki), er fjöldi
skemmtilegra ljósmynda sem
eiga vel við efnistökin.

Rúnar Óli Karlsson, ferða-
málafulltrúi Ísafjarðarbæjar,
segir of snemmt að segja til
um það, hvort að aukin um-
fjöllun franskra fjölmiðla um
Vestfirði eigi eftir að skila sér
í fleiri ferðalöngum frá Frakk-
landi. Hann telur sig þó greina
aukinn áhuga þarlendra ferða-
manna á svæðinu.

„Við erum farin að heyra
það frá ferðaþjónustuaðilum
á landinu að við þurfum að
fara að gefa út kynningar- og
upplýsingaefni á frönsku. Það
segir manni að fjöldi fyrir-
spurna um svæðið frá Frökk-
um hefur aukist“, segir Rúnar

Óli. Hann býst við því að
framhald eigi eftir að verða á
heimsóknum franskra fjöl-

miðlahópa til Vestfjarða.
„Kynningargildi þessara

heimsókna er mikið að mínu

mati og full ástæða til þess að
halda þeim áfram um sinn.“

Opna í tímaritinu Grands Reportages.

HoltHoltHoltHoltHolt
Prestsetrasjóð-Prestsetrasjóð-Prestsetrasjóð-Prestsetrasjóð-Prestsetrasjóð-

ur vill kaupaur vill kaupaur vill kaupaur vill kaupaur vill kaupa
Prestsetrasjóður hefur

gert kauptilboð í skólahús-
ið gamla í Holti í Önund-
arfirði. Tilboðið var lagt
fram á fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar og hljóðar upp
á 2,5 milljónir króna. Í bréfi
sem fylgdi kauptilboðinu
kom fram að áformað væri
að reka í húsinu kirkju-,
og menningarmiðstöð.

Samhljóða bréf hefur
verið sent menntamála-
ráðuneyti. Bæjarráð er já-
kvætt fyrir sölu eignarinnar
til sjóðsins og fól bæjar-
stjóra að kanna afstöðu
menntamálaráðuneytisins
til tilboðsins.

Hin árlega „Hjóna- og parakeppni“ Golfklúbbs Bolungarvíkur fór fram á Syðridalsvelli á laugardag. Keppnisfyrirkomulag
var með þeim hætti að dregnir voru saman vanir og óvanir kylfingar sem léku saman 9 holur. Það „par“ sem varð hlut-
skarpast í mótinu voru þeir Baldur Smári Einarsson og Jón Steinar Guðmundsson en þeir léku holurnar níu á 47 höggum.
Í öðru sæti urðu bræðurnir Benedikt og Páll Guðmundssynir á 50 höggum og í þriðja sæti urðu Benedikt Sigurðsson og
Þorbjörg Jónína Harðardóttir á 54 höggum. Á myndinni eru verðlaunahafarnir í Hjóna- og parakeppni GBO.

bb.is
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Sjóskíði dreginSjóskíði dreginSjóskíði dreginSjóskíði dreginSjóskíði dregin
af bíl í Holtsfjöruaf bíl í Holtsfjöruaf bíl í Holtsfjöruaf bíl í Holtsfjöruaf bíl í Holtsfjöru

Þrír ungir Ísfirðingar
gerðu sér það að leik í
síðustu viku að draga
sjóskíði með bíl í fjör-

unni við Holt í Önund-
arfirði. Þeir Þorsteinn

Másson, Hákon Blönd-
al og Albert Skarp-

héðinsson skiptust á að
standa á skíðunum

meðfram fagurri
Holtsfjörunni en

tveimur dögum fyrr

hafði annar hópur undir
forustu Þorsteins gert

það sama í sandfjöru í
Bolungarvík. Þá olli

grútarblandinn sjór við
annan enda fjörunnar
nokkrum vandræðum

og varð Holt þess vegna
fyrir valinu þegar leik-
urinn var endurtekinn.
Ekki er vitað til þess að
sjóskíði hafi áður verið
dregin af bíl á Íslandi.

Hafmeyjan, sigurverkið í ár.

Sandkastalakeppnin á HoltsfjöruSandkastalakeppnin á HoltsfjöruSandkastalakeppnin á HoltsfjöruSandkastalakeppnin á HoltsfjöruSandkastalakeppnin á Holtsfjöru

Hátt í 300 mannsHátt í 300 mannsHátt í 300 mannsHátt í 300 mannsHátt í 300 manns
mættu til leiks í ármættu til leiks í ármættu til leiks í ármættu til leiks í ármættu til leiks í ár

Hátt í 300 manns lögðu leið
sína á Sandkastalakeppnina í
Önundarfirði á laugardag  en
hún hefur verið haldin árlega
á sendinni Holtsfjörunni í ára-
tug. Sigurverkið í keppninni
var myndarleg hafmeyja með
þarablöðkur fyrir hár og steina
fyrir augu og fóru höfundar
hennar heim klyfaðir verð-
launum frá Bókhlöðunni og
Sparisjóði Vestfirðinga. Einn
aðstandenda mótsins, Guð-
mundur Björgvinsson, sem
oft er nefndur sandkastala-
kóngur, segir ómögulegt að
segja til um hver hafmeyjar-
smiðurinn var.

„Við erum alveg hætt að

skrá hver gerir einstök verk,
yfirleitt er þetta fjöldi manns
sem sameinast við vinnuna
og aðalatriðið er að hafa bara
gaman af þessu. Fyrst og
fremst snýst kastalakeppnin
um að fara út að leika sér með
börnunum sínum“, segir Guð-
mundur.

Dómnefnd í keppninni
skipuðu þær Elísabet Gunn-
arsdóttir, arkitekt, Dorothee
Lubecki, ferðamálafulltrúi, og
Sigríður Björk Guðjónsdóttir,
sýslumaður Ísfirðinga. Höfðu
þær ærinn starfa við að velja
sigurverk úr hópi þeirra fimm-
tíu listaverka er litu dagsins
ljós þennan gráa laugardag.

