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– sjá viðtal í miðopnu við Ingibjörgu Jónsdóttur,
sveitastúlkuna úr Kjósinni sem venslaðist vestur
á firði

Ekki láta
fjallahringinn
byrgja þér sýn

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps

Súðvíkingar sjá ekki hag í sam-
einingu við önnur sveitarfélög

Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps, segir
íbúa sveitarfélagins ekki sjá
hag í sameiningu við önnur
sveitarfélög. Nýverið birtust
niðurstöður könnunar sem
Rannsóknarstofnun Háskól-
ans á Akureyri gerði fyrir
Fjórðungssamband Vestfirð-
inga og kom í ljós að 92%
íbúa Súðavíkurhrepps sem
tóku afstöðu í könnuninni eru
andvígir sameiningu. Ómar
segir niðurstöðurnar mjög í
takt við mál manna á íbúaþingi
sem haldið var í Súðavík í
vetur.

Aðspurður segir hann því
ekki að neita að nokkur þrýst-
ingur sé um sameiningu utan
frá, sem muni að öllum líkind-
um aukast frá hinu opinbera
og á vettvangi sambands sveit-
arfélaga þegar nær dregur
næstu sveitarstjórnarkosning-
um. „Undanfarin ár hefur verið
mikið um sameiningar, bæði
fyrirtækja og stofnana og í
hugum margra virðist sem það
sem sameinað er hljóti að
verða hagkvæmara og betra.
Raunin er bara oft á tíðum
önnur. Einnig er mikilvægt að
taka tillit til mun fleiri þátta

en mögulegrar hagræðingar
þegar sameiningakostir eru
skoðaðir.

Við sjáum í dag mjög fáar
málefnalegar ástæður fyrir því

að sameinast öðrum sveitar-
félögum en áhugi er meðal
sveitarstjórnarmanna á að
auka samvinnuna við nær-
liggjandi sveitarfélög og einn-

ig er mikilvægt að fulltrúar
svæðisins séu sem mest sam-
stíga út á við“, sagði Ómar
Már Jónsson.

– kristinn@bb.is
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KFÍ semur
við Helm

KFÍ hefur samið við
Bandaríkjamanninn

Joshua Helm um að leika
með liðinu í úrvalsdeild-

inni í körfuknattleik næsta
vetur. Joshua er framherji/
miðherji, tæpir tveir metr-

ar á hæð og 104 kg að
þyngd. Hann lék með liði

Mercyhurst College í
GLIAC deild í annari deild

NCAA deildarinnar í
Bandaríkjunum. Á síðasta
vetri skoraði hann 19 stig

að meðaltali í leik auk þess
sem hann tók að meðaltali
8,5 fráköst í hverjum leik.

Samkvæmt upplýsingum á
heimasíðu KFÍ er hann

þekktastur fyrir baráttu
sína á velli og að búa yfir
miklum hraða. Von er á

Joshua Helm til Ísafjarðar
þann 10. ágúst.

Nýr bátur
í flotann

Nýr bátur, Ingvar ÍS-70,
hefur bæst í flota Þing-
eyringa. Eigandi og út-

gerðarmaður bátsins er
Jón Reynir Sigurðsson en

um er að ræða nýsmíði frá
bátasmiðjunni Knörr á
Akranesi, svokallaðan

Knörr-600, sem mælist
2,26 brúttótonn. Vélin er

230 hestöfl af gerðinni
Yanmar og mælist gang-

hraði um 25 mílur en
fulllestaður ætti báturinn

að ganga 15-18 mílur.
Báturinn getur tekið 6

stykki 320 lítra fiskikör í
lest og er svefnpláss fyrir
einn í lúkar. Báturinn er

búinn siglingatækjum eins
og best gerist.

Hákon vann
Hið árlega Gullaugamót í
golfi var haldið á Tungu-

dalsvelli á 17. júní og sigr-
aði Hákon Hermannsson

frá Golfklúbbi Ísafjarðar á
80 höggum. Runólfur Pét-
ursson frá Golfklúbbi Bol-

ungarvíkur varð í öðru
sæti og Kristinn Krist-

jánsson (GÍ) í því þriðja.
Að teknu tilliti til forgjafar

varð Grímur Lúðvíksson
(GBO) efstur með 62 högg,
Runólfur Pétursson (GBO)

varð annar og Högni
Gunnar Pétursson (GÍ)

þriðji. Nándarverðlaun á
6/15 braut hlaut Sigurgeir

Einar Karlsson (GÍ) og á 7/
16 braut komu þau í hlut

Högna Gunnars Péturs-
sonar (GÍ). Keppendur á

mótinu voru 41.

Eins og við var að búast reyndi mikið á taugarnar að þræða í gegnum nálaraugað. Ómar, Halldór, Einar Pétursson, Ásdís og Einar Örn keppast við en
Halldór Þórisson lýsir atburðinum og dómararnir Jónas, Ingvar og Sigríður fylgjast með. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Bryggjudagar í Súðavík heppnuðust eins og best verður á kosið

Ómar sigraði á heimavelli í keppn-
inni um „Sveitarstjóra Vestfjarða“

Ómar Már Jónsson, sveit-
arstjóri Súðavíkurhrepps,
sigraði í keppni um titilinn
„Sveitarstjóri Vestfjarða“
sem haldin var á Bryggju-
dögum í Súðavík á laugardag.
Ásdís Leifsdóttir, sveitar-
stjóri Hólmavíkurhrepps
hafnaði í öðru sæti en Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, lenti í því þriðja.
Lestina ráku Einar Pétursson,
bæjarstjóri Bolungarvíkur og
Einar Örn Thorlacius, sveit-
arstjóri Reykhólahrepps.
Fulltrúar annarra vestfirskra
sveitarfélaga sendu ekki
keppendur til leiks.

Sveitarstjórarnir leystu
fjölbreyttar þrautir sem að-
standendur keppninnar töldu
reyna á svipaða hæfileika og
að stjórna sveitarfélagi. M.a.
glímdu þeir við að þræða fín-

gerðar nálar, sem e.t.v. er vísun
í glímuna við fjármál sveitar-
félaga, pilla 300 g af rækju og
að teikna Íslandskort.

Vilborg Arnarsdóttir, einn
skipuleggjenda Bryggjudaga,
segir sveitarstjórana hafa
skemmt sér vel við keppnina
ekki síður en áhorfendur.
Dómgæsla var í höndum í Sig-
ríðar Bjarkar Guðjónsdóttur,
sýslumanns á Ísafirði, Jónasar
Guðmundssonar, sýslumanns
í Bolungarvík, og Ingvars
Samúelssonar frá Reykhóla-
hreppi.

Fjölbreytt dagskrá var á
Bryggjudögum og segist Vil-
borg ekki verða vör við annað
en Súðvíkingar og gestir þeirra
hafi verið ánægðir með hvern-
ig til tókst. Hátíðarhöldunum
lauk með stórdansleik í íþrótta-
húsinu í Súðavík þar sem Pap-

arnir léku fyrir dansi. Fjögur
hundruð miðar voru í boði og
seldust upp í forsölu. Afar
fjölbreyttur hópur sótti dans-
leikinn og er óhætt að segja að
kynslóðirnar hafi skemmt sér
vel saman.

Vilborg segir skemmtana-
haldið hafa farið mjög vel
fram. Aðspurð segir hún þó að
brögð hafi verið að því að fólk
reyndi að komast inn með fals-
aða miða og hafi mörgum ver-
ið vísað frá. Talning eftir á

hafi leitt í ljós að líklega hafi
um tuttugu manns komist inn
á dansleikinn á fölsuðum
miðum. Fleiri myndir frá
Bryggjudögum í Súðavík
munu birtast í svipmyndum á
bb.is innan tíðar.

Á fimmta hundrað manns mættu á dansleik hjá Pöpunum.

Fjölmargir gestir á Bryggjudögum fóru í kvöldsiglingu um Ísafjarðardjúp.
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Vörubíll valt
á hliðina
Vörubíll valt á hliðina í
Hestfirði í Ísafjarðardjúpi
á sjöunda tímanum á
mánudagskvöld. Ökumað-
ur, sem var einn í bílnum,
slapp með skrámur og
mar. Óhappið vildi til þeg-
ar hann var að sturta af
palli bílsins en halli var á
veginum. Einhverjar
skemmdir urðu á bílnum.
Engar tafir urðu á umferð
vegna óhappsins. Talsverð-
ar vegaframkvæmdir eru á
svæðinu og hraðatakmark-
anir.

Fær 750 þús.
króna styrk
Forsætisráðuneytið hefur
veitt Ísafjarðarbæ styrk að
upphæð 750 þúsund krón-
ur vegna atburða sem
haldnir hafa verið og verða
haldnir á vegum bæjarins í
tilefni 100 ára afmælis
heimastjórnar á Íslandi.
Þetta kom fram á fundi
bæjarráðs. Bæjarráð
bókaði þakklæti sitt fyrir
styrkinn og vísaði málinu
til menningarmálanefndar.

Litabolta-
völlur?
Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur falið tækni-
deild bæjarins að finna
heppilegan stað á Selja-
landsdal fyrir litaboltavöll.
Þetta ákvað nefndin í
framhaldi af umsókn Odds
Elíassonar f.h. Litabolta-
félags Ísafjarðar þar sem
óskað var eftir svæði fyrir
völl ofan grjótnámsins á
Dagverðardal eða á Selja-
landsdal. Nefndin telur
svæðið á Seljalandsdal
heppilegra vegna nálægðar
grjótnámsins við svæðið á
Dagverðardal.

Jón lokar
í Víkinni
Jón Guðbjartsson, bifvéla-
virki og útgerðarmaður í
Bolungarvík, lokaði bíla-
verkstæði sínu á miðviku-
dag í síðustu viku og hætti
rekstri eftir 28 ár. Jón og
eiginkona hans hafa keypt
íbúð í Hnífsdal og flytja
þangað á næstunni. Með
þessu er Jón að standa við
orð sín frá í fyrra um að
yfirgefa Bolungarvík í
kjölfar þess að bæjarstjórn
Bolungarvíkur studdi
kröfur um að línuívilnun
til smábáta yrði tekin upp.
Jón Guðbjartsson segist
ætla að taka lífinu með ró í
sumar en það komi í ljós í
haust hvað hann taki sér
þá fyrir hendur fyrir utan
það að gera út vélbátinn
Gunnbjörn.

Hið árlega Óshlíðarhlaup
verður haldið í tólfta sinn á
laugardag. Hlaupurum gefst
kostur að velja á milli
þriggja vegalengda sem eru
10 km hlaup, hálfmaraþon
og 4 km skemmtiskokk.
Skipulagning hlaupsins er
að þessu sinni í höndum KFÍ
sem mun einnig halda fjöl-
skyldudag á Silfurtorgi á

laugardag þar sem m.a.
verður boðið upp á torgsölu
og leiki.

Hálfmaraþonið hefst kl.
13:30 í Bolungarvík, 10 km
hlaupið kl: 14.00 í Hnífsdal
og skemmtiskokkarar leggja
af stað frá Silfurtorgi kl.
14:00. Skráning er á skrif-
stofu HSV í síma, 456 5434.

– thelma@bb.is

Haldið í 12. sinn
Aðsókn í sundlaugina á

Suðureyri hefur ekki verið
eins góð að undanförnu og

á sama tíma í fyrra að sögn
Ernu Guðmundsdóttur,
sundlaugarvarðar. Hún

telur ástæðuna vera þá að
ekki hafi verið eins hlýtt og

fyrri part sumars í fyrra

en er bjartsýn á að um-
ferðin aukist nú í góðviðr-

inu.  Fimm almennings-
sundlaugar eru á norðan-

verðum Vestfjörðum en
sundlaugin á Suðureyri er

sú eina undir berum himni
í þéttbýli og er því vinsæl
meðal sóldýrkenda. Sólin

hefur leikið við íbúa svæð-
isins að undanförnu og

hefur því verið annríki í
lauginni. Þess má geta að
opnunartími laugarinnar
hefur verið lengdur og er
nú frá kl. 9:00 til 21.00 á

virkum dögum og um helg-
ar er opið frá kl. 10 til 19.

Aðsókn í sund glæð-
ist í góða veðrinu

Ekki var annað að sjá en að fólkið nyti veðurblíðunnar í sundlauginni á Suðureyri þegar ljósmyndari var þar á ferð á sunnudag.

Óshlíðarhlaupið

Hinn sænski Svante Henry-
son og hljómsveit hans héldu
tónleika fyrir farþega skemm-
tiferðaskipsins Hanseatic í
Ísafjarðarkirkju á mánudag, en
þema ferðarinnar er tónlist í
mismunandi heimshlutum.
Svante og hljómsveit voru
fengnir frá Svíþjóð til að spila

fyrir farþegana sem voru, að
sögn Ingunnar Þorvaldsdóttur
frá Vesturferðum, mjög
ánægðir með bæði tónleikana
og dvölina á Ísafirði.

Svante Henryson er selló-
leikari en hann fór 12 ára að
spila djazz og skipti síðar yfir
í klassík. Undanfarið hefur

hann fengist við að blanda tón-
listarstefnunum tveimur sam-
an. Hann hefur unnið með
fjölda þekktra tónlistarmanna
þ.á.m Elvis Costello. Auk hans
spila Matz Bergstrom á gítar
og Magnus Person á trommur.

– thelma@bb.is

Léku fyrir ferðamenn
Sænskir tónlistarmenn í Ísafjarðarkirkju

Ferð skemmtiferðaskipsins Hanseatic er ætluð fyrir tónlistarunnendur.

Óhætt er að segja að kajakmennirnir á meðfylgjandi mynd séu
makindalegir þar sem þeir róa á Pollinum á Ísafirði með Ísafjarðar-
flugvöll í baksýn. Þeir biðu ekki boðanna og reru af stað um leið
og þeir lentu. Þannig er morgunvélin enn í hlaði eins og sjá má.

Beint úr flugi út á sjó
Undanfarin sumur hafa

verið seldar dagsferðir með
Flugfélagi Íslands til Ísa-
fjarðar þar sem boðið er upp
á kajakróður og hjólreiða-
ferð á milli véla, eins og
sagt er. Í sumar hefur Sigl-
ingaklúbburinn Sæfari séð
um að leiðsegja kajakræð-
urum og hefur verið róið
beint frá Ísafjarðarflugvelli.
Þannig þurfa ferðamennirnir
ekki að bíða boðanna og geta
haldið rakleitt á haf út um
leið og þeir eru lentir á Ísa-
firði.

Greipur Gíslason, hjá
Vesturferðum, segir ferðirn-
ar hafa verið að þróast í
nokkur ár. Upphaflega hafi
verið boðið upp á kajakróður
í Önundarfirði en nú sé róið
á Pollinum á Ísafirði til að
spara tíma. „Það virðist vera

að vekja lukku, a.m.k. er
aukning í ferðunum það sem
af er júní“, segir Greipur.

Margir ferðamenn virðast
ekki horfa í kostnaðinn við
að kaupa sér ferð til Ísafjarð-
ar og leiðsögn á kajak dags-
stund og því er ástæða til að
spyrja hvort ferðin sé ekki
dæmi um það sem ferða-
þjónustan vilji sjá í framtíð-
inni.

Greipur segir ferðina hafa
alla burði til að verða fjöl-
sóttari með áframhaldandi
kynningu. „Þetta er hug-
mynd sem getur orðið stærri
í framtíðinni. Flugfélag Ís-
lands býður upp á ferðina í
sínum bæklingi en þar er
vitaskuld boðið upp á marg-
ar aðrar mjög áhugaverðar
ferðir um allt land svo vissu-
lega er öflug samkeppni.“
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Haukur og Hákon Sigruðu á sumarmóti Bylgjunnar
Haukur Eiríksson og

Hákon Hermannsson frá
Golfklúbbi Ísafjarðar

höfnuðu í fyrsta sæti á
Sumarmóti Bylgjunnar

sem haldið var á golfvell-
inum í Tungudal á laug-

ardag. Leikfyrirkomulag
mótsins var svokallað

Texas scramble og luku
þeir félagar keppni á 60

höggum.  Í öðru sæti
urðu Ingi Magnfreðsson
og Gylfi Sigurðsson frá
Golfklúbbi Ísafjarðar á

63 höggum en í þriðja sæti
höfnuðu þeir Bjarni Pét-

ursson frá Golfklúbbi Bol-
ungarvíkur og Magnús

Gautur Gíslason frá Golf-
klúbbi Ísafjarðar. Óli M.

Lúðvíksson (GÍ) hlaut
nándarverðlaun á 7. braut

og nándarverðlaun á 15.
braut komu í hlut Sigur-

geirs Einars Karlsson (GÍ).
Hákon Hermannsson átti

lengsta teighöggið á 13.
braut.

– kristinn@bb.is

Guðmundur M. Kristjánsson hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar
færði skipstjóranum blóm við komuna.

