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Frá afhendingu viðurkenningarinnar. F.v. Örn Torfason í Gullauga, Magnús Kristján Guðmundsson Vestfirðingur ársins
2003 og Sigurjón J. Sigurðsson ritstjóri bb.is.

Vestfirðingur ársins 2003 valinn á bb.is

Magnús Kristján hlaut
afdráttarlausa kosningu

Magnús Kristján Guð-
mundsson, sjómaður á Flat-
eyri, er Vestfirðingur ársins
2003 samkvæmt vali lesenda
fréttavefjarins bb.is og hlaut
hann langflestar tilnefningar.
Ástæður þess að lesendur
vefjarins gáfu honum atkvæði
sitt, var giftusamleg björgun
hans á rúmlega ársgömlum
dreng, Róberti Mána Hafberg,
sem fannst meðvitunarlaus á
botni sundlaugarinnar á Flat-
eyri á aðfangadag. Þess má
geta að Magnús Kristján var
þriðji í kjöri á manni ársins
hjá Rás 2 undir lok síðasta árs.

Í öðru sæti að mati lesenda

bb.is varð Kristinn H. Gunn-
arsson, alþingismaður, í þriðja
sæti varð Guðmundur Hall-
dórsson, formaður Smábáta-
félagsins Eldingar sem kjörinn

var Vestfirðingur ársins 2001
og í fjórða sæti varð Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar. Hátt á þriðja
hundrað manns tóku þátt í

kosningunni sem stóð frá miðj-
um desember og fram til 10.
janúar sl. Sjá nánar um valið á
Vestfirðingi ársins og viðtal
við Magnús á bls. 6 og 7.

Magnús Kristján ásamt Róberti Mána, móður hans Írisi og afanum Sigurði Hafberg.

Ekið á tvo
bíla og flúið
af vettvangi

Í síðustu viku var lögregl-
unni á Ísafirði tilkynnt um

að ekið hefði verið á tvær
mannlausar bifreiðar.

Tjónvaldar óku á brott án
þess að gera bifreiðaeig-
endum eða lögreglu við-

vart. Í fyrra tilvikinu mun
hafa verið ekið á dökkgráa
Subaru Legacy bifreið sem

stóð mannlaus á bifreiða-
stæði við bensínstöðina á

Ísafirði. Í hinu tilvikinu
var tilkynnt um að ekið
hefði verið á dökkbláa

Subaru Impreza bifreið,
sem stóð mannlaus á bif-

reiðastæði við Fjarðar-
stræti 11. Lögreglan biður

þá sem upplýsingar geta
veitt um málin að gefa sig

fram.    – kristinn@bb.is

Fyrsta barnið til að koma í
heiminn á fæðingardeild

FSÍ á þessu ári er lítill
drengur sem var tekinn

með keisaraskurði aðfara-
nótt þriðjudagsins 13. jan-
úar kl. 01:40. Drengurinn,

sem ekki hefur verið
nefndur, vó 9 merkur og
mældist 49 sentimetrar á

lengd. Foreldrarnir eru
Jóhanna Torfadóttir og

Halldór Þór Helgason til
heimilis að Hlíðarvegi 7 og
er drengurinn fyrsta barn

þeirra. Jóhanna segir þeim
mæðginunum líða vel í
góðu yfirlæti á sjúkra-

húsinu.  – kristinn@bb.is

Fyrsta barn
ársins 2004
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RITSTJÓRNARGREIN

Vestfirðingur ársins 2003

Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

ÚTGÁFAN

Lesendur vefsíðu Bæjarins besta völdu Magnús Kristján Guðmundsson, sjómann á Flat-
eyri, sem fyrir jólin upplifði þá gæfu að bjarga barni frá drukknun í sundlauginni á Flateyri,
mann ársins 2003. Magnús drýgði þarna hetjudáð og vart er hægt að hugsa sér meiri gleði
einstaklingi til handa, en að bjarga lífi annarrar manneskju.

Góð þátttaka var í kjörinu um Vestfirðing ársins og margir kallaðir.  Fjórir skáru sig þó
úr með Magnús fremstan meðal jafningja. Um hina þrjá verður það eitt sagt að sinni, að allir
koma þeir á einn eða annan hátt til sögu á þeim vettvangi, sem snýr að vexti og viðgangi
byggðar á Vestfjörðum. Segir það okkur óumdeilt hvað fólki hér um slóðir er efst í huga.

Bæjarins besta óskar Magnúsi Kristjáni Guðmundssyni til hamingju með verðskuldaðan
heiður og nafngiftina Vestfirðingur ársins 2003.

Hannes HafsteinHannes HafsteinHannes HafsteinHannes HafsteinHannes Hafstein

Vel var við hæfi að reisa Hannesi Hafstein, sýslumanni og þingmanni Ísfirðinga og fyrsta
ráðherra landsins, minnisvarða við Fischershús að Mánagötu 1, þar sem hann bjó á Ísafjarð-

arárum sínum, þegar minnst er aldarafmælis heimastjórnar á Íslandi og skipan Hannesar,
sem fyrsta ráðherra landsins. Engum stendur þetta nær en Ísfirðingum.

Á hátíðarstundum er gjarnan vitnað í Aldamótaljóð Hannesar, sem skáldið flutti á mann-
fagnaði á Ísafirði á nýársdag 1901, þegar Ísfirðingar fögnuðu nýrri öld; einkum síðasta erind-
ið, sem endar á þeirri magnþrungnu áskorun, að við eigum ,,að elska, byggja og treysta  á
landið.“

Hannesi Hafstein sýslumanni svall móður í brjósti þegar hann lét róa með sig út að
breskum botnvörpungi, sem staðinn var að ólöglegum veiðum inni á Dýrafirði í október
1899 og nær galt fyrir það með lífi sínu. Ef til vill var kapp sýslumannsins við að gæta réttar
lítillar þjóðar fyrir ágangi erlendra og rík þörf skáldsins til að hvetja landa sína til dáða, af
sama meiði sprottnar. Þunginn í orðum skáldsins, er hann brýnir þjóð sína, leynir sér ekki:
,,Þótt þjaki böl með þungum hramm, þrátt fyrir allt þú skalt, þú skalt samt fram.“

Bautasteinn Hannesar Hafstein er okkur Vestfirðingum þörf áminning um tilvitnuð orð
skáldsins.

s.h.

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps

Frestar ákvörðun um
sölu hlutabréfa í HG
Hreppsnefnd Súðavíkur-

hrepps ákvað samhljóða á
fundi sínum í gærkvöldi að
fresta ákvörðun um sölu
hlutabréfa hreppsins í Hrað-
frystihúsinu - Gunnvöru hf
en eignarhaldsfélagið Yt ehf
lagði fram yfirtökutilboð í

hlutabréf í HG í síðustu viku.
Jafnframt var sveitarstjóra

falið að afla álits sérfróðra að-
ila á sölu bréfanna. Þá ákvað
hreppsnefnd að halda fund
með forsvarsmönnum Yt ehf í
kjölfar óskar þeirra um við-
ræður um áframhaldandi að-

komu Súðavíkurhrepps að
atvinnurekstri í Súðavík.
Samkvæmt upplýsingum
bb.is er stefnt að því að
hreppsnefndin í heild hitti
forsvarsmenn Yt í næstu
viku.

– hj@bb.is

Alls þáðu 255 einstaklingar
húsaleigubætur frá Ísafjarðar-
bæ á síðasta ári, um lengri eða
skemmri tíma, að sögn Bergs
Torfasonar, hjá Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu bæjarins.
Hann segir að alls hafi verið
greiddar út um 24,8 milljónir
króna. Á fyrsta ársfjórðungi
voru að meðaltali 164 sem
þáðu húsaleigubætur en 193 á
síðasta ársfjórungi. Hann segir
þróun undanfarinna ára vera
þá átt að bótaþegum fjölgi. Þá
gæti sveiflna milli árstíða þar
sem skólafólk detti út á sumr-
in.

Jöfnunarsjóður sveitarfé-
laga endurgreiðir sveitarfélög-

unum hluta húsaleigubótanna
en Þórir Sveinsson, fjármála-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir
hlutfallslega minna hafa verið
endurgreitt á hverju ári, allar
götur frá árinu 1997. Bæði hafi
endurgreiðsluhlutfall sjóðsins
lækkað og eins séu fjárheim-
ildir hans til endurgreiðslu oft
uppurnar áður en árið er liðið
og brúi þá sveitarfélögin bilið.

Á þessu ári er áætlað að
greiða út húsaleigubætur fyrir
28 milljónir króna hjá Ísafjarð-
arbæ, þar af nemur endurgreið-
sla jöfnunarsjóð 11,9 milljón-
um. Nettó er því áætlað að
bærinn verji 16,1 milljón í
húsaleigubætur á árinu.

255 þáðu bæt-
ur á síðasta ári

Húsaleigubætur frá Ísafjarðarbæ

Ísafjarðarbær í samstarfi við tuttugu þjónustuaðila

Hefja sameiginlega kynningu á
Ísafjarðarbæ sem ráðstefnubæ

Ísafjarðarbær í samstarfi við
tuttugu þjónustuaðila hefur
hrint af stað verkefni sem er
ætlað að markaðssetja sveitar-
félagið sem funda- og ráð-
stefnubæ. Rúnar Óli Karlsson,
atvinnu- og ferðamálafulltrúi
Ísafjarðarbæjar afhenti Sturla
Böðvarssyni, ráðherra ferða-
mála, fyrsta eintakið af kynn-
ingarmöppu sem útbúinn hefur
verið vegna þessa. Að verk-
efninu koma m.a. gistihúsa-
eigendur, veitingamenn, rek-
straraðilar fundarsala og Flug-
félag Íslands.

Að sögn Rúnars Óla var
byrjað á því að taka saman í
heildstæðan pakka upplýsing-
ar sem hægt er að nota til að
markaðssetja bæinn til fyrir-
tækja, stofnana og félagasam-
taka sem eru með hvataferðir,
ráðstefnur og mannamót ýmsu

tagi. „Núna hefst fyrir alvöru
vinna við að koma skilaboðun-
um til væntanlegra kúnna“,
segir Rúnar. Í bígerð er að
ræða við ferðaskrifstofur sem
vinna á markaðinum, opinber-
ar stofnanir og fleiri aðila.

Hann segir að yfirleitt séu
fundir og ráðstefnur á vorin
eða á haustin og því yfirleitt
utan annasamasta tímans hjá
ferðaþjónustunni. „Þannig sjá-
um við þarna tækifæri til að
lengja ferðamannatímann.
Þetta eru góðir kúnna sem gista
dýrt, taka jafnvel maka með
sér maka og fara í skoðunar-
ferðir. Þó markhópurinn sé
þröngur þá eru þetta kúnnar
sem nýta sér mikla þjónustu“,
sagði Rúnar Óli.

Fyrstu ráðstefnunni hefur
þegar verið landað en það er
ráðstefna Sambands íslenskra

sveitarfélaga um Staðardag-
skrá 21 sem haldinn verður á
Ísafirði í mars. Þá hefur Úlfar
Ágústsson, framkvæmdastjóri

Siglingadaga, farið þess á leit
við samgönguráðherra að hann
beiti sér fyrir því að ráðherra-
ráðstefna um siglingaleiðina

norður fyrir Síberíu, milli Atl-
antshafs og Kyrrahafs, sem er
í deiglunni að halda verði á
Ísafirði.        – kristinn@bb.is

Rúnar Óli Karlsson afhendir Sturla Böðvarssyni fyrstu möppuna um Ísafjarðarbæ sem ráð-
stefnubæ.
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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar sendir Akureyringum baráttukveðjur

Bæjarfulltrúi Frjálslynda flokksins taldi
frekar ástæðu til að senda samúðarkveðju

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
sendir Akureyringum baráttu-
kveðjur vegna sölunnar á Út-
gerðarfélagi Akureyrar. Á
fundi bæjarstjórnar á fimmtu-
dag í síðustu viku lagði Birna
Lárusdóttir, forseti og bæjar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins
fram svohljóðandi bókun sem

samþykkt var með átta at-
kvæðum.

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar sendir bæjarstjórn Akureyr-
arbæjar og Akureyringum öll-
um baráttukveðjur í ljósi
þeirrar óvissu sem hefur skap-
ast um annað stærsta sjávarút-
vegsfyrirtæki byggðalagsins.

Skorað er á nýja eigendur ÚA
að vinna með heimamönnum
á Akureyri að eflingu fyrir-
tækisins.“

Magnús Reynir Guðmunds-
son, bæjarfulltrúi Frjálslynda
flokksins taldi frekar ástæðu
til að senda samúðarkveðju
norður og lagði fram svohljóð-

andi tillögu að bókun. „Bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar sendir
Akureyringum samúðarkveðj-
ur í tilefni þess að þeir hafa nú
fengið að kenna á áhyggjum
og óvissu í atvinnumálum.

Íbúar Ísafjarðarbæjar og
aðrir Vestfirðingar hafa á und-
anförnum árum fengið að

kenna á afleiðingum þeirrar
óstjórnar sem ríkt hefur í fisk-
veiðistjórnun á Íslandi undan-
farin 20 ár og geta því hæglega
sett sig í spor Akureyringa.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
vonar þó að áhyggjum og
óvissu Akureyringa verði eytt
hið fyrsta t.d. með því að rík-

isstjórn og Alþingi Íslendinga
setji lög sem koma í veg fyrir
að hægt sé að flytja atvinnu-
tækifærin frá byggðarlögunum
og skilja íbúana eftir á köldum
klaka, svo sem tíðkast hefur í
fjölmörgum tilfellum fram til
þessa.“ Bókun Magnúsar var
felld.            – kristinn@bb.is

Veitt vilyrði fyrir
lóð í Suðurtanga

Umverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur lagt til að
Ásel ehf á Ísafirði verði

gefinn kostur á lóð syðst í
Suðurtanga til að starf-

rækja hellusteypu. Breyta
þarf nýtingu svæðisins í

deiliskipulagi og skilgreina
sem iðnaðarsvæði. Nefndin

leitaði eftir umsögn hafn-
arstjórnar sem taldi stað-

setninguna heppilega.
Áður hafði Ásel sóst eftir

lóð við Sundahöfn en hafn-
arstjórn lagðist gegn því

þar sem svæðið væri ætlað
undir hafnsækna starf-

semi.
Lóðin í Suðurtanga hefur

lengi verið ætluð sem
framtíðar athafnasvæði

olíufélaga á Ísafirði en
málaleitan í þá veru hefur

aldrei hlotið miklar
undirtektir. Nú eru hafn-

arstjórn og olíufélögin
farin að ræða um flutning

starfsemi þeirra á nýtt
svæði við Sundahöfn.

– kristinn@bb.is

Þrír nýir leik-
menn til KFÍ

KFÍ hefur fengið þrjá
nýja bandaríska leikmenn

til liðs við félagið. Þrír
aðrir erlendir leikmenn

voru á samningi við félagið
fyrir áramót en hafa allir

farið á stuttum tíma. Einn
var leystur undan samn-

ingi vegna veikinda, annar
vegna þess að hann féll

ekki að hópnum og sá
þriðji skilaði sér ekki eftir

jólaleyfi. Hinir nýju leik-
menn eru Buhtel Fletcher
sem er bakvörður og 186

cm á hæð, JaJa Bay sem er

203 cm hár framherji og
Troy Wiley sem einnig er

203 cm hár framherji.
Gengið hefur verið endan-

lega frá ráðningu Buhtel
Fletcher en framherjarnir

tveir verða fyrst um sinn
til reynslu þar sem ekki

liggja að mati KFÍ nægi-
lega traustar upplýsingar
um getu þeirra á leikvell-

inum. Þykir félaginu
tryggara að hafa vaðið

fyrir neðan sig eftir ófarir
og óheppni síðustu vikna.

– hj@bb.is

Stóran búrhval rak á land í fjörunni beint fyrir neðan bæina á Melum í Trékyllisvík á Ströndum. Björn Torfason
bóndi á Melum lét Hafrannsóknastofnun vita um hvalrekann fljótlega en hann segir að hvalinn hafi rekið síðastliðna
nótt. Búrhvalshræið er um fjórtán og hálfur metri að lengd og er mjög heillegt og greinilegt að ekki er langt síðan
hvalurinn drapst. Á myndinni er Björn Torfason, bóndi á Melum við hræið. Ljósm: Jón G. Guðjónsson.

