ÓHÁÐ

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Miðvikudagur 14. maí 2003 • 19. tbl. • 20. árg.
Stofnað 14. nóvember 1984 • Sími 456 4560 • Veffang: www.bb.is • Netfang: bb
@bb
.is • Verð kr. 250 m/
bb@
bb.is
m/vvsk
Alþingiskosningar 2003 – Norðvesturkjördæmi

Stjórn og stjórnarandstaða
með jafnmarga þingmenn
Sjálfstæðisflokkurinn fékk
langflest atkvæði í þingkosningunum í Norðvesturkjördæmi eða 29,6%. Úrslitin í
kjördæminu lágu fyrir um kl.
8 á sunnudagsmorgun. Rúmu
prósenti munaði á fylgi Framsóknarflokksins og Samfylkingarinnar.
Sjálfstæðisflokkurinn fékk
5.532 atkvæði eða 29,6% og
þrjá menn kjörna, Samfylkingin hlaut 4.346 atkvæði eða
23,2% og tvo menn, Framsóknarflokkur 4.057 atkvæði
eða 21,7% og tvo menn,
Frjálslyndi flokkurinn 2.666
atkvæði eða 14,2% og tvo

menn, Vinstrihreyfingin grænt framboð fékk 1.987 atkvæði eða 10,6% og einn
mann og Nýtt afl 122 atkvæði
eða 0,7% og engan mann.
Alls voru greidd 18.984 atkvæði í Norðvesturkjördæmi
en á kjörskrá voru 21.221 og
kjörsókn því 89,3%. Alls voru
245 atkvæði auð og ógild.
Kjördæmakjörnir þingmenn Norðvesturkjördæmis
eru Sturla Böðvarsson (D), Jóhann Ársælsson (S), Magnús
Stefánsson (B), Einar Kristinn
Guðfinnsson (D), Guðjón A.
Kristjánsson (F), Anna Kristín
Gunnarsdóttir (S), Kristinn H.

Lögreglumenn bíða eftir frágangi atkvæða hjá yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar.
Gunnarsson (B), Jón Bjarna- jánsson (D). Jöfnunarþing- er Sigurjón Þórðarson (F) á
son (U) og Einar Oddur Krist- maður í Norðvesturkjördæmi Sauðárkróki.

Eignarhaldsfélag Ísafjarðarbæjar

Áform um stofnun félagsins virðast úr sögunni
Ekkert virðist ætla að
verða úr áformum um stofnun Eignarhaldsfélags Ísafjarðarbæjar þar sem ekki
fæst stofnframlag frá Byggðastofnun. Mótframlag Ísafjarðarbæjar mun hafa verið

til reiðu en á stjórnarfundi í
Byggðastofnun 26. apríl var
samþykkt að vísa málaleitan
bæjarins til eignarhaldsfélagsins Glámu. Ástæðan var sögð
sú að ekki væri fyrir hendi
fjármagn hjá Byggðastofnun

til að taka þátt í verkefni af
þessu tagi.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segist
skilja viðbrögð Byggðastofnunar þannig að búið sé að
stofna eignarhaldsfélag fyrir

Færeyjablús
– Jónas Guðmundsson, formaður
Félags lögfræðinga á Vestfjörðum
segir frá ferð félagsmanna til Færeyja. Sjá bls. 10
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Vestfirði sem sé Gláma. „Þeir
eru búnir að setja þessar 120
milljónir sem ætlaðar eru í
hvern landshluta í Glámu. Við
verðum bara að vona að við
getum farið með einhver verkefni þar í gegn“, sagði Hall-

dór. Að félaginu standa, auk
Byggðastofnunar, Þóroddur
ehf. sem er í eigu Odda á
Patreksfirði og Þórsbergs á
Tálknafirði, Byggingalist á
Þingeyri og Drangur á
Drangsnesi.

Þunglyndi
– Úlfar S. Ágústsson í Hamraborg
segir frá reynslu sinni. Sjá miðopnu.
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um en víða annars staðar.
Helst er að honum leiðist biðin. Hann fær að hringja sem
snöggvast með ákveðnu millibili og raunar oftar en reglur í
fangelsinu segja til um. Flosi
hefur nú fengið lögmann en í
þessari viku á að koma í ljós
hvort ákæra verður gefin út í
málinu.
Meðferð mála virðist vera
fremur hægvirk á þessum

slóðum en þeir sem til þekkja
telja afar ólíklegt að Flosi fái
þungan dóm, verði hann á
annað borð sakfelldur og
dæmdur. Líklegast sé þó að
málið verði látið niður falla.
Ef ákæra verður gefin út má
hins vegar búast við að enn
muni reyna talsvert á þolinmæðina hjá Flosa.
Fram hefur komið í fréttum
hérlendis að Flosi hafi verið

fluttur til Abu Dhabi, höfuðborgar Sameinuðu arabísku
furstadæmanna, en það er
rangt. Hann var og er enn í
sama flugvallarfangelsinu í
Dubai.
Flosi var handtekinn á flugvellinum í Dubai á heimleið
með fjórum íslenskum skipsfélögum sínum eftir að hafa
komið fiskiskipinu Svani RE
til nýrra eigenda. Hann hafði

Flosi Arnórsson stýrimaður.

í fórum sínum gamlan rússneskan riffil úr eigu eins af
skipverjunum á Júlíusi Geirmundssyni ÍS. Flosi reyndi
ekki að leyna rifflinum þegar hann fór í gegnum eftirlitskerfið á flugvellinum í
Dubai heldur lét vita af honum að fyrra bragði.

Faktorshúsið í Hæstakaupstað á Ísafirði opnað á ný

Næstbesti kaffibarþjónn í
heimi starfar sem gestur
Veitingastaðurinn í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað á Ísafirði verður opnaður á ný eftir
vetrarlokun kl. 14 á föstudag.
Þá um kvöldið verður þar við
kaffigerðina Ása Jelena Petterson, sem er ekki aðeins Íslandsmeistari kaffibarþjóna
2003 heldur varð hún í öðru
sæti í Heimsmeistarakeppni

kaffibarþjóna sem haldin var
í Boston í síðasta mánuði. Ása
verður einnig við störf í Faktorshúsinu á laugardag, 17.
maí, sem er þjóðhátíðardagur
Norðmanna. Hún er uppalin í
Norður-Noregi en af sænskum ættum og starfar að jafnaði
sem kaffibarþjónn á Kaffitári
í Bankastræti í Reykjavík.

Eins og í fyrra vonast gestgjafar í Faktorshúsinu í
Hæstakaupstað til að sjá sem
allra flest norskættað fólk og
tengt Noregi og Norðmönnum
á þjóðhátíðardaginn. Á norðursvæði Vestfjarða hefur
margt manna af norskum
ættum búið um langan aldur.
Má þar minnast á ættarnöfn

Faktorshúsið í Hæstakaupstað á Ísafirði.
eins og Aspelund, Lyngmo, eru á svæðinu fjölmargir sem
Hestnes, Lyngmo, Olsen og hafa stundað nám í Noregi.
Överby og fleiri. Auk þeirra

Snjóflóðavar
nir við Seljaland á Ísafirði
Snjóflóðavarnir

Tónlistarhátíðin Við Djúpið

Vesturvélar buðu lægst

Haldin á Ísafirði og
í Bolungarvík í júní

Vesturvélar ehf. áttu lægsta tilboð í gerð snjóflóðavarna við Seljaland á Ísafirði
eða 239,7 milljónir króna.
Það eru 69,6% af kostnaðaráætlun sem var 344,3 milljónir króna.
Sex tilboð bárust og voru
fimm þeirra undir kostnaðaráætlun. Aðrir sem buðu í
verkið voru Kubbur ehf.
(269,4 mkr), Íslenskir aðalverktakar hf. (316,6 mkr),
Ístak hf. (317,2 mkr), Afrek

ehf. og ET ehf. (329 mkr) og
Suðurverk hf. (354,5 mkr).
Um er að ræða 650 m langan
leiðigarð og níu snjóflóðakeilur. Reiknað er með að verkið
geti hafist um næstu mánaðamót og taki tvö ár.
Verkið hefst með því að
gróðurþekja verður fjarlægð
úr garðstæði og flóðafarvegi
og geymd til síðari nota. Leiðigarðurinn verður byggður að
öllu leyti úr efni á staðnum
sem fæst við gröft og mótun

flóðafarvegar. Þá ber verktaka að ganga frá yfirborði
leiðigarðs og flóðafarvegar,
gera göngustíga og nauðsynlega vegslóða, gera frárennslisskurð og breyta
farvegi Seljalandsár á tveimur stöðum. Þá skal verktaki
leggja nýjan aðkomuveg að
skíðasvæðinu á Seljalandsdal í gegnum leiðigarðinn.
Loks skal hann ganga frá
lögnum veitustofnana samkvæmt fyrirmælum þeirra.

Dagana 19.-23. júní nk.
verður haldin tónlistarhátíð og
námskeið á Ísafirði og í Bolungarvík sem ber nafnið „Við
Djúpið“. Aðalskipuleggjendur hátíðarinnar eru þau Pétur
Jónasson, gítarleikari og Guðrún Birgisdóttir, flautuleikari,
en auk þeirra koma þar fram
Jónas Ingimundarson, píanóleikari og Ólafur Kjartan Sigurðarson, baritonsöngvari.

Þau eru öll löngu landsþekktir og reyndir tónlistarmenn og munu kenna í báðum
bæjarfélögunum og halda
ferna stórtónleika auk þess
sem haldnir verða minni tónleikar, nemendatónleikar og
aðrar uppákomur og skemmtanir.
Meðan á hátíðinni stendur
verður leitast við að kynna
Djúpið fyrir þátttakendum.

RITSTJÓRNARGREIN

Morgungjöfin gleymdist ekki
Ríkisstjórnin hélt velli í kosningunum á laugardaginn. Sjálfstæðisflokkurinn
tapaði umtalsverðu fylgi og fjórum þingmönnum. Framsókn vann „varnarsigur“
eins og það heitir í boltanum þegar menn ná markalausu jafntefli, hélt fastafylginu,
þ.e. þeim kjósendum sem flokkarnir telja sig geta gengið að á garðanum. Frjálslyndi
flokkurinn náði góðum árangri, tvöfaldaði þingmannatölu sína á landsvísu og í
kjördæmi formannsins. Vinstri-grænir stóðu nánast í stað en misstu eigi að síður
mann fyrir borð. Samfylkingin komst yfir „múrinn“ og þar á bæ fjölgaði þingmönnum um þrjá. Aðrir höfðu ekki erindi sem erfiði.
Atinu á hringleikasviði stjórnmálanna er lokið að sinni. Við töku hasarmynda
standa hinir vígamóðu ósárir að mestu upp að leik loknum. Eins er í pólitíkinni. Þó
er sá munur á að leikaraskarinn kemst allur á Óskarshátíðina meðan föllnu þingmannsefnin híma álengdar.
En það er fleira í spilunum. Morgungjöf Kjaradóms er orðin föst ábót í buddur
embættismanna að loknum þingkosningum.
Morguninn eftir alþingiskosningarnar 1999 vöknuðu nýkjörnir þingmenn upp
við það að Kjaradómur hafði fært þeim morgungjöf í tilefni dagsins; nær þriðjungs

launahækkun, sem ákveðin hafði verið daginn áður, en ekki kunngjörð af einskærri
tillitssemi! Að þessu sinni lá morgungjöfin ekki á náttborðum þingmanna og annarra æðstu embættismanna þjóðarinnar strax að morgni fyrsta dags eftir kosningar,
þótt ákveðin hafi verið á kjördag. Kjaradómur brennir sig ekki tvisvar á sama soðinu. Nú var beðið fram á hinn annan dag, þegar mesta víman var runnin af mönnum.
Alvaran tekin við. Viðræður hafnar um stjórnarmyndun. En, nú var reyndar ekki
fyrir að fara fyrri rausn: Hækkun frá tíund að fimmtungi á gildandi laun var nú látin
nægja í stað þriðjungs fyrir fjórum árum. Þrátt fyrir nánasarháttinn verður þó ekki
annað sagt en að Kjaradómur sjái um sína.
Viðræður stjórnarflokkanna eru raunsæ fyrstu viðbrögð við niðurstöðum kosninganna. Hvernig fer skal ósagt látið. Harla ólíklegt er þó að umfang skattalækkana
og breytingar á kvótakerfinu, svo dæmi séu tekin, standi í vegi fyrir endurnýjun
stjórnarsáttmálans. Og eru einhverjar líkur á að til ágreinings komi um leiðarljós
Kjaradóms, sem mælistiku að kjarabótum til annarra þegna þjóðfélagsins?
Bíðum og sjáum hvað setur.
s.h.
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ORÐSENDING FRÁ ATVINNUMÁLANEFND ÍSAFJARÐARBÆJAR
Ágætu forsvarsmenn fyrirtækja/rekstraraðila. Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar vinnur nú að könnun á stöðu og
horfum í atvinnulífi Ísafjarðarbæjar.
Könnunin er framkvæmd á rafrænan
hátt til að flýta úrvinnslu og einfalda
framkvæmd. Hér er um að ræða tímamóta tilraun og eru þátttakendur hvattir
til að bregðast fljótt og vel við og svara
könnuninni sem fyrst.
Mikilvægt er að svörun verði eins góð
og mögulegt er til að niðurstöður gefi
sem gleggsta mynd af stöðu atvinnulífs.
Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar.

Ólafur Th. Árnason (3), Sveinbjörn Kristjánsson (1) og Halldór Sveinbjörnsson (2) á verðlaunapallinum.

Reykjavíkurbikarinn í kajakróðri

Vestfirðingar einokuðu fjögur efstu sætin
Fulltrúar Ísfirðinga urðu í
fjórum fyrstu sætunum í
keppninni um Reykjavíkurbikarinn í kajakróðri sem fram
fór á laugardag. Vegalengdin
sem þeir reru var 10,5 km og
fór keppnin fram við Geldinganes í blíðskaparveðri. Í
3,5 km róðri sigraði gamall
brottfluttur Hnífsdælingur,

Kristinn Benediktsson.
Sigurvegari í 10,5 km róðrinum og þar með Reykjavíkurbikarhafi varð Sveinbjörn
Kristjánsson úr Bolungarvík,
sem keppti fyrir Ísafjörð, en
nr. tvö varð kennari hans, Halldór Sveinbjörnsson frá Ísafirði. Örlítill sjónarmunur
skildi þá að á marklínunni

samkvæmt úrskurði dómara
en tími þeirra var hnífjafn eða
1 klukkustund 5 mínútur og
10 sekúndur.
Í þriðja sæti í 10,5 km róðri
varð gönguskíðakappinn Ólafur Th. Árnason frá Ísafirði á
1 klukkustund 6 mínútum og
44 sekúndum og fjórði varð
Sigurður P. Hilmarsson frá

Ísafirði.
Keppendur voru 39 í fjórum
flokkum, þar á meðal fjórar
konur, en yngsti keppandinn
var aðeins 11 ára. Fjöldi fólks
mætti til að fylgjast með
keppninni. Að henni lokinni
buðu Kayakbúðin og Ultima
Thule til grillveislu.

Fasteign til sölu

Styrkur til rannsókna á hinu for
na bæjarstæði á Eyrartúni á Ísafirði
forna

Ísafjarðarbær hlýtur einnar milljónar króna styrk úr Fornleifasjóði
Ísafjarðarbær hlýtur einnar
milljónar króna styrk úr Fornleifasjóði til frumkönnunar
vegna fornleifarannsókna á
hinu eldforna bæjarstæði á
Eyrartúni á Ísafirði. Sjóðurinn
úthlutaði nú styrkjum í fyrsta
sinn en hann var stofnaður
með þjóðminjalögum árið
2001. Hlutverk hans er að
stuðla að varðveislu og rannsóknum á fornleifum og forngripum. Sjóðurinn hafði rúmar fimm milljónir til ráðstöfunar að þessu sinni og hlutu
sex aðilar styrki. Umsóknir
voru 40 og námu samtals rúmlega 35 milljónum króna.
Eyrarbærinn gamli er löngu
horfinn en Eyrartún á milli
Túngötu og gamla kirkjugarðsins á Ísafirði er ennþá
vel þekkt og opið svæði. Mjög
forvitnilegt verður að telja,
fyrir margra hluta sakir, að
kanna þetta forna bæjarstæði.
Ýmsir hafa viljað telja að Eyri
hafi verið landnámsjörð en
fyrir því er engin vissa þótt
almennar líkur séu nokkrar.
Afar lítið er vitað um upphaf
byggðar í Skutulsfirði. Landnámabók fer um svæðið í
símskeytastíl að heita má líkt
og víðar vestra.
Hins vegar hefur Eyri verið
kirkjustaður um aldir. Einna

frægastur er staðurinn af málum séra Jóns þumlungs
Magnússonar, sem varð fyrir
ásókn myrkra máttarvalda og
var göldrum kennt um. Fyrir
það voru feðgar á Kirkjubóli í
Skutulsfirði, sem báðir hétu
Jón Jónsson, brenndir á báli
árið 1656 neðan við Nausta-

hvilft í Skutulsfirði, rétt þar
fyrir ofan sem norðurendi
flugbrautarinnar er nú.
Eyrarbærinn stóð á bæjarhólnum nokkru norðan við
þann stað þar sem minnismerki Ragnars myndhöggvara Kjartanssonar um drukknaða sjómenn stendur nú. Bær-

inn hefur trúlega verið margbyggður á sama stað í aldanna
rás eins og venja var. Hann
var rifinn ekki allmörgum árum eftir að Ísafjarðarkirkja
sem brann árið 1987 var
fullger árið 1863. Tóftir bæjarins munu hafa verið jafnaðar
út á sjöunda áratug síðustu aldar.