Peningar eru fólki ávallt hugleiknir, líka við sandkastala-
smíðar, eins og þessi hundraðkall ber vitni um.
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helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
skskskskskemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Úrvalslið leikara fer með aðalhlutverk í bandarísku bíómyndinniÚrvalslið leikara fer með aðalhlutverk í bandarísku bíómyndinniÚrvalslið leikara fer með aðalhlutverk í bandarísku bíómyndinniÚrvalslið leikara fer með aðalhlutverk í bandarísku bíómyndinniÚrvalslið leikara fer með aðalhlutverk í bandarísku bíómyndinni
Frambjóðandinn, eða The Contender, sem sýnd er kl. 21:40 á föstu-Frambjóðandinn, eða The Contender, sem sýnd er kl. 21:40 á föstu-Frambjóðandinn, eða The Contender, sem sýnd er kl. 21:40 á föstu-Frambjóðandinn, eða The Contender, sem sýnd er kl. 21:40 á föstu-Frambjóðandinn, eða The Contender, sem sýnd er kl. 21:40 á föstu-
dagskvöld í Ríkissjónvarpinu. Myndin fjallar um Laine Hanson sem erdagskvöld í Ríkissjónvarpinu. Myndin fjallar um Laine Hanson sem erdagskvöld í Ríkissjónvarpinu. Myndin fjallar um Laine Hanson sem erdagskvöld í Ríkissjónvarpinu. Myndin fjallar um Laine Hanson sem erdagskvöld í Ríkissjónvarpinu. Myndin fjallar um Laine Hanson sem er
fyrsta konan sem tilnefnd er til varaforsetaembættis Bandaríkjannafyrsta konan sem tilnefnd er til varaforsetaembættis Bandaríkjannafyrsta konan sem tilnefnd er til varaforsetaembættis Bandaríkjannafyrsta konan sem tilnefnd er til varaforsetaembættis Bandaríkjannafyrsta konan sem tilnefnd er til varaforsetaembættis Bandaríkjanna
en sögusagnir um fortíð hennar gera henni erfitt fyrir. Hún ákveður þóen sögusagnir um fortíð hennar gera henni erfitt fyrir. Hún ákveður þóen sögusagnir um fortíð hennar gera henni erfitt fyrir. Hún ákveður þóen sögusagnir um fortíð hennar gera henni erfitt fyrir. Hún ákveður þóen sögusagnir um fortíð hennar gera henni erfitt fyrir. Hún ákveður þó
að halda ótrauð áfram og láta ekki sögusagnir spilla fyrir sér sem munað halda ótrauð áfram og láta ekki sögusagnir spilla fyrir sér sem munað halda ótrauð áfram og láta ekki sögusagnir spilla fyrir sér sem munað halda ótrauð áfram og láta ekki sögusagnir spilla fyrir sér sem munað halda ótrauð áfram og láta ekki sögusagnir spilla fyrir sér sem mun
verða henni til góða. Aðalhlutverk leika Gary Oldman (mynd), Joanverða henni til góða. Aðalhlutverk leika Gary Oldman (mynd), Joanverða henni til góða. Aðalhlutverk leika Gary Oldman (mynd), Joanverða henni til góða. Aðalhlutverk leika Gary Oldman (mynd), Joanverða henni til góða. Aðalhlutverk leika Gary Oldman (mynd), Joan
Allen, Jeff Bridges og Christian Slater.Allen, Jeff Bridges og Christian Slater.Allen, Jeff Bridges og Christian Slater.Allen, Jeff Bridges og Christian Slater.Allen, Jeff Bridges og Christian Slater.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á föstudag:
Norðlæg eða breytileg átt,
5-8 m/s. Dálítil rigning
eða súld norðan- og
austanlands, en skýjað
með köflum og yfirleitt
þurrt suðvestantil. Hiti 7 til
15 stig, hlýjast syðra.
Horfur á laugardag:
Norðlæg eða breytileg átt,
5-8 m/s. Dálítil rigning
eða súld norðan- og
austanlands, en skýjað
með köflum og yfirleitt
þurrt suðvestantil. Hiti 7 til
15 stig, hlýjast syðra.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt með vætu
víða um land, einkum þó
sunnan- og austan til.
Hlýnandi veður.
Horfur á mánudag:
Austlæg átt með vætu
víða um land, einkum þó
sunnan- og austan til.
Hlýnandi veður.
Horfur á þriðjudag:
Austlæg átt með vætu
víða um land, einkum þó
sunnan- og austan til.
Hlýnandi veður.