Fyrsta skemmtiferðaskip
sumarsins kom til Ísa-

fjarðar á mánudagsmorg-
un en það er Hanseatic frá
Þýskalandi. Um borð voru

um 100 farþegar sem skoð-
uðu sig um á Ísafirði. Við

komuna færði Guðmundur
M. Kristjánsson, hafnar-

stjóri Ísafjarðarbæjar,

skipstjóranum blómakörfu
til að bjóða skipið velkom-

ið. Hanseatic var áður í
höfn í Vestmanneyjum og í

Reykjavík. Næsta
skemmtiferðaskip er vænt-

anlegt til Ísafjarðar 5. júlí
og er það Krístína Regína

frá Finnlandi.
– thelma@bb.is

Fyrsta skemmti-
ferðaskip sumarsins

Skemmtiferðaskipið kom til hafnar á mánudagsmorgun.

Harpa hafsins og skapari hennar Svanhildur Sigurðardóttir.

Harpa hafs-
ins afhjúpuð

Höggmyndin „Harpa hafs-
ins“ eftir Svanhildi Sigurðar-
dóttur var afhjúpuð á Ísafirði
á laugardag. Sögufélag Ísfirð-
inga hafði forgöngu um upp-
setningu verksins til þess að
minnast 100 ára afmælis vél-
væðingar bátaflotans. Jón Páll
Halldórsson, formaður Sögu-
félagsins, rakti í ávarpi tilurð
verksins og Þorsteinn Pálsson,
sendiherra og einn af afkom-
endum Árna Gíslasonar for-
manns á fyrsta vélbátnum
Stanley, hélt ræðu við athöfn-
ina.

Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar, tók við lista-

verkinu fyrir hönd Ísafjarðar-
bæjar og hét því að verkinu
yrði sýndur sómi. Við athöfn-
ina lék Vilberg Vilbergsson
sjómannalög á harmoniku.
Það var listamaðurinn sjálfur,
Svanhildur Sigurðardóttir,
sem afhjúpaði verkið. Í stuttu
ávarpi þakkaði hún þann mikl-
ar heiður sem henni væri sýnd-
ur með því að velja verk eftir
sig til uppsetningar af þessu
tilefni.

Verkinu var að tillögu Sögu-
félagsins valinn staður stutt
innan við íþróttavellina á Torf-
nesi. Mikill fjöldi fólks skoð-
aði verkið um helgina. Jón Páll Halldórsson formaður Sögufélagsins flytur ávarp.

Svanhildur Sigurðardóttir og Ingibjörg Rafnar eiginkona
Þorsteins Pálssonar. Í baksýn er meðal annars Haraldur
Erlendsson læknir eiginmaður Svanhildar.

Gamlir samstarfsmenn af sjávarsíðunni, Guðjón A. Krist-
jánsson alþingismaður, Jón Páll Halldórsson og Þorsteinn
Pálsson.
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Aðalfundur Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf. var haldinn í Bjarkarlundi í síðustu viku

Tap af rekstri en fjárhagsstaðan styrkist
Tap af rekstri Atvinnuþró-

unarfélags Vestfjarða nam 2,2
milljónum króna á síðasta ári
að því fram kemur í ársskýrslu
félagsins sem lögð var fyrir
aðalfund þess á Hótel Bjarkar-
lundi í síðustu viku. Heildar-
tekjur félagsins námu 39,9
milljónum króna, u.þ.b. 65%
teknanna eru vegna daglegs

reksturs en 35% eru styrkir,
framlög og tekjur vegna verk-
efna í umsjón félagsins. Aðal-
steinn Óskarsson, fram-
kvæmdastjóri Atvest, segir
fjárhagsstöðuna hafa styrkst
með sölu á nýju hlutafé að
markaðsvirði fjögurra millj-
óna króna og þá hafi hlutur
Atvest í Íslenska kalkþörunga-

félaginu verið seldur fyrir
fimm milljónir króna.

„Eigið fé félagsins var upp-
urið en nú má segja að það sé
komið aftur á fyrra stig. Því
horfum við björtum augum
fram á veginn. Við þurfum að
búa yfir eigin fé til að geta
fjárfest í verkefnum og munum
gera það“, segir Aðalsteinn.

Í skýrslunni kemur fram að
unnið er að fjölmörgum sér-
verkefnum á vegum félagsins.
Aðalsteinn segir ráðgjafar-
starfsemi félagsins hafa verið
með svipuðum hætti á síðasta
starfsári og á árinu áður og
jafnvel hafi verið heldur meiri
ásókn í ráðgjöf á norðursvæði.

Skriður komst á kalkþör-

ungaverkefnið í Arnarfirði á
síðasta starfsári sem hlýtur að
teljast stór áfangi fyrir Atvest
enda hefur verkefnið staðið
yfir með formlegum hætti frá
árinu 1999 og bundið stóran
hluta af fé þess.

Celtic Seaminerals og
Björgun hf. hafa nú yfirtekið
verkefnið. Næsta haust er

fyrirhugað að framkvæmdir
hefjist við viðlegukant og lóð
en bygging verksmiðju hefst
væntanlega sumarið 2005 og
starfsemi um áramót. „Mikil-
vægi verksmiðjunnar fyrir at-
vinnulífið á Bíldudal þarf vart
að tíunda en bein störf munu
fyrst verða 11 en fjölgar síðar
í 13“, eins og segir í skýrslunni.

Langeyri í Álftafirði

Framkvæmdir við
iðngarða að hefjast

Framkvæmdir við gatna-
gerð á Langeyri í Álftafirði

hefjast í þessari viku og
eru fyrsti áfangi nýs iðn-

aðar- og athafnasvæðis
Súðvíkinga, svokölluðum

iðngörðum. Svæðisútvarp
Vestfjarða hafði eftir Óm-

ari Má Jónssyni, sveitar-

hverfinu á næsta ári. Und-
irbúningur málsins hefur
staðið yfir í nokkurn tíma

en Súðavíkurhreppur gekk
frá kaupum á tæplega eins
hektara landareign Hrað-
frystihússins-Gunnvarar

hf. á Langeyri í fyrrahaust.
– thelma@bb.is

stjóra Súðavíkurhrepps, að
þrjú tilboð hefðu borist í

verkefnið og átti Jónbjörn
Björnsson í Súðavík lægsta

tilboðið, tæpar 12.4 millj-
ónir sem er um 90% af

kostnaðaráætlun. Stefnt er
að því að ljúka byggingu

tveggja húsa í iðnaðar- Uppdráttur af deiliskipulagi á Langeyri.

Samstarf Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og rannsóknardeildar Háskólans á Akureyri

Fyrstu fjarnemarnir í
viðskiptafræði útskrifaðir

Fyrstu nemarnir úr hópi sem
hóf fjarnám við rekstrardeild
Háskólans á Akureyri í gegn-
um Fræðslumiðstöð Vest-
fjarða fyrir þremur árum út-
skrifuðust fyrir stuttu. Þeir
Karl Kristján Ásgeirsson, mat-
reiðslumeistari hjá SKG-veit-
ingum á Hótel Ísafirði, og
Gunnar Þórðarson, fram-
kvæmdastjóri HSV, hafa lokið

B.S. gráðu frá rekstrardeild-
inni og mega því bera starfs-
heitið viðskiptafræðingur. Af
því tilefni var efnt til móttöku
í Fræðslumiðstöð Vestfjarða
á þjóðhátíðardaginn, 17. júní.

Í ávarpi Smára Haraldsson-
ar, forstöðumanns Fræðslu-
miðstöðvarinnar, kom fram að
um 30 manns hófu fjarnámið
og liðlega 20 eru enn að. Sagði

hann brottfall hafa reynst mun
minna en búist var við en nem-
arnir eru mislangt komnir og
munu útskrifast á næstu árum.

Smári sagði þá Karl og
Gunnar hafa unnið afrek með
því að klára námið sem er
kennt á þremur árum í stað-
námi á jafn löngum tíma í fjar-
námi auk þess að sinna vinnu
og öðrum skyldum. Hann

Samnemendur, fjölskylda, vinir og velunnarar fjarnámsins samfögnuðu þeim Karli og
Gunnari. F.v. Stefán Torfi Sigurðsson, Alfreð Erlingsson , Þorsteinn Jóhannesson, Margrét
Kristín Hreinsdóttir, Birna Lárusdóttir, Ólína Þorvarðardóttir og Þórður Júlíusson.

sagði þekkingarstigið í samfé-
laginu hafa aukist sem næmi
tveimur viðskiptafræðingum
og hvatti þá félaga að lokum

til að leggja fyrir sig frekara
nám.

Liðlega 120 manns eru í
fjarnámi á háskólastigi á Vest-

fjörðum samkvæmt skrám
Fræðslumiðstöðvarinnar.

– kristinn@bb.is

Jóhann Torfason, Hafsteinn Sigurðsson og Halldór Halldórsson hlýða á mál nýútskrifaðra
viðskiptafræðinga, þeirra Gunnars Þórðarsonar og Karl Kristjáns Ásgeirssonar.

25.PM5 12.4.2017, 10:145



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 23. JÚNÍ 200466666

ritstjórnargrein
Harpa hafsins

ISSN 1670 - 021X

Útgefandi: H-prent ehf., Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564 · Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Kristinn Hermannsson,

sími 863 1623, kristinn@bb.is – Halldór Jónsson, sími 892 2132,
hj@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, sími 849 8699, thelma@bb.is ·

Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is · Auglýs-

ingar: Steingrímur Rúnar Guðmundsson, sími 896 0035,
denni@bb.is · Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Hall-

dór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 250 eintakið með vsk.
Áskriftarverð er kr. 215 eintakið. Veittur er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

orðrétt af netinu

strik.is  – Egill Helgason

Þjóðleg aumingjadýrkun

Dráttur á úrskurði umhverfisráðherra

Tefur undirbúning
þverunar Mjóafjarðar

Dráttur á úrskurði umhverf-
isráðherra í kærumáli vegna
fyrirhugaðrar þverunar Mjóa-
fjarðar og Reykjafjarðar er far-
inn að tefja undirbúning Vega-
gerðarinnar vegna fram-
kvæmdanna. Ráðherra er nú
kominn 13 vikur fram yfir
þann tíma sem hann lögum
samkvæmt hefur til þess að
kveða upp úrskurðinn.

Þann 12. desember á síðasta
ári féllst Skipulagsstofnun á
hugmyndir Vegagerðarinnar
um lagningu 28,3 km vegar-
kafla Djúpvegar frá Eyrarhlíð
í Ísafirði að Hörtná við utan-
verðan Mjóafjörð í Ísafjarðar-
djúpi. Stofnunin féllst í megin-
atriðum á fyrirhugaða vega-
gerð og þverun Reykjafjarðar
og Mjóafjarðar. Fyrirhugaður

vegur liggur út með vest-
anverðum Ísafirði, um vestan-
vert Reykjanes, yfir Reykja-
fjörð á Laufskálaeyri, þaðan
fyrir Sveinhúsanes, um Vatns-
fjörð, yfir Vatnsfjarðarháls og
yfir Mjóafjörð um Hrútey að
slitlagsenda utan Hörtná.

Á leiðinni þarf að smíða 60
metra langa brú yfir Reykja-
fjörð, 9 metra langa brú yfir
Vatnsfjarðarós og 100 metra
langa brú yfir Hrúteyjarsund.

Samkvæmt lögum um mat
á umhverfisáhrifum er hægt
að kæra úrskurði Skipulags-
stofnunar til umhverfisráð-
herra og var það gert í þessu
tilfelli áður en kærufrestur
rann út þann 24. janúar. Sam-
kvæmt lögum um mat á um-
hverfisáhrifum skal ráðherra

leita umsagnar Skipulags-
stofnunar, framkvæmdaraðila,
leyfisveitenda og annarra aðila
eftir því sem við á. Úrskurður
ráðherra skal, samkvæmt lög-
unum, liggja fyrir innan átta
vikna frá því að kærufrestur
rann út. Samkvæmt því hefði
úrskurður ráðherra átt að liggja
fyrir eigi síðar en 20. mars.
Eru nú liðnar 13 vikur umfram
þann tíma sem ráðherra hafði
til þess að ljúka málinu.

Una María Óskarsdóttir, að-
stoðarmaður umhverfisráð-
herra, sagði í samtali við blað-
ið að frestur sá sem ráðherra
hefði samkvæmt lögum væri
mjög knappur þar sem honum
bæri skylda til þess að leita
umsagnar ýmissa aðila vegna
slíkra úrskurða. Oft kæmi fyrir

að umsagnir tefðust og því
tefðist málið í heild. Ekki vildi
Una tjá sig um það hvort um
slíkt væri að ræða í þessu til-
felli. Hún sagði stefnt að því
að úrskurður ráðherra lægi fyr-
ir eigi síðar en um næstu mán-
aðarmót.

Kristján Kristjánsson, deild-
arstjóri áætlana hjá Vegagerð-
inni, sagði þær tafir sem orðið
hefðu á úrskurði ráðherra vera
farnar að tefja undirbúning
Vegagerðarinnar. „Þetta mál
er sérstakt að því leyti að þarna
er tekist á um ákveðinn val-
kost. Verði honum hafnað þarf
að finna nýja- eða aðra leið.
Því er ekki hægt að vinna frek-
ar að málinu fyrr en fyrir liggur
hvort leyft verður að fara þessa
leið eða ekki.“      – hj@bb.is

„Ekki það að ég sé að mælast til þess að allir séu eins, alls
ekki, en sjónvarpsþættirnir Út og suður eru sérkennilega þjóð-
legir. Þetta virðist vera svona klassísk aumingjadýrkun eins og
maður hefur ekki séð síðan Stiklur Ómars Ragnarssonar voru
upp á sitt besta. Á köflum voru þær eins og dýragarður – þegar
best lét voru ferðamenn meira að segja farnir að henda banönum
inn á túnið hjá Gísla í Uppsölum.

Ef Íslendingar sjá fólk sem er með fullu viti verða þeir grænir
af öfund og byrja snimendis að níða af því skóinn, en þeir gapa
hins vegar þegar þeir sjá aumingja. Þá meina ég aumingja í
nokkuð góðri og víðri merkingu þess orðs. Eins og bent hefur
verið á eru bókmenntir þjóðarinnar fullar af aumingjadýrkun.
Stærstu aumingjarnir eru án efa Bjartur í Sumarhúsum og
Ólafur Kárason.

Lið Boltafélag Ísafjarðar
sigraði lið Hamars í Hvera-
gerði með fjórum mörkum
gegn engu á Torfnesvelli á
föstudagskvöld. BÍ er nú efst í
B-riðli 3. deildar Íslandsmóts-
ins í knattspyrnu. Srdan Skor-

ic, Hálfdán Daðason, Pétur
Georg Markan og Halldór Ingi
Skarphéðinsson skoruðu mörk
BÍ.

Daginn eftir sigraði lið
UMFB í Bolungarvík gestina
frá Hveragerði á Skeiðsvelli í

Bolungarvík. Leiknum lauk
með þremur mörkum Bolvík-
inga gegn einu marki Ham-
arsmanna. Mörk UMFB skor-
uðu þeir Pétur Geir Svavars-
son sem skoraði tvö mörk og
Óttar Kristinn Bjarnason sem

skoraði eitt mark.
Lið BÍ hefur nú leikið fimm

leiki í B-riðli 3. deildar og er
efst með 12 stig. Lið ÍH er í
öðru sæti með 11 stig. Bolvík-
ingar eru í þriðja sæti með sjö
stig en þeir eiga leik til góða.

Lið BÍ og UMFB sigruðu
B-riðill 3. deildar Íslandsmótsins í knattspyrnu

Á sunnudag efndi sr. Magn-
ús Erlingsson, sóknarprestur
Ísfirðinga, til helgistundar í
Naustahvilft í fjallinu Erni
ofan byggðar á Ísafirði og tóku
um 65 manns þátt. Ungir sem
aldnir nutu þess að tilbiðja
Guð sinn undir heiðbláum

himni og skínandi sól. Allir
sungu af hjartans lyst og Hulda
Bragadóttir, organisti, lék und-
ir á rafmagnsferðaorgel. Í lokin
stóðu allir upp og sungu „Í
faðmi fjalla blárra“ og átti það
einstaklega vel við á þessum
stað, eins og segir í frétt á

heimasíðu Ísafjarðarkirkju.
Þar kemur fram að yngsti

þátttakandinn var hin fimm
mánaða gamla Jóhanna Sig-
ríður Hilmarsdóttir sem var
þarna með foreldrum sínum
og ættingjum en elstur var lík-
lega Haraldur Magnússon, 75

ára gamall.
Nánar er sagt frá helgistund-

inni á heimasíðu Ísafjarðar-
kirkju og á heimasíðu Bók-
hlöðunnar-Pennans er hægt að
skoða hringsjármynd sem var
tekin í Nausthvilft við þetta
tækifæri.      – kristinn@bb.is

Helgistund undir berum himni
Sr. Magnús Erlingsson predikar í Naustahvilft með Eyrarfjall í baksýn. Mynd: Hrafn Snorrason.