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða 2003
Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða verður haldinn í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði laugardaginn 17. maí og hefst kl. 10:00 með
málþingi um markaðssetningu Vestfjarða.
Ársæll Harðarson forstöðumaður markaðssviðs Ferðamálaráðs
Íslands og Sigmar B. Hauksson verkefnastjóri verða gestir fundarins.
Sameiginlegur kvöldverður og skemmtun að loknum aðalfundi.
Allir áhugamenn um ferðamál á Vestfjörðum eru velkomnir.
Ferðamálasamtök Vestfjarða.

Til sölu er fasteign Lífeyrissjóðs Vestfirðinga að Brunngötu 7, Ísafirði. Um er að
ræða steinsteypt einbýlishús á tveimur
hæðum auk kjallara, byggt árið 1943. Húseignin, sem er á eignarlóð, er samtals
255m² að stærð, þ.e. 85m² hver hæð. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Allar nánari upplýsingar um eignina gefur
Björn Jóhannesson hdl., Aðalstræti 24, 3.
hæð, Ísafirði, sími 456 4577.

Sjómenn og útgerðarmenn á Vestfjörðum
Kynningar- og umræðufundur Rannsóknarnefndar sjóslysa verður haldinn í Guðmundarbúð, húsakynnum Slysavarnafélagsins Landsbjargar á Ísafirði kl. 13:00 til
15:00 laugardaginn 17. maí nk.
Hvetjum alla sem tök hafa á að mæta og
kynnast okkur, starfi okkar og að ræða málin.
Rannsóknarnefnd sjóslysa.

Styrkir
Styrktarfélag fatlaðra á Vestfjörðum auglýsir styrki vegna sumardvalar árið 2003.
Umsóknarfrestur er til 20. júní.
Umsóknir berist til stjórnar SFV í pósthólf
288.
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Í pílagrímsferð á slóðum

enska boltans
– feðgarnir Jónas Gunnlaugsson og Gunnlaugur Jónasson
segja frá notalegri Englandsferð þegar Skíðavika var á Ísafirði

Þeir feðgar Jónas Gunnlaugsson og Gunnlaugur Jónasson (yngri) á Ísafirði létu
ekki snjóleysið heima slá sig
út af laginu um páskana heldur
héldu til Englands í fótboltaog golfferð. Með þeim í för
var Kristín Ólafsdóttir, eiginkona Jónasar og móðir Gunnlaugs, en hún ákvað að skipta
sér ekkert af boltanum og naut
í staðinn samvista við Önnu
Gunnlaugsdóttur, systur Jónasar, sem býr ásamt manni
sínum Gústaf Baldvinsson
fisksölumanni rétt utan við
Hull.
Gunnlaugur og Jónas
brugðust ljúflega við þeirri
bón að segja söguna af ferðinni til fyrirheitna landsins.
– Fóruð þið á marga leiki?
Jónas: „Við fórum á tvo.
Við höldum ekki með sama
liði og þau áttu ekki innbyrðis
leik á þessum tíma þannig að
við urðum að fara á tvo.
– Var þetta sérstök fótboltaferð hjá ykkur feðgum?
Gunnlaugur: „Þetta var
nokkurs konar íþróttaferð hjá
okkur.“
Jónas: „Ég er nú eiginlega
að efna gamalt loforð. Ég
missti það út úr mér fyrir
nokkrum árum að við skyldum einhvern tímann fara í
svona ferð. Það hefur náttúr-

lega verið árviss atburður að
minna á það, þannig að núna
ákváðum við það feðgarnir
að skella okkur í fótbolta- og
golfferð yfir páskana.“
– Það hefur þá verið heppilegt að nýta páskana þar sem
snjóinn vantaði að mestu hér
heima.
Jónas: „Menn voru náttúrlega að skjóta á mig að maður
skyldi vera að fara í Skíðavikunni. En ég svaraði því til að
við hefðum fundið það á okkur í haust, þegar ferðin var
ákveðin, að það yrði snjólaust
um páskana.“
Gunnlaugur: „Þetta snjóleysi kom sér ágætlega því þá
var maður ekki með eins mikið samviskubit yfir því að vera
úti í Skíðavikunni.“

Fylgismaður
Southampton
– Eruð þið báðir forfallnir
fótboltaáhugamenn?
Jónas: „Nei, kannski ekki,
en ég hef nú gaman af því að
fylgjast með og hef fylgst betur með í vetur. En Gunnlaugur
er forfallinn í þessu og þekkir
alla leikmenn. Hann hefur
fylgst með þessu alveg frá því
hann var lítill og alltaf fylgt
Manchester United.“

Feðgarnir Gunnlaugur og Jónas Gunnlaugsson.
– Þú er þá rótgróinn United- Villa Park í Birmingham, á
hlutlausum velli.“
aðdáandi.
Gunnlaugur: „Já, ég er eins
– Það mun vera sögufrægur
og gömlu kallarnir í þessu, völlur.
Jónas: Jú, það er nokkuð
búinn að vera Unitedmaður
frá fyrstu tíð.“
stór völlur og notaður einmitt
– En Jónas, hvert er liðið í svona undanúrslitaleikjum
þitt?
og þegar þarf umspil og slíkt.“
Jónas: „Southampton. Ég
Gunnlaugur: „Í landsleikjer einn af fáum Íslendingum um líka.“
sem að halda með því liði.“
Jónas: „En þetta var sem– Eru þeir í úrvalsdeildinni sagt leikurinn minn.“
eða ...?
Jónas: „Já, hvernig spyrðu?
Signir sig við
Þeir eru að fara að spila úrOld Trafford
slitaleik í ensku bikarkeppn– Seinni leikurinn var svo
inni. Fyrri leikurinn sem við
fórum á var í undanúrslitum væntanlega með Manchester
milli Watford sem Heiðar United.
Gunnlaugur: „Manchester
Helguson leikur með og Southampton. Hann var haldinn á United og Blackburn á laugardag fyrir páska.“
Jónas: Þar var stærri völlur
og eiginlega meiri stemmning. En á þessum leikjum velur maður ekkert hvar maður
situr og telst í rauninni heppinn að fá miða. Á fyrri leikinn
fengum við sæti í miðjum
stuðningsmannaskara Watford þannig að við urðum að
láta lítið fyrir okkur fara.
Þannig þorði ég ekki að vera í
treyjunni minni – við bara rétt
klöppuðum þegar Southampton var að skora.“
– Þið hafið þá kannski ekki
náð alveg réttu stemmningunni?
Jónas: „Nei, það hefði

Gunnlaugur Jónasson (yngri) fyrir framan Old Trafford,
heimavöll Manchester United.
náttúrlega verið skemmtilegra
Gunnlaugur: „Hinn leikinn
að vera með Southampton- vann United að sjálfsögðu.
fólkinu en þetta var engu að Þrjú eitt.“
– Ykkar lið hafa því staðið
síður mjög gaman. Aftur á
móti vorum við svo heppnir fyllilega undir væntingum.
Jónas: „Já, það gat ekki verað vera akkúrat Manchester
United megin á þeim leik. Það ið skemmtilegra. Við fengum
líka víti – og varið meira að
var mjög gaman.“
– Var það heimaleikur hjá segja hjá United. Þannig að
þetta var mikil dramatík.“
United?
– Hvernig gekk ykkur að
Gunnlaugur: „Já, það var
heimaleikur á Old Trafford.“ útvega miða? Er það ekki tölu– Hvernig tilfinning er það vert mál?
Jónas: „Við fórum upp úr
fyrir svona einarðan Manchester United aðdáanda að áramótum að leita að miðum.
Byrjuðum á því að skrifa liðkoma þangað?
Gunnlaugur: „Maður nátt- unum og spyrja hvort þau ættu
úrlega signir sig við inngang- miða en svo var ekki. Við fórinn og kyssir jörðina eins og um svo að reyna aðrar leiðir
og þetta gekk að lokum. Fyrir
páfinn.“
– Telstu þá ekki til innvígðra utan vellina, sérstaklega í
Unitedmanna þegar þú ert bú- Manchester, var fullt af mönnum að reyna að verða sér úti
inn að koma þangað?
Gunnlaugur: „Þú ert náttúr- um sæti. Þeir gengu um og
lega ekki maður með mönnum spurðu hvort að fólk ætti miða.
Þar urðum við ekki varir við
fyrr.“
neinn sem var að selja. Aftur
á móti í Birmingham sáum
Mikið sóst
a.m.k. einn sem var að bjóða
eftir miðunum
miða. Þannig er eitthvert
– En hvernig fóru svo leik- svartamarkaðsbrask í kringirnir?
um þetta en ManchesterleikGunnlaugur: „Bara vel.“
irnir ásamt leikjum Arsenal
Jónas: „Þeir fóru báðir vel. eru þeir erfiðustu að komast
Fyrri leikinn vann Southamp- inn á og þeir er líka dýrastir.“
ton 2-1 og komst því í úrslitaGunnlaugur: „Í rauninni er
leikinn í bikarkeppninni sem enn erfiðara að komast á leik
verður á móti Arsenal 17. hjá Arsenal því völlurinn
maí.“
þeirra er svo lítill. Þetta er

Séð niður á völlinn úr stúkunni þar sem feðgarnir sátu.
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bara smáfrímerki miðað við
aðra velli á Englandi.“

Finna tóninn
á pöbbunum
– Er ekki heilmikið í kringum það að fara á svona stóran
fótboltaleik úti í Englandi?
Jónas: „Þarna úti er hefðin
miklu sterkari en er hér og
laugardagar eru bara fótboltadagar. Maður sér fullt af fjölskyldum á ferðinni og Englendingarnar taka laugardaginn alfarið undir það að fara á
leik. Sérstaklega eins og laugardaginn fyrir páska sem er
einn mesti fótboltadagurinn
þarna úti ásamt einhverjum
degi um jólin.“
Gunnlaugur: „Öðrum í jólum.“
Jónas: „Þetta eru þeir dagar
þar sem hefðbundin er mest
aðsókn og mest áhorf á fótbolta yfir leiktíðina. Við vorum mættir að vellinum þremur
og hálfum tíma fyrir leikinn
og héldum að við yrðum einir
þarna að þvælast. Við nenntum ekki niður í bæ með konunum – þær fóru í búðaráp,
Anna systir og Kristín. En það
var öðru nær, þarna var kominn heill hellingur af fólki
þremur og hálfum tíma fyrir
leik.“
Gunnlaugur: „Búðin hjá
Manchester United var alveg
pökkuð.“
– Er þá einhver dagskrá í
gangi á vellinum eða hvað er
fólk að gera? Er verið að
kaupa minjagripi og drekka
bjór og þannig?
Jónas: „Ekki þarna á leikvanginum beinlínis. En í götunum þar rétt fyrir utan eru
menn á pöbbunum að drekka
bjór og finna tóninn. Það er
mikið sungið.“
Gunnlaugur: „Varla að þeir
stoppi til að anda.“
Jónas: „Við fórum á pöbb
um einum og hálfum tíma fyrir leik og þá var sungið alveg
linnulaust.“
Gunnlaugur: „Og alveg
troðfullt. Þarna stóð fólk alveg
út úr dyrum.“
Jónas: „Við sáum að það
þýðir ekkert að koma svo
seint. Maður komst ekkert
að.“

Stór stund hjá
Southampton
– Er ekki líka mikil stemmning eftir leikinn, a.m.k. hjá
sigurliðinu?
Jónas: „Mér fannst það
frekar á bikarleiknum en hjá
Manchester United.“
Gunnlaugur: „Það var líka
meira undir í þeim leik. En
það skapast náttúrlega gríðarleg stemmning þegar 67 þúsund manns standa upp frá leiknum á sama tíma.“
Jónas: „En það gekk ótrúlega vel að komast út af Old
Trafford.“
Gunnlaugur: „Nánast engar
biðraðir.“
Jónas: „Það kom mér töluvert á óvart en aðstaðan var
líka öll töluvert flottari á Old
Trafford. Fleiri útgönguleiðir
og allt gekk hraðar fyrir sig
en á Villa Park enda nýrri leik-

vangur. En stemmningin var
geysigóð á Villa Park því þetta
var stór stund hjá Southamptonmönnum að komast í bikarúrslitaleik. Þeir hafa ekki
gert það síðan 1976.“
– Þannig að þið hafið verið
heppnir að upplifa sögulega
stund.
Jónas: „Já, það var mjög
ánægjulegt.“
Gunnlaugur: „Samt er hann
ekki til í að fara á úrslitaleikinn.“

Ljósgráir sokkar
ekki gjaldgengir
– Og þið tókuð líka nokkra
hringi á golfvöllunum.
Jónas: „Það var nú aðallega
Gunnlaugur.“
Gunnlaugur: „Pabbi fékk
stundum að labba með með
en ég komst þarna nokkra
daga í golf.“
Jónas: „Vellirnir voru náttúrlega töluvert lengra komnir
þarna úti og komið meira vor
í loftið en hérna heima. Meira
að segja fengum við nokkra
stuttbuxnadaga.“
– Er mikill munur á golfvöllunum í Englandi og völlunum hérna heima?
Gunnlaugur: „Þessi völlur
sem ég var að spila á er nokkurs konar sveitavöllur og ekkert mjög stór. En hann er mun
betri en allir vellir sem ég hef
spilað á hérna heima.“
– Eru þessir vellir aðgengilegir fyrir alla, fá ferðamenn
að spila hjá þessum klúbbum?
Jónas: „Já, ég held það nú.
Að vísu eru Anna og Gústaf
félagar í þessum golfklúbbi,
þannig að við fengum að fara
inn sem gestir þeirra. En
Gunnlaugur þurfti samt sem
áður að borga vallargjald.
Einna mest kemur manni á
óvart, þó að maður hafi vitað
að á Englandi er rík golfhefð,
hvernig maður þarf að vera til
fara. Golfarar þurfa að vera

fínt klæddir, mega hvorki vera
í íþrótta- né gallabuxum og
bolirnir verða að vera með
kraga.“
Gunnlaugur: „Íþróttatreyjur
eru til dæmis alveg bannaðar.“
Jónas: „Ég ætlaði einu sinni
að fara með þeim einn hring í
góðu veðri og var á stuttbuxunum. En þá gekk það ekki af
því að ég var í gráum sokkum.
Þeir þurftu að vera hvítir og
alveg ómerktir. Ég á enga golfskó þannig að ég var bara á
íþróttaskóm en sá fótabúnaður
mátti helst ekki sjást. Ég fékk
ekki að fara inn í búðina til að
borga. En þetta er bara gott
mál, ég meina, fótboltamenn
fara í fótboltatreyjur – þetta er
bara hluti af sportinu. Mér
fannst mjög gaman að kynnast
þessari stemmningu. Maður
hafði heyrt um þetta en kannski ekki tekið á því sjálfur.“

Stuttar af bb.is

Hafursey ÍS
skemmdist
Laust fyrir klukkan fjögur
á miðvikudag í síðustu
viku réðu slökkviliðsmenn niðurlögum elds
sem kviknað hafði í Hafursey ÍS 600, 6 tonna
krókabát sem lá í Suðureyrarhöfn. Slökkviliðið á
Suðureyri óskaði eftir
aðstoð slökkviliðsins á
Ísafirði. Einnig fór lögreglan á Ísafirði á vettvang. Reykkafarar fóru
um borð og slökktu eldinn en talið er að kviknað
hafi í út frá kabyssu. Mun
báturinn vera sviðinn og
illa farinn að innan en
ytra byrði hans lítur heillega út. Hafursey er í
eigu Aksturs og löndunar
ehf. sem Magnús Hauksson á Ísafirði veitir forstöðu.

Stjörnur í móðu en
einstök upplifun
– Á að skella sér í aðra
svona reisu fljótlega aftur?
Verður þetta jafnvel árviss viðburður hjá fjölskyldunni?
Jónas: Ja, þetta var mjög
vel heppnað. Ég segi nú kannski ekki að þetta verði árlegt
en við eigum örugglega eftir
að gera þetta aftur. Og þó að
miðinn á þessa leiki sé rándýr,
þá sé ég ekkert eftir þeim peningum.“
– Og þið eruð reynslunni
ríkari við skipulagningu á
næstu ferð.
Jónas: „Já, og myndum
sjálfsagt taka þetta aðeins
öðruvísi. Nú er maður búinn
að sjá hvað þetta er allt aðgengilegt og auðvelt að keyra
á milli staða. Það eina sem er
að, þegar maður er á bíl, er að
þá dettur maður ekki alveg
eins vel inn í stemmninguna
hjá Bretanum, sem er að fá
sér bjór með boltanum. Þannig er kúltúrinn en það er alls

Gunnlaugur kominn til Mekka, inn á völlinn hjá Manchester
United.
ekkert hjá öllum því þarna mjög vel heppnuð.“
var auðsjáanlega mikið af fjölFeðgarnir hafa nú öðlast
skyldufólki og jafnvel meira dýpri skilning á fótboltanum,
en maður hefði átt von á.“
þessari gríðarlegu vinsælu
– Hvað var svo hápunktur- íþrótt sem iðkuð er af fólki
inn í ferðinni? Hvaða stjörnur um allan heim og sameinar
sáuð þið þarna?
menn með ólíkar skoðanir, í
Gunnlaugur: „Maður sá nú ólíkum trúarhópum og af misvarla mikið af þessum stjörn- munandi litarhætti. Knattum. Þær voru í hálfgerðri spyrnan á sér hvað sterkastar
móðu þarna niðri á vellinum. rætur í Englandi og greinilegt
En þetta er alveg sérstök upp- er að þessir pílagrímar urðu
lifun að vera á staðnum og sjá ekki fyrir vonbrigum með
allt í kringum þetta. Ætli ferð- fyrirheitna landið enda stefna
in öll megi ekki bara teljast þeir ótrauðir þangað aftur.

