
Miðvikudagur 21. maí 2003 Miðvikudagur 21. maí 2003 Miðvikudagur 21. maí 2003 Miðvikudagur 21. maí 2003 Miðvikudagur 21. maí 2003 ••••• 20. tbl.  20. tbl.  20. tbl.  20. tbl.  20. tbl. ••••• 20. árg. 20. árg. 20. árg. 20. árg. 20. árg.

ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvember 1984 1984 1984 1984 1984 • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is • Netfang: • Netfang: • Netfang: • Netfang: • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 250250250250250 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

HorHorHorHorHornstrandirnstrandirnstrandirnstrandirnstrandir

Varð fyrirVarð fyrirVarð fyrirVarð fyrirVarð fyrir
grjóthrunigrjóthrunigrjóthrunigrjóthrunigrjóthruni

Ísfirðingur á miðjum
aldri slasaðist við eggja-
töku í austanverðu Horn-
bjargi á laugardag. Hann
var sóttur með þyrlu Land-
helgisgæslunnar og fluttur
á sjúkrahús í Reykjavík.
Maðurinn var ekki í lífs-
hættu heldur lærbrotinn
og úlnliðsbrotinn og þurfti
nauðsynlega að komast í
læknisaðgerð. Slysið varð
með þeim hætti að maður-
inn varð fyrir grjóthruni
og hrapaði nokkra metra.

Björgunarsveitin á Ísa-
firði var ræst út síðdegis á
laugardaginn vegna slyss-
ins og fóru liðsmenn af
stað á farþegabátnum
Guðrúnu Kristjánsdóttur
ásamt lækni og sjúkra-
flutningsmönnum. Eftir
að þyrlan hafði verið köll-
uð út var bátnum snúið
við til Ísafjarðar.

Björgunarmenn frá Ísa-
firði höfðu flutt manninn
á hraðbátnum Patton vest-
ur í Hornvík þar sem þyrl-
an lenti laust fyrir kl.
hálfsex um kvöldið. Ekki
hefði verið hægt fyrir þyrl-
una að ná manninum úr
fjörunni við slysstaðinn.

Hornbjarg.

Á sunnudagskvöld var farið
að óttast um göngumann frá
Ísafirði, sem hafði lagt upp í
nokkurra daga gönguferð um
Hornstrandir. Maðurinn hafði
lagt inn hjá lögreglunni á Ísa-
firði mjög greinargóða göngu-
leiða- og tímaáætlun áður en

hann lagði upp. Hann ætlaði
að tilkynna sig á fyrirfram
ákveðnum stöðum og hafði
allt gengið eftir þangað til á
sunnudagskvöld, en þá hafði
maðurinn ekki tilkynnt um sig
á tilsettum tíma.

Lögreglan var búin að kalla

út svæðisstjórn björgunar-
sveitanna á svæðinu og var
leit að hefjast þegar upplýs-
ingar bárust um ekkert amaði
að manninum á göngunni.

Fjarskiptasamband er mjög
takmarkað á Hornströndum.
Lögreglan vill hrósa mannin-

um sérstaklega fyrir þær ör-
yggisráðstafanir sem hann
gerði, ekki síst í ljósi þess að
hann var einn á ferð og fáir
ennþá á ferli á þessu svæði.
Um er að ræða kunnugan og
reyndan göngumann frá Ísa-
firði.

Hafði lagt inn nákvæma ferðaáætlunHafði lagt inn nákvæma ferðaáætlunHafði lagt inn nákvæma ferðaáætlunHafði lagt inn nákvæma ferðaáætlunHafði lagt inn nákvæma ferðaáætlun
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Þrjú umferðaróhöpp sama dagÞrjú umferðaróhöpp sama dagÞrjú umferðaróhöpp sama dagÞrjú umferðaróhöpp sama dagÞrjú umferðaróhöpp sama dag
Þrjú umferðaróhöpp urðu

í umdæmi lögreglunnar á
Ísafirði á sunnudag. Bílvelta
varð í Brekkudal í Dýrafirði
og var ökumaður fluttur á
sjúkrahús á Ísafirði. Tveir

bílar lentu í árekstri á Skutuls-
fjarðarbraut á Ísafirði en eng-
in slys urðu á mönnum. Bílar-
nir eru báðir óökufærir.

Um kvöldmatarleytið varð
síðan óhapp á leiðinni um

Eyrarfjall í Djúpi er öku-
maður missti stjórn á bíl sín-
um og lenti utan vegar.  Ann-
ar vegfarandi flutti hann til
móts við sjúkrabíl sem var
sendur frá Ísafirði.

Farþegatvíbytnan Ísafold enn við brygFarþegatvíbytnan Ísafold enn við brygFarþegatvíbytnan Ísafold enn við brygFarþegatvíbytnan Ísafold enn við brygFarþegatvíbytnan Ísafold enn við bryggju á Ísafirðigju á Ísafirðigju á Ísafirðigju á Ísafirðigju á Ísafirði

Síðar í þessum mánuði má
búast við því að framtíð far-
þegatvíbytnunnar Ísafoldar
skýrist. Skipið hefur nú legið
mjög lengi óhreyft við hafnar-
bakka á Ísafirði en eigandinn,
Ferjusiglingar ehf., varð gjald-
þrota. Í haust hafði verið geng-
ið frá sölu á skipinu til manns
nokkurs sem búsettur er á eyju
í Karíbahafi en sá mun ekki
hafa getað staðið við gerða
samninga.

„Hann hafði enga peninga
og ekkert varð af sölunni.
Núna er bara biðstaða en
menn hafa verið að sýna skip-
inu áhuga og það kemur lík-

lega betur í ljós síðar í mán-
uðinum hvað verður“, segir
Jóna Kristín Kristinsdóttir, en
hún var einn ábyrgðarmanna
Ferjusiglinga og leysti skipið

til sín þegar fyrirtækið varð
gjaldþrota.

Ísafold kom til Ísafjarðar í
maí árið 2000 og gegndi far-
þegasiglingum um norðan-

verða Vestfirði þá um sumarið.
Ári síðar var ljóst að siglingar
myndu ekki halda áfram. Í
janúar í fyrra var fyrirtækið
úrskurðað gjaldþrota.

Kaupendur í sigtinu?Kaupendur í sigtinu?Kaupendur í sigtinu?Kaupendur í sigtinu?Kaupendur í sigtinu?
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barinnbarinnbarinnbarinnbarinn, Ísafjarðarflugvelli,

sími 456 4772. BónusBónusBónusBónusBónus,
Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. BókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðan, Hafn-

arstræti 2, sími 456 3123.
BensínstöðinBensínstöðinBensínstöðinBensínstöðinBensínstöðin, Hafnarstræti,

sími 456 3574. SamkaupSamkaupSamkaupSamkaupSamkaup,,,,,
Hafnarstræti 9-13, sími 456
5460. KríliðKríliðKríliðKríliðKrílið, Sindragata 6,

sími 456 3556.

Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

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

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

Aðalfundur Orkubús Vestfjarða hf.Aðalfundur Orkubús Vestfjarða hf.Aðalfundur Orkubús Vestfjarða hf.Aðalfundur Orkubús Vestfjarða hf.Aðalfundur Orkubús Vestfjarða hf.

Orkuverð á VestfjörðumOrkuverð á VestfjörðumOrkuverð á VestfjörðumOrkuverð á VestfjörðumOrkuverð á Vestfjörðum
aldrei verið lægra en núaldrei verið lægra en núaldrei verið lægra en núaldrei verið lægra en núaldrei verið lægra en nú

Raunverð raforku hefur al-
drei verið lægra á Vestfjörðum
en nú, allt frá stofnun Orkubús
Vestfjarða fyrir aldarfjórð-
ungi. Almennur taxti er nú
um 42,5% af því sem hann
var árið 1978 og samanburður
við orkuverð annarra orku-
veitna sýnir, að Orkubúið hef-
ur verið trútt því markmiði
sínu að vinna að lækkun orku-
verðs á Vestfjörðum. Þetta
kom fram í ársskýrslu Krist-
jáns Haraldssonar orkubús-
stjóra á aðalfundi Orkubús
Vestfjarða hf. sem haldinn var
á Ísafirði á föstudagskvöld.

Þegar Orkubú Vestfjarða er
borið saman við Rafmagns-
veitur ríkisins kemur í ljós, að
almennur taxti Rarik er 22,5%
hærri, verð Rarik á orku til
upphitunar íbúðarhúsnæðis
4,5% hærra og afltaxti Rarik
31% hærri. Gjaldskrár þessara
fyrirtækja voru hliðstæðar og
reyndar nánast þær sömu allt
til ársins 1990 en þá tók að
draga í sundur.

„Þessi árangur, sem náðst
hefur, er verulegur og hefur
skilað Vestfirðingum um
1.250 milljónum króna í lækk-
uðu orkuverði, miðað við

Ný bílasala í vændum á ÍsafirðiNý bílasala í vændum á ÍsafirðiNý bílasala í vændum á ÍsafirðiNý bílasala í vændum á ÍsafirðiNý bílasala í vændum á Ísafirði

Verður með umboð fyrirVerður með umboð fyrirVerður með umboð fyrirVerður með umboð fyrirVerður með umboð fyrir
bíla frá Ingvari Helgasynibíla frá Ingvari Helgasynibíla frá Ingvari Helgasynibíla frá Ingvari Helgasynibíla frá Ingvari Helgasyni

Guðni Geir Jóhannesson,
framkvæmdastjóri á Ísafirði,
hyggst opna bílasölu við
Sindragötu 3 á Ísafirði.
Guðni verður með umboð
fyrir bíla frá Ingvari Helga-
syni sem flytur meðal annars

inn Subaru, Nissan og Izuzu.
„Það á að fara að flytja bíla

vestur núna í vikunni og við
stefnum að opnun um næstu
helgi. Þegar líða tekur á vik-
una skýrist nánar hvenær og
hvernig við opnum formlega

en það verður gert með
einhverjum skemmtilegheit-
um“, sagði Guðni Geir Jó-
hannesson, sem rekur fyrir
bílaþvottastöð og ferðaþjón-
ustu við Sindragötu á Ísa-
firði.

„Mér finnst dásamlegt að hafa fengið að lifa lífinu hér [á Ísafirði]. 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 að hér fækki bæði fólki og fyrirtækjum og allt að veikj-
ast og menn skuli ekki taka á þessum veruleika með nútímalegri hætti en raun ber
vitni.“ Þetta eru lokaorð Úlfars í Hamraborg í afar persónulegu og opinskáu viðtali
í BB í síðustu viku. Orð manns, sem um langt árabil hefur átt þátt í að móta bæjarlífið
á Ísafirði sem frammámaður í atvinnu- og félagslífi; manns, sem enginn, sem til
þekkir, efast um að vill Ísafirði allt, svo gripið sé til kunnuglegs orðalags.

Hvað sem mönnum kann að finnast um einarða afstöðu Úlfars Ágústssonar fær fá-
um dulist, að vaxandi óróleika gætir meðal fólks vegna seinagangs og oft á tíðum
áhuga- og afskiptaleysis með framkvæmdir, sem ætlaðar hafa verið til uppbyggingar
á Vestfjörðum til mótvægis við aðra landshluta. Dæmi um þetta er hversu langan
tíma við höfum verið látnir sitja á hakanum með samgöngur, bæði innan fjórðungsins
og við aðra landshluta. Nú rofar loks til þótt vissulega mætti hraðar ganga eftir langa
bið. En það er einmitt vegna þessa seinagangs á svo mörgum sviðum, sem spurningin
hvort ekki sé of seint í rassinn gripið brennur heitar á fólki en oft áður. Hversu lengi

er hægt að teygja lopann?
Ein og sér gagnast fögur fyrirheit lítið, þótt ylji um stund. Athafnir eru það sem

Vestfirðingar bíða eftir og þurfa á að halda. Vissulega horfum við björtum augum til
aukinna námsmöguleika í héraði, aukinna rannsókna í tengslum við veiðar, nýtingu
afla og fiskeldis og þar fram eftir götunum. Allt útheimtir þetta sinn tíma. Og í okkar
tilfellum verður tíminn dýrmætari með hverju árinu sem rennur úr stundaglasinu.

Seðlabankinn er nú þegar tekinn til við að áminna stjórnendur um að fara sér hægt
fram að Austfjarðaframkvæmdunum. Verði það ekki gert muni framkvæmdirnar
eystra kalla á mun harðari aðhaldsaðgerðir á vegum hins opinbera en ella. Bankinn
varar við skattalækkunum án aðhalds í útgjöldum, sem þýðir ekkert annað en minni
framkvæmdir. Og hvar skyldi það koma niður?

Í aldir hafa Vestfirðingar náð að þreyja Þorrann og Góuna. Eiginleikarnir til að
sigra í harðri baráttu við óblíð náttúruöfl gengu í erfðir. Barátta Vestfirðinga fyrir
tilverurétti sínum við upphaf tuttugustu og fyrstu aldar gengur ekki lengur út á að
þreyja Þorrann og Góuna í fyrri merkingu. Engu að síður gildir hið fornkveðna, að
nú verða menn að duga eða drepast. s.h.

gjaldskrá Rafmagnsveitna
ríkisins. Það má því segja með
tilvísun til þessarar staðreynd-
ar, að Orkubúið skili arðinum
af rekstrinum beint til hins
almenna orkukaupanda“,
sagði Kristján Haraldsson.

Orkubússtjóri sagði að hinn
góða árangur bæri fyrst og

fremst að þakka ötulum og
kraftmiklum starfsmönnum
fyrirtækisins. Hann lét þess
jafnframt getið að um 30%
starfsmanna Orkubúsins hafa
starfað hjá fyrirtækinu frá
upphafi eða í 25 ár samfellt. Í
árslok voru starfsmenn í föst-
um störfum miðað við fullt

starf 54 talsins. Heildarlauna-
greiðslur 2002 að meðtöldum
launatengdum gjöldum og líf-
eyrisskuldbindingum ársins
voru 324,3 milljónir króna
sem er 7,5% hækkun frá árinu
á undan.

Á árinu 2002 varð afkoma
Orkubús Vestfjarða heldur
betri en áætlanir gerðu ráð
fyrir. Rekstrartekjur voru alls
985,9 mkr. á móti 934,7 mkr.
árið 2001. Rekstraráætlun
ársins gerði ráð fyrir rekstrar-
tapi að upphæð 107 mkr. en
samkvæmt rekstrarreikningi
varð tap af rekstri sem nam
103 mkr. Afskriftir námu alls
310 mkr. Eignir fyrirtækisins
í árslok 2001 voru alls 4.587
mkr. og heildarskuldir 391
mkr. Eigið fé nam því alls
4.196 mkr. sem er um 91,5%
af heildarfjármagni.

Um síðustu áramót voru 25
ár liðin frá því að Orkubú Vest-

fjarða hóf störf. Fyrirtækið
starfaði sem sameignarfélag
sveitarfélaganna á Vestfjörð-
um og ríkisins allt til 1. júlí
2001 þegar því var breytt í
hlutafélag í eigu sömu aðila.
Ríkið keypti síðan hlut sveit-
arfélaganna og var orðið eini
eigandi fyrirtækisins í apríl á
síðasta ári.

Ein breyting varð á stjórn
Orkubús Vestfjarða á aðal-
fundinum. Guðmundur Jó-
hannsson, fjármálastjóri
Rauða krossins, kom inn í
stjórn og tekur við stjórnar-
formennsku af Helga Bjarna-
syni, skrifstofustjóra í iðnað-
arráðuneytinu. Aðrir í stjórn
eru Þorsteinn Jóhannesson,
Ísafirði, varaformaður, Ólafur
Þór Benediktsson, Bolungar-
vík, ritari, og meðstjórnend-
urnir Björgvin Sigurjónsson,
Tálknafirði, og Haraldur V.
A. Jónsson, Hólmavík.

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf. við Stakkanes á Ísafirði.
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Fjárveiting til vegafram-
kvæmda á Vestfjörðum hljóð-
ar upp á liðlega 1.230 milljónir
króna í ár. Þar af verður 1.142
milljónum króna varið til ný-
framkvæmda og 92,5 milljón-
um til viðhalds- og öryggis-
verkefna. Framkvæmt verður
á þjóðvegi 60, Vestfjarðarvegi,
fyrir 576 milljónir króna og á
þjóðvegi 61, Djúpvegi, fyrir
541 milljón króna en liðlega
90% af framkvæmdafé ársins
verður varið til verkefna á
þessum vegum. Aðrar vega-
framkvæmdir í fjórðungnum
hljóða upp á 117,5 milljónir
króna og munar þar mest um
53 milljón króna framkvæmd-
ir á Strandavegi.

Stærstu framkvæmdirnar í
fjórðungnum eru lagning 19,2

km kafla af bundnu slitlagi
frá Múla að Vattarnesi í Aust-
ur-Barðastrandarsýslu en fjár-
veiting til verksins hljóðar upp
á 350 milljónir króna. Frá Eyri
að Múla í Austur-Barða-
strandarsýslu verður lagður 3
km. langur vegur og byggð
brú yfir Múlaá en fjárveiting
til þess verks er 145 milljónir
króna. Í Vattarfirði í Austur-
Barðastrandarsýslu verða
lagðir 5,3 km. af bundnu slit-
lagi fyrir um 40 milljónir
króna.