,,Það verða margir járnklumparnir á kambinum eftir tíu
ár“, var haft eftir góðum og gegnum formanni um það
framtak Árna Gíslasonar að setja tveggja hestafla Möller-
upsvél í sexæringinn Stanley, en að þeim tíma liðnum taldi
formaðurinn að búið yrði henda bátavélunum á land og
menn sestir á ný undir árar.

Fullyrða má að með ísetningu vélar í bát þeirra Árna
Gíslasonar og Sophusar Nielsen var tekið stærra skref í
þróun útgerðar á Íslandi, en nokkurn óraði fyrir. Ekki skorti
þó efasemdirnar.

Áræði frumkvöðla er ekki alltaf metið að verðleikum.
Nöfn og afrek falla fljótt í gleymskunnar dá. Því er fagnaðar-
efni þegar forustu Ísfirðinga í íslenskri útgerðarsögu er
minnst með fallegu listaverki, sem um ókomin ár mun
verða íbúum og gestum Ísafjarðarbæjar til augnayndis.

Sögufélagi Ísfirðinga ber hróður fyrir frumkvæði að
minnismerki um vélvæðingu bátaflotans, sem hófst hér á
Ísafirði. Og þakka ber öllum þeim er lögðu málinu lið.

Er þetta trúverðugt?Er þetta trúverðugt?Er þetta trúverðugt?Er þetta trúverðugt?Er þetta trúverðugt?
Nýverið kynnti Hafrannsóknastofnun skýrslu sína um

ástand nytjastofna sjávar og aflahorfur fiskveiðiárið 2004/
2005. Enn eina ferðina biðu menn sýnilegs árangurs af 20
ára veiðistjórn yfirvalda. En hver skyldi uppskeran vera?
Lítum á nokkrar fyrirsagnir á einni og sömu síðu Morg-
unblaðsins (8.þ.m) tengdar skýrslu Hafrannsóknastofnunar:

Forstjóri Hafró: Mikil óvissa um framtíð þorskstofns
Sjávarútvegsráðherra: Erum að ná árangri.
Formaður LÍÚ: Veldur vonbrigðum.
Forseti Farmanna- og fiskimannasambandsins: Fátt kemur

á óvart.
Meðalþyngd þorsksins minnkar verulega.
Og nú óttast menn hrun loðnustofnsins. Enda er haft eftir

forstjóra Hafró að ,,loðnustofninn (sé) í raun í uppnámi,
(og) misheppnaðar mælingar á ókynþroska loðnu á undan-
förnum misserum sköpuðu mikla óvissu um framvindu
þorskstofns,“ Mbl. 8.júní.

Eru forstjóri Hafró og ráðherrann að tala um sömu skýrsl-
una? Forstjórinn segir mikla óvissu um framtíð þorskstofns-
ins og vöxtur hvers einstaklings fari minnkandi. Ráðherrann
segist vera að ná árangri! Breytir skýrsla Hafró um innihald
eftir því með hvaða gleraugum hún er lesin?

s.h.
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Ekki spurning um
heimsyfirráð eða dauða

– hjá ísfirsku rokksveitinni Spaztízkum RaunveruleikaRokkið á sér skjól í bílskúr-
um landsins og hefur lifað af
diskó, raftónlist og hvers kyns
tískubylgjur. Hver kynslóð
elur af sér öfluga hreyfingu
rokksveita sem spretta upp úr
grasrótinni þess á milli. Þeir
Ásgeir Helgi Þrastarson,
Hannes Már Hávarðarson,
Gunnar Jónsson og Stefán
Reyr Sveinbjörnsson luku
skyldunáminu frá Grunnskól-
anum á Ísafirði í vor og hafa í
tæp tvö ár glímt við rokkið
undir merkjum Spaztízks
raunveruleika. Um gítarleik-
inn sjá Ásgeir og Hannes,
Gunnar plokkar bassa og
Stefán Reyr ber húðir.

Hljómsveitin hefur haft æf-
ingaraðstöðu í félagsmiðstöð-
inni á Ísafirði en fyrir stuttu
fluttu þeir sig yfir í kjallara
ungmennahússins Gamla apó-
teksins. Hljómsveitin hóf
göngu sína fyrir tæpum tveim-
ur árum undir nafninu Eik en
síðar komust strákarnir að raun
um að samnefnd súpergrúppa
hafði starfað á áttunda áratug
síðustu aldar og því var ekki
um annað að ræða en fá sér
nýtt nafn.

E.t.v. má segja að Spaztízk-
ur Raunveruleiki hafi verið að
koma út úr bílskúrnum og fram
í dagsljósið á undanförnum
mánuðum en þeir tóku m.a.
þátt í músíktilraunum Tóna-
bæjar í vetur við góðan orðstír.

Þá héldu þeir tónleika í sal
Grunnskólans á Ísafirði í vetur
með reykvísku hljómsveitinni
Noise þó aðsóknin hafi ekki
verið eins og þeir vonuðust
eftir. Nú síðast léku þeir á loka-
balli Grunnskólans á Ísafirði
og auk þess er hægt að nálgast
upptökur af lögum þeirra á
internetinu.

Ásgeir Helgi Þrastarson
upplýsti blaðamann um gang
mála hjá Spaztízkum Raun-
veruleika. Hvernig skyldi
hljómsveitinni hafa vegnað á
músíktilraunum.

„Það var náttúrlega ofsalega
gaman að taka þátt en við lent-
um á langerfiðasta kvöldinu
með langbestu hljómsveitun-
um. En þetta var frábært, við
kynntumst t.d. fullt af hljóm-
sveitum og náðum þannig ein-
hverjum tengslum sem á ör-
ugglega eftir að koma sér vel
ef við förum að spila eitthvað
fyrir sunnan.“

Allt þétt og töff en ...Allt þétt og töff en ...Allt þétt og töff en ...Allt þétt og töff en ...Allt þétt og töff en ...

– Hvernig viðtökur fenguð
þið svo?

„Ég held að þær hafi bara
verið ágætar. Það var skrifað
um okkur í Mogganum og á
mp3.is og við vorum mjög
sáttir við þær umsagnir.“

– Um frammistöðu hljóm-
sveitarinnar í músíktilraunum
hafði Árni Matthíasson þessi

orð í Morgunblaðinu: „Fyrsta
sveit á svið, Spaztízkur Raun-
veruleiki, gaf tóninn með þéttri
og góðri rokkkeyrslu. Sérstak-
lega var fyrra lagið skemmti-
legt, en góður trommuleikur
bjargaði því sem bjargað varð
í seinna laginu sem endaði
með miklu rafgítarsvalli.“
Thelma Wilson, gagnrýnandi
mp3.is, var sannfærð um að
hljómsveitin kæmist í úrslit.
„Spaztízkur Raunveruleiki
steig á svið og ég var staðráðin
á því að miðað við síðustu
undankvöld mundi þetta band
komast áfram „einn tveir og
tíu“. En þrátt fyrir efnileika
þessa bands voru þeir því mið-
ur ekki nógu góðir né frum-
legir fyrir þetta kvöld. Það má
telja fullt af böndum sem stóðu
sig frábærlega. Einnig var
þetta kvöld söngvaranna. Síð-
ustu tvö kvöldin gat maður
stundum fundið til með litlu
söngvurunum sem skríktu
einhver óhljóð í mækinn en á
þessu kvöldi var allt gjör-
breytt. Fyrir hlé var mjög fínt.
Spaztízkur Raunveruleiki
byrjaði vel grípandi lög, góður
söngur, efnilegir hljóðfæra-
leikarar allt þétt og töff.... það
vantaði bara frumleika.“

Erfitt að haldaErfitt að haldaErfitt að haldaErfitt að haldaErfitt að halda
tónleikatónleikatónleikatónleikatónleika

– Hvað eru þið búnir að
starfa lengi?

„Hljómsveitin er búin að
vera til rétt um tvö ár en hún
hefur ekki verið virk allan
þann tíma. Þessi hugmynd
kviknaði hjá mér og nokkrum
strákum að stofna hljómsveit
en var aldrei neitt meira úr því
fyrr en í haust þegar við byrj-
uðum í tíunda bekk. Þá fengum
við inni í félagsmiðstöðinni
og fórum að æfa af krafti.“

– Hvað varð kveikjan að
því að þið ákváðuð að drífa
ykkur af stað?

„Þegar við stofnuðum
hljómsveitina þá var æfingar-
aðstaða aðal vandamálið. Síð-
an leituðum við til Jóns
Björnssonar, forstöðumanns
félagsmiðstöðvarinnar, og
fengum að vera þar inni. Núna
erum við reyndar fluttir í
Gamla apótekið þar sem við
erum í kjallaranum og höfum
getað æft mikið meira í kjöl-
farið.“

– Hvernig tónlist eruð þið
að spila?

„Það má kannski kalla það
tilraunakennt rokk. Við erum
samt í miklum tónlistarhug-
leiðingum og erum jafnvel að
hugsa um að breyta um stefnu
en það á allt eftir að koma í

Tilboð óskast
Tilboð óskast í háþrýstiþvott, múrviðgerð-

ir, Silan böðun og málun stöðvarhúss Mjólk-
árvirkjunar í Arnarfirði.

Helstu magntölur eru:
Veggfletir, 585 m²
Bitar, 201 m²
Vatnsbretti,  48 m
Sprunguviðgerðir  50 m

Verkinu skal lokið 1. september 2004.
Frá og með mánudeginum 14. júní 2004

verða útboðsgögn afhent á skrifstofu Orku-
bús Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafjörður.

Tilboðum óskast skilað á sama stað, fyrir
kl. 14:00 þriðjudaginn 29. júní nk. þar sem
þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda
sem þess óska.

Orkubú Vestfjarða
– beislað náttúruafl

ljós.“
 – En hvernig hefur gengið

hjá ykkur að spila, hafið þið
haft einhvern vettvang til að
koma fram?

„Það hefur reynst erfitt að
halda tónleika, það hefur eng-
inn mætt. Eiginlega eini vett-
vangurinn fyrir hljómsveitir til
að koma fram þar sem fólk
mætir það eru böll og við vilj-
um ekki vera ballhljómsveit.

Við héldum tónleika 2. apríl
með hljómsveitinni Noise úr
Reykjavík og vorum mjög
hissa á því hvað mættu fáir.
Gott kerfi, gott sánd og mikið
fjör en það virðist samt ekki
höfða til fólks.“

– Er e.t.v. lítil hefð í bænum
fyrir tónleikahaldi óháðra
rokksveita?

„Já algjörlega, sennilega er
þetta alltof lítill bær til að halda
uppi tónleikasenu.“

Meira rokk!Meira rokk!Meira rokk!Meira rokk!Meira rokk!

– Er gróska í hljómsveitar-
starfi í bænum um þessar
mundir, hvað segið þið um
það?

„Já það er töluvert af hljóm-
sveitum í gangi. Fyrir utan
okkur er önnur hljómsveit í
skólanum sem heitir Apollo
og er orðin talsvert þekkt núna.
Síðan eru rappararnir og fullt
af litlum hljómsveitum að
byrja. Þannig er allskonar
grúsk og pælingar í gangi og
gæti vel farið svo að eftir nokk-
ur ár yrði komin upp ansi líf-
lega flóra af hljómsveitum.“

– Væri hægt að gera eitthvað
til að efla hljómsveitarstarf í
bænum og draga þessa grósku
betur fram í dagsljósið?

„Ég held að það væri stór-
gott að halda meira af tónleik-
um svona svipað og rokkhá-
tíðin Aldrei fór ég suður þar
sem er frítt inn og fólk
skemmtir sér. Það er mjög
sniðugt til að kynna það sem
er í gangi en sennilega þurfa
alltaf að vera einhver fræg nöfn
til að draga fólkið að eins og
var á Aldrei fór ég suður.“

– En hvað er framundan hjá
ykkur í hljómsveitarstarfinu?

„Ætli það sé ekki að spila,
semja, hafa gaman að þessu
og vonast til þess að eitthvað

gerist í framtíðinni. Fyrst og
fremst er þetta áhugamál hjá
okkur og málið að hafa gaman
af. Ég held að málið sé frekar
að hafa gaman af þessu stússi
meðan á því stendur frekar en
að stilla þessu upp sem spurn-
ingu um heimsyfirráð eða
dauða.“

– Hljómsveitin byggist fyrst
og fremst á hefðbundinni
hljóðfæraskipan, þið hafið
ekkert verið á elektrónískum
nótum er það?

„Nei við höfum ekki efni á
því í fyrsta lagi, svona raftón-
listargræjur eru svo dýrar. En
við hlustum alveg á þannig
tónlist og spáum í henni.
Þannig er allt í gangi hjá okk-
ur“, sagði Ásgeir Helgi Þrast-
arson, gítarleikari í Spaztísk-
um Raunveruleika.“

Þeim sem vilja fræðast
meira um hljómsveitina er
bent á heimasíðu hennar www
.sp-r.tk þar sem m.a. má lesa
fréttir af hljómsveitinni, rýna
í texta, skoða myndir, og m.a.s.
hlaða niður nýjustu lögunum
á mp3 sniði.
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Ekki láta fjallahringinn byrgja
Ingibjörg Jónsdóttir er fjölmenntuð og reyn-

slurík kona. Sveitastúlka úr Kjósinni sem eftir
stúdentspróf í Menntaskólanum í Reykjavík

lagði leið sína í lýðháskóla í Finnlandi. Dvölin
þar varð til þess að hún lagði fyrir sig sænsku í
Háskóla Íslands þegar hún kom heim. Án þess

að stefna að því fékk hún vinnu hjá forsætis-
ráðuneyti Íslands. Rómantíkin blómstraði á

Ísafirði og hún hitti mann sinn, Axel Jóhanns-
son, er hún var í sumarstarfi fyrir vestan 1992.
Saman áttu þau heima á mölinni og hún var að

vinna hjá  forsætisráðuneytinu er þau eignuðust
soninn Jóhann. Þá var komið að enn einni

bugðunni á veginum og lá leiðin vestur á Ísa-
fjörð í heimahaga eiginmannsins.

„Mesti munurinn er á nátt-
úrunni og veðurfarinu. Í Finn-
landi er allt skógi vaxið og
svo eru það vötnin. Það eru
engar ýkjur að Finnland sé
þúsund vatna landið. Veður-
farið er einnig ólíkt okkar. Það
getur orðið alveg rosalega kalt
og frostið farið niður fyrir 20
gráður en þá er oftast logn.
Veturinn verður heldur ekki
eins snjóþungur og hér á landi.
Sumrin hins vegar eru miklu
hlýrri, það er meira megin-
landsloftslag þar.

Annars náum við Íslending-
ar mjög vel til Finna. Það er
eitthvað sem er eins í sálinni.
Ég get ekki alveg fest hendur
á því hvað það er. Þeir eru
óheflaðari en til dæmis Svíar
og Danir, kannski þess vegna
sem við náum ágætlega sam-
an. Finnland er auðvitað stærra
land. Þegar ég bjó í Finnlandi,
þá réðust Rússar inn í eitt af
Eystrasaltsríkjunum. Þá fann
ég fyrir því hve Finnar hafa
lifað mikið í skugga Rúss-
lands. Þó að það breyttist tölu-
vert þegar Berlínarmúrinn féll,
þá var titringur í þjóðfélaginu
yfir innrásinni í Eystrasalts-
ríkið. Einhver hræðsla sem
kannski er ekki skrýtið í ljósi
sögunnar. Finnar eru mjög al-
vörugefin þjóð en það er eng-
inn sláandi munur á þjóðar-
lund okkar, þó þeir séu kannski
ekki eins líkir okkur og Fær-
eyingar sem eiga mun meira
sameiginlegt með okkur því
þeir eru eyjaskeggjar eins og
við. Finnland er hluti af meg-
inlandi, hluti af einhverju
stærra. Þrátt fyrir það ná Finn-
ar og Íslendingar einhverra
hluta vegna vel saman.

Ég var í lýðháskóla í  Borgå
sem er að hálfu sænskumæl-
andi og að hálfu finnskumæl-
andi. Ég var að læra matreiðslu
og listgreinar, bara eitthvað
að leika mér og ég lærði sæn-
sku í leiðinni. Það varð til þess
að ég fór í sænsku í Háskóla
Íslands þegar ég kom heim.
Þá var ég ekkert að spá í það
hvað ég gæti farið að vinna
við þegar námi væri lokið. Það
var kreppa á atvinnumarkað-
inum og kannski ekki margir
möguleikar fyrir manneskju
með BA-próf í sænsku að fá

Á of beinni brautÁ of beinni brautÁ of beinni brautÁ of beinni brautÁ of beinni braut
– Hvernig líkar þér að búa á

Ísafirði?
„Á Ísafirði er alveg yndis-

legt að búa. Umhverfið er
mjög barnvænt og þægilegt.
Við fluttum til Ísafjarðar fyrir
næstum þremur árum og það
sem ég saknaði mest frá
Reykjavík var fjölskyldan og
vinirnir og svo auðvitað kaffi-
húsin! Það hefur nú aldeilis
verið bætt úr því síðan og orðið
mikil framför í þeim geira hér
í bæ. Mér finnst ósköp nota-
legt að geta kíkt út á kaffihús
með vinum mínum, fengið
mér súpu í hádeginu eða rauð-
vínsglas að kvöldi til, bara
eftir því hvernig liggur á mér.
Það skiptir miklu máli þegar
maður flytur búferlum, að
treysta á sjálfan sig. Að koma
sér út og kynnast nýju fólki.
Maður er manns gaman. Við
áttum reyndar góða vini hérna
áður en við fluttum. Við höf-
um líka kynnst nýju fólki. Það
hefur verið allur gangur á því.

