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Skoski kajakræðarinn Jonathan Burleigh

Átti viðdvöl í Bolungarvík
á leið sinni kringum landið
Skoski kajakræðarinn
Jonathan Burleigh lagði um
miðja síðustu viku af stað
frá Bolungarvík áleiðis norður fyrir land. Jonathan freistar þess að róa hringinn í
kringum landið á bát sínum
og ætlar sér þrjá mánuði til
ferðarinnar. Hann lagði upp
frá Rifi á Snæfellsnesi fyrr í
þessum mánuði og náði til

Vestfjarða rétt fyrir miðjan
mánuðinn. Til Bolungarvíkur
komst Jonathan á þjóðhátíðardaginn en þaðan rær hann
fyrir friðland Hornstranda
áleiðis til Norðurlands.
Vestfirsku róðrarkapparnir
Sveinbjörn Kristjánsson í Bolungarvík og Halldór Sveinbjörnsson á Ísafirði hafa verið
Jonathan innan handar á Vest-

fjörðum. Þeir félagarnir reru
til móts við Skotann þegar
hann nálgaðist Patreksfjörð og
fylgdu honum til Þingeyrar,
buðu honum upp á kaffi á Ísafirði og fleira í þeim dúr.
halfdan@bb.is
Jonathan gerir sig klárann
til að leggja af stað frá
Bolungarvík áleiðis norður
eftir landinu.

Sunnukórinn á Ísafirði

Sextán laga geisladiskur á leiðinni

Sunnukórinn á Ísafirði hefur
lokið upptökum á 16 laga
geisladiski sem væntanlegur
er í verslanir í haust. Að sögn

Guðfinnu Hreiðarsdóttur, formanns Sunnukórsins, gengu
upptökur vel og lauk þeim innan þeirra tímamarka sem menn

höfðu sett sér.
„Við tókum alla helgina í
þetta. Tekin voru upp þrjú orgellög á föstudegi, níu kóralög

Sjúkraflugssamningur við Íslandsflug

Framlengdur til ársloka 2005
Samningur ríkisins við Íslandsflug um sjúkra- og
áætlunarflug á Vestfjörðum
hefur verið framlengdur
óbreyttur til ársloka 2005.
Að sögn Elínar Ingimundardóttur, skrifstofustjóra Ís-
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landsflugs, er líklegt að félagið
ráði undirverktaka til að sjá
um flugið líkt og gert hefur
verið síðustu tvö ár.
„Þá verður ákveðið hvort
og þá hvaða undirverktaki sér
um flugið“, segir Elín. Síð-
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asta vetur sá flugfélagið Jórvík um þjónustuna fyrir
Íslandsflug. Félagið missti
flugrekstrarleyfi sitt í febrúar
og var þá snarlega samið
við Mýflug um að taka við.
halfdan@bb.is

Sunnukórinn við upptökur í
Örn Ingólfsson.
á laugardegi og fjögur á sunnudegi“, segir Guðfinna. „Til
stóð að taka upp í Ísafjarðarkirkju og í Hömrum, en vegna
þess hversu góður hljómburðurinn var í kirkjunni var ákveðið að taka allt upp þar.“ Guðfinna segir að strax hafi verið
ákveðið að hafa á diskinum

Ísafjarðarkirkju. Ljósmynd:
einungis lög eftir vestfirska
höfunda.
Sigurður Rúnar Jónsson,
betur þekktur sem Diddi fiðla,
stjórnaði upptökum. Einsöng
syngja sonur Sigurðar, barítónsöngvarinn Ólafur Kjartan,
og Guðrún Jónsdóttir sópransöngkona. –halfdan@bb.is
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Liðlega þriggja milljóna króna tap af rekstri Atvinnuþróunarfélagsins á síðasta ári

Kalkþörungaverkefnið í
Arnarfirði reyndist fjárfrekt
Á nýliðnum aðalfundi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða
koma fram að tap af rekstri
félagsins eftir skatta nam 3,3
milljónum króna á síðasta
starfsári. Heildartekjur félagsins námu 38,4 milljónir króna.
Í ársskýrslu félagsins segir að
tekjur og gjöld þess skiptist á
milli daglegs reksturs og reksturs verkefna. Þannig eru um
60% tekna eða 23,1 milljón
króna framlög vegna rekstrarsamninga en 40% eða 15,3
milljónir króna eru styrkir,
framlög og tekjur vegna verkefna í sem eru í umsjón félagsins. Við rekstur verkefna
er ekki haft að markmiði að
félagið hafi beinan hagnað af
þeim en þau eiga heldur ekki
að vera íþyngjandi fyrir almennan rekstur félagsins.

Shiran Þórisson, markaðsráðgjafi hjá Atvest, segir tap
félagsins stafa af margvíslegum þáttum en meginskýringarnar liggi í útgjöldum vegna
kalkþörungaverkefnis í Arnarfirði, þó önnur verkefni hafi
einnig tekið sinn toll, og því
að rekstrarsamningur við
Byggðastofnun hafi verið í
uppnámi allt síðasta ár.
„Hvað varðar daglegan
rekstur félagsins hefur það
valdið okkur erfiðleikum að
samningurinn við Byggðastofnun var laus frá áramótum
2000/2001. Byggðastofnun
gerir kröfu um að á bakvið
framlög stofnunarinnar til Atvest séu fjögur stöðugildi en
framlögin höfðu ekki hækkað
í takt við launaþróun. Samningar náðust loks í febrúar á

Frá aðalfundi Atvest. Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri og Shiran Þórisson markaðsráðgjafi.
þessu ári og því horfir til betri
„Við höfum verið að leggja sé þetta einna mest spennandi
vegar.
Heildarframlög út í kostnað vegna kalkþör- verkefnið á vegum félagsins
Byggðastofnunar samkæmt ungaverkefnisins t.d. vegna og í því felist umtalsverð dulin
samningnum nema rúmum 19 aðkeyptrar sérfræðiaðstoðar. eign“, sagði Shiran.
En ég tel að á þessari stundu
kristinn@bb.is
milljónum á þessu ári.“

Tvíbytnunni Ísafold

Siglt til Frakklands
Frönsk áhöfn tvíbytnunnar
Ísafoldar var á mánudag í
óðaönn að undirbúa brottför
frá Ísafirði, en ferjan hefur
legið þar við bryggju í meira
en tvö ár. Áætlanir gerðu ráð
fyrir því að siglt yrði af stað
á mánudagskvöld, en það
mun eitthvað hafa dregist.
Ferðinni er heitið til Frakklands með viðkomu í Færeyjum og fleiri stöðum. Í
Frakklandi verður unnið að
smávægilegum breytingum á
skipinu, en lokaáfangastaður
Ísafoldar er Senegal þar sem
hinn nýji eigandi hennar er
athafnamaður í ferðamannaiðnaði. Eins og menn hafa
eflaust tekið eftir er ferjan
nokkuð sigin að aftan og er
það vegna mikilla olíubirgða

sem áhöfnin tekur með sér í
þessa löngu siglingu.
Ísafold kom til Ísafjarðar í
maí 2000 og gegndi farþegasiglingum um norðanverða
Vestfirði þá um sumarið. Ári
síðar var ljóst að siglingar
myndu ekki halda áfram og
stóð til að selja skipið. Í
janúar á síðasta ári var fyrirtækið Ferjusiglingar ehf.
úrskurðað gjaldþrota og
leysti þá Jóna Kristín
Kristinsdóttir, einn ábyrgðarmanna fyrirtækisins
Ísafold til sín. Að sögn
hennar nemur tapið á
viðskiptunum við fyrrverandi eigendur ferjunnar
rúmum 10 milljónum króna.
– halfdan@bb.is
Áhöfn Ísafoldar við ferjuna á Ísafirði.

RITSTJÓRNARGREIN

Okinu verður að létta

,,Ekki gat ég heldur séð að nokkur stjórnmálaflokkur vildi fyrir nýafstaðnar
kosningar sérstaklega beita sér fyrir því að ungir sem aldnir ættu kost á ódýru
og hagkvæmu húsnæði sem þeir réðu fjárhagslega við. Samt er það svo að óhóflega hár húsnæðiskostnaður hjá fólki flytur það hvað hraðast inn í fátæktargildruna og þetta ætti því að vera mál sem allir stjórnmálaflokkar létu sig
varða.“ Tilvitnun: Grein Gests Ólafssonar, arkitekts og skipulagsfræðings,
,,Ódýrar íbúðir“, í Mbl. 11. þ.m.
Meðal þess sem höfundur drepur á í grein sinni er umræðan í þjóðfélaginu
um markaðinn. ,,Töfrasprotann“, sem nú á að leysa öll okkar vandamál. Um
það segir GÓ m.a.: ,,Í umræðunni um þessi mál heyrast þau rök stundum að
verð á íbúðum sé eitthvað sem markaðurinn leysi bara sjálfkrafa. Hærra verð
kalli á meira framboð sem síðan lækki verðið. Að sumu leyti er þetta rétt en alls
ekki að öðru. Það er t.d. víðs fjarri að hér ríki eitthvað sem líkist fullkomnum
markaði á þessu sviði. Það er ástæða fyrir því að bjór kostar hér helmingi meira
en í aðliggjandi löndum og það er líka ástæða fyrir því að íbúðarhúsnæði er
jafndýrt og það er. Markaðurinn og reglugerðarramminn hafa dugað mun betur
til þess að framleiða dýrar og flottar íbúðir en einfaldar, hagkvæmar og ódýrar.