Meðal annara framkvæmda
á Vestfjarðarvegi má nefna
lagningu 16 km. langs vegriðs
á norðanverðri Gemlufalls-
heiði og breikkun 8 km. langs
einbreiðs slitlags milli Kletts
og Klukkufells á leiðinni úr

Gilsfirði norður í Þorskafjörð.
Stærsta verkefnið á Djúp-

vegi er lagning 32 km af bund-
nu slitlagi milli Hests í Hest-
firði og Kleifa í botni Skötu-
fjarðar. Til verksins verður
varið 250 milljónum króna og
eru verklok áætluð í septem-
ber á næsta ári en verkið verð-
ur boðið út nú í mánuðinum.
Frá Kleifum að Gilseyri í
Skötufirði verður lokið við
endurbyggingu vegar og
bundið slitlag lagt á 10 km
kafla. Til þess verks eru áætl-
aðar 70 milljónir króna. Frá
Hattardal að Kambsnesi í
Álftafirði verðar lagðir 8 km.
af bundnu slitlagi auk þess
sem vegurinn verður breikk-
aður og styrktur. Kostnaður
vegna þeirra framkvæmda

hljóðar á 50 milljónir króna.
Alls verða því lagðir 50 km af
bundnu slitlagi í Ísafjarðar-
djúpi á tímabilinu.

Milli Forvaðar og Grindar-
króks sunnan Hólmavíkur,
verður 5 km vegarkafli lagður
bundnu slitlagi en að auki
verður gerður nýr kafli með
mikilli grjótvörn um Hvalsár-
höfða. Kostnaður vegna þessa
verks hljóðar upp á 108 millj-
ónir króna. Til viðbótar þess-
ari framkvæmd verður lagt
tvíbreytt slitlag á 7,4 km kafla
á Steingrímsfjarðarheiði auk
annara smærri verkefna.

Ýmsar smærri vegafram-
kvæmdir má nefna til sög-
unnar en m.a. verður 15 millj-
ónum króna varið til endur-
bóta á Þorskafjarðarheiði.

Söngvaseiður í ÞjóðleikhúsinuSöngvaseiður í ÞjóðleikhúsinuSöngvaseiður í ÞjóðleikhúsinuSöngvaseiður í ÞjóðleikhúsinuSöngvaseiður í Þjóðleikhúsinu

Allt til reiðu fyr-Allt til reiðu fyr-Allt til reiðu fyr-Allt til reiðu fyr-Allt til reiðu fyr-
ir þrjár sýningarir þrjár sýningarir þrjár sýningarir þrjár sýningarir þrjár sýningar

Búið er að flytja til Reyk-
javíkur sviðsmynd og leik-
muni úr Söngvaseið í upp-
færslu Litla leikklúbbsins og
Tónlistarskóla Ísafjarðar. Í
síðustu viku voru þeir Júlíus
Ólafsson yfirsmiður sýning-
arinnar og Sveinbjörn
Björnsson ljósamaður að
setja upp sviðsmynd og lýs-
ingu í Þjóðleikhúsinu. Júlíus
segir verkið hafa gengið
vonum framar.

„Ég held að það sé óhætt
að segja að lygasagan haldi
áfram. Sviðsmyndin passaði
mjög vel inn í Þjóðleikhúsið
fyrir utan að sviðsopið þar
er heldur minna en í fína
leikhúsinu okkar. Því verður
örlítið þrengra um leikar-
ana.“ Að sama skapi gekk
mjög vel að stilla upp ljósum

en mjög fullkominn búnaður
er til staðar syðra og því
verður notast við heldur
meiri lýsingu en var á Ísa-
firði.

Alls verða þrjár sýningar
dagana 25., 26. og 27. maí
en miðasala hefur farið fram
úr björtustu vonum. Þriðju
sýningunni hefur verið bætt
við frá því að hér var síðast
fjallað um ferðina með sýn-
inguna suður. Svæðisútvarp
Vestfjarða greinir frá því að
í gær hafi einungis 60 sæti
verið óseld á 3. sýningu.
Svæðisútvarpið hefur það
eftir miðasölu Þjóðleikhús-
sins að menn muni ekki eftir
öðrum eins áhuga á leik-
verki frá áhugaleikfélagi en
einu sinni áður hafi slík upp-
færsla verið sýnd tvisvar.

1,2 milljarðar til vegaframkvæmda á Vestfjörðum í ár1,2 milljarðar til vegaframkvæmda á Vestfjörðum í ár1,2 milljarðar til vegaframkvæmda á Vestfjörðum í ár1,2 milljarðar til vegaframkvæmda á Vestfjörðum í ár1,2 milljarðar til vegaframkvæmda á Vestfjörðum í ár

Ríflega 92% af framkvæmda-Ríflega 92% af framkvæmda-Ríflega 92% af framkvæmda-Ríflega 92% af framkvæmda-Ríflega 92% af framkvæmda-
fénu fer til nýframkvæmdafénu fer til nýframkvæmdafénu fer til nýframkvæmdafénu fer til nýframkvæmdafénu fer til nýframkvæmda

Smíði á 30 metra viðlegukanti við Suðurgarð í SúðavíkSmíði á 30 metra viðlegukanti við Suðurgarð í SúðavíkSmíði á 30 metra viðlegukanti við Suðurgarð í SúðavíkSmíði á 30 metra viðlegukanti við Suðurgarð í SúðavíkSmíði á 30 metra viðlegukanti við Suðurgarð í Súðavík

Íslenskir verktakar ehf. í
Mosfellsbæ luku á föstudag
við smíði á 30 metra við-
legukanti við Suðurgarð í
Súðavíkurhöfn. Verkið er
tæpum mánuði á undan áætl-
un en samkvæmt útboði áttu
verklok að vera 10. júní. Óm-
ar Már Jónsson sveitarstjóri
í Súðavíkurhreppi segir nýju

bryggjuna vera geysimikla
aðstöðubót.

„Við erum búnir að vera
með fimm rækjubáta sem hafa
sótt á Djúpið í vetur og svo
hafa stærri skip Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar einnig
landað hérna. Því hefur oft
verið mikið líf í höfninni og
mikil þörf fyrir viðlegukant

til viðbótar. Nú þegar hann er
kominn getum við þjónustað
bátana mun betur. Það kom
fyrir í vetur að stærri skipin
þurftu frá að hverfa vegna að-
stöðuleysis hér í Súðavík og
vonandi verður nýr viðlegu-
kantur til þess að breyting
verði þar á“, segir Ómar.
V erkið hefur sóst vel og eins

og áður kom fram er það
töluvert á undan áætlun.
„Menn hafa fylgst grannt
með verktakanum en hann
bauð talsvert lægra en aðrir
í verkið. Hann hefur verið
geysilega útsjónarsamur og
fyrir vikið áreiðanlega náð
að halda öllum kostnaði í
lágmarki“, sagði Ómar.

Fyrstu bækurnar fóru í
vikubyrjun upp í hillur í

Gamla sjúkrahúsinu á
Eyrartúni á Ísafirði sem
nú verður Safnahús Ísa-

fjarðar og mun meðal
annars hýsa bókasafn,

skjalasafn og myndlistar-
safn. Til stendur að söfnin

verði opnuð þar hinn 18.
júní. Flutningar standa

yfir og eru iðnaðarmenn
að leggja síðustu hönd á

ýmis verk innanhúss.
Félagar í Sundfélaginu

Vestra tóku að sér að ferja
ríflega 1.500 númeraða
bókakassa á sinn nýja

stað. Jóhann Hinriksson,
forstöðumaður Bæjar- og
héraðsbókasafnsins á Ísa-

firði, sem lengi hefur verið
á efri hæðinni í Sundhöll

Ísafjarðar, segir að bættur
húsakostur muni hafa

mjög jákvæð áhrif á söfn-
in. „Hérna munum við

geta hýst allan bókakost,
sýnt verk myndlistar-

safnsins og gefið fólki færi
á að skoða skjöl og mynd-

ir. Öll aðstaða til lestrar og
grúsks verður mun betri

en áður.“ Gera má ráð
fyrir að safnahúsið verði

vinsæll viðkomustaður hjá
bæjarbúum og gestum

þeirra. Jóhann segir
reynsluna sýna að aðsókn

á söfn stóraukist þegar
þau fái betra húsnæði til

afnota. Jóhann segir söfn-
in hafa átt marga velunn-

ara í gegnum tíðina sem
lagt hafi uppbyggingu

þeirra lið með tækjum og

safnkosti. Oft hafi þó
reynst erfitt að taka á móti

framlögum þeirra vegna
plássleysis. „Núna sjáum
við hins vegar fram á að

geta veitt gestum safnsins

meiri þjónustu en verið
hefur. Vonandi tekst okkur

með hjálp velunnara að
byggja upp tækjakost til

að nýta möguleika safnsins
til fulls“, sagði Jóhann.

Verkinu lokið langt á undan áætlunVerkinu lokið langt á undan áætlunVerkinu lokið langt á undan áætlunVerkinu lokið langt á undan áætlunVerkinu lokið langt á undan áætlun

Söfnin í Safnahúsi Ísafjarðar verða opnuð 18. júníSöfnin í Safnahúsi Ísafjarðar verða opnuð 18. júníSöfnin í Safnahúsi Ísafjarðar verða opnuð 18. júníSöfnin í Safnahúsi Ísafjarðar verða opnuð 18. júníSöfnin í Safnahúsi Ísafjarðar verða opnuð 18. júní

Fyrstu bækurnar komnar upp í hillurFyrstu bækurnar komnar upp í hillurFyrstu bækurnar komnar upp í hillurFyrstu bækurnar komnar upp í hillurFyrstu bækurnar komnar upp í hillur

Jóhann Hinriksson setur fyrstu bækurnar upp í hillur í Safnahúsi Ísafjarðar.

Fiskmarkaður FlateyrarFiskmarkaður FlateyrarFiskmarkaður FlateyrarFiskmarkaður FlateyrarFiskmarkaður Flateyrar

Endurbætur tilEndurbætur tilEndurbætur tilEndurbætur tilEndurbætur til
að auka afköstað auka afköstað auka afköstað auka afköstað auka afköst
Þessa dagana er unnið að

endurbótum á Fiskmarkaði
Flateyrar sem miða að því
að auka afköst í slægingu
og bæta meðferð á fiski.
Guðbjartur Jónsson hjá
Fiskmarkaði Flateyrar segir
bæði kæli- og aðgerðarað-
stöðu verða stækkaða.

„Við ætlum að breyta
slægingarlínunni og stefnum
að því að auka afköstin upp
í 10 tonn á klukkustund. Auk
þess verður allur fiskur
flokkaður og sett upp sjálf-
virkt ísmötunarband. Eins
verðum við með sjálvirkt
kerfi þar sem fiskurinn er
settur beint í krapa og þannig
sparast maður við raða fisk-
inum í körin eins og gert er
þegar hann er ísaður“, segir

Guðbjartur.
Framkvæmdirnar eru

rúmlega hálfnaðar og segir
Guðbjartur stefnt að því að
ljúka þeim fyrir mánaðar-
mótin. „Það er búið að slá
þessu öllu upp og næsta mál
á dagskrá að steypa gólfið“,
segir Guðbjartur. Síauknar
kröfur eru gerðar til fisk-
markaða og segir Guðbjartur
alla kaupendur þurfa að vita
nákvæmlega hvað þeir eru
að fá „Við stefnum að því
að menn fái allann fisk
slægðan og flokkaðan. Þetta
verður því heilmikið öryggi
fyrir bæði kaupendur og
seljendur. Menn verða að fá
nákvæmlega fyrir þær
stærðir sem þeir eru að
selja“, sagði Guðbjartur.
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Finnbogi Bernódusson með mandarínöndina.

Mandarínönd gerir sigMandarínönd gerir sigMandarínönd gerir sigMandarínönd gerir sigMandarínönd gerir sig
heimakomna í Víkinniheimakomna í Víkinniheimakomna í Víkinniheimakomna í Víkinniheimakomna í Víkinni

„Það kom mér á óvart
að það skyldi vera fugl

inni í búri hjá okkur og ég
var mjög hissa að það

skyldi vera mandarínönd,”
segir Finnbogi Bernódus-

son í Bolungarvík, en
öndin er nú í endurhæf-

ingu í Náttúrugripasafninu
í Bolungarvík. Finnbogi

segir að öndin hafi senni-
lega komist inn um hring-
laga loftræstitúðu, sem er
um fjórar tommur í þver-

mál, en ristin hafi dottið
úr.  „Þegar konan kom til
mín í vinnuna á miðviku-

dagsmorgun sagði hún
mér að það hefði komist
fugl inn í búrið en hann
hefði sennilega farið út

aftur. Við hugsuðum ekk-
ert meira um þetta en þeg-
ar við komum heim undir

kvöld fannst henni eitt-
hvað óþrifalegt í búrinu og
talaði um hvað hann hefði

verið aðsópsmikill þessi
skógarþröstur, en okkur

kom ekki annað til hugar
en þarna hefði verið skóg-
arþröstur á ferð. Hún leit-
aði um allt en fann engan

fuglinn og þá lagði ég til að
láta heimilisköttinn um

Mandarínöndinni hefur verið komið til Náttúrugripasafnsins
í Bolungarvík.

leitina og setti hann upp á
hillu. Þá kom í ljós að

eitthvað annað var þarna
og síðan flaug þessi litla

önd upp í efstu hillu.
Ég kom kettinum þegar

út til að hann gerði þessum
fallega fugli örugglega

ekki mein og eftir að við
höfðum náð honum kom

upp úr kafinu að um
mandarínönd var að ræða.

Fyrir nokkrum vikum
sáust mandarínandarhjón

í Súgandafirði og skilst
mér að þessi fugl hafi ekki

áður sést á Íslandi en
hugsanlega er þetta

karlinn þaðan.“
Mandarínöndin er frá

Asíu og var flutt þaðan
endur fyrir löngu til

Evrópu þar sem hún var
höfð til skrauts í skrúð-
görðum en hún verpir í

trjám. Þessi mandarínönd
er minni en stokkönd en

stærri en algengar andar-
tegundir hérlendis, að

sögn Finnboga. Hann segir
að ekki hafi séð á henni en

hann hafi farið með hana á
Náttúrugripasafnið því
ómögulegt hafi verið að

senda hana út í nóttina og
óvissuna.

Frjálsíþróttaæfingar hafnar á ÍsafirðiFrjálsíþróttaæfingar hafnar á ÍsafirðiFrjálsíþróttaæfingar hafnar á ÍsafirðiFrjálsíþróttaæfingar hafnar á ÍsafirðiFrjálsíþróttaæfingar hafnar á Ísafirði

Markmiðið að taka þátt íMarkmiðið að taka þátt íMarkmiðið að taka þátt íMarkmiðið að taka þátt íMarkmiðið að taka þátt í
Unglingalandsmóti UMFÍUnglingalandsmóti UMFÍUnglingalandsmóti UMFÍUnglingalandsmóti UMFÍUnglingalandsmóti UMFÍ

Hópur ungmenna var við
æfingar í frjálsum íþróttum
undir handleiðslu Hermanns
Níelssonar íþróttakennara við
knattspyrnuvellina á Torfnesi
á Ísafirði á fimmtudag í síð-
ustu viku. Hermann segir
skipulega iðkun frjálsra
íþrótta í bænum hafa lagst af
upp úr 1960 og þetta séu því
fyrstu frjálsíþróttaæfingarnar
á Ísafirði í 40 ár eða þar um
bil.

Hermann segir markið sett
á þátttöku í Unglingalands-
móti UMFÍ sem haldið verður
á Ísafirði um verslunarmanna-
helgina. Aðstaðan til frjáls-
íþróttaæfinga á Torfnesi er

ekki upp á marga fiska. Her-
mann segir aðstöðuna hafa
verið töluvert betri um 1960
og þá hafi til dæmis verið til

kúluvarpshringur. Í þá daga
fóru æfingarnar fram á Hross-
ataðsvöllum en þar standa nú
fjölbýlishúsin við Eyrargötu.