Samfélagið hefur tekið vel
á móti okkur. Lýsandi dæmi
um það er þegar Sigga Maja,
mamma vinar Axels, sá okkur
í fyrsta sinn er við fluttum í
bæinn. Hún kom hjólandi í
kalsaveðri og um leið og hún
sá okkur hrópaði hún: Vel-
komin heim! Hún stökk af
baki og faðmaði okkur og
kyssti. Svona fallega tók fólk
á móti okkur. Allir svo glaðir
þegar brottfluttir flytja aftur
til Vestfjarða – að fá börnin
heim“, segir Ingibjörg og hlær
dátt. „Ástæðan fyrir því að
við fluttum var einfaldlega sú
að okkur langaði að breyta til.
Við vorum komin á allt of
beina braut. Ég var að vinna í
forsætisráðuneytinu og Axel
á verkfræðistofu. Komin með
barn og skutbíl, næst var bara
að huga að borðstofuborði og
sumarbústað!“ segir Ingibjörg
og brosir út í annað.

Finnar og Íslend-Finnar og Íslend-Finnar og Íslend-Finnar og Íslend-Finnar og Íslend-
ingar ná vel samaningar ná vel samaningar ná vel samaningar ná vel samaningar ná vel saman

– Nú dvaldir þú eitt ár í
Finnlandi. Hver finnst þér vera
mesti munurinn á Finnlandi
og Íslandi?

vinnu en eftir tvo mánuði
bauðst mér starf hjá hinu opin-
bera.

Skrifaði ræðurSkrifaði ræðurSkrifaði ræðurSkrifaði ræðurSkrifaði ræður
fyrir ráðherrafyrir ráðherrafyrir ráðherrafyrir ráðherrafyrir ráðherra

– Hvernig var að vinna fyrir
hið opinbera?

„Ég var að vinna í forsætis-
ráðuneytinu á skrifstofu sem
heitir Norðurlandaskrifstofan.
Hún sinnir samstarfsmálum
Norrænu ráðherranefndarinn-
ar á vegum íslensku ríkis-
stjórnarinnar og er frekar sjálf-
stæð. Þar sem forsætisráðu-
neytið er í litlu húsnæði vorum
við í bakhúsi á Hverfisgötu 6.
Ég vann hjá skrifstofunni í
næstum 7 ár og vann við fjöl-
breytt verkefni eins og til að
mynda að skrifa ræður fyrir
ráðherra, undirbúa fundi og
ferðir, þýða og skrifa greinar
og kafla í skýrslur og bara hitt
og þetta. Það var mjög náið
samstarf á skrifstofunni og
með aukinni reynslu fékk
maður að spreyta sig á meira
krefjandi og skapandi verk-
efnum, sem var mjög
skemmtilegt. Það er líka
mjög gaman að vinna í
þessu pólítíska um-
hverfi, það eru margir
sem halda að stjórn-
sýslan sé leiðinleg en
hún er þvert á móti
mjög lifandi og
skemmtilegur starfs-
vettvangur. Enda
þóttist ég himin
höndum hafa tekið
er ég datt niður á
námið sem ég er í
núna, meistaranám
í opinberri stjórn-
sýslu.

Námið ogNámið ogNámið ogNámið ogNámið og
framtíðinframtíðinframtíðinframtíðinframtíðin
– Nú ert þú í

fullu fjarnámi.
Áttu mikið
eftir?

„Ég stefni
á að klára
fyrir næstu
jól. Nú á ég
bara mast-
ersritgerð-
ina eftir.
Það þýðir
ekkert ann-
að en að
taka þessu
sem vinnu,
bara keyra
á þetta á
fullu. Þá eru
það bara átta
til níu tímar á
dag í einhverja
mánuði.

Námið byggist á mik-
illi verkefnavinnu og lest-
ri og það er hægt að gera
hvar sem er. Ég hef tekið
hluta námsins í fjarnámi,
þar sem fyrirlestrar eru tekn-

ir upp og maður getur spilað
þá beint af Netinu. Svo hef ég
sótt umræðutíma og haldið
fyrirlestra í fjarfundi og eins
hef ég tekið einhverja kúrsa
utanskóla í samstarfi við
kennara sem margir hafa unnið
við opinbera stjórnsýslu sjálf-
ir. Sjálf fékk ég starfsreynslu
mína metna sem einingar og
gat því hlaupið yfir þann hluta
námsins. Fræðslumið-
stöðin hefur
verið mér at-
hvarf á álags-
tímum eins
og þegar
próf eru í
nánd enda
er þar gott
tölvuver og
fínar net-
tengingar.
Fjarkennsla
hefur reynst
mér góður
kostur. Náms-
mannalífið býð-
ur upp á visst
frelsi. Ég get tekið
mér frí ef

þörf er fyrir hendi, sem bitnar
þá ekki á neinum nema sjálfri
mér. Það er gaman að vera
alltaf að fást við ný verkefni
og hitta nýtt fólk. Ekki þar
fyrir að það getur vinna líka
boðið upp á ef hún er áhuga-
verð. Að sjálfsögðu hefur
námið líka sína galla, auraleysi
og þetta eilífa samviskubit ef
maður liggur ekki stöðugt yfir

bókunum.
Það verður

bara að koma í ljós
hvað námið leið-
ir af sér. Ég hef
svo sem engar
áætlanir nema
bara að finna
mér skemmti-
lega vinnu.
Auðvitað væri
gaman að fara
að vinna fyrir
bæinn eða rík-
ið. Ég hef ekki
áhyggjur eins

og er“, segir
Ingibjörg

afslöppuð, greinilega kona
sem lætur áhyggjur bíða síns
tíma.

Söngur er sálar-Söngur er sálar-Söngur er sálar-Söngur er sálar-Söngur er sálar-
og líkamsræktog líkamsræktog líkamsræktog líkamsræktog líkamsrækt

– Nú ert þú farin að læra
söng. Er það eitthvað sem þig
langar að leggja fyrir þig?

„Ég er nú haldin of miklum
sviðsskrekk til að ætla mér
frama á því sviði,“ segir Ingi-
björg og hlær. „Ég hefði þó
viljað uppgötva sönginn fyrr.
Það hefur gefið mér heilmikið
að hafa alltaf einhvern fastan
stað til að mæta á í hverri viku
og hitta kennarann og fólkið
sem er með mér í samsöng. Ég
hugsa ekki um neitt annað
meðan ég er að syngja og þetta
er bara eins og „þerapía“, næst-
um eins og jóga, sálar- og
líkamsrækt. Ég byrjaði nú bara
á þessu í haust að gamni mínu
með vinkonu minni. Hún
þurfti að hætta og þá hélt ég
áfram ein og nú er ég búin að
taka annað stig í söngnáminu.

Stefnan er að halda ótrauð
áfram.

Ekki látaEkki látaEkki látaEkki látaEkki láta
fjallahringinnfjallahringinnfjallahringinnfjallahringinnfjallahringinn

stöðva þigstöðva þigstöðva þigstöðva þigstöðva þig

– Finnst þér
Ísafjörður bjóða
upp á framtíðar-
frama?

„Það getur vel
verið að ég finni
starf sem hentar
mér. Það er alltaf
einhver hreyfing
á vinnumarkað-
inum. Þetta er
spurning um hug-
arfar, hvort þú
ætlir að láta þenn-
an fjallahring
byrgja þér sýn,
hvort þú sérð
möguleikana. Nú
er til dæmis hægt
að stunda hérna
nám og taka alls
kyns námskeið.
Það hefur verið
algjör sprenging í
fjarnámi frá alda-
mótunum. Ég
horfi björtum aug-
um á þá þróun og
vona bara að hún
haldi áfram. Það
væri samt gaman
að sjá meiri þró-
un í endurmennt-

un eins og End-
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rgja þér sýn

urmenntunarstofnun Háskóla
Íslands hefur verið að bjóða.
Það ætti að vera hægt að sækja
um námskeið í endurmenntun.
Ég hef heyrt marga tala um
það að þeir hefðu áhuga á því,
allt frá stjórnunarnámskeiðum
til þess hvernig á að gera
skattaskýrsluna, lesa Njálu eða
bara allt milli himins og jarðar.

Ég var verkefnisstjóri við
gerð Handbókar Ísafjarðar-
bæjar í fyrra. Þar kemur meðal
annars fram að menntunarstig
á Vestfjörðum sé talsvert læg-
ra en víðast hvar annars staðar
á landinu. Ég hef mikið velt
því fyrir mér hvað sé orsök og
hvað afleiðing í  því máli.
Hvort það séu ekki störf hér
vestra fyrir menntað fólk, eða
hvort hér séu lægri laun í boði
fyrir sambærilega vinnu og á
þéttbýlli svæðum á landinu.
Þetta getur að mínu mati orðið
vítahringur, lægra menntun-
arstig leiði til þess að minna
framboð af störfum sé á staðn-
um og það aftur leiði til þess
að fólki finnist það ekki girni-
legt að flytja hingað. Að hér
séu ekki störf við allra hæfi.
Einn liður í þessu, held ég, er
að nám á háskólastigi hefur

ekki verið í boði. Með auknu
framboði í fjarnámi sjá menn
kannski aukin sóknarfæri,
öðlast eitthvað meira sjálfs-
traust. Það á að minnsta kosti
við um mig sjálfa. Ég vona að
ramminn utan um fjarnámið
verði sterkari. Meiri stuðning-
ur bjóðist fjarnemendum í
framtíðinni og kennarar fari
jafnvel að kenna héðan. Þeir
Smári Haraldsson og Brynjar
Ingason eru að vinna ótrúlega
gott starf í Fræðslumiðstöðinni
og ég vona að það styrkist
bara með tímanum.

Ég segi oft yngri frænkum
mínum og frændum sem eru
að fara út í nám, að hugsa ekki
of mikið um það hvort þau fái
nógu gott starf að námi loknu.
Velja frekar það sem höfðar
til þeirra og þau langar til að
læra. Það er oft eins og ef þú
fylgir hjartanu, þá rambarðu
inn á rétta braut einhvern veg-
inn.“

Svo sannarlega lítur út fyrir
að Ingibjörg hafi oftar en einu
sinni rambað inn á rétta braut.
Það fer ekki á milli mála að
hún er kona sem veit sínu viti
og tekur lífinu með hugarró.

– thelma@bb.is

Ísfirðingurinn Magnús
Sigurðsson dúx í MR

Dúx Menntaskólans í
Reykjavík þetta árið er

Magnús Sigurðsson. Með-
aleinkunn hans var 9,39 og

útskrifaðist hann af mála-
braut. Því er þetta nefnt

hér, að Magnús er fæddur
Ísfirðingur þótt hann sé al-
inn upp í Reykjavík, sonur

hjónanna Sigurðar Sig-
urðssonar kaupmanns og
Áslaugar Jóhannsdóttur

leikskólakennara. Önnur
börn þeirra hjóna eru Ásta,
sem er við nám í Kvenna-

skólanum og útskrifast
þaðan væntanlega á næsta

ári, og Grímur, sem er lög-
fræðingur hjá fyrirtækinu

Landslögum.
Sigurður Sigurðsson ólst
upp á Ísafirði hjá ömmu

sinni, Ástu Eggertsdóttur,
sem rak þar blómabúð um
áratugaskeið. Sigurður tók
við rekstrinum af henni og
hefur haldið rekstri blóma-

búða áfram eftir að hann
fluttist suður með fjöl-

skyldu sína árið 1986. Ásta
var gift Arngrími Fr.

Bjarnasyni ritstjóra, sem
var mjög þekktur borgari á

Ísafirði á sinni tíð. Hann
starfaði að fjölmörgum

bæjarmálum og þótti póli-
tískur í meira lagi.

Þegar blaðamaður BB
hafði samband við Magnús

á dögunum var hann að
búa sig til vinnu en í sumar
vinnur hann hjá Blómavali

í Reykjavík. Þar ræður
ríkjum sem kunnugt er

Kristinn Einarsson frá Ísa-
firði. Ég spurði Magnús

fyrst hvort hann hefði
unnið mikið við verslunar-

störf. Hann segist ekki
mikið hafa starfað við at-

vinnurekstur föður síns.
„Það er svo skrítið að ég

hef ekki unnið mikið í
kringum blómin hjá pabba.

Ég hef aðeins hjálpað
honum við framleiðsluna á
Þrumunni frægu sem hann
selur. Að öðru leyti hef ég
ekki komið mikið nálægt
hans rekstri.“ Hann segir
að sumarvinnan í Blóma-

vali hafi því komið ein-
göngu til vegna þess að

hann vantaði vinnu en ekki
vegna þess að hann hafi
einhver sérstök „blóma-

gen“ úr fjölskyldunni. „Ég
vann hjá Kidda í Blóma-

vali um jólin og líkaði það
nokkuð vel og því fór ég

aftur hingað. En síðar í
mánuðinum held ég til

Kanada á vegum Snorra-
verkefnisins, sem hefur

það að markmiði að treysta
böndin við Vestur-Ís-

lendinga og það verður án
efa mikið ævintýri.“

Magnús segir að árangur
hans í námi megi fyrst og
fremst þakka því að hann

fylgist vel með í kennslu-
stundum. „Ég held að ég læri

ekkert meira en aðrir, en ég
læri rétt og fylgist vel með í

tímum og held að það sé það
sem skiptir mestu máli. Í

kennslustundunum sjálfum
kemst maður að því hvað

það er sem kennarinn leggur
áherslu á og þá kemur hitt af

sjálfu sér“, segir Magnús.
Hvað við taki í námi segir

hann að eftir mikla umhugs-
un hafi hann ákveðið að

innrita sig í nám í íslensku
og bókmenntum við Háskóla
Íslands. „Ég skráði mig í 60

eininga nám í hvorri grein
þannig að ég tek tvöfalt BA-

nám. Það er fjögurra ára
nám. Mig langaði alltaf í

bókmenntafræðina en ákvað
að taka íslenskuna með. Ég
held að það sé praktískara.
Hvað ég kem síðan til með

að starfa við í framtíðinni
verður tíminn svo að leiða í

ljós.“ Trúlega verði það
kennslustörf eða störf tengd

útgáfu, segir hann.
Hann segist lengi hafa haft

mikinn áhuga á bókmenntum
og af því að menn séu að

velta ættfræði fyrir sér hljóti
það að vera arfur frá langafa

hans Arngrími. „Ég hef nú
reyndar ekkert lesið af því

sem hann skrifaði sjálfur en
hef lesið þjóðsögurnar sem

hann safnaði. Síðan var það
skemmtileg tilviljun, að

þegar ég var að vinna að rit-
gerð sem ég gerði í ritgerða-
samkeppni um heimastjórn-
artímann, þá datt ég niður á

nafn langafa. Kristján Al-
bertsson nefnir hann í ævi-
sögu sinni um Hannes Haf-

stein. Afi sagði frá því að
þegar hann vann í prent-
smiðjunni á Ísafirði sem

barn, þá hafi Hannes verið
mjög góður við sig. Þetta
nefnir Kristján sem dæmi

um það hversu barngóður
Hannes hafi verið. Að
rekast á þessa frásögn

langafa var mjög skemmti-
leg tilviljun.“ Þess má geta

hér að Magnús vann til
verðlauna í þessari sam-
keppni framhaldsskóla-

nema um heimastjórnar-
tímann. Magnús segist

samhliða miklum áhuga á
bókmenntum hafa skrifað

svolítið sjálfur en hvort
hann hafi einhverja

hæfileika á því sviði verði
að koma í ljós síðar. Fram-

tíðina segir hann óráðna
að öðru leyti en varðandi

það nám sem hann hafi
ákveðið. Hann sé ungur og

bjartsýnn Ísfirðingur.
Hann hafi ávallt litið á sig
sem Ísfirðing enda fæddur

á Ísafirði og hafi komið oft
þangað í heimsóknir síðan

hann fluttist suður.
– hj@bb.is

Magnús Sigurðsson.                                                                                      Ljósm: Spessi.
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Úlfar Ágústsson, framkvæmdastjóri Siglingadaga 2004 skrifar

Okkar næstu nágrannar
Frá því að Gunnbjörn kráka

fann Gunnbjarnarsker, sem
varð til þess að Eiríkur rauði
sigldi með flota sinn til Græn-
lands og settist þar að hefur
lítið farið fyrir umræðu á Ís-
landi um austurströnd þessarar
stærstu eyju heims. Má ef til
vill kenna um fjarlægðum, fá-
fræði og ísreki í Grænlands-
hafi. Menn þekkja selveiðar
Norðmanna og stakar fisk-
veiðiferðir Íslendinga síðla
sumars á síðustu öld.