Búrhval rak á land í
Árneshreppi á Ströndum

Sýslumannsembættið á Patreksfirði

Fjárnámsbeiðnum
fækkar á milli ára
Fjárnámsbeiðnir hjá em-

bætti sýslumannsins á Patr-
eksfirði voru 476 á síðasta
ári og hefur fækkað bæði ef
miðað er við árið 2002 þegar
þær voru 627 og árið 2001
þegar þær voru 501, sam-
kvæmt upplýsingum frá

Þórólfi Halldórssyni sýslu-
manni.

Beiðnir um nauðungarsölur
á fasteignum og skipum voru
120 á síðasta ári en 161 og
131 árin þar á undan. Á síðasta
ári voru 22 eignir seldar nauð-
ungarsölu og nauðungarsölu-

beiðnir í lausafé voru 7. Sam-
bærilegar tölur liggja fyrir frá
sýslumanninum á Ísafirði um
árin 2002 og 2001. Málafjöld-
inn var talsvert meiri hjá sýslu-
manninum á Patreksfirði en
umdæmið er ríflega helmingi
fámennara. Fjárnámsbeiðnir á

Ísafirði voru 499 árið 2001 en
594 árið eftir.

Ef tölurnar um fjölda mála

eru skoðaðar nánar kemur í
ljós að fjöldi fjárnámsbeiðna
á hvern íbúa er að meðaltali

156% meiri í umdæmi sýslu-
mannsins á Patreksfirði en á
Ísafirði.     – kristinn@bb.is

Frá höfninni á Patreksfirði.
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Keppendurnir baksviðs í Hömrum. Frá vinstri: Dagný, Anna Birta, Jóhann Frímann,
Svava, Sunneva, Linda, Guðmunda og Páll Janus.

Söngvarakeppni Vestfjarða

Góð stemmning
á fyrsta kvöldinu

Átta keppendur mættu
galvaskir til leiks á fyrsta

kvöldinu í Söngvarakeppni
Vestfjarða í Hömrum, sal
Tónlistarskóla Ísafjarðar,

á miðvikudagskvöld í
síðustu viku. Geysigóð

stemmning var í salnum og
brugðust áhorfendur hratt
við ummælum dómara og
ýmist hvöttu þá eða löttu.
Hver keppandi flutti tvö

lög, eitt rólegt og eitt fjör-
ugt.  Söngvararnir voru

valdir eftir áheyrnarpruf-
um en öllum fæddum á ár-
unum 1979-1989 var heim-

ilt að taka þátt. Kynnir
kvöldsins var Benedikt

Sigurðsson en um undir-
leik sá Ingvar Alfreðsson.

Dómnefnd skipa Guð-
mundur Hjaltason, Guð-

mundur Óskar Reynisson
og Pálína Vagnsdóttir. Á
miðvikudag í næstu viku
mætast aftur þau Dagný

Hermannsdóttir, Anna
Birta Tryggvadóttir, Jó-

hann Frímann Rúnarsson,
Sunneva Sigurðardóttir,

Linda Pétursdóttir og
Guðmunda Gestsdóttir en

Páll Janus Þórðarson og

Svava Traustadóttir féllu
úr leik að þessu sinni.

– kristinn@bb.is

Benedikt Sigurðsson var kynnir kvöldsins.
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Á árinu 2003 var landað
63.402 tonnum í höfnum á
Vestfjörðum en 83.714 tonn-
um á árinu áður og nemur því
samdrátturinn á milli ára um
24%. Mestur er samdráttur í
löndun á loðnu um 70%, úr
26.177 tonnum í 8.012. Mjög
mikill samdráttur hefur einnig
orðið í veiðum á grálúðu og
rækju og nemur samdrátturinn
í þessum tegundum um 43%.
Þorskafli dregst saman um
2.100 tonn á milli ára eða um
tæp 7%, fer úr 31.408 tonnum
í 29.308 tonn. Steinbítsafli

eykst á milli ára um 23% og
ýsuafli eykst einnig um rúm
5%.

Samdráttur er í öllum höfn-
um á milli ára nema tveimur.
Mestur er samdrátturinn í Bol-
ungarvík eða um 50% enda er
Bolungarvík eina höfnin á
Vestfjörðum þar sem loðnu er
landað. Á Patreksfirði dregst
afli saman um rúm 15%, á
Ísafirði er samdrátturinn tæp
15% og Þingeyri er með 11%
samdrátt. Á Flateyri eykst
landaður afli um tæp 39% og
á Drangsnesi er aukningin tæp

19% á milli ára.
Á árinu 2003 var mestu

landað af þorski eða 29.308
tonnum, af loðnu er landað
8.012 tonnum, af ýsu er landað
7.849 tonnum, af steinbít er
landað 7.320 tonnum og af
rækju er landað 6.092 tonnum.
Af einstaka höfnum var mestu
landað í Bolungarvík eða
17.227 tonnum. Á Ísafirði var
landað 12.858 tonnum, á Flat-
eyri 6.901 tonni og fjórða í
röðinni er Patreksfjarðarhöfn
með 6.422 tonn.

– hj@bb.is

70% aflasamdrátt-
ur í loðnuveiðum

Mikill samdráttur í lönduðum afla á Vestfjörðum

Umhverfismálaráð Bolungarvíkur

Fagnar hugmyndum um
útsýnisstað á Bolafjalli
Umhverfismálaráð Bol-

ungarvíkur fagnar hugmynd-
um Örnólfs Guðmundssonar
í Bolungarvík um uppsetn-
ingu útsýnis- og greiðasölu-
húss á Bolafjalli. Örnólfur
óskaði sem kunnugt er leyfis

hjá Bolungarvíkurkaupstað
fyrir framkvæmdinni fyrir
stuttu ásamt vegagerð fram
fjallið af vegi þeim sem liggur
að ratsjárstöðinni á fjallinu.

Umhverfismálaráð sér
framkvæmdinni ekkert til fyr-

irstöðu enda verði fylgt lög-
um og reglum. Fól nefndin
byggingarfulltrúa að afla
gagna þar um en nefndin
bendir á að umrætt svæði sé
utan skipulagðs byggingar-
svæðis.                – hj@bb.is

Einar Oddur Kristjánsson alþingismaður

Heyrði engan samúðar-
tón þegar Guðbjörgin fór

Einar Oddur Kristjánsson,
þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins frá Flateyri, segir í
samtali við Fréttablaðið að
Vestfirðingum hafi fundist
það sárt þegar útgerð Guð-
bjargar fluttist til Akureyrar.
„Ég man ekki eftir neinum
samúðartón þaðan þá.“

Um kaup feðganna á Rifi
á Útgerðarfélagi Akureyr-
inga segist hann ganga út frá
því að seljendur hafi verið
að selja hæstbjóðanda. „Ég

veit ekki hver hefur aðstöðu
til að gagnrýna það. Lands-
bankinn er að vinna sína
vinnu. Við höfum séð það
oft áður að gríðarleg verð-
mæti skipti um hendur“,
sagði Einar Oddur í Frétta-
blaðinu.

Ekki er annað að heyra á
fólki á götum Ísafjarðar en
það skilji of vel aðstæður
Akureyringa og eru margir
jafnvel niðurlútir fyrir þeirra
hönd.         – kristinn@bb.isEinar Oddur Kristjánsson.

Félagsheimili Bolungarvíkur.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur

Samþykkir að endur-
byggja félagsheimilið

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
stefnir að endurbyggingu Fé-
lagsheimilis Bolungarvíkur.
Tillögu þess efnis var sam-
hljóða vísað til seinni umræðu
um fjárhagsáætlun bæjarins
fyrir árið 2004. Það var Elías
Jónatansson sem lagði fram
tillöguna sem var svohljóð-
andi:

„Bæjarstjórn Bolungarvíkur
samþykkir að veita allt að 6
mkr. í hönnun, gerð útboðs-
gagna og framkvæmdir við
endurbyggingu Félagsheimilis
Bolungarvíkur.“ Í greinargerð
með tillögunni sagði: „Félags-
heimili Bolungarvíkur var vígt

við hátíðlega athöfn þann 14.
apríl 1952. Það hefur nú verið
miðstöð menningar í Bolung-
arvík í ríflega hálfa öld, auk
þess að vera um tíma nýtt sem
íþróttahús staðarins.

Félagsheimili Bolungarvík-
ur var reist af mikilli framsýni
og hefur þjónað vel sínu hlut-
verki hingað til. Bolvíkingar
allir lögðu hönd á plóginn til
þess að bygging þessi mætti
verða að veruleika. Þannig áttu
margir eldri borgarar bæjarins
sinn þátt í því að byggja það
upp á sínum tíma.

Nú er svo komið að húsið
þarfnast verulegra endurbóta

svo það geti sinnt hlutverki
sínu sem skyldi. Það er eðlilegt
að bæjaryfirvöld hafi forystu
um það að auka veg hússins
og komi því í það horf sem
byggðarlaginu sæmir. Til þess
að svo megi verða er nauðsyn-
legt að setja af stað undirbún-
ingsvinnu við úttekt og hönnun
hússins þ.a. hægt sé að bjóða
endurbygginguna, utan sem
innan, út í áföngum. Stefnt skal
að því að ljúka uppbygging-
unni á tveimur árum og skal
henni lokið vorið 2006.“

Tillögu Elíasar Jónatansson-
ar var vísað til síðari umræðu.

– hj@bb.is

Styðja þarf við
sparisjóðina

Samband íslenskra
sparisjóða hefur farið fram

á stuðning sveitarfélaga
varðandi hugsanleg kaup

stóru bankanna á spari-
sjóðum landsins. Bæjar-

stjórn Ísafjarðarbæjar
tekur undir mikilvægi þess

með Sambandi íslenskra
sparisjóða að grundvöllur
sparisjóðanna í landinu sé

tryggður enda varði hann
velferð íbúa og fyrirtækja í

fjölmörgum byggðarlög-

um. Svæðisútvarp Vest-
fjarða greindi frá.

– kristinn@bb.is

Útibú Sparisjóðs Vestfirðinga á Ísafirði.
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VestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurvikunnar

Nafn: Þröstur Óskarsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í gömlu símstöðinni á
Höfn árið 1964.
Atvinna: Framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunarinn-
ar Ísafjarðarbæ.
Fjölskylda: Giftur Guðrúnu M. Karlsdóttur hársnyrti-
meistara og eigum við tvær dætur, Hebu Dís og Birtu
Rós.
Helstu áhugamál: Lestur góðra bóka, skógrækt og
ferðalög með fjölskyldunni.
Bifreið: Suzuki Baleno.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Þennan sem ég á
en vonandi jeppa síðar.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Fornleifafræðingur – þar til að ég uppgötvaði að þeir
grafa með burstum og skeiðum.
Uppáhalds matur? Hornfiskur humar, hreindýr og
ýmislegt sem Guðrún töfrar fram í eldhúsinu heima í
Silfurgötu.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Einhver tor-
kennilegur fiskur á furðufiskakvöldi á Hótel Ísafirði
fyrir mörgum árum síðan. Virkilega vondur en flest
annað var veislumatur.
Uppáhalds drykkur? Vatn, mjólk og gott rauðvín – í
þessari röð.
Uppáhalds tónlist? Alæta á tónlist nema þar sem
textinn felst í því að söngvarinn öskrar eins hátt og
hann getur.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Ólafur Stefáns-
son handboltakappi.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Breskir þættir eru oft
mjög góðir.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Virðist breytast
eftir því sem ég eldist.
Fallegasti staður hérlendis? Lónið ber af öðrum
sveitum. Annars er víða mjög fallegt t.d. hér fyrir vest-
an.
Fallegasti staður erlendis? Kýpur og Oahu eyja á
Hawai.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Bæði og. (Skaftfellskt svar!).
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottavélin og svo
þau önnur tæki sem einfalda lífið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
dveljast með fjölskyldunni.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Deilur milli manna vegna hluta sem hafa lítið gildi í
sjálfum sér og litla eða enga merkingu í raun.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Kem mér vel
fyrir með góða bók.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Örugglega þegar félagar mínir höfðu verið að gera
dyrasímaat í mér og ég svaraði: „Stattu úti og nagaðu
þröskuldinn.“ Stuttu síðar hringdi dyrasíminn aftur og
Vilhjálmur frá Brekku spurði með hægð: „Er hann
pabbi þinn ekki heima?“
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Engu því ekki dugar að gefa fögur fyrirheit
ef útilokað er að fylgja þeim eftir.
Lífsmottó? Verðgildi mannsins felst ekki í veraldleg-
um eigum hans, heldur hinu hvernig honum gengur
að komast af við samferðarmennina.

Lónið ber
af öðrum
sveitum

Magnús Kristján Guðmundsson kjörinn Vestfirðingur ársins 2003

Bjargaði ársgömlum
dreng frá drukknun
Vestfirðingur ársins 2003

samkvæmt vali lesenda frétta-
vefjarins bb.is er Magnús
Kristján Guðmundsson, sjó-
maður á Flateyri, sem vann
þann ánægjulega afrek að
bjarga dreng á öðru ári, Róberti
Mána Hafberg, frá drukknum
í sundlauginni á Flateyri á að-
fangadag eftir að hann fannst
á botni laugarinnar. Lífgunar-
tilraunir Magnúsar Kristjáns
höfðu borið árangur þegar
sjúkraflutningsmenn frá Ísa-
firði komu á staðinn og var
Róbert Máni sendur með
sjúkraflugi til Reykjavíkur þar
sem hann braggaðist fljótt.
Ummæli lesenda bb.is um
Magnús Kristján voru öll á
sama veg og einn lesandi benti
á að Vestfirðingur ársins 2003
hefði einnig forðað húsi að
Hvilft í Önundarfirði frá bruna
á jóladag. Magnúsi Kristjáni
var á laugardag veitt viður-
kenningarskjal í tilefni útnefn-
ingarinnar sem og eignargripur
og farandgripur sem smíðaður
er af Dýrfinnu Torfadóttur,
gullsmið í Gullauga á Ísafirði.

Alls fengu 88 einstaklingar
atkvæði í kosningunni. Einnig
hlaut verktakafyrirtækið
Ágúst og Flosi ehf., á Ísafirði
og lögreglan á Ísafirði at-
kvæði.