Útfærsla samkomulags um menningarhúsin á Ísafirði

Viðræður að hefjast
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir
að á næstu dögum hefjist
viðræður milli Ísafjarðarbæjar og fulltrúa menningarhúsanna þriggja á Ísafirði
um útfærslu samnings um
uppbyggingu þeirra. Bæjarstjóri og Tómas Ingi Olrich
menntamálaráðherra undirrituðu fyrir skömmu samkomulag um framlög ríkis
og bæjar til verkefnisins en
eftir er að ganga frá ýmsum
útfærsluatriðum.
„Ísafjarðarbær hefur verið
samnefnari fyrir málið en
þetta byggir allt á samkomulagi eigenda húsanna þriggja
frá því í september 1999.
Þetta mál hefur verið unnið í
góðri samvinnu við fulltrúa
menningarhúsanna og við
munum hafa samráð um útfærsluna á næstu dögum“,
sagði Halldór.

Gamla sjúkrahúsið (byggt 1925), verðandi Safnahús Ísafjarðar.
Menningarhúsin þrjú sem arskóla Ísafjarðar. Heildar- 60% kostnaðar. Gert er ráð
um ræðir eru Gamla sjúkra- framlög til uppbyggingar fyrir að ríkið veiti 90 milljhúsið á Eyrartúni, sem verður þeirra nema um 420 milljón- óna króna framlag strax á
safnahús, Edinborgarhúsið og um króna á næstu þremur ár- þessu ári.
Hamrar, tónleikasalur Tónlist- um en þar greiðir ríkið um
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Suðureyrarvefurinn (sudureyri.is) berst í bökkum
fjárhagslega líkt og fleiri
vefir sem haldið er úti af
áhuga einum saman. Á
vefnum ber mest á
margvíslegum almennum fréttum úr mannlífinu
við Súgandafjörð auk
tilkynninga um viðburði
og upplýsinga um félög
og fyrirtæki og sitthvað
fleira. Að síðunni standa
mæðginin Valgerður
Kristjánsdóttir og Elís
Mar Einarsson og skrifar
Valgerður jafnan pistla
undir yfirskriftinni Vala að
mala. Hún segir að nú sé
komið að skuldadögum
og þau mæginin eigi ekki
fyrir kostnaði við vefinn.

Dæmdur fyrir hraðakstur
Miðaldra maður á Ísafirði
var í Héraðsdómi Vestfjarða á föstudag dæmdur til greiðslu 15 þúsund
króna sektar. Hann var
sakfelldur fyrir að hafa
ekið á allt að 100 km
hraða suður Óshlíðarveg
utan við Skarfasker við
Hnífsdal þar sem leyfður
hámarkshraði er 80 km.
Einnig var hann sakfelldur fyrir að hafa þokuljós
bifreiðarinnar kveikt við
aksturinn þar sem aðstæður til notkunar þeirra
voru ekki fyrir hendi.
Myrkur var en lýsing góð
á þessari leið. Ákærði
neitaði eindregið að hafa
ekið á þeim hraða sem
honum var gefinn að
sök. Athygli vekur, að
ákærði sem er ólöglærður, annaðist sjálfur vörn
sína fyrir dómnum.
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maður vikunnar

Sælkerar vikunnar

Veikur
fyrir
ítölskum
glásum

er Ingibjörg Jónsdóttir
og Axel Jóhannsson

Fiskigratín með
skeldýrum fyrir fjóra

Nafn: Jóhann Hinriksson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 28.11.1945.
Atvinna: Bóka-, skjala- og myndavörður.
Fjölskylda: Eiginkonan heitir Sigríður Steinunn
Axelsdóttir og börnin fjögur heita Elín, Axel, Hinrik og
Judith.
Helstu áhugamál: Menning allskonar.
Bifreið: Benz jeppi.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Benz jeppann.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Engin plön svo ég muni.
Uppáhalds matur? Veikur fyrir ítölskum glásum.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Hænsn.
Uppáhalds drykkur? Rauðvín.
Uppáhalds tónlist? Nógu gamalt bara!.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? KR?.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Ekkert.
Uppáhalds vefsíðan? www.alltheweb.com
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Ómögulegt
að segja – kannski rússneskur Hamlet sem ég sá
fyrir margt löngu.
Fallegasti staður hérlendis? Skutulsfjörður er frábær.
Fallegasti staður erlendis? Urbino.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Pavoni.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Ekki
viss.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Rugl.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Ekkert.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Nei.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Því hef ég löngu gleymt.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Hreinsa bæinn og spúla stéttar almennilega. Setja hámarkshraðann í ca. 30 km/klst á eyrinni,
veita fótgangendum forgang og leggja af aðrar umferðarhrindranir og selja umferðarskiltin.
Lífsmottó? Hóf er best í hófi.

600 g fersk fiskiflök – ýsan er alltaf góð!
1 tsk salt
Ofninn er stilltur á 200°C. Fiskurinn skolaður og settur í
eldfast mót. Gott er að sprauta á hann sítrónusafa (ekki síst
ef hann hefur verið frystur) og stráið 1 tsk af salti yfir. Hyljið
með álpappír og setjið í miðjan ofninn og bakið í 15-20
mínútur. Hellið fiskisoðinu af og notið í sósuna.

Gratínsósa
2 msk smjör
3 msk hveiti
4 dl fiskisoð + soð af kræklingi
1 eggjarauða
1 dl rjómi
salt og hvítur pipar
1 msk sítrónusafi
½-1 dl af fersku dilli (eða vel af þurrkuðu)
1 dós af kræklingi og/eða
100 g rækjur
3 tómatar
rifinn ostur

Bræðið smjörið og hrærið hveitið út í. Bætið soði út pottinn og hrærið á meðan suðan kemur upp. Sjóðið í 3-5 mínútur. Blandið eggjarauðunni út í rjómann og hellið blöndunni
út í sósuna og hrærið á meðan. Eftir þetta má sósan ekki
sjóða. Bragðbætið með salti, pipar og sítrónusafa. Þá er að
setja rækjur og krækling út á fiskinn, leggja tómatana
skorna í tvennt meðfram og strá dillinu yfir. Svo er sósunni
hellt yfir allt saman og ekki má gleyma ostinum í lokin.
Hitinn er hækkaður í 250°C og rétturinn bakaður ofarlega
í ofninum í 10-15 mínútur.
Hrísgrjón og ferskt salat bragðast vel með þessum rétti.
Ekki spillir kælt freyðivín eða hvítvín fyrir.
Við skorum á Guðbjörgu Höllu Magnadóttur og Þröst
Jóhannesson að koma með næstu uppskrift.

Ráðstefna um Vestfirði sem aflstöð íslenskrar sögu haldin í júní

Rannsóknarverkefninu „Vestfirðir
á miðöldum“ hleypt af stokkunum
Ráðstefna undir heitinu
„Vestfirðir – aflstöð íslenskrar
sögu“ verður haldin í Menntaskólanum á Ísafirði dagana
13.-15. júní. Þar er ætlunin að
leiða saman þá sem fengist
hafa við rannsóknir á vestfirskri sögu og menningu á
einn eða annan hátt og fá þá
til að kynna viðfangsefni sín.
Einnig er vonast til að með
þessu verði hægt að ýta undir
frekara samstarf þessara aðila.
Með þessari ráðstefnu verður
hleypt af stokkunum rannsóknaverkefni sem fengið hefur heitið Vestfirðir á miðöldum
og áætlað er að standi yfir í
fimm ár. Markmið verkefnisins er að stuðla að grunnrann-

sóknum á sögu Vestfjarða frá
landnámi til 18.aldar. Ætlunin
er að taka svæðið fyrir sem
eina heild og rannsaka það
ítarlega frá sjónarhóli ólíkra
fræðigreina.
Með þessu móti er vonast
til að hægt verði að ná fram
heildstæðri mynd af sögu
svæðisins. Þetta hefur ekki
verið reynt áður hérlendis en
tíðkast víða erlendis.
Að verkefninu standa Hugvísindastofnun Háskóla Íslands (Miðaldastofa), Fornleifastofnun Íslands, Senter
for studier i vikingtid og nordisk middelalder (Middelaldersenteret) við Oslóarháskóla,
Atvinnuþróunarfélag Vest-

fjarða, Fræðslumiðstöð Vestfjarða og Byggðasafn Vestfjarða. Andrea Sigrún Harðardóttir á Ísafirði hefur verið
ráðin til starfa við verkefnið.
Þar sem starfið er nýtt af nálinni er ráðningin tímabundin
enn sem komið er.
Ástæður fyrir þessum
áhuga á Vestfjörðum eru af
ýmsum toga. Svæðið er vel
afmarkað landfræðilega. Þar
hafa varðveist mjög fjölskrúðugar heimildir frá miðöldum
og geta fá jaðarsvæði í Evrópu
státað af öðru eins. Auk þess
er svæðið einstaklega áhugavert vegna þess að á mörgum
skeiðum sögunnar var mannlíf
á Vestfjörðum í fararbroddi

Ferðaskrifstofan Vesturferðir á Ísafirði

Gunnar Þórðarson hættur sem framkvæmdastjóri
Gunnar Þórðarson er hættur
sem framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar Vesturferða á
Ísafirði en hann tók við starfinu í september á síðasta ári.
Gunnar segir brotthvarf sitt
vera í fullri vinsemd.
„Fjárhagsleg endurskipulagning sem ég vann að er
leyst og komin í höfn en öll
skipulagningin og vinnan í
kringum hana var gerð með
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ákveðna stefnumótun í huga.
Um leið og ný stjórn var kosin,
þá tók hún vinkilbeygju frá
þeim sjónarmiðum. Mér var
ekki stætt á því að sitja þarna
áfram, hafandi kynnt þessa
stefnu sem ekki verður síðan
fylgt. Ég taldi til dæmis að
Byggðastofnun hefði komið
þarna inn meðal annars út á
þessa stefnumótun og mín
orð. En brotthvarf mitt er við-

skiptalegs eðlis og góð sátt
um það“, segir Gunnar.
Þessa dagana er Gunnar í
prófum. Hann stefnir að því
að ljúka fjarnámi frá rekstrardeild Háskólans á Akureyri
nú í vor.
Guðni Geir Jóhannsson,
stjórnarmaður í ferðaskrifstofunni Vesturferðum á Ísafirði,
segir að í sínum huga hafi
ekki verið tekið nein vinkil-

almennrar þróunar á Íslandi.
Því munu væntanlegar rannsóknir ekki einungis varpa
ljósi á sögu Vestfjarða heldur
einnig ná að skýra sögu landsins í heild. Á næstu árum
stendur til að vinna að ýmsum
þverfaglegum rannsóknum á
svæðinu og mun verkefninu
ljúka með umfangsmiklum
fornleifagrefti í Vatnsfirði við
Djúp og útgáfu á heildstæðu
riti um sögu Vestfjarða.
Ráðstefnan hefst að kvöldi
föstudagsins 13. júní með því
að opnuð verður sýning í
Menntaskólanum á Ísafirði á
afritum af vestfirskum handritum. Um kvöldið verður
móttaka fyrir ráðstefnugesti í

Neðstakaupstað á Ísafirði.
Á dagskrá ráðstefnunnar er
margt áhugavert enda um að
ræða rannsóknir í ólíkum
fræðigreinum. Meðal þeirra
sem erindi flytja verða Torfi
H. Tulinius miðaldafræðingur, Adolf Friðriksson fornleifafræðingur, Jón Viðar Sigurðsson sagnfræðingur, Helgi
Þorláksson sagnfræðingur,
Bergljót S. Kristjánsdóttir
bókmenntafræðingur, Sverrir
Tómasson miðaldafræðingur,
Þórunn Sigurðardóttir íslenskufræðingur, Þóra Krist-

jánsdóttir listfræðingur og
Unnur Dís Skaptadóttir mannfræðingur, auk ýmissa annarra
sérfræðinga á ólíkum sviðum.
Einnig má nefna kynningu
á ferðaþjónustuverkefni í
tengslum við Gísla sögu Súrssonar sem er í deiglunni í
Dýrafirði. Ætlunin er að ráðstefnugestir skreppi á slóðir
Gísla Súrssonar á laugardeginum. Þá um kvöldið verður
hátíðarkvöldverður þar sem
tónlist eftir séra Ólaf á Söndum í Dýrafirði verður í hávegum höfð.

beygja í rekstri Vesturferða
eins og skilja má af ummælum
Gunnars Þórðarsonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra félagsins. „Við erum að vinna
út frá því sem hann lagði upp
og erum að vinna að endurreisn fyrirtækisins. Ég tel
mjög mikilvægt að þetta fyrirtæki haldi velli og verði áfram
öflugt í uppbyggingu ferðaþjónustunnar hérna“, segir
Guðni.
Gunnar Þórðarson hóf störf
hjá félaginu í september og
tók þátt í endurskipulagninu
þess.„ Mér þykir leitt að
Gunnar skuli vera hættur.
Hann er búinn að koma sér
inn í málin og slæmt að missa
hann út. En hann var búinn að

Gunnar Þórðarson.
segja upp þegar núverandi
stjórn tók við fyrir stuttu
þannig að ég sé ekki hvernig

Guðni Geir Jóhannesson.
ákvarðanir hennar hafa getað
haft áhrif á afstöðu hans“,
sagði Guðni.
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Byg
gðastofnun býst við fjölda umsókna um hlutafjárframlög
Byggðastofnun

Byggðastofnun horfir til
fjárfestingar í nýsköpun
Aðalsteinn Þorsteinsson,
forstjóri Byggðastofnunar,
segir eftirspurn eftir áhættufjármagni mun meiri en framboðið og því eigi hann von á
fjölmörgum umsóknum um
hlutafjárkaup. Fyrir skömmu
auglýsti stofnunin 350 milljónir til umsóknar sem hlutafjárframlag til nýsköpunarfyrirtækja.
„Það er mikil vöntun í þjóðfélaginu á þessu fyrirbæri sem
hefur stundum verið kallað
„þolinmóðir peningar“ og
miklu meiri eftirspurn en
framboð á fjármögnun til nýsköpunar- og þróunarstarfs.
Við höfum fengið mikil viðbrögð við auglýsingu okkar
og fundið fyrir miklum áhuga.
Þegar hafa borist fjölmargar
fyrirspurnir“, segir forstjóri
Byggðastofnunar. Aðalsteinn
Óskarsson, framkvæmda-

stjóri Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða, tekur í sama streng
og segir ljóst að mikil vöntun
sé á eiginfjárfjármögnun til
nýsköpunarfyrirtækja á landsbyggðinni.
„Menn hafa dregið úr því
að leita eftir peningum með
þessu marki af því að þeir
hafa ekki verið til staðar.
Menn hafa frekar farið út í að
taka lán. Þess vegna er fínt að
fá þetta framlag Byggðastofnunar en menn þurfa að vera
með mótaðar hugmyndir“,
segir Aðalsteinn Óskarsson.
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða veitir ráðgjöf við gerð
umsókna um hlutafjárframlag
frá Byggðastofnun. „Ég held
að það sé alveg ljóst, að ef
Byggðastofnun er að koma
inn í fyrirtæki sem hluthafi,
þá ætlar hún ekki að vera sá
hluthafi sem krefst mesta

arðsins eða vill komast sem
fyrst út úr fyrirtækjunum aftur“, segir Aðalsteinn Óskarsson. „Mörg fyrirtæki úti á
landi hefur einmitt vantað
þetta þolinmóða fjármagn.
Fjárfestingarsjóðirnir hugsa
alltaf um hversu mikla arðsemi þeir geta fengið og
hversu hratt þeir geta náð peningunum út úr fyrirtækjunum
aftur. Þeir hafa ekki nýst okkur
sem skyldi en kannski eru fyrirtækin okkar líka of lítil til að
koma til greina hjá þessum
sjóðum.“
Hjá Byggðastofnun eru
menn að horfa í fjárfestingar í
nýsköpun en Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri segir hana
geta birst víða, meðal annars
í hefðbundnum atvinnugreinum. „Við höfum þetta frekar
opið og erum að reyna að loka
okkur ekki inni í skilgrein-

ingum“, segir hann, en ýmist
kemur til greina að fjárfesta í
starfandi fyrirtækjum eða
verkefnum á undirbúningsstigi.
Stjórn Byggðastofnunar
mun fjalla um umsóknirnar
en Aðalsteinn segir að á síðari
stigum verði haft samráð við
Atvinnuþróunarfélögin á
hverjum stað við mat á umsóknum. Mismunandi skilafrestur er á umsóknum eftir
atvinnugreinum. „Við eigum
von á miklum fjölda umsókna
og erum að reyna að stýra
álaginu með þessu“, sagði Aðalsteinn Þorsteinsson.
Alls koma 500 milljónir
króna til ráðstöfunar hjá
Byggðastofnun til nýsköpunar á landsbyggðinni. Forstjórinn segir að ætlunin sé að
úthluta þeim 150 milljónum
sem eftir eru mestmegnis í
formi styrkja og verði það
auglýst á næstunni.

bb.is

– vefur allra
Vestfirðinga!

Arnór Jónatansson stöðvarstjóri Flugfélags Íslands á
Ísafirði afhendir Elínu Jónsdóttur aðalvinninginn í SMSleiknum.

SMS-leikur Bæjarins besta og bb.is

Elín Jónsdóttir
fékk aðalvinninginn
Elín Jónsdóttir sem
býr við Bakkaveginn í
Hnífsdal fékk aðalvinninginn í SMS-leiknum
sem var í gangi á vegum
Bæjarins besta og bb.is í
síðasta mánuði. Leikurinn fólst í því að senda
SMS-boð í ákveðið númer og voru vinningar fjölmargir og af ýmsu tagi.
Vinningurinn sem Elín
hlaut er flugfar með
Flugfélagi Íslands báðar
leiðir milli Reykjavíkur
og Ísafjarðar. Þegar hún

fékk tíðindin um vinninginn kom það henni
fullkomlega á óvart.
„Það hefur einhver í
fjölskyldunni gert þetta í
gemsanum mínum“,
segir Elín og kveðst vera
heldur lítið inni í SMStækninni. Hún fékk
staðfestingu á vinningnum afhentan á fimmtudag í síðustu viku í
flugstöðinni á Ísafirði úr
hendi Arnórs Jónatanssonar, stöðvarstjóra
Flugfélags Íslands.