„[...]Sem betur fer þá virð-
ist vera komin upp sú kyn-
slóð í þessum listageira
sem metur skemmtana-
gildið meir heldur en eitt-
hvað sem enginn skilur,
segja það að Shakespír
sé skemmtilegur, það er
bara leiðinlegt fólk sem
segir það. Það að gera
þannig myndir sem engin
nennir að horfa á nema
einhverjar listaspírur er
bara því miður ekki orðið
tímabært, við höfum ekki
efni á því tel ég ennþá að
eyða þeim litlu peningum
sem til er í það að seðja
listrænt hungur einhverra
örfárra manna og kvenna
sem koma saman af því
að það er svo fínt að horfa
á leiðinlega mynd, það er
jú svo mikið af kampavíni
o.þ.h. á svoleiðis skemmt-
unum.“ Þannig kemst
Súgfirðingurinn og
tölvumaðurinn Jón Arnar
Gestsson að orði í
skemmtilegum pistli á
nýrri vefsíðu sinni, http://
jonarnar.it.is. Þar eru að
finna ýmsar hugleiðingar
Jóns um menn og mál-
efni, auk þess sem rýna
má í myndaalbúm Jóns
hafi maður áhuga á því.
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07.55 Evrópumótið í frjálsum. Bein
útsending frá München. Sýnt verður frá
undanrásum í nokkrum greinum, m.a.
kringlukasti þar sem Magnús Aron Hall-
grímsson keppir.
10.55 Evrópumótið í frjálsum. Upp-
taka Evrópumótinu fyrr því í morgun
þar sem sýnt var frá undanrásum í nokkr-
um greinum, m.a. kringlukasti þar sem
Magnús Aron Hallgrímsson keppti.
15.55 Evrópumótið í frjálsum. Bein
útsending frá München. Keppt verður
til úrslita í sjö greinum, m.a. stangarstökki
kvenna.
18.30 Táknmálsfréttir
18.35 Falda myndavélin (29:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ævintýri Indiana Jones
21.40 Frambjóðandinn. (The Con-
tender) Bandarísk bíómynd frá 2000.
Kona er í fyrsta skipti tilnefnd sem vara-
forseti Bandaríkjanna en sögusagnir um
fortíð hennar gera henni erfitt fyrir. Aðal-
hlutverk: Gary Oldman, Joan Allen, Jeff
Bridges og Christian Slater.
23.50 Kona, karl og krakki. (The Next
Best Thing) Madonna, Rupert Everett,
Benjamin Bratt og Ileana Douglas fara
með aðalhlutverk í þessari gamanmynd
frá árinu 200 sem fjallar um homma og
vinkonu hans, Abbie, sem ákveða að
eignast barn saman. Fimm árum seinna
kemur upp babb í bátinn þegar Abbie
verður ástfangin af öðrum manni. e.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (48:90)
09.26 Maja (19:52)
09.33 Albertína ballerína (23:26)
09.45 Fallega húsið mitt (6:30)
09.52 Friðþjófur (13:13)
09.58 Babar (40:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (21:40)
10.45 Hundrað góðverk (6:20)
11.10 Kastljósið
12.35 Þýska stálið. Fjallað verður um
keppni í þýsku úrvalsdeildinni sem er
öflugasta knattspyrnudeild heims, en eins
og kunnugt er varð þýska landsliðið í
öðru sæti á heimsmeistaramótinu fyrr í
sumar. Þá verður rætt við kunnáttumenn
um þýska knattspyrnu, en keppni í úr-
valsdeildinni hefst um helgina. e.
13.00 Evrópumótið í frjálsum. Bein
útsending frá München. Keppt verður
til úrslita í fjölmörgum greinum.
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
15.20 Evrópumótið í frjálsum. Bein
útsending frá München. Keppt verður
til úrslita í fjölmörgum greinum.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (24:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Fjölskylda mín (5:8)
20.30 Hrakfallabálkur. (Mr. Accident)
Gamanmynd frá 2000. Klaufi og kærast-
an hans, sem er gagntekin af fljúgandi
furðuhlutum, komast að leynilegum
áformum um að setja á markað nikótín-
bætt egg. Leikstjóri er Yahoo Serious og
hann leikur jafnframt aðalhlutverk ásamt
Helen Dallimore.
22.05 Einkaspæjarinn. (Pepe Carva-
hlo: El delantero centro fue asesia) Spæ-
nsk sakamálamynd byggð á metsölubók
eftir Manuel Vázquez Montalbán um
einkaspæjarann Pepe Carvalho sem hér
glímir við dularfullt mál. Aðalhlutverk:
Juanjo Puigcorbé, Valeria Marini og
Jean Benguigui.
23.50 Sabrina. (Sabrina) Rómantísk
gamanmynd frá 1995. Dóttir bílstjóra
hjá auðugu fólki á Long Island snýr
heim eftir tveggja ára fjarveru og hefur
afdrifarík áhrif á gang mála hjá fjölskyld-
unni. e. Aðalhlutverk: Harrison Ford og
Jula Ormond.
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Ný ævintýri Hróa hattar
10.00 Andarteppa (20:26)
10.15 Svona erum við (17:20)
10.28 Ungur uppfinningamaður
10.50 Evrópumótið í frjálsum. Bein
útsending frá München. Þetta er lokadag-
ur mótsins og keppt verður til úrslita í
tólf greinum karla og kvenna.
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Börnin smá
18.15 Tómas og Tim (13:16)
18.30 Óskar (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður

19.35 Kastljósið
20.00 Í gegnum linsuna. Heimildar-
mynd um líf og starf Sigríðar Zoëga
ljósmyndara. Hún nam hjá frægum þýsk-
um ljósmyndara, August Sander, og í
myndinni er m.a. leitast við að skoða
ævilöng samskipti þeirra í skugga tveggja
heimsstyrjalda. e.
20.50 Bláa dúfan (6:8)
21.40 Helgarsportið
21.55 Fótboltakvöld
22.10 Max Havelaar. (Max Havelaar)
Hollensk bíómynd frá 1976 um mann
sem berst gegn yfirgangi Hollendinga í
nýlendu þeirra í Indónesíu. Aðalhlutverk:
Joop Admiraal, Leo Beyers, Sacha
Bulthuis, Peter Faber og Rutger Hauer.
00.55 Kastljósið
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Murphy Brown
13.05 Jonathan Creek
13.55 N.Y.P.D Blue
14.40 Ved Stillebækken
15.05 Tónlist
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Stuart Little. (Stúart litli) Stór-
skemmtileg, þriggja stjörnu gamanmynd
fyrir alla fjölskylduna. Stuart er einstök
mús sem Little-fjölskyldan tekur í fóstur.
Heimili þeirra er ósköp venjulegt en þar
leynast samt margar hættur fyrir forvitna
mús. Einna mesta hættan stafar af heim-
iliskettinum en samskipti músa og katta
ganga sjaldnast áfallalaust.  Aðalhlut-
verk: Geena Davis, Hugh Laurie,
Jonathan Lipnicki, Michael J. Fox.
20.55 Making of Stuart Little 2.
21.25 Smallville
22.10 Forever Mine. (Mín að eilífu) Al-
an Ripley er ungur háskólanemi sem
vinnur á hóteli í Miami til að fjármagna
námið. Þar hittir hann draumadísina, Ellu
Brice, sem er gift upprennandi stjórn-
málamanni frá New York. Ella og Alan
eiga í ástarsambandi en þjökuð af sam-
viskubiti játar hún allt fyrir eiginmanni
sínum. Hann bregst harkalega við og
lætur líta út fyrir að Alan sé dáinn. Fjórtán
árum síðar liggja leiðir þeirra saman á
ný og tekur þá atburðarásin óvænta
stefnu.  Aðalhlutverk: Ray Liotta, Joseph
Fiennes.
00.05 Blade Squad. (Framtíðarlöggur)
Helstu einkenni þeirra eru bakpokar,
línuskautar og þrívíddargleraugu og
karlmennskan er í fyrirrúmi. Þeir láta
ekkert hindra sig og er því ekki gott fyrir
þrjóta alheimsins að verða á vegi þeirra.
Aðalhlutverk: Corin Nemec, Yancey
Arias.
01.30 Witch Hunt. (Nornaveiðar) Saka-
málamynd. Barbara Thomas skýrir lög-
regluyfirvöldum í Whitlow í Ástralíu
frá því að barnabarni hennar, Hönnu,
hafi verið rænt. Af framburði ömmunnar
ræður lögreglan að faðir stúlkunnar,
David, sé viðriðinn málið. Við tekur
rannsókn sem varpar ljósi á afar ógeðfellt
mál. Aðalhlutverk: Jacqueline Bisset,
Cameron Daddo, Jerome Ehlers.
03.00 Seinfeld
03.20 Ísland í dag
03.45 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.00 Teenage Mutant Ninja Turtles
11.25 Friends
11.50 Bold and the Beautiful
13.20 Making of Minority Report
13.40 Shocking Behaviour
14.25 The Blues Brothers. (Blús-
bræður) Jake og Elwood Blues halda í
örlagaríkt ferðalag til að bjarga æsku-
heimili sínu frá eyðileggingu og þurfa
5000 dollara og það strax! Þeir hóa sam-
an gömlum félögum úr tónlistarbrans-
anum og setja brátt allt á annan endann.
Aðalhlutverk: Dan Ackroyd, John Bel-
ushi, The Blues Brothers Band.
16.35 Best í bítið
17.15 Naked Chef
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg
20.00 Ruby Wax´s. (Ruby Wax) Ruby
Wax kynnir fyrir okkur hvernig auglýs-
endur reyna í sjónvarpsauglýsingum að