Helsta ástæðan er sennilega sú að opinberir aðilar, sem ráða ytri ramma þessara mála, virðast
ekki hafa nokkurn áhuga á að stuðla að lækkun byggingarkostnaðar. Athuganir okkar benda samt
til þess að það ætti að vera hægt að lækka byggingarkostnað íbúðarhúsnæðis hér á landi um allt
að 30% án þess að það kæmi að nokkru leyti niður á gæðum.“
Gestur bendir á nokkur veigamikil atriði sem, auk margs annars, ,,gætu stuðlað að framboði
á ódýru, viðhaldslitlu og hagkvæmu húsnæði fyrir efnalítið fólk og fólk sem þarf eða vill fara vel
með peningana sína“ og bendir jafnframt á þörf á rannsókn á ,,sjálfbærum, vistvænum og hagkvæmum íbúðum sem nú er verið að byggja unnvörpum í nærliggjandi löndum.“
Í lok greinar sinnar segir Gestur: ,,Hærri íbúðarlán taka ekki á neinum þessara þátta. Reynsla
undanfarinna áratuga sýnir líka að það er ekki við því að búast að ósýnileg hönd íslensks íbúðamarkaðar kippi þessu sjálfkrafa í liðinn. Ungt fólk og efnalítið hlýtur að eiga heimtingu á grundvallarrannsóknum á þessu sviði og betri úrlausn í húsnæðismálum sínum af nýkjörinni ríkisstjórn
en bara hærri lán.“
Þetta eru orð í tíma töluð. Það er með öllu óásættanlegt að fólk sé bundið á skuldaklafa alla
ævina við að borga fyrir þá frumþörf mannsins, að hafa þak yfir höfuðið. Lækkun byggingarkostnaðar er eina raunhæfa leiðin.
s.h.
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Samkomuhúsið í Ögri í Ísafjarðardjúpi

Fjölmenni á opnun
ljósmyndasýningar
Tæplega 100 manns lögðu
leið sína í samkomuhúsið í
Ögri í Ísafjarðardjúpi í gær en
þar var opnuð sýning á ljósmyndum frá gamalli tíð í sveitinni, sú elsta frá árinu 1870.
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir
sagnfræðingur hafði veg og
vanda að söfnun myndanna
sem eru 100 talsins og koma

frá tæplega 40 aðilum. Eigendum myndanna og styrktaraðilum var boðið til opnunarinnar og þáðu kaffi og hnallþórur í veðurblíðunni. Sýningunni barst óvæntur liðsauki
frá afkomendum Hildar
Hjaltadóttur ljósmóður frá
Hrafnabjörgum.
„Ásdís Samúelsdóttir dóttir

Hildar kom með ljósmóðurtösku hennar sem verður til
sýnis. Margir Ögursveitungar
geta rakið uppruna sinn til
þessarar tösku og ófáir hafa
fengið það hlutverk í gegnum
tíðina að bera hana fyrir
Hildi“, sagði Guðfinna. Sýningin verður opin í allt sumar.
kristinn@bb.is

Myndirnar fönguðu athygli opnunargesta.

Taska Hildar ljósmóður

Safnahúsið Eyrartúni á Ísafirði

Margvíslegar gjafir í
tilefni af vígslu þess
Safnahúsinu Eyrartúni á
Ísafirði bárust ýmsar gjafir í
tilefni af vígslu þess á þjóðhátíðardaginn. Kvenfélagið Hlíf
á Ísafirði færði húsinu 400
þúsund krónur sem nýttust til
að kaupa öll húsgögn og tæki
í barnadeild bókasafnsins.
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar veitti Safnahúsinu 300 þúsund króna styrk
sem verður nýttur til kaupa á
tækjabúnaði. HraðfrystihúsiðGunnvör hf. veitti 150 þúsund
króna styrk og Jóhann Júlíusson fyrrum útgerðarmaður á
Ísafirði og sonur hans og
tengdadóttir, Kristján G. Jóhannsson og Inga S. Ólafs-

dóttir, gáfu 100 þúsund krónur
til hússins. Jóhann Hinriksson,
forstöðumaður Safnahússins,
segir að ætlunin sé að nýta
þessa styrki til kaupa á vefþjóni fyrir ljósmyndasafnið
svo að safnkostur þess verði
aðgengilegur á Netinu.
Afkomendur Garðars Einarssonar færðu Safnahúsinu
þrjár postulínsdúkkur sem
smíðaðar voru af Einari Oddi
Kristjánssyni, föður Garðars,
sem var gullsmiður á Ísafirði.
Herdís Pétursdóttir hafði forgöngu um gjöfina og gerði
dúkkurnar upp. Jóhann segir
postulínsdúkkur af þessu tagi
frá því um aldamótin 1900

Ágúst Gíslason verktaki á Ísafirði og fyrrum Djúpverji ásamt Ólafía Salvarsdóttir í Reykjafirði.

vera afar eftirsóttar af söfnurum og mikla prýði að þeim
fyrir Safnahúsið
Enn fremur barst Safnahúsinu ljósmyndasafn frá Þórhalli
Vilmundarsyni prófessor með
fjölmörgum myndum frá
starfstíma Vilmundar Jónssonar síðar landlæknis í húsinu,
meðan það gegndi hlutverki
sjúkrahúss, og frá byggingu
þess. Þórhallur er sonur Vilmundar læknis. Lokið var við
byggingu Safnahússins árið
1925 og gegndi það hlutverki
sjúkrahúss allt til ársins 1989.
Í daglegu tali hefur það jafnan
verið nefnt Gamla sjúkrahúsið.
– kristinn@bb.is

Jónsmessudansleikur á Ingjaldssandi á laugardag

Hestamenn fara í tveggja
daga reið á dansleikinn
Hestamenn leggja af stað
ríðandi frá Bolungarvík á
morgun, fimmtudag og setja
stefnuna á Jónsmessudansleik
á Hrauni á Ingjaldssandi n.k.
laugardagskvöld. Jón Guðni
Guðmundsson, hestamaður
og bifvélavirki í Bolungarvík,
segir ætlunina að hitta hestamenn úr Hnífsdal uppi á Reiðhjalla en síðan verði haldið
sem leið liggur upp á Kistufell

og Hestakleifarfjall niður á
Botnsheiði.
„Við hvílum klárana í Önundarfirði en um miðjan dag á
föstudag verður haldið frá
Þórustöðum, út í Valþjófsdal,
yfir Klúku og komið niður á
Sandsheiði þar sem hún er
hæst. Þetta er gömul póstleið
og farið um niðurgrafna hestagötu“, segir Jón.
Gera hestamenn ráð fyrir

góðri þátttöku en hinn árlegi
Jónsmessudansleikur í fjárhúsunum á Hrauni þykir líklegur til vinsælda. Hraunsbandið leikur fyrir dansi en
flestir hljómsveitarmeðlimir
eru tengdir Hrauni á einn eða
annan hátt. Kvöldið hefst með
varðeldi á eyrinni kl. 21. Staðarhaldarar segja alla hjartanlega velkomna. Tjaldstæði eru
leigð gegn hóflegu gjaldi.
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Pontiac Firebird á Ísafirði
– eini bíllinn af þeirri gerð á landinu

Virðulegar konur í gönguferð
ávíta Magga fyrir leikaraskapinn og skilja greinilega ekki
mikilvægi þess að „pústa út af
vélinni“.

Ekki falur til Jóns
Ásgeirs né annarra
Magnús Helgason, húsasmíðameistari á Ísafirði og
framkvæmdastjóri Trésmiðjunnar í Hnífsdal, hefur um sjö
ára skeið átt draumabílinn úti
í bílskúr. Stöku sinnum sést
hann renna mjúklega eftir götum bæjarins þó varla nema á
góðviðrisdögum enda er bílinn
sannkallaður safngripur.
Magnús eða Maggi Helga eins
og hann er jafnan kallaður segir það þó til vandræða hversu
lítið hann noti bílinn. Vélin
fari betur af því að svolgra
bensín reglulega en að standa
óhreyfð.
Þessi draumabíll Magga er
amerískt tryllitæki, Pontiac
Firebird Esprit árgerð 1972.
Fyrstu Firebird-bílarnir komu
á götuna snemma árs 1967 og
var ætlað að keppa við innflutning knárra sportbíla frá
Evrópu sem höfðu sótt á
markaðshlutdeild amerísku
drekanna áratuginn á undan.
Helsti heilinn á bak við hönnun Firebird-bílanna var John
Delorean, metnaðarfullur bílahönnuður hjá General Motors,
sem síðar varð alræmdur fyrir
framleiðslu Delorean-bílsins
þar til yfirvöld í Bandaríkjunum lokuðu verksmiðjunum
vegna ýmissa gruggugra mála
svo ekki sé meira sagt. Sjálfrennireiðin
sú varð

aftur á móti heimsfræg í örlítið
breyttri útgáfu sem tímavélin
í kvikmyndunum „Aftur til
framtíðar“. Í byrjun áttunda
áratugarins var Firebird eitt
heitasta tækið á markaðinum
og var bíllinn framleiddur í
um 50 þúsund eintökum árið
1972. Kannski ekki ýkja há
tala miðað við ofurfjöldaframleiðslu samtímans og ýtir enn
frekar undir fágæti bílsins.
Þegar komið er að skoða
tryllitækið leggur reykjarmökk út innkeyrsluna og
kröftugt en þýtt vélarhljóðið
leikur undir. Maggi útskýrir
að bíllinn hafi lítið verið
hreyfður yfir veturinn og því
þurfi að pústa út af vélinni. Á
bíl af þessari kynslóð dugir
ekki nútímalegt 95 oktana
bensín eitt og sér heldur þarf
að blanda saman við það blýbæti til að fá fram anda liðinna
tíma, fyrir daga olíukreppu og
mengunarstaðla. Nágranni
Magga kemur yfir götuna til
að virða fyrir sér gripinn og
segir að bíllinn sé svo mikið
djásn að ekki hafi þurft að
bæta á bensíntankinn síðan
árið 1999. Maggi glottir við
en aðrir nágrannar eru ekki
alveg eins spenntir fyrir þessum vorboða í Holtahverfinu.

