
– sjá viðtal í miðopnu við
tónlistarmanninn Mugison

Er hvorki
í tengslum
við álfa né
tröll

Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk

Miðvikudagur 28. apríl 2004  · 17. tbl. · 21. árg.

Heildarupphæð húsbréfa-
lána Íbúðarlánasjóðs til íbúða-
kaupa á Vestfjörðum hefur
hækkað mjög á liðnum árum
en hlutfallið af heildarlánum
sjóðsins hefur heldur farið
lækkandi. Á sama tíma hefur
hlutafall viðbótarlána til Vest-
fjarða hækkað mjög. Þetta má
sjá í svari félagsmálaráðherra,
Árna Magnússonar, við fyrir-
spurn Kristjáns L. Möller (S)
á Alþingi um útlán Íbúðar-
lánasjóðs á árunum 1995-
2003.

Í svari félagsmálaráðherra
kemur fram að útlán sjóðsins
til Vestfjarða námu rúmum
200 milljónum króna árið
1995 og var það um 1,79% af
húsbréfalánum það árið. Hæst
var hlutfall Vestfirðinga í út-
lánum árið 1996 eða um 2,31%
en þá lánaði sjóðurinn um 300
milljónir króna til íbúðakaupa
í fjórðungnum. Lægst var hlut-
fallið, á þessum árum, árið
2002 eða um 0,85% en þá lán-
aði sjóðurinn 296 milljónir
króna til Vestfjarða. Hlutfallið

hækkaði heldur á síðasta ári,
fór í 1,07% af heildarlánum
sjóðsins. Lánaupphæðin til
Vestfjarða hækkaði hins vegar
mjög mikið á síðasta ári og
var um 522 milljónir króna.

Eins og við er að búast renn-
ur stærsti hluti lána til íbúða-
eigenda í Ísafjarðarbæ. Lægst
var hlutfallið til Ísafjarðarbæj-
ar 54,5% árið 1997 en hæst
70,1% af útlánum til Vest-
fjarða árið 2001.

Á sama tíma og hlutafall
Vestfirðinga í húsbréfalánum

lækkar hefur hlutfallið í svo-
kölluðum viðbótarlánum verið
að hækka töluvert. Á árinu
1999 voru veittar rúmar 18
milljónir króna til Vestfjarða í
viðbótarlán eða um 1,05% af
heildarupphæð viðbótarlána. Í
fyrra var upphæðin tæpar 90
milljónir króna og hlutfallið
1,39%. Viðbótarlán eru ætluð
þeim sem búa við erfiðar að-
stæður og þurfa sérstaka að-
stoð við íbúðarkaup. Lánin
koma til viðbótar húsbréfalán-
um og geta numið allt að 25%

af markaðsvirði íbúðar. Stær-
stur hluti viðbótarlána rennur
til Ísafjarðarbæjar. Lægst var
hlutfall þessara ára 67% í fyrra
en hæst 94% árið árið 2001.

Útlán Íbúðalánasjóðs til
leiguíbúðabygginga á Vest-
fjörðum hafa verið mjög sveif-
lukennd. Á síðustu níu árum
hafa fjögur ár verið án lánveit-
inga. Hæst var hlutfallið hins-
vegar árið 2001 en þá voru
lánaðar 93 milljónir króna eða
um 2,35% af heildarútlánum
til bygginga leiguíbúða.

Hlutfall Vestfjarða lækkar
en hækkar í viðbótarlánum

Húsbréfalán Íbúðarlánasjóðs til íbúðakaupa á Vestfjörðum
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Er þetta réttlætið sem við viljum hafa?

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

Nýverið samþykkti Alþingi breytingu á lögum um erfðafjárskatt. Lögin voru einfölduð til
muna, undanþágur afnumdar og eitt 5% skattþrep tekið upp í stað þriggja áður. Helstu rökin
fyrir breytingunum gat að líta í grein eftir Gunnar I. Birgisson, alþingismann, í Morgunblaðinu
27. mars, en þar sagði hann m.a.: ,,Erfðafjárskatturinn er skattur þar sem verið er að greiða
skatt af fjármunum, sem þegar er búið að greiða skatt af.“ (Leturbr.BB) Síðan rakti þing-
maðurinn hvernig hann, ásamt fleirum beitti sér fyrir því ,,að leiðrétta þessa ósanngjörnu
skattheimtu“.

Gleðiefni er þingmenn skuli hafa komið auga á ósanngirni tvísköttunar tekna. Það er hins
vegar dapurlegt að vart hefur rifað nema í annað augað þegar tvísköttun erfðafjár opinberaðist
þeim. Þannig eru þingmenn áfram slengir blindu hvað varðar tvísköttun lífeyristekna fjölda
eftirlaunaþega, sem greiddu fullan skatt af framlagi til lífeyrissjóðanna á sínum tíma. Við-
brögð þingmanna við þeirri sjálfsögðu kröfu eftirlaunaþega, að af ávöxtun fjármuna hjá
lífeyrissjóðunum verði greiddur fjármagnstekjuskattur, líkt og af öðrum vaxtatekjum, eru
axlaypping þegar best lætur, en þegar verst stendur í bólið er mönnum sagt að fara bara í mál
við ríkið! Því er svo við að bæta að þeir þegnar þjóðfélagsins, sem þingmenn gera áfram að

búa við tvísköttun tekna, unnu fyrir öllum þeim fjármunum, sem um að ræða, og vilja þar af
leiðandi sjálfir fá að njóta þeirra. Arfarnir, sem þingmennirnir báru svo mjög fyrir brjósti,
komu aftur á móti hvergi nærri öflun þeirra fjámuna, sem eftir lagabreytinguna falla þeim í
hendur í ríkari mæli en áður.

Skoðum fleiri hliðar á skattateningi ríkisvaldsins. Hvaða réttlæti felst í því að 3ja milljón
króna tekjur, sem unnið er fyrir hörðum höndum, oft myrkranna á milli, skuli skattlagðar
með nær 39% meðan á vaxtatekjur sömu fjárhæðar er reiknaður 10% skattur? Segir réttlætis-
kennd þingmanna þeim, að vaxtatekjur skuli vera nær fjórum sinnum rétthærri en launatekjur?
Felst réttlætið í því að refsa mönnum fyrir mikla vinnu en verðlauna fyrir oft á tíðum skjót-
fenginn gróða? Hvers vegna eru ekki allar tekjur einstaklinga skattlagðar að jöfnu? Trúðu
þingmenn virkilega að ehf-einstaklingsvæðingin væri skref í réttlætisátt?

Þegar ,,réttlæti“ Alþingis í skattlagninu þegnanna opinberast með þessum hætti er ekki að
undra þótt spurt sé: ,,Er þetta réttlætið sem við viljum hafa?“, svo gripið sé til spurningar
þingmanns af öðru tilefni.

s.h.

„Samþætting fyrirtækjanna
hefur í rauninni gengið betur
en við þorðum að vona. Það er
mjög jákvætt viðhorf á Ísafirði
og menn vinna hörðum hönd-
um að tæknilegum lausnum
til þess að hægt verði að nýta
vörur fyrirtækjanna sem best
saman“, segir Ásgeir Ásgeirs-
son, framkvæmdastjóri Póls
hf. og framkvæmdastjóri vöru-
þróunar hjá Marel. Ásgeir tók
við stöðu framkvæmdastjóra í
síðustu viku af Halldóri Hall-
dórssyni sem hafði gegnt stöð-
unni í rúmt ár. Hann segir
framkvæmdastjóraskiptin
hafa verið rökrétt framhald í
samþættingu fyrirtækjanna og
unnið hafi verið að þeim með
fullum vilja Halldórs sjálfs.

„Við erum að minnka yfir-
byggingu með því að færa þá
starfsemi sem var í Reykjavík,
þ.e. sölu- og markaðsstarf, inn

í Marel og styrkja á sama tíma
framleiðslu- og tæknistjórnun
á Ísafirði. Við þessa breytingu
verður meiri þörf fyrir tækni-
lega framkvæmdastjórn. Sér-
staða Póls er á tæknisviðinu
og við hyggjumst nýta okkur
þá viðskiptalegu þekkingu
sem er innandyra hjá Marel“,
segir Ásgeir.

Aðspurður um rekstrarhorf-
ur segir hann að þær aðgerðir
sem gerðar hafa verið í kjölfar
mjög erfiðs rekstrarárs í fyrra
séu byrjaðar að skila sér og
muni fara að gæta til fulls á
seinni árshelmingi. „Salan
hefur verið góð það sem af er
ári og verkefnastaða Póls er
mjög góð í augnablikinu. Auk
þess vonumst við til þess að
aðgangur að söluneti Marel
gefi okkur tryggari sölutekjur
í framtíðinni.“, sagði Ásgeir
Ásgeirsson. – kristinn@bb.is Húsakynni Póls á Ísafirði.

Yfirbygging fyrirtækisins minnkuð
Samþætting rafeindafyrirtækjanna Póls á Ísafirði og Marels í Reykjavík gengur vel

Söngleikurinn Litla stúlkan með eldspíturnar settur upp í Íslensku óperunni

Þórunn Arna í aðalhlutverkinu
Þórunn Arna Kristjánsdóttir

mun fara með aðalhlutverkið í
söngleiknum Litla stúlkan
með eldspýturnar sem byggð-
ur er á samnefndri sögu H.C.
Andersen og verður settur upp
í Íslensku óperunni í haust.

„Þetta er stórkostlegt tæki-
færi fyrir mig – þetta er akkúrat
það sem ég hef verið að stefna
að og langar mest til að gera“,
segir Þórunn. Í fyrravor lauk
hún stúdentsprófi frá Mennta-
skólanum á Ísafirði og er nú á
fyrsta ári í söngnámi við Lista-
háskóla Íslands. Áður hafði
hún stundað tónlistarnám við
Tónlistarskóla Ísafjarðar og
m.a. lagt stund á söng undir
handleiðslu Guðrúnar Jóns-
dóttur.

Þórunn verður ekki eini Ís-
firðingurinn á sviðinu í óper-
unni því auk hennar mun Bryn-
jar Már Brynjólfsson, laga-

nemi við Háskólann í Reykja-
vík, samstúdent Þórunnar frá
MÍ og fyrrum söngnemandi í
Tónlistarskóla Ísafjarðar, taka
þátt í uppfærslunni. Hún segir
þau hafa farið í áheyrnarpróf í
febrúar og úr hafi orðið að þau
taki þátt í sýningunni. Ætlunin
er að frumsýna verkið í októ-
ber og er gert ráð fyrir um
tuttugu sýningum fram að jól-
um. Því er ljóst að talsvert
annríki verður hjá söngvurun-
um.

„Ég ætla að reyna að vera í
skólanum ásamt því að taka
þátt í uppfærslunni svo það
verður nóg að gera en það er
skemmtilegra að hafa meira
en minna fyrir stafni. Síðast-
liðinn vetur hefur frekar róleg-
ur hjá mér þar sem ég hef ekki
verið á kafi í neinni sýningu“,
sagði Þórunn sem tók þátt í
vinsælli uppfærslu Litla Leik-

klúbbsins og Tónlistarskóla
Ísafjarðar á Söngvaseiði síð-
asta vetur.

Ástrós Gunnarsdóttir mun
leikstýra Litlu stúlkunni með
eldspýturnar og er búist við

eftirminnilegri sýningu enda
valinn maður í hverju rúmi.

– kristinn@bb.is

Brynjar Már Brynjólfsson og Þórunn Arna Kristjánsdóttir.
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Rækjuveiðar og –vinnsla í Súðavík

Frosti hf. tekur við
frá mánaðamótum
Ómar Már Jónsson, sveit-

arstjóri Súðavíkurhrepps,
segir stefnt að því að Frosti
hf., nýstofnað félag í eigu
Hraðfrystihússins - Gunn-
varar hf. og Súðavíkur-
hrepps, taki til starfa í næsta
mánuði. „Þetta er ferli sem
tekur töluvert langan tíma
en stefnan er að um næstu
mánaðamót verðum við
komin með fyrirtækið Frosta
af stað sem verði sjálfstæð

eining í eigu þessara tveggja
aðila“, sagði Ómar.

Í kjölfar yfirtöku Yt ehf. á
hlutafé í HG fóru af stað við-
ræður um aðkomu hreppsins
að rækjuveiðum og -vinnslu í
Súðavík. Hreppsnefnd sam-
þykkti samhljóða í síðasta
mánuði viljayfirlýsingu um
stofnun hins nýja félags sem
mun reka rækjuverksmiðjuna
í Súðavík og rækjuveiðiskipið
Andey ÍS og eiga 1.956 tonn

af varanlegum rækjukvóta.
Fyrir yfirtökuna var Súða-

víkurhreppur einn af stærstu
hluthöfunum í HG með um
9% hlutafjár. Að Yt ehf.
standa stjórnendur HG og
stórir hluthafar úr hópi
heimamanna sem komu að
fyrirtækinu í gegnum fyrir-
rennarana Gunnvöru hf. og
Hraðfrystihúsið hf.

– kristinn@bb.is

Starfstími leikskóla á Vestfjörðum hefur verið að styttast á liðnum árum

Leikskólabörnum á Vestfjörð-
um fækkar en starfsfólki fjölgar

Leikskólabörn á Vestfjörð-
um voru 430 talsins í fyrra og
hafði þá fækkað úr 518 frá
árinu 1998 eða um tæp 17%,
meðan leikskólabörnum á
landinu öllu fjölgaði um
10,4%. Þetta kemur fram í töl-
um frá Hagstofu Íslands. Á
sama tíma hefur viðvera barna
á leikskólum aukist mjög. Á
árinu 1998 var um helmingur
leikskólabarna á Vestfjörðum
á leikskóla í fjórar stundir á
dag en árið 2003 var það hlut-
fall komið niður í tæp 36%.
Árið 1998 var um 19% leik-
skólabarna á Vestfjörðum 8
klukkustundir eða lengur á
leikskólum en það hlutfall var
komið í tæp 27% árið 2003.

Lengd viðveru hefur einnig
aukist á landinu öllu og er við-
veran mun lengri en á Vest-
fjörðum. Árið 1998 voru rúm
40% leikskólabarna á landinu
öllu 8 klukkustundir eða leng-
ur á leikskólum en það hlutfall
var komið í 65% árið 2003. Í
Reykjavík hafði hlutfall þeirra
sem dvelja 8 tíma eða lengur
hækkað milli áranna 1998 og
2003 úr 53% í tæp 81%. Er
því yfirgnæfandi hluti leik-
skólabarna í Reykjavík í vistun
8 tíma á dag eða lengur.