lokka neytendur til að kaupa vörur þeirra
á furðulegan og ótrúlegan hátt.
20.30 Dude, Where´s My Car? (Hey,
hvar er bíllinn minn?) Þessi sprellfjöruga
gamanmynd fjallar um Jesse og Chester
sem þykir svo sannarlega gaman að
skemmta sér. Einn morguninn vakna
þeir eftir rosaleg partí og eru búnir að
týna bílnum sínum. Þeir muna ekki neitt
og einu vísbendingarnar sem þeir hafa
um hvar bílinn sé að finna er eldspýtna-
bréf frá nektarklúbbi og ársbirgðir af
búðingi í ísskápnum. Vandræðagangur-
inn er þó rétt að byrja og þegar þeir rekja
slóð sína frá kvöldinu áður kemur margt
bráðfyndið í ljós.  Aðalhlutverk: Ashton
Kutcher, Seann William Scott, Jennifer
Garner, Marla Sokoloff.
22.00 Bounce. (Á vit örlaganna) Þessi
rómantíska mynd fjallar um Buddy Am-
aral og Abby Janello. Buddy er opinskár
og líflegur og á auðvelt með að vefja
konum um fingur sér. Abby er hins vegar
góð móðir í úthverfi borgarinnar, traust
og skynsöm. Eiginmaður Abby ferst í
flugslysi eftir að hafa skipt við Buddy
um miða. Þetta hörmulega atvik verður
til þess að leiðir þeirra liggja saman, hún
lömuð af sorg, hann þjáður af samvisku-
biti. Aðalhlutverk: Gwyneth Paltrow, Ben
Affleck.
23.45 The Thin Red Line. (Á bláþræði)
Firring seinni heimsstyrjaldarinnar er að
gera út af við bandaríska hermenn sem
berjast fyrir þjóð sína á eyju í Kyrrahaf-
inu. Æðri tilgangur sem felst í því að
fórna lífi sínu fyrir þjóð sína víkur fyrir
sjálfsbjargarviðleitni þeirra og þeirri
tilhugsun að þeir muni jafnvel ekki sjá
ástvini sína aftur. Aðalhlutverk: Sean
Penn, Adrien Brody, James Caviezel.
02.30 Trespass. (Á bannsvæði) Hörku-
spennandi mynd þar sem Ice Cube og
Ice-T fara með hlutverk vondu karlanna.
Tveir slökkviliðsmenn komast yfir kort
sem bendir til að falinn fjársjóð sé að
finna í yfirgefinni verksmiðju. En það er
ekki eins auðvelt að komast yfir gullið
og þeir bjuggust við þar sem þeir lenda í
valdabaráttu götugengja.  Aðalhlutverk:
Bill Paxton, Ice T, William Sadler.
04.10 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.45 Mótorsport
14.10 Secrets of the Dead
15.00 Baseketball
16.50 Afleggjarar - Þorsteinn J.
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max
20.20 Random Passage. (Út í óvissuna)
Þessi áhrifamikla þáttaröð fjallar um
erfiða ferð konu frá Englandi til Ný-
fundnalands seint á 19. öld. Hún verður
fyrir miklum raunum á leiðinni og neyð-
ist til að berjast fyrir frelsi sínu og barns-
ins síns eftir að barnsfaðirinn yfirgefur
hana.
21.10 When the Sky Falls. (Himinninn
grætur) Þessi raunsæja spennumynd
fjallar um rannsóknarblaðakonuna Sin-