Fræjum ungmennafélagsandans sáð á Torfnesi. Hermann
Níelsson íþróttafrömuður lengst til vinstri.
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kona vikunnar

Nafn: Dorothee Lubecki.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Um miðjan júlí 1963 í
Berlín í Þýskalandi.
Atvinna: Ferðamálafulltrúi Vestfjarða.
Fjölskylda: Bý með Kjartani Ágústssyni.
Helstu áhugamál: Oh, það er svo margt. Góðar
bækur og tónlist, hestarnir mínir, útivist og allt sem er
lifandi sem og góðar stundir með vinum.
Bifreið: Skjótta Ladan mín.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Hundasleða eða
hestakerru.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Stór auðvitað!.
Uppáhalds matur? Kartöflukaka að hætti mömmu.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Grænt sel-
spik sem var sérstaklega geymt handa mér í u.þ.b. ár
eftir að við veiddum aumingja selinn.
Uppáhalds drykkur? Grískt kaffi.
Uppáhalds tónlist? Jazz.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Hestamanna-
félagið Hending.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Eiginlega ekkert.
Uppáhalds vefsíðan? Að sjálfsögðu vestfirdir.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Metropolis.
Fallegasti staður hérlendis? Reykjafjörður á Strönd-
um og Gjáin í Þjórsárdal.
Fallegasti staður erlendis? Annapurnafjöll í Nepal
og öræfin í Ástralíu.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Stundum.
Uppáhalds heimilistækið? Ég á ekki svo mörg...
ætli það sé ekki uppþvottaburstinn.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Fara
í „svaðilför“ á henni Hæru minni á góðum sumardegi.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Fólk sem tekur sig alltof hátíðlega.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Baðkar með
heitu vatni, kertaljós, hvítvínsglas og bók.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já, halda áfram að flakka um heiminn og skoða
og læra.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar hundur beit mig í nefið daginn fyrir málþing
þar sem ég átti að flytja erindi.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Tryggja að ég hefði völdin lengur til að
geta gert eitthvað af viti.
Lífsmottó? Að vera trú sjálfri mér.

Neyðar-Neyðar-Neyðar-Neyðar-Neyðar-
legast þegarlegast þegarlegast þegarlegast þegarlegast þegar
hundur beithundur beithundur beithundur beithundur beit
mig í nefið...mig í nefið...mig í nefið...mig í nefið...mig í nefið...

Sælkerar Sælkerar Sælkerar Sælkerar Sælkerar vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
eru Guðbjörg Halla Magna-eru Guðbjörg Halla Magna-eru Guðbjörg Halla Magna-eru Guðbjörg Halla Magna-eru Guðbjörg Halla Magna-

dóttir og Þröstur Jóhannessondóttir og Þröstur Jóhannessondóttir og Þröstur Jóhannessondóttir og Þröstur Jóhannessondóttir og Þröstur Jóhannesson

KjúklingurKjúklingurKjúklingurKjúklingurKjúklingur
og pastasalatog pastasalatog pastasalatog pastasalatog pastasalat

Þegar sumarið nálgast er gott að fá sér eitthvað létt. Við
gerum þessa uppskrift yfirleitt tvöfalda en hérna er hún eins
og við sáum hana fyrst.

8 kjúklingabitar
1 egg
1 tsk paprikuduft
½ tsk salt
pipar, nýmalaður
4 msk rifinn ostur
1½ msk sesamfræ
2 msk brauðrasp

Eggið þeytt og kryddað. Í aðra skál er blandað saman fínt
rifnum osti, sesamfræjum og brauðraspi. Kjúklingnum er
fyrst velt upp úr egginu og síðan raspblöndunni. Bitunum er
raðað í smurt eldfast mót og þeir bakaðir í 200°C heitum
ofni í 40 mínútur.

Pastasalat
250 g pastaskrúfur, soðnar og kældar
½ haus iceberg- eða Klettafjallasalatblanda
½ gúrka
½ rauðlaukur
ein krukka fetaostur í kryddblöndu

Öllu hrært saman.

Ef margir eru í mat er gott að hafa grillað hvítlauksbrauð
með:

3½ dl volgt vatn
2 msk matarolía
2 hvítlauksrif
2 msk parsley
9 dl hveiti
1½ tsk salt
2 tsk þurrger

Á þessu heimili sér brauðvélin um að hnoða deigið. Síðan
er því skipt í 16-20 hluta sem eru flattir út, ekki of þunnt.
Grillaðir á gasgrilli í svona 3-5 mínútur á hvorri hlið, snúið
nokkrum sinnum.

Við ætlum að færa keðjuna út í Hnífsdal og skorum á
Gabríelu Aðalbjörnsdóttur og Jóhann Birki Helgason að
koma með næstu uppskrift.

Íbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til sölu
Til sölu er falleg 2ja herb. íbúð á neðri

hæð að Engjavegi 33. Íbúðin er mikið upp-
gerð. Frábær staðsetning. Flott útsýni. Ásett
verð er kr. 4 milljónir. Skoða öll tilboð.

Upplýsingar gefur Rósamunda Baldurs-
dóttir í síma 861 7860.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í Hnífsdal

1111140 milljóna króna hagnað-40 milljóna króna hagnað-40 milljóna króna hagnað-40 milljóna króna hagnað-40 milljóna króna hagnað-
ur fyrstu þrjá mánuði ársinsur fyrstu þrjá mánuði ársinsur fyrstu þrjá mánuði ársinsur fyrstu þrjá mánuði ársinsur fyrstu þrjá mánuði ársins

Hraðfrystihúsið – Gunnvör
hf. hagnaðist um 140 milljónir
króna fyrstu þrjá mánuði
þessa árs samkvæmt uppgjöri
sem staðfest var af stjórn fé-
lagsins á fimmtudag. Rekstr-
artekjur félagsins námu alls
711 milljónum króna saman-

borið við 810 milljónir króna
árið á undan og drógust því
saman um 12%. Megin skýr-
ing lækkunarinnar er mun
sterkari króna og lækkandi
afurðaverð. Rekstrargjöld fé-
lagsins námu alls 562 millj-
ónum króna samanborið við

571 milljón árið áður. Rekstr-
arhagnaður fyrir afskriftir nam
148 milljónum króna eða
20,9% af rekstrartekjum sam-
anborið við 239 milljónir
króna árið áður. Lækkunin
nemur því 38%.

Í frétt frá félaginu segir að
áhrif styrkingu krónunnar á
framlegð félagsins, hafi veru-
leg áhrif þar sem nær allar
rekstrartekjur eru í erlendum
myntum en rekstrargjöld eru
að stærstum hluta í íslenskum
krónum. Afskriftir námu alls
86 milljónum króna á tíma-
bilinu samanborið við 93
milljónir árið áður. Hlutdeild
í afkomu Guðmundar Run-
ólfssonar hf. nam 20 milljón-
um króna á tímabilinu en eign-
arhluti HG í félaginu er tæp
40%. Fjármunatekjur umfram
fjármagnsgjöld námu 93
milljónum króna en voru 102
milljónir árið á undan. Hagn-
aður tímabilsins var því 140
milljónir króna eða 19,7% af
tekjum samanborið við 205
milljónir og 25,3% árið á und-
an.

Heildareignir félagsins 31.
mars sl. námu alls 5.558 millj-
ónum króna en skuldir og
skuldbindingar 3.639 milljón-

um króna. Bókfært eigið fé
félagsins var því 1.919 millj-
ónir króna og jókst um 194
milljónir króna á tímabilinu
eða 10,8%. Eiginfjárhlutfallið
er 34,5% og veltufjárhlutfallið
1,18. Nettóskuldir félagsins
hafa lækkað um 183 milljónir
króna frá áramótum, úr 2.616
milljónum króna í 2.433 millj-
ónir króna. Arðsemi eiginfjár
var 26,5% á tímabilinu.

Árshlutauppgjörið er gert
samkvæmt reglum um verð-
leiðrétt reikningsskil eins og
gert hefur verið undanfarin ár.
Ef ekki hefði verið beitt regl-
um um verðleiðrétt reiknings-
skil hefði hagnaður félagsins
verið 23 milljónum króna

minni og eigið fé 39 milljón-
um króna lægra.

Í apríl var eignarhluti HG í
Sölumiðstöð hraðfrystihús-
anna seldur að nafnvirði 76
milljónir króna og er sölu-
hagnaður um 230 milljónir
sem kemur til tekna á 2. árs-
fjórðungi. Þá var einnig fjár-
fest í Kötlum ehf. fyrir 74
milljónir króna. Afkoma
rækjuveiða og rækjuvinnslu
hefur versnað og var neikvæð
á tímabilinu. Helsta ástæða
þess er að meðalgengi breska
pundsins, sem er helsta tekju-
myntin, lækkaði um 13% frá
sama tímabili árið áður og þá

urðu verðlækkanir á rækjuaf-
urðum.

Afkoma bolfiskvinnslunnar
hefur versnað talvert frá sama
tímabili árið áður og er megin
skýring þess veiking þeirra
gjaldmiðla sem elst er í, auk
hækkandi hráefnisverðs. Ein-
ar Valur Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri HG segir að
þróun gengist íslensku krón-
unnar muni hafa afgerandi
áhrif á rekstrarniðurstöðu fé-
lagsins á árinu, en sé miðað
við svipaðar ytri aðstæður,
gera stjórnendur félagsins ráð
fyrir að félagið verði gert upp
með  hagnaði á árinu.

Póls hf. seldi og lagði grunnPóls hf. seldi og lagði grunnPóls hf. seldi og lagði grunnPóls hf. seldi og lagði grunnPóls hf. seldi og lagði grunn
að sölu fyrir tugi milljónaað sölu fyrir tugi milljónaað sölu fyrir tugi milljónaað sölu fyrir tugi milljónaað sölu fyrir tugi milljóna

Sjávarútvegssýningin í Brüssel í BelgíuSjávarútvegssýningin í Brüssel í BelgíuSjávarútvegssýningin í Brüssel í BelgíuSjávarútvegssýningin í Brüssel í BelgíuSjávarútvegssýningin í Brüssel í Belgíu

Góður árangur náðist hjá
Póls hf. á Ísafirði á sjávarút-
vegssýningunni í Brüssel
fyrir stuttu. Meðan á sýning-
unni stóð voru gerði Póls

sölusamninga um vogir og
tæki að verðmæti hátt í 30
milljónir króna auk þess að
lagður var grunnur að samn-
ingum sem nema annarri eins

upphæð, að sögn Harðar
Ingólfssonar hjá Póls.

Um er að ræða sölusamn-
inga til Danmerkur, Írlands
og Skotlands.
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Nýsmíðaður dagabátur bætist í flotann á FlateyriNýsmíðaður dagabátur bætist í flotann á FlateyriNýsmíðaður dagabátur bætist í flotann á FlateyriNýsmíðaður dagabátur bætist í flotann á FlateyriNýsmíðaður dagabátur bætist í flotann á Flateyri

„Menn byggja þetta allt á hraðanum“„Menn byggja þetta allt á hraðanum“„Menn byggja þetta allt á hraðanum“„Menn byggja þetta allt á hraðanum“„Menn byggja þetta allt á hraðanum“
Kristján Einarsson skip-

stjóri á Flateyri kom á
fimmtudagskvöld í heima-
höfn á Hring ÍS 305, nýjum
dagabát af gerðinni Sómi
865 frá Bátasmiðju Guð-
mundar. Þegar líða tók á
kvöldið hélt skipstjórinn
rakleitt á sjóinn til að láta
reyna á búnaðinn. Kristján
sagði sæmilegt veður hafa
verið á leiðinni vestur en
þó hafi kulað aðeins. Sagði
hann ferðina heim hafa
gengið vel og að báturinn

lofaði góðu.
„Þetta var nú fyrsta ferðin á

honum í einhverjum sjó en
maður var að fylgjast með
tækjunum og finna öryggið í
þeim. Að minnsta kosti vantar
ekki kraftinn í þetta en sam-
kvæmt tölvunni var hann að
ganga 27 til 28 mílur“, sagði
Kristján. Báturinn sem mælist
4,73 tonn er 8,70 metrar á
lengd og búinn 450 hestafla
Volvo Penta vél. Til veiðanna
er hann útbúinn 6 handfæra-
rúllum.

Hringur er gerður út af
Pjakki ehf. sem er í eigu Krist-
jáns en fjölskylda hans er at-
kvæðamikil í sjávarútvegin-
um á Flateyri. Systkini hans,
Birkir og Steinunn Einars-
börn, róa á krókaflamarks-
bátnum Blossa en foreldrar
þeirra, Einar Guðbjartsson og
Guðrún Pálsdóttir, reka fisk-
verkun á staðnum.

Aðspurður segir Kristján
erfitt að segja um horfurnar
hjá dagabátunum í sumar. „Ég
var til dæmis í sambandi við

einn kollega minn sem lét illa
af sér. En það er ekki að marka,
veiðin hefur aldrei farið al-
mennilega af stað fyrr en í lok
maí“, segir Kristján.

Áður hafði Kristján gert út

gamlan trébát en segir að eftir
að dagakerfinu var breytt í
klukkutímakerfi hafi annað
hvort verið að hætta eða fá sér
hraðskreiðari bát. „Menn
byggja þetta allt á hraðanum.

Þannig getur þessi bátur
gengið 28 mílur með þrjú
tonn og 24 mílur með fjögur
tonn. Maður ætti því að
vera ágætlega útbúinn í
þetta“, sagði Kristján.

Kristján Einarsson, Steinunn Einarsdóttir, Guðrún Pálsdóttir, Birkir Einarsson og Ein-
ar Guðbjartsson við nýja bátinn.

Kristján Einarsson við Hring í Flateyrarhöfn. Ljósmyndir: Páll Önundarson.
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VonVonVonVonVon
– eftir Erlu Önnu Ágústsdóttur, unga– eftir Erlu Önnu Ágústsdóttur, unga– eftir Erlu Önnu Ágústsdóttur, unga– eftir Erlu Önnu Ágústsdóttur, unga– eftir Erlu Önnu Ágústsdóttur, unga
frænku Alla. Hún samdi ljóðið ogfrænku Alla. Hún samdi ljóðið ogfrænku Alla. Hún samdi ljóðið ogfrænku Alla. Hún samdi ljóðið ogfrænku Alla. Hún samdi ljóðið og
færði foreldrum hans viku eftir slysið.færði foreldrum hans viku eftir slysið.færði foreldrum hans viku eftir slysið.færði foreldrum hans viku eftir slysið.færði foreldrum hans viku eftir slysið.

Nú dreymir þig þinn djúpa draum,Nú dreymir þig þinn djúpa draum,Nú dreymir þig þinn djúpa draum,Nú dreymir þig þinn djúpa draum,Nú dreymir þig þinn djúpa draum,
við dveljum þér við hliðvið dveljum þér við hliðvið dveljum þér við hliðvið dveljum þér við hliðvið dveljum þér við hlið
og teygjum okkar vonartaumog teygjum okkar vonartaumog teygjum okkar vonartaumog teygjum okkar vonartaumog teygjum okkar vonartaum
en löng er tímans bið.en löng er tímans bið.en löng er tímans bið.en löng er tímans bið.en löng er tímans bið.

Æ, vakna þú af værum blundÆ, vakna þú af værum blundÆ, vakna þú af værum blundÆ, vakna þú af værum blundÆ, vakna þú af værum blund
og vertu heill á ný.og vertu heill á ný.og vertu heill á ný.og vertu heill á ný.og vertu heill á ný.
Sælleg verður hin ljúfa stundSælleg verður hin ljúfa stundSælleg verður hin ljúfa stundSælleg verður hin ljúfa stundSælleg verður hin ljúfa stund
er hverfur dökka ský.er hverfur dökka ský.er hverfur dökka ský.er hverfur dökka ský.er hverfur dökka ský.

Þá birtist okkur brosið þittÞá birtist okkur brosið þittÞá birtist okkur brosið þittÞá birtist okkur brosið þittÞá birtist okkur brosið þitt
og glaðleg birtan skín,og glaðleg birtan skín,og glaðleg birtan skín,og glaðleg birtan skín,og glaðleg birtan skín,
því holugt er nú hjarta mittþví holugt er nú hjarta mittþví holugt er nú hjarta mittþví holugt er nú hjarta mittþví holugt er nú hjarta mitt
og tómlegt hér án þín.og tómlegt hér án þín.og tómlegt hér án þín.og tómlegt hér án þín.og tómlegt hér án þín.

„Tökum bara einn„Tökum bara einn„Tökum bara einn„Tökum bara einn„Tökum bara einn
dag fyrir í einu“dag fyrir í einu“dag fyrir í einu“dag fyrir í einu“dag fyrir í einu“

– segja foreldrar sextán ára pilts í Súðavík sem slasaðist mjög
alvarlega á höfði fyrir rúmu ári og mun aldrei bíða þess bætur

Aðalsteinn Svanur Grétarsson, sextán ára
piltur í Súðavík, lá milli heims og helju fyrir
rúmu ári. Læknar segja bata hans ganga krafta-
verki næst þó að hann búi síðan við varanlegar
heilaskemmdir. Aðalsteinn Svanur, eða Alli eins
og hann er jafnan kallaður, var í skíðaferðalagi
Grunnskólans í Súðavík á skíðasvæði Ísfirðinga
þann 19. mars í fyrravetur. Þá var hann í 10.
bekk. Hann var töluvert reyndur skíðamaður

og æfði þá íþrótt um skeið.
Þennan dag stökk hann á miklum hraða af

palli sem gerður var fyrir brettafólk til að leika
listir sínar en var ekki ætlaður fyrir skíðastökk.
Brettaþrautir eru jafnan iðkaðar á minni hraða
og fór pilturinn í mikla hæð áður en hann lenti.
Hann kom niður á höfuðið og hlaut mikla höfuð-
áverka en einu beinin sem brotnuðu voru tvö
rifbein.