Á árinu 1998 voru svokölluð
barngildi í leikskólum á Vest-
fjörðum 380 talsins en voru
356 árið 2003. Barngildi er
reiknað gildi til að meta starfs-
mannaþörf leikskóla og reikn-
ast út frá aldri og dvalartíma
barns. Þannig reiknast 5 ára
barn sem er allan daginn í leik-
skólanum sem 0,8 barngildi,
4 ára barn sem 1,0 barngildi, 3
ára barn sem 1,3 barngildi, 2
ára barn sem 1,6 barngildi og
barn sem er yngra en 2 ára
sem 2,0 barngildi. Á sama tíma
og barngildum á Vestfjörðum

hefur fækkað um rúm 6%
hefur starfsmönnum leikskól-
anna fjölgað úr 122 í 129 eða
um tæp 6%. Á sama tíma hefur
barngildum á landinu öllu
fjölgað um 34% en starfsfólki
um rúm 28%.

Leikskólakennurum og öðru
starfsfólki með uppeldis-
menntun er að fjölga í leik-
skólum á Vestfjörðum. Árið
1998 var fjöldi þeirra 21 en
árið 2003 var fjöldinn kominn
í 30 talsins. Hlutfall leikskóla-

kennara og starfsfólks með
uppeldismenntun er um 23%
á Vestfjörðum en um 30% á
landinu öllu.

Starfstími leikskóla á Vest-
fjörðum hefur verið að styttast
á liðnum árum. Árið 1998 voru

tveir leikskólar af 13 opnir allt
árið og tveur leikskólar voru
opnir 50-52 vikur á ári og níu
leikskólar voru opnir 46-48
vikur á ári. Í fyrra voru allir
leikskólarnir 13 opnir 46-48
vikur á árinu. Er það mun

styttri opnunartími en á land-
inu öllu í fyrra. Af 267 leik-
skólum á landinu í fyrra voru
157 þeirra opnir 48 vikur eða
lengur á árinu þar af 23 allt
árið.

– hj@bb.is

Sólborg á Ísafirði er stærsti leikskólinn á Vestfjörðum.

Síðdegis á föstudag var
útkeyrslubifreið Pizza 67 á
Ísafirði stolið þar sem hún

stóð mannlaus við veitinga-
staðinn í miðbænum. Bíll-

inn fannst í nótt sem leið
utan við hús á Hólmavík

og er talið að honum hafi
verið ekið þangað síðdegis

á föstudag eða á föstudags-
kvöld. Lögreglan á Ísafirði
hefur málið til rannsóknar
og nýtur aðstoðar lögregl-

unnar á Hólmavík. Lög-

reglan óskar eftir upplýs-
ingum frá þeim sem hafa
hugsanleg orðið varir við

ferðir bílsins. Um er að
ræða rauðan MMC Lancer
árg. 1990 með hvítt hægra

frambretti (NE-213).

Útkeyrslubíl Pizza 67 stolið

Slagsmál brutust út á milli
tveggja farþega í leigubíl á

leiðinni frá Bolungarvík,
þar sem þeir voru í sam-

kvæmi, áleiðis til Ísafjarð-
ar á aðfararnótt sumar-

dagsins fyrsta. Bílstjórinn
stöðvaði á Óshlíð og bárust
slagsmál farþeganna út úr

bílnum. Var þá óskað að-
stoðar lögreglunnar í Bol-
ungarvík því óttast var að

mennirnir færu sér að
voða.  Þegar lögreglan kom
á staðinn höfðu slagsmálin
borist upp fyrir veg og nið-
ur í vegræsi. Tókst að stöð-
va slagsmálin og mun lítill

samkvæmisbragur hafa
verið á mönnunum er þeir

komu úr vegræsinu.
Mennirnir fengu far með

lögreglunni sem mun hafa
komið á sáttum. Ekki

munu þeir hafa orðið lík-
amlega sárir en lítilsháttar
skemmdir urðu á bílnum.

Slagsmál í leigubíl
enduðu úti í skurði

Íþrótta- og æskulýðsráð Bolungarvíkur

Vill sparkvöll við grunnskólann
Á fundi íþrótta- og æsku-

lýðsráðs Bolungarvíkur fyrir
stuttu var fjallað um spark-
vallaátakið sem Knattspyrnu-
samband Íslands stendur fyrir
ásamt fleiri aðilum og sagt
hefur verið frá hér í blaðinu.
Samþykkti ráðið áskorun til
bæjaryfirvalda um að óska eft-
ir sparkvelli.

„Íþrótta- og æskulýðsráð
hvetur bæjaryfirvöld eindreg-
ið til að sækja um KSÍ-spark-
völl. Sparkvallaátak KSÍ er

einstakt tækifæri fyrir Bolung-
arvík til að eignast skemmti-
legt og öruggt leiksvæði sem
nýta má til íþróttaiðkunar og
við kennslu, þar sem mögu-
leiki er á staðsetningu spark-
vallarins við grunnskólann.

Þekkt er að Bolvíkingar hafa
með samtakamætti sínum
byggt upp glæsileg íþrótta-
mannvirki og því vill ráðið
hvetja bæjaryfirvöld til að
skoða alla kosti varðandi
byggingu sparkvallar.“
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Skemmdarverk unnin á grasvellinum á Torfnesi á Ísafirði

Djúp hjólför á vellinum eftir fólksbíl
Á sunnudagsmorgun kom í

ljós að skemmdarverk höfðu
verið unnin á grasvellinum
íþróttasvæðinu á Torfnesi sem
er aðal keppnisvöllur knatt-
spyrnumanna á Ísafirði. Um
nóttina hafði verið farið inn á
völlinn á fólksbíl og mynduð
djúp hjólför. Kristján Pálsson,
formaður BÍ, segir atvikið litið
mjög alvarlegum augum.

„Okkur finnst það mjög al-
varlegt að einhverjir séu til-
búnir til að skemma fyrir sam-
borgurunum með þessum
hætti og erum sárir og svekktir
fyrir hönd bæjarbúa.“

Kristján segir ekki hægt að
laga skemmdirnar nema skipta
um þökur. Völlurinn hafði
ekki verið tekinn í notkun eftir

veturinn og segir Kristján óvíst
að hægt verði að nota hann
undir fyrstu leikina á Íslands-
mótinu sem hefst 20. maí.
„Við erum að fara yfir stöðuna.
Það er hægt að keppa á gervi-
grasvellinum en við reiknuð-
um með að allir leikirnir á
mótinu yrðu á grasinu.“

Málið hefur verið kært til
lögreglunnar á Ísafirði og eru
allir þeir sem geta veitt ein-
hverjar upplýsingar um
mannaferðir á Torfnesi á að-
fararnótt sunnudags beðnir um
að setja sig í samband við hana.
„Samkvæmt þeim upplýsing-
um sem við höfum var bíll á
ferðinni þarna um nóttina og
sennilega hafa þessir pöru-
piltar farið á gervigrasvöllinn

því þar fundum við bjórdósir
og önnur verksummerki“,
segir Kristján.

Grasvöllurinn á Torfnesi var
vígður sumarið 1980 og hefur
á þeim tíma aldrei þurft að
grípa til ráðstafana til að halda
fólki frá svæðinu eða hafa með
því sérstakt eftirlit. Kristján
segir til skoðunar hjá BÍ að
setja upp myndavélar á vallar-
húsið til að vakta aðstöðuna.
„Þetta er dýrt og flott svæði
og leiðinlegt að pörupiltar
skuli komast upp með að eyði-
leggja það en okkur finnst ansi
hart að fjárfesta í vaktkerfi fyrir
hundruðir þúsunda en kannski
er það leiðin sem þarf að fara“,
sagði Kristján.

– kristinn@bb.is Djúp hjólför eru í grasvellinum á Torfnesi. Gervigrasvöllurinn og vallarhúsið í baksýn.

Jón Ólafsson, tónlistar- og sjónvarpsmaður

Fyrstu sólótónleikar
Jóns haldnir í Hömrum

Í byrjun maí kemur fyrsta
sólóplata tónlistar- og sjón-
varpsmannsins Jóns Ólafs-
sonar í hillur verslana og enn
skemmra er þar til kappinn
kemur í fyrsta sinn fram á
tónleikum undir eigin nafni.
Frumraunin verður þreytt í
tónleikasalnum Hömrum á
Ísafirði annað kvöld,
fimmtudagskvöld og segir
hann tónleikana leggjast vel
í sig. „Þetta er í fyrsta sinn
sem ég held sólótónleika og
verð að viðurkenna að þrátt
fyrir mikla reynslu í að koma
fram þá hef ég auðvitað ekki
hugmynd um hvernig mér
kemur til með að líða“, segir
Jón.

Hann segist þó orð-
inn mjög spenntur. „Bæði
veit ég að flygillinn í Hömr-
um er frábær og mér skilst
að þar sé hljómburður alveg
til fyrirmyndar. Svo er alltaf
gott að byrja á stað þar sem
maður hefur fundist vel tekið

á móti manni í gegnum tíðina.“
Aðspurður um hvers vegna

Ísafjörður hafi orðið fyrir val-
inu sem upphafspunktur segir
Jón það algjöra tilviljun. „Ég
ætlaði að salta Vestfirðina
fram á haustið og byrja túrinn
í Grímsey á útgáfudegi plöt-
unnar 4. maí. Svo langaði mig
að prufukeyra prógrammið
einu sinni og þá ákvað ég að
bæta Ísafirði framan við.

Ég hef auðvitað oft komið
vestur en yfirleitt á dans-
leikjum og þá sem meðlimur
í hljómsveitum. Vinskapur
okkar Rabba [Rafns Jóns-
sonar] stendur á gömlum
merg, afi minn er frá Lauga-
bóli við Ísafjarðardjúp og
Kristinn Einarsson, ykkar
maður, er auðvitað orðinn
minn maður eftir að hann
varð formaður Þróttar“, segir
Jón.

Með í för verður Stefán
Már Magnússon, Eiríksson-
ar, gítar- og bassaleikari úr
Geirfuglunum. Jón segir ætl-
unina að leika efni af nýju
plötunni í bland við eldri
smelli. „Svo kannski segir
maður einhverjar sögur,
svona af fingrum fram“,
sagði Jón.

Tónleikarnir hefjast kl. 21
og er miðaverð kr. 1.500 en
1.000 fyrir nemendur tónlist-
arskólans.

– kristinn@bb.is

Umslag væntanlegrar sóló-
plötu Jóns Ólafssonar.

Leikskólabörn á Eyrar-
skóli á Ísafirði, Grænaga-
rði á Flateyri og Tjarnar-
bæ á Suðureyrir ásamt 1.
stigs nemendum Grunn-

skóla Önundarfjarðar
héldu tónleika í brakandi
blíðu á Eyrarskjóli á mið-
vikudagsmorgun í síðustu

viku. Tilefnið er útkoma

nýs hljómdisks með söng
barnanna sem þau tóku

upp fyrir skömmu.  Síðar í
mánuðinum halda starfs-

menn leikskólanna í náms-
ferð til Danmerkur og því

vildu börnin leggja þeim
lið með því að gefa út disk
með söng sínum sem seld-

ur verður til styrktar

ferðasjóði starfsmannanna.
Leikskólalögin ómuðu

um garðinn á Eyrarskjóli
þar sem ríkti sannkölluð
vorstemmning á síðasta

degi vetrar, eins og sjá má
af meðfylgjandi myndum
sem Halldór Sveinbjörns-

son, ljómyndari tók.
– kristinn@bb.is

Útgáfutónleikar í sól og sumar-
yl á leikskólanum Eyrarskjóli

Skíðafélag Ísfirðinga fagnaði 70 ára afmæli sínu sunnudaginn 4. apríl

Vegleg afmælishátíð í undirbúningi
Vegleg afmælishátíð verður

haldin í tilefni af 70 ára afmæli
Skíðafélags Ísfirðinga sem bar
upp á 4. apríl síðastliðinn. Af-
mælishátíðin verður haldin 8.
maí í Frímúrarasalnum á Ísa-
firði. Þrátt fyrir árin 70 er fé-
lagið síungt sem sannaðist
best á starfinu í vetur. Náði
það hámarki þegar félagið stóð
að Skíðamóti Íslands á tveim-
ur stöðum á landinu.

Til þess að bragðlaukarnir
verði ekki sviknir á afmælis-
fagnaðinum hafa Skíðafélags-
menn kallað til liðs við sig
matreiðslumeistara SKG-veit-
inga og hafa þeir sett saman
þriggja rétta matseðil sem víst
verður að telja að svíki engan
unnanda matargerðarlistar.

Á meðan gestir njóta matar-
ins leika listamennirnir Ivona
Kutyla og Janusz Frach tónlist

eins og best gerist. Þegar gestir
hafa gert matnum góð skil
hefst skemmtidagskrá. Fyrst
skal þar nefna að skíðakonan
kunna Freygerður Ólafsdóttir
syngur nokkur einsöngslög við
undirleik Beötu Joó. Einnig
munu nýbakaðir Íslandsmeist-
arar á skíðum þau Anna María
Guðjónsdóttir og Brynjólfur
Óli Árnason leika saman á
flautu og gítar. Þá mun söng-

kvartett koma fram og syngja
nokkur lög.

Að skemmtiatriðum loknum
verður stiginn dans við undir-
leik tveggja hljómsveita. Önn-
ur er hinn bráðskemmtilegi
flokkur Færibandið sem skip-
uð er kennurum úr Tónlistar-
skóla Ísafjarðar. Hin sveitin
er Heimamenn sem er þraut-
reynd og leikur meðal annars
mörg gömul og góð ísfirsk

danslög. Því má telja öruggt
að þar mun „Hesta-Jói“ fara
„langt út á sjó“ af sinni „innstu
þrá“.

Áhugasamir eru hvattir til

þess að panta miða hjá Vestur-
ferðum í síma 456-5111 og
einnig er hægt að panta miða á
heimasíðu skíðafélagsins.

– 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

Til sölu
Einbýlishúsið að Fagraholti 10 á Ísafirði

er til sölu. Um er að ræða timburhús á einni
hæð, 140m² ásamt 35m² bílskúr, byggt
árið 1976.

Góður sólpallur og sólstofa. Hellulagt
bílaplan. Lóð frágengin.

Upplýsingar gefur Ágúst Gíslason í sím-
um 894 5053 og 456 4160.

Sérfræðingur
óskast til starfa

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (Rf) ósk-
ar eftir að ráða sérfræðing á Ísafirði.

Sérfræðingurinn mun, í samvinnu við ís-
lensk fyrirtæki, vinna að og stjórna verkefn-
um sem hafa það að markmiði að auka verð-
mæti sjávarfangs.