Um aldir hefur lagnaðarís
vetrarins og rekísinn frá pólar-
svæðinu valdið miklum erfið-
leikum, enda hafa íbúarnir
þarna verið afar einangraðir.
Talið er að þeir hafi upphaflega
komið norðurleiðina vestan að
og haldið aðallega til á nyrðri
hluta svæðisins. Vitað er um
miklar mannvistarleyfar eftir
byggð þeirra við Mikiförð mitt
á milli Ammassalik og Scores-
bysunds, sem talið er að hafi
fallið með rányrkju Evrópu-
manna á selnum. Í dag er að-
eins tvö byggðasvæði á öllu
A-Grænlandi með heilsárs
byggð. Ammassalik með fjög-
ur þorp og einn bæ við sam-

nefndan fjörð alls um 3000
íbúar. Þar er Kulusuk þekktasti
staðurinn vegna flugvallarins
en bærinn þar sem tveir þriðju
íbúanna búa heitir Tassillaq
(1800 íb)

500 mílum norðar er svo
Scoresbysund eða Ittoqqor-
toormiut með um 450 íbúa.
Það sem fæstum er ef til vill
ljóst er að Ísafjörður er næsti
nágranni beggja þessara
byggða. Til Ittoqqortoormiut
eru um 270 mílur og til Amma-
ssalik um 350 mílur. Á milli
þeirra eru um 500 mílur og frá

syðri byggðinni til næstu
byggðar sem er reyndar Nan-
ortalik vinabær Ísafjarðar eru
um 400 mílur. Þaðan er svo
um 300 mílur til höfuðstaðar-
ins Nuuk. Austurströnd Græn-
lands er því að mestu ónýtt.
Þar liggja gífurlegir möguleik-
ar á sviði ferðamála, fiskveiða
og námavinnslu. Við það að
ísinn í Grænlandshafi er að
hverfa marga mánuði á ári eins
og Dr Þór Jakobsson veður-
og ísfræðingur mun væntan-
lega sína fram á á ráðstefnunni
um Siglingaleiðina milli Ís-
lands og Grænlands, á Ísa-
firði 20. júlí næstkomandi mun
ísfría tímabilið að meðaltali
lengjast með hverju árinu.

Við þessar breytingar er ná-
lægð Ísafjarðar við A-Græn-
land hugsanlega orðið að lykil-
atriði. Í dag er þessum svæðum
þjónað seinnipart árs af sjó frá
Álaborg í Danmörku með
tveim skipum og ærnum kost-
naði vegna fjarlægðar. Græn-
lendingar gætu með góðu móti
selt annað skipið og notað hitt
til vikulegra siglinga milli Ísa-
fjarðar, Ammassalik og Scor-
esbysunds og farið aukaferðir

norður með landinu eftir því
sem aðstæður leyfa. Frá Ísa-
firði er um sólarhringssigling
til Ittoqqortoormiut og innan
við þrjátíutíma sigling til
Ammassalik. Með vikulegum
siglingum má tengja a-græn-
lensku þorpin við flutninga-
kerfi Eimskipa með þeim hætti
að þau hefðu sömu möguleika
fyrir afurðir með sjófrakt til
Evrópu og Vestfirðingar. Með
sama hætti fengju þeir aðföng
mikið örar en nú er en til gam-
ans má geta þess að Gamli
sáttmáli, sem við gerðum við
Noregskonug 1262 um tvö
skip á ári gildir enn fyrir Ittoq-
qortoourmiut. Ef komið væri
á reglubundnu flugi frá Ísafirði
til staðanna á A-Grænlandi er
með sama hætti vegna nálægð-
arinnar hægt að bjóða upp á
miklu betri þjónustu. Með því
gætu Grænlendingarnir fengið
góða félagsþjónustu hér við
miklu betri aðstæður en í
Reykjavík eða Kaupmanna-

höfn. Stærsti þjóðgarður í
heimi er á A-Grænlandi norð-
an Scoresbysunds.

Nú stendur til að stækka
þjóðgarðinn suður að Scores-
bysundi. Við það mun eftir-
spurn eftir ferðum þangað
margfaldast að sögn sérfræð-
inga í ferðamálum norðurhjar-
ans. Þá er eðlilegast að mið-
stöð samgangna við svæðið
verði Ísafjörður. Til gamans
má geta þess, að Scoresbysund
er lengsti fjörður í heimi um
140 mílna langur, eða álíka og
að Eyjafjörðurinn næði suður
að Ingólfshöfða. Auk þess er
fjarðasvæði suður af firðinum
og honum tengt stærsta fjarða-
svæði í heimi.

Eitt af því fyrsta sem Græn-
lendingar ættu að gera er að
koma á fót fastri starfsstöð
Grænlendings á Ísafirði, sem
hefði yfirumsjón með aðgerð-
um og fylgdist með að farið sé
að reglum, í stað þess sem nú
er að menn fari um þetta stóra

land- og hafsvæði umsjónar-
laust til stórfelds skaða fyrir
framtíðina og tekjumissis fyrir
grænlensku landstjórnina. Í
aðra röndina má ætla að undan
ísnum sé nú að koma ýmislegt
fiskikyns.

Við Ísfirðingar eigum bæði
nóg af skipum og reyndum
sjómönnum til að aðstoða
heimamenn við að leita að
fiskimiðum og grundvalla
fiskveiðar og vinnslu. Þarna
er því um gríðarlega mikla
möguleika að ræða í atvinnu-
og byggðamálum fyrir þessar
þrjár nágranna jaðarbyggðir
við heimskautasvæðið. Ef
stjórnmálamenn, sem tala nú
mikið um samvinnu á vest-
norður svæðinu vilja, þá er
þarna verðugt verk að vinna,
sem gæti flutt fjölda starfa
norður á hjarann auk þess að
treysta verulega atvinnumögu-
leika á svæðinu. Hér er sannar-
lega verk að vinna. Skyldi ein-
hver nenna að sinna því?

Úlfar Ágústsson.

Elsti varðveitti vélbáturinn á Íslandi

Gestur sjósettur í
Víkinni á laugardag

Gestur frá Vigur, elsti varð-
veitti vélbáturinn á Íslandi, að
því best er vitað, verður vænt-
anlega sjósettur á ný í Bol-
ungarvík á laugardag. Ráðgert
er að för bátsins hefjist í Bol-
ungarvík kl. 10:00 og þaðan
verði siglt Ísafjarðar, Súða-
víkur og loks út í Vigur áður
en aftur verður snúið til Ísa-
fjarðar.

Byggðasafn Vestfjarða
ákvað árið 2002 að minnast
100 ára afmælis vélvæðingar
í íslenskri fiskiskipaútgerð

með því að ráðast í umfangs-
miklar viðgerðir á Gesti svo
að hann mætti sigla á ný, en
hann hafði þá staðið á þurru
landi í 14 ár. Til viðgerðarinnar
fékkst styrkur frá fjárveitinga-
nefnd Alþingis og var báturinn
fluttur á sinn upprunalega
byggingarstað, Bolungarvík.

„Þar hafa listasmiðirnir
Ragnar Jakobsson, Guðmund-
ur Óli Kristinsson og Guð-
mundur Jakobsson unnið frá-
bært verk við viðgerðirnar“,
segir Heimir Hansson, sagn-

fræðingur hjá Byggðasafni
Vestfjarða.

Nú þegar Gestur er orðinn
sjóhæfur á nýjan leik er stefnan
að hann verði framvegis hafð-
ur til sýnis á floti við sjó-
minjasafnið í Neðstakaupstað
á Ísafirði og í heimahöfn sinni
í Vigur. Vonir standa einnig
til þess að bjóða megi safn-
gestum upp á stuttar siglingar
með þessum sögufræga báti.
Gestur var smíðaður í Bolung-
arvík árið 1906 af Guðmundi
Sigurðssyni bátasmið.
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Kjörfundur í Ísafjarðarbæ
vegna forsetakosninga

26. júní 2004
Kjörfundur vegna komandi forsetakosninga fer fram laugardaginn

26. júní 2004. Kjörfundur hefst í öllum kjördeildum kl. 10:00 og
lýkur kl. 22:00.

Kosið verður í sex kjördeildum á eftirtöldum stöðum:

Ísafjörður (1.-3. kjördeild):
Kosið verður í íþróttahúsinu á Torfnesi. Þar verða þrjár kjördeildir

fyrir þá er búa á Ísafirði, Hnífsdal og Æðey.
Suðureyri (4. kjördeild):
Kosið verður í Félagsheimilinu á Suðureyri. Þessi kjördeild er fyrir

þá sem búa í Súgandafirði.
Flateyri (5. kjördeild):
Kosið verður í Grunnskólanum á Flateyri. Þessi kjördeild er fyrir

þá er búa í Önundarfirði.
Þingeyri (6. kjördeild):
Kosið verður í Félagsheimilinu á Þingeyri. Þessi kjördeild er fyrir

þá er búa í Dýrafirði, Arnarfirði og á Ingjaldssandi.

Athygli kjósenda er vakin á nýjum kjörstað á Ísafirði, þar sem
nú verður kosið í íþróttahúsinu á Torfnesi en ekki í Grunnskól-
anum á Ísafirði eins og áður hefur verið.

Sérstök athygli er vakin á því að kjósandi, sem ekki hefur
meðferðis persónuskilríki, getur átt von á því að fá ekki að
greiða atkvæði.

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar mun á kjördegi hafa aðsetur í íþrótta-
húsinu á Torfnesi. Símanúmer yfirkjörstjórnar á kjördegi verður 456
5260.

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar
Björn Jóhannesson,

Fylkir Ágústsson,
Smári Haraldsson.

Skúli Sigurður Ólafsson skrifar

Árum bætt við
lífið og lífi við árin

Þeir eru margir sem hafa
spurt mig í forundran á síðustu
vikum hvað ég sé eiginlega að
þvælast hér um göturnar á
stöðugum hlaupum. „Var ein-
hver að elta þig?“ spurði ágæt-
ur kórfélagi í Kammerkórnum
nú um helgina en hann hafði
fyrr um daginn séð til mín
fyrir utan Hnífsdal. Það er von
að menn spyrji. Ekki þarf að
leita langt aftur til þeirra tíma
er ég var lítt gefinn fyrir svona
puð og hefði vart farið að
spretta úr spori að tilefnis-
lausu. Ég gat þó svarað því til,
nokkuð hróðugur, að aldrei
þessu vant hefði einhver verið
að elta mig; hlaupafélagarnir
voru á hælum mínum a.m.k.
hluta leiðarinnar!

„Riddarar Rósu“„Riddarar Rósu“„Riddarar Rósu“„Riddarar Rósu“„Riddarar Rósu“
Þetta eru auðvitað hlaupafé-

lagarnir úr „Riddurum Rósu“
– hinu alræmda hlaupagengi
Ísfirðinga – sem veigra sér
ekki við að hlaupa út fyrir
mörk hreppa og sveitarfélaga
ef svo ber undir. Kempur þess-
ar hafa að sama skapi hlaupið
margan bjartsýnismanninn af
sér á síðustu árum. Þeir eru
ófáir sem hafa mætt í trimm-
gallanum, nýju hlaupaskónum
og með höfuðið fullt af fróm-
um áformum á þeim tíma sem
„Riddarnir“ koma saman – en
haltra svo í mark eftir ægilega
píslargöngu um holt og hæðir.
Þegar harðsperrur og hælsæri
bætast ofan á vonbrigðin er
ekki að undra þótt margur hafi
komist að því að þetta sport sé
ekkert fyrir sig og hreinlega
lagt skóna á hilluna. Já, hópur
þessi hefur margt á samvisk-
unni.

Tilgangur þessarar greinar
er þó sá að hvetja fólk til þess
að slást í hópinn enda held ég
að „Riddararnir“ hafi lært sína
lexíu og ég veit að þeir vilja
gjarnan bjóða nýjum félögum
til þátttöku. Tilefnið er svo
það að senn er ár liðið frá því
ég byrjaði að hlaupa af ein-
hverri alvöru en það var ein-
mitt í Óshlíðarhlaupinu í fyrra
sem formlegur hlaupaferill
minn hófst. Fram að því hafði
ég skokkað svolítið í Svíþjóð
og hér á Ísafirði en ekki meira
en svo að mér þótti það hálf-
gerð fífldirfska að leggja út í
hálfmaraþon.

Lagt í ÓshlíðinaLagt í ÓshlíðinaLagt í ÓshlíðinaLagt í ÓshlíðinaLagt í Óshlíðina

Þegar dagurinn loks rann
upp mætti hópurinn niður á
Silfurtorg þar sem rútan beið.
Með rútunni myndum við
halda til Bolungarvíkur þaðan
sem lagt yrði af stað. Ég reyndi
af fremsta megni að sýnast
fagmannlegur en sá fljótt að
erfitt yrði að fela viðvanings-

Skúli Sigurður Ólafsson.
braginn. Það gerði útslagið
þegar ég setti rásnúmerið á
bakið á mér og einhver spurði
mig hvort ég ætlaði að bakka í
mark. Tímamælingar fara jú
þannig fram að myndbandsvél
filmar viðkomandi númer þeg-
ar menn koma yfir marklínuna
og því er betra að hafa miðann
framan á sér.

Svo steig hópurinn upp í
rútuna, í marglitum hlaupaflík-
um, með „skjöplur“ á höfðinu,
hlaupaúr/púlsmæla um úlnlið-
inn, drykkjarbelti um sig miðja
og í fínustu hlaupaskóm. Á
leiðinni snerust samræðurnar
um hitt og þetta maraþon-
hlaupið, um skóna og fæðubót-
arefnin og menn m.a.s. gáfu
hver öðrum „sjúss“ af orku-
drykkjum. Það var eins og við
værum á leiðinni á sveitaball.

Markmiðið mitt var ofurein-
falt. Mér var slétt sama í hvaða
sæti ég yrði og hversu lengi
það tæki mig að hlaupa þennan
21 km. ég skyldi bara komast
í mark á tveimur jafnfljótum.
Það hafðist líka. Kemst þótt
hægt fari – ég fór þetta á tveim-
ur tímum og sex mínútum
betur og var síðastur lang-
hlauparanna. Þetta var engu
að síður frábær reynsla og per-
sónulegur áfangi.

Skynsamleg áætlunSkynsamleg áætlunSkynsamleg áætlunSkynsamleg áætlunSkynsamleg áætlun
Eftir þetta byrjaði ég að

hlaupa með „Riddurum Rósu“
enda þótti mér félagsskapurinn
skemmtilegur – svona meðan
ég náði að halda í við hann. Ég
þóttist góður ef ég gat hlaupið
með hópnum fram til þess er
endasprettur hæfist en þá vissi
ég að kveðjustundin væri runn-
in upp.  Smám saman fann ég
hins vegar hvernig þrekið óx,
púlsinn varð alltaf fljótari nið-
ur eftir álag og sífellt lengdist
sá tími sem mér varð unnt að
hlaupa á skikkanlegum hraða.
Líðanin öll bar þess svo merki
sem ég presturinn hefði nú
mátt vita – að líkami okkar er
skapaður til noktunar. Reglu-
leg hreyfing bætir árum við
lífið – það hafa vísindin sann-
reynt – en hún bætir líka lífi
við árin.

Í vetur puðaði ég á hlaupa-

bretti nokkrum sinnum í viku.
Einnig hljóp ég með skokkhóp
Vesturbæjarlaugar er ég var í
Reykjavík en hlaupagikkjum
á höfuðborgarsvæðinu hefur
snarfjölgað á undanförnum
árum. Þegar hópurinn kom
saman í vor fékk ég það stað-
fest að erfiðið hafði borið ár-
angur. Nú hef ég getað notið
samvista við hlaupafélagana
alla leið í mark.

Á frábæru námskeiði hjá
hlaupadrottningunni Mörthu
Ernstdóttur í apríl lærðum við
hvernig á að byggja upp
hlaupaáætlun fyrir langhlaup
og hefur dagskrá æfinganna
breyst í samræmi við það. Nú
förum við rólega af stað en
svo eru ýmist teknir stuttir
sprettir, hlaupið með vaxandi
hraða eða hlaupið upp brekkur.
Síðasti hlutinn er tekinn rólega
og loks er teygt á öllum
vöðvum og sinum undir
(harð)stjórn Bobba.