Kvenfélagskonurnar Hildur Einarsdóttir, Guðlaug Elíasdóttir ásamt dótturdóttur sinni
Eydísi Ósk og Anna Björgmundsdóttir afhentu Gunnari Hallssyni forstöðumanni Árbæjar
og Einari Péturssyni bæjarstjóra gjöfina á föstudag.

Kvenfélagið Brautin í Bolungarvík

Færði Árbæ drykkjarvatnsvél að gjöf
Kvenfélagið Brautin afhenti á föstudag íþróttamiðstöðinni Árbæ í Bolungarvík
drykkjarvatnsvél af fullkomnustu gerð. Gunnar Hallsson
forstöðumaður Árbæjar segir
menn sammála um mikilvægi
þess að auka vatnsdrykkju en
nú sé einmitt ár vatnsins.
„Umræður um ónógt aðgengi að fersku vatni í anddyri
íþróttamiðstöðvarinnar bárust
kvenfélagskonum til eyrna og

þær tóku málið upp á sína
arma“, segir Gunnar.
Drykkjarvatnsvélin býður
ýmist upp á spenvolgt vatn, ef
svo mætti að orði komast, kolsýrt vatn og kælt vatn. „Þetta
er strax orðið vinsælt meðal
viðskiptavina og það er alveg
klárt að vatnsneyslan hefur
aukist síðan vélin kom“, segir
Gunnar.
Bæjaryfirvöld í Bolungarvík eru Brautarkonum þakklát

fyrir þeirra gjöf en Gunnar
segir félagasamtök í Bolungarvík vera afar opin fyrir því
að bæta umhverfi sitt.
„Íþróttamiðstöðin hefur
fundið fyrir afskaplega miklum velvilja félagasamtaka í
gegnum tíðina. Til dæmis
færði kvennadeild Slysavarnafélagsins okkur mjög
fullkomið eftirlitsmyndavélakerfi fyrir tveimur árum sem
hefur stórbætt öryggi hérna.“
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Þunglyndi
lfar S. Ágústsson í Hamraborg á Ísafirði segir frá reynslu sinni
– Úlfar
Flestir Ísfirðingar (og miklu fleiri) Portúgal eða á Spáni, en eiginkona hans
þekkja eða kannast við Úlfar Snæfjörð
hefur skroppið til hans í heimsókn.
Ágústsson, sem löngum hefur verið
Synir þeirra sjá um rekstur Hamrakenndur við verslunina Hamraborg á borgar. Já, glaðbeittur maður og hress.
Ísafirði. Fólk hefur kynnst honum sem
Alltaf til í létt spjall þá áratugi sem
glaðbeittum og hressum manni og umhann afgreiddi í Hamraborginni sinni
búðalausum í skoðunum. Lungann úr
með bros og gamanyrði á vörum. En
síðustu tveimur vetrum hefur Úlfar
ekki er allt sem sýnist. Og það tengist
dvalist suður á Pýreneaskaga, ýmist í langdvölum hans erlendis síðustu vetur.
„Þunglyndi er sjúkdómur
sem yfirleitt hefur verið lítið
talað um, og karlmenn helst
alls ekki“, segir Úlfar. „Viðhorfið hefur einhvern veginn
verið að það sé engin karlmennska í því að vera þunglyndur. Þannig séu bara einhverjir aumingjar og drullusokkar. Menn reyna þess
vegna að leyna þunglyndinu
eins vel og lengi og mögulegt
er. Og það held ég að mér hafi
tekist býsna vel.“

Að þrauka
skammdegið
„En þegar ég lít til baka, þá
geri ég mér grein fyrir því að
sérstök ástæða er fyrir því að
ég hef nánast öll ár frá 1974
farið til útlanda í janúar og
verið þar fáeinar vikur. Raunveruleikinn er sá, að alveg frá
þeim tíma, en þá var ég rúmlega þrítugur, og þangað til í
hitteðfyrra, þá átti ég svo erfitt
í skammdeginu, að eina leiðin
til að þrauka það af var að
hugsa til þess að ég væri bráðum að komast í burtu úr
myrkrinu. Það má segja að
þetta versni mjög þegar sólin
hverfur hér á Ísafirði.
Þessi tilhugsun að ég kæmist bráðum í burtu hélt mér
gangandi í nóvember og desember. Álagið í vinnunni í
desember og ljósadýrðin í
bænum í jólamánuðinum
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hjálpaði mér að vísu mjög
mikið. Þá var maður rekinn
áfram af vinnunni og hugsaði
ekki um mikið annað. En ég
held að ég hefði samt ekki
getað þetta ef ég hefði ekki
haft þessa von og vissu – að
strax eftir áramótin væri ég
að komast í burtu.“

Þá get ég allt!
„Öll þessi ár fór ég yfirleitt
í hálfan mánuð eða þrjár vikur
eitthvert suður á bóginn, oft
til Kanaríeyja eða á aðra slíka
staði. En þegar sólin var aftur
farin að hækka á lofti hér
heima fór minn tími að koma
á ný, að vísu hægt og rólega.
Í bland við þetta þunglyndi
er líklega dálítil ofvirkni á
köflum. Þegar komið er fram
í maí, þá ætla ég að leggja
allan heiminn að fótum mér.
Þá get ég allt og ætla að gera
allt! Þá gengur mikið á og allt
rosagaman. Og sumarið er
dýrðartími. En svo kemur
haustið og þegar skammdegið
fer að magnast, þá kemur þetta
fram á ný.“

Að deyja eða reyna
að halda áfram
„Þegar liðið var fram á
haustið 2001 var ég orðinn
svo langt leiddur, að mér
fannst hreinlega að ég gæti

ekki átt langt eftir ólifað. Alls
ekki svo að skilja að ég væri
að hugsa um að taka líf mitt,
heldur að ég myndi hreinlega
deyja. Allt kerfið í mér var að
hrynja saman og mér fannst
ég eiga mjög stutt eftir. Ég fór
þá að velta því fyrir mér hvort
fjölskylda mín yrði betur sett
ef ég væri dauður heldur en ef
ég lifði eitthvað öðruvísi lífi
en ég hafði gert. Og líka hinu,
hvort ég væri í rauninni tilbúinn að deyja.
Og ég fann að mig langaði
hreint alls ekkert til að deyja.
Það er með þetta eins og aðra
sjúkdóma, að þú verður að
taka á málunum sjálfur. Það
gerir enginn fyrir þig. Það eru
ekki læknarnir sem bjarga
öllu, ekki einu sinni þegar um
svokallaða líkamlega sjúkdóma er að ræða. Það er þinn
eiginn lífsvilji sem mestu
skiptir til þess að líkaminn og
sálin haldi áfram að starfa.
Auðvitað geta uppskurðir
verið nauðsynlegir eða aðrar
ráðstafanir hjá læknum. En
ég er alveg viss um að meginforsenda þess að líkaminn
virki sé að þú ætlar þér það
sjálfur.“

Letingi og vinnuþjarkur í senn
„Líka er ég búinn að vera
með allt of háan blóðþrýsting

síðustu þrettán árin eða þar
um bil. Ég veit líka að ég er
löngu búinn að yfirkeyra mig
í allt of miklu stressi og vinnu.
Það er einhver bilun einhvers
staðar í hausnum á mér sem
kemur fram í nánast engu
skammtímaminni. Ég er búinn að fara í alla skanna og
allar hugsanlegar rannsóknir
í Reykjavík til þess að reyna
að finna út hvað þarna sé að.
En það finnst ekkert vefrænt.
Ég virðist ekki vera með Alzheimer eða neinn sérstakan
hrörnunarsjúkdóm.
Vissulega er ég að verða
sextíu og þriggja ára og þeim
aldri fylgir auðvitað einhver
hrörnun. En mælitækin sýna
ekki neitt óeðlilegt miðað við
aldur. Líklegast er þessi bilun
einhvern veginn huglæg.
Eiginlega er ég alveg viss
um ástæðuna: Ég hef hagað
mér eins og fífl um ævina. Ég
vann eins og vitleysingur allt
of lengi í allt of miklu stressi.
Ég er búinn að vera með
Hamraborg á herðunum eiginlega alla tíð. Við sem vorum
að basla við að reka búðina í
gamla daga vorum komnir
alveg að gjaldþroti árið 1971.
Ég vildi ekki fara í gjaldþrot
og gat samið um hlutina. Það
tók mig mörg ár að vinna mig
út úr þeim erfiðleikum. Jafnframt þessu var ég að vinna
fyrir Morgunblaðið, fór út í

hótelrekstur og guð veit hvað.
Ég var vinnualki og þreifst á
spennu. Ég er að eðlisfari
bölvaður letingi en ég er góður
þegar ég get komist í spennuham.“

Farinn, bless!
„Haustið 2001 fór ég eins
og áður sagði að velta því
fyrir mér hvort ég ætti bara að
deyja eða hvort ég ætti að
reyna að gera eitthvað í þessu.
Niðurstaðan varð sú að ég
ákvað að taka málin í mínar
eigin hendur og segja bara
fjölskyldunni að ég væri farinn. Mér tókst að semja við
góða vini mína sem eiga hús
úti á Spáni um að þeir lánuðu
mér húsið seinni hluta vetrar.
Ég fann það út að ég gæti
farið með bíl með skipum
Eimskipafélagsins sem sigla
á Portúgal og haft hann hjá
mér úti. Úlfur sonur minn lánaði mér nú bara bílinn sinn og
ég fór með flutningaskipinu
Florinda út til Portúgals haustið 2001.
Í Portúgal fékk ég á leigu
íbúð í fjölbýlishúsi á tiltölulega skikkanlegu verði. Þar
var ég fram í desember en
skrapp heim um jólin – þrátt
fyrir skammdegið. Ég var þá
hér heima í mánuð og gat alveg lifað það. Bæði kom ég
heim í tiltölulega góðu formi
og svo er hitt, að þegar maður
hefur eignast barnabörn, þá
hefur lífið tekið nýja stefnu.
Það birtir óskaplega mikið í
lífinu að eignast barnabörn,
ekkert síður en börn. Jafnvel
meira, því að maður hefur
kannski tíma fyrir barnabörnin sem maður hafði aldrei
fyrir börnin sín. Í janúar í fyrra
fór ég svo út á Spán og var þar
fram í mars í húsinu sem ég
nefndi.“
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Flækingseðli
„Mér leið yfirleitt mjög vel
úti í fyrravetur. Að vísu fann
ég aðeins fyrir þunglyndinu
en það var mér ekkert til trafala. Það sem kannski gerði
gæfumuninn var að ég er flækingur í eðli mínu og hafði
óskaplega mikið gaman af því
að uppgötva þennan nýja
heim. Portúgal er ákaflega
fallegt land og ég ferðaðist
mikið á bílnum, skoðaði bæði
undurfagrar strendur og fjöll
og heiðar lengst inni í landi.
Í La Marina, þar sem ég var
á austurströnd Spánar, rétt fyrir norðan Torrevieja, er verulega mikið íslenskt mannlíf.
Þar var líka mjög gaman að
vera. Svo kom ég heim um
vorið og var hér í Hamraborg
í fyrrasumar og fór eina ferð
með Gísla Hjartar og hóp
ferðamanna norður á Hornstrandir eins og ég hafði ætlað
mér að gera.
En ég var ákveðinn í að
halda þessu hátterni áfram og
fór út með Ljósafossi í haust
og hafði sama háttinn á: Var
fyrri hluta vetrar í Portúgal en
seinni hlutann á Spáni. En þá
var mér allt orðið svo kunnugt
og mér fór að leiðast. Flækingseðlið fékk ekki nægilega
útrás. Mér hefði hreinlega
hundleiðst ef Ína [Jósefína
Gísladóttir, eiginkona Úlfars]
hefði ekki komið til mín í bæði
skiptin og verið hjá mér í dálítinn tíma. En ég sé það fyrir
mér að héðan í frá mun ég
dveljast erlendis í skammdeginu – eða deyja, ef ég verð svo
fátækur að ég geti ekki komist
í burtu.
Eftir reynsluna þessi tvö ár
finn ég að mér líður langtum
betur. Mér finnst ég alveg geta
ráðið við þunglyndið með
þessum hætti. Ég er hins vegar
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ekkert viss um að ég fari til
Spánar eða Portúgals í haust.
Það getur vel verið að ég fari
eitthvert annað. Það kann að
ráðast af því hvort ég hef einhverjar tekjur og hvort Hamraborg skilar einhverjum afgangi!“

Vildi selja Hamraborg og fara
– Hefur ekki mikið breyst
frá því að þú varst árum saman
að klóra þig fram úr fjárhagserfiðleikunum í gamla daga?
Nú ertu vel stöndugur ...
Úlfar hlær. „Ég á vel fyrir
mínu en ég er ekki stöndugur.
Ég er ekki efnaður. Það er svo
einkennilegt, eftir allt þetta
okur mitt í Hamraborg í þrjátíu
og fimm ár, þetta okur sem
meðal annars hefur verið til
umræðu í netspjallinu á bb.is,
að við Ína erum ekki rík. Við
eigum að vísu eitthvert stærsta
og fallegasta einbýlishúsið á
Ísafirði – en hvers virði er
það? Það er ekki virði lítillar
íbúðar í Reykjavík. Og við
eigum Hamraborg, sem er
öflugt fyrirtæki og stendur
mjög vel. Við Ína eigum enn
85% í Hamraborg en synir
okkar eiga sín fimm prósentin
hver.
Það er í rauninni engin
launung, að þegar ég sá að
hér fyrir vestan var allt á niðurleið, þá vildi ég selja
Hamraborg og flytja suður
með konuna mína og strákana
og komast í eitthvað sem hægt
væri að búast við að myndi
eflaust. En þau voru öll andvíg
mér í þessu. Strákarnir vildu
vera hér og byggja hér upp
sín heimili og vera áfram með
verslunina. Og ég féllst á það,
þó að ég vissi að það þýddi,
að þegar að því kæmi að ég
þyrfti á peningum að halda,
þá ætti ég verðlausa verslun
niðri í miðbæ.
Núna er það einmitt að gerast, sem þeir trúðu ekki, að
veltan er að byrja að hjaðna.
Okkur hefur að vísu hingað
til alltaf tekist að auka veltuna
milli ára en fólkinu er stöðugt
að fækka og meðaltekjur fólks
á svæðinu eru stöðugt að
minnka. Það þýðir einfaldlega
að fólk hefur minna handa á
milli til að eyða í verslun eins
og Hamraborg. En af því að
ég mun aldrei leggja það til
aftur að við seljum og ekkert
er í kortunum sem bendir til
að strákarnir vilji fara, þá verður Hamraborg enn um fyrirsjáanlega framtíð í okkar
höndum á sínum stað. Og það
verður reynt að reka hana eins
vel og hægt er.“

„Okrið“ í Hamraborg
– Það virðist alltaf vera gríðarlega mikið verslað í Hamraborg. Hún hlýtur að gefa vel
af sér...
„Nei. Það er svo einkennilegt, að þrátt fyrir allt okrið
(aftur hlær Úlfar), þá gefur
hún ekki mikið af sér. Við
höfum alla tíð notað peningana sem hafa komið inn til að
gera Hamraborg að betri búð.
Við höfum stöðugt verið að
skipta um innréttingar og gera
tilraunir með nýjungar, bara

til að fylgja tímanum og fylgja
almennri þróun í verslun.
Staðreyndin er sú, að besta
tekjuárið okkar, sem var fyrir
nokkrum árum, var þrjú prósent hagnaður af veltu.
Svona er staðan hjá okkur
„okrurunum“. Svo eru hinir
sem eru að gefa þjóðinni allt,
Bónusfeðgarnir. Þeir eru að
skila sex prósent rekstrarafgangi af veltu – þegar þeir eru
búnir að „gefa“ allt.
Við höfum bara sæmilegar
tekjur, en ég held að strákarnir
mínir muni ekki kaupa sér
Benz með blæju fyrir sextán
milljónir á næstunni eins og
sonur Jóhannesar vinar míns
í Bónus. Það helsta sem við
eigum eftir öll þessi ár eru
góðir kúnnar. Meira að segja
þrátt fyrir það sem gekk á hér
á bb.is eftir skrifin mín í fyrravor hefur ekki orðið til þess
að við töpuðum mikilli verslun. Við töpuðum að vísu verslun. En ekki nærri því eins
mikilli og eftir viðtalið sem
Finnbogi Hermannsson tók
við mig áður en Vestfjarðagöngin voru gerð. Þá hreinlega hrundi stór hluti af viðskiptunum frá byggðunum
handan við heiðarnar.“

og veiðir skeljar á sandrifi
uppi á þurru landi. Meira að
segja skeljarnar eru kvótabundnar.“

Nóg að gera við að
gera ekki neitt

í golfinu. Ég hef ekki eirð í
mér til þess. Hins vegar fór ég
nokkrum sinnum í gönguferðir með breskum gönguhópi.
Og svo fór ég í útibingó eins
og ég kom með hingað heim
núna um páskana. Þegar ég
kom út í hitteðfyrra, þá vildi
svo til, að í íbúðinni við hliðina var Haukur Ingason frá
Ísafirði, bróðir Ernis í bankanum og Reynis heitins. Það
var hann sem fékk mig með í
útibingó. Þá var Ína komin út
til mín og við fórum saman í
þetta útibingó sem var svona
helvíti skemmtilegt!“