Hæfniskröfur:
Framhaldsmenntun í verkfræði eða raun-

vísindum.
Sjálfstæði, frumkvæði og metnaður í starfi.
Samstarfshæfni, skipulagshæfileikar og

sjálfstæð vinnubrögð.
Launakjör skv. kjarasamningum opinberra

starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyld-
ur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyld-
ur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2004. Um-
sóknir með upplýsingum um menntun og
fyrri störf ásamt afritum af prófgögnum ósk-
ast sendar með tölvupósti sjofn@rf.is eða
til Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Skúla-
götu 4, 101 Reykjavík. Upplýsingar um starf-
ið veitir Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri.

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins er sjálfstæð ríkisstofnun
sem starfar samkvæmt lögum 64/1965 um rannsóknir í þágu at-
vinnuveganna og heyrir undir sjávarútvegsráðuneytið. Stefna
Rf er að auka verðmæti sjávarfangs með rannsóknum, þróunar-
vinnu, miðlun þekkingar og ráðgjöf. Sérfræðisvið Rf eru m.a.
vinnslutækni, líftækni, efna- og eðliseiginleikar matvæla, gæði
og öryggi sjávarfangs, fóður og fóðurtækni í fiskeldi og umhverfis-
rannsóknir.

Útgerðarfélagið Rekavík ehf., í Bolungarvík

Kaupir Albatros GK frá Grindavík
Útgerðarfyrirtækið Rekavík

ehf. í Bolungarvík hefur fest
kaup á línuskipinu Albatros
GK-60 frá Þorbirni-Fiskanesi
hf. í Grindavík. Skipinu fylgir
350 tonna þorskkvóti og 1.000
tonna rækjukvóti. Rekavík
ehf. er dótturfyrirtæki Bakka-
víkur hf. í Bolungarvík. Meðal
annarra hlutahafa í Rekavík er
útgerðarfyrirtækið Ós ehf. sem
gerir út smábátana aflasælu
Hrólf Einarsson ÍS og Guð-
mund Einarsson ÍS.

Að sögn Agnars Ebenesers-

sonar, framkvæmdastjóra
Bakkavíkur, tekur Rekavík
ehf. nú yfir útgerðina sem
Bakkavík hefur haft með
höndum þ.e. útgerð smábát-
anna Einars Hálfdáns og Haf-
dísar auk annars af bátum Óss
ehf.

Agnar vildi ekki gefa upp
kaupverð Albatross. Hann
segir að kaupin verði að hluta
til fjármögnuð með eigin fé en
Rekavík ehf. hefur nú verið
lagt til um 350 milljónir króna
í hlutafé. Hann segir kaupin

gerð til þess að styrkja hráefn-
isöflun Bakkavíkur ehf. til
lengri tíma litið bæði í bolfisk-
vinnslu og rækjuvinnslu. Skip-
ið verður gert út til línuveiða
enda búinn beitningavél. Skip-
ið verður afhent í lok maí.
Skipstjóri hefur verið ráðinn
aflamaðurinn Guðmundur
Einarsson sem um árabil hefur
gert úr smábátinn Guðmund
Einarsson ÍS en var áður m.a.
stýrimaður á Guðbjörgu ÍS.

Samkvæmt upplýsingum

blaðsins er ekki óraunhæft að
ætla að kaupverð Albatross
geti verið á bilinu 7-800 millj-
ónir króna.

Sem kunnugt er var Þor-
björn-Fiskanes hf. afskráð úr
Kauphöll Íslands í kjölfar yfir-
töku Þorbjarnarfjölskyldunnar
svokölluðu á félaginu. Í kjöl-
farið virðist hafin mikil eigna-
sala frá fyrirtækinu því í síð-
ustu viku var einnig tilkynnt
um sölu nótaveiðiskipsins
Grindvíkings með töluverðum

aflaheimildum til Vestmanna-
eyja. Að sögn fjölmiðla var
söluverð Grindvíkings um
tveir milljarðar króna. Hafa
skip og kvóti að verðmæti 2,8
milljarða því verið seldir frá
Grindavík.

Þorbjörn hf. sameinaðist á
sínum tíma Bakka hf. í Bol-
ungarvík og skömmu síðar
hvarf aflakvóti og skip Bakka
hf. til Grindavíkur. Með nokk-
urri einföldun má því segja að
sá aflakvóti sé nú að hluta til

að skila sér til baka.
Skipið Albatros er ekki

ókunnugt við Djúp. Það var
smíðað í Flekkefjord í Noregi
árið 1967 fyrir Hraðfrystihúsið
Norðurtangann hf. og hét í
fyrstu Guðbjartur Kristján ÍS-
20 og síðan Orri ÍS-20. Skipið
var síðan selt Bakka hf. í Bol-
ungarvík og fékk þá nafnið
Vinur ÍS. Síðar var skipið selt
Fiskanesi hf. í Grindavík og
fékk þá núverandi nafn.

– hj@bb.is

Nýr síubúnaður sorpbrenn-
slustöðvarinnar Funa í Engidal
var tekinn í notkun í síðustu
viku og þykir gefa góða raun.
„Það er náttúrlega of fljótt að
tala um að málið sé leyst en
strax þegar við tengdum síuna

varð sjáanlegur munur á út-
blæstrinum. Nú vantar okkur
bara gott logn og erfið skilyrði
til að láta reyna á virknina“,
segir Víðir Ólafsson, stöðvar-
stjóri í Funa.

Sorpbrennslustöðin er búin

vothreinsibúnaði en nýi búnað-
urinn er ætlaður til viðbótar
og á að hreinsa ryk úr útblæstr-
inum. Sían er smíðuð í Dan-
mörku og var sett upp við stöð-
ina í febrúar. Þrátt fyrir að Funi
þyki ein allra fullkomnasta
sorpbrennslustöð landsins

hefur mistur lagt frá stöðinni
og safnast fyrir í Skutulsfirði
þegar gerir langvarandi stillur.
Íbúum fjarðarins hefur þótt
mistrið afar hvimleitt og hefur
það orðið tilefni til blaðaskrifa
í gegnum tíðina.

– kristinn@bb.is

Sorpbrennslustöðin Funi.

Nýr síubúnaður kominn í gagnið
Sorpbrennslustöðin Funi í Engidal

Geir H. Haarde, fjármála-
ráðherra, kom í stutta heim-
sókn til Ísafjarðar í síðustu

viku þar sem hann var gestur
á aðalfundi Fulltrúaráðs

sjálfstæðisfélagana í Ísa-
fjarðarbæ ásamt Einari Oddi

Kristjánssyni, alþingis-
manni. Geir notaði tímann

og heimsótti Hraðfrystihúsið
- Gunnvöru hf. þar sem hann
fræddist um starfsemi fyrir-

tækisins og þá sérstaklega
þorskeldið sem HG hefur

náð góðum árangri í. Þá
heimsótti hann Menntaskól-
ann á Ísafirði og hitti Ólínu

Þorvarðardóttur, skólameist-
ara, áður en hann hélt flug-
leiðis aftur til Reykjavíkur.

Fjármálaráðherra drakk
morgunkaffi hjá Fræðslu-

miðstöð Vestfjarða á Ísafirði
þar sem hann hitti Smára

Haraldsson, forstöðumann,
og nemendur í fjarnámi að
máli og var meðfylgjandi

mynd tekin við það tækifæri.
Ferðin þótti hin gagnlegasta
og hafði fjármálaráðherra að

eigin sögn mikla ánægju af
yfirreiðinni.

Fjármálaráðherra í heimsókn

Geir H. Haarde, fjármálaráðherra, Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
Kristín Hálfdánsdóttir, fjarnemi, Þórir Örn Guðmundsson, formaður fulltrúaráðs Sjálfstæðis-
félaganna í Ísafjarðarbæ, Gunnar Þórðarson, fjarnemi, Einar Oddur Kristjánsson, alþingis-
maður og Karl Ásgeirsson, fjarnemi.
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Tónlistarmaðurinn Mugison
er hvorki í tengslum við álfa né tröller hvorki í tengslum við álfa né tröller hvorki í tengslum við álfa né tröller hvorki í tengslum við álfa né tröller hvorki í tengslum við álfa né tröll

Óhætt er að segja, að undanfarin misseri hafi verið viðburðarík í
lífi Arnar Elíasar Guðmundssonar tónlistarmanns, eða Mugison,

eins og hann er betur þekktur utan Vestfjarða.
Rúmt ár er síðan fyrsta plata hans, Lonely Mountain, leit dagsins

ljós og hefur hún síðan verið að koma út í ýmsum löndum, m.a.
Japan. Hún þykir athyglisverð fyrir margra hluta sakir. Tónlistin
hefur fallið vel í kramið og ekki þykir umslagið spilla fyrir, en það
var handsaumað í hagræðingarskyni í miklum vinnulotum vina og

ættingja síðasta sumar. Maðurinn sjálfur fælir heldur ekki frá og
hefur reynst eftirlæti blaðamanna víða um heim, sem þykir for-
vitnilegt hvernig hann rær einn á mið alþjóðlegrar tónlistar frá

útkjálka norður í höfum og virðist furðu ónæmur fyrir umstanginu í
þeim og öðru heimsins glingri. Öddi, eins og hann er nefndur í

daglegu tali á Ísafirði, segist reyndar oft furðu lostinn á hugmynd-
unum sem útlensku blaðamennirnir geri sér um hann og kannast

lítið við að vera í sífelldu sambandi við álfa og huldufólk né heldur
anda í takt við óspillta náttúruna, eins og sumir þeirra geri sér í

hugarlund. Að baki manninum býr óvenjulega fjölbreyttur reynslu-
heimur. Í dag er Mugison einn af „heitustu“ óháðu tónlistarmönn-

unum á Íslandi. Hann vakti t.d. gríðarlega athygli á Iceland Air-
waves í haust og er nýkominn af tónleikum í París og var skömmu

áður að spila í Japan. Á hinn bóginn er hann þjóðlega hvunndags en
líka sigldur sem hefur talist mannbætandi reynsla frá upphafi Ís-

landsbyggðar.

Örn Elías sleit barnsskónum
í faðmi foreldranna Guðmund-
ar Kristjánssonar – Papamug
– núverandi hafnarstjóra á Ísa-
firði, og Kristínar Arnardóttur
í Bolungarvík og dvaldist þar
til sex ára aldurs. Næstu árin
bjó fjölskyldan á Grænhöfða-
eyjum og síðan lá leiðin í Hrís-
ey þar sem Öddi vann frá ferm-
ingu í fiski og sparkaði bolta í
frístundum þar til hann leitaði
sér leiðsagnar í gítargripum
og listamannaháttum hjá ein-
um af hinum sjóaðri starfs-
mönnum frystihússins. Þá tók
við nám í Menntaskólanum í
Hamrahlíð, dagskóli, kvöld-
skóli, sjómennska og sendils-
starf, þar til haldið var til Lund-
úna þar sem hann lauk BA-
prófi í upptökufræðum – svo
stiklað sé á stóru.

Núna býr hann ásamt Rúnu
Esradóttur unnustu sinni í
gömlu verkamannabústöðun-
um í Grundargötu handan göt-
unnar við Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar þar sem Rúna starfar
sem tónlistarkennari. Þegar
hér er komið sögu eru þau rétt
að ná áttum eftir mikla vinnu-
lotu við framkvæmdina á „Al-
drei fór ég suður“ – tónlistar-
hátíð alþýðunnar, tíu klukku-
stunda langri rokkdagskrá sem
þau höfðu forystu um að halda
og fjölmenni sótti á Ísafirði
laugardaginn fyrir páska.

Veturinn ætlar svo sannar-
lega ekki að verða endasleppur
að þessu sinni. Úti hvín bylur
og Öddi kemur færandi hendi
með hádegisverðinn í hús,
steiktan kjúkling úr Samkaup-
um ásamt frönskum, sósu og

salati – einkennisfæðu rokkara
fyrr sem nú.

Normið freistarNormið freistarNormið freistarNormið freistarNormið freistar
– Ertu ánægður með rokk-

hátíðina?
„Já, massaánægður. Mér

finnst frábært hvernig allir
tóku framtakinu. Það kveiktu
allir á hugmyndinni, þarna
voru allir að gefa allt og gera
hlutina til að skemmta sér og
öðrum – og Vestfirðingar létu
ekki á sér standa. Enginn var
með vesen og enginn með
stæla. Það gaf okkur sem höfð-
um verið að vinna að þessu
svo mikið að fólk skyldi bregð-
ast svona vel við þessu – mæta,
hlæja og hlusta á skrýtna tón-
list og skemmtilega tónlist.

Ég held að fólk hafi haft
gott af þessu. Hver kynslóð
festist náttúrlega í sínu og lítur
helst ekki við öðru, svo það er
oft erfitt fyrir fólk að hlusta á
nýja tónlist. Á vissum aldri
hættir fólk að nenna að hlusta
á nýja tónlist og ég finn það
best með sjálfan mig – ég leita
sjálfur mikið í það sem ég
hlustaði á þegar ég var átján
ára. Ég held að það sé gott
fyrir fólk að sjá og heyra hvað
er að gerast í nútímanum –
það er líka gaman að sjá hvað
Siggi Björns er að gera núna –
og helst blanda þessu öllu sam-
an þannig að allir fái eitthvað
smá við sitt hæfi og líka helling
sem fólk veit ekkert hvað er.“

– Nú ertu búinn að fara ansi
víða – er einhver munur á því
að spila á Ísafirði eða í Japan?

„Já, mjög mikill munur –

það var töluvert erfitt á Ísafirði
og ég kveið mikið fyrir. Ég
stillti upp meðan pabbi var að
syngja og fann að ég kófsvitn-
aði. Það var svo mikið af fólki,
maður var að horfa yfir og sá
fullt af kunnuglegum andlitum
sem gerði mig enn tauga-
strekktari.“

– Er þá mikill munur á því
að vera útlendingur að spila á
tónleikum í Japan eða spila á
Ísafirði fyrir fólk sem þú hittir
úti í búð í vikunni á eftir og
ræðir við um veðrið?

„Á tónleikum erlendis er ég
ef til vill uppi á sviði að öskra
eitthvað og svo jafnvel hug-
ljúfur engill á þeim næstu. Það
skiptir kannski ekki máli, en
þar er auðveldara að sleppa
sér. Hérna er það hins vegar
þannig, að ef þú kýlir einhvern,
þá verðurðu að hringja í hann
næsta dag og útskýra að þú
hafir átt erfiðan dag og biðjast
afsökunar. Það er meiri pressa
að spila fyrir fólkið sem maður
hittir svo í bankanum eða búð-
inni – líka út af því að flestir
hafa lesið um mig í blöðunum
en ekki heyrt tónlistina mína
svo að ég er kannski meiri
fígúra en tónlistarmaður í
þessu samfélagi. Mér fannst
eins og ég þyrfti að sanna mig
en síðan ákvað ég að gefa skít
í það og reyna bara að syngja
lögin og spila almennilega.
Það reyndist talsvert erfitt. Til
dæmis í einu laginu öskra ég
og þarf að sýna mikla reiði en
það var erfitt að sleppa sér
lausum. Mér fannst freistandi
að sleppa því bara og taka eitt-
hvert kassagítarlag – vera

normið.“
Rúna bendir á, að ekki hafi

hjálpað til að aðstandendur
tónleikanna hafi verið ansi
stressaðir á að keyra dagskrána
í gegn fyrir kl. 2 um nóttina
því leyfi til tónleikahaldsins
hafi ekki gilt lengur. Fyrr um
daginn höfðu rafmagnsvand-
ræði valdið töfum svo það
þurfti að halda vel á spöðun-
um.