– Hvað er hann mörg hestöfl?
„Ég er ekki alveg klár á því
en þetta er átta strokka og 350
kúbika vél (350 cu.in.). Sjálfsagt er hún tvö hundruð til
þrjú hundruð hestöfl. Hún er
a.m.k. mjög aflmikil. Bílinn
er mjög sprækur en það er
smá vandamál hjá mér, það
þyrfti að stilla vélina. Ég er
enginn sérstakur vélastillingamaður og núna er farið að gera
þetta allt í tölvum sem hentar
ekki þessum gömlu vélum.
Þetta er alvöru tæki, frá gullaldarárum amerísku bílanna.“
– Hvað eyðir hann miklu?
„Bensíneyðslan hefur
reyndar komið mér á óvart.
Milliheddið er nýtt en ég skipti
líka um blöndung í honum og
setti í hann fjögurra hólfa Rochester-blöndung sem er framleiddur af General Motors.
Meðan maður keyrir hann á
um 50 mílna ferð, fer ekki
hraðar og gefur honum ekki
mikið, þá eyðir hann ekkert
rosalega miklu bensíni. Ætli
hann fari ekki með 14 til
15 lítra á hundrað
kílómetrana. Um
leið og maður fer

að keyra hraðar eða gefa
meira, þá fer hann að súpa
duglega – en þetta er allt í lagi
meðan maður heldur honum á
þessu róli.“
– Hvenær eignaðist þú
þennan bíl?
„Ætli ég sé ekki búinn að
eiga hann í um sjö ár. Reyndar
eru þau nær átta því eftir að ég
keypti hann var hann í geymslu í Reykjavík í ár. Ég kaupi
bílinn í Hveragerði en þá var
hann hvítur. Það sá ekkert að
honum að innan en lakkið
hafði aðeins látið undan síga.“
Nágranni Magga grípur inn
í og spyr hvort hann vilji selja
bílinn.
„Einhvern tímann var hringt
í mig úr Reykjavík og ég var
spurður hvort hann væri til
sölu en ég sagði að það væri
enginn nógu ríkur til að kaupa,
enda er ég ekkert að hugsa um
að selja hann.“
– Hvað ef Jón Ásgeir í Bónus byði vel í hann?
„Nei, það held ég ekki, ég
var ekki að kaupa bílinn til að
selja hann aftur. Þetta er della
– maður fær svona dellur í
hausinn.“

Var sagt að leita
að kúlnagötum
– Þú hefur látið
sprauta bílinn en

þurftirðu að taka hann mikið í
gegn?
„Já, eitthvað, það voru skellur í brettunum og eitthvað í
hurðunum sem þurfti að sjóða
í en það var eina ryðið í honum. Ég vildi einfaldlega láta
sprauta hann allan. Þannig var
húddið sprautað báðum megin
og hurðirnar voru sprautaðar
að innan líka. Þetta var allt
rifið í sundur, húddið og brettin
voru tekin af. Þetta var umfangsmikið verk, meira að
segja var hann sprautaður inni
í vélarhúsinu líka.“
– Ofan á húddinu er glæsileg
mynd af erni og hvítum hákarli
– var hún gerð í sprautuninni
líka?
„Já, þannig var að ég ætlaði
að setja límmiða með erni á
húddið. En þeir segja við mig
á verkstæðinu að það sé ekkert
mál að sprauta þetta á – og
raunar ekkert vit í öðru. En
það er ákveðin saga á bak við
hákarlinn sem margir verða
hissa á. Pontiac þýðir örn og
hefðbundið tákn þessara bíla
er örn með útglennta vængi.
Bíllinn er fluttur inn notaður
og gekk undir nafninu „Hvíti
hákarlinn“ í Ameríku en þetta
er bankaránsbíll. FBI hafði
elt hann yfir mörg fylki í
Bandaríkjunum. Einhver
hefur sagt mér að leita
að skotgötum – að
það séu skotgöt á
honum aftanverðum. Þetta var
semsagt

Magnús og Hákon
Byggðasafnið býður til
sjávarréttaveislu sigruðu á Bylgjumótinu
Byggðasafn Vestfjarða býður fjórum sinnum til sjávarréttaveislu í sumar. Saltfiskur og rækja verða fyrirferðamikil á borðum, enda tengjast þessi matföng Ísfirði sögulegum böndum. Þess má geta að allur saltfiskur sem boðið verður upp á er sólþurrkaður að fornum sið á fiskreitum við Byggðasafnið í Neðstakaupstað. Þekktir alþýðukokkar verða fengnir til að matreiða góðgætið í fyrstu
veislu sumarsins sem haldin verður á laugardaginn. Hinar veislurnar þrjár verða haldnar í júlí og ágúst og fá þá
atvinnumenn að spreyta sig við matseldina. – hafldan@bb.is
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Búið að vera
draumur lengi
– Notarðu bílinn mikið eða
er hann kannski mest stássgripur?
„Ef eitthvað er þá fer notkunin minnkandi. Ég hreyfi
hann mjög lítið og eiginlega
er það til vandræða. Því ef
hann stendur svona mikið þá
sest sótið í olíuna. Ég hef verið
að reyna að hreinsa út af vélinni, skipta um olíu og þrífa
vélina alla. Þetta er frekar vont
fyrir vélina þegar hún er notuð
svona lítið. Maður rétt setur
bílinn í gang og keyrir smá
hring. En maður tekur rúnta
annað slagið – það koma dagar.“
– Hafði það verið draumur
hjá þér lengi að eignast einn
amerískan?
„Þetta var búið að vera
draumur hjá mér lengi. Ég ætlaði alltaf að kaupa mér gamla
Corvettu, 68-módel eða eitthvað slíkt og flytja inn. En
það var mjög erfitt að flytja þá
bíla inn og mátti varla. Það
stafaði af einhverjum mengunarvandamálum en mér skilst
að það megi orðið í dag.
Sævar
Óli

Fimm umferðaróhöpp
í síðustu viku

Hákon Hermannsson og Magnús Gautur Gíslason sigrFimm umferðaróhöpp voru tilkynnt til lögreglunnar á
uðu á sumarmóti Bylgjunnar sem haldið var á Ísafirði á
Ísafirði í liðinni viku. Þar af voru tvær bílveltur á
laugardag. Hákon og Magnús kláruðu mótið á 63 höggHrafnseyrarheiði, tveir árekstrar á Ísafirði og þriggja
um, en fyrir sigurinn fá þeir félagar utanlandsferð, 20
bíla árekstur í Vestfjarðagöngum. Slys á fólki voru
þúsund króna gjafabréf frá Byggt& Búið. Mótið var
minniháttar ef nokkur í þessum óhöppum. Þá voru þrír
fjölsótt og mættu 62 keppendur til leiks, þar af óvenju
ökumenn kærðir fyrir of hraðan akstur og aðrir þrír
margir aðkomumenn. Í mótslok buðu mótshaldarar
sem voru stöðvaðir, reyndust ekki með ökuskírteini
öllum keppendum upp á grillmat og meðlæti. Í öðru sæti
meðferðis. Einn var tekinn fyrir að tala í farsíma án
á mótinu urðu þeir Birkir Halldór Sveinsson og Gunn- handfrjáls búnaðar við akstur og annar lagði í bílastæði
laugur Jónasson sem slógu 64 högg. – halfdan@bb.is fyrir fatlaða án þess að hafa til þess leyfi. – halfdan@bb.is
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„get-away car“. Menn hafa
grafið þetta upp á netinu og
sagt mér frá. Ég hef ekki fundið þessa sögu en hún er til.
Þessa sögu þekkti málarinn
alla og þess vegna er til kominn þessi hvíti hákarl. Lögreglan talaði um „Hvíta hákarlinn“ þegar þeir voru að
elta hann.“

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Hjörvarsson er ábyrgur fyrir
því að ég á þennan bíl hér.
Hann var auglýstur í blöðunum og við sáum að það var
ekki vit í öðru en að kýla á
þetta og brunuðum suður til
að líta á gripinn.

Erfitt fyrir óvana
að keyra bílinn
– Þið hafið rokið af stað og
náð í hann.
„Já, Sævar dró mig af stað.
Við skoðuðum bílinn og ég
varð það hrifinn af honum að
ég keypti hann um leið. Aðallega út af því að það sér ekkert
á innréttingunni. Hann er alveg eins og nýr að innan. Þú
finnur ekki marga svona bíla
hér á landi. Ég held raunar að
þetta sé eini Firebird-bíllinn á
þessu aldursbili. Það eru til
töluvert margir Pontiac Trans
Am en ekki Firebird. Á tímabili var ég að hugsa um að
setja á hann vindskeið og fleiri
aukahluti en það eru margir
dellukarlar sem hafa ýtt á mig
að gera það ekki, því þetta er
eini bílinn sem er til af þessu
tagi á landinu. Margir hafa
skammað mig fyrir lakkið því
það var ekki boðið upp á þetta
lakk á 72-árgerðinni – en þetta
er samt Pontiac litur.“
– En hvernig er að keyra
hann?
„Það er tiltölulega erfitt að
keyra þessa bíla. T.d. hvað
stýrið varðar en menn þurfa
eiginlega að sækja sér námskeið í því. Í bílum í dag er
stýrið oftast létt en þyngist
síðan þegar menn eru komnir
af stað og þannig fá menn
meiri tilfinningu fyrir hraðanum. Í þessum bíl er það fislétt
allan tímann, sama hvernig
maður keyrir og því verður
maður að vara sig á að ofstýra
ekki. Þetta er ákveðinn galli
en fyrir þá sem eru vanir því
er það allt í lagi. Þetta tíðkaðist
í þessum gömlu bílum“, segir
Magnús Helgason sem er
kominn með bílinn út úr skúrnum og búinn að pústa vel út
af vélinni. Þá er ástæðulaust
annað en að bregða undir sig
betri fætinum og njóta sólarinnar.
Þegar Maggi er kvaddur
ekur hann aftur til vinnu, áleiðis eftir Skutulsfjarðarbraut
með opinn gluggann á liðlega
30 ára gömlu amerísku tryllitæki. Vélardynurinn fangar
athygli vegfarenda sem snúa
sér við til að horfa á þennan
glæsigrip frá fyrri hluta áttunda áratugarins og sumir
þeirra eru um stund snertir af
andblæ liðinna tíma.
– kristinn@bb.is

Sorpeyðingarstöðin Funi í Engidal í Skutulsfirði

Senn farið að taka á móti
bílhræjum gegn skilagjaldi
Frá næstu mánaðamótum
verður tekið á móti bílhræjum