Í öðru sæti var Kristinn H.
Gunnarsson, þingmaður
Framsóknarflokksins í Norð-
vestur kjördæmi. Ummæli les-
enda um Kristinn H. voru eftir-
farandi: „Kom línuívilnuninni
í gegn. Stóð gegn því að at-
vinnuleysisbætur yrðu skertar.
Hefur barist fyrir byggðum
landsins. Hefur staðið sig ein-
staklega vel við að verja
smærri sjávarbyggðir. Hefur
unnið gott starf fyrir þjóðina.
Ötull baráttumaður fyrir hags-
munum Vestfirðinga. Stendur
fast á sínu, hlýðir ekki flokkn-
um. Man uppruna sinn. Rök-
fastur, greindur baráttumaður
fyrir vestfirska hagsmuni til
sjávar og sveita.“

Í þriðja sæti varð Guð-
mundur Halldórsson í Bolung-
arvík, formaður Smábátafé-
lagsins Eldingar á norðanverð-
um Vestfjörðum. Guðmundur
var kjörinn Vestfirðingur árs-
ins 2001 af lesendum bb.is.
Ummæli kjósenda um Guð-
mund voru á einn veg: „Ötull
baráttumaður byggðar á Vest-
fjörðum. Kom línuívilnun í
gegnum þingið. Hefur barist
ötullega fyrir frumburðarrétti
íslenskra sjómanna. Kjaftfor-
asti maður norðan Alpafjalla
að Runólfi predikara liðnum.
Línuívilnunarhetjan. Hefur
barist fyrir rétti Vestfirðinga
til mannsæmandi lífs í heima-

byggð.“
Í fjórða sæti varð Halldór

Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar. Ummæli lesenda
um Halldór voru eftirfarandi:
„Hefur unnið framúrskarandi
vel fyrir bæjarfélagið á undan-
förum árum. Hefur verið ötull
baráttumaður fyrir málstað
Vestfirðinga. Hefur blásið
Vestfirðingum í brjóst trú á
sjálfa sig en ekki alið á svart-
sýni og heimtufrekju. Er góð
ímynd fyrir Vestfirðinga, já-
kvæður og ótrúlega bjartsýnn.
Hann er frábær bæjarstjóri.
Hefur lagt meira af mörkum
fyrir íbúa Vestfjarða en hægt
er að ætlast til af bæjarstjóra.
Hefur barist hetjulega fyrir
íbúa Vestfjarða og staðið vörð
um tilverurétt þeirra. Hefur
lagt áherslu á jákvæða umræðu
fyrir Vestfirði og uppbyggingu
þeirra.“

Aðrir einstaklingar sem
fengu fleiri en eitt atkvæði
voru Kristbjörn Sigurjónsson,
verslunarstjóri á Ísafirði, Ást-
þór Skúlason, bóndi á Mela-
nesi á Rauðasandi sem lamað-
ist eftir bílslys, Gunnhildur
Björk Elíasdóttir og Líni
Hannes Sigurðsson á Þingeyri,
Jón Jónsson hjá Sögusmiðj-
unni á Kirkjubóli í Steingríms-
firði, Hallgrímur Sveinsson á
Hrafnseyri fyrir útgáfustarf-
semi sína, Finnbogi Karlsson
læknir í Bolungarvík, Björg-
mundur Örn Guðmundsson,
annar eigenda Ágústs og Flosa
ehf., á Ísafirði (bróðir Magn-
úsar Kristjáns Vestfirðing árs-
ins 2003) fyrir gríðarlegan eld-
móð og bjartsýni, Jón Sigur-
pálsson, bæjarlistamaður Ísa-
fjarðarbæjar, Guðni Geir Jó-
hannesson á Ísafirði fyrir upp-
byggingu atvinnulífs á svæð-

inu, Elvar Logi Hannesson á
Ísafirði fyrir starf sitt til efl-
ingar á bæjarlífinu á Ísafirði,
bæði með leikhúsi sínu og
kaffihúsinu Langa Manga og
Þorsteinn Jóhannesson, læknir
á Ísafirði fyrir að vera stoðin í
heilsugæslu á svæðinu.

Aðrir einstaklingar sem
fengu fleiri en eitt atkvæði
voru: Dorothee Lubecki, Soff-
ía Vagnsdóttir, Valur Richter,
Lýður Árnason, Hlynur
Snorrason, Ágúst Gíslason, sr.
Magnús Erlingsson, Pétur
Sigurðsson, Gísli Hjartarson,
Kristjana Samúelsdóttir og
Ólína Þorvarðardóttir.

Aðstandendur valsins á
Vestfirðingi ársins 2003, Gull-
auga á Ísafirði, tölvuþjónustan
Snerpa ehf., á Ísafirði og bb.is
þakka lesendum þátttökuna og
óska þeim og Vestfirðingum
öllum velfarnaðar á árinu.

Magnús Kristján Guðmundsson ásamt Róberti Mána Hafberg á heimili þess síðarnefnda.

Óvænt úrslit
Óvænt úrslit urðu í síðasta

tvímenningi Bridgefélags
Ísafjarðar sem spilaður var
fyrir stuttu. Eftir gríðarlega
keppni hrepptu þeir efsta
sætið félagarnir Finnur
Magnússon og Þórir Sveins-
son með 127 stig.

Á hæla þeim komu ungu
mennirnir Kristinn Kristjáns-
son og Jóhann Ævarsson
með 124 stig. Í þriðja sæti
urðu síðan kempurnar knáu
Arnar Geir Hinriksson og
Kristján Haraldsson með 119
stig.                      – hj@bb.is
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Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

SAMÞYKKT UM KATTAHALD
Í ÍSAFJARÐARBÆ

Samþykkt um kattahald í Ísafjarðarbæ
var samþykkt í bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar þann 23. október 2003 og stað-
fest af umhverfisráðuneyti 8. desem-
ber 2003 og birt í B-deild Stjórnartíð-
inda.
Í ofangreindri samþykkt segir m.a:
„Þeir sem halda ketti við gildistöku
samþykktarinnar, en hafa ekki leyfi
fyrir þeim, skulu sækja um leyfi sam-
kvæmt samþykkt þessari fyrir 15.
janúar 2004.“ Frestur sá hefur verið
framlengdur til 31. janúar nk.
Umsóknareyðublöð ásamt samþykkt
um kattahald í Ísafjarðarbæ, eru til
afhendingar á skrifstofu Ísafjarðar-
bæjar að Hafnarstræti 1 á Ísafirði.
Skrifstofan er opin alla virka daga frá
kl. 10:00 til 15:00. Samþykkt um
kattahald í Ísafjarðarbæ má nálgast á
heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.
isafjordur.is.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

„Verður gaman að kynnast
drengnum í framtíðinni“

Önfirðingurinn Magnús
Kristján Guðmundsson frá
Kirkjubóli í Valþjófsdal vann
þá hetjudáð að bjarga ungum
dreng frá drukknum á botni
sundlaugarinnar á Flateyri
þegar hann var með fjölskyldu
sinni í sundi á aðfangadag.
Magnús vill ekki kannast við
að hafa að hafa sýnt sérstaka
hetjudáð. Greinilegt er að þar
eru margir ósammála honum
og hafa lesendur bb.is kosið
hann Vestfirðing ársins 2003.

Magnús býr ásamt Hrefnu
Þórunnardóttur unnustu sinni,
á Flateyri og hefur róið á smá-
bátum síðustu ár, ýmist á skaki
eða með línu. Litli drengurinn
er á öðru ári og lá á botni
laugarinnar þegar Magnús
varð hans var.

„Ég sá eitthvað á botninum
á lauginni sem passaði ekki
alveg inn í myndina og geri
mér síðan grein fyrir að það er
barn. Þá stekk ég út í og næ í
hann.“

– Var það þín fyrsta hugsun
að stinga þér út í og ná í barnið?

„Nei, það liðu nokkur sek-
úndubrot þar sem maður var
að átta sig á því hvað þetta
væri. Síðan kem ég honum
upp á bakkann.

Ég þekkti strákinn á rauða
hárinu. Þegar ég var kominn í
grunna endann og gat staðið
upp þá sé hver þetta var og
kalla nafnið hans. Þá kemur
móðir mín, Sigríður Magnús-
dóttir, og byrjar að blása í
hann.  Ásvaldur bróðir hennar
tekur við og Róbert Máni

virtust
rifja upp skyndihjálparkunn-
áttuna og gera rétta hluti. Auð-
vitað var fólki brugðið. Mér
brá og öllum öðrum held ég.“

– Væntanlega rennur að-
fangadagur seint úr minni fjöl-
skyldunnar og allra þeirra sem
tóku þátt í atburðarásinni?

„Jú, auðvitað var þetta mjög
sérstök lífsreynsla og þannig
má segja að dagurinn verði
ógleymanlegur. Maður öðlast
vissa lotningu fyrir lífinu þegar
svona gerist. Jólin og allt það
yfirborðskennda sem þeim til-
heyrir hverfur úr huga manns
eins og dögg fyrir sólu.“

– Myndirðu jafnvel segja
að síðustu jól hafi verið með
þeim innihaldsríkustu sem þú
hafir lifað?

„Já, óneitanlega minnti at-
vikið mann á það er stutt á
milli lífs og dauða.“

– Var þetta ekki kraftaverk?
„Jú kannski má segja það,

a.m.k. mátti ekki miklu muna.
Hann er greinilega ekki feigur
drengurinn.“

– Þú hefur verið valinn af
fjöldamörgum samborgurum
sem Vestfirðingur ársins 2003.
Hvernig upplifun er það?

„Ég var náttúrlega bara
staddur í ákveðinni atburðarás
og ekki hægt að þakka mér
fyrir annað en að reka augun í
Róbert á vissu augnabliki.
Allir þeir sem komu að björg-
uninni eiga útnefninguna skil-
ið“

– En þú ert hinn venjulegi
maður sem brást hárrétt við á

ögurstundu.
„Ég get ekki ímyndað mér

að það sé hægt að bregðast við
á annan hátt, það myndi hver
maður gera það.“

– Hefurðu fundið fyrir þakk-
læti samfélagins?

„Jú, ég hef gert það og er
þakklátur fyrir að allt fór vel
og að ég hafi fengið að taka
þátt í svo gleðilegu atviki sem
raun bar vitni þegar uppi var
staðið.“

– Heldurðu að það breyti
þinni sýn á lífið á einhvern
hátt að upplifa svona krafta-

verk?
„Sjálfsagt breytist hún eitt-

hvað án þess að ég geri mér
endilega grein fyrir því. Ýmis-
legt í lífinu breytir manni og
ég á voðalega erfitt með að
meta hvaða áhrif þetta hefur.
Ég lifi áfram eins og ég hef
alltaf gert.

Hvert skipti sem ég sé litla
drenginn minnir á þetta og það
á eftir að verða gaman að kynn-
ast honum í framtíðinni“, sagði
Magnús Guðmundsson, Vest-
firðingur ársins 2003.

– kristinn@bb.is

vaknar til lífsins. Ég fer og
hringi í neyðarlínuna og sem
betur fer gekk þetta allt mjög
vel.“

– Þú varst semsagt staddur í
sundlauginni ásamt fjölskyld-
unni.

„Jú, það má segja að við

höfum verið í jólabaðinu.“
– Þú hefur vitað strax hvað

þú ættir að gera, það er eins og
þér hafi ekki brugðið mikið?

„Já, það var alveg merkilegt.
Það voru allir mjög yfirvegaðir
og einhvernvegin gekk þetta
eins og best var á kosið. Allir

Magnús Kristján Guðmundsson, Vestfirðingur ársins 2003.

Sigurður Pétursson sagnfræðingur á Ísafirði

Ritar um ævi Hannibals
Valdimarssonar í Andvara

Höfuðgrein Andvara, tíma-
rits Hins íslenska þjóðvinafé-
lags, sem kom út fyrir skemm-
stu er um Hannibal Valdimars-
son verklýðsleiðtoga og ráð-
herra. Sigurður Pétursson
sagnfræðingur og mennta-
skólakennari á Ísafirði ritar.
Þetta er 128. árgangur tíma-
ritsins. Eins og flestir vita var
ævi Hannibals viðburðarík og
undrunarefni að henni skuli
ekki hafa verið gerð betri skil
en raun ber vitni fyrr en nú.

Flestir þekkja sögu Hanni-
bals sem stjórnmálamanns og
verkslýðsleiðtoga á landsvísu
en minna hefur verið ritað um
uppruna hans, uppvöxt og
mótunarár hans vestra. Í grein
Sigurðar er þessum hluta ævi
Hannibals gerð mjög góð skil
og má þar greina hví Hannibal

Í niðurlagi greinar Sigurðar
segir: „Í Selárdal sat fyrr á tíð
lærðasti maður sautjándu ald-
ar, séra Páll Björnsson. Sá hinn
sami og ofsótti snauðar mann-
eskjur fyrir galdur og lét
brenna á báli vegna ásakana
um misgjörðir. Jarlinn í Selár-
dal tuttugustu aldar lét ekki
brenna fólk eða niðurlægja fyr-
ir trúarkreddur eða skoðana-
öfgar. Baráttumál hans, mótuð
á ungdómsárum, var að hver
karl og kona, verkamaður, sjó-
maður, bóndi eða menntamað-
ur gæti lifað lífinu af reisn. Að
fólk gæti risið upp úr striti
hvunndagsins og notið mennt-
unar, frítíma og frelsis til að
þroska hæfileika sína. Ekki
bara fáir útvaldir, heldur allir.
Það var manngildishugsjón
jafnaðarmannsins. – hj@bb.is

leiddist á þá braut sem ævistarf
hans varð – uppfræðari æsku-
lýðs sem varð einn helsti bar-
áttumaður íslensks verkalýðs
og mesti vígamaður íslenskrar
stjórnmálasögu.

Þegar lesið er um verkalýðs-
og stjórnmálabaráttuna hér
vestra undrar lesandann að
ekki skuli vera liðnir nema
nokkrir áratugir síðan atburð-
irnir áttu sér stað.

Sigurður Pétursson, sagnfræðingur á Ísafirði.
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Reynir
að vera

skynsöm
og halda sig
frá brettinu

Aðalheiður Ýr Gestsdóttir frá Fagrahvammi í
Skutulsfirði, hefur náð þeim merka áfanga að

verða fyrsti Íslendingurinn, eftir því best er
vitað, til að gerast atvinnumaður í snjóbretta-
íþróttinni. Undanfarna vetur hefur hún varið í

snjóbrettareið Ölpunum. Lengst af bjó hún
Innsbruck í Austurríki en um tíma ferðaðist hún

á milli skíðabæja á samningi við kanadíska
fataframleiðandann Westbeach og brettafram-

leiðandann Duotone. Fyrir stuttu stóð hún á
þeim tímamótum að taka ákvörðun um hvort

hún myndi ráða sér umboðsmanna og hella sér
af fullum þunga í atvinnumennsku í íþróttinni

eða huga að framtíðinni á öðrum vettvangi.
Snjóbrettaíþróttin vék og undirbýr hún nú næsta
viðfangsefni sitt sem er háskólanám, enda segir

hún snjóbrettaferilinn hafa orðið tvöfalt lengri
en til stóð, markmiðið hafi alltaf verið að nota

tímann til að hugsa næsta leik að loknu
stúdentsprófi.

Varla er nema áratugur síð-
an fyrstu merki snjóbretta-
íþróttarinnar fóru að sjást á
skíðasvæði Ísfirðinga. Þaðan
á Aðalheiður margar ljúfar
minningar enda dvaldi hún þar
löngum stundum ásamt yngri
og eldri brettaköppum sem
skemmtu sér saman og mynd-
uðu eins konar óformlegt
bræðralag.

Íþróttin hefur yfir sér sér-
stakan andblæ ef íþrótt skyldi
kalla. Ritaðar hafa verið ítar-
legar bækur sem taka út snjó-
brettamennsku sem menning-
arfyrirbæri. Um það má margt
segja m.a. þessi ágæta útvist-
araðferð liggi á mörgum
íþrótta- og poppmenningar. Til
eru fjölmargar stjörnur í grein-
inni en hefðbundið mótshald
með tilheyrandi punktakeppn-
um, landssamböndum og
heimssamböndum virðist ekki
eiga upp á pallborðið.

Innsbruck er að íbúafjölda

álíka stór og Reykjavík og
mikið stærra en Ísafjörður að
flatarmáli þó þar sé auðvitað
ólíku saman að jafna. Þangað
sækir fjöldi ungmenna hvern
vetur til að dvelja við snjó-
brettaiðkun auk allra ferða-
mannanna sem þangað koma
til að renna sér í brekkunum.
Brettafólkið hefur safnað sér
sjóði til að lifa á, sumir fram-
fleyta sér með að vinna á bör-
um eða skíðasvæðum og aðrir
eru kostaðir af snjóbrettafyr-
irtækjum. Að loknu stúdents-
prófi hélt Aðalheiður til Aust-
urríkis ásamt tveimur félögum
sínum frá Ísafirði þeim Bjarna
Þór Valdimarssyni og Ásgeiri
Sigurðssyni. Tilgangurinn var
að finna sjálfan sig, skemmta
sér við snjóbrettareið og víkka
sjóndeildarhringinn.

Eftir fjóra vetur segist hún
hafa aflað sér dýrmætrar reyn-
slu, kynnst mörgu góðu fólki,
komist á síður snjóbrettapress-

unnar, staðið á eigin fótum,
náð tökum á þriðja tungumáli
og rennt sér við fyrsta flokks
aðstæður.

 Vinsæl meðal Vinsæl meðal Vinsæl meðal Vinsæl meðal Vinsæl meðal
ljósmyndaraljósmyndaraljósmyndaraljósmyndaraljósmyndara

– Hvað ertu búin að vera
lengi úti?