ead Hamilton. Hún kannar undirheima
Dublin þar sem armur laganna stendur
ráðþrota frammi fyrir fíkiefnasölum og
öflugum glæpahringjum. Sinead er ekki
sátt við gang mála og spyr spurninga
sem aðrir þora ekki að spyrja og hittir
undirheimakóngana hvern á fætur
öðrum. Í fyrstu vinnur þetta sjaldséða
hugrekki með henni en því nær sem hún
kemst kjarna vandamálsins, því hættu-
legri verða óvinirnir. Aðalhlutverk: Patr-
ick Bergin, Liam Cunningham, Joan All-
en-Patrick.
22.55 Little Voice. (Taktu lagið Lóa)
Áhrifamikil mynd um unga og feimna
stúlku sem kýs að tjá sig með söng. Kær-
asti móður hennar vinnur við að leita
uppi hæfileikafólk og svífst einskis við
draga hana út úr einangruninni og gera
hana að stjörnu.  Aðalhlutverk: Brenda
Blethyn, Jane Horrocks, Michael Caine,
Ewan McGregor.
00.30 Cold Feet 3. (Haltu mér, slepptu
mér) David heldur upp á fjörutíu ára
afmælið sitt með látum. Robert mætir í
líki Johns Travolta, Jenny sem Lilja
prinsessa, Adam er James Bond og
Rachel er í górillubúningi.
01.20 Tónlistarmyndbönd
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18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Sting All This Time
21.00 The List. (Listinn) Háklassa fylgd-
arkonan Gabrielle Michelle setur á svið
eigin handtöku til að hafa fé út úr vel
þekktum viðskiptavinum. Hún býr til
lista með þeim sem hafa þegið þjónustu
hennar en á honum eru margir máttar-
stólpar samfélagsins sem vilja fyrir alla
muni halda listanum leyndum. Richard
Miller er dómarinn sem verður að taka
þá erfiðu ákvörðun hvort nota eigi listann
eða tortíma honum. Öfl í þjóðfélaginu
hafa ekki þolinmæði í að bíða úrskurðar
og taka málin í sínar hendur.  Aðalhlut-
verk: Ben Gazzara, Ryan O´Neal, Mäd-
chen Amick.
22.30 Landsmótið í golfi. Umfjöllun
um Landsmótið í golfi sem haldið er á
Strandarvellinum á Hellu.
23.30 The Nurse. (Hjúkrunarkonan)
Skuggi hvílir yfir lífi hjúkrunarkonunnar
Lauru Harriman. Foreldrar hennar og
bróðir létust með voveiflegum hætti. Það
þarf sterk bein til að þola slíka raun en
Lauru er greinilega ekki fisjað saman.
Hún heldur áfram starfi sínu og ræðst
sem einkahjúkrunarkona Bobs nokkurs
Martins. Sá var í eina tíð yfirmaður föður
hennar og nú kemur á daginn að Laura
telur sig eiga óuppgerðar sakir vegna
fjölskylduharmleiksins. Aðalhlutverk:
Lisa Zane, Janet Gunn, John Stockwell,
Michael Fairman.
01.00 Sometimes They Come... (Loka-
fórnin) Hver hefur sinn djöful að draga
en því hefur John Porter fengið að kynn-

ast. John missti nær alla fjölskyldu sína á
dularfullan hátt fyrir 25 árum og það
eina sem hann á eftir er dóttir. Nú eru
þau illu öfl sem þar voru að verki snúin
aftur til að krefjast síðustu fórnarinnar.
Aðalhlutverk: Michael Gross, Alexis
Arquette, Hilary Swank.
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur
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15.00 Landsmótið í golfi. Bein útsend-
ing frá Landsmótinu í golfi sem fram fer
á Strandarvelli á Hellu.
17.30 Toppleikir
19.10 Lottó
19.15 Highlander
20.00 MAD TV
21.00 Fanny and Elvis. (Fanny og Elvis)
Bresk gamanmynd. Kate er rithöfundur
sem þráir að eignast barn. Hún er ekkert
unglamb lengur og það er nú eða aldrei!
Það setur hins vegar strik í reikninginn
að maðurinn hennar ætlar að gefa
samband þeirra upp á bátinn. Draumur-
inn virðist enn fjarlægari en áður en þá
berst Kate aðstoð úr óvæntri átt.  Aðal-
hlutverk: Kerry Fox, Ray Winstone, Ben
Daniels, David Morrissey.
22.50 Hnefaleikar - F. Mayweather
00.50 While the Cat´s Away 2. Erótísk
kvikmynd.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur
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12.30 Community Shield 2002. Liver-
pool og Arsenal leika í beinni útsendingu
um samfélagsskjöldinn.
15.00 Landsmótið í golfi. Bein útsend-
ing frá Landsmótinu í golfi sem fram fer
á Strandarvelli á Hellu.
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 My Cousin Vinny. (Vinný frændi)
Frábær gamanmynd um tvo táningspilta
frá New York sem lenda í svo miklu
klandri að í kjölfarið eru þeir ásakaðir
um morð. Þeir hafa ekki efni á lögfræð-
ingi svo þeir kalla til frænda annars þeirra
til að sjá um málið fyrir þá. Frændinn er
hins vegar ekki eins og fólk er flest og
brátt fer þá að gruna að þeir væru betur
settir án frændans ráðagóða.  Aðalhlut-
verk: Joe Pesci, Ralph Macchio, Marisa
Tomei, Fred Gwynne, Mitchell Whitfield.
21.00 Proposition. (Tilboð) Þessi drama-
tíska kvikmynd gerist í Boston árið 1935.
Hefðarfólkið Arthur og Eleanor Barret
hafa lengi reynt að eignast barn en kom-
ast svo að því að Arthur er ófrjór. Þau fá
því háskólanemann Roger Martin til að
gera Eleanor ólétta en háskólastúdentinn
ungi verður ástfanginn af hefðarkonunni.
Inn í atburðarrásina flækist dularfullur
prestur sem leggur mikið á sig til að leið
hans og hjónanna liggi ekki saman.  Aðal-
hlutverk: Kenneth Branagh, Madeleine
Stowe, William Hurt.
22.50 Shine. (Undrið) Áströlsk úrvals-
mynd sem var tilnefnd til sjö Óskars-
verðlauna. Þetta er sannsöguleg mynd
um píanóleikarann David Helfgott sem
var mikið undrabarn. Faðir hans og
kennarar ráku hann áfram uns hann stóðst
ekki álagið og fékk taugaáfall. Mörgum
árum síðar sneri hann aftur að píanóinu
og vann hug og hjörtu almennings.  Aðal-

Frambjóðandinn
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Guðsþjónusta verður
sunnudaginn 11. ágúst kl.
11:00. Fermd verða Dan-

íel Þór Midgley, búsettur í
Kanada og Salka Gúst-
afsdóttir, búsett í Bret-

landi.

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslu- og pökk-

unarstarfa. Vinnutími fyrir hádegi, eftir há-
degi eða allan daginn.

Upplýsingar gefa María, Rósa eða Ruth á
staðnum. Gamla bakaríið.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Hlynur Snorrason, rann-
sóknarlögreglumaður á

Ísafirði svarar:

,,Ég fer nán-
ast daglega

inn á bb.is til
að sjá hvað
er markvert

er að gerast á
svæðinu.