í sorpeyðingarstöðinni Funa á
Ísafirði gegn 10 þúsund króna

skilagjaldi, hafi bíllinn verið
yngri en fimmtán ára um síð-

Hafnarbúðin á Ísafirði og Olís færðu á laugardag Gamla apótekinu, kaffi- og menningarhúsi ungs fólks á Ísafirði, veglegt gasgrill með tilheyrandi aukahlutum að gjöf. Halldór
Hlöðversson forstöðumaður Gamla apóteksins segir að nú geti ungt fólk í grillhugleiðingum leitað til hússins en góð grillaðstaða sé fyrir utan. Anna Lóa Guðmundsdóttir verslunarstjóri Hafnarbúðarinnar afhenti Níelsi Guðmundssyni grillið við það tækifæri.
Halldór Hlöðversson forstöðumaður Gamla apóteksins og Hlynur Snorrason stjórnarmaður í Gamla apótekinu fylgdust með.
–kristinn@bb.is

ustu áramót. Við síðustu álagningu bifreiðagjalda var innheimt sérstakt gjald af öllum
bílum á þessum aldri til að
standa straum af kostnaði við
skilagjöldin.
Þegar komið er með bíla til
förgunar í Funa er gefið út
skilavottorð, hafi bifreiðagjöld
verið greidd, og er skilagjaldið
borgað út gegn framvísun
þess. Víðir Ólafsson, stöðvarstjóri í Funa, segir þetta einn
anga af margvíslegum breytingum sem verið sé að gera á
reglum um eyðingu sorps. Um
síðustu áramót hafi Úrvinnslusjóður tekið til starfa samkvæmt nýjum lögum en Spilliefnanefnd verið lögð niður.
„Í fyrstunni ná reglurnar til
bíla, bíldekkja og samsettra
drykkjarvöruumbúða, svo sem
mjólkur- og safaferna, en næst
á dagskrá eru ýmsar umbúðir,
meðal annars baggaplast og
pappakassar. Við innflutning
og framleiðslu á þessum vör-

Könnunargrefti vegna fornleifa við Tröð í Bolungarvík

Beðið ákvörðunar um frekari gröft
Könnunargrefti vegna fornleifa við Tröð í Bolungarvík
er lokið. Ragnar Edvardsson
fornleifafræðingur lýkur á
næstunni við frummatsskýrslu um það sem fundist hefur.
Á grundvelli hennar mun
Fornleifavernd taka ákvörðun
um hvort frekari uppgröftur
skuli gerður á svæðinu.
Ragnar telur það sem fundist hefur gefa tilefni til frekari
skoðunar. Grafnir voru fjórir
könnunarskurðir til að ganga
úr skugga um tilvist fornleifa

á svæðinu áður en fyrirhugaðar framkvæmdir við snjóflóðavarnir hefjast þar. „Hér
eru yfirborðsminjar frá árunum 1820 til 1920 en í bæjarstæði Traðar og úti á miðju
túninu eru eldri minjar“, segir
Ragnar.
Á Traðartúni eru allmiklar
rústir. „Þar eru leifar níu metra
langrar byggingar með tveimur herbergjum. Við fundum
stoðarholur sem benda til þess
að byggingin hafi verið með
þaki. Spurningin er hvort þetta

Bróðir okkar

Hrólfur Valdimarsson
frá Vatnsfjarðarseli, Eyrargötu 6, Ísafirði

andaðist á Sjúkrahúsi Ísafjarðar mánudaginn 23. júní
Systkini hins látna.

Systkinin sigruðu á
Jónsmessumótinu
Systkynin Halldór F. og Margrét Ólafsbörn sigruðu á
Jónsmessumóti Golfklúbbs Ísafjarðar sem haldið var á
Tungudalsvelli á laugardagskvöld. Halldór og Margrét
fóru hringinn á 42 höggum. Mótið er annað tveggja
svokallaðra skemmtimóta sem klúbburinn heldur yfir
sumarið, en þar er keppnisskapið nokkuð minna en í
öðrum mótum auk þess sem reglur eru ekki eins strangar. Þegar leiknar höfðu verið níu holur snæddu keppendur saman grillmat og sögðu golfsögur.
halfdan@bb.is

eru útihús eða bæjarstæði en
ég hallast frekar að því síðarnefnda því að þarna eru fleiri
byggingar í kring.“
Í heildina eru rústirnar 12

til 20 metra langar. „Byggt á
aldursgreiningu á gripunum
ofan á elstu lögunum eru þarna
minjar frá elstu tíð í Tröð. Þessi
bygging er örugglega frá því
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fyrir 1500. Ég þori ekki að
fara út í nákvæmari aldursgreiningu en hún hefur hrunið
fyrir árið 1500“, sagði Ragnar.
kristinn@bb.is

Vegurinn í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi

Tilbúinn fjórum mánuðum á undan áætlun

Nýi vegurinn um sunnanverðan Skötufjörð í Ísafjarðardjúpi, sem mikið hefur verið
fjallað um síðustu vikur og
mánuði, er nú að mestu tilbúinn. Bundið slitlag var sett á
veginn dagana 14.-17. júní.
Að vísu er 50 km hámarkshraði í gildi meðan möl þjapp-

ast ofan í klæðninguna en vegkaflinn verður sópaður eftir
nokkra daga og mun þá tæplega þykja til tálmunar lengur.
Gerð vegarins er langt á undan
áætlun en umsamin verklok
eru ekki fyrr en í október.
Kubbur ehf. á Ísafirði hefur
haft verkið með höndum.

Opnuð hafa verið tilboð í
gerð næsta vegkafla í Ísafjarðardjúpi, 31,5 kílómetra langan, sem nær frá Kleifum í
Skötufirði að Hesti í Hestfirði,
og átti Klæðning ehf. í Kópavogi lægsta boð. Ekki hefur
verið samið við verktaka.
halfdan@bb.is

Tap hjá UMFB vegna Jónatan og Tinna sigrólöglega skipaðs liðs uðu á golfmóti í Víkinni
Boltafélagi Ísafjarðar (BÍ) hefur verið dæmdur 3-0 sigur
í leik liðsins við Ungmennafélag Bolungarvíkur (UMFB)
sem fram fór á Torfnesvelli 22. maí. Leikurinn fór 1-2
Bolvíkingum í vil, en Boltafélagið kærði úrslitin þar sem
talið var að lið UMFB hefði verið ólöglega skipað. Var
það niðurstaða dómstóls Knattspyrnusambands Íslands
að einn leikmanna Bolvíkinga væri skráður í lið Leiknis í
Reykjavík og því þyrfti að ógilda úrslitin. Lesa má dóm
Knattspyrnusambandsins á heimasíðu þess.
halfdan@bb.is

Jónatan Einarsson og Tinna B. Sigmundsdóttir sigruðu
á Jónsmessumóti Golfklúbbs Bolungarvíkur sem haldið
var á laugardag. Tveggja manna lið kepptu á mótinu og
fóru þau Jónatan og Tinna 9 holur á 44 höggum, en í
öðru sæti urðu Baldur Smári Einarsson og Helga Svandís Helgadóttir á 48 höggum. Grímur Lúðvíksson fékk
nándarverðlaun á 5. braut. Þess má geta að meðal þátttakenda á mótinu voru poppararnir Hreimur Örn Heimisson og Jón Guðfinnsson úr hljómsveitinni Landi og
sonum. Ekki unnu þeir til verðlauna. – halfdan@bb.is
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um er lagt á gjald til að standa
straum af kostnaði við förgun“, segir Víðir. Ekki þarf því
að borga fyrir förgun á þessum
vörum en einungis er greitt
skilagjald fyrir bílana.
Þegar er farið að taka á móti
bíldekkjum og samsettum
drykkjarvöruumbúðum í
Funa. Víðir segir fernurnar
brenndar til orkuframleiðslu í
stöðinni. Hins vegar sé ekki
búið að gefa út reglugerð um
meðhöndlun dekkjanna og því
sé þeim safnað saman fyrst
um sinn.
Víðir segir hinar nýju reglur
vera til mikilla bóta. „Bílarnir
eru oft skildir eftir nánast þar
sem þeir hætta að ganga og
síðan höfum við verið að
sækja þá hist og her. Við munum vinna eitthvað áfram í
báðum kerfunum þar sem nýju
reglurnar ná einungis til hluta
bílaflotans en þetta kemur allt
með tímanum.“
kristinn@bb.is

18.4.2017, 11:17
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maður vikunnar

Sælkerar vikunnar
eru María Hrönn Valberg
og Björn R. Gunnarsson

Ætlaði
að verða
flugmaður

Einfalt og gott
naut á grillið
Okkur langar til að deila þessum réttum með lesendum af
því þeir eru einfaldir og góðir en það er nú oft það sem fólk
leitar að. Matreiðslan gerist varla einfaldari en í nautakjötsréttinum enda aldrei meiri ástæða til að njóta lífsins í rólegheitunum en á sumrin. Ísinn er sannkölluð „bomba“ en
ávextirnir skapa frískandi mótvægi við rjómann og súkkulaðið.
Grillað Hoi Sin naut
1 kg nautahryggvöðvi eða lundir
1 krukka Hoi Sin sósa (fæst í Samkaup)
Skerið kjötið í 1 cm þykkar sneiðar og leggið þær annað
hvort í marineringu eða penslið á grillinu með Hoi Sin sósunni. Grillið sneiðarnar í tvær mínútur á hvorri hlið.
Sósan er frekar mild og sæt á bragðið. Hún er virkilega
bragðgóð og hentar einnig vel með kjúklingi og svínakjöti,
sérstaklega svínarifjum.
Ýmiskonar meðlæti kemur til greina t.d. bakaðar kartöflur
með kryddsmjöri, ferskt salat með fetaosti í kryddolíu,
kartöflusalat eða hrásalat.

Nafn: Sölvi Sólbergsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í foreldrahúsum (ekki
sjúkrahúsi) í Bolungarvík í maí árið 1959.
Atvinna: Yfirmaður tæknideildar Orkubús Vestfjarða.
Fjölskylda: Eiginkonan heitir Birna Guðbjartsdóttir
og synirnir eru Snævar Sölvi, Tómas Rúnar og Bergþór Örn.
Helstu áhugamál: Að viðhalda byggð á norðlægum
slóðum.
Bifreið: Toyota LandCruiser 90.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Sama.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Flugmaður.
Uppáhalds matur? Moðsteikt læri úr holunni minni
á Reyrhól á Hesteyri.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Hákarl.
Uppáhalds drykkur? Vatn.
Uppáhalds tónlist? Engin.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Kimi Raikkönen og Eiður Smári.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttatengt efni og
fræðsluþættir.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Margar góðar.
Fallegasti staður hérlendis? Hornstrandir og Jökulfirðir.
Fallegasti staður erlendis? Pass.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottavélin.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
vera á skíðum á veturna og við sumarhúsið á sumrin.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Hnignun landsbyggðarinnar.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Framkvæma
eitthvað sem ég er búinn að lofa konunni nokkrum
sinnum áður.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Man ekki eftir neinu sérstöku.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Pass (er sjálfur pólitíkus).
Lífsmottó? Vera heiðarlegur og mismuna ekki fólki.