Nýtt blóð vantarNýtt blóð vantarNýtt blóð vantarNýtt blóð vantarNýtt blóð vantar

Nokkrir nýliðar hafa bæst í
hópinn og er það mikið fagn-
aðarefni. Vandinn er hins veg-
ar sá að byrjendur eiga það til
að fara of geyst af stað. Hætt
er við því að þeir hlaupi of oft,
fari of hratt, teygi of lítið og
hvíli ekki nóg á milli. Þá
uppskera menn bara stirðleika
eða jafnvel meiðsl. Engin
ástæða er til þess að þeir sem
eru að stíga sín fyrstu skref
keyri sig út í félagi með þeim
sem hafa æft í lengri tíma.
Hins vegar er ómetanlegt að
hafa góðan félagsskap á hlaup-
unum, fá aðhald að ekki sé
talað um leiðsögn við teygjur
eftir æfingar.

Hópur eins og þessi þarf í
raun að vera tvískiptur. Best
er að allur hópurinn leggi ró-
lega af stað og svo séu tvær
mislangar og –erfiðar leiðir í
boði. Þá geta menn valið þá
leið sem þeim hentar. Þegar
leiðin er að baki koma menn
saman, teygja og eiga með sér
samfélag. Þeir sem finna sig í
þessu (kunna að meta öll lífs-
gæðin sem fylgja slíkri hreyf-
ingu!) geta smám saman aukið
álagið, hlaupið oftar og sett
sér háleitari markmið. Fyrst
er þetta svolítið þreytandi og
menn þurfa að beita sig hörðu
til þess að komast af stað – en
ég get vottað að senn kemur
að þeim tímapunkti að vilja-
styrkurinn fer allur í það að
halda sér á mottunni svo menn
fái nú þá hvíld sem til þarf.

Óshlíðarhlaupið 2004Óshlíðarhlaupið 2004Óshlíðarhlaupið 2004Óshlíðarhlaupið 2004Óshlíðarhlaupið 2004

Þann 26. þ.m. fer Óshlíðar-
hlaupið fram. Sá upphafsreitur
hefur reynst mér vel og hlakka

ég til þess að sjá hver tími
minn verður þetta árið. Boðið
er upp á þrenns konar vega-
lengdir; 5 km., 10 km. og 21
km. Þótt hvaða tímapunktur
sem er sé hentugur til þess að
byrja að hreyfa sig er ekki úr

vegi að miða við slíkan við-
burð. Menn velja sér þá vega-
lengd sem hentar forminu,
hlaupa ekki hraðar „druslan
dregur“ (svo vitnað sé í orðatil-
tæki Krumma) en setja sér það
markmið að koma á betri tíma

að ári eða hlaupa þá lengri
vegalengd.

Svo er bara að mæta á æf-
ingar hjá „Riddurum Rósu“ á
þriðjudögum og fimmtudög-
um kl. 18:15. Ykkur verður
tekið opnum örmum.

Knattspyrnuvöllurinn, við
hlið verslunarmiðstöðvar-
innar Ljónsins, á Skeiði í
botni Skutulsfjarðar verður
á næstunni breytt í skeiðvöll.
Þetta var ákveðið á fundi
íþrótta- og æskulýðsnefndar
Ísafjarðarbæjar fyrir stuttu.
Hestamannafélagið Hend-
ing sendi erindi til nefndar-
innar þar sem óskað var eftir
heimild til þess að breyta
honum í æfingavöll fyrir fé-
lagsmenn. Í erindi félagsins
kom fram að völlurinn yrði
girtur og svæðinu yrði haldið
snyrtilegu auk þess sem þrif-

ið yrði eftir hrossin.
Íþrótta- og æskulýðsnefnd

bókaði að hún sjái ekki mein-
bugi á því að hestamenn noti
völlinn á meðan sveitarfélagið
þurfi ekki að nýta hann í annað.
Nefndin áskilur sér þó rétt til
þess að segja notkuninni upp
með 6 mánaða fyrirvara og
setur skilyrði fyrir því að svæð-
ið verði alltaf snyrtilegt og
þrifið eftir hrossin, eins og
segir í bókun nefndarinnar.

Knattspyrnuvöllurinn á
Skeiði var tekinn í notkun
þegar framkvæmdir hófust við
að breyta vellinum á Torfnesi

í grasvöll árið 1979. Þá var
aðeins einn völlur á Torf-
nesi. Lið ÍBÍ lék marga leiki
á Skeiðsvellinum á árunum
um og eftir 1980. Þess má
geta að þar unnust margir
fræknir sigrar hjá liðinu sem
vann sér rétt til setu í efstu
deild knattspyrnunnar haust-
ið 1981. Síðan malarvöllur
var gerður á Torfnesi við
hlið grasvallarins hefur notk-
un vallarins farið minnkandi
og hafa ekki verið mörk á
honum um nokkurra ára
skeið.

– hj@bb.is

Knattspyrnuvöllurinn á Skeiði í Skutulsfirði

Reiðvöllur kemur
í stað sparkvallar

25.PM5 12.4.2017, 10:1411
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STAKKUR SKRIFAR

Fjárlögin í þjóðaratkvæði
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Smáauglýsingar

Til sölu er Mercedes Benz For-Til sölu er Mercedes Benz For-Til sölu er Mercedes Benz For-Til sölu er Mercedes Benz For-Til sölu er Mercedes Benz For-
matic E280, árg. 97, ekinn 155matic E280, árg. 97, ekinn 155matic E280, árg. 97, ekinn 155matic E280, árg. 97, ekinn 155matic E280, árg. 97, ekinn 155
þús. km og Toyota RAV árg.þús. km og Toyota RAV árg.þús. km og Toyota RAV árg.þús. km og Toyota RAV árg.þús. km og Toyota RAV árg.
95, ekinn 130 þús. km. Uppl. í95, ekinn 130 þús. km. Uppl. í95, ekinn 130 þús. km. Uppl. í95, ekinn 130 þús. km. Uppl. í95, ekinn 130 þús. km. Uppl. í
síma 894 5053 og 456 4160.síma 894 5053 og 456 4160.síma 894 5053 og 456 4160.síma 894 5053 og 456 4160.síma 894 5053 og 456 4160.

Til sölu eða leigu er 2-3ja herb.Til sölu eða leigu er 2-3ja herb.Til sölu eða leigu er 2-3ja herb.Til sölu eða leigu er 2-3ja herb.Til sölu eða leigu er 2-3ja herb.
íbúð að Mjallargötu 1. Uppl. ííbúð að Mjallargötu 1. Uppl. ííbúð að Mjallargötu 1. Uppl. ííbúð að Mjallargötu 1. Uppl. ííbúð að Mjallargötu 1. Uppl. í
síma 862 6047.síma 862 6047.síma 862 6047.síma 862 6047.síma 862 6047.

Til sölu er flygill. Uppl. í símumTil sölu er flygill. Uppl. í símumTil sölu er flygill. Uppl. í símumTil sölu er flygill. Uppl. í símumTil sölu er flygill. Uppl. í símum
456 4160 eða 894 5053.456 4160 eða 894 5053.456 4160 eða 894 5053.456 4160 eða 894 5053.456 4160 eða 894 5053.

Óska eftir að kaupa borðstofu-Óska eftir að kaupa borðstofu-Óska eftir að kaupa borðstofu-Óska eftir að kaupa borðstofu-Óska eftir að kaupa borðstofu-
skenk og hornsófa. Uppl. í símaskenk og hornsófa. Uppl. í símaskenk og hornsófa. Uppl. í símaskenk og hornsófa. Uppl. í símaskenk og hornsófa. Uppl. í síma
456 5042 eða 660 2665.456 5042 eða 660 2665.456 5042 eða 660 2665.456 5042 eða 660 2665.456 5042 eða 660 2665.

Til sölu er Subaru 1800 árg. 91.Til sölu er Subaru 1800 árg. 91.Til sölu er Subaru 1800 árg. 91.Til sölu er Subaru 1800 árg. 91.Til sölu er Subaru 1800 árg. 91.
Einnig kafaradót, búningur, vesti,Einnig kafaradót, búningur, vesti,Einnig kafaradót, búningur, vesti,Einnig kafaradót, búningur, vesti,Einnig kafaradót, búningur, vesti,
tveir kútar o.fl. Upplýsingar ítveir kútar o.fl. Upplýsingar ítveir kútar o.fl. Upplýsingar ítveir kútar o.fl. Upplýsingar ítveir kútar o.fl. Upplýsingar í
síma 862 9868.síma 862 9868.síma 862 9868.síma 862 9868.síma 862 9868.

Til sölu eru margs konar gamlirTil sölu eru margs konar gamlirTil sölu eru margs konar gamlirTil sölu eru margs konar gamlirTil sölu eru margs konar gamlir
munir. Uppl. í síma 867 9146.munir. Uppl. í síma 867 9146.munir. Uppl. í síma 867 9146.munir. Uppl. í síma 867 9146.munir. Uppl. í síma 867 9146.

Óska eftir aflaga fiskabúri ogÓska eftir aflaga fiskabúri ogÓska eftir aflaga fiskabúri ogÓska eftir aflaga fiskabúri ogÓska eftir aflaga fiskabúri og
græjum fyrir 8 ára strák. Uppl. ígræjum fyrir 8 ára strák. Uppl. ígræjum fyrir 8 ára strák. Uppl. ígræjum fyrir 8 ára strák. Uppl. ígræjum fyrir 8 ára strák. Uppl. í
síma 690 2303 og 456 7018.síma 690 2303 og 456 7018.síma 690 2303 og 456 7018.síma 690 2303 og 456 7018.síma 690 2303 og 456 7018.

Óska eftir að kaupa hljómborð áÓska eftir að kaupa hljómborð áÓska eftir að kaupa hljómborð áÓska eftir að kaupa hljómborð áÓska eftir að kaupa hljómborð á
þægilegu verði. Uppl. gefur Ingi-þægilegu verði. Uppl. gefur Ingi-þægilegu verði. Uppl. gefur Ingi-þægilegu verði. Uppl. gefur Ingi-þægilegu verði. Uppl. gefur Ingi-
björg Snorra í síma 867 7942.björg Snorra í síma 867 7942.björg Snorra í síma 867 7942.björg Snorra í síma 867 7942.björg Snorra í síma 867 7942.

Ungur strákur óskar eftir íbúð tilUngur strákur óskar eftir íbúð tilUngur strákur óskar eftir íbúð tilUngur strákur óskar eftir íbúð tilUngur strákur óskar eftir íbúð til
leigu á höfuðborgarsvæðinuleigu á höfuðborgarsvæðinuleigu á höfuðborgarsvæðinuleigu á höfuðborgarsvæðinuleigu á höfuðborgarsvæðinu
næsta vetur. Upplýsingar í símanæsta vetur. Upplýsingar í símanæsta vetur. Upplýsingar í símanæsta vetur. Upplýsingar í símanæsta vetur. Upplýsingar í síma
693 3813.693 3813.693 3813.693 3813.693 3813.

Áttu 5-6 manna tjald sem þúÁttu 5-6 manna tjald sem þúÁttu 5-6 manna tjald sem þúÁttu 5-6 manna tjald sem þúÁttu 5-6 manna tjald sem þú
getur leigt mér yfir helgi eðagetur leigt mér yfir helgi eðagetur leigt mér yfir helgi eðagetur leigt mér yfir helgi eðagetur leigt mér yfir helgi eða
selt? Uppl. í síma 896 3367.selt? Uppl. í síma 896 3367.selt? Uppl. í síma 896 3367.selt? Uppl. í síma 896 3367.selt? Uppl. í síma 896 3367.

Til sölu er sem ný harðfisksbarn-Til sölu er sem ný harðfisksbarn-Til sölu er sem ný harðfisksbarn-Til sölu er sem ný harðfisksbarn-Til sölu er sem ný harðfisksbarn-
ingsvél. Uppl. í síma 892 0660.ingsvél. Uppl. í síma 892 0660.ingsvél. Uppl. í síma 892 0660.ingsvél. Uppl. í síma 892 0660.ingsvél. Uppl. í síma 892 0660.

Til sölu er Encore bassi og ApolloTil sölu er Encore bassi og ApolloTil sölu er Encore bassi og ApolloTil sölu er Encore bassi og ApolloTil sölu er Encore bassi og Apollo
gítar fyrir lítinn pening. Uppl. ígítar fyrir lítinn pening. Uppl. ígítar fyrir lítinn pening. Uppl. ígítar fyrir lítinn pening. Uppl. ígítar fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 692 8017.síma 692 8017.síma 692 8017.síma 692 8017.síma 692 8017.

Kvenmannsúr með silfurarmbandiKvenmannsúr með silfurarmbandiKvenmannsúr með silfurarmbandiKvenmannsúr með silfurarmbandiKvenmannsúr með silfurarmbandi
fannst fyrir framan Íslandsbankafannst fyrir framan Íslandsbankafannst fyrir framan Íslandsbankafannst fyrir framan Íslandsbankafannst fyrir framan Íslandsbanka
á Ísafirði. Sá sem saknar úrsins erá Ísafirði. Sá sem saknar úrsins erá Ísafirði. Sá sem saknar úrsins erá Ísafirði. Sá sem saknar úrsins erá Ísafirði. Sá sem saknar úrsins er
beðinn að snúa sér til afgreiðslubeðinn að snúa sér til afgreiðslubeðinn að snúa sér til afgreiðslubeðinn að snúa sér til afgreiðslubeðinn að snúa sér til afgreiðslu
bankans.bankans.bankans.bankans.bankans.

Vantar húsgögn og fleira innbú,Vantar húsgögn og fleira innbú,Vantar húsgögn og fleira innbú,Vantar húsgögn og fleira innbú,Vantar húsgögn og fleira innbú,
ókeypis eða gefins. Uppl. gefurókeypis eða gefins. Uppl. gefurókeypis eða gefins. Uppl. gefurókeypis eða gefins. Uppl. gefurókeypis eða gefins. Uppl. gefur
Rannveig í síma 663 7392.Rannveig í síma 663 7392.Rannveig í síma 663 7392.Rannveig í síma 663 7392.Rannveig í síma 663 7392.

Til leigu eða sölu er 3ja herb.Til leigu eða sölu er 3ja herb.Til leigu eða sölu er 3ja herb.Til leigu eða sölu er 3ja herb.Til leigu eða sölu er 3ja herb.
íbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. ííbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. ííbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. ííbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. ííbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
síma 690 2100 eða 694 6810.síma 690 2100 eða 694 6810.síma 690 2100 eða 694 6810.síma 690 2100 eða 694 6810.síma 690 2100 eða 694 6810.

Viltu læra svæðanudd. Upplýs-Viltu læra svæðanudd. Upplýs-Viltu læra svæðanudd. Upplýs-Viltu læra svæðanudd. Upplýs-Viltu læra svæðanudd. Upplýs-
ingar í síma 893 4857.ingar í síma 893 4857.ingar í síma 893 4857.ingar í síma 893 4857.ingar í síma 893 4857.

Bleik Regatta úlpa með blómumBleik Regatta úlpa með blómumBleik Regatta úlpa með blómumBleik Regatta úlpa með blómumBleik Regatta úlpa með blómum
og með bláan hatt í erminni er íog með bláan hatt í erminni er íog með bláan hatt í erminni er íog með bláan hatt í erminni er íog með bláan hatt í erminni er í
óskilum í Tónlistarskólanum áóskilum í Tónlistarskólanum áóskilum í Tónlistarskólanum áóskilum í Tónlistarskólanum áóskilum í Tónlistarskólanum á
Ísafirði ásamt öðrum fatnaði. Vin-Ísafirði ásamt öðrum fatnaði. Vin-Ísafirði ásamt öðrum fatnaði. Vin-Ísafirði ásamt öðrum fatnaði. Vin-Ísafirði ásamt öðrum fatnaði. Vin-
samlegast vitjið óskilafatnaðs ísamlegast vitjið óskilafatnaðs ísamlegast vitjið óskilafatnaðs ísamlegast vitjið óskilafatnaðs ísamlegast vitjið óskilafatnaðs í
þessari viku því skrifstofunni verð-þessari viku því skrifstofunni verð-þessari viku því skrifstofunni verð-þessari viku því skrifstofunni verð-þessari viku því skrifstofunni verð-
ur lokað vegna sumarleyfa.ur lokað vegna sumarleyfa.ur lokað vegna sumarleyfa.ur lokað vegna sumarleyfa.ur lokað vegna sumarleyfa.

Til leigu er 80m² íbúð við Tún-Til leigu er 80m² íbúð við Tún-Til leigu er 80m² íbúð við Tún-Til leigu er 80m² íbúð við Tún-Til leigu er 80m² íbúð við Tún-
götu á Ísafirði frá og með 1. júlí.götu á Ísafirði frá og með 1. júlí.götu á Ísafirði frá og með 1. júlí.götu á Ísafirði frá og með 1. júlí.götu á Ísafirði frá og með 1. júlí.
Leiga er kr. 35 þús á mánuðiLeiga er kr. 35 þús á mánuðiLeiga er kr. 35 þús á mánuðiLeiga er kr. 35 þús á mánuðiLeiga er kr. 35 þús á mánuði
með hita og rafmagni. Upplýsing-með hita og rafmagni. Upplýsing-með hita og rafmagni. Upplýsing-með hita og rafmagni. Upplýsing-með hita og rafmagni. Upplýsing-
ar í síma 869 6071.ar í síma 869 6071.ar í síma 869 6071.ar í síma 869 6071.ar í síma 869 6071.