– Hvað hefurðu haft fyrir
stafni þarna úti þegar þú hefur
ekki verið að ferðast um?
Mér fannst fáránlegt að
hanga þarna úti og gera ekki
neitt. Raunveruleikinn er sá,
að þegar þú ert búinn að vera
í ákveðnu umhverfi í dálítinn
tíma, þá kemstu að því einn
daginn að þú hefur svo mikið
að gera við að gera ekki neitt,
að þú ert hreinlega í vandræðum með að klára það allt. Ég
hef labbað mikið. Ég labba
einn til þrjá tíma á hverjum
einasta degi. Og svo er allt
þarna úti miklu seinlegra og
tímafrekara en hérna heima.
Hérna tekur enga stund að
kaupa í matinn og koma sér
heim og elda. Úti getur tekið

Úlfar segir að úti á Spáni
hafi verið mikið vesen að fá
nettengingu fyrir tölvu. „Þar
var enginn sími og engar símalagnir í húsinu en ég fékk leyfi
frá eigendunum til að fá inn
símalínu. Það fór ofboðslegur
tími í það, bæði að fá línuna

tvo eða þrjá tíma að fara að
versla. Það má reikna með að
samanlagt heill dagur í viku
fari bara í einhvers konar
innkaup.
Svo er að hitta kunningjana.
Það geta farið tveir hálfir dagar í viku í það. Síðan eru fundirnir hjá Íslendingafélaginu og
Norræna félaginu. Menn geta
farið í ýmiskonar sport eins
og spænska útgáfu af boccia
eða í golf. Ég er reyndar ekkert

og síðan að fá nettengingu.
Menn þarna kunnu þetta einfaldlega ekki. Ég þurfti að fá
hvern „sérfræðinginn“ á eftir
öðrum þangað til einn gat
loksins fundið það út hvernig
ætti að tengja tölvuna við netið.
Eftir það las ég bb.is á hverjum degi. Og í það fer bara
talsverður tími. Það er óskaplega mikilvægt að geta haft
þessi tengsl við heimaslóðir-

Flókið að fá síma
og nettengingu

nar. Þetta er stórkostlegur vefur. Ég hef engan vef fundið
sem mér finnst merkilegri en
þessi vefur hérna heima á Ísafirði. Með þessu er ég ekkert
að flaðra utan í þig eða ykkur
á Bæjarins besta. Ég hef farið
inn á ótal fréttavefi en ég hef
ekki fundið neinn sem mér
finnst eins aðgengilegur og
opinn og skemmtilegur og vel
upp byggður.
En þó að vefurinn sé ómetanlegur fyrir þá sem dveljast
fjarri heimaslóðum, þá fullyrði ég að hann hafi einnþá
meira gildi fyrir Ísafjörð og
þetta svæði allt. Hann gerir
Ísafjörð miklu stærri í hugum
þeirra sem fylgjast með honum einhvers staðar í fjarlægð.
Ég veit að þið endist ekki
endalaust til að halda þessum
vef úti af eintómum áhuga og
metnaði. Þá þarf að fá einhverja aðra til þess og þá þarf
peninga, hvort sem það er frá
bæjaryfirvöldum eða einhverjum öðrum.“

Blaður í hvalavinahataranum
Segja má að það hafi verið
angi af „flækingseðlinu“ sem
Úlfar nefndi þegar hann fór til
Brasilíu fyrir nokkrum árum.
„Ég vildi komast í burtu. Eftir
að Gísli sonur minn tók við
búðinni fann ég að ég átti ekki
heima þar lengur. Þannig fór
ég af hreinni tilviljum að vinna
hjá Ísafjarðarhöfn og var þar í
hálft þriðja ár og hafði mjög
gaman af því. Mér þykir
óskaplega vænt um Gísla eins
og alla strákana mína en oft
erum við ekki sammála. Ég
vildi ekki standa í neinu stríði
við hann varðandi reksturinn.
Núna er ég bara að vinna hjá
honum og geri eiginlega ekki
neitt. Og mér leiðist það.
Þegar ég sá auglýst í blöðunum í desember 2000 að
mönnum gæfist kostur á því
að fara með litla fiskibáta til
Brasilíu og hefja þar veiðar –
ekkert nema gull og grænir
skógar – þá kynnti ég mér
það. Það endaði með því að
ég fór til Brasilíu ásamt fleiri
Íslendingum til að skoða aðstæður. Svo kom í ljós að þetta
var ekkert nema lygi. Þetta
var eintómt og ótrúlegt kjaftablaður í Magnúsi Guðmundssyni hvalavinahatara sem stóð
fyrir þessu og hafði stofnað
fyrirtæki með mönnum í
stjórnsýslunni úti í Brasilíu.
Það kom í ljós að við áttum
ekki að fá neitt frítt. Við áttum
bara að koma með bátana okkar og borga allt og kenna
heimamönnum okkar tækni
og síðan áttum við bara að
hypja okkur.
Ég hef líka athugað þessi
mál í Portúgal og á Spáni. En
maður kemst ekkert að. Þar er
allt kvótabundið og heimamenn hafa allt í hendi sér. Í
fyrra skrifaði ég í Morgunblaðið grein um kunningja
minn sem ég hitti í Portúgal

Ísafjörður er fallegasti staður í heimi
Í sumar eða í byrjun og lok
júlí áformar Úlfar tvær bátsferðir með túrista á Hornstrandir ásamt Gísla Hjartarsyni fararstjóra. „Ég vona að
það lukkist. Það er feiknarlega
gaman. Ég er alveg ákveðinn
í því, það sem ég á ólifað, að
hafa gaman af því að lifa og
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En mér líður að sama skapi
illa hvað menn eru blankir á
hvað er að gerast hér. Að við
skulum þurfa að horfa upp á
það ár eftir ár eftir ár að hér
fækki bæði fólki og fyrirtækjum og allt að veikjast og menn
skuli ekki taka á þessum veruleika með nútímalegri hætti
en raun ber vitni.“
– Hlynur Þór.
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láta mér líða vel. Jafnvel þó
að ég ætti kannski ekki að
gera það! Auðvitað ætti ég að
vera þindarlaust að berjast og
vinna allt of langan vinnudag
og vera stöðugt útkeyrður og
þreyttur. En ég ætla bara ekkert að gera það!“
– Þegar þú kemur heim til
Ísafjarðar eftir langa dvöl úti
– hvernig er tilfinningin?
„Mér þykir alltaf dásamlegt
að koma heim. En það er svo
einkennilegt að þegar ég hef
verið úti, þá hefur mig eiginlega aldrei langað heim. Ég
hef rakið það til þess að þunglyndið sé ennþá svo ríkjandi í
mér. En eftir að ég er kominn
heim, þá er ég fyrst kominn á
minn stað. Og ég get ekki
hugsað mér að búa yfir sumarið nokkurs staðar annars staðar en hérna á Ísafirði. Ég hef
aldrei séð neinn stað fallegri
en Ísafjörð í vorskrúða eða
sumarnótt við Skutulsfjörð. Í
mínum huga er hann ekki til.
Mér finnst dásamlegt að
hafa fengið að lifa lífinu hér.
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Jónas Guðmundsson, formaður
Félags lögfræðinga á Vestfjörðum:

Færeyjablús
Bæjarins besta óskaði eftir því við Jónas Guðmundsson, sýslumann í Bolungarvík og formann Félags lögfræðinga á Vestfjörðum, að
hann greindi lesendum í
máli og myndum frá hópferð nokkurra vestfirskra til
Færeyja. Jónas brást vel við
og birtist afraksturinn hér.
Nokkrir félagar í Félagi
lögfræðinga á Vestfjörðum
höfðu um skeið alið með
sér þann draum að leggja
land undir fót og heimsækja
Færeyjar. Niðurstaðan varð
að átta félagar og tveir makar lögðu í hann síðla föstudagsins 2. maí og skyldi
dvalið til 5. maí. Svo vel
vill til að flogið er frá
Reykjavík og tekur flugið
með þotu frá færeyska Flugfélaginu Atlantic Airways
rétt rúman klukkutíma og
ekki er ætlast til að mætt sé
á flugvöllinn fyrr en um
klukkustund fyrir brottför.
Mjög þægilegt fyrirkomulag miðað við allt umstangið
við að ferðast frá Keflavík.
Á laugardagsmorgninum
var gengið á fund umboðsmanns færeyska Lögþingsins, sem samsvarar umboðsmanni Alþingis hér, og
fræddi hann hópinn um
sögu færeysks réttar, réttar-

leg tengsl Færeyinga og Dana
og hlutverk embættis síns.
Eftir hádegið fór hópurinn á
fund feðga sem báðir eru starfandi lögmenn í Færeyjum. Var
fundað í Norræna húsinu í
Þórshöfn, sem er mjög glæsileg bygging.
Þar fræddu þeir okkur um
eitt og annað, sérstaklega var
þó fjallað um stjórnmálaleg
tengsl Færeyinga og Dana,
færeyska fiskveiðistjórnunarkerfið, sem er talsvert ólíkt
því íslenska sem kunnugt er,
og loks menntun og störf lögfræðinga og lögmanna í Færeyjum. Mestöll fræðsla á háskólastigi er sótt til Danmerkur nema á sviðum sem sérstaklega tengjast sögu og
menningu Færeyja. Að loknum kvöldverði leit hópurinn
inn á Kaffe Natur þar sem
íslenski trúbadorinn Bjarni
Tryggvason skemmti gestum.
Dæmigert íslenskt slagveður var á sunnudeginum og lítt
til ferðlaga fallið. Engu að síður var tekin á leigu lítil rúta
með bílstjóra og ferðast í rúma
fjóra tíma um stærstu eyjarnar
– Austurey og Straumey. Var
mál manna að landslagið
líktist að mörgu leyti landslagi
á Vestfjörðum; há fjöll og
þröng sund og firðir sem
minntu á hina þröngu firði
Vestfjarða og hvítt efst í

fjöllum.
Færeyjar eru vel grónar en
með öllu skóglausar og flatlendi lítið. Vítt og breitt við
ströndina voru lítil byggðarlög
eins og á Vestfjörðum; litlar
Súðavíkur, Tálknafirðir,
Hólmavíkur og Bolungarvíkur og alls staðar mjög snyrtilegt. Einnig eru vegir víðast
hvar eins og best verður á
kosið og jarðgöng þar sem
erfitt er um veglagningu.
Ferðinni skyldi lokið á
mánudegi en ekki gekk það
þó eftir því vegna hliðarvinds
á einu flugbraut aðalflugvallarins var ekki fært fyrir Fokkervélar Flugfélags Íslands.
Félagið annast flugsamgöngur milli eyjanna alla mánudaga á móti flugfélaginu Atlantic Airways, sem flýgur á
föstudögum. Því dróst heimferð um sólarhring og var hópnum komið fyrir á litlu notalegu hóteli við flugvöllinn,
sem er tæpa 50 km frá Þórshöfn, meðan beðið var flugs
frá Íslandi.
Um kvöldið bar vel í veiði
því meðal strandaglópa á hótelinu var Eivör Pálsdóttir
söngkona, sem er mörgum Íslendingum að góðu kunn,
meðal annars úr Eurovisionundankeppninni. Það er
skemmst frá því að segja að
Eivör hreif allan hópinn með

Söngfuglinn Eivör Pálsdóttir, Tryggvi Guðmundsson, Áslaug Þórarinsdóttir og Einar
Örn Thorlacius.
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Í Norræna húsinu í Færeyjum. Aftast er Jónas Guðmundsson, sýslumaður í Bolungarvík,
þá Jógvan Elias Winther Poulsen, lögmaður í Færeyjum, Sigríður Björk Guðjónsdóttir,
sýslumaður á Ísafirði, Erlingur Sigtryggsson, dómari á Ísafirði, Tryggvi Guðmundsson
lögmaður og Þórunn Guðmundsdóttir kona hans, Áslaug Þórarinsdóttir, sýslumaður á
Hólmavík, Einar Örn Thorlacius, lögfræðingur og sveitarstjóri í Reykhólahreppi, Halgir
Winther Poulsen, lögmaður í Færeyjum, Karl Óttar Pétursson, aðstoðarmaður dómara,
Björn Jóhannesson, lögmaður og Sigrún Halldórsdóttir kona hans fremst.

Frá fundi með umboðsmanni færeyska Lögþingsins og fyrrverandi dómara, Joen H.
Andreassen, á skrifstofu umboðsmanns. Rauða ritið sem sumir sjást með fyrir framan
sig er álit umboðsmannsins frá árinu 2001 sem er fyrsta skýrsla embættis hans og hann
færði hverjum og einum að gjöf.

Hin nýja ferja Norræna við bryggju í Þórshöfn í Færeyjum. Sem sjá má er ferjan hið
myndarlegasta skip þótt ekki sé hún eins rennileg og margar systur hennar. Glerhýsið á
miðri mynd er nýr farþegainngangur og er jafnhár sjö hæða húsi. Hægra megin er flugrútan sem flutti hópinn á Vogaflugvöll.
hlýlegri framkomu og falleg- hópnum er gæddur miklum ar, sem alls eru um 1.400
um söng. Var nánast fastmæl- hæfileikum jafnt í söng og ferkílómetrar, nái ekki flatum bundið að hún heimsækti kveðskap, sem fram að þessu armáli Reykhólahrepps
Vestfirðinga við tækifæri og hefur farið hljótt. Var þessi eins. Þeir afla 90% útflutnleyfði þeim að njóta hæfileika viðbótarsólarhringur því ingstekna sinna með fisksinna. Þáði hún að gjöf stór- óvænt ánægja fyrir hópinn. veiðum og því um margt
virkið „Vestfirðir“ eftir Flugið heim daginn eftir gekk líkt að starfa þar og komast
Hjálmar R. Bárðarson, áritaða vel nema hvað farangur stórs af og á Vestfjörðum. Er
af öllum hópnum.
hluta hópsins var skilinn eftir næsta víst að fyrir VestfirðEr leið á kvöldið slóst fyrr- þar sem Fokkerinn bar ekki inga er mjög fróðlegt að
nefndur Bjarni Tryggvason í allan varninginn og skyldi heimsækja eyjarnar og
hópinn og skemmti með söng hann sendur síðar til landsins kynnst þar hinum jákvæðu
og gamanmálum. Meðal ann- um Kaupmannahöfn.
og bröttu íbúum þeirra, sem
ars fékk hann hvern og einn í
Færeyjar eru afskaplega reyndust okkur svo vel í
hópnum til að „blúsa“ frá smátt samfélag með um kjölfar snjóflóðanna á Flateigin hjarta. Er óhætt að segja 47.000 íbúa á litlu svæði. eyri 1995.
að margur lögfræðingur í Reiknaðist okkur til að eyjarn– Jónas Guðmundsson.
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Gervigrasvöllurinn á Torfnesi á Ísafirði

Hægt verður að spila á
vellinum um miðjan júlí
Gröfumenn eru nú að störfum á malarvellinum Torfnesi
á Ísafirði við að undirbúa jarðveginn fyrir lagningu á gervigrasi. Björn Helgason íþróttaog æskulýðsfulltrúi Ísafjarðarbæjar segir framkvæmdir á
fullri ferð og gert sé ráð fyrir
að undirbúningsvinnu verði
lokið um 10. júní.
„Þá fljótlega verður komið
með gervigrasið og hafist
handa við að leggja það niður
um miðjan júní. Við getum
gert ráð fyrir að það verði farið
að spila á nýja vellinum um
miðjan júlí“, segir Björn. Sex
ljósamöstur verða sett niður
við völlinn en ekki verður
mikið átt við áhorfendaaðstöðu enda völlurinn hugsaður
fyrir æfingar.
Við gamla grasvöllinn á
Torfnesi eru fyrirhugaðar
ýmsar framkvæmdir. Þar er
ætlunin að taka áhorfendastúkuna í gegn en þar á aðalkeppnissvæðið að vera. Segir
Björn að ætlunin sé að láta
grasigróna stallana í brekkunni fyrir ofan völlinn halda
sér en meðal annars verði settar upp tröppur fyrir áhorfendur
og bleyta neðst í brekkunni

Þeim aðilum sem telja sig eiga hluti á
hafnarsvæði Hafna Ísafjarðarbæjar
eða Suðurtanga og nánasta umhverfi
hafnanna og vilja varðveita það, er
vinsamlegast bent á að fjarlægja þá
eða koma þeim í geymslu á viðeigandi
stöðum í samráði við hafnarskrifstofu.
Að öðrum kosti verðum þeim fargað
á kostnað eigenda sinna innan tveggja
vikna frá birtingu auglýsingar þessarar.
Hafnarstjóri Ísafjarðarhafna
Guðmundur M. Kristjánsson.

Atvinna í boði
Gröfurnar athafna sig á gamla malarvellinum og væntanlegum gervigrasvelli á Torfnesi.
ræst fram. Gerir hann ráð fyrir um íþróttum á Torfnesi og hef- leggja hlaupabraut við vellina
að framkvæmdirnar fari í út- ur þegar verið að ákveðið að en ekkert hafi verið ákveðið
boð í næstu viku.
setja upp nauðsynlegan búnað um það enn sem komið er.
Einnig er ætlunin að setja til að keppa í stökki. Björn
upp aðstöðu til keppni í frjáls- segir hugmyndir vera uppi um

Útfærsla samkomulags um menningarhúsin á Ísafirði

Viðræður að hefjast
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir
að á næstu dögum hefjist viðræður milli Ísafjarðarbæjar og
fulltrúa menningarhúsanna
þriggja á Ísafirði um útfærslu
samnings um uppbyggingu
þeirra. Bæjarstjóri og Tómas
Ingi Olrich menntamálaráð-

HREINSUN Á HAFNARSVÆÐI ÍSAFJARÐARHAFNAR OG SUÐURTANGA,
SUÐUREYRARHAFNAR, FLATEYRARHAFNAR OG ÞINGEYRARHAFNAR

herra undirrituðu fyrir stuttu
samkomulag um framlög ríkis
og bæjar til verkefnisins en
eftir er að ganga frá ýmsum
útfærsluatriðum.
„Ísafjarðarbær hefur verið
samnefnari fyrir málið en
þetta byggir allt á samkomulagi eigenda húsanna þriggja

frá því í september 1999. Þetta
mál hefur verið unnið í góðri
samvinnu við fulltrúa menningarhúsanna og við munum
hafa samráð um útfærsluna á
næstu dögum“, sagði Halldór.
Menningarhúsin þrjú sem um
ræðir eru Gamla sjúkrahúsið
á Eyrartúni, sem verður safna-

Bakkavík hf. óskar eftir að ráða í eftirtalin
störf:
1.Skrifstofustarf– starfssvið: Útreikningar
á launum, færsla á bókhaldi ásamt öðrum
tilfallandi störfum á skrifstofu. Nánari upplýsingar veitir Jenný Hólmsteinsdóttir í síma
450 7500 eða jenny @bakkavik.is
2. Viðhald og vélstjórn – starfssvið: Almennt viðhald fasteigna og tækja ásamt
vélgæslu. Nánari upplýsingar veitir Daðey
Einarsdóttir í síma 450 7500 eða dadey@
bakkavik.is
3.Almenn störf við rækju- og fiskvinnslu.
Nánari upplýsingar fást í síma 450 7500.

hús, Edinborgarhúsið og
Hamrar. Heildarframlög til
uppbyggingar þeirra nema um
420 milljónum króna á næstu
þremur árum en þar greiðir
ríkið um 60% kostnaðar. Gert
er ráð fyrir að ríkið veiti 90
milljóna króna framlag strax
á þessu ári.