Bláber
Jarðarber
Kiwi
ca.100 g rjómasúkkulaði
ca.100 – 200 g Toblerone
2 dl Rjómi
Setjið súkkulaðið í pott og hitið við lágan straum. Þegar
súkkulaðið hefur bráðnað hrærið þá rjómann saman við. Úr
þessu verður dýrindis súkkulaðisósa. Skerið ávextina smátt
niður og setjið yfir ísinn. Rekið svo smiðshöggið á réttinn
með því að hella yfir hann heitri súkkulaðisósunni. Hægt er
að nota allskonar súkkulaði í sósuna, t.d. mars, snickers eða
pipp. Verði ykkur að góðu!!
Að lokum skorum við á Kristjönu Hinriksdóttur og Atla Frey
Kjartansson á Flateyri að vera næstu gestakokkar.

Toblerone- og ávaxtasæla
Ís að eigin vali

Júlíus Geirmundsson ÍS skilaði mestu aflaverðmæti frystifisktogara

Júlíus með yfir milljarð í
aflaverðmæti á síðasta ári

Júlíus Geirmundsson ÍS270, frystitogari Hraðfrystihússins Gunnvarar í Hnífsdal
skilaði mestu aflaverðmæti íslenskra bolfisktogara á síðasta
ári eða 1.082 milljónum króna
samkvæmt samantekt Fiskifrétta. Einungis einn annar
togari náði yfir milljarðinn en
það var Arnar HU frá Skagaströnd. Á árinu 2001 var Júlíus
Geirmundsson með næst
mesta aflaverðmæti íslenskra
frystitogara og landaði afurðum að verðmæti 988 milljónum króna. Afli skipsins var
6.400 tonn á síðasta ári en
5.217 tonn á árinu 2001.
Fleiri vestfirskir togarar
koma fyrir í samantekt Fiskifrétta og eru þeir allir gerðir út
af Hraðfrystihúsinu Gunnvöru

Til sölu

utan ísfisktogarinn Ernir BA
sem landaði afla að verðmæti
8 milljónum króna á síðasta
ári. Andey er í 40. sæti meðal
frystitogara með 144 milljóna
króna aflaverðmæti en skipið
var í 41. sæti árið 2001 með
90 milljónir í aflaverðmæti.
Meðal ísfisktogara er Páll

Pálsson ÍS í 5. sæti með 440
milljón króna aflaverðmæti á
árinu 2002 en þar áður vermdi
skipið 4. sæti listans og landaði afla að verðmæti 358 milljónum króna. Heildarafli Páls
Pálssonar var 4.530 tonn á síðasta ári en 4.367 tonn á árinu
2001. Stefnir og Framnes

Til sölu eru eftirtaldar fasteignir:
a) Fasteignin Fjarðargata 14, efri hæð,
Þingeyri.
b) Brekkugata 7, Þingeyri.
Óskað er eftir tilboðum í eignirnar og
skal þeim skilað til Björns Jóhannessonar,
hdl., Aðalstræti 24, Ísafirði, eigi síðar en 2.
júlí 2003. Áskilinn er réttur til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna öllum.
Allar nánari upplýsingar um eignirnar
gefur Björn Jóhannesson hdl., Aðalstræti
24, Ísafirði í síma 456 4577.

verma 26. og 27. sæti listans
með 143 og 137 milljónir í
aflaverðmæti á liðnu ári.
Samantekt Fiskifrétta er
unnin upp úr gögnum frá
Hagstofu Íslands og miðast
við fob verð.
kristinn@bb.is

Guðmundur Einarsson ÍS 155 frá Bolungarvík

Með langmest aflaverðmæti smábáta
Guðmundur Einarsson ÍS
155 sem gerður er út af Útgerðarfélaginu Ósi ehf. í Bolungarvík skilaði á land á síðasta ári mestu aflaverðmæti
smábáta hérlendis eins og
hann hefur gert um árabil.
Aflaverðmætið nam 99 milljónum króna en heildarafli
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bátsins var liðlega 800 tonn.
Þetta kemur fram í samantekt
Fiskifrétta.
Næstmestu aflaverðmæti
skilaði Hrólfur Einarsson ÍS
255 sem sama félag í Bolungarvík gerir út. Hrólfur landaði
656 tonnum og nam verðmæti
aflans um 80 milljónum króna.

Báðir bátarnir róa í krókaaflamarkskerfinu. Í þriðja sæti innan þess kerfis var Kópsnes GK
með 430 tonn og um 65
milljóna króna aflaverðmæti.
Báturinn Guðmundur Einarsson ÍS 155 sem skilaði á
síðasta ári þeim afla sem að
ofan greinir kom nýr til Bol-

ungarvíkur árið 2001 í stað
annars báts með sama nafni
og númeri. Í lok mars á þessu
ári var „gamli“ Guðmundur
síðan leystur af hólmi af nýjum
og stærri bát með sama nafni
og númeri. Skipstjóri á bátunum með nafninu Guðmundur
Einarsson ÍS 155 var og er

aflakóngurinn Guðmundur
Einarsson í Bolungarvík.
Af smábátum í aflamarkskerfinu skilaði Hrólfur AK
mestu aflaverðmæti á síðasta
ári, 68 milljónum króna, en
aflinn var 393 tonn. Innan
sóknardagakerfisins var
Bjargey EA efst með 168
tonna afla á síðasta ári og var
verðmæti hans liðlega 22
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milljónir króna.
Smábátar veiddu alls um 72
þúsund tonn í fyrra og var
aflaverðmætið rétt rúmir níu
milljarðar króna. Samantekt
Fiskifrétta byggist á gögnum
frá Hagstofu Íslands um afla
og aflaverðmæti skipa á árinu
2002.
kristinn@bb.is
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Beltin spennt hjá 87% ökumanna milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur

„Atvinnubílstjórar mjög slakir í bílbeltanotkun“
Júlíus Ólafsson umferðarfulltrúi Vestfjarða og félagar í
slysavarnadeildum á Ísafirði,
í Hnífsdal og í Bolungarvík
hafa lokið við ítarlega bílbelta-

könnun. Notkun belta var athuguð í 392 bílum á leiðinni
milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur á þriggja daga tímabili.
Af ökumönnum voru 342 eða

87% með beltin spennt og segir Júlíus að þar megi augljóslega gera betur. Farþegar í
framsæti bíla voru 165 en þar
af notuðu 155 bílbelti eða

94%. Sama hlutfall farþega í
aftursæti notaði bílbelti eða
142 af 153.
Júlíus segir niðurstöðurnar
nú vera á sömu lund og komið
hafi fram í fyrsta hluta könnunarinnar, að atvinnubílstjórar
séu mjög slakir í bílbeltanotkun. „Jákvæðasti hluti niðurstaðnanna er að öryggi barna
er í hávegum haft. Því miður

var á því ein undantekning
þar sem móðir sat laus í aftursæti bífreiðar með lítið barn í
fanginu. Það er leitt til þess að
vita að enn skuli vera fólk
sem ekki hugsar um fullkomið
öryggi barna sinna“, segir
Júlíus.
Fleiri kannanir eru í aðsigi
og segist Júlíus vilja sjá mun
betri útkomu í þeim. „Eins og

öllum má vera ljóst marka bílbeltin og notkun þeirra oft skilin á milli lífs og dauða“, segir
hann. Júlíus vill koma á framfæri sérstökum þökkum til
þeirra félagseininga Slysavarnafélagsins Landsbjargar
sem aðstoðuðu hann við framkvæmd könnunarinnar.
kristinn@bb.is

Fyrrum námsmeyjar í Húsmæðraskólanum Ósk hittast
Um síðustu mánaðamót
hittust fjórtán fyrrum
nemendur Húsmæðraskólans Óskar í Sandnes í
Noregi þar sem ein
kvennanna, Ellen Hansen, er búsett. Tilefnið
var að 35 ár eru nú síðan
konurnar útskrifuðust
frá skólanum. „Maður
Ellenar og börn gengu úr
húsi og gisti allur hópurinn heima hjá henni í
góðu yfirlæti. Margt var

til gamans gert. Farið var í
skoðunarferðir um næsta
nágrenni, til Stavanger,
siglt á Lysefjord og farið
þaðan í bílferð um ægifagurt landslag. Ekki
sakaði að veðrið var eins
og best verður á kosið. Á
milli ferða var síðan etið,
drukkið og spjallað“, segir
Kristín Halldórsdóttir úr
Bolungarvík, ein fyrrum
námsmeyjanna.
Hugmyndin að þessu

ferðalagi kviknaði fyrir
fimm árum þegar haldið
var upp á 30 ára útskriftarafmæli kvennanna.
Kom Ellen Hansen þá til
Íslands og lagði það til að
næst yrði komið saman í
Noregi. Á meðfylgjandi
mynd má sjá þær Bingó,
Stínu, Siggu, Ingu Láru,
Helgu, Diddu, Jóhönnu,
Lindu, Gurrý, Maju,
Betu, Fjólu, Möggu og
Ellen.

Helena Árnadóttir frá Slysavarnadeild kvenna á Ísafirði og Júlíus kanna bílbeltanotkun í
Hnífsdal. Sigurður Ingimarsson sýndi framtakinu mikinn áhuga.