„Ég tók þannig bara þrjú
lög til þess að keyra kvöldið
áfram. Áður en ég fór upp á
svið var ég spekúlera í því að
það vantaði einhvern til að af-
greiða súpuna, finna næstu
hljómsveit og gera hana til-
búna og almennt að passa að
við værum að fara eftir þeim
reglum sem okkur voru settar.“

Allir kóngarAllir kóngarAllir kóngarAllir kóngarAllir kóngar
– Það sem þykir óvanalegt í

tónlistarflutningnum hjá þér
er þáttur tölvunnar í því að
koma honum til skila. En þú
ert menntaður í upptökufræð-
um, ekki satt?

„Jú, ég lauk BA-prófi í því
sem mætti kalla hljóðpæling-
ar. Námið var samfellt í tæp
þrjú ár og gekk mikið út á að
pæla í hljóðinu en síðan var
líka farið inn á lögfræðina og
bransahliðina og praktíkina í
málunum. Þannig lásum við
yfir nokkra samninga og sett-
um út á og gerðum alls kyns
viðskiptaáætlanir og margt
slíkt praktískt, sem mér fannst
skemmtilegt að læra því að
hljóðpælingarnar lágu vel fyrir
mér.“

– Lagavafstrið og viðskiptin
hafa þá verið meiri áskorun?

„Já, líka af því að maður
vissi ekkert af þessari prakt-
ísku hlið mála. Ég vissi ekki
að það væri hluti af náminu en
var mjög ánægður með það
þegar upp var staðið. Vonandi
hefur maður komið í veg fyrir
alls kyns mistök með því að
læra það.“

– Má ef til vill segja að það
sé sitt hvort – að vera hæfi-
leikaríkur listamaður og svo
hins vegar að vera brúklegur
listamaður og geta komið sér
áfram í raunveruleikanum?

„Já, maður þarf eiginlega
að vera geðklofi, svolítið eins
og Gollri í Hringadróttinssögu.
Maður þarf náttúrlega að
kunna að gera músík og geta
gert hana almennilega. En síð-
an er hitt sem er ekki síður
mikilvægt – að kunna að díla
og víla. Mér finnst það líka
mjög erfitt viðureignar að selja
list. Hún er ekki afgreidd í
kílóatali eins og kjúklingar
heldur er hún meira í nefinu á
manni. Það verður að setja sig
í þær stellingar að maður sé
snillingur og það sé hagur tón-
leikahaldaranna að hafa mann
með. Þannig er alltaf verið að
hoppa út úr líkamanum, því
auðvitað er maður bara venju-
leg manneskja eins og allir
hinir sem vinna við eitthvað
annað. Mér finnst það ótrúlega
geðsjúklingslegt að vera að
díla um sölu á sjálfum sér.
Þannig er nauðsynlegt að vera
drjúgur með sig, en síðan þeg-
ar farið er að spá í tónlistina,
þá talar maður bara listrænt

við fólkið og allt gengur vel.
Mér finnst mjög óþægilegt fyr-
ir mig sem persónu að snúa
mér svo við í næsta símtali og
spyrja: Hvar eru peningarnir?“

– En er þetta ekki eitthvað
sem allir þurfa að kljást við,
hvort sem það ert þú, einhver
klassískur tónlistarmaður eða
ballsveit?

„Jú, algjörlega, sérstaklega
hérna heima. Úti er meiri
þrepaskipting og hver sinnir
sínu hlutverki, en hérna heima
er annað hvort að sjá um allt
sjálfur eða fá sér annað djobb
– og ekki nema eðlilegt í svona
litlu landi.

Fólkið sem ég var með í
skóla úti í London stefndi á fá
vinnu í stúdíói sem testrákar
eftir BA-námið – hella upp á
kaffi og taka til. Þú þarft að
vinna við það í svona tvö ár og
þá færðu að hreinsa tape–
maskínu. Síðan eftir ár í við-
bót, þá færðu að hjálpa mönn-
um að stilla upp míkrófónum
og síðan hægt og rólega á tíu
árum nærðu að vinna þig upp
í einhverja stöðu þar sem þú
ræður einhverju. Ég var alltaf
uppfullur af því að opna mitt
eigið stúdíó eða gera eitthvað
annað stórkostlegt. Við þekkj-
um ekkert þetta þrepakerfi hér
á Íslandi og þverneitum að taka
þátt í því. Við erum allir kóng-
ar og annað hvort fáum við að
ráða hlutunum eða búum til
okkar eigin ríki.“

ListarugliðListarugliðListarugliðListarugliðListaruglið
kom í Hríseykom í Hríseykom í Hríseykom í Hríseykom í Hrísey

– Fórstu strax í þetta nám
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– Getum við sagt að í gegn-
um þessar tilfæringar hafir þú
tileinkað þér hæfileika til að
sjá það besta á hverjum stað
og njóta þess besta?

„Mér finnst stundum eins
og pabbi sé hálfur sígauni og
held ég hafi fengið það frá
honum. Til dæmis þegar ég
fer til útlanda, þá er ég ekkert
mikið fyrir að sjá Big Ben í
London eða drottningarhöll-
ina. Ég vil mikið frekar fara á
pöbbinn eða á kaffihús og
njóta stemmningarinnar.
Pabbi hefur flakkað víða og
eignast alltaf vini á hverjum
stað sem eru sendandi honum
rauðvín og vísur – ég held ég
hafi fengið þetta pínulítið frá
honum.“

– Nú hafið þið feðgar verið
í fararbroddi þessarar miklu
framkvæmdar sem Rokkhátíð-
in var. Það virðist vera sam-
merkt með ykkur að þið hafið
frekar gott lag á fólki – má
ekki alveg segja það? Yfir-
bragðið er afslappað þó allt sé
á fullu og einhvern veginn
virðast hlutirnir ganga svo
yfirvegað í kringum ykkur.

„Ég veit það ekki, kannski
stundum. Síðan er það líka hjá
pabba, að hann þekkir ekki
orðið nei. Sumir lokast alveg
ef þeir fá nei eða einhverja
neikvæðni á sig – gamli kall-
inn þekkir það ekkert. Ef ein-
hver segir nei, þá þýðir það
einfaldlega að búið sé að reyna
eina aðferð til þrautar. Við leit-
uðum til dæmis til nokkurra
aðila um húsnæði til að halda
tónleikana og margir staðir
gengu ekki upp. Eigendurnir
voru tilbúnir að lána okkur
hús en síðan gekk það ekki
upp gagnvart heilbrigðiseftir-
litinu eða einhverju slíku.
Þannig voru alls konar nei í
gangi og á köflum fannst mér
að við gætum ekki gert þetta.
En kallinn var alltaf sallaró-
legur og heyrði ekki svona nei-
kvæðni. Ég held að það dragi
fólk oft niður, sama hvort það
er í svona framkvæmdum, við-
skiptum eða öðru, að það eru
alltaf svo margir fljótir til að
koma með gagnrýni og það
getur dregið úr framkvæmda-
viljanum hjá fólki. Pabbi heyr-
ir ekkert svona, hann bara hlær
og er svo glaður að áran í
kringum hann er þannig að
það getur enginn verið leiðin-
legur lengi.“

Rúna grípur inn í og segir
líkindi með feðgunum að
þessu leyti. „Það er bara svo
mikil ást í kringum þá“, segir
hún. „Og athyglissýki“, bætir
Mugison sjálfur við.

Samið fyrirSamið fyrirSamið fyrirSamið fyrirSamið fyrir
Friðrik ÞórFriðrik ÞórFriðrik ÞórFriðrik ÞórFriðrik Þór

– Þarf ekki líka töluvert
æðruleysi til að koma svona
verkum í gegn? Tónleikarnir
hefðu getað klúðrast og þið
setið uppi með víxil í bankan-
um og platan þín hefði getað
klúðrast og þá sætirðu uppi
með fullan bílskúr af geisla-
diskum og allt í mínus. Ertu
ekkert hræddur við mistökin?

„Mér finnst allt í lagi að
vera fífl. Svo lengi sem ég
veit að maður er ekki að fara

eftir menntaskólann?
„Neinei, ég var á sjó, meðal

annars með pabba og svo á
trillu frá Bolungarvík. Síðan
var ég sendill hjá Kaupþingi í
eitt og hálft ár og var í alls
konar vinnu. Mér fannst ótrú-
lega fínt að vera sendill. Ég er
svo heppinn að ég er dyslex-
ískur og hef þess vegna aðgang
að Blindrabókasafninu svo ég
fór alltaf þangað og leigði hell-
ing af hljóðbókum sem ég
hafði í bílnum og hlustaði á.
Meðan aðrir voru að fara yfir
á rauðu ljósi var ég með ein-
hverja góða sögu í eyranu og
náði að massa helstu bók-
menntirnar á þessu eina og
hálfa ári. Ég fékk frían gemsa
hjá fyrirtækinu og bíl – þegar
maður er 21 árs, þá þarf maður
ekkert mikið meira en það.
Síðan klukkan fjögur stimpl-
aði maður sig út, dagurinn bú-
inn og bankinn lokaður.“

– En varstu alltaf harð-
ákveðinn að fara þessa leið,
langaði þig alltaf til að semja
tónlist og taka upp tónlist?

„Sumarið fyrir tíunda bekk
var fjölskyldan nýflutt út í
Hrísey. Ég man að þegar ég
byrjaði í frystihúsinu var gæi
þar sem heitir Kjartan H. Grét-
arsson og mér fannst hann al-
veg megatöff. Hann var skáld
og mér fannst svo flott að hann
var alltaf að lesa eitthvað og
með skrýtna músík í gangi.
Einn daginn labbaði ég heim
til hans, án þess að þekkja
hann neitt, og spurði hvort
hann væri ekki til í að kenna
mér að vera svona skáld, svona
týpa – því ég var bara fótbolta-
strákur og hress gutti. Hann
var alveg til í það. Hann bauð
mér inn og kenndi mér að
drekka viskí og sagði mér að
safna hári og fá mér ný föt.
Síðan fór ég að reyna að krota
ljóð og spila meira af mínu
eigin efni á kassagítarinn.
Þannig má eiginlega segja að
hann hafi ýtt mér af stað og
mótað mig talsvert þetta sum-
ar. Ég kom í Hrísey hress ungl-
ingur en fór í tíunda bekk sem
melankólískur rokkari og
djúpviturt skáld. Eftir það sá
ég að maður yrði bara að gera
þetta, sitja einhvers staðar og
horfa út í loftið með glott á
andlitinu eins og maður vissi
eitthvað meira en hinir. Þá
kom þetta listarugl – að snobba
fyrir listinni.“

„Mikil ást í„Mikil ást í„Mikil ást í„Mikil ást í„Mikil ást í
kringum þá“kringum þá“kringum þá“kringum þá“kringum þá“

– Er ekki rétt að þú hafir
flakkað töluvert í gegnum tíð-
ina?

„Þegar ég var sex ára flutt-
um við frá Bolungarvík til
Grænhöfðaeyja og vorum þar
annað slagið þar til ég var 12
ára. Síðan bjuggum við hér og
þar í Reykjavík og svo vorum
við þrjú ár í Hrísey. Þá var ég
alltaf á heimavistarskólanum
á Laugum. Síðan fórum við
aftur í bæinn og maður fór að
leigja hér og þar til ég fór til
London. Síðan hefur maður
flakkað eitthvað en ekkert til
að búa neins staðar, kíkti nátt-
úrlega á kallinn þegar hann
bjó úti í Malasíu.“

illa með neinn og Rúna er til-
tölulega skotin í mér, þá finnst
mér allt í lagi að prumpa á
almannafæri. Það skiptir mig
ekki rosalegu máli hvað fólki
finnst um mig. Ég gerði fullt
af geisladiskum og reiknaði
með að þeir peningar væru
einfaldlega farnir og í versta
falli þyrfti ég að fara á sjóinn
til að borga súpuna. Ég lagði
dæmið upp þannig þegar ég
gaf plötuna út fyrst. Þá var
hugmyndin ekki að gefa hana
út til að verða ríkur og frægur,
heldur ætlaði ég að gefa hana
og sjá svo hvað yrði. Sem betur
fer gekk platan upp en maður
verður samt að gera ráð fyrir
því að allt geti farið á versta
veg og það er langbest að hug-
sa þannig.

Sama gilti um hátíðina. Fólk
var alveg meðvitað um að hún
gæti farið á versta veg. Hún
gekk vel og að einhverju leyti
var það heppni. Árangurinn
var undir fólkinu kominn, og
það mætti – við reyndum að
gera hátíðina eins aðlaðandi
og við gátum.“

– Það fréttist af þér við upp-
tökur í Súðavíkurkirkju í vetur.
Þar varstu að fást við kvik-
myndatónlist, eða hvað?

„Já, ég var að taka upp tón-
listina við Niceland sem Frið-
rik Þór Friðriksson leikstýrði
en framleidd var af ZikZak,
sem gerðu Nóa albínóa. Þeir
vildu helst klára músíkina einn
tveir og þrír. Ég held að þeir
hafi hringt í mig út af praktík-
inni því að ég spila á nánast
öll hljóðfærin sjálfur, tek upp
og geri allt sjálfur, þannig að
það ekki var svo mikið fyrir-
tæki. Þeir þurftu að fá tónlist-
ina á einum mánuði en ég
kreisti út eina aukaviku í lokin
svo að ég útbjó tónlistina á
fimm vikum alls. Ég var búinn
að heyra í þeim áður og verk-
efnið var búið að vera í deigl-
unni lengur en þegar til kom
þurfti það að gerast hratt. Það
er Súðvíkingum og Rúnu að

þakka að það tókst. Maður þarf
náttúrlega að vera í góðri að-
stöðu þegar maður vinnur
svona mikið og Rúnu datt í
hug kirkjan í Súðavík. Þar fékk
ég mjög jákvæðar viðtökur og
fékk að haga mér eins og ég
vildi þar inni í fimm vikur –
það var æðislegt.“

– Sagt er að þú hafir horfið
sjónum manna í marga daga
meðan á þessu stóð – var þetta
stíf vinnulota?