Vantar hoppirólu, gefins eða fyr-Vantar hoppirólu, gefins eða fyr-Vantar hoppirólu, gefins eða fyr-Vantar hoppirólu, gefins eða fyr-Vantar hoppirólu, gefins eða fyr-
ir lítinn pening. Uppl. gefur Dórair lítinn pening. Uppl. gefur Dórair lítinn pening. Uppl. gefur Dórair lítinn pening. Uppl. gefur Dórair lítinn pening. Uppl. gefur Dóra
í síma 867 6810.í síma 867 6810.í síma 867 6810.í síma 867 6810.í síma 867 6810.

Vantar mjótt borð til að nota áVantar mjótt borð til að nota áVantar mjótt borð til að nota áVantar mjótt borð til að nota áVantar mjótt borð til að nota á
sólpalli, helst gefins eða fyrir lít-sólpalli, helst gefins eða fyrir lít-sólpalli, helst gefins eða fyrir lít-sólpalli, helst gefins eða fyrir lít-sólpalli, helst gefins eða fyrir lít-
inn pening. Upplýsingar í símainn pening. Upplýsingar í símainn pening. Upplýsingar í símainn pening. Upplýsingar í símainn pening. Upplýsingar í síma
849 5315.849 5315.849 5315.849 5315.849 5315.

Á laugardaginn gefst þjóðinni kostur að kjósa forseta. Margir hafa lítinn áhuga.
Enn fleiri telja sér skylt að styðja sitjandi forseta. Aðrir kostir eru ekki í boði. Hver
sem niðurstaðan verður mun þjóðin lifa þessar kosningar af. Hún stendur nú frammi
fyrir því að Ólafur Ragnar Grímsson er hættur í leyfi, sem margir töldu vera með-
vitaða ákvörðun hans um opinbera hvíld frá pólitík í starfi forseta. Svo er ekki. Hann
hefur stjórnmálavætt forsetastarfið og ekki verður aftur snúið. Yfirlýsing um að
hann treysti ekki handhöfum forsetavalds fyrir fjölmiðlalögunum er marklaus.
Hann valdi að vera á skíðum 1. febrúar síðastliðinn og láta vináttu við Dani víkja
þegar krónprinsinn gifti sig. Betra hefði verið að stíga skrefið með sæmd og láta
sendiherra Íslands í Danmörku eftir að vera fulltrúi þjóðarinnar en að senda eigin-
konu forseta eina síns liðs til Kaupmannahafnar. Hún hefur ekki hlutverki að gegna,
hvorki eftir stjórnarskrá né lögum almennt.

Ríkisstjórnin getur verið bæði góð og vond. Flokkarnir að baki henni hlutu
meirihluta í almennum kosningum til Alþingis. Forsetinn átti því ekki að fagna fyrir
átta árum. Sennilega hefst það nú. Stefna hans er skýr, að sýna Alþingi í tvo heim-
ana. Er þá ekki komið mál til þess að synja fjárlögum staðfestingar? Þau eru grund-
völlur alls sem gert er af hálfu ríkisins. Í 41. grein stjórnarskrárinnar segir: ,,Ekkert
gjald má greiða af hendi, nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum.”
Þau taka gildi þótt forseti synji þeim, en þjóðin fær að greiða um þau atkvæði.
Fjárlög eru venjulega umdeildustu lög hvers árs og það hlýtur að vera lágmarkskrafa
að við sem stöndum undir öllum útgjöldunum fáum að segja álit okkar á þeim í

atkvæðagreiðslu þjóðarinnar. Lögin um breytingu á útvarpslögum og samkeppnis-
lögum taka í raun ekki gildi fyrr en 1. júli 2006 varðandi útvarpsleyfin. Fjárlögin
geta orðið umræðuefni um hver jól því nauðsynlegt verður að greiða atkvæði þjóð-
arinnar fyrir áramót.

Ef til vill finnst mörgum þessi tillaga út í hött. Hún er það ekki. Lýðræði verður
vart beinna en með þeim hætti að við fáum að segja álit okkar á því hvernig verja
skuli skattfé ríkisins. Margir kvarta undan því að ekki sé nógu varið til heilbrigðis-
og menntamála. Aðrir finna að því að of mikið kosti að reka embætti forseta Íslands
og svo mætti lengi telja. Sennilega yrði stór sparnaður af þessu, þótt búast megi við
því að opinber þjónusta dragist stórlega saman í leiðinni með missi atvinnu opin-
berra starfsmanna. Þeir gætu farið í fótspor fjölmiðlunga Norðurljósa, sem höfðu
aðstöðu og vinnutíma til að berjast á móti, og notað sína aðstöðu og tíma í vinnunni
til þess að berjast fyrir sínum málstað.

Fljótlega yrði Alþingi óþarft því fosetinn og þjóðin myndu stýra þessu öllu og á
fjögurra ára fresti yrði hann kosinn. Þannig myndi sparast stórfé sem nú fer í laun
alþingismanna og rekstur Alþingis. Þessi framtíðarsýn er ekki glæsileg og verður
vonandi aldrei að veruleika. Meðan við höfum forseta er lágmark að krefjast þess
að viðkomandi hafi stuðning meirihluta kjósenda að baki. Það gerist nú. En er það
í raun marktækt? Forsetinn er nú frambjóðandi og í yfirburðastöðu gangvart þeim
er bjóða sig fram gegn honum, stöðu sinnar vegna. Þjóðin á því í raun ekkert val,
en framtíðin er óráðin og tónninn hefur verið slegin fyrir næstu fjögur ár.

Ólafur B. Halldórsson skrifar

Verðskuldaður heiður
Það er tvívegis á ári hverju

sem forseti Íslands heiðrar
nokkra Íslendinga með ridd-
arakrossi hinnar íslenzku
fálkaorðu sem er táknræn við-
urkenning fyrir að hafa á ein-
hvern hátt skarað fram úr í lífi
og starfi. Fáeinum Vestfirð-
ingum hefur hlotnazt þessi
heiður og svo var einnig í ár.

Ekki efast undirritaður um
að þeir sem fylgzt hafa með
Magnúsi Kr. Guðmundssyni
á Tálknafirði sem flestir
þekkja sem Magnús í Tungu
eru því sammála að hann er
verður þess heiðurs sem hon-
um hefur nú hlotnazt. Magnús
á að baki einstæðan feril sem
skipstjóri, útvegsmaður, fisk-
verkandi og fiskeldisbóndi.
Hann hóf sinn sjómannsferil
níu ára gamall á skektunni
Gyðu og fiskaði þá fyrir heim-
ili foreldra sinna á Tálknafirði.
Hann var skráður háseti í fyrsta
sinn tólf ára gamall á vélbátinn
Gylli BA-272. Árið 1947 tekur
hann við skipstjórn þessa báts
þá aðeins sautján ára. Hann
stofnar fyrst til útgerðar árið
1954 um bátinn Freyju B.A-
272.

af að hafa unnið gott verk.
Árið 1975 stofnar fjölskylda

Magnúsar fyrirtækið Þórsberg
um útgerð og fiskvinnslu. Fyr-
irtækið sem hefur staðið fyrir
öflugri fiskvinnslu og hefur
saltað, fryst og hert sinn afla
er löngu orðið viðurkennt í
Miðjarðarhafslöndum fyrir
afburða saltfisk. Það er í dag
lang stærsti vinnuveitandi á
Tálknafirði með yfir sextíu
launþega.

Fiskeldi hefur lengi verið
Magnúsi mikið áhugamál.
Hann hóf tilraunir með klak,
seiða- og frameldi á laxi fyrir
um tveimur áratugum og nýtti
m.a. tiltækan jarðhita á staðn-
um. Úr þessum tilraunum þró-
aðist um árabil öflugur útflutn-
ingur. Í dag hefur eldið þróast
yfir í þorsk, bleikju og regn-
bogasilung. Afurðir úr reyk-
húsi Magnúsar má m.a. finna í
Samkaupum á Ísafirði. Sam-
hliða eldinu hefur Magnús
beitt sér fyrir virkun vatnsafls-
ins í nágrenninu. Fyrir tveimur
árum stofnar hann Tunguvirkj-
un með fjölskyldu sinni sem
selur rafmagn til Orkubús
Vestfjarða.

Enginn maður vinnur stór-
virki einn og er þáttur eigin-
konu Magnúsar, Jónu Sigurð-
ardóttur, ekki hvað minnstur.
Hún hefur alið manni sínum
átta myndarleg börn og eru
sjö þeirra starfandi í Tálkna-
firði. Má ætla að slíkt sé eins-
dæmi á stað sem telur innan
við þrjú hundruð íbúa.

Það eru frumkvöðlar eins
og Magnús í Tungu sem gera
öðrum kleift að lifa og starfa í
byggðum landsins. Heima-
byggð hans hefur hefur notið
hans óbilandi elju, vinnusemi
og seiglu. Það er því mikið
gleðiefni þegar þjóðfélagið
beinir heiðri þangað sem hann
á heima. Undirritaður vill
þakka orðunefnd fyrir að mæla
með viðurkenningu þessa
heiðursmanns og forseta Ís-
lands herra Ólafi Ragnari
Grímssyni fyrir að sæma
Magnús Kr. Guðmundsson
riddarakrossi hinnar íslenzku
fálkaorðu. Um leið og þetta er
persónuleg viðurkenning þá er
þetta heiður fyrir fjölskyldu
hans, alla Tálknfirðinga sem
og aðra Vestfirðinga.

– Ólafur B. Halldórsson.

Eldri sjómenn hér við Djúp
muna þátt Magnúsar í síldar-
ævintýri Íslendinga. Sumarið
1964 er hann skipstjóri á Jör-
undi III RE-300 á síld. Á þeirri
vertíð landar hann stærsta
farmi sem saltaður hefur verið
upp úr einu skipi 1550 upp-
söltuðum tunnum eða 2800
uppmældum tunnum. Það
voru níutíu vaskar síldarstúlk-
ur sem söltuðu þennan afla á
sautján klukkustundum á síld-
arplaninu Borgum á Raufar-
höfn.

Aflasæld Magnúsar og skip-
stjórnarhæfni er vel kunn hér
á Vestfjörðum. Hann glímdi

Ólafur B. Halldórsson. Magnús Kr. Guðmundsson.
lengi við steinbítinn og á að
baki margar metvertíðir og
aflamet sem ekki hafa verið
slegin. Auk línuveiða hefur
hann náð frábærum árangri á
dragnótar- og netaveiðum.
Íhygli hans og hugvitsemi eru
í dag að gagnast þeim sem
línuveiðar stunda.  Hann hann-
aði bæði dráttarkarl (sjálfdrag-
ara) og línubraut í báta sína.
Útfærsla hans á dráttarkarlin-
um var framleidd í fjölda ára í
vélsmiðju Guðmundar J. Sig-
urðssonar á Þingeyri. Þessi
uppfinning er enn í fullu gildi,
en hugvitsmaðurinn hefur ekki
þegið önnur laun en ánægjuna

Reykhólahreppur og Saurbæjarhreppur

Einar Örn Thorlacius, sveit-
arstjóri Reykhólahrepps, hefur
fyrir hönd hreppsnefnda Reyk-
hólahrepps og Saurbæjar-
hrepps í Dalasýslu óskað eftir
samstarfi við Ísafjarðarbæ í
barnaverndarmálum, sam-
kvæmt nýrri löggjöf. Bæjarráð
Ísafjarðarbæjar tekur vel í þá
málaleitan og mun óska eftir

samþykki samstarfsaðila sinna
í barnaverndarnefnd, Bolung-
arvíkurkaupstaðar og Súða-
víkurhrepps.

Einar leggur til í erindi sínu
að hrepparnir greiði Ísafjarð-
arbæ frekar lágt mánaðrgjald
og að aukavinna sérfræðinga
yrði borguð sér en allar beiðnir
um slíkt færu í gegnum Skóla-

og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar. Reykhólahrepp-
ur og Saurbæjarhreppur hafa
ekki áhuga á að eiga fulltrúa í
barnaverndarnefndinni sjálfri.

Sveitarfélögin á norðan-
verðum Vestfjörðum hafa með
sér samstarf í barnaverndar-
málum og reka sameiginlega
barnaverndarnefnd.

Leita samstarfs í
barnaverndarmálum ÞAKKIR VEGNA 17. JÚNI

Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæj-
ar þakkar öllum þeim er komu að
framkvæmd hátíðarhaldanna á þjóð-
hátíðardaginn, 17. júní 2004. Einnig
er veðurguðunum þakkaður þeirra
þáttur.

Menningarmálanefnd.
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Fjölmenni samfagn-
aði Óla hótelstjóra

Ólafur Örn Ólafsson, hót-
elstjóri á Hótel Ísafirði,
hélt upp á fimmtugs af-

mæli sitt í Oddfellow-
húsinu á Ísafirði á laugar-
dagskvöld. Fjöldi ættingja

og vina mætti til að sam-
fagna honum í tilefni tíma-
mótanna og var ekki annað

sjá en afmælisbarnið og
gestir hans nytu kvöldsins.

Sjálfur afmælisdagurinn
var reyndar í desember en

var fagnað nú, um hálfu

ári síðar.  Ólafur og Áslaug
Alfreðsdóttir, eiginkona

hans, hafa rekið Hótel Ísa-
fjörð með myndarbrag í á

annan áratug og hefur fjöl-

skyldan skotið föstum rót-
um í bæjarlífinu á Ísafirði

á þeim árum. Meðfylgjandi
myndir voru teknar í

afmælinu.
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> RÚV: 23. júní           kl. 18:30

Í dag mætast Þjóðverjar og
Tékkar og Hollendingar og
Lettar á síðustu leikjunum í
D-riðli á EM í fótbolta í
Portúgal. Leikirnir fara fram
á sama tíma. Sjónvarpið sýn-
ir leik Þjóðverja og Tékka og
leikur Hollendinga og Letta verður sýndur í beinni útsend-
ingu á Sýn. Óhætt er að segja að barist verði upp á líf og
dauða í leikjunum tveimur í dag.

Barist upp á líf og dauða í dag

> Stöð 2: 26. júní           kl. 21:20

Blóðugt starf er nafn á hasarmynd
kvöldsins sem segir frá Terry
McCaleb sem er fyrrverandi al-
ríkislögreglumaður. Hann hefur
nýverið gengist undir hjartaígræð-
slu og er að jafna sig eftir aðgerð-
ina þegar Graciela Rivers óskar
aðstoðar hans. Hann á erfitt með
að neita enda hjarta systurinnar
grætt í hann.

Blóðugt starf hjá Clint Eastwood

> Sýn: 25. júní           kl. 23:50

Ástin er óútreiknanleg er
rómantísk gamanmynd sem
segir frá Ben sem er hand-
ritshöfundur við vinsælan
sjónvarpsþátt í Bretlandi.
Allen er framleiðandi þátt-
arins og kvæntur aðalleik-
konunni, Carly. Fiona er förðunardama en hún og Ben eru
bæði einhleyp. Fólkið vill gera góðan sjónvarpsþátt enn
betri en það er erfitt þegar ástarmálin eru í flækju.

Ástin er óútreiknanleg

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Austan 8-13 m/s og yfir-

leitt rigning með suðvest-
urströndinni, en annars
hægari. Lítilsháttar súld

með köflum norðantil, en
úrkomulítið á Vesturlandi.

Hiti 7 til 13 stig.
Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:

Austan 8-13 m/s og yfir-
leitt rigning með suðvest-

urströndinni, en annars
hægari. Lítilsháttar súld

með köflum norðantil, en
úrkomulítið á Vesturlandi.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Austan 8-13 m/s og yfir-

leitt rigning með suðvest-
urströndinni, en annars
hægari. Lítilsháttar súld

með köflum norðantil, en
úrkomulítið á Vesturlandi.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðaustlæg átt, súld með

köflum sunnanlands en
annars úrkomulítið.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur

látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri

tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Fylgist þú með EM í
knattspyrnu?

Alls svöruðu 449.
Já sögðu 227 eða 50,5%
Nei sögðu 222 eða 49,5%

Kirkjustarf

Staðarkirkja í Aðalvík:Staðarkirkja í Aðalvík:Staðarkirkja í Aðalvík:Staðarkirkja í Aðalvík:Staðarkirkja í Aðalvík:
 Messa laugardaginn

26. júní kl. 14:00 í tilefni
af 100 ára afmæli kirkj-

unnar. Farið verður með
báti frá Sundahöfn á

Ísafirði.