Íbúasamtök Önundarfjarðar

Með fegrunarátak á Flateyri
„Við stefnum að því að
þorpið verði orðið fallegt og
vel snyrt fyrir hátíðina Grænlenskar nætur sem hefst 10.
júlí. Nú verða allir að taka til
hendinni og þrífa og mála og
gera fínt hjá sér“, segir Guðrún
Pálsdóttir hjá Íbúasamtökum
Önundarfjarðar, þar sem hún
var ásamt fleira fólki á Flateyri
að reyta illgresi og fegra lundinn sem samtökin hafa verið
að koma upp við innkeyrsluna

í bæinn. „Við köllum lónið
hér Litlalón og þetta heitir því
Litlalónslundur. Það er mikilvægt að fyrsta sýn ferðamanna
á þorpið sé aðlaðandi og hér
verður kjörið útivistarsvæði
þegar búið verður að koma
þessum lundi í það horf sem
ætlað er.“
Undanfarin ár hafa Íbúasamtökin beitt sér fyrir því að
Önfirðingar geti fengið efni
til fegrunar á betra verði en

gengur og gerist. Má þar nefna
hagstæða samninga um utanhússmálningu og garðagróður.
Einnig hafa samtökin séð íbúunum fyrir trjám á afar hagstæðu verði. „Við erum einmitt
að fá helling af trjám í dag og
við viljum bara hvetja fólk til
að nýta sér þetta. Svo er líka
fólk sem hefur tekið að sér
opin svæði á staðnum og gróðursett þar“, sagði Guðrún Pálsdóttir.
– halfdan@bb.is

Hólskirkja í Bolungarvík

Viðgerðir á kirkjunni kalla
á fornleifarannsóknir

Að sögn Agnesar M. Sigurðardóttur sóknarprests hafa
veggir Hólskirkju í Bolungarvík sigið og þarf að grafa niður
á fast til að fá traustar undirstöður. Hafist verður handa
kringum 20. júlí við að rétta
af veggi og gólf kirkjunnar og
verður hún lokuð eitthvað
fram á haust af þeim sökum.
Ragnar Edvardsson fornleifafræðingur, sem að undan-

förnu hefur unnið að rannsóknum í Bolungarvík, segir
að við þá framkvæmd þurfi að
ráðast í einhverjar fornleifarannsóknir. „Kirkjan sjálf er
ekkert grafin niður og situr
ofan á mannvistarlögum,
sennilega byggingum. Þarna
er bæjarhóll en jörðin Hóll í
Bolungarvík er örugglega frá
landnámi. Þetta er svo frægur
og mikill staður að hann hefur

þýðingu fyrir allt landið“, segir Ragnar.
Verið er að skoða hvernig
hægt er að lagfæra kirkjuna
án þess að raska fornminjum
og hvort uppgröftur þurfi að
fara fram. „Fornleifavernd er
komin í málið og ætlunin er
að finna sem ódýrasta og besta
lausn fyrir alla“, segir Ragnar.
kristinn@bb.

MIÐVIKUDAGUR 25. JÚNÍ 2003

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

25.PM5

7

18.4.2017, 11:17

7

Skúli A. Elíasson ásamt eiginkonu sinni Jóhönnu Garðarsdóttur.

Latínan úr MA bjargaði má
á kolkrabbaveiðum í Márit
– Skúli A. Elíasson skipstjóri á Þingeyri segir frá ferðum sínum um heimsins höf

Skúli A. Elíasson hefur starfað sem
skipstjóri í tæplega tuttugu ár, en hann
býr ásamt fjölskyldu sinni á Þingeyri.
Skipstjórnarferilinn hóf hann á Framnesi ÍS á fyrri hluta 9. áratugarins en
sjómennskan hefur verið hans helsta
starf alla tíð. Síðasta áratuginn hafa
orðið töluverðar breytingar á starfsvettvangi hans. Skúli mætir ekki lengur með pokann niður á kaja á Þingeyri
til að leiða áhöfn sína á fengsæl fiskimið heldur siglir hann úr erlendri höfn.
Árið 1993 söðlaði hann um og fluttist
með fjölskyldu sína til Namibíu þar
sem hann starfaði hjá Seaflower Whitefish Corporation. Þegar tímabært þótti
að koma dætrunum á æðra skólastig
flutti fjölskyldan aftur til Þingeyrar en
Skúli hefur síðan verið á skipum
í Máritaníu og Kanada.
8
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Skúli er Dýrfirðingur að ætt
og uppruna, fæddur í Keldudal
utan við Þingeyri 11. ágúst
1953. Fyrsta reynslan af sjósókn var þegar Skúli byrjaði
að fara með föður sínum og
bróður að vitja hrognkelsaneta
á vorin. Segir hann aðbúnað
hafa verið talsvert annan þá
en í dag. Báturinn var settur
fram á höndum og mönnuðu
þeir bræður gangspil þegar
hann var dreginn á þurrt á ný.
Skólagönguna hóf Skúli í
farskóla í Haukadal. Þar nam
hann í þrjá mánuði á ári. Tvær
vikur í senn var kennt í skólanum en þess á milli þurftu
nemendur að tileinka sér álíka
mikið námskefni á jafnlöngum tíma heima fyrir. Þegar
aftur var mætt í skólann
þreyttu nemendur próf og segir
Skúli að vissara hafi verið að
halda vel á spöðunum í heimanáminu til að standast þau.
„Þarna lauk ég barnaskólanáminu á fjórum árum sem
samtals var reyndar bara eitt
ár af kennslu og komst ég að

því seinnameir að þetta var
sennilega ansi gott kerfi.
Krökkunum og foreldrum
þeirra var treyst fyrir náminu
og þurftu að standa sig á því
sviði. Þarna var annað hvort
að duga eða drepast“, segir
Skúli. Fullnaðarprófi lauk
hann vorið 1966 og hélt í fyrsta
bekk í gagnfræðaskóla á Þingeyri. Annar bekkurinn var
tekinn í Héraðsskólanum í
Reykjanesi en landsprófi lauk
Skúli á Núpi í Dýrafirði. Þaðan
lá ekki bein leið í Stýrimannaskólann eins og gera mætti
ráð fyrir heldur hélt Skúli til
náms við Menntaskólann á
Akureyri þaðan sem hann lauk
stúdentsprófi vorið 1973.

Fékk bakteríuna
á Framnesinu
„Maður var á sjó öll sumur
að vinna fyrir skólanum. Ég
byrjaði 14 ára á Þorgrími, 60
tonna bát sem var gerður út
frá Þingeyri. Jón Andrésson
var skipstjóri á honum. Síðan

byrja ég á Framnesinu, sem
var 160 tonna bátur eftir þeirra
tíma mælingum, vorið 1969.
Ólafur Ólafsson frá Suðureyri
var með bátinn, hann var 24
ára. Vélstjórinn var eldgamall
kall, 27 ára. Hann hífði meðalaldurinn heilmikið upp. Ég var
yngstur um borð, 15 ára, en
síðan voru þrír hásetar 16 ára.
Ég man alltaf eftir því þegar
við vorum að fara, þá kom
einn gamall kall, að því er
manni fannst þá, en hann var
um þrítugt. Þegar hann kom
niður í lúkar og sá liðið sem
hann átti að fara að vinna með
tók hann pokann, snaraði honum upp á öxlina og sagði: Ég
er farinn. Ég ætla ekki út með
þessu barnaheimili.
Framnesið hélt úr höfn og
stefnan tekin á Grænlandsmið.
Skúli segist hafa verið illa
haldinn af sjóveiki í túrnum,
hann hafi verið 64 kíló þegar
haldið var til hafs en einungis
54 kíló við heimkomuna.
„Þetta tók á en maður reyndi
að standa sína plikt. Ég losnaði
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við sjóveikina þegar ég sá
Ísland á leiðinni heim aftur og
hef varla fundið fyrir henni
síðan. Má segja að það mál
hafi verið afgreitt.
Við komum inn til hafnar á
Þingeyri að morgni 16. júní í
afskaplega góðu veðri. Þá áttum við eftir að stokka upp
línuna en kláruðum það upp
úr hádegi og þá fór ég heim.
Bróðir minn lagði hart að mér
að koma með sér á ball um
kvöldið en það voru vöflur á
mér því ég vissi ekki hvenær
við myndum halda aftur á sjó.
Sem betur fer fór ég ekki á
ballið því klukkan þrjú um
nóttina var skipstjórinn mættur heim að sækja mig. Þetta
var allt fríið eftir hálfan mánuð
á sjó og þar með byrjaði næsta
hálfsmánaðar úthald. Það var
samt gaman að þessu og gaman að vera með Óla. Þarna var
ég í fjögur sumur samfellt.“
– Þegar þú kláraðir Menntaskólann á Akureyri, stóð þá til
að halda í háskólanám?
„Sjálfsagt hefur það nú ver-
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ið stefnan en mér leiddist alltaf
í Reykjavík. Þegar ég fór norður þurfti ég alltaf að skipta um
flugvél í Reykjavík eins og nú
er orðið aftur. Þetta gat verið
dýrt og tafsamt að komast
þarna á milli en mér leiddust
alltaf þessi stopp í Reykjavík.
Maður kynntist höfuðborginni
svo sem ekki mikið en nóg til
þess að ég hafði ekki áhuga á
að setjast þar að. Kannski
hefði maður haldið áfram ef
Háskólinn á Akureyri hefði
verið kominn til sögunnar þá.
Síðan hélt maður áfram á
sjónum og þannig hittist á, að
síðasta sumarið mitt á Framnesi komst sá sem átti að vera
stýrimaður ekki á tilsettum
tíma og ég var munstraður
stýrimaður í hans stað fyrsta
túrinn. Ég var réttindalaus en
ef til vill hefur það ýtt við
manni að þessi braut væri eitthvað til að hugsa um. Eftir að
ég kláraði skólann á Akureyri
fór ég á vetrarvertíð með Jóni
Andréssyni sem stýrimaður.
Þannig var maður búinn að
lykta af þessu.“
– Þú hefur þá verið kominn
með annan fótinn upp í brú.
„Já, maður var kominn með
bakteríuna þótt engin væru
réttindin. Í þá daga var auðveldara að fá undanþágu en í
dag.