„Já, ég vann 16 tíma á dag
allan þennan tíma og rúmlega
það. Þetta er örugglega besta
djobb sem ég hef komist í því
það var svo fókuserað. Yfir-
leitt er maður svo upptekinn
af sjálfum sér í svona tónlistar-
vinnu – maður sest niður, fiktar
og leikur sér eins og tíminn
skipti ekki máli. Þarna voru
öll tímamörk á hreinu og þurfti
að útbúa tónlist fyrir 90 mín-
útna mynd. Þannig var ef til
vill bara einn dagur til að ljúka
senu og það var mjög gaman
að fást við. Mér fannst mjög
gaman að spekúlera í atriðun-
um í myndinni og velta því
fyrir mér hvernig væri hægt
að ná réttu áhrifunum með tón-
listinni því henni er ætlað að
ýta undir tilfinningar bíógest-
anna. Oft eru þetta mjög mikl-
ar pælingar en stundum ekki.
Stundum spilaði maður eitt-
hvað og fannst það passa og
hélt þá áfram – þetta var hrika-
lega skemmtilegt.

Ég á allt þetta handritshöf-
undinum Huldari Breiðfjörð
að þakka. Það var hann sem
stakk upp á mér og hélt því til
streitu að ég yrði ráðinn í verk-
ið.“

Skrýtinn og spes?Skrýtinn og spes?Skrýtinn og spes?Skrýtinn og spes?Skrýtinn og spes?

– Hvað er framundan? Er
það Japan í dag og Kína á
morgun?

„Ég veit það nú ekki. Næsta
verk á dagskrá er að ganga frá
kvikmyndatónlistinni fyrir
geisladisk. Síðan verður farið

í tónleikaferðalag í maí um
Skotland, London, Spán, Por-
túgal og Ítalíu, og jafnvel eitt-
hvert spilirí í Reykjavík. Svo
stefni ég á að taka frí í allt
sumar og vinna að næstu plötu
á Ísafirði, í Súðavík og á Flat-
eyri.“

– Eru farnar að mótast hug-
myndir að efni á plötuna?

„Já, hún er komin á skrið og
það eru til nokkur lög síðan í
vetur. Ætli maður þurfi ekki
að bæta við öðru eins og klára
svo lögin.“

– Nú ertu ekki einungis eins
manns band heldur eins manns
upptökustúdíó. Verður platan
unnin við eldhúsborðið?

„Ég vinn mikið við eldhús-
borðið. Tæknin er orðin þann-
ig að ég er með fartölvu, hljóð-
kort, góðan míkrófón og
heyrnartól. Búnaðurinn minn
er í svipuðum klassa og Abbey
Road hljóðverið var fyrir tíu
árum.“

– Þannig geturðu haldið
með tölvuna í hvaða upptöku-
sal sem þú vilt vinna í.

„Já, algjörlega. Rúna vinnur
í Tónlistarskólanum og ég tók
til dæmis upp lag þar fyrir
kvikmyndina. Mig vantaði lag
fyrir spennuatriði og sá fyrir
mér að nota kontrabassa. Þá
fengum við að nota bassa skól-
ans og eftir nokkra klukkutíma
var málið leyst.

Ég var í viðtali í dönsku
blaði sem heitir Gaffa. Þá voru
þeir komnir með þann stimpil
að ég væri snillingur og sér-
vitringur á Ísafirði, nokkurs
konar brjálaður vísindamaður
að gera tilraunir. Það er bara
ekki rétt, það er mikið meira
út af praktískum ástæðum sem
ég starfa hér. Ég hef ódýrt
húsnæði, kærustu sem ég
elska, frábæran pabba, nokkra
vini og þarf ekki bíl. Hérna
hef ég líka aðgang að margs
konar hæfileikafólki.

Mér finnst mjög skrýtið að
heyra þessar hugmyndir hjá
blaðafólkinu sem talar um

næsta bæ við Norðurpólinn og
slíkt. Ég fúnkera ekkert öðru-
vísi en fólkið sem vinnur á
Pizza 67 – ég dett í það annað
slagið, reyni að drífa mig fram-
úr fyrir átta á morgnana og hef
engar snillingslegar lausnir á
hlutunum. Maður stendur bara
í því eins og hinir að reyna að
finna pening til að borga leig-
una með Rúnu og sjá til þess
að bankinn loki ekki kortinu.

Þegar ég var í Japan var
mikið spurt um Ísland og hvort
landið hefði ekki mikil áhrif á
mig. Þá var spurt alls kyns
klisjuspurninga hvort það væri
ekki allt fullt af álfum og tröll-
um hér af því Björk væri svo
skrýtin og Sigur Rós svo spes
og ég væri svo skrýtinn og
spes líka. Ég fór að reyna að
segja þeim að auðvitað væri
Ísland spes en alveg eins og
Japan með heita hveri og rosa-
lega menningu. Fólkið lét al-
veg eins og Ísland væri einhver
demantur úti í hafi sem enginn
vissi af. Ég skil það alveg en
mér finnst eitthvað skrýtið við
þetta. Við erum hvorki álfar
né tröll heldur fólk sem grætur
og deyr og lendir í bílslysum
og þar fram eftir götunum.
Maður finnur fyrir þessum
stimpli að Ísland sé eitthvert
heilagt barnalegt land. En ég
er ekki fulltrúi þess. Ég þekki
hálendið einfaldlega ekki nógu
vel. Fyrir mér er Ísland allt
þetta geggjaða fólk sem þrjós-
kast út í eitt, allir eru kóngar –
mér finnst þessi sjálfsbjargar-
viðleitni og sterka von vera
það sem einkennir þjóðina.

Menn halda að maður sé
alltaf að blóta Þór og í villtum
dansi við álfa. Síðan erum við
bara pirruð í vinnunni á daginn
og tökum vídeóspólu á kvöldin
alveg eins og fólk alls staðar
annars staðar í heiminum –
afbrýðissöm, einmana, glöð og
reið eins og allir aðrir“, sagði
Örn Elías Guðmundsson.

– kristinn@bb.is
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Krabbameinsfélagið Sigurvon fær milljón króna styrk frá Bónus

Hrærður yfir höfðinglegum styrk
Sigurður Ólafsson, formað-

ur Krabbameinsfélagsins Sig-
urvonar, veitti í síðustu
viku viðtöku einnar milljón
króna styrk frá versluninni
Bónus. Hann sagðist í samtali
við blaðið vera mjög þakklátur
og hrærður vegna þessa höfð-
inglega styrks. „Það er mjög
gleðilegt að hafa verið í þess-
um hópi sem hlaut styrk frá
Bónus. Allt eru þetta aðilar
sem eru að vinna að mikil-
vægum verkefnum hver á sínu
sviði og allir vel að styrkjunum
komnir. Að starf okkar skyldi
vekja áhuga forráðamanna
Bónuss er mjög ánægjulegt og
þessi mikli styrkur verður seint
fullþakkaður“, sagði Sigurður.

Jóhannes Jónsson, kaup-
maður í Bónus, afhendi nokkr-
um félögum styrki, samtals að
fjárhæð 15 milljóna króna, við
hátíðlega athöfn á Nordica hó-

tel í Reykjavík. Styrkirnir eru
veittir í tilefni af 15 ára afmæli
Bónuss.

„Sigurvon er gott nafn á fé-
lagi sem stofnað var fyrir rúm-
um tveimur árum á Ísafirði til
að styðja krabbameinssjúka á
norðanverðum Vestfjörðum.
Vonin um sigur þarf alltaf að
vera til staðar þegar barist er
við erfiðan sjúkdóm eins og
krabbameinið er. Varla er til
sú fjölskylda á Íslandi í dag
sem ekki þekkir með einhverj-
um hætti þennan vágest. Til-
gangur Sigurvonar er einfald-
ur, styðja í hvívetna baráttuna
gegn krabbameini og vill Bón-
us með einnar milljón króna
framlagi til félagsins styðja þá
baráttu“, sagði Jóhannes í
ræðu sem hann hélt við það
tækifæri.

Stjórn Sigurvonar hefur
ákveðið að styrkurinn verði

nýttur sem stofnframlag að
styrktarsjóði fyrir krabba-
meinssjúka á starfssvæði fé-
lagsins á norðanverðum Vest-
fjörðum. Sjóðurinn er í mótun
þessa dagana og verður til-
kynnt síðar um stofnun hans.

– hj@bb.is

Sigurður Ólafsson formaður Sigurvonar tekur við styrknum úr hendi Jóhannesar Jónssonar kaupmanns í Bónus.

Gagnrýna rík-
isstjórnina
Störf við launaútreikna hjá
Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði verða ekki flutt
suður eins og til stóð. Þetta
kom fram hjá Guðna Geir
Jóhannessyni formanni
bæjarráðs Ísafjarðarbæj-
ar. Hann hefur þung orð
um núverandi ríkisstjórn
og finnst hún hvorki hlusta
á eða vinna fyrir Vestfirð-
inga. Framsóknarmenn á
norðanverðum Vestfjörð-
um kvöddu ráðherra og
framsóknarþingmenn
Norðvesturkjördæmiskjör-
dæmis vestur á dögunum,
þar sem þeir sögðu hug
sinn um lítinn gang mála,
sem varða byggðaaðgerðir
gagnvart svæðinu.

Öllum boðið á
ball í Víkinni
Heilsubærinn Bolungarvík,
íþróttamiðstöðin Árbær og
UMFB ætla að halda fjöl-
skyldudansleik í Bolungar-
vík sunnudaginn 2. maí og
bjóða öllum Vestfirðingum
frítt á ball. Benedikt Sig-
urðsson, einn af skipu-
leggjendum dansleiksins,
segir markið sett hátt og
vonir manna standi til þess
að slá nýlegt met Geir-
mundar Valtýssonar þegar
hann fékk 1.500 manns á
ball. Ætlunin er að dansa í
íþróttahúsinu kl. 15 -18 og
verður Jónsi Evróvísjón-
fari aðalnúmerið.
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Golfbúnaði
stolið úr bíl
Aðfararnótt laugardags

var framið skemmdarverk
á mannlausum bíl sem stóð

fyrir utan byggingarvöru-
verslunina Núp við Skeiði

á Ísafirði. Rúða var brotin
í bílnum og tekinn úr hon-
um golfbúnaður, kylfur og
kúlur, sem var síðan dreift

á hefðbundinni gönguleið
frá versluninni og út eftir

Seljalandsvegi áleiðis í
miðbæinn. Hafi einhver

upplýsingar um hver
framdi verknaðinn er hann
vinsamlegast beðinn um að
hafa samband við lögregl-
una á Ísafirði sem fer með

rannsókn málsins.

Helgi ráðinn
Helgi Sigmundsson hefur

verið ráðinn yfirlæknir
lyflækninga við Heilbrigð-
isstofnunina Ísafjarðarbæ

á Ísafirði og mun hann
koma til starfa í sumar.

Helgi er ekki ókunnugur á
Ísafirði. Hann starfaði sem
læknir á stofnuninni fyrir

nokkrum árum en hefur
undanfarið verið búsettur í

Bandaríkjunum þar sem
hann hefur stundað

sérfræðinám.

Sigurður í
landsliðið

Tveir liðsmenn KFÍ hafa
verið valdir í drengja-

landslið Íslands í körfu-
knattleik. Valið var í liðið

að loknum landsliðsæfing-
um sem fram fóru í

Reykjavík um helgina.
Leikmennirnir eru þeir

Sigurður Þorsteinsson og
Þórir Guðmundsson. Þeir

eru í 12 manna landsliði
drengja sem fæddir eru

1988. Liðið fer til keppni á
Polar Cup í Svíþjóð seinni

hluta maí mánaðar.

Þorsteinn Jóhannesson,
yfirlæknir á Ísafirði, var

eini umsækjandinn um
nýja stöðu lækningafor-

stjóra Heilbrigðisstofnunar
Ísafjarðarbæjar en um-

sóknafrestur rann út í
síðustu viku. Umsóknin fer
til umsagnar matsnefndar
hjá landlæknisembættinu
sem metur hæfi umsækj-

enda um stöður sem
þessar. Þá sóttu tveir um
nýja stöðu hjúkrunarfor-

stjóra stofnunarinnar. Þeir
eru Dagný Hængsdóttir,

hjúkrunarfræðingur, í
Reykjavík og Hörður

Högnason, hjúkrunarfræð-
ingur á Ísafirði.  Umsóknir

þeirra fara til umsagnar
hjúkrunarráðs sem metur

hæfi umsækjendanna.

Einn sækir
um starf

hjúkrunar-
forstjóra

Endurbætur innandyra á
Þingeyrarkirkju ganga vel. Bú-
ið er að setja upp lagnir fyrir
sambyggt loftræsti- og hitun-
arkerfi og einungis er eftir frá-
gangur og uppsetning á stjórn-
búnaði. Uppsetningin er í
höndum véla- og bílaþjónustu
Kristjáns á Þingeyri. Smíða-
vinna gengur vel. Búið er að
lagfæra gólfbita, en þeir voru
nokkuð skemmdir sérstaklega
út við steininn. Stoðir hafa ver-
ið lagfærðar og réttar af. Sett
hafa verið ný gólfborð í kirkju-
skip og einangrað undir þeim.

Vinna stendur yfir við kór-
inn. Þar er búið er að lagfæra
gólfbita og einangra gólf og

verða gólfborðin sett á eftir
helgi. Vinna við söngloft er
langt komin. Töluverð vinna
er eftir við bekki en líma þarf
þá upp og einnig þarf að lag-
færa skrautlista. Verktaki við
smíðavinnu er Sigmundur F.
Þórðarson húsasmíðameistari
á Þingeyri.

Vinna við raflagnir er að
mestu leiti lokið, en skipt var
nánast um allar raflagnir. Líni
H. Sigurðsson rafvirkjameist-
ari á þingeyri annaðist verkið.
Málarar eru mættir og er und-
irbúningsvinna vegna málunar
í fullum gangi, en það er stefnt
að framkvæmdum verði lokið
fyrir hvítasunnu.

Þingeyrarkirkja

Endurbætur á
kirkjunni ganga vel

Aðalfundur
Aðalfundur Ísafjarðardeildar Rauða kross

Íslands verður haldinn þriðjudaginn 11.
maí nk. kl. 20:30 í húsnæði deildarinnar að
Suðurgötu 12.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

Á fundi Hafnarstjórnar
Súðavíkurhrepps sem haldinn
var fyrir stuttu var rædd nauð-
syn sjóvarna í þorpinu og var
þar nefnd nauðsyn þess að
klára framkvæmdir við varn-
argarð neðan Njarðarbrautar.
Einnig var samþykkt bókun
þar sem lögð er áhersla á
verndun Langeyrartjarnar.