Næstu daga beið fjölskylda
hans milli vonar og ótta.
Áfallið var mikið og snerti
marga. Samnemendur hans í
Grunnskólanum í Súðavík
voru harmi slegnir og í raun
allt samfélagið á norðanverð-
um Vestfjörðum en mesta
harminn hefur fjölskylda hans
borið.

Alli býr ásamt móður sinni,
Halldóru Pétursdóttur, sam-
býlismanni hennar, Axel
Baldvinssyni, og dóttur
þeirra, Dagnýju Ósk Axels-
dóttur, að Holtagötu 13 í
Súðavík. Síðustu fjórtán mán-
uðir hjá fjölskyldunni hafa
verið helgaðir því að takast á
við áfallið. Fyrst beið hún
milli vonar og ótta en síðan
tók við endurhæfing og loks
aðlögun Alla að þátttöku í
samfélaginu á ný. Halldóra

móðir hans segir þó þrauta-
göngunni hvergi nærri lokið.
Líf fjölskyldunnar hafi tekið
varanlegum breytingum en út-
lit er fyrir að Alli muni aldrei
geta séð um sig sjálfur óstudd-
ur.

Axel fósturfaðir Atla segir
fjölskylduna hafa verið stadda
á Ísafirði þegar hringt var í
þau og þeim sagt frá slysinu.
Strax var ljóst að ástandið var
mjög alvarlegt. „Hann var
sendur strax suður með
sjúkraflugi og haldið sofandi
í rúmar þrjár vikur“, segir
Axel.

– Var hann talinn í lífs-
hættu?

Axel: „Þetta var bara spurn-
ing um á hvorn veginn það
myndi fara. Það var ekkert
öðruvísi. Hann fékk til dæmis
miklar bólgur við heilann.“

– Í fréttum kom fram að
hann hefði þjáðst af lyfja-
óþoli...

Halldóra: „Já, hann fékk
lyfjaofnæmi og læknarnir áttu
í erfiðleikum með að henda
reiður á af hverju það stafaði.“

Axel: „Það var ótrúlegt
magn af lyfjum sem var dælt í
gegnum líkamann.“

Halldóra: „Hann þurfti líka
að fara í afeitrun eftir alla
lyfjameðferðina.“

Læknarnir vissuLæknarnir vissuLæknarnir vissuLæknarnir vissuLæknarnir vissu
ekki hvað yrðiekki hvað yrðiekki hvað yrðiekki hvað yrðiekki hvað yrði

– Leið langur tími án þess
að nokkuð væri vitað hvernig
honum myndi reiða af?

Halldóra: „Í tvær vikur eða
svo var ekkert vitað hvað
yrði.“

Axel: „Í rauninni var þetta

óvissuástand allan tímann
sem honum var haldið sofandi
því að læknarnir gátu ekkert
sagt um það hvernig hann yrði
þegar hann vaknaði. Þessar
þrjár vikur voru alveg skelfi-
legar. Svo var farið að vekja
hann. Þá tók ekkert betra við.
Það þurfti að halda honum
niðri í rúminu því krampa-
köstin voru svo rosaleg. Þessu
fylgdu öskur og læti. Þetta
þótti mér eiginlega verri tími
en þegar hann lá sofandi.“

– Stundum er sagt að jafnvel
sé erfiðara að horfa upp á sína
nánustu illa leikna og án vits
og ráðs og takast á við óviss-
una sem því fylgir en að takast
á við andlát þeirra. Hvernig
upplifðuð þið þetta?

Halldóra: „Auðvitað er
hræðilegt að horfa upp á barn-
ið sitt í svona ásigkomulagi.

Mér reyndist það mjög erfitt.“
Axel: „Maður getur ekkert

gert, bara horfir upp á þetta.“
Halldóra: „Hann átti eftir

að læra að sitja, ganga og tala
þegar hann var kominn yfir
það versta í lyfjagjöfinni. Síð-
an tekur við endurhæfingin
en hann var á barnadeildinni í
Fossvogi í rúman mánuð þar
sem hann gekkst undir læknis-
meðferð og sjúkraþjálfun.“

Axel: „Þetta var mikil með-
ferð, hann fór í talþjálfun, iðju-
þjálfun og fleira. Hann þurfti
í rauninni að læra allt upp á
nýtt, til dæmis daglega hluti
eins og að þvo sér, klæða sig
og borða. Í fyrstu skildist ekk-
ert af því sem hann var að
segja, reyndar ekki eitt einasta
orð fyrstu dagana.“

– Var þá vitað á þessum
tíma hvað yrði með hann,

hvort hann næði yfirleitt valdi
á líkamanum og yrði fær um
að tjá sig aftur?

Axel: „Oft fékk maður loðin
svör. Læknarnir vissu í raun-
inni ekki hvernig hann yrði
að meðferð lokinni. En núna í
dag er hann kominn í það
ástand sem hann mun verða í
til frambúðar. Það mun ekkert
breytast úr þessu.“

Algjört kraftaverkAlgjört kraftaverkAlgjört kraftaverkAlgjört kraftaverkAlgjört kraftaverk

– Er endurhæfingunni lok-
ið?

Halldóra: „Núna er hann er
í sjúkraþjálfun þrisvar í viku.“

Axel: „Hægri löppin á hon-
um er mjög slæm og hann
þarf að ganga með spelkur
alla daga.“

Halldóra: „Það er afleiðing
af heilaskaða.“

20.PM5 18.4.2017, 11:058



MIÐVIKUDAGUR 21. MAÍ 2003      9Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Axel: „Hægri hliðin var al-
veg lömuð.“

– Hvernig er ástandið á Alla
í dag að öðru leyti?

Halldóra: „Hann er í raun-
inni gangandi kraftaverk.
Læknarnir bjuggust aldrei við
þessum framförum sem hann
hefur náð í dag. En hann er
með heilaskaða sem er kom-
inn til að vera. Þetta eru mjög
miklar framheilaskemmdir.
Þar er svo margt sem stjórnar
okkar atferli. Þetta hefur áhrif
á allar hreyfingar, þroska, fé-
lagslegar hömlur og fleira.
Hann er sinnulaus í dag.“

Axel: „Það eru rosalegar
öfgar í mörgu hjá hjá honum
til dæmis mataræði. Við þurf-
um að segja honum að gera
flest, eins og að fara í bað og
skipta um föt.“

Halldóra: „Líka að tann-
bursta sig, fara í rúmið og
taka lyfin. Þetta er eins og að
vera með lítið barn í stórum
líkama. En algjört kraftaverk
miðað við í hvað stefndi.“

Axel: „Okkur er sagt að
honum hafi fari aftur í þroska
um fimm ár við höggið og
slysið. Hann heldur náttúrlega
áfram að þroskast en spurn-
ingin er hvort hann nái ein-
hvern tímann til baka fyrri
þroska.“

Þýðingarmikið að takaÞýðingarmikið að takaÞýðingarmikið að takaÞýðingarmikið að takaÞýðingarmikið að taka
þátt í samfélaginuþátt í samfélaginuþátt í samfélaginuþátt í samfélaginuþátt í samfélaginu

– Þessu fylgja miklir erfið-
leikar í samskiptum við annað
fólk. Hafið þið einhverja von
til þess að hægt verði að vinna
bragarbót á því, svo sem með
atferlisþjálfun eða einhverju
slíku?

Axel: „Það eina sem hann
er með til að milda þetta eitt-
hvað í dag eru lyfin. Annað er
ekki til staðar.“

Halldóra: „Við reynum að
leiðbeina honum í gegnum
það hvað er rétt og hvað er
rangt. Stundum fær maður
gusur framan í sig þar sem
samfélagið getur ekki með-
tekið hegðun hans.“

Axel: „Fólki finnst eins og
hann sé bara að bulla.“

Halldóra: „Það stendur ekk-
ert utan á honum að eitthvað
sé að. Fólk tekur ekkert eftir
því fyrst þegar það hittir
hann.“

Axel: „Hann var með rosa-
lega mikinn vinahóp á eftir
sér fyrir slysið og var mjög
vinsæll meðal krakkanna. Eft-
ir slysið kemur þetta hömlu-
leysi, hann talar til dæmis
óskaplega mikið. Blaðrar
áfram og margt af því er mjög
barnalegt miðað við hans ald-
ur – maður finnur að krakkar-
nir þreytast og hverfa í burtu.
Hann á einn góðan vin hérna
í næsta húsi sem hefur reynst
honum afskaplega vel en aðrir
hafa horfið í burtu út af þesssu
ástandi.“

Halldóra: „Alli sækir kenn-
slustundir í Menntaskólanum
á Ísafirði sem hafa gagnast
honum mjög vel. Þar er hann
í tveimur fögum með mikilli
sérkennslu og fær að sleppa
við öll verkefni og heimanám
því að skammtímaminnið er
ekkert eða mjög lélegt.“

– Má reikna með að það
komi aftur með tímanum?

Axel: „Líklegast ekki en
menn vita aldrei hvaða hæfi-
leika hann getur þjálfað með
sér.“

Halldóra: „Skólavistin er
aðallega til að hann sé með
og lokist ekki af félagslega.
Kennarinn hans, Emil Ingi
Emilsson, hefur reynst honum
alveg ótrúlega vel og stutt vel
við bakið á honum. Emil hefur
verið að vinna sérstakt náms-
efni sem hentar honum.“

– Hvaða þýðingu hefur það
fyrir endurhæfinguna að taka
þátt í samfélaginu eins og Alli
er að gera í skólanum?

Halldóra: „Auðvitað er það
mjög þýðingarmikið. Við er-
um að reyna að hafa hann
eins eðilegan og hægt er í sam-
félaginu. En samfélagið á oft
mjög erfitt með að takast á
við hann.“

Axel: „Ég held að mörgum
finnist ekkert að enda ber hann
það ekki með sér við fyrstu
sýn hversu alvarlegur heila-
skaðinn er.“

Halldóra: „Sumum finnst
hann bara vera agalaus. Auð-
vitað er þetta þekkingarleysi.
Fólk veit ekkert hvað býr að
baki.“

Vel um okkur hugsaðVel um okkur hugsaðVel um okkur hugsaðVel um okkur hugsaðVel um okkur hugsað
– Hvernig hefur lífið gengið

hjá ykkur tveimur? Þetta er
gríðarlegt áfall sem fjölskyld-
an verður fyrir. Hafið þið ekki
líka þurft að vera mikið frá
vinnu?

Halldóra: „Ég var í fullri
vinnu en hætti í henni í kjölfar
slyssins. Enda liggur við að
það sé full vinna að hugsa um
allt sem þessu fylgir.“

Axel: „Ég ræ í skiptikerfi á
Júlíusi Geirmundssyni þannig
að skipsfélagi minn reri fyrir
mig fyrst en svo hef ég verið
að borga honum til baka.“

Halldóra: „Við komum
hingað heim í lok júlí í fyrra
og höfðum þá verið í burtu
alveg frá 19. mars.“

– Hvernig reynist öryggis-
netið þegar svona kemur upp
á? Hvernig reynist samfélag-
ið, kerfið og stofnanirnar?

Halldóra: „Það hefur verið
hugsað rosalega vel um okkur
hérna á Vestfjörðunum. Ég ef-
ast um að við hefðum fengið
sömu aðstoð fyrir sunnan. Þar
hefum við sjálfsagt týnst í
kerfinu. Skólinn hefur staðið
óskaplega vel við bakið á okk-
ur og eins Svæðisskrifstofa
um málefni fatlaðra.“

Axel: „Þau eiga mikið hrós
skilið.“

Halldóra: „Nú fáum við lið-
veislu fyrir hann utan skólans
þannig að hann fær smávegis
félagsskap og það hefur reynst
honum vel. Liðveislan er tvis-
var í viku og annan hvern
laugardag. Þetta léttir á okkur
og er tilbreyting fyrir hann.“

– Hverjar eru framtíðarhorf-
ur Alla?

Axel: „Í rauninni getum við
lítið svarað því. Þetta eru hlutir
sem á alveg eftir að reyna á,
til dæmis hvernig hann geti
staðið sig í vinnu. Í dag er
ekki nema rúmt ár liðið en við
ætlum að reyna að fá fyrir
hann vinnu í sumar. Það á
eftir að koma í ljós hvernig
það gengur. Að mörgu leyti er

hann þreklítill og hefur ekki
mikið úthald.“

Halldóra: „Hann mun aldrei
geta gengið í neina erfiðis-
vinnu og hann getur ekki farið
í hefðbundið nám. Eins og
staðan er í dag getur hann
ekki séð um sig sjálfur og
gæti til dæmis aldrei búið
einn.“

Axel: „Hann myndi gleyma
hlutum eins og lyfjum, dag-
legum þrifum og öðru.“

Halldóra: „Manni finnst
sárast að horfa upp á hann
svona af því hann var eðlilegur
– svo fær maður allt annað
barn til baka.“

Axel: „Hann er allt annar
persónuleiki.“

Alls konar sögurAlls konar sögurAlls konar sögurAlls konar sögurAlls konar sögur
spunnust uppspunnust uppspunnust uppspunnust uppspunnust upp

– Hvernig hefur ykkur
gengið að takast á við þetta
áfall?

Halldóra: „Það er erfitt að
sætt sig við þetta, mjög erfitt.
En mest er ég þakklát fyrir að
fá að hafa hann. Þetta hefði
getað farið miklu verr.“

Axel: „Í rauninni er erfiðast
þegar við erum að lenda í því
að vera upp á kant við samfé-
lagið. Í gær var Alla vísað út
úr sjoppu af því að hann fór í
spilakassa sem var einungis
fyrir 18 ára og eldri. Hann fór
svo aftur í hann þó svo að
búið væri banna honum það.
Ég fór þess á leit að hann
fengi að fara þangað inn í okk-
ar fylgd og var að reyna að
útskýra að hann hefði enga
stjórn á þessu – það vantar
gjörsamlega í hann þetta
bremsukerfi. En hann gerir
ekki það sem honum er bann-
að þegar hann er með okkur.“

Halldóra: „Hann þekkir
ekki muninn á réttu og röngu
– gerir hluti sem hann á ekki
að að gera þegar hann er ekki
með okkur.“

Axel: „Iðrunin er ekki til.
Þó að maður sé að segja hon-
um til syndanna, þá skynjar
hann það ekki.“

– Nú eigið þið líka níu ára
dóttur. Hvernig hefur þetta
tekið á fjölskyldulífið?

Axel: „Hún stjanar óskap-
lega við bróður sinn. En ef
eitthvað kemur upp á, þá dreg-

ur hún sig í hlé.“
Halldóra: „Ef upp koma

einhver vandamál sem við
þurfum að leysa, þá fer hún
bara inn í herbergi. Við þurft-
um að senda hana í burtu frá
okkur meðan við vorum fyrir
sunnan því hún þurfti náttúr-
lega að klára skólann. Þá fór
til vinafólks okkar í Stykkis-
hólmi og fékk inni í skólanum
þar.“

Axel: „Hún var í burtu frá
okkur í tvo mánuði og það tók
á.“

Halldóra: „Bæði var það
erfitt fyrir hana og okkur. Fjöl-
skyldan var splundruð í tvo
mánuði. Axel þurfti líka að
fara á sjó þannig að ég var ein
og stólaði algjörlega á fjöl-
skylduna mína fyrir sunnan –
það munaði rosalega miklu
að eiga hana að.“

Axel: „En það var mikið
fylgst með þessu hérna heima.
Allur skólinn var í ferðalaginu
þegar slysið varð.“

Halldóra: „Eftir slysið kom
læknir til krakkanna og talaði
við þau því skólinn var náttúr-
lega allur sem lamaður eftir
þetta. Ég var í daglegu sam-
bandi við skólastjórann til að
gefa honum upplýsingar um
gang mála til að hann gæti
upplýst krakkana og þannig
fylgdist allt þorpið með.“

Axel: „Einhverjum dögum
eftir slysið fóru að spinnast
upp alls konar sögur. Því þótti
okkur betra að hringja daglega
og gefa réttar fréttir um ástand
mála.“

Fer langt áFer langt áFer langt áFer langt áFer langt á
þrjóskunniþrjóskunniþrjóskunniþrjóskunniþrjóskunni

– En hvernig hefur Alli tekið
slysinu?

Halldóra: „Hann er hress
og kátur. Honum finnst ekkert
vera að.“

Axel: „Hann gerir sér ekki
grein fyrir því að hann sé með
þennan skaða í höfðinu.“

– Er Alli kannski eins ham-
ingjusamur og alltaf þrátt fyrir
slysið?

Halldóra: „Já, hann er alltaf
kátur og reiðist til dæmis al-
drei. Hann vill bara vel. Reiðin
er eitthvað sem tapaðist í slys-
inu.“

Axel: „En hann er harður af
sér.“

Halldóra: „Hann fer þetta
mikið til á þrjóskunni. Maður
hafði oft blótað þessari þrjós-
ku fyrir slysið en hún reyndist
ekki illa þegar á reyndi.“

Axel: „Ákveðnin er gríðar-
leg og það sást vel fyrstu dag-
ana í æfingunum eftir slysið.
Þá var hann náttúrlega í hjóla-
stjól en var strax kominn með
það á hreint að hann ætlaði að
standa upp úr honum.“

Halldóra: „Eftir að hann
stóð upp úr hjólastólnum var
hann með hækjur. En hann
vildi aldrei fara með þær út
og sleppti þeim þannig á
þrjóskunni líka.“

Hafa mestar áhyggjurHafa mestar áhyggjurHafa mestar áhyggjurHafa mestar áhyggjurHafa mestar áhyggjur
af framtíð drengsinsaf framtíð drengsinsaf framtíð drengsinsaf framtíð drengsinsaf framtíð drengsins

– Nú gerist þetta í skíða-
ferðalagi hjá þessum litla
skóla. Þið takist á við erfið-
leikana í svo litlu samfélagi
sem raun ber vitni hér í Súða-

vík. Finnst ykkur nálægðin
vera kostur þegar svona stend-
ur á eða er hún jafnvel óþægi-
leg?