„Í fjóra vetur eða frá árinu
1999, aðallega í Austurríki.”

– Þú hefur starfað sem at-
vinnumanneskja á snjóbretti
hluta þess tíma, hvernig æxl-
aðist það til?

„Ég var alltaf á bretti hérna
á Ísafirði. Síðan voru hér
blaðamenn að skrifa um ís-
lensk skíðasvæði og komu
auga á mig. Þeir voru voðalega
hrifnir og spurðu hvort ég væri
með styrktaraðila. Ég var það
náttúrlega ekki. Þau höfðu
samband við Burton sem er
frekar stórt brettafyrirtæki og
þar var ég sett á svokallað ama-
teur-sponsorship. Þá var mér
sagt að það væri gott fyrir mig
að koma til Evrópu og reyna
fyrir mér á brettinu.

Upp frá því fór ég til Inns-
bruck og var að renna þar og
margt fólk farið að kannast
við mig. Síðan var ég að vinna
í SPC sem er „snjóbrettapark“
með fullt af stökkpöllum og
mikið af ljósmyndurum. Þar
má segja að menn hafi komið
auga á mig þar. Síðan var mér
boðinn samningur við West-
beach sem er kanadískt fata-
fyrirtæki og við Duotone sem
framleiðir brettabúnað. Síðan
hefur fyrirtæki sem heitir von
Zipper og er dótturfyrirtæki
Billabong kostað sól- og
skíðagleraugu fyrir mig og SP
séð um bindingarnar. Síðan
finnst mér alltaf svolítið gam-
an að segja frá því að Wrigleys,
Juicy Fruit tyggjóið bauðst til
að kosta mig.”

– En þú varst þá ekki á samn-
ing við að keppa, atvinnu-
mennska á snjóbretti er ekki
eins og dæmigerður íþrótta-
ferill, eða hvað?

„Nei, ég er nefnilega svo
heppin. Yfirleitt þarf fólk að
byrja á því að keppa og láta
taka eftir sér þannig en ég slapp
við það. Fyrirtækin höfðu
beint samband við mig af því
ég var að fara mikið stærra en
hinar stelpurnar. Þannig komst
ég upp með að sleppa mótun-
um að mestu, ég var aldrei
hrifin af því að keppa hvort eð
er.

Ég byrjaði á minni samn-
ingum og þá hafði ég nánast
engar skuldbindingar, þurfti
bara að vera í fötum og á brett-
um frá kostunaraðilum og
mæta til að sýna mig þar sem
eitthvað var að gerast. Síðan
var mér boðinn atvinnumanna-
samningur. Þá var ég á launum
og þurfti að mæta á einhverja
atburði og keppa tvisvar til
þrisvar á ári sem er sama sem
ekki neitt. Mér var boðið á
nokkur mót sem er í sjálfu sér
bara mjög flott en mætti ekkert
endilega. Ég fékk samt sem
áður umfjöllun í snjóbretta-
blöðum og fyrirtækin voru
mjög ánægð með það. Ljós-
myndararnir voru hrifnir af
mér og þess vegna var skrifað
talsvert um mig í evrópskum
blöðum.”

Fyrsti atvinnumað-Fyrsti atvinnumað-Fyrsti atvinnumað-Fyrsti atvinnumað-Fyrsti atvinnumað-
urinn frá Íslandiurinn frá Íslandiurinn frá Íslandiurinn frá Íslandiurinn frá Íslandi

– Snýst þá brettamennskan
um að gera hluti sem myndast
vel eða jafnvel um að vera
gott blaðaefni?

„Já, það gerir það, sem er í
rauninni pínulítið fyndið. Ef
þú ert duglegur við að selja
þig þá kemstu áfram. Það er
mikið skrifað um partý og þess

háttar og ef þú ert ofsalega
fyndinn og sniðugur þá kemstu
í blöðin. Stundum fannst mér
snjóbrettasenan eins og vin-
sældakeppni.”

– Kannski svolítið eins og
með fræga fólkið á Íslandi,
maður veit ekki endilega af
hverju það er frægt en það er í
öllum blöðum?

„Já, það má segja að þessi
heimur sé pínulítið þannig.
Sérstaklega hjá stelpunum,
það er ekki endilega aðalatr-
iðið að taka myndir af þeim
við að stökkva heldur að þær
séu voða sætar og fínar. Kann-
ski er voða ljótt að segja þetta
en þannig virkar bransinn.”

– Þú ferð út til Innsbruck, er
það nokkurs konar miðdepill í
snjóbrettaheiminum í Evrópu?

„Já, það er mjög fínt að vera
þar, Innsbruck er mjög mið-
svæðis.”

– Síðustu ár hefurðu upplif-
að það sem margir myndu
kalla ævintýri, en varla fékkstu
framann upp í hendurnar þó
þú hafir fengið samning við
Burton á sínum tíma. Þurftirðu
ekki að halda þér uppi úti og
harka við að koma þér fram-
færi?

„Jú, auðvitað hefur gengið
á ýmsu. Fyrsta árið slasaði ég
mig á ökkla stuttu áður en ég
fór út. Þá gat ég ekki verið
mikið á bretti og var aðallega
að vinna og skemmta mér.
Fyrstu tvö árin vann ég talsvert
á börum og við snjóbrettasjón-
varpsþátt sem statisti. Síðan
þegar ég komst á laun mátti ég
ekki vera með neinar skuld-
bindingar í Innsbruck því ég
var alltaf á ferðinni. Ég vann
kannski í tvær vikur á hverjum
stað og flakkaði þannig á milli
helstu skíðasvæðanna. Það var
mjög gaman en líka mjög lýj-
andi að búa í ferðatösku.”

– Ertu þá ekki með reynd-

ustu mönnum á Íslandi í þess-
ari brettamennsku úti í heimi?

„Eftir því sem ég best veit
er ég eini atvinnumaðurinn
sem hefur verið í þessu. Ég
hef ekki heyrt um að neinn
annar hafi verið á atvinnu-
mannasamning. Það er hægt
að vera á svokölluðum ama-
teur samning, þá færðu græjur,
fatnað og þannig, og stundum
greiddan einhvern ferðakostn-
að en ég held að ég sé sú eina
sem hafi verið á launum.

Síðasti samningurinn sem
ég hafði var upp á eitt ár en
síðan í vor vildu þeir fram-
lengja og ég átti að skrifa undir
til fjögurra ára. Þá átti ég að
fara til Kanada í myndatökur
en ég vildi ekki skuldbinda
mig svo lengi, mér fannst ég
búin að lifa þessu lífi. Ég hugs-
aði líka að ef ég myndi skuld-
binda mig til fjögurra ára þá
væri ég rétt að verða þrítug
þegar samningnum lyki og
með enga menntun. Auðvitað
er voðalega gaman að geta
rennt sér en ef ég færi þessa
leið þá stæði ég uppi með fínan
feril að baki en ekkert meira.”

Tognaði áTognaði áTognaði áTognaði áTognaði á
Flæmska hattinumFlæmska hattinumFlæmska hattinumFlæmska hattinumFlæmska hattinum
– Er ekki einmitt einkenni á

stórum skíðasvæðum að þar
eru alltaf einhverjir menn, sem
eru eins og leðurstaska í fram-
an með tuttugu ára gamla hár-
greiðslu, sem voru einu sinni
heitustu mennirnir á svæðinu?

„Jú, jú, skíðakennarar sem
eru pínulítið útbrunnir og enn-
þá að reyna að lifa forna frægð.
Ég hugsaði með mér að ég
vildi ekki skrifa undir þessa
samninga því ég get alveg
rennt mér á bretti þó það komi
ekki í blöðunum. Ég ætla að
fara í skóla og gæti það ekki ef
ég héldi brettamennskunni
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áfram, ég hefði ekki haft neinn
tíma til að læra.”

– Ertu ekki eftirsótt af því
þú ert svolítið brjáluð á brett-
inu? Eins og þú sért ekkert
hrædd við að detta og meiðast.

„Nei, ég er búinn að detta
allt mitt líf, labba á veggi og
er alltaf á hausnum. Þannig er
ég orðin mjög góð í að detta
og er ekkert hrædd við það.
Þegar ég var að renna mér á
Ísafirði, var ég alltaf með
strákunum og var ekkert að
slappa af þó ég væri stelpa og
gerði bara það sama og þeir.”

– Þú hefur nú sýnt það víðar
en á brettinu að þú ert kjarna-
kona, er ekki rétt að þú hafir
verið að vinna uppi á hálend-
inu við að járnabinda í stíflu?

 „Jú, ég var eitt sumar að
binda í Vatnsfellsvirkjun en
síðan var ég annað sumarið að
vinna við járnabindingar í
Reykjavík. Mér fannst þetta
mjög fín vinna, gott að vera
úti.”

– En var ekkert sérstakt að
vera í vinnubúðum uppi á há-
lendi með eintómum körlum?

„Peningurinn var þarna og
það var ekki hægt að eyða
neinu meðan maður var að
vinna þarna uppfrá. Mér fannst
það mjög gott að fara í vinnu-
búðir í tvo mánuði og safna
pening. Síðan var hægt að fara
út og halda sér uppi við snjó-
brettareiðina.”

– En þú sagðist hafa slasað
þig á ökkla áður en þú fórst út
fyrst, hvernig gerðist það?

„Ég fór út á Flæmska hattinn
á Orra ÍS og var að í fimm
vikur. Svo illa vildi til að í
fyrstu vikunni festi ég fótinn
uppi á dekki og varð fyrir ein-
hverju bakslagi með þeim af-
leiðingum að ég reif liðböndin
í ökklanum. Ég náði mér aldrei
almennilega af því. Tók bara
sex klukkustunda frí og hélt
svo áfram að vinna. Síðan
spáði ég ekkert í meiðslunum
fyrr en ég kom aftur út til Aust-
urríkis.”

Léleg í að selja sigLéleg í að selja sigLéleg í að selja sigLéleg í að selja sigLéleg í að selja sig
– Þú virðist engan veginn

vera smeyk við að takast á við
hluti sem liggja kannski ekki
beint við eða eru a.m.k. ekki
inni á dæmigerðri framabraut.
Þú hefðir getað farið í háskóla
og unnið á sambýli sem dæmi,
þannig virðist ófeimin við að
sveigja út af hinni týpísku
braut.

„Ég er bara ekkert týpísk og
vissi hvort eð er ekki hvað ég
ætlaði að læra. Ég útskrifaðist
sem stúdent frá Menntaskól-
anum á Ísafirði vorið 1999 og
ákvað að taka tvö ár í að víkka
sjóndeildarhringinn. Það fór
þannig að ég komst á séns í
snjóbrettunum og var í fjögur
ár þar til mér fannst nóg komið
og tímabært að setjast á rassinn
til að ákveða hvað maður ætti
að gera í lífinu.”

Ég hef lært gífurlega mikið
á því að vera ein og óháð þarna
úti þó auðvitað saknaði ég allt-
af Íslands og félaganna en
mamma sendi mér alltaf harð-
fisk um jólin og páskaegg um
páskana svo það bjargaðist.
Þetta ævintýri á eftir að gagn-
ast mér heilmikið í framtíð-
inni, ég er t.d. búin að ná þýsk-

unni ágætlega og stefni á að
halda í nám úti í Austurríki.
Þá get ég komið út úr því með
þriðja tungumálið og haft Alp-
ana við höndina til að renna
mér.”

– En þú fórst ekki beint á
snjóbrettið, hefurðu ekki alltaf
verið mjög kraftmikil og á
fullu í íþróttum?

„Jú, hjá mér var það annað
hvort allt eða ekkert, ég var
mjög mikið í sundi og skellti
mér líka í skvass. Spilaði með
Hjálmari heitnum Björnssyni
og var alveg á fullu. Síðan
ákvað ég að gerast töffari,
hætti íþróttaæfingunum og fór
að renna mér á snjóbretti.”

– Umgjörðin um snjóbrettin
er pínulítið öðruvísi en um
aðrar greinar, það er engin
klúbbur eða félag sem fólk
starfar innan heldur má segja
að snjóbrettaiðkunin einkenn-
ist meira af frumkvöðlastarf-
semi – fólk þarf að standa sig
í því að koma sér áfram á eigin
vegum?

„Margir sem ætla sér langt
á snjóbrettunum fá sér um-
boðsmann og ég var komin á
það stig að ef ég ætlaði að
halda áfram í að selja mig,
koma mér í blöðin og þess
háttar, þá þurfti ég að fá mér
umboðsmann því fyrirtækin
reyna náttúrlega að fá mann
eins ódýrt og hægt er. Ég var
svo léleg í að selja mig að ég
var allt of mikið að vinna fyrir
lítið. “

Þarf ekki að vera í flott-Þarf ekki að vera í flott-Þarf ekki að vera í flott-Þarf ekki að vera í flott-Þarf ekki að vera í flott-
um fötum á forsíðuum fötum á forsíðuum fötum á forsíðuum fötum á forsíðuum fötum á forsíðu

– Hafðirðu þá gaman að
þessu og varstu kannski ekkert
að stressa þig of mikið á
peningahliðinni?

„Misgaman, skulum við
segja. Þegar ég var orðin
samningsbundin fékk ég voða-
lega lítið að vera á þeim stöð-
um sem ég vildi vera, heldur
var bara send hingað í þangað
í myndatökur og þannig. Oft-
ast var það með einhverjum
snjóbrettastjörnum og frægum
ljósmyndurum en ég var ekkert
með mínum félögum sem tók
ánægjuna úr þessu. Daginn
sem ég ákvað að segja upp
samningunum hafði ég verið
á móti með öllum stjörnunum
sem á að vera voða gaman. Ég
var að gera hluti sem voru
mjög fínir en fékk ekki neitt
klapp á öxlina eða slíkt frá
þeim sem voru með mér. Ég
var að gera hluti sem sumir
strákarnir gátu ekki en það var
bara leiðinlegt, mér leið illa
að vera þarna. Næsta dag fór
ég á snjóbretti með vini mínum
frá Írlandi sem hafði byrjað að
renna sér fyrir sex mánuðum
og það var bara svo mikið
skemmtilegra, eintóm gleði og
hamingja. Þá fannst mér það
ekki spurning að losa mig út
úr atvinnumennskunni – ég get
vel farið á snjóbretti án þess
að koma í einhverjum tímarit-
um.

Ég er að þessu fyrst og
fremst fyrir mig en ekki til að
geta verið í flottum fötum á
forsíðu. Mér finnst  skemmti-
legast að vera á snjóbretti þeg-
ar fólk er virkilega að njóta
þess að vera með öðrum fé-

Brettakempur á Ísafirði um páska 1998. Frá vinstri Viðar Þorláksson, Edward Hoblyn, Sig-
urður Gunnar Aðalsteinsson, Ingvar Sveinsson, Aðalheiður og Sigurður Hólm Jóhannsson.

lögum og er ekki að keppast,
þar sem markmiðið er að hafa
gaman en ekki að fara stærra
eða meira en hinir.”

Víst heimboðVíst heimboðVíst heimboðVíst heimboðVíst heimboð
víða um heiminnvíða um heiminnvíða um heiminnvíða um heiminnvíða um heiminn

– Þú hefur þá staðið á tíma-
mótum, annað hvort að fara út
í umfangsmeiri og alvarlegri
útgerð eða hætta.

„Jú, ég átti að skrifa undir
nýja samninga síðasta vor og
fara beint út til Kanada og
vera þar í tvo mánuði á kostnað
Westbeach, en þá hefði ég
orðið föst í því í fjögur ár að
hlaupa í kringum snjóbretta-
senuna, selja mig og kynna,
og allt það.

Ég hefði ekki getað sest nið-
ur og reynt að stunda nám sam-
hliða heldur hefði þetta orðið
100% vinna og allt snúist í

kringum hana. Ég var ekki til-
búin í að daga uppi sem þrítug
fyrrverandi snjóbrettakempa –
kannski eyðileggja á mér lapp-
irnar af því ég þurfti að fara
svo stórt til að komast á þessa
eða hina forsíðuna. Þannig
valdi ég að hætta en halda
auðvitað áfram á snjóbretti en
ég ætla að gera aðra hluti en
bara það.”