„Jafnframt ítrekar hafnar-

stjórn fyrri beiðnir sínar um
að komið verði í veg fyrir frek-
ari rof við tjörnina á Langeyri.
Þar brýtur sjór land og hefur
valdið verulegu landbroti á
stuttum tíma. Mikilvægt er að
stöðva landbrotið sem fyrst,
því ef sjór nær inn í tjörnina
veldur það óbætanlegu tjóni á
náttúru Langeyrartjarnar.“

Þeir sem fara á hraðferð um

Álftarfjörð verða trúlega ekki
mikið varir við Langeyrar-
tjörn. Sumir nefna hana eitt
best geymda leyndarmálið í
náttúrufegurð Álftafjarðar. Þar
hefur í áranna rás þrifist fjöl-
skrúðugt fuglalíf og gróðurfar
en á síðari árum hefur landbrot
lagt þessa perlu í hættu.

– hj@bb.is

Vill verja Langeyrartjörn
Hafnarstjórn Súðavíkur

Færeyskir grunnskólanemar
heimsækja kollegana á Ísafirði

Nemendur í 8. bekk Grunn-
skólans á Ísafirði tóku á móti
fjölmennum hópi kollega
sinna frá Skála í Færeyjum á
Ísafjarðarflugvelli í gærmorg-
un. Færeyingarnir eru að end-
urgjalda heimsókn Ísfirðing-
ana til Færeyja síðasta haust.
Grunnskólanemarnir munu
skoða sig um á Ísafirði og í
nágrenni næstu daga og halda
aftur til baka á laugardag. Fær-
eyingarnir gista í heimahúsum
og fá þannig að kynnast vel
daglegu lífi gestgjafanna líkt
og ísfirsku nemarnir fengu að

upplifa í Skála í haust.
Gestunum verður boðið upp

á fjölbreytta dagskrá þar sem
m.a. verður farið á kvikmynda-
sýningu í Ísafjarðarbíó, synt á
Suðureyri, náttúrugripasafnið
í Bolungarvík heimsótt og
gengið upp í Naustahvilft, svo
fátt eitt sé nefnt.

Að öðrum viðburðum og
skoðunarferðum ólöstuðum
má ætla að hápunkturinn í hug-
um margra verði á morgun
þegar fram fer „landsleikur“
milli Íslands og Færeyja. Þá
ætla krakkarnir að etja kappi á

gervigrasvellinum á Torfnesi
og verður dómari enginn annar
en Björn Helgason, íþrótta-
fulltrúi Ísafjarðarbæjar, sem
eins og kunnugt er, þekkir vel
til knattspyrnuiðkunar bæði á
Ísafirði og í Skála, síðan hann
þjálfaði þar.

Færeyski hópurinn og gest-
gjafar þeirra snæddu léttan
morgunverð á sal GÍ í gær-
morgun og stilltu krakkarnir
sér upp fyrir ljósmyndara við
það tækifæri.

– kristinn@bb.is
Færeysku og íslensku krakkarnir samankomnir á sal GÍ.
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STAKKUR SKRIFAR

„Björn síns tíma“
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.

Smáauglýsingar

Óska eftir að kaupa Trip TrapÓska eftir að kaupa Trip TrapÓska eftir að kaupa Trip TrapÓska eftir að kaupa Trip TrapÓska eftir að kaupa Trip Trap
stól. Uppl. í síma 456 4494.stól. Uppl. í síma 456 4494.stól. Uppl. í síma 456 4494.stól. Uppl. í síma 456 4494.stól. Uppl. í síma 456 4494.

Óska eftir pústgrein á Buhk báta-Óska eftir pústgrein á Buhk báta-Óska eftir pústgrein á Buhk báta-Óska eftir pústgrein á Buhk báta-Óska eftir pústgrein á Buhk báta-
vél. Einnig óskast sleði undirvél. Einnig óskast sleði undirvél. Einnig óskast sleði undirvél. Einnig óskast sleði undirvél. Einnig óskast sleði undir
Dancall farsíma. Upplýsingar íDancall farsíma. Upplýsingar íDancall farsíma. Upplýsingar íDancall farsíma. Upplýsingar íDancall farsíma. Upplýsingar í
síma 894 1829.síma 894 1829.síma 894 1829.síma 894 1829.síma 894 1829.

Til sölu eru dekk og álfelgur afTil sölu eru dekk og álfelgur afTil sölu eru dekk og álfelgur afTil sölu eru dekk og álfelgur afTil sölu eru dekk og álfelgur af
Toyota Landcruiser árg. 1998.Toyota Landcruiser árg. 1998.Toyota Landcruiser árg. 1998.Toyota Landcruiser árg. 1998.Toyota Landcruiser árg. 1998.
Uppl. í síma 695 8171.Uppl. í síma 695 8171.Uppl. í síma 695 8171.Uppl. í síma 695 8171.Uppl. í síma 695 8171.

Ósóttir vinningar í páskaeggja-Ósóttir vinningar í páskaeggja-Ósóttir vinningar í páskaeggja-Ósóttir vinningar í páskaeggja-Ósóttir vinningar í páskaeggja-
happdrætti Vestra óskast sóttirhappdrætti Vestra óskast sóttirhappdrætti Vestra óskast sóttirhappdrætti Vestra óskast sóttirhappdrætti Vestra óskast sóttir
sem fyrst. Ósótt vinningsnúmersem fyrst. Ósótt vinningsnúmersem fyrst. Ósótt vinningsnúmersem fyrst. Ósótt vinningsnúmersem fyrst. Ósótt vinningsnúmer
eru: 66,70,306,375 og 476.eru: 66,70,306,375 og 476.eru: 66,70,306,375 og 476.eru: 66,70,306,375 og 476.eru: 66,70,306,375 og 476.
Nánari upplýsingar eru veittar íNánari upplýsingar eru veittar íNánari upplýsingar eru veittar íNánari upplýsingar eru veittar íNánari upplýsingar eru veittar í
símum 456 3547 og 862 6088.símum 456 3547 og 862 6088.símum 456 3547 og 862 6088.símum 456 3547 og 862 6088.símum 456 3547 og 862 6088.

Til sölu er Dísargufl og búr fyrirTil sölu er Dísargufl og búr fyrirTil sölu er Dísargufl og búr fyrirTil sölu er Dísargufl og búr fyrirTil sölu er Dísargufl og búr fyrir
kr. 10 þús. Upplýsingar í símakr. 10 þús. Upplýsingar í símakr. 10 þús. Upplýsingar í símakr. 10 þús. Upplýsingar í símakr. 10 þús. Upplýsingar í síma
456 4645.456 4645.456 4645.456 4645.456 4645.

Spilavist er í Guðmundarbúð áSpilavist er í Guðmundarbúð áSpilavist er í Guðmundarbúð áSpilavist er í Guðmundarbúð áSpilavist er í Guðmundarbúð á
föstudagskvöld kl. 20.föstudagskvöld kl. 20.föstudagskvöld kl. 20.föstudagskvöld kl. 20.föstudagskvöld kl. 20.

Til sölu er MMC Lancer árg. 94,Til sölu er MMC Lancer árg. 94,Til sölu er MMC Lancer árg. 94,Til sölu er MMC Lancer árg. 94,Til sölu er MMC Lancer árg. 94,
ekinn 128 þús. km. Upplýsingarekinn 128 þús. km. Upplýsingarekinn 128 þús. km. Upplýsingarekinn 128 þús. km. Upplýsingarekinn 128 þús. km. Upplýsingar
í síma 861 8980.í síma 861 8980.í síma 861 8980.í síma 861 8980.í síma 861 8980.

Lumar þú á hamar og sög sem þúLumar þú á hamar og sög sem þúLumar þú á hamar og sög sem þúLumar þú á hamar og sög sem þúLumar þú á hamar og sög sem þú
notar ekki lengur? Sé svo hefurnotar ekki lengur? Sé svo hefurnotar ekki lengur? Sé svo hefurnotar ekki lengur? Sé svo hefurnotar ekki lengur? Sé svo hefur
Holt friðarsetur not fyrir slíkt íHolt friðarsetur not fyrir slíkt íHolt friðarsetur not fyrir slíkt íHolt friðarsetur not fyrir slíkt íHolt friðarsetur not fyrir slíkt í
skógrækt og smíðavöll á sumar-skógrækt og smíðavöll á sumar-skógrækt og smíðavöll á sumar-skógrækt og smíðavöll á sumar-skógrækt og smíðavöll á sumar-
námskeiðum. Upplýsingar gefnarnámskeiðum. Upplýsingar gefnarnámskeiðum. Upplýsingar gefnarnámskeiðum. Upplýsingar gefnarnámskeiðum. Upplýsingar gefnar
í síma 868 3636.í síma 868 3636.í síma 868 3636.í síma 868 3636.í síma 868 3636.

Ungan mann bráðvantar ísskáp.Ungan mann bráðvantar ísskáp.Ungan mann bráðvantar ísskáp.Ungan mann bráðvantar ísskáp.Ungan mann bráðvantar ísskáp.
Uppl. í síma 845 2685.Uppl. í síma 845 2685.Uppl. í síma 845 2685.Uppl. í síma 845 2685.Uppl. í síma 845 2685.

„Sólin sendir yl“ verður lag Sæluhelgarinnar 2004

Lag Sæluhelgarinnar árið
2004 var valið við hátíðlega
athöfn í félagsheimilinu á Suð-
ureyri á sumardaginn fyrsta.
Sex lög kepptu um útnefning-
una og varð lagið „Sólin sendir
yl“ eftir Súgfirðingana Siggeir
Siggeirsson í Reykjavík og
Steinunni Þórhallsdóttur í
Kópavogi, fyrir valinu. Tæp-
lega 100 manns fylgdist með
flutningi laganna og giltu at-
kvæði úr sal 40% en mat dóm-
nefndar 60%.

Félagskapurinn Mansavinir
stendur að Sæluhelginni sem
er árviss viðburður í Súganda-
firði í júlí. Ævar Einarsson,
einn af forsprökkum félagsins,
segir áhorfendur og dómnefnd
hafa verið samdóma um val
lagsins. Lögin höfðu verið
hljóðrituð á geisladiska og
voru flutt í hljóðkerfi. Ævar
segir keppnina smám saman
hafa verið opnast, framan hafi
forvígismenn Sæluhelgarinnar
ráðið höfunda til verksins en í
fyrra hafi í fyrsta skiptið verið
efnt til samkeppni þar sem al-
menningi gafst kostur á að
senda inn lög.

„Við höfum smám saman
verið að opna þetta og nú tók-
um við skrefið að leyfa fólkinu
að hlusta á og kjósa. E.t.v.
verða lögin flutt lifandi næst –
við tökum eitt skref í einu.
Hver veit nema síðan verði
gefinn út diskur með Sælu-
helgarlögum síðustu ára.“  Sig-
geir sér sjálfur um flutning
sigurlagsins, sem verður hljóð-
ritað við fullkomnar aðstæður
í stúdíói, og segir Ævar stefnt
á að það komist í spilum sem
fyrst. Sigurvegurunum er að

Súgfirðingarnir Steinunn
og Siggeir áttu sigurlagið

sjálfsögðu boðið á Sæluhelgi
og fengu að launum flugfar
sem Fiskvinnslan-Íslandssaga
gefur.

Sjö manna dómnefnd var
skipuð fulltrúum nágranna-
byggðarlaga Suðureyrar og

sigurvegurum keppninnar frá
því í fyrra þeim Snorra Sturlu-
syni og Einar Erni Konráðs-
syni. Ævar segir fyrirkomu-
laginu ætlað að efla tengslin
við nágrannabyggðalögin.
Formaður dómnefndar var

Hulda Bragadóttir frá Ísafirði
og með henni störfuðu þau
Lena Sigurðardóttir, Suður-
eyri, Erna Thorlacius Önund-
arfirði, Pálína Vagnsdóttir,
Bolungarvík, og Sigmundur
Þórðarson, frá Þingeyri.

Ævar segir Mansavini vilja
þakka fyrir góðar móttökur,
góð lög og góða mætingu á
fyrstu opnu keppnina um
Sæluhelgarlagið sem hann
vonar að verði árviss viðburð-
ur á sumardaginn fyrsta.

Hulda Bjarnadóttir, fulltrúi sigurvegaranna, tekur við viðurkenningu frá Ævari Einarssyni. Á milli þeirra sést Magnús Há-
varðarson sem átti lag í keppninni. Mynd: Páll Önundarson.

Ásgeir Ásgeirsson, verk-
fræðingur, hefur tekið við
starfi framkvæmdastjóra
Póls hf. af Halldóri Hall-
dórssyni, viðskiptafræð-

ingi, sem hefur gegnt starf-
inu síðastliðið ár. Marel hf.

tók formlega við rekstri
Póls hf. þann 1. apríl síð-

astliðinn í kjölfar áreiðan-
leikakönnunar um kaup

félagsins á Póls hf. Ásgeir
mun áfram gegna starfi
sínu sem framkvæmda-
stjóri vöruþróunar hjá

Marel, að því er fram
kemur í tilkynningu frá

Póls hf.

Nýr stjóri hjá
Póls á Ísafirði

Vart verður dregið í efa að Björn Bjarnason ráðherra dóms- og kirkjumála sé nú
einn umdeildasti stjórnmálamaður á Íslandi. Svo langt hefur gengið að pólitískir
andstæðingar Björns hafa tekið að hrósa honum fyrir störf hans fyrrum í ráðuneyti
mennta og menningar. Slíkt hrós heyrðist ekki áður, en nú liggur mikið við. Hæst
hefur látið nú nýverið vegna ummæla ráðherrans í tengslum við umdeilda skipun
Ólafs Barkar Þorvaldssonar í dómarasæti Hæstaréttar. Stjórnmálamenn eru misjafnir
og það eru lögfræðingar einnig. Björn er lögfræðingur og það eru þeir félagar Ólaf-
ur Börkur og Jónas Jóhannsson héraðsdómari í Hafnarfirði, áður á Ísafirði, einnig.
Hann ritaði um síðustu helgi langa grein í Fréttablaðið og gagnrýndi skipun skólafé-
laga síns Ólafs Barkar í Hæstarétt, en taldi hann þó hinn vænsta dreng.