Alveg nauðsynlegur vefur.
Mbl.is heimsæki ég líka
daglega, en fer sjaldnar
inn á vísi.is. Heimasíðu
lögreglunnar, logreglan
.is. fer ég af og til inn á

þennan vef, vinnunar
vegna. og heimasíðu

Gamla Apóteksins,
www.vest.is, skoða ég

nokkuð oft til þess að sjá
hvað er skemmtilegt að

gerast þar. Tabrobot.com,
tabcrawler.com og fleiri

slíkar síður eru heimsóttar
nokkuð oft til að skoða og

sækja texta með gítar-
hljómum. Hann Ingvar

Alfreðs, vinur minn, benti
mér einhvern tíma á þess-

ar síður og kann ég hon-
um miklar þakkir fyrir. Ég
hvet þá sem eru viðvan-
ingar á gítar, eins og ég,

að heimsækja þessar síð-
ur og eins bestu íslensku
síðuna sem inniheldur nú
um 300 sönglög með gít-

arhljómum. Hana er að
finna á simnet.is/jommi.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli
Sigurður Gíslason,

byggingameistari, tækni-
fræðingur og
trillukarl, Hóli
2, Bolungar-

vík, heldur
upp á áttræð-

isafmæli sitt
laugardaginn

10. ágúst í
bátaskemmunni að Hóli 2
eftir kl. 20. Vinir og vanda-

menn eru velkomnir.

hlutverk: Geoffrey Rush, Armin Mueller-
Stahl, Noah Taylor, Lynn Redgrave,
John Gielgud.
00.35 Undertow. (Undiralda) Jack Ket-
chum er á ferð í bifreið sinni í ofsaveðri.
Fjarri mannabyggð missir hann stjórn á
ökutækinu sem fer út af veginum. Jack
missir meðvitund og rankar ekki við sér
aftur fyrr en í dularfullum kofa á fá-
förnum slóðum. Honum er þó fjarri því
að vera borgið því bjargvætturin virðist
þvert á móti eiga sök á ógæfu hans!
Fram undan er martröð sem Jack gleymir
ekki í bráð.  Aðalhlutverk: Lou Diamond
Phillips, Charles Dance, Mia Sara.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 9. ágúst
17:30 Muzik.is
18:30 Hjartsláttur í strætó (e)
19:30 Yes dear (e) Það er svo sannar-
lega ekki tekið út með sældinni að vera
foreldri, hvað þá fullkomið foreldri. Nýir
og sprenghlægilegir þættir um systurnar
Kim og Christine sem hafa vægast sagt
ólíkar hugmyndir um foreldrahlut-
verkið.
20:00 Charmed (e) Systurnar þrjár sem
hafa heillað unga sem aldna búa yfir
kyngimögnuðum krafti og töfrum sem
þær beita gegn illum öflum við alls kyns
aðstæður. Þær ferðast um í tíma og rúmi
til að sigrast á hinu illa, sem er ekki auð-
unnið verk.  Eins og í öllum alvöru
ævintýrum sigrar hið góða að lokum og
systurnar geta því safnað kröftum fyrir
átökin í næstu viku.
20:45 Grillpinnar
21:15 Traders. Kanadísk þáttaröð um
líf og störf verðbréfasala, ástir þeirra og
örlög. Fylgst er með baráttu félaganna
hjá Gardner-Ross í viðskiptaheiminum,
fjandsamlegum yfirtökum, miklum
gróða og stóru tapi
22:15 Malpractice. Garrett læknir hef-
ur verið óvinnufær frá því að barnungur
sjúklingur lést vegna lélegra vinnu-
bragða Garretts við skurðarborðið. Þrátt
fyrir að Garrett hafi haldið starfinu gera
tilfinningar hans og sektarkennd honum
ókleift að sinna því sem bæri og honum
er nánast um megn að sinna einföldustu
heimilisstörfum…
23:30 According to Jim (e) Bandarísk
þáttaröð með Jim Belushi og Courtney
Thorne-Smith í aðalhlutverkum. Jim
leikur jarðbundinn vertaka og blúsara
sem veit að lykillinn að góðu hjónabandi
er að kinka kolli þegar konan segir
eitthvað. Honum kemur líka vel saman
við börnin því hann er ekki beint vaxinn
upp úr barndómi sjálfur. Inn í líf þeirra
spila síðan systkini Courtney sem eru
hið besta fólk en vandræðagripir jafnvel
þegar best lætur.
00:00 Law & Order SVU (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Muzik.is

Laugardagur 10. ágúst
16:30 Jay Leno (e)
17:30 Judging Amy (e)
18:30 Dateline (e) Dateline er marg-
verðlaunaður, fréttaskýringaþáttur á
dagskrá NBC sjónvarpsstöðvarinnar í
Bandaríkjunum. Þættirnir hafa unnið til
fjölda viðurkenninga og eru nær alltaf á
topp 20 listanum í Bandaríkjunum yfir
áhorf í sjónvarpi. Stjórnendur þáttar-ins
eru allir mjög þekktir og virtir frétta-
menn eins og Tom Brokaw, Stone Phill-
ips og Maria Shriver.
19:30 Sledgehammer (e)
20:00 Malcolm in the middle.  Þessir
frábæru gamanþættir hafa hlotið verð-
skuldaða athygli víða um heim. Þætt-
irnir fjalla um hinn ofurgáfaða Malcolm
, bræður hans og foreldra sem geta ekki
beinlínis kallast mannvitsbrekkur.
Dregurinn á við það vandamál að stríða
að vera gáfaðastur ífjölskyldunni en það
er svosannarlega enginn leikur.....
Frumlegir og fjörlegir þættir um fjöl-
skyldulíf í blíðu og stríðu... og allar stóru
spurningarnar í tilverunni.
21:00 Klassíski klukkutíminn. Fylg-
ist með, rifjið upp kynnin við gamla
kunningja og nýja, og látið laugardags-
kvöldin koma ykkur á óvart.
22:00 Profiler. Réttarsálfræðingurinn
Rachel er allra kvenna gleggst á hegðun
glæpamanna og ásamt sérsveit FBI í
Atlanta fær hún til rannsóknar erfiðustu
glæpamálin. Baráttan fyrir betri heimi
litar líf hennar allt og hún á í miklum
innri átökum vegna fórnanna sem hún
færir. Á hælum hennar er ósvífinn rað-
morðingi, sem grípur öll tækifæri til að
hrella hana.
22:50 Facing the Enemy. Jafnvel
kaldrifjaðir morðingjar leita styrks í
trúnni og sannfæring Harlan Moss er að

auga skuli gjalda fyrir auga, tönn fyrir
tönn. Moss kennir lögreglumanninum
Griff McCleary um dauða konu sinnar
og nú er komið að skuldadögum…
00:20 Jay Leno (e)
02:10 Muzik.is