Halldóra: „Það er svo skrýt-
ið, það skipti sér enginn af
okkur nema þeir sem stóðu
okkur næst eftir að við komum
heim. Það er eins og maður
gleymist.“

– Er þá eins og slysið hafi
verkað sterkt á fólk í upphafi
en síðan gleymst?

Axel: „Það er alltaf þannig
í svona málum.“

Halldóra: „Við urðum fyrir
öðru áfalli þegar við misstum
son okkar árið 1991. Því
þekktum við þetta sem gerist,
það er eins og fólk hverfi.
Þess vegna var það í rauninni
ekki svo mikið áfall fyrir okk-
ur núna. Við þekktum þetta
ferli.“

Axel: „En það sem við höf-
um mestar áhyggjur af í dag
er hvernig Alli muni pluma
sig og hvernig fólk á eftir að

Aðalsteinn Svanur Grétarsson.

Halldóra situr yfir Alla þar sem honum er haldið sofandi á Landsspítalanum – háskólasjúkrahúsi í Fossvogi en þau Axel
sátu yfir honum til skiptis allan tíman sem á sjúkrahúslegunni stóð.
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taka honum.
Halldóra: „Við hugsum um

það hvernig honum muni
reiða af í lífinu.“

Axel: „Hann fékk til dæmis
leyfi til að þreyta bílpróf og er
í æfingaakstri í dag. En svo
kemur að bóklega þættinum
– maður veit ekki hvernig það
fer.“

Halldóra: „Við tökum bara
einn dag fyrir í einu og tökum

á vandamálunum þegar þau
koma upp.“

Líf Halldóru og Axels
breyttist í einni svipan fyrir
rúmum fjórtán mánuðum
þegar slysið varð. Þau heimtu
soninn að vísu úr helju. En þó
að þau séu afar þakklát fyrir
að hafa Alla hjá sér og þó að
læknar telji bata hans ganga
kraftaverki næst, þá er ekki
hægt að segja að vegferð

þeirra hafi verið auðveld.
Æðruleysi þeirra er eftirtektar-
vert þegar þau segja frá erfiðri
reynslu fjölskyldunnar af yfir-
vegun og án nokkurrar sjálfs-
vorkunnar. Alli kippir sér ekki
mikið upp við amstrið og
virðist njóta lífsins. Fjölskyld-
an stendur saman, tekst á við
hvern dag fyrir sig og leysir
vandamálin þegar þau koma
upp.

Sædís ÍS 467 sem BygSædís ÍS 467 sem BygSædís ÍS 467 sem BygSædís ÍS 467 sem BygSædís ÍS 467 sem Byggðasafn Vestfjarða gerir uppgðasafn Vestfjarða gerir uppgðasafn Vestfjarða gerir uppgðasafn Vestfjarða gerir uppgðasafn Vestfjarða gerir upp

Komin með nýtt stýris-Komin með nýtt stýris-Komin með nýtt stýris-Komin með nýtt stýris-Komin með nýtt stýris-
hús í upphaflegri myndhús í upphaflegri myndhús í upphaflegri myndhús í upphaflegri myndhús í upphaflegri mynd

Sædís ÍS 467 sem verið
er að gera upp á vegum
Byggðasafns Vestfjarða
fékk í síðustu viku nýtt stýr-
ishús en í gömlum anda.
Upprunalega stýrishúsið
var tekið af bátnum árið
1972. Í vetur hefur Magnús
Alfreðsson húsasmíða-
meistari í Hæstakaupstað
unnið að smíði stýrishúss í
upprunalegri mynd eftir fyr-
irliggjandi gögnum og for-
skrift sjómanna sem reru á
„Dísunum“ svonefndu á
sínum tíma.

Jón Sigurpálsson hjá
Byggðasafni Vestfjarða
segir að ekki verði endan-
lega gengið frá stýrishúsinu
að þessu sinni þar sem enn
eigi eftir að fá vél í skipið
og setja hana niður. Hins
vegar verði gengið endan-
lega frá lestarlúgu skipsins.
Jón segir heilmikið verk eft-
ir óunnið í Sædísi en fram-
kvæmdahraðinn ráðist af
fjárveitingum.

„Fjárlaganefnd hefur ver-
ið okkur mjög hliðholl í
þessu máli en næsta verk-
efni er að finna vél og ganga
frá bátnum þannig að hann
fái haffæri en þar er í mörg
horn að líta.“

Allt frá því að vinna við

endurbyggingu bátsins hófst
árið 2000 hefur verið leitað
að gamalli vél sem myndi
passa í bátinn en engin nothæf
vél hefur fundist. „Við höfum
verið að horfa á June Munk-
tell, 40 hestafla vél, en það er
eins og þær hafi horfið af yfir-
borði jarðar sem er skrýtið
því að þær voru í öðrum hverj-
um bát á sínum tíma. Ef ein-
hver hefur hugmynd um hent-
uga vél, þá má hann gjarnan
hafa samband við okkur“,
segir Jón.

Sædísin mun liggja við fest-
ar í Ísafjarðarhöfn í sumar.
„Kannski er hægt að semja
við Mugg [Guðmund Krist-

jánsson hafnarstjóra] um að
hann verði á aðgengilegum
stað og þá myndum við
koma upp spjaldi með fræð-
sluefni um bátinn.“

Næsta verk á dagskrá við
endurbyggingu Sædísar-
innar er að smíða möstrin á
skipið og verður það verk
einnig í höndum Magnúsar
Alfreðssonar. „Verkið
gengur stig af stigi. Þetta er
ekki eins og hjá alvöru
útgerðarfyrirtæki þar sem
viðhaldið þarf helst að ger-
ast á nokkrum dögum“,
sagði Jón Sigurpálsson, for-
stöðumaður Byggðasafns
Vestfjarða.

Stýrishúsið híft um borð í Sædísina þar sem hún liggur
við bryggju á Ísafirði.

Alli liggur sofandi á Landsspítalanum – háskólasjúkrahúsi í Fossvogi. Myndin er tekin lið-
lega tveimur vikum eftir slysið en alls var honum haldið sofandi í þrjár vikur.
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EinbreiðumEinbreiðumEinbreiðumEinbreiðumEinbreiðum
brúm fækkarbrúm fækkarbrúm fækkarbrúm fækkarbrúm fækkar
Þessa dagana er unnið
við að setja ræsi í Ausuá
í Dýrafirði ásamt tilheyr-
andi fyllingu, burðarlagi
og frágangi. Lengd stál-
plöturæsis er 21 m og
breidd 3 m. Verkið er
liður í fækkun einbreiðra
brúa. Einnig er unnið að
breikkun þjóðvegarins
neðan Bræðratungu á
160 m kafla ásamt end-
urnýjun rofvarnar. Verk-
taki er Græðir sf. á Flat-
eyri. Framkvæmdirnar
ganga vel en þeim skal
lokið eigi síðar en 15. júlí.

449 strikuðu449 strikuðu449 strikuðu449 strikuðu449 strikuðu
yfir Sturluyfir Sturluyfir Sturluyfir Sturluyfir Sturlu
Ríflega 8% kjósenda
Sjálfstæðisflokksins í
Norðvesturkjördæmi
strikuðu yfir nafn Sturlu
Böðvarssonar sam-
gönguráðherra í alþingis-
kosningunum 10. maí.
Fjórir þingmenn í NV-
kjördæmi voru áberandi
mest strikaðir út. Alls
strikuðu 449 kjósendur
Sjálfstæðisflokksins
Sturlu út, 164 kjósendur
Framsóknarflokksins
strikuðu yfir nafn Kristins
H. Gunnarssonar, 142
strikuðu yfir nafn Einars
Odds Kristjánssonar og
99 yfir nafn Guðjóns
Guðmundssonar en báð-
ir voru á lista Sjálfstæðis-
flokksins.

Þjóðgarður áÞjóðgarður áÞjóðgarður áÞjóðgarður áÞjóðgarður á
Látrabjargi?Látrabjargi?Látrabjargi?Látrabjargi?Látrabjargi?
Látrabjargs- og Rauða-
sandssvæðið verður
meðal nýrra þjóðgarða,
ef tillögur Umhverfis-
stofnunar ná fram að
ganga. Samkvæmt
drögum að áætlun um
náttúruvernd fram til
ársins 2008, sem stofn-
unin hefur sent hags-
munaaðilum til umsagn-
ar, eru gerðar tillögur um
þrjá nýja þjóðgarða. Auk
áðurnefnds svæðis á
Vestfjörðum er þar um
að ræða Heklu og
nágrenni og Vatnajökul
og nágrenni.

Sæluhelgar-Sæluhelgar-Sæluhelgar-Sæluhelgar-Sæluhelgar-
lagið 2003lagið 2003lagið 2003lagið 2003lagið 2003
Sigurvegarar í samkepp-
ni um Sæluhelgarlagið
2003 á Suðureyri eru
Einar Örn Konráðsson
og Snorri Sturluson. Ein-
ar Örn samdi lagið en
Snorri aðstoðaði hann
við textagerðina. Alls
bárust sjö lög í keppnina
og töldust þau öll fram-
bærileg. Í dómnefndinni
sátu Pálína Vagnsdóttir,
Margrét Geirsdóttir, Árni
Brynjólfsson, Jóhannes
Aðalbjörnsson og Sara
Sturludóttir.

Holtsskóli í Önundarfirði
sem eitt sinn var hefur fengið
nýtt nafn og nýtt hlutverk.
Hann er nú Sjálfseignarstofn-
unin Holt í Önundarfirði –
friðarsetur, kirkju-, félags- og
menningarmiðstöð. Staðurinn
verður nýttur sem safnaðar-
og félagsheimili í Önundar-
firði, sem sameiginlegur
funda- og ráðstefnustaður
fyrir prófastsdæmið og fyrir
landið allt eftir þörfum og
gistiaðstaða er fyrir hendi.
Minningarhorn um Guðmund

Inga Kristjánsson heitinn
skáld á Kirkjubóli í Bjarnardal
verður í setustofu og sitthvað
sem minnir á skólastarfsem-
ina verður sýnilegt.

Fyrstu mánuðirnir fara í við-
gerðir og lagfæringar á húsinu
en í framtíðinni mun stofnunin
leitast við að skipuleggja fjöl-
breytt starf, bæði kirkjulegt
og menningarlegt. Hægt verð-
ur að taka staðinn á leigu til
sumar- eða námsdvalar, bæði
húsið í heild, einstök herbergi
eða þriggja herbergja íbúð.

Staðurinn hentar t.d. vel fyrir
ættarmót og fjölskyldusam-
verur, námskeið, ráðstefnur
eða lestrarnæði.

Að sjálfseignarstofnuninni
standa Ísafjarðarprófasts-
dæmi og kirkjusóknir í Ön-
undarfirði. Fimm manna
stjórn stýrir starfseminni. Pró-
fasturinn er formaður, sóknar-
presturinn í Holti varaformað-
ur, héraðsfundur prófasts-
dæmisins velur einn stjórn-
armann og kirkjusóknir velja
tvo stjórnarmenn.

Fær nýtt hlutverk semFær nýtt hlutverk semFær nýtt hlutverk semFær nýtt hlutverk semFær nýtt hlutverk sem
menningarmiðstöðmenningarmiðstöðmenningarmiðstöðmenningarmiðstöðmenningarmiðstöð

Holtsskóli í ÖnundarfirðiHoltsskóli í ÖnundarfirðiHoltsskóli í ÖnundarfirðiHoltsskóli í ÖnundarfirðiHoltsskóli í Önundarfirði

ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
útboðsverkið undirbygging frjáls-
íþróttasvæðis á Torfnesi á Ísafirði.
Helstu magntölur eru: Uppúrtekt
1.400m³, drenskurðir og drenlagnir
140 m, burðarlag 1.200m³, steyptar
þekjur 1.098m² (110m³).
Útboðsgögn verða afhent frá og með
föstudeginum 23. maí nk. og tilboð
verða opnuð miðvikudaginn 28. maí
2003 kl. 11:00.
Verð útboðsgagna er kr. 5.000.-

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Fræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð Vestfjarða

„Gult ljós“ á fjarkenn-„Gult ljós“ á fjarkenn-„Gult ljós“ á fjarkenn-„Gult ljós“ á fjarkenn-„Gult ljós“ á fjarkenn-
slu í hjúkrunarfræðislu í hjúkrunarfræðislu í hjúkrunarfræðislu í hjúkrunarfræðislu í hjúkrunarfræði
Smári Haraldsson hjá

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
segir „gult ljós“ vera komið
á að setja í gang fjarkenn-
sluhóp í hjúkrunarfræði á
Ísafirði haustið 2004. Kennt
verður frá Háskólanum á
Akureyri og segir Smári að
rektor og deildarforseti heil-
brigðisdeildar hafi líst yfir
vilja sínum að setja af stað
fjarkennsluhóp á Ísafirði en
eftir sé að taka formlega
ákvörðun um málið.

Verið er að safna undir-
skriftum þeirra sem hafa

áhuga á náminu og náist
nógu margar fyrir lok maí
eru mjög miklar líkur á að
af kennslu verði. Þegar hafa
nægilega margir sett sig í
samband við Fræðslumið-
stöðina til að námið fari af
stað skili þeir sér allir en
Háskólinn á Akureyri vill fá
áhuga heimamanna stað-
festan með undirskriftum.

Nánari upplýsingar um
inntökuskilyrði í hjúkrunar-
námið er að finna á heima-
síðu Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða.

Tvítugur ökumaður var
tekinn á Ísafirði aðfaranótt
laugardags grunaður um
ölvun við akstur. Hann var
handtekinn og færður á lög-
reglustöðina þar sem blóð-
sýni var tekið og aðrar ráð-
stafanir gerðar í samræmi
við ætlað brot. Í vikunni
hafði lögreglan á Ísafirði af-
skipti af átta ökumönnum
sem reyndust hafa ekið yfir
leyfilegum hámarkshraða.
Þá voru höfð afskipti af öku-
manni sem talaði í farsíma

án þess að nota handfrjálsan
búnað.

Einnig voru höfð afskipti
af tveimur ökumönnum sem
ekki voru með ökuskírteini
meðferðis og þremur sem
óku bifreiðum með ófull-
nægjandi ljósabúnað. Þá
hafði lögreglan afskipti af
einum ökumanni sem ekki
virti rétt gangandi vegfar-
anda á gangbraut, öðrum
sem ók ógætilega fram úr
öðru ökutæki og þeim þriðja
sem virti ekki biðskyldu.

Miklar lagfæringar gerðar á umhverfi ÞingeyrarkirkjuMiklar lagfæringar gerðar á umhverfi ÞingeyrarkirkjuMiklar lagfæringar gerðar á umhverfi ÞingeyrarkirkjuMiklar lagfæringar gerðar á umhverfi ÞingeyrarkirkjuMiklar lagfæringar gerðar á umhverfi Þingeyrarkirkju

Tillaga Reynis VilhjálmssonarTillaga Reynis VilhjálmssonarTillaga Reynis VilhjálmssonarTillaga Reynis VilhjálmssonarTillaga Reynis Vilhjálmssonar
landslagsarkitekts varð fyrir valinulandslagsarkitekts varð fyrir valinulandslagsarkitekts varð fyrir valinulandslagsarkitekts varð fyrir valinulandslagsarkitekts varð fyrir valinu

Sóknarnefnd Þingeyrar-
kirkju hefur ákveðið að láta
hefja lagfæringar á umhverfi
kirkjunnar samkvæmt tillögu
Reynis Vilhjálmssonar lands-

lagsarkitekts. Tillaga þessi var
látin hanga frammi og gafst
íbúum Þingeyrar kostur á að
koma með umsagnir um hana.
Kirkjutröppurnar eiga að

haldast og á að vera slétt
kirkjuhlað og kirkjutorg að
tröppunum og tengibilið í
götunni milli kirkjuhlaðs og
kirkjutorgs verður hellulagt.