Allir telja sig nú eiga veiðirétt á Björn, en er það sanngjarnt og réttmætt? Og í
framhaldinu mætti spyrja, hvað er jafnrétti kynjanna? Af umfjöllun blaða, útvarps
og sjónvarps að dæma hefur hver og einn sína skoðun á því. Mönnum er hugsanlega
brugðið við það að dómsmálaráðherra lætur ekki deigan síga í þessu máli, en nú
koma einnig menn fram á völl fjölmiðlanna og lýsa Ólafi Berki sem vænsta manni.
Hann virðist hafa unnið sér það til sakar að vera ungur og efnilegur og að auki karl-
kyns. Verst er þó af öllu vondu að hann skuli vera frændi Davíðs Oddssonar, sem
verið hefur forsætisráðherra um langt skeið. Björn hefur réttilega bent á ýmislegt
máli sínu til stuðnings, eins og það að hann fari með skipunarvaldið og einnig að
Hæstiréttur hafi talið Ólaf Börk hæfan til dómarastarfa. Hæfasta taldi þó rétturinn
tvo karla, sem ekki voru skipaðir, en Hjördís Hákonardóttir, sem nú leitar réttar síns

á grundvelli laga um jafnrétti kynjanna, kom þar að baki. Vissulega er rétt að hún
er hæf og mæt kona og að sjálfsögðu lögfræðingur.

Björn Bjarnason hefur lýst skoðun sinni á hreinskilinn og beinan hátt og það
virðist koma andstæðingum hans í stjórnmálum mjög á óvart, því jafnréttismál
hafa ekki þolað mikla pólitíska gagnrýni og verið rædd í snyrtilega afmörkuðum
bás síðustu árin. Þar með er því ekki haldið fram að jafnrétti eigi ekki rétt á sér. Það
á svo mikinn rétt á sér að ekki ætti að þurfa að setja um það sérstök lög. Nægir að
nefna hörmungarnar sem á dundu í framhaldi ráðningar leikhússtjóra á Akureyri
og leiddu til þess að forstöðumaður jafnréttismála íslenska ríkisins hvarf frá störf-
um. Hver dæmdi í því máli annar en Hæstiréttur? Þjóðin og stjórnmálamenn höfðu
kveðið upp sína dóma, en Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að karlmaðurinn
sem ráðinn var leikhússtjóri væri til þess hæfur.

Björn Bjarnason er vissulega umdeildur og kannski eins gott því hann tekur
ákvarðanir og stendur við þær. Hann er reiðubúinn að taka niðurstöðu þar til bærra
dómstóla um verk sín, og reyndar er ekki víst að þeir dæmi með sama hætti og
þjóðin, fjölmiðlafólk og alþingismenn, sem eins og venjulega reyna að koma
höggi á pólitíska andstæðinga. En Björn er hins vegar barn síns tíma, okkar tíma,
og óhræddur við tjáningarfrelsið og að koma skoðunum sínum í verk. Það mættu
fleiri, bæði kollegar hans í stjórnmálum og aðrir taka sér til fyrirmyndar. Þjóðinni
er þörf lifandi umræðu og nú er komið að því að skilgreina hvort jákvæð mismun-
un sé rétta leiðin.
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> RÚV: 1. maí          kl. 22:05

George Clooney, Mark Wahl-
berg, Ice Cube og Spike
Jonze leika aðalhlutverkin í
stríðsmyndinni Þrír kóngar
sem segir frá fjórum banda-
rískum hermönnum í Persa-
flóastríðinu. Þeir gera sér
lítið fyrir og stela gullstöngum frá Kúveit sem Saddam
Hussein hefur tekið og falið í eyðimörkinni. Þeir komast
yfir kort og hefja leitina og drífur þá margt á daga þeirra.

Þrír kóngar

> Stöð 2: 30. apríl          kl. 22:25

Hnefaleikameistarinn er hörku-
mynd frá árinu 2002. James
Chambers er besti boxarinn í
þungavigtinni. Honum er spáð
frekari frama en er ákærður
fyrir nauðgun og sendur í tugt-
húsið. Fangarnir þekkja orðspor
hans en í þeirra röðum er maður
sem stendur Chambers jafnfætis
í boxinu og láta þeir reyna á hæfileikana.

Hnefaleikameistarinn

> Sýn: 1. maí           kl. 11:20

Keppnistímabilið í enska boltan-
um er senn á enda. Arsenal hef-
ur haft mikla yfirburði og á
köflum leikið hreint stórkostleg-
an fótbolta. Hjá Skyttunum er
valinn maður í hverju rúmi með
Thierry Henry þar fremstan. Í
dag tekur liðið á móti Birming-
ham sem er í mikilli baráttu um
Evrópusæti að ári.

Meistararnir sýna listir sínar

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Hægviðri, skýjað að

mestu og yfirleitt þurrt.
Hiti víða 4-10 stig.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestlæg eða breytileg
átt, 3-8 m/s og víða þoku-
súld eða rigning, en þurrt

austanlands fyrri hluta
dags. Hiti 5 til 13 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Norðaustan- og austanátt,
víða 8-13m/s og rigning

víða um land. Hiti 3-9 stig.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hægviðri og víða bjart

veður vestanlands,
annars súld eða rigning,

einkum austan- og
suðaustanlands. Hlýnandi

veður.
Horfur á mánudag:

Útlit fyrir norðlægar áttir,
kólnandi veður og vætu

norðantil en nokkuð björtu
veðri syðra.

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.

Alls svöruðu 397.
Innanlands sögðu

214 eða 54%
Til útlanda sögðu

120 eða 30%
Fer ekki í frí, sögðu

63 eða 16%

Kirkjustarf

Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:
Fermingarmessa sunnu-
daginn 2. maí kl. 14:00.

Efnt til samskota á áttatíu
ára afmæli Reykjaneslaugar

Á næsta ári verður sund-
laugin í Reykjanesi við Djúp
áttatíu ára. Af því tilefni hafa
nokkrir velunnarar laugar-
innar ákveðið að efna til
samskota til viðhalds henn-
ar. Í hvatningarbréfi sem
Sigríður Salvarsdóttir húsfrú
í Vigur hefur ritað af því
tilefni segir m.a: „Mikið fram-
tak var það á sinni tíð að
byggja þessa laug. Áður
hafði sund verið kennt í torf-
laug sem byggð var um
1890 innar á nesinu, og þar
áður hafði sundkennsla
farið þar fram í „smápollum“
sem gerðir voru með fyrir-
hlöðum í afrennslið frá
hverunum. Sundkennslan í
Reykjanesi hafði þá átt sér
sögu til margra ára. Engin
hús voru reist, fólk hélt við í
tjöldum meðan sundnámið
fór fram.

Veturinn 1923 lagði ung-
mennafélagið Huld í Naut-
eyrarhreppi (forsvarsmaður
Jakobína Þórðardóttir á
Laugabóli) fram áskorun til
sýslunefndar Norður-Ísa-
fjarðarsýslu þess efnis, að
láta byggja nýja laug í
Reykjanesi. Svo var þingað
í þinghúsi Nauteyrarhrepps
að Arngerðareyri. Þá fóru
þrír sýslunefndarmanna til
Jakobínu til að vita hvort
ungmennafélagið Huld
„myndi vilja og geta tekið
að sér að fjármagna bygg-
inguna“. Jakobína varð
„hálfhreykin“ af því trausti
sem fámennu og fátæku

ungmennafélagi var sýnt af
sýslunefndinni. Svo segir
Jakobína í blaðinu Vestur-
landi hinn 30. september
1924:

„Mennirnir töldu þetta allt
gott og blessað sem búið
var að gera, marseruðu
brosandi upp í þinghús,
ræddu þar nýjustu og merk-
ustu uppfundningar sínar í
þessu máli, og skoruðu þar
með á ungmennafélögin
„Huld“ í Nauteyrarhreppi
og „Vísi“ í Vatnsfjarðarsveit
að safna nú peningum með
frjálsum samskotum og
fleiru til byggingar nýrrar
sundlaugar í Reykjanesi, og
lofaði sýslan drjúgum styrk
til byggingarinnar. Einnig
hefur Fiskifélagi Íslands lof-
að 1200 króna styrk, sem
borgast eiga þegar bygg-
ingunni er lokið“.

„Talið er að sundlaugin
hafi kostað 10.974 krónur.
Hvað væri það í dag? Fram-
lög voru frá ungmennafé-
laginu Huld, ungmennafé-
laginu Vísi, Norður-Ísafjarð-
arsýslu, Ísafjarðarkaupstað,
ríkissjóði, Fiskifélagi Íslands,
sem og frjáls samskot frá
fólki héðan og þaðan“,
segir Sigríður í bréfi sínu.

Um núverandi stöðu
mála í Reykjanesi segir
Sigríður í hvatningu sinni:
„Þetta var í „dentíð“. Nú er
komið árið 2004 – og þessi
sama sundlaug á dagskrá.
Okkur, nokkra gamla nem-
endur sem höfum lært sund

nærsveitunum í Reykjanes
til að hreinsa og fegra í
kring um skólann. Margur
steinninn var borinn burt
af skólalóðinni og allt um-
hverfið snyrt og fegrað.
Dagurinn endaði svo með
skemmtun fyrir alla. Ég held
að þá hafi enginn hafi séð
eftir því að gefa dagsverk til
framfaramála.“

Um fyrirhugaða söfnun
segir Sigríður:„Ég, sem er í
forsvari fyrir „Velunnendur
Reykjaneslaugarinnar“,
vona að sem flestir sjái sér
fært að styrkja þá fram-
kvæmd sem þarf til að koma
lauginni í viðunandi ástand
aftur. Stofnaður hefur verið
sérstakur bankareikningur
fyrir viðhaldssjóð sundlaug-
arinnar í Reykjanesi. Reikn-
ingurinn heitir „Gamla.
Sundl. R.nesi“ og er vistaður
í Landsbankanum á Ísafirði.
Reikningsnúmerið er: 0156-
05-2580. Kennitalan er
450594-2299. „Margt smátt
gerir eitt stórt“ og það mun-
ar um hvert framlag.“ segir
að lokum í bréfi frú Sigríðar.

Eins og fram kom í bréfi
Sigríðar gegndi sundlaugin
í Reykjanesi mjög mikil-
vægu hlutverki í sundkenn-
slu við Djúp. Í því sambandi
skal nefnt hér að áður en
Ísfirðingar eignuðust sína
sundlaug um miðja síðustu
öld fór sundkennsla barna
m.a frá Ísafirði þar fram. Um
það má meðal annars lesa í
Sögu Ísafjarðar.

í lauginni, tekur sárt til þess
hve lítið hefur verið gert til
að halda henni við. Skóli
var byggður í Reykjanesi ár-
ið 1934 og miklar bygging-
ar hafa þar verið reistar síð-
an. Nú eru þær allar komn-
ar í einkaeigu og rekið í
þeim hótel. Mikið þurfa
þessar byggingar til við-
halds og við látum eigend-
ur sjá um það.

En okkur „velunnendum“
sundlaugarinnar finnst nú
eins og hún sé enn „al-
menningseign“ og því datt
okkur í hug hvort einhverjir
af þeim mörgu sem lært
hafa sund í lauginni gætu
ekki lagt fram einhverjar
krónur í viðhaldssjóð Sund-
laugarinnar í Reykjanesi til
að hún geti státað af „góðri
andlitslyftingu“ á áttatíu ára
afmælinu.“

Um mikilvægi sundlaug-

arinnar segir Sigríður:
„Djúpinu er lífsnauðsyn að
í Reykjanesi sé líf og fjör,
þar sem fólk getur komið
saman eins og í gamla
daga. Hver man ekki eftir
sundprófunum og þeim
mikla bátaflota sem kom þá
inn í Reykjanes? Margir
komu líka að á hestum.
Sundmótin og héraðsmót-
in í Reykjanesi eru nú því
miður liðin tíð – en við hafa
tekið ættarmótin. Hundruð
Íslendinga, einkum brott-
fluttir Djúpmenn og afkom-
endur þeirra, sækja mjög í
að halda ættarmót í Reykja-
nesi. Það er mikið fagnaðar-
efni og vonandi verður
óþrjótandi framhald á því
um ókomin ár.

Eftir að skólinn var stofn-
aður var á hverju ári efnt til
„Vordagsins“. Þá komu allir
sem vettlingi gátu valdið úr

Sundlaugin í Reykjanesi.

Hvert ætlar þú að
ferðast í sumar?

Vestfirðingar sigursælir á
Íslandsmótinu í kassaklifri

Vestfirðingar voru sigur-
sælir á Íslandsmótinu í
kassaklifri sem fram fór í húsi
Orkuveitu Reykjavíkur um
síðustu helgi og komu heim
með tvö gull og tvö brons-
verðlaun. Hákon Valdi-
marsson frá Ísafirði sigraði í
flokki stráka 13-15 ára með
því að fara upp 32 kassa á 7
mínútum og 9 sekúndum,
og varði því titilinn frá því í
fyrra. Kristín Ósk Jónsdóttir
frá Suðureyri sigraði í flokki
16-18 ára stelpna með því

að klífa 31 kassa á 7 mínút-
um og 33 sekúndum.

Þá hafnaði Ragnheiður
Sjöfn Reynisdóttir frá Bol-
ungarvík í 3. sæti í flokki 13-
15 ára stelpna og Ómar
Örn Sigmundsson frá Ísa-
firði hafnaði í 3. sæti í flokki
stráka 16-18 ára.

Halldóra Auður Jónsdótt-
ir frá Neskaupsstað sigraði í
flokki stelpna 13-15 ára
með því að komast upp um
21 kassa á 4 mínútum og
20 sekúndum og Andri

Buchholz frá Grindavík fór
með sigur af hólmi í flokki
16-18 ára stráka með því
að klifra 33 kassa á 12 mín-
útum og 54 sekúndum. Það

dugði honum til sigurs í
heildarkeppni þátttakanda
og er hann því nýkrýndur
Íslandsmeistari í kassaklifri.

– kristinn@bb.is

Hákon Valdimarsson, hátt uppi í húsi Orkuveitunnar.

Áskrift borgar sig!
Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
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Madonna leikur aðalhlutverkið í
rómantísku gamanmyndinni Swept
away, sem segir frá Amber Leighton
sem er fertug frekjudós. Hún er
vön að fá öllu sínu fram og í
skemmtisiglingu á Miðjarðarhafi
fær áhöfn skipsins það óþvegið. En
þá skellur stormur á og atvikin
haga því þannig að Amber og einn
úr áhöfninni lenda á eyðieyju...

Frekjudósin Madonna

Sælkeri vikunnar
er Hulda Guðmundsdóttir á Ísafirði

Fiskur í
karrýsósu
og kókos-

pilaf

Sportið í beinni

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Miðvikudagur 28. apríl:
Kl. 16:45 – Landsleikur.
Lettland – Ísland.
Kl. 20:00 – Meistaradeildin:
Deportivo – AC Milan

Laugardagur 1. maí:
Kl. 11:20 – Enski boltinn:
Arsenal – Birmingham.
Kl. 19:50 – Spænski boltinn:
Deportivo – Real Madrid

Sunnudagur 2. maí:
Kl. 12:50 – Enski boltinn:
Bolton – Leeds
Kl. 14:55 – Enski boltinn:
Liverpool – Middlesbrough

Þriðjudagur 4. maí:
Kl. 18:30 – Meistaradeildin:
Deportivo – Porto

Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:
Laugardagur 1. maí.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Chelsea – Southampton

Canal+ Nordic:Canal+ Nordic:Canal+ Nordic:Canal+ Nordic:Canal+ Nordic:
Laugardagur 1. maí:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Chelsea – Southampton

Sunnudagur  2. maí:
Kl. 13:00 – Enski boltinn:
Bolton – Leeds United
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Liverpool – Middlesbrough

Canal+ sport:Canal+ sport:Canal+ sport:Canal+ sport:Canal+ sport:
Laugardagur 1. maí:
Kl. 11:30 – Enski boltinn:
Arsenal – Birmingham.
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Blackburn – Man. Utd.