Héraðsdómur Vestfjarða

Sýknaður af kröfu upp
á 32,7 milljónir króna
Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson útgerðarmaður á Ísafirði
var á föstudag sýknaður í Héraðsdómi Vestfjarða af kröfu
Sparisjóðs Hafnarfjarðar upp
á 32,7 milljónir króna auk
dráttarvaxta. Sparisjóðurinn
höfðaði málið vegna víxils
sem stefndi gaf út með ofangreindri fjárhæð en Aðalbjörn
Jóakimsson samþykkti til
greiðslu fyrir hönd Útgerðar-

félagsins Marínu ehf. Á gjalddaga var afhentur annar víxill
með sömu fjárhæð.
Sagði í stefnu að sá víxill
hafi verið með sömu víxilskuldurum og ætlaður til framlengingar og greiðslu á þeim
fyrri og við honum tekið sem
slíkum. Nafn stefnda sem útgefanda var vélritað á þennan
nýja víxil en stefndi hafði ekki
gefið hann út með því að rita

nafn sitt á hann.
Sagði stefnandi að víxillinn
hefði reynst ónýtur og ógildur
sem greiðsla á fyrri víxli og
hafi sá víxill því í raun verið í
fullu gildi. Byggði hann kröfu
sína á því að samþykkjandinn
hafi verið orðinn gjaldþrota
áður en víxilréttur féll niður á
hendur stefnda. Dómurinn
komst að þeirri niðurstöðu að
Sparisjóður Hafnarfjarðar hafi

ekki verið raunverulegur eigandi víxilsins er hann gjaldféll
heldur Aðalbjörn Jóakimsson
en sparisjóðurinn hafði víxilinn að handveði.
Auk þess sem Aðalsteinn
Ómar var sýknaður af kröfu
sparisjóðsins var sjóðurinn
dæmdur til að greiða honum
kr. 300 þúsund í málskostnað.
Erlingur Sigtryggsson dómstjóri kvað upp dóminn.
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Svipmyndir frá Alþingiskosningum 2003 í Ísafjarðarbæ

Komu að lokuðum
dyrum í Hnífsdal
Ýmsir Hnífsdælingar voru hundóánægðir með að þar skyldi ekki vera kjördeild að þessu
sinni. Einkum var þar um rótgróna Hnífsdælinga að ræða sem hafa alla ævi sína kosið í sinni
heimabyggð. Á þeim tíma þegar kjörstaðir í byggðum Ísafjarðarbæjar voru opnaðir á
laugardagsmorgun komu nokkrir á sinn gamla kjörstað í Hnífsdal enda þótt þeir vissu vel
að þar væri lokað og stóðu síðan þar við dyrnar.
Nokkrir voru búnir að lýsa því yfir, þegar fyrir lá að ekki yrði hægt að kjósa í Hnífsdal,
að þeir myndu samt mæta að sínum gamla kjörstað. Þar myndu þeir standa í mótmælaskyni
og snúa síðan heim aftur og láta vera að nota atkvæðisréttinn. Þeir færu sko ekki á Ísafjörð
að kjósa.

Þeir komu að lokuðum dyrum á sínum venjulega kjörstað í Hnífsdal. Mynd: Þorsteinn J.
Tómasson.

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð.
Austurvegur 13: Efri hæð og ris.
Verð kr. 4.500.000,Fjarðarstræti 13: Húsið er 2 hæðir
og kjallari ásamt 50m² bílskúr. Góð
lóð. Á hvorri hæð er ca. 80m² íbúð
og í kjallara ófullgerð minni íbúð
Húsið selst í einu lagi eða hver íbúð
sér.
Fjarðarstræti 14: Í húsinu eru 3
íbúðir. Á 2. hæð er 4ra herb. 90 m²
íbúð ásamt risi. Á 1. hæð er 4ra herb.

100m² íbúð. Henni fylgir 60m² pláss
í kjallara og 38m² bílskúr. Loks er
60m² ósamþ. íbúð í kjallara.
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð. Verð kr.
3.000.000.- Laus.
Mjallargata 1: 70m² 2ja-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 7: 3ja herb. íbúð á 2. hæð
f.m. Verð kr. 3.800.000. Laus.
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott

Dalbraut 10, Hnífsdal: 115m² einbýlishús ásamt 34m² bílskúr. Laust. Verð
kr. 5.000.000,-

Fjarðarstræti 4: 119 m² 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr. 6.400.000,útsýni. Verð kr. 5.000.000,Urðarvegur 70: Raðhús með innb.
bílskúr alls um 195m². Laust eftir
samkomulagi. Verð tilboð.

BOLUNGARVÍK:
Heiðarbrún 2: Rúml. 140m² einbýlishús ásamt bílskúr. Laust samkv.
samkomulagi.
Ljósaland 6: 256,7m² einbýlishús
með innb. bílskúr. Laust. Verð kr.
3.000.000,Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einb.húsi koma til gr.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Traðarland 29:182 m2 einbýlishús
með innb. bílskúr.
Verð kr. 8.600.00.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,-

Þuríðarbraut 9: 122m² einbýlishús
ásamt 66m² bílskúr.
Verð kr. 2.800.000,-. Laust.

FLATEYRI:
Hjallavegur 18: 77m² íbúð á neðri
hæð í raðhúsi. Laus. Verð kr.
2.300.000,-.

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 11: 138m² einbýlishús.
Laust. Verð kr. 1.300.000,-.

BÍLDUDALUR:
Arnarbakki 1: 104m² einb.hús.
Laust. Verð kr. 3.200.000,-

PATREKSFJÖRÐUR:
Aðalstræti 51: 162 m² sérhæð.
Aðalstræti 119: 140 m² einbýlishús
ásamt 55m² bílskúr. Laust. Verð kr.
5.200.000,-.
Hjallar 10: Rúmlega 200 m² einbýlishús. Mjög illa farið.
Verð kr. 200.000,-

Jóhanna og Högni við kjörkassann. Mynd: Þorsteinn J.
Tómasson.

Fyrstu kjósendurnir á Ísafirði

Fyrstu kjósendurnir á Ísafirði þegar kjördeildir voru
opnaðar klukkan tíu voru annars vegar hjónin Jóhanna Friðriksdóttir og Högni Sturluson
og hins vegar Hjalti Þórarinsson, starfsmaður við Ísafjarðarhöfn, sem kaus í annarri

STAKKUR SKRIFAR

Kjörtímabilið framundan
Kosningar eru að baki og nú tekur við nýtt kjörtímabil alþingismanna
með hærri launum og miklum væntingum þjóðarinnar til þingmanna og
þeirra til þjóðarinnar. Ríkisstjórnin hélt velli og er einsdæmi að forsætisráðherra fari í kosningar eftir að hafa leitt ríkisstjórn í þrjú kjörtímabil og niðurstaðan verði sú, að ríkisstjórnin haldi velli. Ekki síst telst þetta til tíðinda sé
litið á þá staðreynd, að enginn ráðherra hefur setið svo lengi samfleytt sem
Davíð Oddsson, hvað þá sem forsætisráðherra, en því hlutverki tók hann
við áður en hann mætti til síns fyrsta þingfundar. Þegar svo bætist við að
mjög hart var sótt að ríkisstjórninni í kosningabaráttunni eru tíðindin því
meiri. Samfylkingin vann vissulega á og kann að teljast sigurvegari kosninganna, en ítreka skal að stjórnarandstaðan var nokkuð langt frá því markmiði
að ná því að fella ríkisstjórnina, sem spáð hafði verið falli margsinnis í
fram-haldi skoðanakannana, er gáfu þess háttar vísbendingar. Staðreynd
var að meirihluti 5 þingmanna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks féll
þeim í skaut og stjórnarandstaðan situr eftir með sárt ennið, enda skorti á
samstöðu hennar.
Frjálslyndi flokkurinn tvöfaldaði fylgi sitt og var það nokkuð fjarri því
sem best sýndi sig í skoðanakönnunum. Vinstri grænir töpuðu manni og þar
með einum sjötta parti þingflokksins, sem er eilítið meira þingmannafall en
Sjálfstæðisflokkurinn mátti búa við, en hann tapaði fjórum af tuttugu og

sex eða tæplega þessu hlutfalli. Framsóknarflokkurinn hélt sínu í þingmannafjölda og litlu munaði á fylginu, sennilega innan skekkjumarka.
Þessa niðurstöðu vilja margir túlka sem ávísun á forsætisráðherrastól fyrir
formann þriðja stærsta þingflokksins. Hvort svo verður sem engan veginn
er gefið má ljóst vera að skilaboðin eru skýr, þau að núverandi ríkisstjórnarflokkar haldi áfram samstarfi sínu. Hins vegar má velta því fyrir sér hvort
slípa þurfi stefnu þeirra saman, þannig að hið skynsamlegasta verði tekið
úr kosningaskrám þeirra hvors um sig og úr verði stefnuskrá nýrrar ríkisstjórnar, sem hefur ótvírætt umboð. Hinu má ekki gleyma, að hörð spjótalög Samfylkingarinnar að ríkisstjórninni beindust nánast eingöngu að
Sjálfstæðisflokknum og atlaga Ingibjargar Sólrúnar að Davíð Oddssyni
fyrst og fremst. Þar var einkar athyglisverð yfirlýsing og auglýsingherferð
um það, að eftir 12 ár þyrfti að skipta um stjórn. Nú er að sjá hvernig stjórnarskipti verða í Reykjavík að loknum 12 árum. Sjálfstæðisflokkurinn í
Norðvesturkjördæmi stóð í ístaðinu og telst afrek eftir allt er á undan var
gengið, en óánægju gætir með Sturlu. Guðjón A. má vel við una að ná inn
tveimur mönnum. Framsóknarflokkurinn missti einn landsbyggðarmann,
en Samfylkingin náði ekki tilætluðum árangri. Vinstri grænir náðu manni
inn í kjördæminu. En af öllu má ljóst vera að kvótakerfinu verður ekki bylt
í bráð, en meira um niðurstöðuna og túlkun hennar næst.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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kjördeild en þau.
Þá þegar var orðið líflegt á
kosningaskrifstofum flokkanna á Ísafirði og meira rennirí
í bænum en venjulega á laugardagsmorgni. Veður á kjördag var gott og milt, margir á
ferli eins og við er að búast á
kjördegi og nokkur hátíðabragur á fólki.

Riðið til
kjörfundar
á Þingeyri
Hestamenn fjölmenntu á
kjörstað á Þingeyri á laugardaginn. Var þetta ekki í fyrsta
skipti sem þessi háttur er hafður á hjá hestamönnum og hefur þessi siður mælst vel fyrir.
Eftir að menn höfðu neytt
atkvæðisréttar síns voru málin
rædd yfir kaffibolla. Að því
loknu riðu menn heim til hesthúsanna að Söndum í Dýrafirði.

bb.is
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Svipmyndir frá Alþingiskosningum 2003 í Ísafjarðarbæ

Kjörgögn suður
með áætlunarflugi
Síðdegis á kjördag voru
kjörkassar fluttir frá Ísafirði
til Reykjavíkur með áætlunarvél Flugfélags Íslands. Þaðan
var þeim ekið upp í Borgarnes
þar sem öll atkvæði úr Norðvesturkjördæmi voru talin.
Þess vegna voru atkvæði frá
Vestfjörðum með í fyrstu tölum úr kjördæminu en upphaflega var áformað að svo
yrði ekki og olli það nokkurri
óánægju.
Eftir að kjörfundi lauk var
flugvél tilbúin á Ísafjarðarflugvelli til að flytja kjörgögn
suður í Borgarnes og kom hún
við á Bíldudalsflugvelli og tók
þar kjörkassa. Á öðrum svæðum Vestfjarða annaðist lögregla söfnun og flutning kjörgagna og gekk það allt mjög
vel.

Ólafur Helgi og Ásgeir Guðmundsson í Cor þenja raddböndin á Vagninum. Mynd: Páll
Önundarson.

Gamli sýslumaðurinn
söng á kosningavöku
Lögreglan kemur kjörgögnum fyrir í Fokker Flugfélags Íslands
á Ísafirði um kl. 15 á kjördag. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Selfossi
og áður lengi sýslumaður
á Ísafirði, var kynnir og
gestasöngvari á kosningavöku allra flokka á Vagninum á Flateyri að kvöldi
kjördags. Hljómsveitin
Cor skemmti lét á vökunni
og var lögð áhersla á tónlist bresku rokkhljóm-

sveitarinnar Rolling Stones,
eins og vænta mátti þegar
Ólafur Helgi átti hlut að
máli. Eins og alþjóð veit er
hann aðdáandi Rolling
Stones númer eitt á Íslandi,
betur að sér en flestir aðrir í
öllu sem varðar sveitina og
hefur sótt fjölmarga tónleika
hennar. Fjölmenni var á
kosningavökunni og tónleik-

unum á Vagninum og
stemmningin prýðisgóð.
Marga eldheita fylgjendur
Rolling Stones er að finna
á norðursvæði Vestfjarða.
Stundum kom fyrir að
sýslumaðurinn þáverandi
tók lagið á skemmtunum
helguðum þessari kraftmestu rokksveit allra
tíma.

Björn Jóhannesson, lögfræðingur og Fylkir Ágústsson, sem eiga sæti í yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar innsigla kjörgögn í viðurvist lögreglu. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Guðjón Arnar með
einkaflugmann
Guðjón A. Kristjánsson,
formaður Frjálslynda flokksins, var sá eini af formönnum
stjórnmálaflokkanna sem
kaus á kjörfundi í heimabyggð
úti á landi. Hann var á ferð og
flugi milli Reykjavíkur og Ísafjarðar og annarra staða í kjördæminu dagana fyrir kjördag
og á kjördaginn sjálfan, einkum þó flugi eftir að hann lenti
í því að aka á hest eina nóttina.
Eftir það hafði hann einkaflugmann til að skutla sér á
milli. Einkaflugmaðurinn var
systursonur hans, útvarpsmaðurinn góðkunni Jóhannes
Bjarni Guðmundsson úr
Hnífsdal, sem um skeið var
flugmaður á Fokkerum Flugfélags Íslands.
Aðspurður um flugvélina
sagðist Guðjón ekkert spekúlera í henni. „Ef hún er með
vængi og Jói Baddi flýgur, þá