Vestfirskar konur lærðu magadans

Magadansmærin Safyra kennir réttu hreyfingarnar.

Námskeið í magadansi var haldið
um nýliðna helgi í jógasal Stúdíó

Dan á Ísafirði. Kennsla var í höndum
magadansmeyjarinnar Safyru, sem

heitir réttu nafni Rosanna Ragimova
og er frá magadanshúsinu í Skipholti

í Reykjavík. Sextán konur mættu til
leiks og dönsuðu saman í 6 klukku-
stundir. Námskeiðið var liður í MN-

hátíðinni. Aðstandendur hátíðar-
innar segjast hafa merkt mikinn

áhuga fyrir námskeiðinu sem hafi svo
sýnt sig í verki. Ætlunin er að endur-

taka leikinn í haust og halda þá
framhaldsnámskeið og annað

námskeið fyrir byrjendur.
– thelma@bb.is

Sextán konur mættu í Jógasal Stúdíó Dan til að læra magadans

Fjölmenni sótti sumar-
mót Bylgjunnar á Ísafirði

Fjölmenni var í miðbæ
Ísafjarðar á laugardag

þegar sumarmót Bylgj-
unnar var haldið á

Silfurtorgi. Idolstjarnan
Kalli Bjarni hóf dagskrána
og skemmti áhorfendum
ásamt Bjarna töframanni

og Pétri Pókus. Yasmin
Olsen steig á svið ásamt

föruneyti og sýndi fim
dansspor þegar hún tók

lagið. Loks hélt hljóm-
sveitin Skítamórall tónleika

en um kvöldið lék hún

fyrir dansi í Sjallanum.
Óvænt uppákoma varð

þegar tilvonandi brúður
íklædd grímubúningi var
fengin til að koma upp á

svið og taka lagið fyrir
áeggjan vinkvenna sinna.

Auk skemmtiatriðanna var
boðið upp á hoppkastala,
trampólín, söngvakeppni
og krakkafitness. Ekki var
annað að sjá en að bæði

fullorðnir og börn
skemmtu sér vel.

– thelma@bb.is Hljómsveitin Skítamórall skemmti gestum eins og þeim er einum lagið.

Fjölmenni var á Silfurtorgi á laugardag.
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Fótboltabullur er ógnvekj-
andi þáttaröð um breskar
fótboltabullur sem svífast
einskis. Bullurnar gefa sig út
fyrir að hafa áhuga á knatt-
spyrnu en raunverulegur til-
gangur þeirra er að valda
glundroða. Bullurnar setja ljótan blett á vinsælustu íþrótt
í heimi og þær verður að stöðva með öllum ráðum. Í
þættinum er fylgst með bullunum með falinni myndavél.

Fótboltabullur

Sælkeri vikunnar
er Ragnhildur Benediktsdóttir í Bolungarvík

Humar-
salat

Afmæli Kvennahlaups ÍSÍ fagnað
Þrjú hundruð og tuttugu konur á Vestfjörðum voru

skráðar í Kvennahlaup ÍSÍ sem fagnaði 15 ára afmæli á
laugardag. Í tilefni afmælisins var bolurinn í hátíðar-
útgáfu, fagurbleikur með V- hálsmáli og seldust þeir

upp. Þurfti því að notast við boli frá því í fyrra en nýir
bolir eru væntanlegir. Þátttakendurnir voru á öllum

aldri en elsta konan, Lára Magnúsdóttir, er fædd 1915
og þeir yngstu voru nokkurra mánaða gömul börn

sem fylgdu mæðrum sínum í hlaupinu.
Upphitun hófst á Torfnesi rétt fyrir hádegi, áður en
hlaupið var af stað en þrjár vegalengdir voru í boði

þrír, fimm og sjö kílómetrar. Blakfélagið Skellur sá um
skipulagningu og að sögn fulltrúa þess heppnaðist
hlaupið vel. Áætlað er að um 18 þúsund konur hafi

hlaupið á 90 stöðum á landinu og þar af hlupu
tæplega 500 konur erlendis.

– thelma@bb.is
Konurnar hituðu upp áður en hlaupið hófst.

Kalli Bjarni Idol-stjarna hafði í nógu að snúast við að gefa
eiginhandaráritanir.

Hoppkastalarnir voru vinsælir.

Sumarstarf-
ið að hefjast
Gunnar Pétur Garðarsson
á Ísafirði hefur verið ráðinn
umferðarfulltrúi Slysavarn-
afélagsins Landsbjargar og
Umferðarstofu á Vestfjörð-
um í sumar. Félögin hafa
haft umferðarfulltrúa á
sínum snærum yfir sumar-
tímann síðastliðin sjö ár en
það er sá tími sem umferð
er hvað mest hér á landi og
fjöldi alvarlegra- og bana-
slysa hvað mestur. Umferð-
arfulltrúarnir starfa um
allt land og hafa það mark-
mið að stuðla að auknu
umferðaröryggi m.a. með
því að koma ábendingum
um það sem betur má fara í
vegakerfinu til sveitarfélaga
og Vegagerðar, gera kann-
anir og koma niðurstöðum
þeirra til almennings og
þeirra sem starfa við um-
ferðarmál, vekja athygli á
umferðarmálum, hvetja
fólk til notkunar á öryggis-
búnaði og svo mætti lengi
telja.

Gengið á
Bolafjall
Heilsubærinn Bolungarvík
og Ungmennafélag Bolung-
arvíkur standa fyrir Jóns-
messugöngu fyrir alla fjöl-
skylduna á föstudagskvöld
og verður gengið upp á
Bolafjall. Lagt verður af
stað frá Skálvíkurheiði kl.
22:00 og varðeldur kveikt-
ur að göngu lokinni. Sund-
laug Bolungarvíkur verður
svo opin frá kl. 23:30 fyrir
göngufólk. Heilsubærinn
hyggst einnig standa fyrir
gönguferð á Kaldbak um
miðjan næsta mánuð og
verður Þórir Guðmunds-
son, fararstjóri. Fram-
kvæmdanefnd Heilsubæj-
arins hvetur alla til að
mæta.

Í undirbúningi er að lands-
lið Íslands í körfuknattleik
leiki landsleik gegn Pól-
landi á Ísafirði í ágúst þeg-
ar Pólverjar koma til lands-
ins og leika nokkra lands-
leiki. Guðjón Þorsteinsson,
formaður KFÍ, sagði í
samtali við blaðið að KFÍ
hafi óskað eftir því að einn
leikjanna verði á Ísafirði og
tekið hafi verið vel í það.
Kveðst hann vonast til þess
að gengið verði frá málinu
á næstu dögum eða vikum.
Tveir landsleikir hafa áður
farið fram í körfuknattleik
á Ísafirði þegar lið Dan-
merkur og Noregs komu.
Pólverjar hafa yfir að ráða
mjög sterku liði. Ekki
minnkar ánægju manna að
allar líkur eru á því að
NBA-stjarnan, Jón Arnór
Stefánsson leikmaður
Dallas, leiki með lands-
liðinu þessa leiki.

Landsleikur
á Ísafirði?

Létt og sumarlegt humar-
salat er í forgrunni hjá sæl-
kera vikunnar að þessu sinni.
Ragnhildur segir salatið
fljótlegt og auðvelt að búa til
en henni þykir sérstaklega
gott að bera það fram með
hrísgrjónum, brauði og köldu
hvítvíni. Þá fylgir sem sum-
arídýfa með spínati sem fer
vel með Doritos eða hvaða
snakki sem verða vill. Ein-
falt, hollt og gott hljóta að
vera lausnarorðin nú um
Jónsmessuna þegar flestir
vilja njóta sólarinnar sem
mest og hlaða sig upp fyrir
veturinn.

Humarsalat
30 humarhalar (soðnir í
söltu vatni og teknir úr
skelinni)
½ haus jöklasalat (skorið í
litla bita)

1 bolli grænar ólívur, fylltar
4 tómatar (smátt skornir)
300 g græn vínber
1-2 rauðlaukar (saxaðir)

Blandið öllu saman og
hellið safa úr einni sítrónu yfir.

Sósa með salatinu
1 dós sýrður rjómi
4 msk majónes
1 msk hunang
1 tsk karrý

1 tsk mango chutney

Sumarídýfa
með spínati

1 dós sýrður rjómi
2 kögglar spínat (fæst
frosið í pokum)
2 msk púrrulaukssúpa

Ég skora á Fjólu Bjarna-
dóttur í Bolungarvík að
vera næsti sælkeri vikunn-
ar.

Kjörfundur í Bolungarvík
vegna forsetakosninga

26. júní 2004
Kjörfundur vegna komandi forsetakosninga, laugardaginn 26.

júní 2004, verður haldinn í fundarsal Ráðhúss Bolungarvíkur, að
Aðalstræti 12.

Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis og stendur til kl. 22:00 síðdegis.

Sérstök athygli er vakin á því að kjósandi, sem ekki hefur
meðferðis persónuskilríki, getur átt von á því að fá ekki að
greiða atkvæði.

Bolungarvík 21. júní 2004,
Kjörstjórn í Bolungarvík,

Anton Helgason,
Jóhann Hákonarson,

Sólrún Geirsdóttir.
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Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða

Varar við hruni byggðar á Vestfjörðum
Aðalsteinn Óskarsson,

framkvæmdastjóri Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða, var-
ar við hruni byggðar á Vest-
fjörðum á 15-20 árum miðað
við þróun í aldurssamsetningu
íbúa ef ekkert verður að gert,
eins og segir í fundargerð frá
sameiginlegum fundi bæjar-
stjórnar Vesturbyggðar og

þingmanna Norðvesturkjör-
dæmis sem haldinn var í síð-
ustu viku. Til fundarins mættu
allir þingmenn kjördæmisins
nema Einar Kristinn Guð-
finnsson auk framkvæmda-
stjóra Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða. Á fundinum voru
rædd málefni fyrirhugaðrar
kalkþörungaverksmiðju á

Bíldudal, samgöngu-, byggða-
og menningarmál auk annarra
mála.

Anna Kristín Gunnarsdóttir,
þingmaður Samfylkingar, tók
undir það að aldurssamsetning
íbúa á Vestfjörðum væri óhag-
stæð og umhugsunarverð.
Guðjón A. Kristjánsson, þing-
maður Frjálslyndra, taldi

fækkun starfa í sjávarútvegi
skýra vandan að mestu. Hann
hvatti til þess að kannað verði
hvers vegna fólk kýs að flytja
af svæðinu.

Sigurður Viggósson, bæjar-
fulltrúi Samstöðu í Vestur-
byggð, tók undir áhyggjur af
íbúaþróuninni. Hann taldi fjár-
mál sveitarfélaganna með

þeim hætti að ekki sé kleift að
sinna öllum lögbundnum verk-
efnum þeirra. Eina ráðið sé að
sveitarfélögin séu styrkt og
tekjuskiptingin milli ríkis og
sveitarfélaga verði endurskoð-
uð þannig að sveitarfélögin fái
stærri hluta af kökunni.

Einar Oddur Kristjánsson,
alþingismaður Sjálfstæðis-

flokks, varaði við umræðum
um tekjustofna sveitarfélaga.
Hann sagði tekjuþróunina hafa
verið þannig að sveitarfélögin
hefðu almennt verið að fá
meiri tekjuauka. Taldi hann að
til þurfi að koma sértækar að-
gerðir vegna einstakra sveitar-
félaga t.d. Vestfjörðum en ekki
almennar aðgerðir. – hj@bb.is

voru leikskólagjöld í öðrum
sveitarfélögum og kom í ljós
að Ísafjarðarbær er ekki með
hæstu leikskólagjöld á land-
inu, til dæmis eru Akureyrar-
bær, Skagafjörður og Reykja-
víkurborg með hærri leik-
skólagjöld“, eins og segir í
bókun nefndarinnar. Í fram-
haldinu var starfsmanni nefnd-
arinnar falið að vinna áfram
að málinu og skila gögnum til
nefndarinnar eftir sumarfrí.

Í febrúar gerði blaðið könn-
un á leikskólagjöldum á land-

inu og kom þá í ljós að leik-
skólagjöld hjá Ísafjarðarbæ
voru þau hæstu á landinu.
Töluverð umræða skapaðist í
bæjarfélaginu í kjölfarið og
einnig vegna bréfs Karls Jóns-
sonar til Ísafjarðarbæjar þar
sem hann gerði athugasemdir
við að Ísafjarðarbær skuli vera
eina sveitarfélagið á landinu
sem tekjutengir afslætti til for-
gangshópa eins og einstæðra
foreldra. Í kjölfarið var ákveð-
ið að vinna samanburð á leik-
skólagjöldum á vegum félags-
málanefndar.

Albertína Elíasdóttir, starfs-
maður félagsmálanefndar,
sagðist í samtali við blaðið
hafa unnið drög að samanburð-
inum og í honum hafi komið í
ljós að Ísafjarðarbær væri ekki
lengur með hæstu leikskóla-
gjöldin á landinu. Eftir ábend-
ingu blaðsins kom í ljós að
mistök höfðu verið gerð við

úrvinnslu gagnanna og reynd-
ust þannig leikskólagjöld
nokkurra sveitarfélaga of-
reiknuð.

Samkvæmt endurskoðuðum
útreikningum sem Skóla- og
fjölskylduskrifstofa lagði fram
í fyrir stuttu Ísafjarðarbær því
með hæstu leikskólagjöldin af
sveitarfélögunum sem könnuð
voru eða kr. 29.430 á mánuði
miðað við 8 tíma vistun og
fullt fæði. Samkvæmt útreikn-
ingunum eru Reykjavíkur-
borg, Bolungarvík, Seltjarnar-
nes, Akureyri og Snæfellsbær
næst í röðinni með rúmar 27
þúsund krónur á mánuði en
fyrir sömu vistun í Árborg,
Borgarbyggð, Vestmannaeyj-
um, Skagafirði, Akranesi og
Fjarðarbyggð er tekið gjald frá
rúmum 26 þúsundum niður í
rúmlega 21 þúsund krónur á
mánuði.

– hj@bb.is

Félagsmálanefnd Ísafjarðar-
bæjar bókaði fyrir stuttu að
Ísafjarðarbær væri ekki lengur
með hæstu leikskólagjöldin á
Íslandi. Reyndin er hins vegar
sú að íbúar Ísafjarðarbæjar
greiða áfram hæstu leikskóla-
gjöldin á landinu. Á fundinum
voru lögð fram drög að saman-
burði leikskólagjalda og höfðu
orðið mistök við úrvinnslu
gagnanna sem leiddu til ótíma-
bærrar niðurstöðu nefndarinn-
ar.

„Meðal þess sem kannað var

Mistök við úrvinnslu gagna hjá félagsmálanefnd Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær reynist enn
með hæstu leikskólagjöldin

Sólborg á Ísafirði er stærsti leikskólinn á Vestfjörðum.

Fiskeldisfyrirtækið Eldisvörr

Ferðamönnum boðið
að renna fyrir bleikju

Ferðamenn sem leið eiga
um Vatnsfjörð á Barðaströnd
geta nú veitt bleikju sér til
gagns og gamans hjá fisk-
eldisfyrirtækinu Eldisvörr.
Það er Aage Steinsson, fyrr-
verandi skólastjóri og bæjar-
fulltrúi á Ísafirði, sem hefur
staðið fyrir bleikjueldinu um
nokkurra ára skeið. Hefur
bleikju verið komið fyrir í
tjörn sem ferðamenn geta nú
veitt úr gegn hóflegu gjaldi

fyrir hvert veitt kíló. Einnig
er hægt að fá lánaðar veiði-
stangir ef þarf.

Þegar blaðamaður kom við
í Eldisvörr fyrir stuttu voru
nokkrir ferðamenn við veiðar
og gekk mikið á. Bleikjan
sem veiddist var mjög væn
að sjá og því tilvalið að koma
við og slá tvær flugur í einu
höggi – fullnægja veiðiþörf-
inni og útvega um leið væn-
lega steik á ferðagrillið.

Aage Steinsson við eldistjörnina.

Gömlu brúnni yfir Ósá

Lokað til að
gera göngustíg

Tveimur stórum grjót-
hnullungum hefur verið kom-
ið fyrir á sporði gömlu brú-
arinnar yfir Ósá í Bolungar-
vík. Þar með er ófært yfir
brúna yfir á veg sem var ný-
verið aflagður

„Vegurinn hefur verið not-
aður mikið sem göngustígur
og fólk vildi sjá honum lokað
svo engin hætta stafaði af
bílum“, segir Einar Péturs-

son, bæjarstjóri í Bolungar-
vík, aðspurður um ástæðu
þess að veginum var lokað
með þessum hætti.

Svæðisútvarpið greindi frá
því að engin aðvörunarmerki
eru á hnullungunum og geta
þeir því komið ökumönnum
í opna skjöldu. Þá er ekkert
sem gefur til kynna að um
blindgötu sé að ræða þegar
ekið er inn á veginn.
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