Sunnudagur 2. maí:
Kl. 13:00 – Enski boltinn:
Bolton – Leeds United

TV2 Danmark:TV2 Danmark:TV2 Danmark:TV2 Danmark:TV2 Danmark:
Miðvikudagur 28. apríl:
Kl. 18:00 – Landsleikur:
Danmörk – Skotland

Kanal 5 Svíþjóð:
Miðvikudagur 28. apríl:
Kl. 19:15 – Landsleikur:
Portúgal – Svíþjóð.

Laugardagur 1. maí:
Kl. 13:30 – Þýski boltinn:
W. Bremen – Hamburg

TV4+ Svíþjóð:
Laugardagur 1. maí:
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Deportivo – Real Madrid

Sunnudagur 2. maí:
Kl. 13:00 – Ítalski boltinn:
AC Milan – Roma
Kl. 15:30 – Spænski boltinn:
Valencia – Real Betis
Kl. 19:30 – Spænski boltinn:
Barcelona – Espanyol

skrifa.com
Upplýsingavefur

gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og

allt annað til að
fullnýta búnaðinn.

Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka

daga frá kl. 13-23

Bifhjólakennsla
Bifhjólakennsla verður á Ísafirði í byrjun

maí. Fræðilegt námskeið verður helgina 8.-
9. maí og verklega kennsla helgina á eftir.

Upplýsingar gefa Arnór í síma 848 6933
eða Eggert í síma 893 4744.

Hringið ódýrt
til útlanda

1cellnet býður ódýr símtöl með nýrri TLC
tækni. Hringið út um allan heim með heima-
síma, GSM eða tölvu fyrir $ 0.10 á mínútu
(ca. 7,35 kr.).

Áttu ættingja eða vini erlendis?
Ertu í viðskiptum?
Lækkaðu símareikninginn. Skoðið nánar

á slóðinni: http://1cellnet.com/dane.
Allar upplýsingar og aðstoð. Hafið sam-

band.
Daníel Engilbertsson,

Sími 847 3422
Netfang: dane@strik.is

Smíðavinna!
Get bætt við mig verkefnum.
Gluggar og fög, útihurðir, innréttingar,

sólpallar og parket eða hvað annað sem
þörf er á.

Halldór Antonsson,
Aðalstræti 16,

símar: 456 3041 og 690 2202.

Það er alltaf til ýsa í fryst-
inum og stundum hefur mér
fundist skorta uppskriftir sem
gera hana spennandi. Í upp-
skriftabók með réttum úr Kara-
bíska hafinu, rakst ég hins veg-
ar á uppskrift sem ég hef heim-
fært upp á ýsuna, en að sjálf-
sögðu geta aðrar fisktegundir,
eins og t.d þorskur eða stein-
bítur, komið í hennar stað.
Þessi uppskrift á það sameigin-
legt með seinni uppskriftinni
að kókosmjólkin kemur við
sögu, en kryddnotkunin er
einfaldari. Ég kasta henni hér
fram eftir minni.

2-3 ýsuflök, roðlaus
limesafi
50 g smjör
1 laukur, sneiddur
1 msk karrý
1 msk hveiti
3 tsk kóríander (má sleppa)
400 ml kókósmjólk
1 grænn chili
salt og svartur pipar úr kvörn
kóríanderlauf eftir smekk

Laukurinn er mýktur í
smjörinu. Eftir 2-3 mínútur er
karrý og hveiti bætt út á pönn-
una og hrært duglega í. Einnig
er gott að krydda með kóríand-
er. Kókosmjólkinni er hellt út
á og hrært vel í. Söxuðu chili
er bætt út í, með eða án fræja,
og piprað og saltað að smekk.
Sósan er látin malla í nokkrar
mínútur.

Á meðan er fiskurinn settur
í mót, gott er að skera hvert
flak í 3 bita, og limesafa dreypt
yfir. Þegar fiskurinn hefur hvít-
nað aðeins er sósunni hellt út á
og álpappír settur yfir mótið.
Rétturinn er bakaður í ofni í
u.þ.b. 12 mínútur og ferskt
kóríander rifið yfir.

Þar sem ferskt kóríander er

dýrt og alls ekki alltaf til er
hægt að sleppa því eða láta
steinselju koma í þess stað.

Með þessu er gott að bera
fram hrísgrjón, snittubrauð og
mango-chutney, eða það sem
magi og hugur girnist.

Kókos-pilaf
með kjúklingi

Þegar kemur að góðum ind-
verskum hversdags/spariréttum
er af nógu að taka. Best er að
rétturinn uppfylli bæði skilyrðin
og sé jafnboðlegur í matarboð-
inu og hvunndags. Það gildir
um uppskriftina sem hér kemur
á eftir.

grænmetisolía til steikingar
1 úrbeinuð, skinnlaus kjúkl-
ingabringa (að sársaukalausu
má nota meira af kjúklingi
eða afganga af t.d. lamba-
kjöti)
2 laukar, sneiddir
1 tsk cuminfræ (broddkúmen)
1 kanilstöng
fræ úr 4 grænum kardi-
mommubelgjum
3 negulnaglar
1 tsk túrmerik
200 g basmati hrísgrjón
400 ml dós af kókosmjólk
½ bolli vatn
½ bolli pistasíuhnetur, rist-
aðar og saxaðar
¼ bolli af rúsínum
salt og svartur pipar úr kvörn.
Skerið kjúklingabringurnar í
bita, steikið, saltið og piprið.
Haldið heitu.
Laukurinn er mýktur í olíunni

við miðlungshita í u.þ.b. 4

mínútur Kryddinu bætt út í
og hrært saman við í 2 mín-
útur. Hrísgrjónin eru þessu
næst sett út í og áfram hrært
í mínútu til. Kókósmjólkinni
og vatninu er hellt út í og
suðan látin koma upp.

Mér hefur fundist ágætt
að setja ekki allan vökvann
út í í einu og bæta frekar við
á eldunartímanum. Eins get-
ur verið ágætt að nota meira
vatn, á kostnað kókosmjólk-
urinnar, en það er smekks-
atriði.

Látið malla undir loki í
u.þ.b. 20 mín, eða þar til
vökvinn hefur gufað upp og
hrísgrjónin eru orðin mjúk.
Saltið og piprið eftir smekk.

Bætið kjúklingnum við
hrísgrjónin síðustu 5 mínút-
urnar og hrærið hnetunum
og rúsínunum saman við rétt
áður en maturinn er borinn
fram.

Með þessum rétti er gott
að búa til/hita Naan-brauð.
Annað meðlæti er óþarft.
Uppskriftirnar hafa tekið
smávægilegum breytingum
í mínum meðförum, enda
nauðsynlegt að smakka sig
til og gera uppskriftirnar að
sínum. Njótið vel.

Það tilheyrir þeim heiðri
að vera matgæðingur í BB
að fá að kasta boltanum
áfram. Mér dettur í hug að
Inga Bára Þórðardóttir,
fyrrum samstarfskona mín
á Skólaskrifstofu Vestfjarða
heitinni, geti boðið upp á
einhverjar spennandi upp-
skriftir.

Halldór Karl hlutskarpastur í Norð-
urlandakeppni matreiðslunema

Bolvíkingurinn Halldór Karl Valsson, matreið-
slunemi á Hótel Sögu, varð hlutskarpastur
ásamt félaga sínum Sigurði Daða Friðrikssyni,
matreiðslunema á Tveimur fiskum, í Norður-
landakeppni framreiðslu- og matreiðslunema
sem lauk á mánudag í Gautaborg í Svíþjóð.
Danir urðu í öðru sæti og Finnar í því þriðja en
Svíar og Norðmenn deildu fjórða sætinu. Ís-
lensku framreiðslunemarnir höfnuðu í þriðja
sæti.

Íslensku keppendurnir voru þeir sem stóðu
sig best í keppninni um besta framreiðslu- og
matreiðslunema ársins 2003 á Íslandi, sem hald-
in var á Akureyri fyrir ári. Keppendurnir hafa
síðan varið miklum tíma til æfinga. Halldór Karl Valsson fyrir miðju ásamt félögum sínum.
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Tekjuskattur lögaðila á
Vestfjörðum hækkaði nokk-
uð á milli áranna 2002 og
2003. Þetta kemur fram í
svari fjármálaráðherra Geirs
H Haarde á Alþingi við fyr-
irspurn Kristjáns L. Möller
(S). Á sama tíma hefur eign-
arskattur lögaðila og ein-

staklinga á Vestfjörðum lækk-
að nokkuð.

Á árinu 2002 var tekjuskatt-
ur lögaðila á Vestfjörðum 141
milljón króna eða um 1,39%
af tekjuskattsgreiðslum lögað-
ila á landinu. Á árinu 2003
námu tekjuskattsgreiðslurnar
um 233 milljónum króna eða

um 1,68% af tekjuskattgreiðsl-
um lögaðila á landinu.

Á árinu 2002 greiddu ein-
staklingar á Vestfjörðum 46
milljónir króna í eignarskatta
eða um 1,19% af heildargreið-
slum einstaklinga. Árið 2003
námu eignarskattarnir hins-
vegar 26 milljónum króna eða

um 1,24% af heildargreið-
slum.

Lögaðilar á Vestfjörðum
greiddu um 32 milljónir
króna í eignarskatt á árinu
2002 eða um 1,57% af heild-
argreiðslum. Árið 2003
námu skattgreiðslurnar 20
milljónum króna. – hj@bb.is

Eignarskattur lögaðila lækkar
Tekjuskattur lögaðila á Vestfjörðum hækkar

Ársreikningur Bolungarvíkurkaupstaðar og stofnana hans fyrir árið 2003

Betri afkoma en áætlanir gerðu ráð fyrir
Ársreikningur Bolungarvík-

urbæjar og stofnana hans fyrir
árið 2003 var lagður fyrir fyrri
umræðu í bæjarstjórn í síðustu
viku. Rekstarniðurstaðan var
neikvæð á árinu 2003 um 44
milljónir króna en í fjárhags-
áætlun var reiknað með að
reksturinn yrði neikvæður um
rúmar 60 milljónir króna.
Reksturinn er því að skila um
16 milljónum betri niðurstöðu
en áætlanir gerðu ráð fyrir í
upphafi.

Heildartekjur Bolungarvík-
urbæjar og stofnana hans voru

tæpar 393 milljónir króna og
eru því nánast þær sömu og
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir.
Skatttekjur eru nokkru lægri
en áætlað var en framlög jöfn-
unarsjóðs sveitarfélaga og aðr-
ar tekjur voru nokkru hærri en
reiknað var með.

Rekstrargjöld bæjarins og
stofnana hans voru rúmar 380
milljónir króna eða um 7%
lægri en áætlað hafði verið.
Laun og launatengd voru
nokkru hærri en reiknað var
með en annar rekstrarkostn-
aður mun lægri en í áætlun.

Fjármagnsgjöld námu tæpum
29 milljónum króna en í áætl-
un var reiknað með rúmum 15
milljónum króna.

Í árslok 2003 voru skuldir
Bolungarvíkurbæjar og stofn-
ana hans að frádregnum veltu-
fjármunum rúmar 705 millj-
ónir króna og höfðu því aukist
um tæpar 48 milljónir króna á
árinu.

Skatttekjur Bolungarvíkur-
bæjar voru um 50,5% af heild-
artekjum. Framlög jöfnunar-
sjóðs voru um 14,7% af heild-
artekjum og aðrar tekjur um

34,8% af heildartekjum. Laun
og launatengd gjöld námu
55,53% af tekjum, önnur
rekstrargjöld voru 41,34% af
tekjum. Heildarrekstrargjöld
voru því 103,92% af tekjum.
Rekstrarniðurstaðan í heild var
því neikvæð um 11,18% af
tekjum.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur-
bæjar samþykkti samhljóða á
fundi sínum að vísa ársreikn-
ingnum til síðari umræðu bæj-
arstjórnar sem væntalega verð-
ur á næsta fundi.

– hj@bb.is Bolungarvík.

Farþegum sem fóru um Ísa-
fjarðarflugvöll á fyrstu þremur
mánuðum ársins hefur fjölgað
um 11,5% miðað við sömu
mánuði í fyrra. Aukningin
nemur tæplega 1.000 manns
en 9.293 fórum um flugvölinn
á tímabilinu. Farþegar í janúar
voru 2.980, í febrúar fóru
3.295 um völlinn og 3.018 í
mars. Þá fjölgaði farþegum
sem fóru um Bíldudalsflugvöll
um 18% á tímabilinu.

Farþegum sem fóru um ís-

lenska áætlunarflugvelli á
fyrstu þremur mánuðum ársins
fjölgaði um 16,7% á milli ára
og hafa ekki verið fleiri síðan
árið 2000. Mest aukning var í
fjölda farþega um Egilsstaða-
flugvöll eða 50,3%. Þeir voru
rúmlega 22 þúsund á fyrstu
þremur mánuðum ársins og
hafa aldrei verið fleiri. Farþeg-
um um Bakka fjölgar um 25%,
16% í Reykjavík, 14,6% í
Vestmannaeyjum og 9% á Ak-
ureyri.           – kristinn@bb.is

Farþegum fjölgar
Ísafjarðarflugvöllur

Ísafjarðarflugvöllur.
Bergur Guðnason frá Flateyri, eða Bíla-Bergur eins og hann er víða þekktur, lét drauminn rætast fyrir skömmu og keypti sér
afar fullkominn Lotus Esprit sportbíl. Bergur reyndi bílinn á heimaslóðum á Flateyri og í nágrenni nú um helgina og vakti
smár en afar knár bíllin athygli hvarvetna sem hann fór. Bíllin er afturhjóladrifinn með miðjumótor og kemst á 5,1 sekúndu
upp í 100 km hraða. Vélin 160 hestöfl þykir feykinóg enda bílinn mjög léttur, einungis 710 kíló. Þetta er 88. bíllinn sem Bergur
eignast og var hann sóttur til Þýskaland. Bíllinn kostaði 9 milljónir króna. Ljósmynd: Páll Önundarson.

Bíla-Bergur með nýja Lotusinn á heimaslóðum