Guðjón Arnar og Jóhannes Bjarni við flugvélina á Ísafjarðarflugvelli ásamt Pétri Bjarnasyni fyrrum fræðslustjóra á
Vestfjörðum, sem skipaði fjórða sætið á lista Frjálslyndra.
Hann var með í einni flugferðinni. Mynd: Þorsteinn J.
Tómasson.
er mér alveg sama. Þetta er inu og ég ætla ekki að hafa
eins og með skipstjórann. áhyggjur af fluginu hjá Jóa
Hann ætlast til þess að fólk Badda. Flugmennirnir sjá um
treysti honum til að sigla skip- flugið“, sagði Guðjón Arnar.
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Ungt par sem er að byrja búskap óskar eftir 2ja-3ja herb.
íbúð til leigu á eyrinni á Ísafirði.
Uppl. í símum 849 8684 eða
867 2283.
Til sölu er vel með farin Toyota
Corolla, station, 1300 XLi, árg.
1995, ekin 112 þús. km. Sumar- og vetrardekk fylgja. Verð
kr. 450 þús. Uppl. í síma 456
3517 og 860 7443.
Til leigu er 2ja herb. íbúð við
Seljalandsveg (neðri hæð í tvíbýli með sérinngangi). Laus 1.
júní nk. Uppl. í síma 894 8630.
Til leigu er herbergi með húsgögnum í Grafarvogi. Aðgangur
að þvottahúsi og Ríkissjónvarpinu og Stöð2. Upplýsingar í
síma 849 0441.
Hjón með þrjú börn óska eftir
húsnæði til leigu á Ísafirði frá og
með 1. júní. Upplýsingar í síma
893 8532.
Til sölu er húseignin að Skólavegi 9 í Hnífsdal. Ef þú hefur
áhuga á nánari uppl., hafðu þá
samband í síma 456 3626.
Óska eftir ýmsu innbúi, s.s.
sófa, hillum, eldhúsborði og
stólum. Uppl. gefur Inga í síma
864 5123.
Til leigu er 2ja herb. íbúð á sérhæð við Seljalandsveg frá 1.
júní nk. Uppl. í síma 894 8630.
Giftingarhringur er í óskilum í
Bónus á Ísafirði með áletruninni
„Þinn Pálmi“. Eiganda er bent á
að hafa samband við verslunarstjóra Bónus.
Spilavist verður á föstudagskvöld kl. 20. Allir velkomnir!
Til sölu er Flugfiskur í 0 kerfi.
Vagn fylgir. Getur einnig notast
til skemmtunar. Uppl. gefur
Eiríkur í síma 822 0830.
Sjónvarp og barnarúm fyrir 25 ára fæst gefins. Uppl. í síma
456 3460.
Til sölu er lítil sæt, 3ja herb.
íbúð í Holtahverfi á frábæru
verði fyrir rétta fólkið. Upplýsingar í síma 456 5424.
Hjón með tvö börn óska eftir
húsnæði á Ísafirði frá og með
júní. Uppl. í síma 893 8532.
Til sölu er 3ja herb. íbúð á jarðhæð að Stórholti 11 á 3 milljónir króna. Uppl. í símum 551
4998 eða 846 0230.
Óskilamunir í Sundhöll Ísafjarðar! Foreldrar og forráðamenn
barna eru vinsamlegast beðnir
um að líta við í óskilamunum í
Sundhöllinni til að líta eftir munum barna sinna því þeim verður
skilað til Rauða krossins 15.
júní nk.
Til sölu er rauðblésótt hryssa
sem hentar öllum. Verð kr. 80
þús. Uppl. í síma 823 6191.
Til sölu er Subaru Impresa árg.
98, dökkrauður, sjálfskiptur,
ekinn 67 þús. km. Vel með farinn. Geislaspilari, álfelgur. Einn
eigandi. Verð kr. 960 þús.
Uppl. í síma 456 3769.
Til sölu er Nissan Pathfinder
árg. 1989. Þarfnast smá lagfæringar. Uppl. í síma 846 0793.
Til sölu er VW Passat árg. 99,
sjálfskiptur. Verðhugmynd kr.
1.100 þús. Uppl. í síma 456
3921, 892 9859 og 894 8263.
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Föstudagur 16. maí
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (18:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Lögin í söngvakeppninni.Kynnt
verða lögin frá Tyrklandi, Möltu og
Bosníu-Hersegóvínu sem keppa í Riga í
Lettlandi laugardaginn 24. maí.
20.15 Falinn fjársjóður. (Candleshoe) Ævintýramynd frá 1977. Smábófi
kemst að því að á herragarði gamallar
hefðarfrúr er falinn fjársjóður og ætlar
sér að komast yfir hann með blekkingum.
En á setrinu er ekki allt sem sýnist. Aðalhlutverk: Helen Hayes, Jodie Foster, Leo
McKern og David Niven.
21.55 Guðfaðirinn. (The Godfather)
Bandarísk bíómynd frá 1972 byggð á
sögu eftir Mario Puzo um saklausan son
mafíuforingja sem lætur til sín taka í
glæpaflokknum eftir að faðir hans særist.
Seinni myndirnar tvær verða sýndar á
laugardags og sunnudagskvöld. Aðalhlutverk: Marlon Brando, Al Pacino,
Diane Keaton, Richard S. Castellano,
Robert Duvall og James Caan.
00.45 Fólkið á móti. (En face) Frönsk
spennumynd frá 2000. Ung hjón erfa
hús nágranna síns en sú kvöð fylgir
arfinum að þjónustustúlkan fái að vera
þar eins lengi og hún vill. Aðalhlutverk:
Jean-Hugues Anglade, Clotilde Courau,
Christine Boisson og José Garcia.
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 17. maí
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (20:65)
09.08 Stjarnan hennar Láru (7:13)
09.19 Engilbert (13:26)
09.30 Albertína ballerína (16:26)
09.45 Hæsnakofinn (6:6)
10.03 Babar (9:65)
10.18 Gulla grallari (31:52)
10.50 Viltu læra íslensku? (19:22)
11.10 Kastljósið
11.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Austurríki.
13.00 Út og suður (1:12)
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í þýsku úrvalsdeildinni.
15.25 Vélhjólasport
15.45 Íslandsmótið í snóker. Bein útsending frá úrslitaleiknum.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Í einum grænum (2:8)
18.25 Flugvöllurinn (16:16)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Lögin í söngvakeppninni.Kynnt
verða lögin frá Portúgal, Króatíu, Kýpur
og Þýskalandi sem keppa í Riga í
Lettlandi laugardaginn 24. maí.
20.40 Indíáninn í skápnum. (The Indian in the Cupboard) Ævintýramynd frá
1995 um strák sem fær gamlan skáp og
leikfangaindíána í afmælisgjöf og þótt
gjafirnar láti ekki mikið yfir sér eiga þær
eftir að koma á óvart. Aðalhlutverk: Hal
Scardino, Litefoot, Lindsay Crouse, Richard Jenkins og Steve Coogan.
22.20 Guðfaðirinn II. (The Godfather
II) Bandarísk bíómynd frá 1974 byggð á
sögu eftir Mario Puzo. Hér er sagt frá
uppvexti Vitos Corleone á Sikiley og
fyrstu skrefum hans á glæpabrautinni og
tilraunum Michaels sonar hans til að
færa út veldi fjölskyldunnar til Las
Vegas, Hollywood og Kúbu upp úr 1950.
Aðalhlutverk: Al Pacino, Robert Duvall,
Diane Keaton, Robert De Niro, John
Cazale og Talia Shire.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 18. maí
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.55 Kobbi (9:13)
10.07 Risto (2:6)
10.15 Franklín (3:13)
10.50 Í einum grænum (2:8)
11.15 Vísindi fyrir alla
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Austurríki.
14.00 Laugardagskvöld með Gísla
14.45 Út og suður (1:12)
15.10 Allir hundar fara til himna. (All
Dogs Go to Heaven) Teiknimynd frá
1989 um hund sem vaknar upp frá dauðum til að hefna sín á morðingja sínum og
nýtur við það hjálpar stúlku sem kann að
tala við dýr.
16.30 Maður er nefndur
17.05 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Hrefna og Ingvi (17:19)
18.06 Óli Alexander fílibomm

18.22 Fjallastúlkan Noemi (3:3)
18.41 Boltinn úr geimnum
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Lögin í söngvakeppninni (4:8)
Kynnt verða lögin frá Rússlandi, Spáni,
Ísrael og Hollandi sem keppa í Riga í
Lettlandi laugardaginn 24. maí.
20.15 Guðni Bergsson - Tár, bros og
takkaskór. Guðni Bergsson er að ljúka
fimmtán ára ferli sínum sem atvinnumaður í knattspyrnu. Í þættinum kynnumst
við lífi knattspyrnumannsins í landi þar
sem allt snýst um fótbolta og fylgjum
Guðna þar sem hann endurnýjar kynni
sín af íslenska landsliðinu.
21.05 Nikolaj og Julie (8:8)
21.50 Helgarsportið
22.05 Fótboltakvöld
22.20 Guðfaðirinn III. (The Godfather
III) Bandarísk bíómynd frá 1990. Í
lokamyndinni er Michael Corleone tekinn að reskjast og vill gefa umsvifum
fjölskyldunnar lögmætari blæ en á í erfiðleikum með að halda aftur af ungu mönnunum. Meðal leikenda eru Al Pacino,
Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia,
Eli Wallach, Joe Mantegna, George
Hamilton, Bridget Fonda og Sofia Coppola.
01.05 Kastljósið
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 16. maí
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Reba (20:22)
13.00 Fugitive (18:22)
13.45 Jag (20:24)
14.30 The Agency (3:22)
15.15 60 Minutes II
16.00 Smallville (15:21)
16.45 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Buffy, the Vampire Slayer
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Animatrix. (Final Flight of the
Osiris) Stórbrotin þáttaröð sem ætti að
varpa nýju ljósi á stórmyndirnar The
Matrix og þá veröld sem þar er dregin
upp. Í myndunum er hugmyndum Neo
kollvarpað en hann taldi sig vera uppi á
okkar tímum en þar skjátlaðist honum
um 200 ár! Þess má geta að fyrsta Matrixmyndin verður endursýnd á Stöð 2 föstudaginn 16. maí nk.
19.45 Friends (19:24)
20.15 Friends (20:24)
20.45 Off Centre (5:7)
21.10 George Lopez (6:26)
21.40 American Idol (23:34)
22.40 Free Money. (Fundið fé) Skemmtileg gamanmynd sem gerist í litlum bæ
í Suður-Dakota. Tvíburasysturnar Inga
og Liv ljúga því að föður sínum að þær
séu þungaðar sem verður til þess að
hann neyðir kærasta þeirra til að giftast
þeim. En hann er ekki heimsins besti
tengdafaðir. Aðalhlutverk: Donald Sutherland, Marlon Brando, Martin Sheen,
Mira Sorvino, David Arquette, Charles
Sheen, Thomas Hayden Church.
00.15 The Matrix. Tölvuþrjóturinn
Thomas Anderson, kallaður Neo, hefur
lifað frekar viðburðasnauðu lífi. Árið
1999 verða á vegi hans upplýsingar sem
kollvarpa heimsmynd hans. Árið 1999
rann sitt skeið á enda fyrir 200 árum.
Árum saman hefur fólk lifað í blekkingu
en nú ætlar Neo að afhjúpa leyndarmálið.
Aðalhlutverk: Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie Anne Moss, Hugo
Weaving.
02.25 Touch. (Snerting) Allir vilja eigna
sér hlut í kraftaverkamanninum Juvenal.
Hinn valdamikli Bill Hill sér mikla
gróðravon í þessum sérstaka manni og
ætlar aðstoðarkonu sinni, Lynn, að komast í mjúkinn hjá honum. Hún lætur til
leiðast en verður svo ástfangin af Juvenal! Fleiri blandast í málið í þessari hressilegu gamanmynd sem kemur skemmtilega á óvart. Aðalhlutverk: Skeet Ulrich,
Christopher Walken, Bridget Fonda,
Tom Arnold.
04.00 Friends (19:24)
04.20 Friends (20:24)
04.40 Ísland í dag, íþróttir, veður
05.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 17. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.50 Bold and the Beautiful
13.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
úrslitaleik Arsenal og Southampton í
bikarkeppninni.

HREINSUNARDAGAR Í ÍSAFJARÐARBÆ
Íbúar Ísafjarðarbæjar!
Tökum höndum saman og hreinsum garða okkar og nánasta
umhverfi. Dagana 19. til 23. maí nk. verða sérstakir hreinsunardagar í Ísafjarðarbæ og munu starfsmenn bæjarins fara um
hverfin og hirða fulla ruslasekki sem látnir hafa verið við lóðamörk. Farið verður um bæinn sem hér segir:
Mánudagur 19. maí
Holtahverfi
Mánudagur 19. maí
Þingeyri
Þriðjudagur 20. maí
Eyrin á Ísafirði, neðan Sólgötu
Þriðjudagur 20. maí
Suðureyri
Miðvikudagur 21. maí
Efri bærinn á Ísafirði
Fimmtudagur 22. maí
Hnífsdalur
Ruslapokar verða afhentir í áhaldahúsum bæjarins. Fólki er
bent á að koma stærri hlutum á gámastöðvar.
Bæjartæknifræðingur.
16.15 Tónlist
16.40 Diana Krall - Live in Paris
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Corky Romano. Glæpamynd á
léttum nótum. Corky er yngsti sonur
mafíósans Pops Romano en sá gamli er í
miklum vandræðum. Alríkislögreglan
rannsaknar meinta glæpastarfsemi Pops
og nú vill pabbinn að sonurinn eyðileggi
fyrir sig sönnunargögn sem gætu komið
honum í steininn. Aðalhlutverk: Chris
Kattan, Vinessa Shaw, Peter Falk, Chris
Penn.
21.00 The Others. (Hinir) Umtöluð
spennumynd. Grace Stewart býr með
tveimur börnum sínum í virðulegu húsi
í Jersey í Bandaríkjunum og bíður heimkomu eiginmannsins úr seinna stríðinu.
Andrúmsloftið í húsinu er sérkennilegt
og þar veldur mestu að börnin er með
sjaldgæfan sjúkdóm. Þau þola illa sólarljós og þess verður ávallt að gæta að
loka hurðum og draga fyrir gluggatjöld.
Frú Stewart ræður þjónustufólk sem
verður á að brjóta þessar gullnu reglur
með óvæntum afleiðingum. Aðalhlutverk: Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Alakina Mann, James Bentley,
Christopher Eccleston.
22.45 Perfect Storm. (Banvænn stormur) Háspennumynd um raunir áhafnar
fiskibátsins Andreu Gail. Í október 1991
hóaði skipstjórinn Billy Tyne í undirmenn sína og lagði af stað til sverðfiskveiða á Atlantshafi. Fyrstu dagana var
lítið að hafa en skipstjórinn þráaðist við
og skeytti engu um varhugaverða veðurspá. Þegar hann loksins sá að sér var
skollið á óveður og nær ógjörningur að
komast aftur til hafnar. Byggt á sannsögulegum atburðum. Aðalhlutverk:
George Clooney, Mark Wahlberg, Diane
Lane, Karen Allen.
00.55 Plunkett & MacLeane. Það er
enginn óhultur þegar félagarnir Plunkett
og Macleane láta til skarar skríða. Þeir
eru afkastamiklir ræningjar sem hinir
ríku verða fyrir barðinu á. Áætlun félaganna gengur eins og í sögu en þegar þeir
ræna frá Gibson dómara kemur upp
vandamál sem setur strik í reikninginn.
Þeir eru jafnframt hundeltir af laganna
vörðum sem eru ákafir í að koma þeim í
gálgann. Aðalhlutverk: Robert Carlyle,
Johnny Lee Miller, Liv Tyler.
02.35 The Long Riders. (Útlagar)
Bræðurnir alræmdu Frank og Jesse James
ríða um héruð skömmu eftir lok borgarastyrjaldarinnar og rupla og ræna. En nú
líður að lokauppgjörinu er laganna verðir
hyggjast stöðva skálmöldina og ná í
skottið á bræðrunum, dauðum eða lifandi. Aðalhlutverk: David Keith, Robert
Carradine, Stacy Keach, James Keach.
04.10 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 18. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.45 60 mínútur
14.30 Tónlist
15.00 The Wizard
16.40 Að hætti Sigga Hall (11:12)

17.10 The Naked Chef (3:6)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Monk (1:12) Adrian Monk er
rannsóknarlögga sem hefur leyst öll sín
mál nema eitt, morðið á eiginkonu hans.
Það veldur honum sálarkvölum og að
viðbættum sjúklegum ótta við bakteríur,
lítil rými og mannfjölda ákveða yfirboðarar Monk að senda hann í leyfi. En
hversu lengi geta þeir verið án hins snjalla
Adrians Monk. Í hlutverki rannsóknarlöggunnar er Tony Shalhoub, sem fékk
Golden Globe verðlaun sem besti sjónvarpsleikarinn fyrr á árinu.
21.00 Sjálfstætt fólk
21.35 Twenty Four (16:24) Jack lagði
upp í sjálfsmorðsleiðangurinn með
sprengjuna á afskekkt svæði með
sprengja í síðasta þætti í von um að aftengja hana og Palmer lýsti yfir hættuástandi og gerði viðeigandi ráðstafanir.
Nú er svo komið að því að takast á við
eftirmálana og afstýra styrjöld sem gæti
brostið út í kjölfar sprengjunnar.
22.20 Boomtown (14:22)
23.10 60 mínútur
00.00 Band of Brothers (5:10)(Bræðrabönd) Winters fer fyrir hættulegri hernaðaraðgerð í hollensku síki, sem lýkur
með algjörum sigri. Sveitin kemst í helgarfrí til Parísar en fær síðan fréttir af
stórtækum sóknaraðgerðum öxulveldanna í Ardennes-skógi í viðleitni þeirra
til að rjúfa sóknarmúr bandamanna.
Sveitin er þó ekki vel búin fyrir vetrarkuldann og þau átök sem eru framundan
í fremstu víglínu.
00.55 American Idol (23:34)
01.55 Woman on Top. (Konan ofan á)
Rómantísk gamanmynd. Isabella er
skapheit, brasilísk fegurðardís. Hún er
meistarakokkur og rekur veitingahús
með eiginmanni sínum, Toninho. Hann
reynist henni ótrúr og þá flytur hún til
vinkonu sinnar í San Francisco. Þar
breytir Isabella um lífsstíl en er hún raunverulega búin að gefa Toninho upp á
bátinn? Aðalhlutverk: Penélope Cruz,
Murilo Benício, Harold Perrineau Jr..
03.25 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 16. maí
18.00 Olíssport
18.30 Football Week UK
19.00 Trans World Sport
(Íþróttir um allan heim)
20.00 4-4-2
21.00 My Cousin Vinny. (Vinný frændi)
Frábær gamanmynd um tvo táningspilta
frá New York sem lenda í svo miklu
klandri að í kjölfarið eru þeir ásakaðir
um morð. Þeir hafa ekki efni á lögfræðingi svo þeir kalla til frænda annars þeirra
til að sjá um málið fyrir þá. Frændinn er
hins vegar ekki eins og fólk er flest og
brátt fer þá að gruna að þeir væru betur
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settir án frændans ráðagóða. Aðalhlutverk: Joe Pesci, Ralph Macchio, Marisa
Tomei, Fred Gwynne, Mitchell Whitfield.
23.00 NBA. Bein útsending.
01.40 4-4-2
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 17. maí
12.00 4-4-2
13.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
úrslitaleik Arsenal og Southampton í
bikarkeppninni.
16.00 NBA
18.50 Lottó
19.00 South Park (3:14)
19.25 Spænski boltinn. Bein útsending.
21.30 If...Dog...Rabbit (í stað Gazon
Maudit) (Gazon Maudit) Glæpamynd.
Johnnie Cooper sat inni fyrir vopnað rán
en faðir hans og bróðir tóku þátt í glæpnum. Johnnie er nú frjáls maður en á erfitt
með að ná fótfestu þrátt fyrir ágætan
vilja. Bróðir hans er hins vegar enn þá á
hálum ís og vill ólmur fá Johnnie til að
taka upp fyrri iðju. Aðalhlutverk: Matthew Modine, John Hurt, Kevin J. O´
Connor.
23.15 Jirov/Toney/Tarver/Griffin. Útsending frá hnefaleikakeppni í Connecticut í Bandaríkjunum. Á meðal þeirra
sem mætast eru Vassiliy Jirov og James
Toney en í húfi er heimsmeistaratitill
IBF-sambandsins í milliþungavigt. Á
sama stað mætast einnig Antonio Tarver
og Montell Griffin og berjast um heimsmeistaratitil IBF-sambandsins í léttþungavigt.
01.15 Thrills. Erótísk kvikmynd.
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 18. maí
17.30 NBA. Bein útsending.
20.10 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
21.10 US PGA Tour 2003
22.00 European PGA Tour 2003
22.50 Íslensku mörkin
23.20 Spooks / Spies, Lies And Alib.
(Fals og fláræði) Ævintýraleg gamanmynd. Á eyjunni Moressa eru staddir
leyniþjónustumenn frá öllum heimshornum. Undir venjulegum kringumstæðum eru þeir svarnir óvinir en nú eru
breyttir tímar og njósnararnir ætla að
vinna saman. Ráðagerðin er samt yfirboðurum þeirra örugglega ekki að skapi
því í henni flest að skapa glundroða í
heiminum. Hljómar ógnvekjandi og svo
er einmitt raunin. Aðalhlutverk: Brian
Kerwin, Alice Krige, Robert Loggia, Diane Ladd.
00.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 16. maí
18:30 Guinness World Records (e)
19:30 Yes Dear (e)