– Margir myndu segja að
þetta væri draumurinn að
vinna við að ferðast um heim-
inn og njóta athygli, allt borg-
að undir þig, o.s.frv.

„Jú, það er voðalega gaman
og var það alveg í vissan tíma
en svo er það þreytandi að búa
í ferðatösku og það hættir að
vera gaman. Heldur innan-
tómt, að fara á einn stað á eftir
öðrum og muna síðan ekki
hvað staðirnir heita eða hver
er hvað. Minningarnar eru
ágætar en harkið er þreytandi.”

– Þú hlýtur að hafa hitt mikið
af fólki og kynnst mörgum.

„Jú, ég er mjög ánægð með
að halda alltaf sambandi við
fólk sem maður hefur kynnst
og þykir mikið til koma. Þann-
ig gæti ég farið víða í heimin-
um og átt svefnstað. Þannig
hefur maður fengið út úr þessu
pínulítið alþjóðlega sýn.“

Skíthrædd umSkíthrædd umSkíthrædd umSkíthrædd umSkíthrædd um
að allt færi í klessuað allt færi í klessuað allt færi í klessuað allt færi í klessuað allt færi í klessu
– Hefurðu einhverjar ráð-

leggingar handa snjóbretta-
fólki sem er að fikra sig áfram
og langar að reyna fyrir sér úti
í heimi?

„Ef fólk á sér draum og vill
fara út til að prufa, annað hvort
til að sjá hvar það stendur eða
bara kynnast því að renna á
skíðasvæðum úti í heimi, þá
er um að gera að stökkva af

stað og láta á það reyna. Fólk
lærir bara á því. Ef hlutirnir
ganga upp þá er það meiri-
háttar en annars hefur fólk
prufað og er reynslunni ríkara.

Fyrst þegar ég fór af stað
man ég eftir því að vera dauð-
hrædd um að missa af lestum
og flugvélum, kunna ekki
tungumálið og að allt færi í
klessu. Hlutirnir ganga upp
nema fólk vilji ekki að þeir
gangi upp.”

– En hefurðu fylgst með því
sem er að gerast hérna heima,
er mikið af efniviði?

„Ég hef bara ekkert farið á
skíðasvæði á Íslandi í tæp
fimm ár og þegar ég var hérna
á sínum tíma þá var ég bara
með félögunum á skíðasvæð-
inu á Ísafirði og fór ekkert til
Reykjavíkur, heldur var bara
heima að renna sér á lopa-
peysu. Þannig hef ég kannski
ekki fylgst mikið með því sem
hefur verið að gerast á Íslandi.”

– Heldurðu að þú verðir á
ferðinni um páskana og kíkir
á bretti þá?

„Það vildi reyndar svo illa
til að ég fór á hjólabretti í
haust og sleit liðband í öðrum
ökklanum. Nú er ég í sjúkra-
þjálfun og er að reyna að
byggja mig upp. Ég hef ekkert
farið á bretti síðan í september
eða október, þannig er ég að
reyna að vera skynsöm og
halda mig frá þessu.

Kannski verð ég komin á
lappirnar til að fara á Snæ-
fellsjökul í vor. Þar hefur
Bjarni Þór, sonur séra Valdi-
mars á Suðureyri, verið að
byggja upp árlegan snjóbretta-
viðburð sem kallast Iceland-
ParkProject.com. Honum hef-
ur tekist að laða að kostunar-
aðila og þangað eru farnir að
koma ljósmyndarar og blaða-
menn auk snjóbrettamanna
náttúrlega. Enda eru aðstæður
einstakar, seinni hluta vors og
alveg fram í byrjun júní þegar
veðrið er orðið gott og bjart
úti, til að renna sér uppi á jökli
og horfa niður á sjó.”

– Hvaða nám stefnirðu á?
„Ég var kominn inn í þýsku

í háskólanum í Innsbruck og
stefni á að komast í sjúkra-
þjálfun. Þar er líka mjög góður
íþróttaháskóli svo ég er að spá
í annað hvort, það á eftir að
skýrast betur“, sagði Aðal-
heiður Ýr Gestsdóttir snjó-
brettadrottning frá Ísafirði.

– kristinn@bb.is

Auglýsingamynd sem var tekin fyrir Duotone og prýddi júlímánuð dagatals snjóbrettatímaritsins Pleasure fyrir árið 2003.
Þarna er Aðalheiður að renna sér í Achensee í Austurríki.
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Eldur kviknaði í bílskúr við
Traðarland 12 í Bolungarvík í
síðustu viku. Mikinn reyk
lagði frá bílskúrnum þegar
slökkvilið kom á vettvang. Þó-
nokkrar skemmdir urðu á
skúrnum sem og á bíl sem þar
var inni. Vonskuveður var í
Bolungarvík þegar eldurinn

kom upp.
Að sögn Ólafs Benedikts-

sonar, slökkviliðsstjóra í Bol-
ungarvík, hefði eldurinn hæg-
lega getað læst sig í nærliggj-
andi íbúðarhús ef slökkvilið
hefði verið litlu seinna á ferð-
inni.

„Ef eldurinn hefði fengið

að halda áfram í nokkrar mín-
útur í viðbót og náð sér á strik
þá hefði hann líklega farið yfir.
Sjálfsagt hefðu fimm mínútur
skilið þarna á milli en þetta
fór sem betur fer vel eins og
oftast gerist“, sagði Ólafur.
Hann segir slökkvistarf hafa
gengið vel.   – kristinn@bb.is

Eldur kviknaði í bílskúr í Bolungarvík

Eldurinn hefði getað
læst sig í íbúðarhúsið

Frumkvöðull ársins í Ísafjarðarbæ útnefndur öðru sinni

Óskað eftir tilnefningum frá almenningi
Atvinnumálanefnd Ísafjarð-

arbæjar hyggst útnefna Frum-
kvöðul ársins 2003 og óskar
eftir tilnefningum frá bæjar-
búum. Í fyrra hlaut Hraðfrysti-
húsið - Gunnvör hf. viðurkenn-
inguna en þá var hún veitt í
fyrsta skiptið. Viðurkenningin
er ætluð er til hvatningar þeim

sem sýna frumkvæði í málum
er varða bæjarfélagið og sam-
borgarana og er ætlunin að
veita hana árlega. Hún getur
fallið í skaut hvort heldur er
einstaklingi, fyrirtæki eða
stofnun.

Við veitingu viðurkenning-
arinnar verður einkum litið til

framlags til eflingar atvinnu
eða menntun og til meiri fjöl-
breytni í atvinnu, menntun eða
afþreyingu. Einnig verður
hugað að auknum sýnileika
bæjarfélagsins á landsvísu eða
sérstökum árangri eða fram-
taki á sviði þróunar á vöru,
þjónustu eða markaðssetn-

ingu.
Markmið viðurkenningar-

innar er að vekja athygli á ár-
angri fyrirtækja, stofnana eða
einstaklinga og á Ísafjarðarbæ
sjálfum sem athafnabæ. Í þeim
bæjarfélögum þar sem þessi
háttur er hafður er gjarna er
leitað eftir tilnefningum frá

stofnunum og fyrirtækjum
sem tengjast atvinnulífinu. At-
vinnumálanefnd Ísafjarðar-
bæjar vill stækka þennan sjón-
deildarhring með því að leita
einnig eftir tilnefningum frá
almenningi.

Atvinnumálanefnd óskar
því hér með eftir rökstuddum

tilnefningum sem eiga að ber-
ast bréflega á skrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar, Hafnarstræti 1,
merkt Frumkvöðull ársins, eða
í tölvupósti til nefndarinnar á
netfangið runaroli@isafjord-
ur.is. Nánari upplýsingar veitir
Rúnar Óli Karlsson, atvinnu-
málafulltrúi Ísafjarðarbæjar.

Guðni Geir Jóhannesson á Ísafirði

Kaupir Bílaverk-
stæði Ísafjarðar
Guðni Geir Jóhannesson á

Ísafirði hefur keypt Bílaverk-
stæði Ísafjarðar af Halldóri
Halldórssyni og Jóhanni Pétri
Ragnarssyni sem hafa rekið
fyrirtækið um árabil. Guðni
Geir segir ætlunina að reka
fyrirtækið sem sjálfstæða ein-
ingu, fyrst um sinn. Um er að
ræða réttingar- og bílaspraut-
unarverkstæði.

„Það má segja að maður sé
að styrkja stöðu sína á mark-

aðinum fyrir bifreiðaþjónustu.
Mér bauðst fyrirtækið til
kaups í vor en síðan hafði ég
ekki velt því mikið fyrir mér
þar til nú“, segir Guðni Geir.
Hann segir ákveðin samlegð-
aráhrif vera fyrir hendi milli
Bílaverkstæðis Ísafjarðar og
þeirra fyrirtækja sem hann reki
í dag.

Guðni Geir segir breytingar
á rekstrinum ekki fyrirhugaðar
fyrst um sinn og núverandi

starfsmenn fyrirtækisins muni
starfa þar áfram. „Verkefna-
staðan er góð og það væri þá
helst að við bættum við okkur
manni en það liggur ekki fyrir
ennþá“, sagði Guðni Geir.

Bílaverkstæði Ísafjarðar er
við Seljalandsveg á Ísafirði í
sama húsi og Bifreiðaverk-
stæði Sigurðar og Stefáns sem
nýverið sameinaðist Bifreiða-
þjónustu FMG.

– kristinn@bb.is

Halldór Halldórsson og Jóhann Pétur Ragnarsson hafa rekið
Bílaverkstæði Ísafjarðar um árabil og munu starfa þar áfram.

Guðni G. Jóhannesson, eig-
andi Bifreiðaþjónustu FMG.

Skrifstofa Héraðssambands Vestfirðinga

Flutt að Hrannagötu
Skrifstofa HSV hefur

verið flutt úr Mánagötu á
Ísafirði í Hrannargötu þar

sem skrifstofa unglinga-
landsmóts ungmennafé-

laganna var í sumar. Karl
Jónsson framkvæmdastjóri

HSV, segir hið nýja hús-
næði stærra og betur stað-

sett. Nú verði skrifstofa
sambandsins betur í al-
faraleið en áður. Hann

segir fundaraðstöðu góða á
nýju skrifstofunni en auk
þess sé ætlunin að koma
upp aðstöðu til að selja

fatnað héraðssambandsins.
Húsið er á sölu og því

segir Karl ekki um fram-
tíðarlausn að ræða. „Það

hvílir á mönnum að koma
húsnæðismálunum í varan-

legt horf svo við þurfum
ekki að vera á flakki en

sem bráðabirgðahúsnæði er

þetta í fínu lagi“, sagði Karl.
Skrifstofan hefur fasta

opnunartíma á milli kl. 9 og
12 og 13-15 virka daga.

Síminn er sá sami 456
5434, faxnúmerið

888 7292.
 – kristinn@bb.is

Ný húsakynni skrifstofu HSV við Hrannargötu.
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Skip Hraðfrystihússins – Gunnvarar komu með 12.800 tonn að landi á síðasta ári

Afli skipa Hraðfrystihúss-
ins-Gunnvarar hf. var 12.797
tonn á síðasta ári og aflaverð-
mætið var um 1.615 milljónir
króna. Þetta kemur fram á
heimasíðu fyrirtækisins.

Frystitogarinn Júlíus Geir-
mundsson var sem fyrr afla-
hæsta skip félagsins. Afli hans
var 4.568 tonn á síðasta ári að
verðmæti 776 milljónir króna.

Afli Páls Pálssonar var
4.413 tonn að aflaverðmæti
447 milljónir króna. Sé afli
skipa félagsins borinn saman
milli áranna 2003 og 2002
kemur í ljós að aflinn í tonnum

Aflaverðmætið minnkaði um 20%
talið er svipaður þ.e. afli ársins
2002 var 12.668 tonn. Mikill
samdráttur er hinsvegar í
aflaverðmæti milli ára. Afla-
verðmætið árið 2002 var 2.020
milljónir króna þannig að sam-
dráttur er í verðmæti um 20%
á milli ára.

Þyngst vegur samdráttur í
aflaverðmæti Júlíusar Geir-
mundssonar. Aflaverðmæti
hans var 1.134 milljónir króna
á árinu 2002 og hefur afla-
verðmætið því dregist saman
um 31,5% á milli ára þrátt
fyrir að aflinn í tonnum talið
sé svipaður.           – hj@bb.is Júlíus Geirmundsson ÍS 270, frystiskip Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., í Hnífsdal.

Ísafjarðarhöfn

Nýr hafnsögubátur
verði keyptur fljótlega

Guðmundur M. Kristjáns-
son, hafnarstjóri Ísafjarðar-
bæjar segir að í samvinnu við
Siglingastofnun sé ætlunin að
finna nýjan hafnsögubát fyrir
Ísafjarðarhöfn og stefnt á að
fljótlega verði hægt að taka
ákvörðun um kaup eða smíði

hans.
Í fjárlögum ársins er gefin

heimild til kaupa á hafnsögu-
báti. Ríkið mun greiða 75% af
kaupverðinu allt að 43 milljón-
um króna. Hafnsögubáturinn
Þytur hefur lengi þjónað Ísa-
fjarðarhöfn en fram hefur

komið að hann þykir farinn að
kalla á dýrt viðhald og ekki
vera nægjanlega öflugur tog-
bátur til að sinna t.d. stórum
skemmtiferðaskipum sem
koma til hafnarinnar í auknum
mæli.

– kristinn@bb.is
Sundahöfnin á Ísafirði.

Til áréttingar vegna fréttar um rækjuvinnslu í Súðavík

Aldrei rætt um
lokun vinnslunnar

Í frétt hér í blaðinu í síðustu
viku var fjallað um hugmyndir
sem sagðar eru uppi um breyt-
ingu á eignarhaldi og rekstri
rækjuvinnslu Hraðfrystihúss-
ins - Gunnvarar hf. í Súðavík.
Í framhaldi af tilvitnun ann-
arra fjölmiðla í frétt bb.is gætti
þess misskilnings að tekin
hefði verið ákvörðun um lok-
un verksmiðjunnar.

Ómar Már Jónsson sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps stað-

festi í samtali við bb.is að til-
vitnun annarra fjölmiðla hefði
valdið miklum misskilningi
meðal fólks í Súðavík og hefði
fólk þar staðið í þeirri mein-
ingu að tekin hefði verið
ákvörðun um lokun verk-
smiðjunnar.

Um breytingar á starfsemi
verksmiðjunnar og því síður
lokun verksmiðjunnar hefði
aldrei verið rætt né neitt hefði
komið fram sem gæfi tilefni

til að gera ráð fyrir því. Hugs-
anlegar breytingar á eignar-
haldi hefðu verið ræddar
óformlega eins og fram kemur
í fréttinni. Innan hreppsnefnd-
ar færi fram á næstu dögum
formleg umræða og mat á
þeirri stöðu sem væri komin
upp og hver yrðu viðbrögð
hreppsnefndar við boðuðu
yfirtökutilboði í hlutabréf
hreppsins í HG.

–hj@bb.is

Rækjuverksmiðja HG í Súðavík.
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STAKKUR SKRIFAR

Hálaunamenn í heilbrigðisþjónustu
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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.

ÚTBOÐ FERÐAÞJÓNUSTU FATLAÐRA
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
ferðaþjónustu fatlaðra.
Verkið felst í akstri fatlaðra og aldrað-
ra einstaklinga, svo sem milli heimil-
is og stofnana, þegar viðkomandi get-
ur ekki nýtt sér almenna ferðaþjónustu
eða ferðast á eigin vegum.
Útboðsgögn liggja frammi á tækni-
deild Ísafjarðarbæjar. Skilafrestur til-
boða er miðvikudaginn 4. febrúar nk.
kl. 11:00.
Allar nánari upplýsingar veitir tækni-
deild Ísafjarðarbæjar.