Sunnudagur 11. ágúst

15:00 Jay Leno (e)
16:00 48 Hours. Vandaður , banda-
rískur fréttaskýringaþáttur með Dan
Rather í fararbroddi. Í hverjum þætti er
fjallað ítarlega um eitt mál á gagnrýninn
hátt. Sérstök áhersla er lögð á vönduð
vinnubrögð enda hefur þátturinn hlotið
fjölda verðlauna, m.a. 17 Emmy – verð-
laun.
17:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18:00 Providence (e)
19:00 According to Jim (e)
19:30 Yes,Dear! (e) Það er svo sannar-
lega ekki tekið út með sældinni að vera
foreldri, hvað þá fullkomið foreldri.
Nýir og sprenghlægilegir þættir um
systurnar Kim og Christine sem hafa
vægast sagt ólíkar hugmyndir um for-
eldrahlutverkið. Kim er ekki tauga-
veikluð móðir eins og Greg heldur fram.
Henni finnst bara betra að vakna á

klukkutímafresti til að athuga hvort barnið
andar ekki.
20:00 The King of Queens
21:00 Citizen Baines. Systurinar standa
þétt að baki föður sínum þegar á móti
blæs og þótt hann sé ekki alltaf sammála
þeim um leiðir að settum takmörkum kann
hann að meta þær eins og þær eru.
21:45 Dateline. Í næsta þætti af Dateline
fjallar Geraldo Riviera um stríðin sem
háð eru á degi hverjum á milli hverfa í
bandarískum stórborgum, þar sem her-
mennirnir eru börn á ýmsum aldri. Hvað
verður til þess að börn sem alast upp hlið
við hlið og eru bestu vinir verða skyndi-
lega að svörnustu óvinum? Áleitin um-
fjöllun um fordóma og skelfilegar afleið-
ingar þeirra.
22:30 Boston Public (e) Skólaballið
nálgast og kvenkyns nemar gera allt vit-
laust er þær halda uppboð á stefnumótum
með sér. Harper þarf að eiga við reiða
nema sem eru á móti því að hommi geti
boðið sig fram í keppnina um titilinn
“Skóladrottningin”.
23:15 Traders (e) Í dramaþættinum
Traders er fjallað um hóp fólks í sem
vinnur við verðbréfamiðlun í banka.
00:00 Deadline (e)
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bb.isbb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

Fyrrum framkvæmdastjóri fiskvinnslufyrirtækja „Rauða hersins“Fyrrum framkvæmdastjóri fiskvinnslufyrirtækja „Rauða hersins“Fyrrum framkvæmdastjóri fiskvinnslufyrirtækja „Rauða hersins“Fyrrum framkvæmdastjóri fiskvinnslufyrirtækja „Rauða hersins“Fyrrum framkvæmdastjóri fiskvinnslufyrirtækja „Rauða hersins“

Fékk skilorðsbundinn dómFékk skilorðsbundinn dómFékk skilorðsbundinn dómFékk skilorðsbundinn dómFékk skilorðsbundinn dóm
en var sýknaður að hlutaen var sýknaður að hlutaen var sýknaður að hlutaen var sýknaður að hlutaen var sýknaður að hluta

Ketill Helgason, fyrrum
framkvæmdastjóri vestfirsku
fiskvinnslufyrirtækjanna
Rauðsíðu ehf. og Bolfisks ehf.
og fleiri tengdra fyrirtækja
(„Rauða hersins“) var í Hér-
aðsdómi Vestfjarða í síðustu
viku dæmdur í sex mánaða
skilorðsbundið fangelsi fyrir
fjársvik. Hann var hins vegar
sýknaður af ákæru fyrir brot
gegn tollalögum. Bótakröfu
flutningafyrirtækis á hendur
honum var vísað frá dómi
vegna vanreifunar.

Ketill var ákærður og sak-
felldur fyrir að hafa í mars
1999 fengið framkvæmda-
stjóra Flutningamiðlunarinnar
Jóna hf. til að afhenda sér um
6,5 milljónir króna sem fyrir-

framgreiðslu fyrir 15 tonn af
þorskhnökkum, sem hann lof-
aði að Rauðsíða hf. myndi
afhenda skömmu síðar, án
þess að nokkrar efndir yrðu á
því loforði.

Einnig var hann ákærður
fyrir að hafa í fjögur skipti á
tímabilinu frá því í nóvember
1998 fram í ágúst 1999 sem
framkvæmdastjóri Rauðsíðu
ehf. og framkvæmdastjóri
Bolfisks ehf. flutt inn á ólög-
legan hátt frosið sjávarfang,
samtals liðlega eitt tonn af
ýsu og liðlega eitt þúsund tonn
af þorski, sem fjarlægt var úr
frystigeymslum og tekið ótoll-
afgreitt til vinnslu í fiskverk-
unum Rauðsíðu ehf. og Bol-
fisks ehf. án heimildar toll-

yfirvalda. Dómurinn sýknaði
Ketil af þeim atriðum ákær-
unnar, það eð ekki yrði á því
byggt að honum hafi átt að
vera það ljóst að honum væri
óheimilt að afhenda sjálfum
sér fiskinn til vinnslu úr eigin
geymslum, þótt tollmeðferð
hans væri ekki lokið.

Í málinu lá fyrir bótakrafa
Jóna-Transport hf. um að
ákærða yrði gert að greiða fyr-
irtækinu kr 6.496.722 auk
þóknunar lögmanns og drátt-
arvaxta. Var þar greint að það
félag hafi yfirtekið öll réttindi
og skyldur Jóna hf., en ekki
tilgreint með hvaða hætti það
hafi gerst og hvenær, og ekki
kennitala og heimili hins nýja
félags. Ákærði krafðist frávís-

unar bótakröfunnar við munn-
legan málflutning, með skír-
skotun til þess að yfirlýsing
um aðilaskipti að kröfunni
væri engum gögnum studd.
Á þetta féllst dómurinn og
vísaði bótakröfunni frá.