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Fjórðungssamband Vestfirðinga

Ýmis stórmál á lokaspretti
Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga kom
saman í síðustu viku og
fjallaði um ýmis mikilvæg
mál sem eru að því komin
að nást í höfn. Meðal annars

hafa jákvæð viðbrögð borist
frá félagsmálaráðuneyti við
málaleitan Fjórðungsssambandsins um yfirtöku sveitarfélaga á Vestfjörðum á málefnum fatlaðra. Einnig er

sameining Fjórðungssambandsins og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða (AtVest) vel
á veg komin. Gerð menningarsamnings við menntamálaráðuneytið er komin á góðan

20:00 Grounded for life. Finnerty fjölskyldan er langt frá því að vera venjuleg
en hjónin Sean og Claudia gera sitt besta
til að gera börnin sín þrjú að heiðvirðum
borgurum með aðstoð misjafnlega óhæfra ættingja sinna…
20:30 The Drew Carey - Nýtt
21:00 Law & Order SVU. Geðþekkur
og harðsnúinn hópur sérvitringa vinnur
að því að finna kynferðisglæpamenn í
New York. Stabler og Benson, Munch
og Tutuola undir stjórn Don Cragen yfirvarðstjóra og Alexöndru Cabot saksóknara leita allra leiða til að finna tilræðismenn, nauðgara og annan sora og koma
þeim bakvið lás og slá.
22:00 Djúpa laugin. Í Djúpu lauginni
sýna Íslendingar af öllum stærðum og
gerðum sínar bestu hliðar í von um að
komast á stefnumót. Leikurinn gengur
út á að einn keppandi spyr þrjá einstaklinga af gagnstæða kyninu margvíslegra
spurninga, án þess að fá að hitta þá, og sá
sem svarar best fyrir sig fær spennandi
stefnumót og óvissuferð með spyrjandanum að launum.
23:00 Will & Grace (e)
23:30 Everybody Loves Raymond
00:00 CSI: Miami (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Dagskrárlok

14:30 The King of Queens (e)
15:00 Md´s (e)
16:00 Boston Public (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 The Bachelorette (e)
19:00 Cybernet
19:30 The Drew Carey (e)
20:00 Yes Dear
20:30 Will & Grace. Eitt sinn var
feimin ung skólastúlka sem hét Grace.
Hún fann Will inni í skáp í skólanum
þeirra, hjálpaði honum út og síðan hafa
þau verið óaðskiljanleg. Þau búa saman
þó þau tali ekki alltaf saman en þegar
þau þegja hjálpa vinir þeirra Jack sem

er ávallt með flírulæti og Karen hin sídrukkna til við að rjúfa þögnina.
21:00 Practice. Bobby Donnell stjórnar lögmannastofu í Boston og er hún smá
en kná. Hann og meðeigendur hans grípa
til ýmissa ráða, sumra býsna frum-legra
til að koma skjólstæðingum sínum undan
krumlu saksóknara, þar á meðal hinnar
harðskeyttu Helen Gamble sem er samt
mikil vinkona þar og sannar þar með enn
og aftur að vinna og skemmtun þarf ekki
að fara saman (þó hún geti gert það).
21:50 Silfur Egils Lokaþáttur (e)
23:20 Listin að lifa (e)
00:10 Dagskrárlok

Sunnudagur 18. maí
12:30 Silfur Egils – Lokaþáttur
14:00 Life with Bonnie (e)

erindi okkar hingað til hafa
sýnt jákvæð viðbrögð. Þetta
er það sama og var gert á
Norðurlandi vestra en þar
yfirtóku menn rekstur málaflokksins samkvæmt samningi við ríkið.“
Fjórðungssambandið hefur
staðið í viðræðum við
menntamálaráðuneytið um
gerð menningarsamnings fyrir Vestfirði á svipuðum nótum

og gerður var við Austfirðinga. „Því verki hefur ekki
miðað mjög vel en við erum
að koma að seinni hlutanum“, segir Guðni.
Unnið hefur verið að því
að ná samkomulagi um gerð
svæðisskipulags fyrir alla
Vestfirði og segir Guðni
Geir að fengist hafi jákvæðar undirtektir frá ríkisvaldinu.

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðaustlæg átt, 5-10 m/s,
en hægari austan til.
Skýjað og dálítil súld
sunnan- og vestanlands,
en bjart norðaustan til.
Hiti 7-16 stig, hlýjast
norðaustanlands.
Horfur á föstudag:
Suðaustlæg átt, 5-10 m/s,
en hægari austan til.
Skýjað og dálítil súld
sunnan- og vestanlands,
en bjart norðaustan til.
Hiti 7-16 stig, hlýjast
norðaustanlands.
Horfur á laugardag:
Norðaustlæg átt, víða 5-8
m/s og bjart veður. Hiti
6-15 stig, hlýjast syðra.
Horfur á sunnudag:
Norðaustanátt og skýjað
með köflum, en rigning
suðaustan til. Fremur
hlýtt í veðri.
Horfur á mánudag:
Norðaustanátt og skýjað
með köflum, en rigning
suðaustan til. Fremur
hlýtt í veðri.

TILBOÐ ÓSKAST

Laugardagur 17. maí
13:00 Listin að lifa (e)
14:00 Jay Leno (e)
15:00 Yes, Dear (e)
15:30 Everybody Loves Raymond
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor Amazon (e) Hulunni
var svipt af því hverjir munu keppa í
þáttaröðinni Survivor; Amazon. Í henni
munu 16 Bandaríkjamenn búa við Rio
Negro, afskekkta á í miðjum Amazonfrumskóginum í upphafi rigningartímabilsins. Hitinn er geypilegur, þeim er
ógnað af flóðum og mannætufiskum,
villiköttum, bakkadrekum og risalöngum og Mark Brunett en hann mun kynna
nýjar reglur til sögunnar. Karlar munu
nú berjast gegn konum
18:00 Fólk með Sirrý (e)
19:00 Cybernet (e)
19:30 Life with Bonnie (e) Skemmtilegur gamanþáttar um spjallþáttastjórnandann og skörunginn Bonnie Malloy
sem berst við að halda jafnvæginu milli
erfiðs frama og viðburðaríks fjölskyldulífs! Mennirnir í lífi hennar eiga svo fullt
í fangi með að lifa samveruna og -vinnuna við hana af!
20:00 Md´s
21:00 Leap Years
22:00 Law & Order SVU (e)Geðþekkur og harðsnúinn hópur sérvitringa
vinnur að því að finna kynferðisglæpamenn í New York. Stabler og Benson,
Munch og Tutuola undir stjórn Don
Cragen yfirvarðstjóra og Alexöndru
Cabot saksóknara leita allra leiða til að
finna tilræðismenn, nauðgara og annan
sora og koma þeim bakvið lás og slá.
22:50 Philly (e) Kathleen er fyrsta
flokks verjandi, sannur riddari hringborðsins í leit að hinum heilaga kaleik
réttlætisins. Ásamt félaga sínum berst
hún harðri baráttu við hrokafulla saksóknara og dómara í von um að fá kerfið
til að virka. Kathleen er líka einstæð
móðir og barnsfaðirinn jafnframt helsti
andstæðingur hennar og ofurfjandi, sjálfur aðalsaksóknari Fíladelfíuborgar.
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01:10 Dagskrárlok

rekspöl svo og undirbúningur
að gerð svæðisskipulags fyrir
Vestfirði.
Guðni Geir Jóhannesson,
formaður stjórnar Fjórðungssambandsins, segir unnið að
því að afla samþykkis allra
aðildarsveitarfélaga fyrir því
að ganga til samninga við félagsmálaráðuneytið um yfirtöku málefna fatlaðra. „Þau
sveitarfélög sem hafa svarað

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
endurbætur á húsnæði Grunnskólans
á Flateyri. Helstu verkþættir eru endurnýjun glers og glugga, málun hússins að utan og endurbætur á skólastofum. Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofu á Ísafirði frá og með föstudeginum 16. maí á kr. 1.000.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofu
miðvikudaginn 28. maí kl. 14:00.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

fréttir

Árshátíð bílstjóra

Vestfjarðamótið í brids

Árshátíð bílstjóra verður haldin 17. maí
nk. í Reykjanesi við Djúp. Miðaverð er kr.
6.500 á mann og er innifalið í verðinu,
kvöldverður, dansleikur, gisting í svefnpokaplássi og morgunverður.
Rútuferð verður frá Ferðaþjónustu FMG
kl. 14:00 á laugardag og til baka kl. 14:00
á sunnudag.
Verð á mann í rútu er kr. 2.000 báðar
leiðir.
Miðapantanir í síma 456 4844.
Nefndin.

Vestfjarðamót í sveitakeppni í brids verður haldið á Ísafirði um helgina.
Spilað verður í húsakynnum Íshúsfélags Ísfirðinga
við Eyrargötu. Mótið hefst
kl. 13 á laugardag en ætlunin er að ljúka því fyrir kl.
17 á sunnudag. Þátttaka
tilkynnist til Óskars Elíassonar í síma 456 4964
eða 659 4981.

smáar

Til sölu er Toung Chang píanó,
níu ára gamalt en lítið notað
með lágri hörpu. Uppl. í síma
456 3921 og 894 8263.
Íbúð, sumarhús eða fellihýsi óskast til leigu á Ísafirði frá 31. júlí
til 4. ágúst í tengslum við Unglingalandsmót UMFÍ. Uppl. gefa
Júlíus eða Lilja í símum 466
1616 eða 691 1618.
Til sölu er dýna 190x160.
Uppl. í síma 896 0525.
Tæplega 16 ára stúlka óskar
eftir vinnu í júní og júlí. Margt
kemur til greina. Uppl. í síma
865 6459.
Sólmyrkvagleraugu til sölu.
Nauðsynleg til að njóta sólmyrkvans. Verð kr. 600. Uppl. í
síma 869 9009 og 897 6752.
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Héraðsdómur Vestfjarða

Fangelsi fyrir þjófnað á lyfjum úr skipi
Maður á fertugsaldri var í
Héraðsdómi Vestfjarða á
föstudag dæmdur í eins
mánaðar fangelsi fyrir þjófnað á lyfjum og áhöldum til
lyfjanotkunar úr togara sem
lá við bryggju á Ísafirði. Þýfið var metið á tæpar 18 þúsund krónur.
Lögregla handtók manninn þegar hann kom á vett-

vang öðru sinni. Maðurinn
hefur margoft gerst brotlegur
við hegningarlög, umferðarlög og lög um ávana- og
fíkniefni. Þegar litið var til
sakarferils hans þótti ekki
fært að skilorðsbinda dóminn. Maðurinn fór inn um
ólæstar dyr en braut upp
lyfjaskáp í stýrishúsi og skáp
í skipstjóraklefa.

Seljalandshverfi á Ísafirði

Nýbyggingar í
skjóli varnargarðs
Nokkur íbúðarhús voru
byggð í Seljalandshverfi á
Ísafirði þangað til í ljós kom
að svæðið er á snjóflóðahættusvæði. Nú stendur fyrir
dyrum að verja það hverfi
með snjóflóðavarnargarði.
„Bærinn hefur alltaf bent
á Seljalandið til nýbygginga
en þar þurfa húsin að einhverju leyti að vera sérstyrkt.
Og þó að boðið sé upp á
niðurfellingu gatnagerðargjalda, þá verður húsbyggingin sjálf alltaf eitthvað dýrari þar. Þá þyrfti að huga
sérstaklega að því hvar
gluggar eru og jafnvel að
auka járnabindingu og hafa
steypta loftplötu“, segir Hermann Þorsteinsson hjá Múrkrafti ehf. á Ísafirði.
Múrkraftur reisa hús í nýskipulögðu íbúðarhverfi á
Tunguskeiði austanvert í
Tungudal. Af því verður ekki
fyrr en nógu margir kaupendur fást vegna mikils
kostnaðar við gatnagerð og
annan undirbúning. Hins
vegar hefur fyrirtækinu verið bent á lóðir í Seljalandshverfi sem eru tilbúnar fyrir
byggingu.
Halldór Halldórsson bæj-

Ólafur Jens Daðason skipstjóri og fulltrúar útgerðarinnar, þeir Daði Guðmundsson og Einar Guðmundsson, við nýja bátinn.

Nýr Hrólfur Einarsson ÍS 255 kominn til Bolungarvíkur

„Mjög góður bátur“
– segir Ólafur Jens Daðason skipstjóri sem kom með bátinn vestur

Hermann Þorsteinsson.
arstjóri í Ísafjarðarbæ segir
að almennt sé talið að hægt
sé að byggja undir varnargörðum eins og hér um ræðir
en Veðurstofan vinni að úttekt á fyrirhuguðum varnargarði við Seljaland. „Þegar
við erum búnir að fá niðurstöður Veðurstofunnar erum
við tilbúnir að úthluta lóðum
og viljum þétta byggð þarna.
Fyrst þurfum við að fá úttekt
á því hvað má og hvað ekki.
Ég tel jafnvel að nokkurs
misskilnings hafi gætt varðandi sérstyrkt hús en þar er
fyrst og fremst verið að tala
um að þau séu steinsteypt“,
sagði Halldór.

„Hann gengur alveg þrusuvel“, segir Ólafur Jens Daðason, skipstjóri á hinum nýja
Hrólfi Einarssyni ÍS 255, sem
ásamt Daða Guðmundssyni
kom með bátinn til heimahafnar í Bolungarvík á föstudag. Báturinn er nýsmíði fyrir
Útgerðarfélagið Ós í Bolungarvík og var sjósettur hjá Trefjum í Hafnarfirði í síðustu viku.
Þeir félagarnir hrepptu ljómandi gott veður á leiðinni vestur. Ólafur Jens sagði að gangurinn hefði verið um 18 mílur
undir 70% álagi og verði það
að teljast mjög góður gangur.
„Þetta er mjög góður bátur og
reynist í alla staði vel.“
Hinn nýi Hrólfur Einarsson
ÍS er af gerðinni Cleopatra
38. Hann er systurskip Guðmundar Einarssonar ÍS 155
sem sama útgerð fékk afhentan fyrir fáum vikum og leysir
af hólmi eldri bát með sama

Hrólfur Einarsson ÍS 155 er 15 brúttótonn.
nafni. Báturinn er 15 brúttó- fjóra í lúkar ásamt salernisaðtonn og er í krókaaflamarks- stöðu. Borðsalur fyrir fjóra er
kerfinu. Rými er fyrir ellefu í bátnum auk eldunaraðstöðu
660 lítra kör í lest. Í bátnum er með eldavél, örbylgjuofni og
innangeng upphituð stakka- ísskáp.
geymsla. Svefnpláss er fyrir
Aðalvél er 580 hestafla af

gerðinni Cummins. Siglingatæki af gerðinni JRC og skipstjórnartölva koma frá Radiomiðun/Ísmar. Báturinn er útbúinn til línuveiða en spilbúnaður er frá Beiti.

uð þeirra sem vafra út á jaðar
bílastæðisins við flugstöðina.
Arnþrúður segist einnig

séð þar áður. Það mun vera
hávella en hún sækir einmitt
í mikil votlendissvæði.

Ísafjarðarflugvöllur

Krían viku fyrr á ferðinni
Krían er farin að sveima
yfir Ísafjarðarflugvelli á
Skipeyri við Skutulsfjörð.
Arnþrúður Aspelund flugradíómaður segir að hún sé
um viku fyrr á ferðinni en
vanalega.
„Ég sá þær fyrst í morgun

19.PM5

(8. maí) og taldi um tíu fugla
í hóp.“ Samkvæmt bókhaldi
flugturnsins kom krían 14.
maí í fyrra. Hún á sér kjörsvæði í votlendinu á Skipeyri
en fuglalífið þar gefur þessari
samgöngumiðstöð skemmtilegt svipmót. Líklega eru fáir
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staðir þar sem orðið „flugvöllur“ á betur við en á Ísafirði. Þeir sem huga að öðru
flugi en því sem völlurinn er
beinlínis ætlaður fyrir mega
viðhafa alla gát. Krían er aðgangshörð á varptímanum og
heggur miskunnarlaust í höf-

hafa orðið vör við andapar af
tegund sem flugvallarstarfsmenn kannast ekki við að hafa
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