Smáauglýsingar

Til sölu er Britax barnabílstóllTil sölu er Britax barnabílstóllTil sölu er Britax barnabílstóllTil sölu er Britax barnabílstóllTil sölu er Britax barnabílstóll
fyrir 0-13 kg. Tjónlaus og velfyrir 0-13 kg. Tjónlaus og velfyrir 0-13 kg. Tjónlaus og velfyrir 0-13 kg. Tjónlaus og velfyrir 0-13 kg. Tjónlaus og vel
með farinn. Einnig er til sölumeð farinn. Einnig er til sölumeð farinn. Einnig er til sölumeð farinn. Einnig er til sölumeð farinn. Einnig er til sölu
skiptiborð með baðkari. Fæst fyr-skiptiborð með baðkari. Fæst fyr-skiptiborð með baðkari. Fæst fyr-skiptiborð með baðkari. Fæst fyr-skiptiborð með baðkari. Fæst fyr-
ir lítið. Uppl. í símum 456 4262ir lítið. Uppl. í símum 456 4262ir lítið. Uppl. í símum 456 4262ir lítið. Uppl. í símum 456 4262ir lítið. Uppl. í símum 456 4262
og 849 5332 eftir kl. 17.og 849 5332 eftir kl. 17.og 849 5332 eftir kl. 17.og 849 5332 eftir kl. 17.og 849 5332 eftir kl. 17.

Óska eftir að kaupa gönguskíði.Óska eftir að kaupa gönguskíði.Óska eftir að kaupa gönguskíði.Óska eftir að kaupa gönguskíði.Óska eftir að kaupa gönguskíði.
Uppl. í síma 456 4174.Uppl. í síma 456 4174.Uppl. í síma 456 4174.Uppl. í síma 456 4174.Uppl. í síma 456 4174.

Til leigu er 5 herb. íbúð á bestaTil leigu er 5 herb. íbúð á bestaTil leigu er 5 herb. íbúð á bestaTil leigu er 5 herb. íbúð á bestaTil leigu er 5 herb. íbúð á besta
stað á eyrinni. Uppl. í Noregi ístað á eyrinni. Uppl. í Noregi ístað á eyrinni. Uppl. í Noregi ístað á eyrinni. Uppl. í Noregi ístað á eyrinni. Uppl. í Noregi í
síma 00 47 9264 6003.síma 00 47 9264 6003.síma 00 47 9264 6003.síma 00 47 9264 6003.síma 00 47 9264 6003.

Óska eftir 90 cm barnaskíðum.Óska eftir 90 cm barnaskíðum.Óska eftir 90 cm barnaskíðum.Óska eftir 90 cm barnaskíðum.Óska eftir 90 cm barnaskíðum.
Uppl. gefur Heiða í s. 692 1105.Uppl. gefur Heiða í s. 692 1105.Uppl. gefur Heiða í s. 692 1105.Uppl. gefur Heiða í s. 692 1105.Uppl. gefur Heiða í s. 692 1105.

Til sölu er ADSL (USB) módem,Til sölu er ADSL (USB) módem,Til sölu er ADSL (USB) módem,Til sölu er ADSL (USB) módem,Til sölu er ADSL (USB) módem,
einnig ISDN (USB) módem.einnig ISDN (USB) módem.einnig ISDN (USB) módem.einnig ISDN (USB) módem.einnig ISDN (USB) módem.
Uppl. í síma 456 4174.Uppl. í síma 456 4174.Uppl. í síma 456 4174.Uppl. í síma 456 4174.Uppl. í síma 456 4174.

Óska eftir að kaupa 150 cmÓska eftir að kaupa 150 cmÓska eftir að kaupa 150 cmÓska eftir að kaupa 150 cmÓska eftir að kaupa 150 cm
skíði. Uppl. í síma 456 4445.skíði. Uppl. í síma 456 4445.skíði. Uppl. í síma 456 4445.skíði. Uppl. í síma 456 4445.skíði. Uppl. í síma 456 4445.

Óska eftir fataskáp. UpplýsingarÓska eftir fataskáp. UpplýsingarÓska eftir fataskáp. UpplýsingarÓska eftir fataskáp. UpplýsingarÓska eftir fataskáp. Upplýsingar
í síma 849 5039.í síma 849 5039.í síma 849 5039.í síma 849 5039.í síma 849 5039.

10 vikna kettlingur fæst gefins.10 vikna kettlingur fæst gefins.10 vikna kettlingur fæst gefins.10 vikna kettlingur fæst gefins.10 vikna kettlingur fæst gefins.
Uppl. í síma 867 7804.Uppl. í síma 867 7804.Uppl. í síma 867 7804.Uppl. í síma 867 7804.Uppl. í síma 867 7804.

Til leigu er einstaklings- og 4raTil leigu er einstaklings- og 4raTil leigu er einstaklings- og 4raTil leigu er einstaklings- og 4raTil leigu er einstaklings- og 4ra
herb. íbúðir. Lausar um næstuherb. íbúðir. Lausar um næstuherb. íbúðir. Lausar um næstuherb. íbúðir. Lausar um næstuherb. íbúðir. Lausar um næstu
mánaðarmót. Sér inngangur ogmánaðarmót. Sér inngangur ogmánaðarmót. Sér inngangur ogmánaðarmót. Sér inngangur ogmánaðarmót. Sér inngangur og
sanngjörn leiga. Upplýsingar ísanngjörn leiga. Upplýsingar ísanngjörn leiga. Upplýsingar ísanngjörn leiga. Upplýsingar ísanngjörn leiga. Upplýsingar í
síma 899 0742.síma 899 0742.síma 899 0742.síma 899 0742.síma 899 0742.

Til sölu er ungbarnabílstóll, fæstTil sölu er ungbarnabílstóll, fæstTil sölu er ungbarnabílstóll, fæstTil sölu er ungbarnabílstóll, fæstTil sölu er ungbarnabílstóll, fæst
fyrir lítið. Uppl. í s. 456 3172.fyrir lítið. Uppl. í s. 456 3172.fyrir lítið. Uppl. í s. 456 3172.fyrir lítið. Uppl. í s. 456 3172.fyrir lítið. Uppl. í s. 456 3172.

Til sölu er Hyster lyftari, 2,5Til sölu er Hyster lyftari, 2,5Til sölu er Hyster lyftari, 2,5Til sölu er Hyster lyftari, 2,5Til sölu er Hyster lyftari, 2,5
tonna, með húsi, snúningu ogtonna, með húsi, snúningu ogtonna, með húsi, snúningu ogtonna, með húsi, snúningu ogtonna, með húsi, snúningu og
gámagengur. Mjög gott eintak.gámagengur. Mjög gott eintak.gámagengur. Mjög gott eintak.gámagengur. Mjög gott eintak.gámagengur. Mjög gott eintak.
Uppl. í síma 895 4115.Uppl. í síma 895 4115.Uppl. í síma 895 4115.Uppl. í síma 895 4115.Uppl. í síma 895 4115.

Halló! Grunnvíkingar og aðrirHalló! Grunnvíkingar og aðrirHalló! Grunnvíkingar og aðrirHalló! Grunnvíkingar og aðrirHalló! Grunnvíkingar og aðrir
góðir nágrannar! Hið árlegagóðir nágrannar! Hið árlegagóðir nágrannar! Hið árlegagóðir nágrannar! Hið árlegagóðir nágrannar! Hið árlega
þorrablót Átthagafélags Grunna-þorrablót Átthagafélags Grunna-þorrablót Átthagafélags Grunna-þorrablót Átthagafélags Grunna-þorrablót Átthagafélags Grunna-
víkurhrepps verður haldið í Fé-víkurhrepps verður haldið í Fé-víkurhrepps verður haldið í Fé-víkurhrepps verður haldið í Fé-víkurhrepps verður haldið í Fé-
lagsheimilinu í Hnífsdal 7. febr.lagsheimilinu í Hnífsdal 7. febr.lagsheimilinu í Hnífsdal 7. febr.lagsheimilinu í Hnífsdal 7. febr.lagsheimilinu í Hnífsdal 7. febr.
Mætum öll! Nefndin.Mætum öll! Nefndin.Mætum öll! Nefndin.Mætum öll! Nefndin.Mætum öll! Nefndin.

Okkur vantar aðstoð strax á sauð-Okkur vantar aðstoð strax á sauð-Okkur vantar aðstoð strax á sauð-Okkur vantar aðstoð strax á sauð-Okkur vantar aðstoð strax á sauð-
fjárbú til úti- og inniverka. Að-fjárbú til úti- og inniverka. Að-fjárbú til úti- og inniverka. Að-fjárbú til úti- og inniverka. Að-fjárbú til úti- og inniverka. Að-
eins samviskusamur einstaklingureins samviskusamur einstaklingureins samviskusamur einstaklingureins samviskusamur einstaklingureins samviskusamur einstaklingur
kemur til greina. Upplýsingar íkemur til greina. Upplýsingar íkemur til greina. Upplýsingar íkemur til greina. Upplýsingar íkemur til greina. Upplýsingar í
síma 471 3034 eftir kl. 20.síma 471 3034 eftir kl. 20.síma 471 3034 eftir kl. 20.síma 471 3034 eftir kl. 20.síma 471 3034 eftir kl. 20.

Þorrablót Kvenfélagsins HvatarÞorrablót Kvenfélagsins HvatarÞorrablót Kvenfélagsins HvatarÞorrablót Kvenfélagsins HvatarÞorrablót Kvenfélagsins Hvatar
verður haldið í Félagsheimilinu íverður haldið í Félagsheimilinu íverður haldið í Félagsheimilinu íverður haldið í Félagsheimilinu íverður haldið í Félagsheimilinu í
Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.
Miðapantanir hjá Rúnu í símaMiðapantanir hjá Rúnu í símaMiðapantanir hjá Rúnu í símaMiðapantanir hjá Rúnu í símaMiðapantanir hjá Rúnu í síma
456 3590 og Elínu í síma 456456 3590 og Elínu í síma 456456 3590 og Elínu í síma 456456 3590 og Elínu í síma 456456 3590 og Elínu í síma 456
3593. Allir velkomnir!3593. Allir velkomnir!3593. Allir velkomnir!3593. Allir velkomnir!3593. Allir velkomnir!

Óska eftir að kaupa 100 cm löngÓska eftir að kaupa 100 cm löngÓska eftir að kaupa 100 cm löngÓska eftir að kaupa 100 cm löngÓska eftir að kaupa 100 cm löng
skíði. Uppl. gefur Berglind í símaskíði. Uppl. gefur Berglind í símaskíði. Uppl. gefur Berglind í símaskíði. Uppl. gefur Berglind í símaskíði. Uppl. gefur Berglind í síma
456 4727.456 4727.456 4727.456 4727.456 4727.

Hefur þú áhuga á að læra svæða-Hefur þú áhuga á að læra svæða-Hefur þú áhuga á að læra svæða-Hefur þú áhuga á að læra svæða-Hefur þú áhuga á að læra svæða-
nudd? Uppl. í síma 893 4857.nudd? Uppl. í síma 893 4857.nudd? Uppl. í síma 893 4857.nudd? Uppl. í síma 893 4857.nudd? Uppl. í síma 893 4857.

Óska eftir skíðaklossum nr. 33,Óska eftir skíðaklossum nr. 33,Óska eftir skíðaklossum nr. 33,Óska eftir skíðaklossum nr. 33,Óska eftir skíðaklossum nr. 33,
ódýrum eða gefins. Uppl. í símaódýrum eða gefins. Uppl. í símaódýrum eða gefins. Uppl. í símaódýrum eða gefins. Uppl. í símaódýrum eða gefins. Uppl. í síma
456 5169.456 5169.456 5169.456 5169.456 5169.

Til sölu er MMC Pajero árg. 93.Til sölu er MMC Pajero árg. 93.Til sölu er MMC Pajero árg. 93.Til sölu er MMC Pajero árg. 93.Til sölu er MMC Pajero árg. 93.
Uppl. gefur Skúli í s. 894 0899.Uppl. gefur Skúli í s. 894 0899.Uppl. gefur Skúli í s. 894 0899.Uppl. gefur Skúli í s. 894 0899.Uppl. gefur Skúli í s. 894 0899.

Hæ! Ég er komin
aftur til að klippa

á Ametyst.
Kveðja,

Helga Guðrún,
sími 456 3310.

Nú hafa sérfræðilæknar samið við heilbrigðisyfirvöld og sjúklingar þeirra
geta á ný fengið endurgreitt frá Tryggingastofnun ríkisins. Mikið gekk á í fjöl-
miðlum og ummæli féllu um kröfur lækna og hvort þeir væru eða væru ekki að
fara fram á tvöfalt kerfi, annað innan ramma heilbrigðisþjónustunnar, sem
greitt væri fyrir af almannafé og hitt sem gerði þeim ríku unnt að kaupa þjónust-
una án afskipta hins opinbera. Deilunni lauk sem betur fer og nú komast hinir
almennu borgarar til læknanna á ný án yfirþyrmandi útgjalda.

Enginn einn málaflokkur tekur meira til sín af almannafé en heilbrigðiskerfið.
Öll viljum við góða heilbrigðisþjónustu en hún kostar peninga, sem að mestu
koma úr vösum skattgreiðenda sjálfra. Heilbrigðiskerfið er flókið, en fæstum
okkar er það ljóst, enda viljum við bara fá þjónustu þegar við þurfum hana eða
teljum okkur þurfa hana eftir atvikum. Okkur finnst við alltaf borga of mikið
fyrir að leita til læknis eða á náðir sjúkrhúsa og sjúkrastofnana. Flestir hafa sem
betur fer góða sögu að segja af skiptum við heilbrigðiskerfið, en aðrir láta verr
af samskiptum sínum við það. Eitt er sérkennilegt að margra mati við kerfið.
Sömu læknarnir vinna bæði sem launamenn og verktakar hjá almenningi. Sagt
hefur verið sami læknirinn skeri upp á sjúkrahúsi fyrir hádegi og þá sem laun-
þegi, en eftir hádegið á eigin stofu og þá er hann orðinn verktaki, en í báðum
tilvikunum rennur greiðsla úr sameiginlegum sjóðum skattborgaranna til hans.

Eitt skal tekið fram. Ekki er verið að gagnrýna að læknar hafi góð laun. Þeir

eiga skilið að fá sæmilega greitt fyrir störf sín eins og reyndar allir aðrir. Á hinn
bóginn velta margir því fyrir sér á tímum niðurskurðar á stóra sjúkrahúsinu í
Reykjavík, Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi, hver hlutur lækna er í launa-
kostnaði, sem sagður er nema 70% af heildarútgjöldum. Það hefur aldrei verið
rætt, en ljóst er auðvitað að hann er umtalsverður. Þá vakna spurningar um það
hvort eðlilegt sé í raun, að læknar starfi með þeim tvískipta hætti sem gerður var
að umtalsefni hér að framan. Ekki er vitað til þess að aðrir heilbrigðisstarfsmenn
vinni á þessum kjörum, að vera ýmist launþegar eða verktakar. Væri ekki hægt
að fjölga aðgerðum á sjúkrahúsum og nýta þannig krafta læknanna betur á
vinnustðanum, fremur en að þeir fari á milli staða sama daginn til að sinna
sjúklingum?

Kjarni málsins er sá, að heilbrigðisþjónustan er okkur kær. Fyrr eða síðar
kemur að því að við þurfum öll að nýta okkur þjónustuna. Við greiðum hana
hvort eð er beint eða óbeint. Alltof lítið heyrist frá læknum um niðurskurðinn
á stóra sjúkrhúsinu, annað en þeir vilji fresta aðgerðum til samdráttar, en á það
var ekki hlustað. Lítið hefur verið fjallað um hagræðingu innan húss og ekkert
um að menn starfi hjá aðeins einum vinnuveitanda. Þó er það kunn staðreynd
að læknar teljast til hálaunamanna á íslenskan mælikvarða, en jafnframt að
vinnutími þeirra margra sé langur. Nú er komið að því að skoða stöðu þeirra í
hagræðingunni.

Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra skrifar

Hvers vegna línuívilnun?
Að undanförnu hafa verið

miklar umræður um svokall-
aða línuívilnun. Síðast hlust-
aði ég á gagnrýni þess mæta
manns Friðriks J. Arngríms-
sonar, framkvæmdastjóra
LÍÚ, þar sem hann kenndi línu-
ívilnunina þremur nafngreind-
um þingmönnum. Það er ekki
sanngjarnt. Lögfesting línu-
ívilnunar er á ábyrgð stjórnar-
flokkanna. Og hún var sam-
þykkt á Landsfundi Sjálfstæð-
isflokksins og rataði inn í
stjórnarsáttmála ríkisstjórnar-
innar.

Loforð um línuívilnunLoforð um línuívilnunLoforð um línuívilnunLoforð um línuívilnunLoforð um línuívilnun

Sérstök ívilnun, sem felur í
sér að auka aflaheimildir fyrir
einn flokk útgerðar, hlaut að
verða umdeild. Spurt hefur
verið hvers vegna var veitt lof-
orð um línuívilnun? Og það er
ástæða til þess að rifja upp
hver er aðdragandi þess að lög-
um um stjórn fiskveiða var
breytt til hagsbóta fyrir þá sem
stunda línuútgerð. Rétt er að
taka fram, áður en lengra er
haldið, að ég er og hef verið
stuðningsmaður aflamarks-
kerfisins af þeirri ástæðu að
ég tel það skapa hagkvæmni
og stöðugleika. Á því hafa þó
verið gallar sem smátt og smátt
hafa verið lagfærðir og því
verki er ekki endanlega lokið
þó engar kollsteypur megi
verða líkt og stjórnarand-
stöðuflokkarnir boðuðu fyrir
kosningar s.l. vor.

Um afstöðu mína, til kvóta-
kerfisins og nauðsynlegra
breytinga á því, má lesa bæði
á heimasíðu minni og í dag-
blöðum þann tíma sem ég hef
setið á Alþingi. Sú grein sem
ég vil einkum vitna til bar yfir-
skriftina „Hver er sáttaleiðin í
sjávarútvegi?” Ég tel þau sjón-
armið mín, sem þar eru sett
fram, enn í fullu gildi.

að láta berast með straumnum.
Þjóðin þarf staðfasta stjórn-
málamenn sem skynja vel
hvenær aðgerða og breytinga
er þörf í þágu heildarhags-
muna. Það var gert með breyt-
ingum á lögunum um stjórn
fiskveiða þar sem veitt er sér-
stök takmörkuð línuívilnun.
Þær breytingar eiga ekki að
ógna stöðugleika eða heildar-
hagsmunum í sjávarútvegi.

Aðdragandi kosn-Aðdragandi kosn-Aðdragandi kosn-Aðdragandi kosn-Aðdragandi kosn-
inga og línuívilnuninga og línuívilnuninga og línuívilnuninga og línuívilnuninga og línuívilnun

Ritari þessa pistils hefur tek-
ið þátt í kosningabaráttu sem
frambjóðandi frá árinu 1982.
Engar kosningar og aðdrag-
andi þeirra hafa verið jafn
harðvítugar og kosningarnar
síðastliðið vor. Það sem mestu
skipti í því sambandi í Norð-
vesturkjördæmi voru deilur
um sjávarútvegsmál og þá nær
eingöngu um lögin um stjórn
fiskveiða. Það er engin ástæða
til þess að draga fjöður yfir
það að Frjálslyndi flokkurinn
og Samfylkingin settu fram
gagnrýni á fiskveiðistjórnun-
arkerfið sem snerti marga og
fékk fólkið í landinu til þess
að efast um réttmæti kerfisins.
Það voru einungis blindir
menn sem ekki sáu í hvað
stefndi á hinum pólitíska vett-
vangi. Ég upplifði meiri um-
ræður og meiri gagnrýni á fisk-
veiðistjórnunarkerfið en áður.
Þær umræður fóru ekki ein-
ungis fram á bryggjum við sjó-
menn eða við fiskverkafólk.
Fólk úr öllum stéttum setti
fram harkalega gagnrýni á
fiskveiðistjórnunarkerfið.

Veik staða margra sjávar-
byggða, byggðaröskun og
flutningur aflaheimilda milli
byggðarlaga, sem auðvitað
verður aldrei hægt að komast
hjá, varð tilefni til stöðugra
árása á stjórnarflokkanna.
Þessar deilur um fiskveiði-
stjórnunarkerfið ógnuðu stöðu
stjórnarflokkanna í aðdrag-
anda kosninganna. Yfirboð og
andstaða við kvótakerfið náðu
eyrum mjög margra sem virt-
ust tilbúnir til þess að hlusta á
forystumenn Frjálslynda
flokksins sem gerði flokkinn
út á óánægju með kvótakerfið.
Samfylkingin fór mjög í sama

Gagnrýni útgerðarmanna inn-
an LÍÚ, sem gera ekki út á
línu, er skiljanleg en þeir aðilar
verða að meta aðstæður í ljósi
þeirrar stöðu sem uppi var á
hinum pólitíska vettvangi.
Landinu verður að stjórna með
lögum og stjórnvaldsaðgerð-
um sem styðjast við vilja
meirihluta Alþingis.

Sturla Böðvarsson,
samgönguráðherra.

farið og náði á tímabili ár-
angri með sína vitlausu fyrn-
ingarleið. Það var við þessar
aðstæður sem umræðan um
línuívilnun og fleiri breytingar
á kerfinu hófst.

Sjálfstæðismenn hafaSjálfstæðismenn hafaSjálfstæðismenn hafaSjálfstæðismenn hafaSjálfstæðismenn hafa
forustu um breytingarforustu um breytingarforustu um breytingarforustu um breytingarforustu um breytingar

á kvótakerfinuá kvótakerfinuá kvótakerfinuá kvótakerfinuá kvótakerfinu

Það hefur komið í hlut Sjálf-
stæðisflokksins að ganga til
sátta um fiskveiðistjórnunar-
kerfið með endurbótum á því.
Það gerðist einnig að þessu
sinni og stefnan um línuíviln-
un í stað byggðakvóta var
mörkuð á Landsfundi Sjálf-
stæðisflokksins.

Það er mitt mat að hóflegar
viðbætur, sem línuívilnunin
færir útgerðum, hafi leitt til
þess að meiri sátt er um kerfið
en annars hefði verið. Útvegs-
menn og aðrir þeir, sem gera
sér grein fyrir mikilvægi stöð-
ugleika í sjávarútvegi, verða
að sætta sig við þær breytingar
sem sátt varð um. Það er besta
tryggingin fyrir sjávarbyggð-
irnar og þá sem eiga allt sitt
undir því að afkoma í sjávar-
útvegi verði sem mest og best.
Það er skylda þingmanna og
ráðherra að leita sátta, en hafa
forystu um breytingar án þess

Sturla Böðvarsson.

Hallgrímur Kjartansson,
fyrrverandi yfirlæknir á Heil-
brigðisstofnuninni í Ísafjarð-
arbæ hefur verið ráðinn yfir-
læknir Heilbrigðisstofnunar
Bolungarvíkur næstu tvo

mánuði að sögn Ólafs Krist-
jánssonar framkvæmda-
stjóra stofnunarinnar. Íris
Sveinsdóttir yfirlæknir er í
barneignarfríi til haustsins.

– hj@bb.is

Hallgrímur ráðinn
Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík
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Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður Ísfirðinga bauð
til hófsins í Safnahúsinu á Ísafirði.

Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra, Kristjana Sigurð-
ardóttir, Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra, Elsa Frið-
finnsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður og
Áslaug Alfreðsdóttir, afkomandi Hannesar Hafstein.

Magnús Stefánsson, alþingismaður, Jón Kristjánsson og
Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi.

Kristinn H. Gunnarsson á spjalli við bæjarfulltrúa Fram-
sóknarflokksins, þau Guðna Geir Jóhannesson og Svan-
laugu Guðnadóttur.

Snjóugir ráðherrar mæta til hófsins.

Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar lék fyrir gesti.

Gestir mæta til hátíðarkvöldverðar á Hótel Ísafirði.

Fögnuðu aldarafmæli ráð-
herratíðar Hannesar Hafstein

Ísafjarðarbær bauð til
glæsilegs samsætis á Hótel
Ísafirði á laugardagskvöld

til að fagna því að 100 ár
eru senn liðin frá því

Hannes Hafstein tók við
embætti fyrsta ráðherra

Íslands. Matreiðslumenn
SKG-veitinga reiddu fram

þríréttaða máltíð og tóku

mið af matseðli á alda-
mótasamsæti sem Hannes

Hafstein stóð fyrir á Ísa-
firði á nýársdag 1901. Um

fimmtíu manns sátu kvöld-
verðinn en til hans var

m.a. boðið ráðherrum rík-
isstjórnar, þingmönnum

Norðvesturkjördæmis,
menningarnefnd, bæjar-

fulltrúum og starfsmönn-
um nefndarinnar og full-
trúum fjölskyldu Hann-

esar. Boðið var upp á veg-
leg skemmtiatriði.

 Strengjasveit Tónlistar-
skóla Ísafjarðar lék og

Ingunn Ósk Sturludóttir,
altsöngkona, flutti nokkur

lög við kvæði Hannesar

með undirleik Beötu Joó.
Fyrr um daginn bauð

Sýslumaðurinn á Ísafirði
til hófs í Safnahúsinu á

Eyrartúni. Meðfylgjandi
myndir voru teknar í

Safnahúsinu og á Hótel
Ísafirði. Fleiri myndir

munu birtast í svipmynd-
um á bb.is í vikunni.

Skipstjórarnir Guðbjartur Ásgeirsson og Gunnar Arnórsson
ásamt Þorleifi Pálssyni bæjarritara.

Arvid Kro ásamt eiginkonu sinni Valgerði Sverrisdóttir,
iðnaðarráðherra á tali við Halldór Halldórsson.

Karlakórinn Ernir söng fyrir gesti í Safnahúsinu.

Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
Arvid Kro, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður og Ill-
ugi Gunnarsson, aðstoðarmaður forsætisráðherra.

Svanlaug Guðnadóttir, bæjarfulltrúi, Guðfinna M. Hreiðars-
dóttir, eiginkona bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar og Sigurjón
Kr. Sigurjónsson eiginmaður Svanlaugar.
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> RÚV: 24. janúar           kl. 21:00

Bandaríska gamanmyndin Vinkonur
að eilífu (beaches), sem er frá árinu
1998, er um stormasamt vináttusam-
band tveggja kvenna frá æskuárum og
fram á miðjan aldur. Barnastjarnan
CC Bloom og Hillary, sem er dóttir
efnafólks í San Francisco, hittast í
Atlantic City og verða góðar vinkon-
ur. En hvað gerist þegar þær verða
báðar ástfangnar af sama manninum?

Vinkonur að eilífu

> Stöð 2: 24. janúar           kl. 21:25

Ben Affleck og Morgan Freeman leika
aðalhlutverkin í stórmyndinni Hástig
ógnarinnar, eða The Sum of All Fears.
Það andar köldu í samskiptum Banda-
ríkjamanna og Rússa eftir forsetaskipti
þeirra síðarnefndu. Nýi valdhafinn er
óskrifað blað en yfirmenn bandarísku
leyniþjónustunnar eru á nálum. Hætta
er á að hryðjuverkamenn láti til skarar
skríða.

Hástig ógnarinnar

> Sýn: 25. janúar           kl. 12:45

Fjórða umferð ensku bikar-
keppninnar er á dagskrá í
dag. Tveir leikir eru sýnt
beint á Sýn og vekja þar
mesta athygli leikir úrvals-
deildarliðanna Liverpool og
Newcastle og Arsenal og
Middlesbrough. Óhætt er að segja að hart verði barist í
báðum leikjunum enda liðin þekkt fyrir að gefa ekkert
eftir. Síðari leikurinn hefst kl. 15:50.

Tveir leikir í enska boltanum

Helgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Snýst í norðlæga átt með
snjókomu á norðanverðu
landinu, en vestlægari og
rigning eða slydda sunn-

an til. Kólnandi veður.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Norðanátt með snjókomu
á norðanverðu landinu,

en bjartviðri syðra. Frost
víða 0 til 5 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Minnkandi norðanátt og

víða dálítil él, en léttskýjað
sunnanlands. Áfram kalt.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Hægviðri og bjart, en

fremur kalt veður.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
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.

Ætlar þú á þorrablót?
Alls svöruðu 306.

Já sögðu 178 eða 58%
Nei sögðu 80 eða 26%

Óvíst sögðu 48 eða 16%

Kirkjustarf

Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:
 Krakkaklúbbur á mið-

vikudag kl. 16:30.
Hnífsdalskapella:
Messa sunnudaginn
25. janúar kl. 11:00.

Sunnudagaskóli kl. 13:00.
Ísafjarðarkirkja:

Kirkjuskóli sunnudaginn
25. janúar kl. 11:00.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Kristján og Halldór
fulltrúar Ísafjarðar á

söngvakeppni Samfés
Kristján Einarsson og

Halldór Smárason urðu
hlutskarpastir í undankepp-
ni fyrir söngvakeppni Sam-
fés, landssamtaka félags-
miðstöðva, sem haldin var í
félagsmiðstöðinni á Ísafirði
á laugardag.

Kristján og Halldór fluttu
frumsamið lag á léttu nót-
unum sem ber titilinn „Styn-

ja hátt“. Alls kepptu 11 atriði
um hylli dómnefndar, bæði
einstaklingar og hópar.
Margir fluttu frumsamda
tónlist og léku undir sjálfir.
Var mál manna að keppnin
hafi verið hörð. Úr vöndu
var því að ráða fyrir dómar-
ana Guðmund Hjaltason,
Birgi Örn Sigurjónsson og
Þórunni Snorradóttur. Lið-

lega 200 áhorfendur fylgd-
ust með keppninni.

Úrslitakeppnin verður
haldin í Laugardalshöll í
Reykjavík á næsta laugar-
dag. Stefnir í að auk Ísfirsku
keppendanna muni tvær
stúlkur frá Þingeyri taka þátt
fyrir hönd félagsmiðstöðv-
arinnar þar.

– kristinn@bb.is Kristján og Halldór á sviðinu. Myndir: Birgir Þór Halldórsson.

Dagný og Kristinn Gauti
sigruðu í flokki 15-16 ára

Sigurvegarar í flokki drengja 15-16 ára. Loftur Gísli Jóhanns-
son, Kristinn Gauti Einarsson og Óskar Ágúst Albertsson.

Sigurvegarar í flokki stúlkna 15-16 ára. Ásthildur Margrét
Gísladóttir og Dagný Sveinsdóttir.

Sigurvegarar í flokki drengja 13-14 Jón Guðni Pálmason, Arnar Friðrik Albertsson og
Jósef Hermann Albertsson.

Alpagreinanefnd Skíða-
félags Ísfirðinga efndi til
stórsvigsmóts á skíðasvæð-
inu á Tungudal á sunnu-
dag. Þar mættust 13 ung-
menni sem æfa með félag-
inu og undirbjuggu sig
þannig fyrir átök vetrarins.

Að sögn Benedikts Her-
mannssonar hjá Skíðafélagi
Ísfirðinga hefur það ekki
gerst í nokkur ár að haldið
sé alpagreinamót á Ísafirði
í janúar en snjólétt hefur
verið á Ísafirði síðustu vetur.
Hann segir aðstæður hafa
verið eins góðar og best
verði á kosið á þessum árs-
tíma.

Fyrstur í mark í flokki
drengja 15-16 ára var Krist-
inn Gauti Einarsson á 40,67
sekúndum. Þá kom Loftur
Gísli Jóhannsson á 41,31
og Óskar Ágúst Albertsson
á 42,44. Dagný Sveinsdóttir

var fyrst stúlkna á sama aldri
í mark á 44,29 sekúndum
og næst kom Ásthildur Mar-
grét Gísladóttir á 48,01.

Anna María Guðjóns-
dóttir kom fyrst í mark stúlk-
na á aldrinum 13-14 ára á
41,39 sekúndum. Næst
kom Ingibjörg Elín Magnús-

dóttir á 44,01 og Agnes Eir
Önundardóttir á 45,26 sek.
Meðal drengja 13-14 ára
átti Arnar Friðrik Albertsson
besta tímann 42,62 sek. Þá
kom Jón Guðni Pálmason
á 44,08 og Jósef Hermann
Albertsson á 49,40.