Fyrir nokkru kom fram ósk

um að gefa minnisvarða um
látna sjómenn til minningar
um þau sem fórust með vél-
skipinu Hilmi árið 1943 og
línuveiðaranum Fjölni árið
1945. Minnismerkinu hefur

verið valinn staður á torginu
andspænis kirkjudyrum og
hefur Páll Guðmundsson á
Húsafelli verið fenginn til að
höggva það í stein úr Dýra-
firði.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Ölvunarakstur og mörgÖlvunarakstur og mörgÖlvunarakstur og mörgÖlvunarakstur og mörgÖlvunarakstur og mörg
önnur umferðarbrotönnur umferðarbrotönnur umferðarbrotönnur umferðarbrotönnur umferðarbrot

Búist við miklum ferðamannastraumi til Ísafjarðar í sumarBúist við miklum ferðamannastraumi til Ísafjarðar í sumarBúist við miklum ferðamannastraumi til Ísafjarðar í sumarBúist við miklum ferðamannastraumi til Ísafjarðar í sumarBúist við miklum ferðamannastraumi til Ísafjarðar í sumar

Framkvæmdir hafnar viðFramkvæmdir hafnar viðFramkvæmdir hafnar viðFramkvæmdir hafnar viðFramkvæmdir hafnar við
tjaldsvæðið í Tungudaltjaldsvæðið í Tungudaltjaldsvæðið í Tungudaltjaldsvæðið í Tungudaltjaldsvæðið í Tungudal

Miklar framkvæmdir
standa nú yfir við tjaldsvæðið
í Tungudal við Ísafjörð. Aðal-
lega er um jarðvegsfram-
kvæmdir að ræða, svo sem
gerð stalla og blómabeða.

„Við erum að vinna eftir
þriggja ára áætlun sem við
gerðum í hitteðfyrra“, segir
Rúnar Óli Karlsson, ferða-
málafulltrúi Ísafjarðarbæjar.
„Í fyrra komum við fyrir nýju

þjónustuhúsi við tjaldsvæðið
en núna erum við í jarðvinnu
ýmiskonar, auk þess sem við
erum að smíða göngubrýr yfir
ána og fleira. Stefnt er að því
að klára þetta að mestu innan
tíðar. Það fer svo eftir því
hvernig jarðvegurinn sígur
hvenær hægt verður að tyrfa
stallana“, segir Rúnar Óli.

„Það var kominn tími til að
taka tjaldsvæðið í gegn og við

ákváðum að gera það sam-
hliða vegarlagningu og vinnu
við bílaplan. Þannig næst fram
ákveðinn sparnaður þar sem
hægt er að nýta efni í stalla-
gerð. Við búumst við miklum
straumi ferðamanna í sumar,
til dæmis í kringum væntan-
legt unglingalandsmót. Við
viljum að tjaldsvæðið líti vel
út þegar umferðin byrjar“,
segir Rúnar Óli Karlsson.

Frá vinnu við tjaldsvæðið í Tunguskógi í Tungudal.

20.PM5 18.4.2017, 11:0511
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Enn af úrslitum kosningaEnn af úrslitum kosningaEnn af úrslitum kosningaEnn af úrslitum kosningaEnn af úrslitum kosninga

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

STAKKUR SKRIFAR

Úrslit í Norðvesturkjördæmi hafa nokkra sérstöðu á landsvísu. Samfylk-
ingin tapaði fylgi frá næstu kosningum á undan og náði aðeins tveimur
mönnum á þing hér. Það eru þeim fylkingarmönnum vonbrigði, enda niður-
staðan betri í öðrum kjördæmum. Gísli Einarsson náði ekki inn og reyndist
greinilega ekki betri kostur en presturinn, séra Karl. Þótt Frjálslyndi flokkurinn
hafi náð prýðilegum árangri í Norðvesturkjördæmi og sé að sögn talsmanna
sinna kominn til að vera, er það mikill skaði fyrir flokkinn að Margrét Sverr-
isdóttir skyldi ekki ná þingsæti og verða þannig eina konan í þingflokknum.
Ríksstjórnin verður mynduð sömu flokkum og fyrr. Sjálfskipaðir sigurvegarar,
Samfylking og Frjálslyndir, eiga því erfið ár fyrir höndum. Hlutskipti stjórn-
arandstöðuþingmanna er ekki eftirsóknarvert og mjög vandmeðfarið.

Vinstri grænir eiga því ekki neina kröfu til sigurs nema vera skyldi krafan
um að hafa sigrað sjálfa sig og haldið sig við íhaldsama þjóðernisstefnu, sem
greinilega á ekki upp á pallborðið nú. Sjálfstæðismenn í kjördæminu mega
vel við una. Þeir stóðust harða ásókn af hálfu Frjálslynda flokksins. Erfitt
kann að vera að lesa úr þessum úrslitum hver afstaða kjósenda er til kvóta-
kerfisins. Frjálslyndir túlka úrslitin sem sigur fyrir sig en sjálfstæðismenn
halda fylgi sínu, Samfylkingarmenn tapa og Vinstri grænir ná ekki þeim
árangri að unnt sé að draga þá ályktun að kjósendur í þessu kjördæmi séu að
meirihluta til andsnúnir kvótakerfinu. Því er ekki hægt að halda fram að fáir

hafi áhuga á sjávarútvegsmálum hér. Flestir, ef ekki allir, hafa hann mikinn.
Þegar þessi orð eru sett á blað er verið að vinna að stefnumálum nýrrar

ríkisstjórnar á grunni þeirrar gömlu og ekki orðið ljóst hvort Vestfirðingar
eignast nú ráðherra. Ýmis rök hníga að því, en Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra síðustu fjögurra ára nýtur auðvitað sterkrar stöðu að kosn-
ingum loknum, þótt hann hafi fengið 449 útstrikanir. Ljóst er að ríkar kröfur
verða gerðar til þess að konur fái setu í ríkisstjórn. Nú er verið að samræma
kosningaloforð stjórnarflokkanna um tillögur til skattalækkunar og ljóst að
þar ber nokkuð á milli. Hækkuð húsnæðislán þarfnast einnig skoðunar, en
nokkuð ljóst er að kvóti verður aukinn og fer auðvitað til þeirra sem sætt
hafa kvótaskerðingu á undanförnum árum, ár eftir ár. Vestfirðingar munu
njóta þess.

Hvað næstu fjögur ár bera í skauti sér er ekki vitað, en allar leiðir eiga að
vera færar til þess auka hag þjóðarinnar og þar með talið Vestfirðinga. Al-
þingi og ríkisstjórn hafa talsvert um það að segja. Vestfirðingar hafa þegar
notið góðs af kosningunum í formi stóraukinna vegaframkvæmda, sem
ákveðnar voru skömmu fyrir þær. En ekkert tekur fram frumkvæði heima-
manna, sem leiddi til framkvæmda við menningarhúsin á Ísafirði meðan
íbúar annars staðar hafa setið eftir. Hvernig sem ríkisstjórn verður er heima-
mönnum nauðsyn að eiga við hana gott samstarf.

Bolfiskvinnsla Bakkavíkur hf. í BolungarvíkBolfiskvinnsla Bakkavíkur hf. í BolungarvíkBolfiskvinnsla Bakkavíkur hf. í BolungarvíkBolfiskvinnsla Bakkavíkur hf. í BolungarvíkBolfiskvinnsla Bakkavíkur hf. í Bolungarvík

Flyst um set og end-Flyst um set og end-Flyst um set og end-Flyst um set og end-Flyst um set og end-
urnýjar tækjabúnaðurnýjar tækjabúnaðurnýjar tækjabúnaðurnýjar tækjabúnaðurnýjar tækjabúnað

Bolfiskvinnsla Bakkavíkur
hf. í Bolungarvík hefur verið
flutt um set og er nú undir
sama þaki og rækjuvinnsla fé-
lagsins að Hafnargötu 80 til
96. Bolfiskvinnslan fluttist úr
húsnæði þar sem fiskvinnslan
Vík starfaði áður en fyrirtækin

sameinuðust síðasta haust.
Jafnframt flutningnum er

tekinn í notkun í bolfisk-
vinnslunni nýr flokkari frá
Póls á Ísafirði auk frystiskáps
og flæðilínu frá Skaganum á
Akranesi. Agnar Ebenesers-
son, framkvæmdastjóri

Bakkavíkur, segir að verið sé
að keyra vinnsluna í gang á
nýja staðnum. „Við lítum svo
á að nú sé þetta fiskvinnsla
búin tækjum af allra fullkomn-
ustu gerð“, sagði Agnar. Við
bolfiskvinnsluna hjá Bakka-
vík starfa nú um 20 manns.

Lagt af stað með hinn nýja flokkara Bakkavíkur frá Póls á Ísafirði. Ljósmynd: Þorsteinn
J. Tómasson.

JC Vestfirðir hafa ákveð-
ið að standa fyrir göngu á
Kaldbak, hæsta fjall Vest-
fjarða, laugardaginn 21.
júní nk. Áætlað er að
leggja af stað með rútu frá
Ísafirði kl. 21 og aka sem
leið liggur í Fossdal í Arn-
arfirði þar sem lagt verður
á fjallið.

Uppgangan á fjallið
mun ekki vera erfið og fara
flestir leiðina á um tveimur
klukkustundum. Áætlanir
gera ráð fyrir að komið
verði á hæsta punkt um kl.
01 um nóttina en um hálf-
tíma síðar verður sól lægst
á lofti.

Af fjallinu verður geng-
ið niður í Kirkjubólsdal og
farið í sund á Þingeyri. Far-
arstjóri í ferðinni er Þórir
Örn Guðmundsson og
mun hann fræða göngu-
fólkið á leiðinni en Þórir
Örn þekkir mjög vel til á
þessum slóðum og er vel
að sér í Gíslasögu Súrs-
sonar sem gerist að miklu
leyti í nágrenni Kaldbaks.

Skráning í gönguna er
hjá Úlfi í síma 897 6760
eða í gegnum netfangið
wolf@it.is. Þátttökugjald
er kr. 2.000.

Sólstöðu-Sólstöðu-Sólstöðu-Sólstöðu-Sólstöðu-
ganga áganga áganga áganga áganga á
KaldbakKaldbakKaldbakKaldbakKaldbak

JC VestfirðirJC VestfirðirJC VestfirðirJC VestfirðirJC Vestfirðir

Bringingarbáturinn Friðþjófur lá á hvolfi í hálfa öldBringingarbáturinn Friðþjófur lá á hvolfi í hálfa öldBringingarbáturinn Friðþjófur lá á hvolfi í hálfa öldBringingarbáturinn Friðþjófur lá á hvolfi í hálfa öldBringingarbáturinn Friðþjófur lá á hvolfi í hálfa öld

Kominn í gott standKominn í gott standKominn í gott standKominn í gott standKominn í gott stand
í höndum Ragnarsí höndum Ragnarsí höndum Ragnarsí höndum Ragnarsí höndum Ragnars

Bringingarbáturinn Frið-
þjófur frá Miðhúsum í Reyk-
hólasveit hefur nú náð fyrra
formi og stendur til að flytja
bátinn til síns heima innan
tíðar. Ragnar Jakobsson frá
Reykjarfirði á Ströndum, sem
búsettur er í Bolungarvík, hef-
ur í rúmlega hálft annað ár
unnið að því að gera bátinn
upp. Hann var mjög illa farinn

í september árið 2001 þegar
Ragnar fékk hann í hendur.

„Hann hafði þá verið á
hvolfi síðan 1952 og var mjög
illa farinn, gataður á þremur
stöðum, fúinn og lélegur“,
segir Ragnar. Friðþjófur var
smíðaður af Ólafi Bergsveins-
syni í Hvallátrum í byrjun síð-
ustu aldar eða fyrir um hundr-
að árum. Hann mun vera eini

bringingarbáturinn sem hefur
varðveist en bátar þessir voru
notaðir til að flytja vörur milli
skips og lands.

Báturinn var afskaplega illa
farinn og trúðu margir því
naumast að hann gæti orðið
heill aftur. „Strákarnir í Reyk-
hólasveitinni vildu fá hann í
brennu en Sveinn Guðmunds-
son á Miðhúsum vildi ekki
láta hann“, segir Ragnar.

Bringingarbáturinn Friðþjófur frá Miðhúsum.

Helgi Bjarnason bifvéla-
virki í Súðavík hefur veitt
tvo hákarla á línu í vor í
félagi við þá Kristján Sig-
mundsson í Rafskauti á Ísa-
firði og Hálfdán Guðröðar-
son frá Kálfavík, en hann
sér alveg um verkunina. Nú
orðið mun vera nokkuð fátítt
að róið sé með hákarlalínu
en Helgi segist hafa allan
sinn fróðleik um veiðiskap-
inn úr bókinni Íslenskum
sjávarháttum.

„Ég þekki þessa sögu
ekki mikið en ég held að
það hafi ekki verið farið með
hákarlalínu frá Súðavík í
manna minnum“, segir
Helgi. Það þykir kostur á
hákarlaveiðum ef aðeins er
farið að slá í beituna. „Þeir
notuðu mikið dragúldið
hestaket hér áður fyrr. Við
höfum notað það auk sel-
kjöts og selspiks. Svo notaði
ég selkjöt sem er marínerað

Róa með hákarlalínu frá Súðavík að gömlum siðRóa með hákarlalínu frá Súðavík að gömlum siðRóa með hákarlalínu frá Súðavík að gömlum siðRóa með hákarlalínu frá Súðavík að gömlum siðRóa með hákarlalínu frá Súðavík að gömlum sið

Selkjöt marínerað íSelkjöt marínerað íSelkjöt marínerað íSelkjöt marínerað íSelkjöt marínerað í
rommi notað í beiturommi notað í beiturommi notað í beiturommi notað í beiturommi notað í beitu

í smávegis rommi, svokallað-
an rommsel. Og hann tók
það“, segir Helgi.

Fyrri hákarlinn veiddist 30.
apríl og þótti í stærra lagi.
„Menn voru að giska á að
hann væri á bilinu 700 til 800
kíló. Þetta var gríðarmikil
skepna og slagaði hátt í lengd-
ina á bátnum“, segir Helgi.
Báturinn sem notaður er til
veiðanna heitir Siggi. Hann
er 5,5 metrar á lengd og smíð-
aður í Noregi árið 1967. „Þetta
er hjálparbátur af gömlu
norsku síldveiðiskipi, nokkurs
konar leikfangabátur.“

Aflinn er sem áður segir
kominn upp í tvo hákarla og
náðist sá seinni fyrir um viku.
Hann er heldur minni eða á
bilinu 500 til 600 kíló. Minn-
stu munaði að þeir væru orðnir
þrír en í fyrra skiptið voru
tveir hákarlar á línunni. „Þá
vorum við með fimm króka í
sjó en annar hákarlinn reif sig

af þegar hann var kominn
upp undir sjólok“, segir
Helgi.

Seinni hákarlinn er
geymdur í frysti en sá fyrri
er kominn í verkun. „Hann
er í kæsingu í malarkambi
upp á gamla móðinn en við
þorðum ekki að setja meira
í kæsingu út af flugunni. Ef
við fáum meira, þá setjum
við það í frost en við erum
með 10 króka úti. Ætlunin
er að sjá til hvort hann gefur
sig aftur og leggja einu sinni
eða tvisvar til viðbótar.
Annars förum við bara að
segja þetta gott þangað til á
næsta ári. Þetta er nú tóm-
stundagaman hjá okkur en
ansi skemmtilegt. Fyrirfram
hefðum við verið himinlif-
andi yfir því að fá einn há-
karl en nú eru þeir orðnir
tveir þannig að við erum
ansi ánægðir“, sagði Helgi
Bjarnason.
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Með flugu í höfðinu