Ekki hægt að liggja í
landi ef einhver er á sjó
Skúli sinnti ýmsum störfum

á einum vetri, báða bekkina.
Við vorum tólf sem byrjuðum þarna í sérstökum hraðferðarbekk sem var kallaður
Kleppur-Hraðferð. Við vorum
í umsjá framúrskarandi kennara sem hét Ásmundur Jónsson. Hann keyrði þetta áfram
þannig að ekki féll mínúta
dauð niður. Hann var farinn úr
jakkanum frammi á gangi og
búinn að bretta upp ermarnar
þegar hann kom inn í stofuna.
Menn hafa svo sem oft á tíðum
látið í það skína að ekki væri
erfitt að fara í gegnum Stýrimannaskólann en að minnsta
kosti fyrir okkur sem tókum
námið á einu ári var þetta heilmikil vinna og krefjandi.“
Að skólagöngunni lokinni
reri Skúli sem stýrimaður á
Framnesinu frá Þingeyri.
„Ætli ég hafi ekki farið minn
fyrsta túr sem skipstjóri um
síðla árs 1983 – rétt fyrir jól í
leiðindaveðri. Við fórum og
tókum nokkur hol úti í Nesdýpi og ég man að aflinn var
eitthvað rétt rúmlega 7 tonn.
Við héldum snarlega í land
undan veðri og eftir á að
hyggja hefðum við náttúrlega
ekkert átt að fara út – en einhverjir voru á sjó og þá gat
maður ekki legið landi.“

Héldu fjármálastjóranum í gíslingu
– Síðari árin hefurðu verið
með annan fótinn í útlöndum.
Hvernig kom það til?

gaði málum
í Máritaníu
til sjós og við sjávarsíðuna
þar til í ársbyrjun 1975 að hann
munstrar sig á skuttogarann
Trausta sem þá var nýlega
farið að gera út frá Suðureyri.
„Ég hafði hug á að prófa þessa
togarasjómennsku og hafði
verið að spyrjast fyrir um
pláss. Ólafur Ólafsson sem ég
hafði áður verið með til sjós
var skipstjóri á Trausta. Hann
hafði samband við mig og úr
varð að hann bauðst til að
renna inn til Þingeyrar eftir
mér.“
Skúli var á Trausta fram á
sumar 1976 þegar hann réð
sig á Framnesið sem þá var
orðið togari. Haustið 1977
settist hann á skólabekk í
Stýrimannaskólanum en áður
hafði hann leyst af um nokkurt
skeið sem annar stýrimaður.
„Þá vorum við nýbúin að
kaupa íbúð hérna á Þingeyri
og komin með eitt barn þannig
að maður mátti ekki vera að
því að sitja lengi í skólanum.
Ég var með ágætis undirbúning og tók Stýrimannaskólann

„Eftir að ég kláraði Stýrimannaskólann langaði mig að
reyna fyrir mér einhvers staðar
annars staðar og þá erlendis.
Ég skrifaði stóru og öflugu
útgerðarfyrirtæki í Nova Scotia í Kanada og falaðist eftir
vinnu. Þeir svöruðu mér og
útskýrðu að það væri samdráttur þar úti og þeir hefðu
ekki tök á að taka útlendinga í
vinnu. Þessi hugmynd datt upp
fyrir og tíminn fór í brauðstritið og að koma þaki yfir
höfuðið. Við eignuðumst fjórar dætur, við Jóhanna Gunnarsdóttir konan mín. Þessi ár
eru sjálfsagt svipuð hjá flestum – fara í baslið.
Árið 1993 var ég búinn að
vera meira og minna á Framnesinu síðan 1976 og sjálfsagt
hef ég eitthvað verið farinn að
ókyrrast. Ég sá auglýsingu í
blaði þar sem verið var að
óska eftir skipstjóra í Namibíu
og sótti um af rælni þegar ég
kom í land. Ég reiknaði sjálfsagt ekki með því að fá neinar
jákvæðar undirtektir, einhvern

Landað úr Vídalín í höfninni í Nouadhibou í Máritaníu.
veginn bjóst ég við að menn í bænum. Þetta stafaði að því
væru að leita að einhleypum að greiðslur til humarveiðimönnum frekar en mönnum manna, sem voru töluvert fjölmeð fjölskyldur. Þeir höfðu mennur hópur, höfðu verið
síðan samband við mig og úr lækkaðar. Fjármálastjóra Seavarð að ég fór út ásamt Hrólfi flower var haldið í gíslingu
bróður mínum sem er lærður allan daginn með hníf við
netagerðarmeistari frá Magna barkann og yfirvöld höfðu
í Netagerð Vestfjarða. Þegar kallað eftir liðsauka frá höfuðvið komum út til Lüderitz var borginni Windhoek sem
Sigurður Bogason fram- skýrði allan þennan fjölda
kvæmdastjóri Seaflower lögreglumanna. Þeir náðu víst
Whitefish og fjölskylda hans eitthvað betri samningum út á
einu Íslendingarnir sem þetta kallarnir. Ef okkur hefði
bjuggu þar.“
verið sagt frá þessu strax þá
– Var starfsemin þá rétt að hefðum við sjálfsagt snúið við
hefjast?
á flugvellinum.“
„Já, hún var ekkert komin í
Handknúinn
gang. Við reiknuðum með því
kranabíll
að Sigurður myndi sækja okkur á fluvöllinn í Lüderitz en
„Þegar Namibía fékk sjálfhann mætti ekki, heldur maður
frá fyrirtækinu að nafni Kenny stæði árið 1990 vildu þeir að
Brown. Hann keyrði okkur sjálfsögðu ráða sinni 200
beint heim í húsið sem við mílna lögsögu sjálfir en voru
áttum að búa í en það kom með fremur hæggeng varðskip
okkur á óvart hversu mikið af við veiðieftirlitið. Spænskir
hermönnum og vopnuðum togaraskipstjórar virtu namilögreglumönnum var á kreiki. bísk yfirvöld að vettugi, hífðu
Við tókum því sem eðlilegu bara og sigldu í burtu þegar
þeir sáu veiðieftirlitið nálgast.
ástandi á þessum slóðum.
Löngu seinna komumst við Namibíumennirnir voru heldað því, að Sigurður Bogason ur óhressir með þetta og á endgat ekki tekið á móti okkar anum mönnuðu þeir þyrlur
þennan dag vegna þess að með hermönnum sem hertóku
hálfgert uppreisnarástand var 9 togara á einu bretti. Þeir

einfaldlega sigu niður í skipin
vopnaðir vélbyssum og létu
sigla þeim til hafnar. Spánverjunum gafst kostur á að
leysa togarana til sín fyrir háar
fjárhæðir sem þeir gerðu í einhverjum tilvikum en sumar útgerðirnar fóru hreinlega á
hausinn. Seaflower byrjaði
sína sjósókn í hvítfiskinn með
tveimur togurum sem þeir
höfðu eignast á þennan hátt.“
– Er það alfarið namibískt
fyrirtæki eða eiga Íslendingar
einhvern hlut í því?
„Íslendingar eiga eitthvað í
því. Ef ég man rétt, þá eru enn
tveir Íslendingar í stjórn þar.
En þetta var upphafið og þegar
við komum að þessu átti fyrirtækið tvo togara, Jakob Marengo sem var í slipp í Höfðaborg í Suður-Afríku, og President Augustino Neto, hvorki
meira né minna, sem var í
leigu hjá Spánverjum.
Fyrsta verkefnið var að fara
í gegnum veiðarfæri skipanna.
Okkur Hrólfi er vísað á fjallháan stafla af trollum og áttum
að meta hvort eitthvað væri
nothæft af því dóti. Þetta voru
20 til 30 troll sem höfðu öll
verið flutt í land af herteknu
togurunum og komið fyrir
þarna í mikilli skemmu. Við
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Skipið álíka
stöðugt og fullur
maður á reihjóli
„Þegar Jakob Marengo kom
úr slipp fórum við Hrólfur í
fyrsta túrinn, ég sem stýrimaður og hann sem bátsmaður. Við lögðum af stað upp úr
miðjum nóvember og vorum
fram að jólum.“
– Var þá fryst um borð?
„Já, við veiddum lýsing sem
var hausaður, halaskorinn og
heilfrystur.“

Skúli stígur frá borði í Cadiz á suður Spáni þar sem Vídalín var útbúinn til frystingar.

MIÐVIKUDAGUR 25. JÚNÍ 2003
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litum á hauginn og sáum að
við þyrftum aðstoð við að
koma trollunum út. Þá pöntuðum við okkur kranabíl sem
átti að mæta kl. 8 morguninn
eftir. Daginn eftir þegar komið
var framundir hádegi heyrðum
við loksins einhver vélahljóð
og sáum að þar nálgaðist ævaforn Benz-vörubíll með 48
svertingja á pallinum – það
var kraninn. Þeir settu svo
stroffur á trollin eins og maður
gerir þegar maður er að hífa
eitthvert svona dót og einfaldlega rifu þau út á handafli. Þá
var ástandið þannig í Lüderitz
að það var ekki öðruvísi kranabíl að fá – namibíski kranabílinn var svona.“
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– Hvernig líkaði ykkur að
vera komnir þarna út?
„Þetta var náttúrlega mikið
öðruvísi. Ég verð að viðurkenna að ég vissi nánast ekkert
um þennan heimshluta. SuðurAfríka var til dæmis alveg hulin ráðgáta fyrir mér. Ég hafði
ekki hugmynd um að það væri
svona mikið af fólki á þessum
stað. Höfðaborg er milljónaborg og mjög fallleg. Ég flaug
þangað milli jóla og nýárs til
að sækja Neto í slipp en Hrólfur varð eftir í Lüderitz til að
undirbúa stofnun netaverkstæðisins. Fyrir í Höfðaborg
var Íslendingur sem hafði eftirlit með skipinu í slippnum
fyrir hönd Seaflower. Ég var
þarna yfir áramótin og skoðaði
mig nokkuð um en síðan tók
við þetta daglega amstur við
að gera skipið klárt.
Við ætlum að sigla úr höfn
15. janúar og vorum búnir að
panta lóðsinn. Skömmu áður
en hann kom, þá dró þessi
Íslendingur mig afsíðis á
bryggjunni og sagði við mig:
Jæja Skúli, núna verður þú að
gleyma öllu sem þú hefur lært
um sjómennsku. Ég hváði við
og bað hann um að skýra mál
sitt þar sem ég sá að einhver
alvara bjó að baki. Jú, sagði
hann, útgerðarstjórinn sem
hafði séð um Neto hjá útgerðarfyrirtækinu Pescanova á
Spáni bað hann að koma því
til skila til þess skipstjóra sem
tæki við skipinu, að það væri
stórhættulegt. Stórvarasamt
vegna þess að stöðugleikinn
væri svo lítill.
Mér þóttu þetta ekki góð
tíðindi og alveg fáránlegt af
manninum sem var búinn að
vera þarna í skipinu í mánaðartíma eða svo að hafa ekkert
gert í þessu máli. Þarna tók
hann mig á eintal niðri á
bryggju, ekkert hægt að gera,
lóðsinn að koma og við að
fara. Og ég átti erfitt með að
neita að fara með skipið vegna
þess að ég vissi að það hefði
gengið vel og var búið að vera
í drift hjá Spánverjunum. Þetta
var mjög nýlegt skip, smíðað
árið 1988, þannig gat ég ekkert
annað gert en að ákveða með
sjálfum mér að sjá til hvað
væri í gangi – fyrst að Spánverjarnir gátu róið þessu skipi
hlyti ég að geta það líka, hugsaði ég með mér.
En mér leist hreint ekkert á
blikuna, því þegar dráttarbáturinn togaði í skipið, þá ætlaði
það hreinlega á hliðina þarna
við kajann. Það vildi til að
annar vélstjórinn hafði verið á
skipinu áður og þekkti það.
Hann hleypti olíu úr efri tönkunum niður í botntankana og
þá var hann eitthvað skárri.