– kristinn@bb.is

Sigurvegarar í flokki stúlkna 13-14 ára. Ingibjörg Elín
Magnúsdóttir, Anna María Guðjónsdóttir og Agnes Eir Ön-
undardóttir.
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> RÚV: 25. janúar     kl. 17:00

Í síðasta leik Íslenska karla-
landsliðsins í riðli sínum á
Evrópumótinu í handbolta í
Slóveníu mætir liðið Tékk-
um. Bein útsending frá leik-
num hefst kl. 17:25 í dag en
kl. 17:00 hefst upphitun fyrir
leikinn með góðum gestum í sjónvarpssal. Eftir leikinn
skýrist hvenær leikir okkar manna í milliriðlinum verða
að því gefnu að þeir komist áfram. Áfram Ísland!

Evrópumótið í handbolta

Sælkeri vikunnar
er Helgi Jónsson, í Bolungarvík

„Surf &
Turf“ beint
frá Banda-
ríkjunum

Sportið í beinni

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Miðvikudagur 21. janúar:
Kl. 19:50 – Enski boltinn:
Bolton – Aston Villa.

Laugardagur 24. janúar:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Scarborough – Chelsea í
4. umf. bikarkeppninnar.
Kl. 17:00 – Enski boltinn:
Liverpool – Newcastle í
4. umf. bikarkeppninnar.
Kl. 19:25 – Spænski bolt-
inn: R. Madrid – Villareal.

Sunnudagur 25. janúar:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Man. City – Tottenham í
4. umf. bikarkeppninnar.
Kl. 15:50– Enski boltinn:
Northampton – Man. Utd.
í 4. umf. bikarkeppninnar.
Kl. 18:00 – NBA boltinn:
Dallas – Sacramento.

Þriðjudagur 27. janúar:
Kl. 19:35 – Enski boltinn:
Aston Villa – Bolton.

Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:
Laugardagur 24. janúar:
Kl. 14:50 – Enski boltinn:
Arsenal – Middlesbrough í
4. umf. bikarkeppninnar.

TV4 +:TV4 +:TV4 +:TV4 +:TV4 +:
Miðvikudagur 21. janúar:
Kl. 19:30 – Spænski bolt-
inn: R. Madrid - Valencia.

Laugardagur 24. janúar:
Kl. 19:30 – Spænski bolt-
inn: R. Madrid - Villareal.

Sunnudagur 25. janúar:
Kl. 15:05 – Enski boltinn:
Northampton – Man. Utd.
Kl. 19:00 – Spænski bolt-
inn: Sevilla – Barcelona.
Kl. 21:00 – Spænski bolt-
inn: Athl. Bilbao - Deportivo.

TV 2 Zulu:TV 2 Zulu:TV 2 Zulu:TV 2 Zulu:TV 2 Zulu:
Laugardagur 24. janúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Scarborough – Man. Utd.

Sunnudagur 25. janúar:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Man. City – Tottenham

TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:
Miðvikudagur 21. janúar:
Kl. 19:30 – Spænski bolt-
inn: R. Madrid – Valencia.

Laugardagur 24. janúar:
Kl. 19:30 – Spænski bolt-
inn: R. Madrid - Villareal.
Kl. 21:30 – Spænski bolt-
inn: Albacete – A. Madrid.

Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:
Sunnudagur 25. janúar:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Roma – Udinese.

Canal+ Bla:
Laugardagur 24. janúar:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Sampdoria – Reggina.

„Surf & Turf“
(fyrir 6 manns)

1 meðalstór (1200-1500
g)nautalund, vel hangin og
mjúk
1 kg stórir humarhalar
100 g smjörlíki
1 hvítlaukur
salt og pipar
dill
1/4 l rjómi
2 dl hvítvín

Sinahreinsið nautalundina
vel og stráið Eðalsalti yfir
þremur tímum fyrir steikingu.
Hreinsið humarinn og takið
himnuna neðan af honum en
hafið í skelinni. Lokið lundinni
á heitri pönnu og setjið svo á
grind inn í 200 °C heitan ofn í
10-15 mínútur (eða eftir
smekk um steikingu). Á með-
an er humarinn steiktur upp úr
smjörinu og söxuðum hvít-
lauknum ásamt hvítvíninu og
gott er að strá smá muldum
pipar yfir. Setjið rjómann út í
og sjóðið í nokkrar mínútur.

Snöggsjóðið ferskan aspas
og bakið kartöflur sem með-
læti. Engin sósa er notuð á
nautalundina en gott er að bera
humarinn fram í soðinu og
nota íslenskt smjör sem viðbit
með lundinni og kartöflunum

Gott rauðvín er nauðsyn
með þessum rétti og mér
finnst smellpassa að drekka
spánskt Rioja vín, t.d
Faustino l, eða ítalskt
Tommasi. Einnig er Can-
epa frá Chile mjög gott.
Þessi vín hafa sinn hvorn
keiminn og eru ekkert lík
innbyrðis en smakkast vel
með þessum rétti.

Eftirréttir
3 cl koníak
6 cl Baileys

Blandið saman og hrist-
ið, berið fram í long drink
glasi með miklum muldum
ís.

Í eftir-eftirrétt er boðið
upp á Kaffi og Nóa kon-
fekt.

Ef mönnum verður bum-
bult, þar sem máltíðin er
frekar þung í maga, þá er
upplagt að fá sér staup af
frosnu íslensku brennivíni
til að opna neðra magahólf-
ið og geta haldið áfram át-
inu.

Ég ætla að skora á Sig-
urgeir Sigurgeirsson í
Shell skálanum í Bolungar-
vík að koma með uppskrift
næstu viku.

Við hjónin bjuggum um
tíma í Bandaríkjunum, fyrir
nokkrum árum síðan, og
komumst þá í kynni við rétt
sem kallast „Surf & Turf“
upp á amerísku. Eftir heim-
komuna til Íslands endur-
bættum við réttinn út frá okk-
ar smekk og aðlöguðum hann
að íslenskum aðstæðum,
aðallega humarinn þar sem
ekki fæst stór ferskvatns-
humar á Íslandi. Rétturinn
er bæði einfaldur og fljótleg-
ur en betri en margt annað.

Ef til vill má segja að eftir-
læti okkar hjóna sé blanda af
frönskum og amerískum rétt-
um en í forrétt er mjög gott
að hafa snigla og sigla síðan
inn á nautalund og humar
með hæfilegu magni af úr-
vals rauðvínum.

 Sniglaforréttur
(fyrir 6 manns)

2 dósir niðursoðnir sniglar
(Escargos)
75 g smjörlíki
1 heill hvítlaukur, saxaður
örlítið salt
dill og steinselja eftir
smekk
ristað hvítlauksbrauð

Svitið hvítlaukinn í smjör-
líkinu og saltinu. Keyrið hit-
ann upp og skellið sniglunum
á snarpheita pönnuna í smá-
stund. Kryddið með dilli og
steinselju. Setjið sniglana á
diska og hellið hvítlauks-
smjörs soðinu jafnt yfir. Ber-
ið fram sjóðandi heitt með
hvítlauksbrauði. Gott er að
dreypa á góðu Chardonnay
hvítvíni með til að kynda upp
fyrir kjötið.

Fjöldi áhorfenda fylgdist með keppninni.

Gerist
áskrifendur

í síma
456 4560
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Öld liðin frá því Hannes Hafstein var skipaður fyrsti ráðherra Íslands

Halldór Ásgrímsson afhjúp-
aði minnisvarða um Hannes

Halldór Ásgrímsson, utan-
ríkisráðherra og verðandi for-
sætisráðherra, afhjúpaði á
laugardag minnisvarða um
Hannes Hafstein framan við
Mánagötu 1 á Ísafirði. Hannes
Hafstein var sýslumaður á Ísa-
firði, þingmaður Ísfirðinga og
fyrsti ráðherra Íslands.

Á Ísafjarðarárum sínum bjó
Hannes í svonefndu Fischers-
húsi við Mánagötu 1 og þótti
því viðeigandi að setja minnis-
varðann þar. Inga S. Ólafs-
dóttir, formaður menningar-
nefndar Ísafjarðarbæjar, stýrði
athöfninni. Í ávarpi hennar
kom fram að steinsins hafi ver-
ið leitað um allt sveitarfélagið
en að endingu hafi orðið fyrir
valinu sjóslípað fjörugrjót úr
Dýrafirði. Hafi það verið tekið
skammt frá þeim stað sem ætl-
að er að Hannes hafi siglt frá
til atlögu gegn landhelgisbrjót-
um á Royalist eins og frægt
er.

Skipverjar höfðu í frammi
ofbeldi sem lauk með því að
þrír fylgdarmenn sýslumanns
drukknuðu en Hannes bjargað-

ist við illan leik ásamt tveimur
mönnum. Minnisvarði um
þennan atburð hefur verið
reistur í landi Bessastaða í
Dýrafirði.

Halldór Ásgrímsson þakk-
aði Ísfirðingum fyrir framtakið
og fór með erindi úr aldamóta-
ljóði skáldsins þegar hann af-
hjúpaði minnisvarðann.

Að athöfninni lokinni bauð
sýslumaðurinn á Ísafirði til
móttöku í Safnahúsinu Eyrar-
túni. Flutt voru fjölbreytt tón-
listaratriði. Lúðrasveit Tónlist-
arskóla Ísafjarðar lék undir
stjórn Madis Maeekalle, Jónas
Tómasson, tónskáld, lék á
flautu og karlakórinn Ernir
söng nokkur lög.

Afhjúpun minnisvarðans er
liður í hátíðarhöldum menn-
ingarnefndar og forsætisráðu-
neytisins í tilefni þess að 100
ár eru liðin á árinu frá því
Hannes Hafstein tók við ráð-
herraembætti.

Hannes Hafstein var átta ár
á Ísafirði. Hann var skipaður
sýslumaður árið 1895 en kom
til Ísafjarðar vorið 1896. Hann

var þingmaður Ísfirðinga
1900-1901 en náði ekki kjörið
árið 1902. Árið 1903 fór hann
fram fyrir Eyfirðinga, náði
kjöri og varð Íslandsráðherra

1904.
Öllum ráðherrum ríkis-

stjórnar Íslands var boðið til
hátíðarhaldanna og komu auk
Halldórs þau Sturla Böðvars-

son samgönguráðherra, Jón
Kristjánsson heilbrigðisráð-
herra og Valgerður Sverris-
dóttir iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra.       – kristinn@bb.is

Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra afhjúpar minnisvarðann um Hannes Hafstein.

Vinnuvélar
skemmast

Vörubifreið á vinnuvél í
eigu Kubbs ehf., á Ísafirði
lentu í snjóflóði á Sjötúna-
hlíð í Álftafirði um kl. 14 á
miðvikudag í síðustu viku.

Tækin hafa verið notuð
þar við vegavinnu að und-
anförnu. Engin vinna var

þó þann dag vegna veðurs
og voru tækin því mann-

laus. Að sögn Sigurðar
Óskarssonar hjá Kubb ehf.

var snjóflóðið ekki mjög
stórt. Vörubifreiðin

skemmdist nokkuð en
vinnuvélin er að sjá

óskemmd að sögn Sigurð-
ar. – hj@bb.is

Kaplaskjól
í Engidal

Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur lagt til við
bæjarstjórn að hesthúsa-

hverfið í Engidal verði
nefnt „Kaplaskjól“.  Að

sögn Sigurður Mar Ósk-
arsson, bæjartæknifræð-

ings er tillagan komin frá
hestamönnum. Ísafjarðar-
bær og hestamannafélagið
Hending undirrituðu sam-
komulag um uppbyggingu

svæðisins síðla árs árið
2000. Þar er ætlunin að

koma upp fullkominni að-
stöðu til hrossahalds og

iðkunar hestaíþrótta.
– kristinn@bb.is

Ísafjarðar-
bíó í fríi

Ísafjarðarbíó hefur verið
lokað undanfarið eins og
bíóunnendur hafa orðið

varir við. Á heimasíðu
kvikmyndahússins í des-
ember var sagt að vegna

jólaundirbúnings og prófa
í skólum væri bíóið lokað.

Nú stendur á heimasíðunni
að Ísafjarðarbíó taki sér frí
um tíma. Þrátt fyrir ítrek-

aðar tilraunir tókst ekki að
ná sambandi við rekstrar-
aðila Ísafjarðarbíós vegna

málsins. – hj@bb.is

Mæðgur hlupu út úr brennandi húsi á Suðureyri

„Hugsaði ekki neitt“
Valgerður Kristjánsdóttir og

Eydís Sævarsdóttir, 11 ára
dóttir hennar, hlupu berfættar,
á náttfötunum einum klæða,
út úr húsinu við Stefnisgötu 2
á Suðureyri sem brann aðfara-
nótt miðvikudags í síðustu
viku. Hríðarbylur var á Suður-
eyri og fengu þær húsaskjól
hjá vinafólki í næsta húsi. Val-
gerður segist hafa vaknað um
nóttina en ekki áttað sig á því
að það væri eldur í húsinu.

„Ég bærði á mér eins og
gerist stundum á nóttunni set
á mig gleraugun og fer fram.
Þá átta ég mig á því að það er
ekki allt eins og það á að vera“,
segir Valgerður. Stefnisgata 2
er gamalt timburhús á þremur
hæðum. Steyptur kjallari er
undir húsinu en þar ofan á
hæð og ris. Mæðgurnar sváfu
á efstu hæðinni.

„Ég rík inn í herbergið,

í þeim. „Maður fer í einhvers-
konar annarlegt ástand og mál-
ið er bara að bjarga sér. Maður
horfir bara á útidyrahurðina
og hleypur. Ég áttaði mig eig-
inlega ekki á þessu fyrr en ég
var kominn inn á stofugólf í
næsta húsi.“

„Það er búið að bjóða okkur
gistingu á gistiheimili hér í
bænum og allir boðnir og búnir
til að hjálpa. Svo er Rauði
krossinn búinn að bjóða okkar
aðstoð sem við erum afskap-
lega þakklátar fyrir. Allt sem
við áttum var þarna inni. Við
erum reyndar með ágætar
tryggingar þó það taki náttúr-
lega alltaf tíma að vinna úr því
auk þess sem þær bæta ekki
tilfinningalega tjónið. Það er
þó ekki meginatriðið, við
sluppum út og erum heilar á
húfi, það er það sem skiptir
máli“, sagði Valgerður Krist-

jánsdóttir.
Lögreglan á Ísafirði hefur

lokið rannsókn á eldsupptök-
um sem rakin eru til kerta-
skreytingar sem hafði verið
logandi fyrr um kvöldið í hús-
inu. Lögreglan vill geta þess
að liðsmenn slökkviliðs Ísa-
fjarðarbæjar á Suðureyri
brugðust hratt og vel við.
Þakka má snarræði þeirra að
húsið brann ekki meir en raun-
in varð.

Lögreglan vill nota tækifær-
ið og hvetja alla til að gæta vel
að logandi kertaskreytingum
og því sem næst er. Þá verður
aldrei of oft hvatt til þess að
huga vel að reykskynjurum,
nægjanlegum fjölda þeirra í
samræmi við aðstæður og að
þeir séu virkir. – kristinn@bb.is

öskra á dóttir mína, dreg hana
út og gríp GSM-símann minn
í leiðinni. Ég hugsaði ekki
neitt. Það voru eldtungur hing-
að og þangað sem gusu svo
upp þegar við opnuðum úti-
dyrahurðina. Síðan bönkum
við og berjum hjá nágrönnum
okkar og hringjum á Neyðar-
línuna.“

Valgerður segir útgöngu-
leiðina hafa verið greiða. Þær
hafi farið niður hringstiga og
þaðan að útidyrahurðinni. Hún
treystir sér ekki til að segja
hvert umfang eldsins hafi verið
þegar þær hlupu út og hún
minnist þess ekki að hafa heyrt
í reykskynjurum þó hún segi
slökkviliðsmennina hafa heyrt

Búið er negla fyrir glugga
hússins. Ljósmyndir: Jón
Arnar Gestsson.

Valgerður og Eydís öruggar heima hjá nágrönnum sínum.
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