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 23. maí

17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (19:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Tumi og Stikilsberja-Finnur.
(Tom and Huck) Ævintýramynd frá 1995
byggð á sögu eftir Mark Twain um við-
burðaríkt skeið í ævi tveggja drengja.
Meðal leikenda eru Jonathan Taylor
Thomas, Brad Renfro, Eric Schweig,
Charles Rocket, Amy Wright og Rachel
Leigh Cook.
21.45 Blandaðir ávextir. (Soft Fruit)
Áströlsk bíómynd frá 1999 um fjögur
systkini sem hittast í fyrsta skipti í fimm-
tán ár þegar mamma þeirra liggur fyrir
dauðanum og reyna að uppfylla ýmsar
óskir hennar. Aðalhlutverk: Jeanie Dry-
nan, Linal Haft, Russell Dykstra, Gene-
viève Lemon, Alicia Talbot og Sacha
Horler.
23.25 Ósiðlegt tilboð. (Indecent Pro-
posal) Bandarísk bíómynd frá 1993.
Auðkýfingur býður ungum hjónum í
fjárþröng milljón dali fyrir nótt með kon-
unni. Aðalhlutverk: Robert Redford,
Demi Moore, Woody Harrelson, Seym-
our Cassel, Oliver Platt og Billy Bob
Thornton. e.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 24. maí
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (21:65)
09.08 Stjarnan hennar Láru (8:13)
09.19 Engilbert (14:26)
09.30 Albertína ballerína (17:26)
09.45 Hænsnakofinn (7:13)
10.03 Babar (10:65)
10.18 Gulla grallari (32:52)
10.50 Viltu læra íslensku? (20:22)
11.10 Kastljósið
11.35 Í einum grænum (3:8)
12.05 Geimskipið Enterprise
13.00 Út og suður (2:12)
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í síðustu umferð þýsku úrvals-
deildarinnar.
15.25 Landsleikur í körfubolta. Bein
útsending frá leik kvennaliða Íslendinga
og Norðmanna. Þetta er fyrsti heimaleik-
ur íslenska kvennaliðsins í sex ár.
16.30 Landsleikur í körfubolta. Bein
útsending frá leik karlaliða Íslendinga
og Norðmanna.
18.05 Táknmálsfréttir
18.20 Fréttir, íþróttir og veður
19.00 Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva. Bein útsending frá Riga í
Lettlandi. Birgitta Haukdal kemur fram
fyrir hönd Íslands og stígur fyrst á svið
og flytur lag Hallgríms Óskarssonar, Op-
en Your Heart.
22.00 Lottó
22.10 Augasteinninn minn. (The Obj-
ect of My Affection) Rómantísk gaman-
mynd frá 1998. Nina býr með samkyn-
hneigðum vini sínum í Brooklyn en
málin flækjast þegar hún verður ófrísk.
Aðalhlutverk: Jennifer Aniston, Paul
Rudd, Alan Alda, Allison Janney og
Timothy Daly.
00.05 Baskerville-hundurinn. (Hound
of the Baskervilles) Sjónvarpsmynd
byggð á sögu um spæjarann Sherlock
Holmes. Aðalhlutverk: Matt Frewer,
Kenneth Welsh og Jason London. e.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 25. maí
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.57 Kobbi (9:13)
10.07 Risto (3:6)
10.19 Franklín (4:13)
10.50 Í einum grænum (3:8)
11.20 Út og suður (2:12)
11.45 Hreysti
12.15 Kysstu mig, Kata
14.40 Lifi Vivaldi
16.30 Maður er nefndur
17.05 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Óli Alexander fílibomm
18.25 Felustaðurinn
18.41 Sander
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Með flugu í höfðinu (1:2) Veiði-
þáttur í umsjón Pálma Gunnarssonar. Í
þessum þætti leggur Pálmi land undir
fót í fylgd myndatökumanna og góðra
félaga og heimsækir Vestur-Grænland.
Leiðin liggur til Maniitsoq og þaðan inn
í óbyggðir þar sem við blasir sannkallað
gósenland fyrir fluguveiðimenn.
20.45 Njósnarar í Cambridge (1:4)
(Cambridge Spies) Ný bresk þáttaröð
um njósnarana Guy Burgess, Donald

McLean, Kim Philby og Anthony Blunt.
Aðalhlutverk: Tom Hollander, Rupert
Penry-Jones, Toby Stephens og Samuel
West.
21.40 Helgarsportið
21.55 Fótboltakvöld
22.10 Jim og nóttin. (Jim, la nuit)
Frönsk sjónvarpsmynd frá 2002. Afrísk
stúlka elst upp hjá kennarahjónum í
Frakklandi en skuggar fortíðar hvíla
þungt á henni. Hún telur engan geta
hjálpað sér nema Björk Guðmundsdóttur
tónlistarmann og því hyggur hún á Ís-
landsferð. Aðalhlutverk: Fatoumata
Sissoko, Chems-Eddine Dahmani, Caro-
line Gillain, Anne Canovas, Olivier Clav-
erie og Sotigui Kouyaté.
23.40 Kastljósið
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 23. 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
13.00 Fugitive (19:22)
13.45 Jag (21:24)
14.30 The Agency (4:22)
15.15 60 Minutes II
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (16:21)
17.20 Neighbours
17.45 Buffy, the Vampire Slayer
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends (19:23) Rachel fær óþægi-
legan draum þar sem Joey kemur fyrir,
Ross leysir Monicu af í helgarreisu með
Chandler og Phoebe tjaldar fyrir framan
veitingastað Monicu með gítarinn að
vopni.
20.00 Allt um Vini. Hér er á ferðinni
langþráður skemmtiþáttur um Friends,
vinsælustu sjónvarpsþætti fyrr og síðar.
Stiklað er á stóru, farið yfir hvað gengið
hefur á síðasta áratuginn, viðtöl við
stjörnurnar sem og íslenska aðdáendur
þeirra, fróðleiksmolar, senur og ýmislegt
fleira sem kítlar hláturtaugarnar.
20.50 American Idol (25:34)
22.00 Ungfrú Ísland 2003. Bein útsend-
ing frá Broadway þar sem glæsilegar
stúlkur keppa um titilinn ungfrú Ísland.
23.35 Galaxy Quest. (Geimsápan)
Gamanmynd um leikarana Jason, Gwen
og Alexander. Til margra ára voru þau í
hlutverkum Peters, Tawny og Lazarusar
sem mynduðu áhöfn geimskipsins NSEA
en þættir um ævintýri þeirra nutu mikilla
vinsælda í sjónvarpi. Löngu síðar eru
þau öll numin á brott af alvöru geimver-
um sem halda að Peter, Tawny og Lazar-
us séu ekta en ekki persónur í sjónvarps-
þætti.  Aðalhlutverk: Tim Allen, Sigour-
ney Weaver, Alan Rickman.
01.15 G.I. Jane. (Jane í hernum) Drama-
tísk spennumynd sem byggð er á sögu
Danielle Alexandra þar sem tekið er á
spurningunni hvort konur eiga erindi í
stríð. Í myndinni fer Demi Moore með
hlutverk konu sem tekin er til reynslu í
erfiðustu herþjálfun Bandaríkjahers.
Takist henni að komast í gegnum þessa
þjálfun, sem meirihluti karla kemst ekki
í gegnum, kemur til greina að senda
fleiri konur í herinn.  Aðalhlutverk: Demi
Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft.
03.15 Friends (19:23)
03.50 Allt um Vini
04.35 Ísland í dag, íþróttir, veður
05.00 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 24. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
13.40 Vikan í enska boltanum
14.05 Bedazzled. (Heillaður) Elliot Ric-
hards lætur lítið fyrir sér fara og hefur
ekki látið mikið að sér kveða hingað til
en það á eftir að breytast. Elliot hefur
gert samning við sjálfan djöfulinn. Fyrir
sálu sína fær hann sjö óskir en þær eru
vægast sagt dýru verði keyptar.  Aðal-
hlutverk: Brendan Fraser, Elizabeth
Hurley, Frances O´Connor, Miriam Shor.
15.35 Monk (1:12). (Mr. Monk Meets
The Candidate) Adrian Monk er rann-
sóknarlögga sem hefur leyst öll sín mál
nema eitt, morðið á eiginkonu hans. Það
veldur honum sálarkvölum og að við-
bættum sjúklegum ótta við bakteríur,
lítil rými og mannfjölda ákveða yfirboð-
arar Monk að senda hann í leyfi. En
hversu lengi geta þeir verið án hins snjalla
Adrians Monk. Í hlutverki rannsóknar-
löggunnar er Tony Shalhoub, sem fékk
Golden Globe verðlaun sem besti sjón-
varpsleikarinn fyrr á árinu.
17.10 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Out Cold. (Snjóbrettagarpar)
Gamanmynd um nokkra félaga sem
starfa við skíðasvæði í Alaska. Vinnu-
staður þeirra er ekki sá flottasti í þessum
geira en auðugur fasteignajöfur hyggst
breyta því hið snarasta. Dóttir hans er
með í för og það flækir málið töluvert.
Enda kemur á daginn að einn félaganna
var einu sinni bálskotinn í stelpunni.
Aðalhlutverk: Jason London, Lee Maj-
ors, Willie Garson.
21.05 Evil Woman. (Köld eru kvenna
ráð) Rómantísk gamanmynd. Vinirnir
Darren, Wayne og JD eru bundnir órjúf-
anlegum böndum. En svo kemur sálfræð-
ingurinn Judith Fessbeggler til skjalanna.
Hún og Darren falla fyrir hvort öðrum,
vinum hans til hrellingar. Þeir eru sann-
færðir um að Darren yrði betur borgið
án Judith og ákveða að láta hana hverfa.
Vinirnir hafa augastað á annarri konu í
hennar stað en hvernig skyldi Darren
taka þessu öllu saman? Aðalhlutverk:
Jason Biggs, Steve Zahn, Amanda Peet,
Neil Diamond.
22.45 Rounders. (Fjórir eins) Laganem-
inn Mike McDermott tapar sparifé sínu í
póker og segir kærustu sinni að hann
hafi lært sína lexíu og sé hættur öllu fjár-
hættuspili. Freistingin eykst hins vegar
þegar “Ormurinn”, félagi hans og al-
ræmdur bragðarefur, losnar úr fangelsi
og þarfnast peninga til þess að borga
skuld sína við rússneskan mafíósa sem
er færari en flestir í póker. Mike getur
ekki staðist freistinguna að setjast aftur
við pókerborðið og hættir lífi og limum
til að veita vini sínum hjálparhönd.  Aðal-
hlutverk: John Turturro, Matt Damon,
Edward Norton, Paul Cicero.
00.35 Bedazzled. (Heillaður) Elliot Ric-
hards lætur lítið fyrir sér fara og hefur
ekki látið mikið að sér kveða hingað til
en það á eftir að breytast. Elliot hefur
gert samning við sjálfan djöfulinn. Fyrir
sálu sína fær hann sjö óskir en þær eru
vægast sagt dýru verði keyptar.  Aðal-
hlutverk: Brendan Fraser, Elizabeth
Hurley, Frances O´Connor, Miriam Shor.
02.10 Exit Wounds. (Spillingarfen)
Hörkuspennandi mynd um baráttu eins
manns við spilltar löggur. Orin Boyd,
lögreglumaður í Detroit, fær skömm í
hattinn þrátt fyrir að hafa bjargað lífi
varaforsetans. Hann starfar nú með lögg-
um sem leggjast svo lágt að koma fíkni-
efnum í hendur eiturlyfjasala. Boyd er
meira en nóg boðið en hvað getur einn
lögreglumaður afrekað þegar spillingin
er allsráðandi? Aðalhlutverk: Steven
Seagal, DMX, Isaiah Washington.
03.50 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 25. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.45 60 mínútur
14.30 Tónlist
15.00 The Growing Pains Movie
16.40 The Naked Chef (4:6)
17.10 Að hætti Sigga Hall (12:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður

19.30 Monk (2:12) (Mr. Monk And The
Psychic) Kona missir stjórn á bíl sínum
og deyr af slysförum en Monk er ekki
alveg eins sannfærður. Monk áttar sig á
því í erfidrykkju konunnar að allir virðast
vita um sekt eiginmanns-ins og sviðsetur
því miðilsfund í von um að draga fram
játningu.
20.20 Sjálfstætt fólk
20.55 Twenty Four (17:24)
21.40 Boomtown (15:22). Heckler
kemst að því að það er svikari innan
dyra hjá honum á löggustöðinni og gerir
allt sem hann getur til að lokka hann
fram.
22.30 60 mínútur
23.15 Band of Brothers (6:10)
00.20 American Idol (25:34)
01.45 Tigerland. (Tígraheimur) Mögn-
uð mynd um líf bandarískra hermanna.
Roland Bozz er á leiðinni til Víetnams
eins og þúsundir annarra hermanna. Síð-
asti áfanginn fyrir átökin er dvöl í þjálf-
unarbúðunum Tígraheimur. Vistin reynir
á þolrifin og ekki líta allir sömu augum á
hermennskuna og Bozz.  Aðalhlutverk:
Colin Farrell, Matthew Davis, Clifton
Collins, Jr..
03.25 Tónlistarmyndbönd

nokkrar mínútur. Hvað gerðist þessar
mikilvægu mínútur og hver er eigin-
maður hennar í raun og veru?  Aðalhlut-
verk: Charlize Theron, Johnny Depp.
22.45 Monterey Pop. (Popphátíðin í
Monterey) Tónlistarmynd sem tekin var
upp á Monterey-popphátíðinni árið 1967
þegar hipparnir voru upp á sitt besta.
Meðal þeirra sem fram koma eru Mamas
and Papas, Jimi Hendrix, Otis Redding,
Janis Joplin, Jefferson Airplane, Animals
og The Who.
00.00 NBA. Bein útsending.
02.40 Artemesia 2. Erótísk kvikmynd.
04.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 25. maí
15.00 NBA
18.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
19.00 US PGA Tour 2003
20.00 European PGA Tour 2003
21.00 Big Man On Campus. (Skrímslið)
Gamanútgáfa af Hringjaranum í Notre
Dame. Loðin ófreskja finnst í kjallara
háskólabyggingar. Ófreskjan vekur
mikla athygli, bæði hjá nemendunum og
eins hinum virtu lærimeisturum. En það
er ýmsum vandkvæðum bundið að hafa
ófreskju í húsakynnum menntastofnunar
eins og áhorfendur fá að sjá.  Aðalhlut-
verk: Allan Katz, Corey Parker, Cindy
Williams, Melora Hardin, Tom Skerritt.
22.40 Íslensku mörkin
23.10 Things To Do In Denver When
You´re Dead. Spennumynd af betri
gerðinni. Jimmy Tosnia er fyrrverandi
glæpamaður sem hefur snúið sér að lög-
legu athæfi. Honum gengur ágætlega en
daginn sem gamall félagi hefur samband
fellur allt í sama farið. Jimmy samþykkir
að taka að sér vafasamt verkefni gegn
góðri greiðslu. Hann hóar í nokkra kunn-
ingja úr bransanum og þeir setja saman
pottþétta áætlun. Þegar á hólminn er
komið fer hins vegar allt úrskeiðis og
Jimmy virðast allar bjargir bannaðar.
Aðalhlutverk: Andy Garcia, Christopher
Lloyd, William Forsythe, Bill Nunn.
01.00 NBA. Bein útsending.
03.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 23. maí
18.00 Olíssport
18.30 Football Week UK
19.00 Trans World Sport
20.00 4-4-2. Snorri Már og Þorsteinn J.
fjalla um enska og spænska fótboltann,
Meistaradeildina og allt markvert sem
gerist í þessum hasarleik tuttugu og
tveggja leikmanna. Þetta er þáttur fyrir
þá sem vita allt um fótbolta og líka þá
sem vita lítið sem ekkert.
21.00 Criminal Intent. (Með illt í
hyggju) Spilltar löggur græða á því að
stela kókaíni úr vörslu lögreglunnar, selja
það eiturlyfjasala og drepa hann síðan til
þess að hylja spor sín. En þeim lærist
ekki að hætta leik þegar hæst stendur.
Síðasta myndin sem rapparinn Tupac
Shakur lék í áður en hann var skotinn til
bana. Aðalhlutverk: James Belushi, Tup-
ac Shakur, Dennis Quaid, Lela Rochon.
23.00 4-4-2
00.00 South Park (6:14)
00.30 South Park (8:14)
01.00 NBA. Bein útsending.
03.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 24. maí
13.30 4-4-2
14.25 NBA
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (12:24)
20.00 MAD TV
21.00 Astronaut´s Wife, The. (Eigin-
kona geimfarans) Jillian Armacost tekur
eftir breytingu í háttum eiginmanns síns
eftir geimferð hans til Mars þar sem
hann missti samband við umheiminn í

Föstudagur 23. maí
18:30 Guinness World Records (e)
19:30 Yes Dear (e)
20:00 Grounded for life. Finnerty fjöl-
skyldan 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 óhæf-
ra ættingja sinna…
20:30 The Drew Carey
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 yfir-

Bingó verður haldið til styrktar
3. bekk MÍ sunnudaginn 25.
maí kl. 16:00 á sal skólans.
Kaffisala verður í hléi.

Ég er tvítug stelpa sem er að
klára Menntaskólann og vantar
sárlega vinnu á morgnana til ca.
kl. 12. Get unnið við nánast
hvað sem er. Endilega hafið
samband við Hönnu Rósu í síma
867 2940.

Óska eftir bílhræi á kr. 0-10
þús. Uppl. í símum 846 9819
eða 845 2673.

Til sölu er barnavagn á kr. 25
þús. Uppl. í síma 899 0759.

Fyrirlestur: „Sönn vinátta við
Guð og náungann“ verður hald-
in sunnudaginn 25. maí kl. 16
að Pólgötu 4, 2. hæð. Aðgang-
ur ókeypis. Vottar Jehóva.

Óska eftir notuðum bílasíma.
Uppl. í síma 456 4028.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78. Uppl. í símum
456 3928 og 456 4323.

Óska eftir 4-5 herb. íbúð eða
einbýlishúsi til leigu á Ísafirði
sem fyrst. Upplýsingar í síma
456 4829.

Tæplega 16 ára stelpa óskar
eftir vinnu í júní og júlí. Margt
kemur til greina. Upplýsingar í
síma 865 6459.

Til sölu er þrekhjól/þrektæki á
kr. 5.000 að Sætúni 7, Ísafirði.
Uppl. í síma 456 3317.

Til sölu er Palomino Jerlyng 99
útbúinn ýmsum aukahlutum.
Uppl. í símum 456 5128 eða
861 8965, Sigríður.

Til sölu er einbýlishús að Selja-
landsvegi 102 (Engi). Uppl. í
símum 456 3863 eða 895
7178, Brynja eða Óli.

Til sölu er Subaru Forrester árg
98, beinskiptur, ekinn 98 þús.
km. Vetrardekk, dráttarkrókur,
tenging fyrir NMT-síma. Skipti
á 1-2 ára gömlum, sjálfskiptum
Forrester, Legacey og Impresa
kemur til greina. Upplýsingar í
síma 456 5481.