Í dómsorði segir að ákærði
skuli sæta sex mánaða fang-
elsi, en fresta skuli fullnustu
refsingarinnar og hún falla
niður að liðnum tveimur árum
frá uppsögu dómsins, haldi
ákærði almennt skilorð. Vísað
var frá dómi bótakröfu Jóna-
Transport hf. Ákærði greiði
helming sakarkostnaðar, þar
með talinn helming málsvarn-
arlauna skipaðs verjanda síns,
en að öðru leyti greiðist sak-
arkostnaður úr ríkissjóði.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

1% atvinnu-1% atvinnu-1% atvinnu-1% atvinnu-1% atvinnu-
leysi í júlíleysi í júlíleysi í júlíleysi í júlíleysi í júlí
Í byrjun þessa mánaðar

voru  46 atvinnulausir
skráðir á Vestfjörðum utan
Reykhólahrepps, 18 karl-
menn og 28 konur. Um ör-
litla aukningu er að ræða
frá meðalatvinnuleysi í
júní og mældist það nú 1%
en var 0,9% í síðasta mán-
uði.

Að sögn starfsmanns hjá
Svæðisvinnumiðlun Vest-
fjarða má ekki búast við
mikilli hreyfingu á mann-
afla á þessum árstíma. Ekki
er von á mikilli breytingu
fyrr en seinna í ágúst þegar
nemendur fara af vinnu-
markaði.

Þórður Júlíusson á Ísa-
firði greiðir langhæstan
eignarskatt og sérstakan
eignarskatt einstaklinga á
Vestfjörðum samkvæmt
álagningu 2002 eða liðlega
2,6 milljónir króna. Næst
á eftir koma Sigurbjörg
Halldórsdóttir og Friðgeir
Höskuldsson á Drangsnesi
með kr. 689 þúsund hvort.

Í fjórða sæti er Kristjana
Ólafsdóttir á Ísafirði með
kr. 621 þúsund en síðan
koma Sigríður Brynjólfs-
dóttir og Ásgeir Guðbjarts-
son á Ísafirði með kr. 615
þúsund krónur hvort. Han-
sína Einarsdóttir á Ísafirði
skal greiða kr. 525 þúsund,
Jón Gunnar Stefánsson á
Patreksfirði er næstur með
kr. 439 þúsund, en síðan
koma Ingibjörg Kristjáns-
dóttir og Hinrik Kristjáns-
son á Flateyri með kr. 403
þúsund hvort.

Þórður Júl-Þórður Júl-Þórður Júl-Þórður Júl-Þórður Júl-
íusson greið-íusson greið-íusson greið-íusson greið-íusson greið-

ir hæstanir hæstanir hæstanir hæstanir hæstan
eignaskatteignaskatteignaskatteignaskatteignaskatt

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir
Þórður Júlíusson.

Gamall kunningi lögregGamall kunningi lögregGamall kunningi lögregGamall kunningi lögregGamall kunningi lögreglunnar að störfum á Ísafirðilunnar að störfum á Ísafirðilunnar að störfum á Ísafirðilunnar að störfum á Ísafirðilunnar að störfum á Ísafirði

Braust inn hjá OrkubúinuBraust inn hjá OrkubúinuBraust inn hjá OrkubúinuBraust inn hjá OrkubúinuBraust inn hjá Orkubúinu
strax eftir annað innbrotstrax eftir annað innbrotstrax eftir annað innbrotstrax eftir annað innbrotstrax eftir annað innbrot

Brotist var inn í höfuðstöðv-
ar Orkubús Vestfjarða á Ísa-
firði aðfaranótt fimmtudags-
ins í síðustu viku. Innbrots-
þjófurinn braut opnanlegan
glugga við bakinngang húss-
ins og fór þar inn. Við þetta
fór þjófavarnakerfi í gang og
hringdi bjalla á öðrum stað í
húsinu. Einnig gerði stjórn-
stöð Securitas lögreglu og
nokkrum starfsmönnum við-
vart. Þjófurinn fór að hringj-
andi bjöllunni og lamdi hana
sundur. Þá reif hann niður
stjórnstöð fyrir þjófavarna- og
brunavarnakerfi.

Að því loknu fór hann að
læstum og rammgerðum
skjalaskáp í tölvuherbergi.
Innbrotsþjófnum tókst að
opna skápinn sem innihélt þó
ekkert fé, heldur einungis
tölvugögn. Um svipað leyti
kom lögregla á staðinn og
kom hún að innbrotsþjófnum
á efri hæð hússins. Hélt hann
þá á tveimur töskum og sínum
innbrotstólum. Tjónið sem
hann olli í þessu innbroti mun
nema milljónum króna. Þjóf-
urinn gamall kunningi lög-
reglunnar og sá sami og braust
tvívegis inn í Vestrahúsið á
Ísafirði en fyrr í síðustu viku
upplýsti lögreglan á Ísafirði

þau mál.
Þau innbrot voru framin

með um hálfs árs millibili,
það fyrra í febrúar en það síð-
ara aðfaranótt mánudagsins í
síðustu viku. Í báðum inn-
brotunum var fjármunum stol-
ið sem og ýmiskonar varningi
sem í húsinu var geymdur. Í
kjölfar síðara innbrotsins
handtók lögreglan á Ísafirði
mann á fertugsaldri sem grun-
aður var um að hafa framið
innbrotin. Maðurinn sem hef-
ur alloft komið við sögu lög-
reglunnar vegna auðgunar- og
fíkniefnabrota viðurkenndi að
hafa framið bæði innbrotin og
vísaði auk þess lögreglu á þýf-
ið.

Fyrra innbrotið var framið
þann 22. febrúar sl. þegar brot-
ist var inn í fimm fyrirtæki og
stofnanir í Vestrahúsinu. Af
verksummerkjum mátti sjá að
innbrotsþjófurinn fór þá inn
hjá fyrirtækinu Vír og þaðan
inn í fyrirtækin Ellingsen-
Sandfell og Ísfang.

Sömuleiðis var brotist inn
hjá Rauða krossinum og inn á
skrifstofu útgerðarfélagsins
Ísfirðings. Þá var reynt að
brjótast inn í umboð Vífilfells
en viðkomandi varð frá að
hverfa. Þannig var umhorfs á vettvangi í Orkubúi Vestfjarða.