Til sölu er Palomino Colt fell--
hýsi, árg. 99. Uppl. í símum
456 5054 eða 897 5052.

Ódýr svefnsófi óskast. Uppl. í
síma 893 4857.

Heimilisköttur fannst við olíu-
tankana við Ísafjarðarhöfn.
Kötturinn er u.þ.b. 6-7 mán.,
svartur og hvítur. Uppl. í símum
456 4433 eða 456 3179.

Til sölu er Young Chang píanó
með lágri hörpu. 9 ára gamalt.
Uppl. í símum 456 3921 eða
894 8263.

Til sölu er nýlegur Apollo bassa-
gítar. Uppl. í símum 456 3921
eða 892 9859.

Til sölu er Volvo 460 GLE,
árg. 94, sjálfskiptur, góður og
vel með farinn bíll. Uppl. í síma
862 4279.

Til sölu er barnastóll á reiðhjól.
Verð kr. 4.000. Upplýsingar í
síma 456 3590.

Til sölu vatnsdýna, 160x190
cm. Uppl. í síma 896 0525.

Til sölu er Subaru Impresa árg.
98., ekinn 67 þús. Vel með
farinn. Uppl. í síma 456 3769.
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Hæg breytileg átt eða haf-
gola og bjart með köflum

en hætt við þoku við
ströndina. Hiti 6-17 stig,

hlýjast inn til landsins.
Horfur á föstudag:

Hæg breytileg átt eða haf-
gola og bjart með köflum

en hætt við þoku við
ströndina. Hiti 6-17 stig,

hlýjast inn til landsins.
Horfur á laugardag:

Suðaustlæg átt, 3-8 m/s
og skýjað með köflum, en

stöku síðdegisskúrir á
Suðausturlandi, en heldur
hvassari og rigning norð-

vestanlands. Hiti 6-15
stig, hlýjast inn til lands-

ins, norðaustanlands.
Horfur á sunnudag:

Norðaustan 5-10 m/s og
rigning eða súld, en

hægari breytileg átt suð-
vestanlands, skýjað með

köflum og þurrt að mestu.
Heldur kólnar í veðri.
Horfur á mánudag:

Norðaustan 5-10 m/s og
rigning eða súld, en

hægari breytileg átt suð-
vestanlands, skýjað með

köflum og þurrt að mestu.
Heldur kólnar í veðri.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Köld eru kvennaráð, eða Evil Woman, er rómantísk gamanmynd fráKöld eru kvennaráð, eða Evil Woman, er rómantísk gamanmynd fráKöld eru kvennaráð, eða Evil Woman, er rómantísk gamanmynd fráKöld eru kvennaráð, eða Evil Woman, er rómantísk gamanmynd fráKöld eru kvennaráð, eða Evil Woman, er rómantísk gamanmynd frá
árinu 2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:05 á laugardagskvöld. Vinirnir Darr-árinu 2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:05 á laugardagskvöld. Vinirnir Darr-árinu 2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:05 á laugardagskvöld. Vinirnir Darr-árinu 2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:05 á laugardagskvöld. Vinirnir Darr-árinu 2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:05 á laugardagskvöld. Vinirnir Darr-
en, Wayne og JD eru bundnir órjúfanlegum böndum. En svo kemuren, Wayne og JD eru bundnir órjúfanlegum böndum. En svo kemuren, Wayne og JD eru bundnir órjúfanlegum böndum. En svo kemuren, Wayne og JD eru bundnir órjúfanlegum böndum. En svo kemuren, Wayne og JD eru bundnir órjúfanlegum böndum. En svo kemur
sálfræðingurinn Judith Fessbeggler til skjalanna. Hún og Darren fallasálfræðingurinn Judith Fessbeggler til skjalanna. Hún og Darren fallasálfræðingurinn Judith Fessbeggler til skjalanna. Hún og Darren fallasálfræðingurinn Judith Fessbeggler til skjalanna. Hún og Darren fallasálfræðingurinn Judith Fessbeggler til skjalanna. Hún og Darren falla
hvort fyrir öðru, vinunum til hrellingar. Þeir eru sannfærðir um að Darr-hvort fyrir öðru, vinunum til hrellingar. Þeir eru sannfærðir um að Darr-hvort fyrir öðru, vinunum til hrellingar. Þeir eru sannfærðir um að Darr-hvort fyrir öðru, vinunum til hrellingar. Þeir eru sannfærðir um að Darr-hvort fyrir öðru, vinunum til hrellingar. Þeir eru sannfærðir um að Darr-
en yrði betur borgið án Judith og ákveða að láta hana hverfa. Vinirniren yrði betur borgið án Judith og ákveða að láta hana hverfa. Vinirniren yrði betur borgið án Judith og ákveða að láta hana hverfa. Vinirniren yrði betur borgið án Judith og ákveða að láta hana hverfa. Vinirniren yrði betur borgið án Judith og ákveða að láta hana hverfa. Vinirnir
hafa augastað á annarri konu í hennar stað en hvernig skyldi Darrenhafa augastað á annarri konu í hennar stað en hvernig skyldi Darrenhafa augastað á annarri konu í hennar stað en hvernig skyldi Darrenhafa augastað á annarri konu í hennar stað en hvernig skyldi Darrenhafa augastað á annarri konu í hennar stað en hvernig skyldi Darren
taka þessu öllu saman? Á meðal leikenda eru Jason Briggs (mynd),taka þessu öllu saman? Á meðal leikenda eru Jason Briggs (mynd),taka þessu öllu saman? Á meðal leikenda eru Jason Briggs (mynd),taka þessu öllu saman? Á meðal leikenda eru Jason Briggs (mynd),taka þessu öllu saman? Á meðal leikenda eru Jason Briggs (mynd),
Steve Zahn, Jack Black, Amanda Peet og Neil Diamond.Steve Zahn, Jack Black, Amanda Peet og Neil Diamond.Steve Zahn, Jack Black, Amanda Peet og Neil Diamond.Steve Zahn, Jack Black, Amanda Peet og Neil Diamond.Steve Zahn, Jack Black, Amanda Peet og Neil Diamond.

Köld eru kvennaráð!

Súðavíkurhreppur

Tilboð óskast íTilboð óskast íTilboð óskast íTilboð óskast íTilboð óskast í
hirðu opinna svæðahirðu opinna svæðahirðu opinna svæðahirðu opinna svæðahirðu opinna svæða

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps óskar eftir
tilboðum í slátt, hirðu og förgun gras á opn-
um svæðum í Súðavík.

Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu Súða-
víkurhrepps frá 15. maí 2003 gegn 4.000.-
króna skilatryggingu.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar
en mánudaginn 26. maí kl. 14:00 þar sem
þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda
sem þess óska.

Súðavíkurhreppur áskilur sér rétt til að
taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps.

varðstjóra og Alexöndru Cabot saksókn-
ara leita allra leiða til að finna tilræðis-
menn, nauðgara og annan sora og koma
þeim bakvið lás og slá.
22:00 Djúpa laugin
23:00 Will  & Grace (e)
23:30 Everybody Loves Raymond
00:00 CSI: Miami (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Dagskrárlok

Laugardagur 24. maí
13:30 Listin að lifa (e)
14:30 Jay Leno (e)
15:30 Yes, Dear (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Tvöfaldur Survivor Amazon
18:30 Fólk með Sirrý (e)
19:30 Life with Bonnie (e) Skemmti-
legur gamanþáttar um spjallþáttastjórn-
andann og skörunginn Bonnie Malloy
sem berst við að halda jafnvæginu milli
erfiðs frama og viðburðaríks fjölskyldu-
lífs! Mennirnir í lífi hennar eiga svo fullt
í fangi með að lifa samveruna og -vinn-
una við hana af! Frábærir þættir sem
fróðlegt verður að fylgjast með.
20:00 Md´s
21:00 Leap Years
22:00 Law & Order SVU (e)
22:50 Philly (e) Kathleen er fyrsta
flokks verjandi, sannur riddari hring-
borðsins í leit að hinum heilaga kaleik
réttlætisins. Ásamt félaga sínum berst
hún harðri baráttu við hrokafulla sak-
sóknara 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

Sunnudagur 25. maí
14:00 Life with Bonnie  (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Md´s (e)
16:00 Boston Public (e) Boston Public
er vel skrifaður framhaldsþáttur þar sem
fylgst með lífi og störfum kennara og
nemenda í menntaskóla í Boston. Þátt-
urinn er framleiddur af David Kelly sem
til dæmis framleiðir The Practice, Ally
Mcbeal og Chicago Hope
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 Meet  My Folks (e)
19:00 Grounded for Life (e)
19:30 Cybernet (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 frumlegra
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 Íslensk bíómynd – Skytturnar.
23:20 Listin að lifa (e)
00:10 Dagskrárlok

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir

bb.is

bb.is – vefur allra
Vestfirðinga!

– þarftu að ná til margra á
stuttu tíma? Auglýstu þá á bb.is

ÞrjátíuÞrjátíuÞrjátíuÞrjátíuÞrjátíu
keppendur ákeppendur ákeppendur ákeppendur ákeppendur á

fyrsta mótinufyrsta mótinufyrsta mótinufyrsta mótinufyrsta mótinu
Golfklúbbur Bolungarvíkur
hélt fyrsta mót sumarsins í

prýðisveðri á laugar-
daginn. Völlurinn er kom-
inn í ágætt stand og flat-

irnar góðar. Keppendur
voru 30 talsins og var spil-

að Texas Scramble þar
sem tveir eru í liði.

Sigurvegarar á 61 höggi
nettó urðu Bjarni Pétur

Jónsson og Rögnvaldur
Magnússon. Lengsta pútt

á 9/18 holu átti Snorri Karl
Birgisson, Golfklúbbnum

Glámu á Þingeyri. Næstur
holu á 5. braut var Bjarni

Pétur Jónsson en næstur
holu á 12. og 14. braut var

Bjarni Pétursson. Skor-
kortaverðlaun hlutu Unn-

steinn Sigurjónsson og
Vilhjálmur Antonsson.

Keppendum var í tilefni
dagsins boðið upp á

nýbakaðar vöfflur með
rjóma og annað góðgæti.
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Matsverð lækkað tilMatsverð lækkað tilMatsverð lækkað tilMatsverð lækkað tilMatsverð lækkað til
að skerða húsnæðislánað skerða húsnæðislánað skerða húsnæðislánað skerða húsnæðislánað skerða húsnæðislán

Dæmi munu vera um að
Íbúðalánasjóður geri athuga-
semdir við gerða samninga
um fasteignaviðskipti og telji
umsamið verð óeðlilegt mið-
að við markaðsaðstæður.
Kallar sjóðurinn þá til mats-
menn sem úrskurða um verð-
mæti eignarinnar og tak-
markast lánveitingin af því.
Þannig mun hafa verið gerð-
ur í Ísafjarðarbæ kaupsamn-
ingur um einbýlishús upp á
13 milljónir króna en bruna-
bótamat hússins var yfir 20
milljónir króna. Kvaddi þá

Íbúðalánasjóður til matsmenn
sem kváðu upp úrskurð um
að matsverð hússins væri um
2 milljónum lægra en umsam-
ið verð.

Miðað við umsamið kaup-
verð og 65% lánahlutfall
hefðu kaupendur fengið hús-
næðislán upp á 8 milljónir
króna sem er hámarkslán fyrir
notað húsnæði. Eftir að úr-
skurðað matsverð lá fyrir
lækkaði það í rúmar 7 millj-
ónir. Það hefur í för með sér
að eiginfjárframlag kaupand-
ans þarf að hækka um 850

þúsund krónur eða úr 5 millj-
ónum króna í 5.850.000 krón-
ur miðað við óbreytt kaup-
verð.

Húsnæðislán eru ekki veitt
fyrir hærri upphæð en sem
nemur 65% af kaupverði íbúð-
ar, þegar keypt er í annað sinn,
og aldrei hærri upphæð en sem
nemur 85% af brunabótamati
fasteignarinnar. Íbúðalána-
sjóði er einnig heimilt að tak-
marka lánveitingu við hlutfall
svokallaðs matsverðs fast-
eignarinnar.

Telja verður hæpið að hægt

sé að fella endanlega dóma
um verðmæti fasteigna.
Slíkt hlýtur að byggjast á
framboði og eftirspurn á
markaði sem aftur ræðst að
hluta til af því hversu auð-
velt aðgengi er að lánsfjár-
magni.

Hin hliðin á þessu máli er
að mögulegt væri að svindla
á sjóðnum með því að hafa
kaupverð samkvæmt samn-
ingi hærra en það er í reynd.
Þannig væri hægt að fá
hærra lánshlutfall en reglur
sjóðsins heimila.

Lyfsölukeðjan Lyfja hf.
hefur keypt Ísafjarðarapótek
af Ásbirni Sveinssyni lyfsala
sem hefur átt og rekið apótek-
ið nærfellt í 19 ár eða frá því
sumarið 1984. Lyfsöluleyfis-
hafi verður Jónas Þór Birgis-
son lyfjafræðingur sem starf-
að hefur í Ísafjarðar apóteki

síðustu þrjú árin. Enda þótt
eigendaskiptin séu frágengin
verður Ásbjörn starfandi þar
út næstu viku en „fyrsti dag-
urinn án Ásbjarnar verður
mánudagurinn 26. maí“, eins
og Jónas Þór komst að orði.

Ísafjarðar apótek rekur
einnig lyfjaútibú í Bolungar-

vík, á Þingeyri, á Suðureyri
og á Flateyri, auk þess að ann-
ast lyfjaþjónustu fyrir skip.
Starfsmenn eru tíu. Jónas Þór
segir að það skýrist ekki fyrr
en væntanlega í næstu viku
hvort eigendaskiptin hafi ein-
hverjar aðrar breytingar í för
með sér. Ísafjarðarapótek við Pollgötu.

Lyfja hf. kaupirLyfja hf. kaupirLyfja hf. kaupirLyfja hf. kaupirLyfja hf. kaupir
ÍsafjarðarapótekÍsafjarðarapótekÍsafjarðarapótekÍsafjarðarapótekÍsafjarðarapótek
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ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Lögreglan á Ísafirði stöðv-
aði rétt fyrir kl. 23 á fimmtu-
dagskvöld í síðustu viku, bif-
reið sem ekið var um götur
Ísafjarðar. Um var að ræða
reglubundið eftirlit lögregl-
unnar. Einn farþegi var í bif-
reiðinni auk ökumanns.

Grunsemdir vöknuðu um
að menn þessir hefðu fíkniefni
í fórum sínum og við leit
fannst lítilræði af kannabis-
efnum á öðrum mannanna,
auk þess sem áhald sem
greinilega hafði verið notað
til hassreykinga fannst í bif-
reiðinni. Mennirnir, sem báðir
eru um tvítugt, voru handtekn-
ir og færðir á lögreglustöðina.

Þar voru þeir í haldi meðan
rannsókn fór fram. Þeim var
sleppt að yfirheyrslum loknum.

Teknir meðTeknir meðTeknir meðTeknir meðTeknir með
fíkniefnifíkniefnifíkniefnifíkniefnifíkniefni
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Póls hf. á Ísafirði hefur verið
sýknað fyrir þingrétti í Noregi
af kröfum Vega Vekt A/S um
skaðabætur vegna riftunar á
umboðssamningi milli fyrir-
tækjanna tveggja. Póls hafði
áður verið sýknað af þessum
kröfum í undirrétti en norska
fyrirtækið áfrýjaði dómnum
til þingréttar, sem er næstefsta
dómstig Noregs. Afar ólíklegt
þykir að málinu verði áfrýjað
frekar, en allir þrír dómarar

inn“, segir Hörður Ingólfsson,
stjórnarformaður Póls.

Vega Vekt krafðist skaða-
bóta upp á tæpar 30 milljónir
króna vegna meintrar ólög-
mætar uppsagnar samnings-
ins og vegna tekjutaps sem af
uppsögninni hlaust. Undirrétt-
ur komst hins vegar að þeirri
niðurstöðu í febrúar á síðasta
ári að Póls hf. hefði í engu
brotið á Vega Vekt A/S. Fram-
ferði þess fyrirtækis hefði

þvert á móti orðið til þess að
valda Póls umtalsverðum
skaða.

„Nú getum við farið að ein-
beita okkur að framtíðarupp-
byggingu fyrirtækisins. Það
er mjög gott að þessari óvissu
hafi verið eytt því næg er
óvissan varðandi ofurgengi ís-
lensku krónunnar sem stenst
engan veginn lögmál markað-
arins“, segir Hörður Ingólfs-
son.

þingréttarins voru sammála í
áliti sínu.

Dómurinn gerir Vega Vekt
að greiða Póls hf. málskostnað
sem nemur tæpum tveimur
milljónum íslenskra króna.

„Þetta er mikill léttir. Mik-
illi óvissu hefur verið eytt en
hún snerist aðallega um það
hvort við þyrftum að greiða
háar skaðabætur sem hefðu
sett alvarlegt strik í reikning-

20.PM5 18.4.2017, 11:0516