En á þessari tveggja sólarhringa leið frá Höfðaborg til
Lüderitz þorði ég aldrei að
beygja meira en tíu gráður í
einu. Þetta var eins og að vera
fullur á reiðhjóli að reyna að
þræða línu.
Skipshöfnin á þessari leið
var afar skrautleg. Ég var eini
Íslendingurinn um borð. Yfirvélstjórinn var Norðmaður,
stýrimaðurinn var Portúgali og
annar vélstjórinn var SuðurAfríkumaður og svo einhverjir
Owambaoar en þetta gekk allt
þokkalega vel.“

Sigldu rúmlega
hálfa leiðina heim
– Voru þetta þá menn sem
höfðu mikla reynslu af sjómennsku?
„Stýrimaðurinn portúgalski, sem var nánar tiltekið frá
Madeira, var þrælklár í sínu
fagi en hinir voru heldur meira
til uppfyllingar, þetta var allt í
lagi á svo stuttri leið. En þarna
á leiðinni ákvað ég að við
fyrsta tækifæri ætlaði ég að
láta stöðugleikamæla skipið.
Það gekk nú seint og um síðir
en þá kom í ljós að þessi svokallaði GM-armur sem segir
til um stöðugleika skipa og
má samkvæmt alþjóðalögum
ekki vera minni en 0,35 metrar
var 0,09 á P. A. Neto. Það
þýðir að skipið gat nánast ekki
flotið kjölrétt, að minnsta kosti
ekki tómt. Ég var búinn að sjá
það að það þurfti 70 til 80
tonn í lestina til að skipið væri
þokkalegt og það var steypt
niður í skipið í fyrsta slippnum
sem það fór í undir minni umsjá.
Ég hef ekki ennþá getað fyrirgefið þessum ágæta samlanda mínum að hafa lumað á
þessari vitneskju allan þennan
tíma án þess að láta mig vita.
Þarna á bryggjunni var hann
einungis að fría sjálfan sig
ábyrgð. Að menn skuli haga
sér svona er með ólíkindum,
það hefði verið hægt að bjarga
þessu löngu áður.“
– Varstu lengi með President
Augustino Neto?
„Ég var með hann þessi þrjú
ár sem ég var úti í Namibíu.“
– Þetta hefur verið þokkalegasta skip eftir breytingarnar.
„Já, þetta var víst líka prýðisgott skip í byrjun en til að
koma meiri olíu fyrir höfðu
Spánverjarnir meðal annars
opnað milli þilfara frammi í
stefni. Bara í forpikknum sem
var frá kjöl og alveg upp í
efsta dekk komu þeir fyrir 120
þúsund lítrum af olíu og náttúrlega allt á hæðina. Þetta skip,

Skúli á ströndinni í Máritaníu. Í baksýn eru nokkkur af ríflega 130 skipsflökum sem þar liggja.
sem var ekki nema 53 metrar
á lengd og níu metrar á breidd,
gat tekið 400 tonn af frystum
afurðum og 490 þúsund lítra
af olíu sem er mjög mikið
fyrir ekki stærra skip. Enda
voru túrarnir hjá Spánverjunum stundum 5 til 6 mánuðir
og jafnvel veitt beggja vegna
Atlantshafsins. Þeir eru lengi
búnir að vera á veiðum úti um
allan heim.“
– En síðan ákveðið þið fjölskyldan að koma aftur heim
frá Namibíu.
„Já, þar spilaði margt inn í
en einna helst skólaganga dætra okkar. Við vorum búin að
senda eina þeirra í skóla til
Walvis Bay sem er um 700
km norður af Lüderitz en
okkar leist ekki of vel á það
fyrirkomulag þannig að hún
fór heim til Íslands í skóla.
Þessar yngri voru að klára
skólann í Lüderitz og það kom
aldrei til greina að senda þær
eitthvað langt í burtu. Þannig
var eiginlega sjálfhætt hjá okkur á þessum tímapunkti.
Reyndar gerist það líka að
skipið var selt til Spánar. Einhvern veginn æxlaðist það síðan þannig að ég ákvað að sigla
með þeim til Spánar og konan
mín kom með í þessa reisu.
Ég átti að kenna þeim á tækin
á leiðinni og segja þeim til.
Við tókum bílinn með okkar
til Vigo á Spáni og keyrðum
síðan til Rotterdam þar sem
hann fór í skip heim.“
– Síðan komuð þið beint
hingað vestur.
„Já, við reyndar ferðuðumst
aðeins um út á Spáni en síðan
gengum við að okkar húsi vísu
hér á Þingeyri. Það hafði verið
í leigu þennan tíma sem við

vorum úti. Stelpunum okkar
fundust töluverð viðbrigði að
koma aftur inn í íslenska
skólakerfið, þeim þótti aginn
slakur hér enda orðnar vanar
töluvert stífara umhverfi úti í
Namibíu. Þær fara ekki ofan
af því að þetta hafi verið mjög
góð reynsla að búa þar ytra.“

130 skipsflök á
Cansado flóanum
í Máritaníu
– En þú varst ekki alkominn
heim.
„Ég fór að líta í kringum
mig og skoða hvað ég ætti að
taka mér fyrir hendur næst. Þá
var ekkert sem freistaði mín
sérstaklega mikið. Ég hafði
ekki áhuga á að byrja aftur á
sjónum hérna heima. Ætli
maður hafi ekki verið kominn
með einhverja flökkubakteríu.
En í þessum þreifingum komst
ég í samband við Esjar nokkurn á Höfn í Hornafirði sem
var nýbúinn að kaupa ísfisktogarann Vídalín. Esjar hafði
leigt hann Spánverja að nafni
Ankel Barrows og lá fyrir að
sigla honum til Cadiz á SuðurSpáni þar sem setja átti frystibúnað í skipið. Síðan var ætlunin að halda á kolkrabbaveiðar í Máritaníu á vesturströnd Afríku. Í mars fór ég
með skipið út til Spánar sem
stýrimaður og fór svo aftur
heim meðan breytingarnar
stóðu yfir. Síðan flaug ég út
aftur í apríl. Þá var farið að
hilla undir að viðgerð lyki en
hún tók tæpan mánuð til viðbótar.
Mér fannst það fremur sérstakt, að þegar kom að því að

Kolkrabbi er aðal veiðin hjá
hann var borgað gott verð.
útbúa skipið til veiða kom allur
búnaður með flutningabílum
frá Pontevedra í Galisíu en
Ankel sem ætlaði að gera út
skipið dró enga dul á það að
allir Spánverjar væru drullusokkar nema þeir kæmu frá
Pontevedra. Hann var þaðan
sjálfur og áhöfnin var ráðin
þaðan. Bílarnir komu með
fjallháan haug af veiðarfærum,
meðal annars 7 botntroll með
120 metra fótreipi og 100
metra höfuðlínu. Þessu var
öllu sóðað um borð og stefnan
sett á Kanarí þar sem tekin var

Vídalín í Máritaníu en fyrir
olía og gengið frá tryggingamálum.“
– Síðan siglirðu til Máritaníu, hvernig var umhorfs
þar?
„Ég gleymi aldrei sjóninni
sem blasti við þegar við sigldum inn á Cansado-flóann. Þar
blasti við fjöldinn allur af
skipsflökum en vitað er um
að minnsta kosti 130 flök
þarna við ströndina. Sum
stóðu upp úr og önnur voru í
kafi. Þetta var þvílíkur hryllingur. Ég hugsaði með mér að
þetta hlyti að vera landið sem

KFÍ gerir samning
Sér um móttöku Benedikt ráðinn yfirskemmtiferðaskipa þjálfari Sundfél. Vestra bandarískan leikmann
Kristján Jónsson hefur verið ráðinn til að sjá um móttöku skemmtiferðaskipa á Ísafirði, sem og skipulagningu
og hreinsun opinna svæða. Kristján er 25 ára gamall
Bolvíkingur sem leggur stund á stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hann hefur unnið sem sölumaður í verslunum og blaðamaður á Morgunblaðinu. Kristján hóf
störf í síðustu viku og mun vinna út sumarið við móttöku
skemmtiferðaskipa, upplýsingagjöf til farþega og eiga
samskipti við aðila í ferðaþjónustu á svæðinu, auk þess
sem hann mun vinna að umhverfismálum. – halfdan@bb.is
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Benedikt Sigurðsson í Bolungarvík hefur gengið frá
ráðningarsamningi við Sundfélagið Vestra á Ísafirði og
verður yfirþjálfari þess til ársins 2006. Eins og fram hefur komið lætur Ingi Þór Ágústsson af störfum sem yfirþjálfari og mun taka við þjálfun sundliðs Breiðabliks í
Kópavogi. Benedikt tekur við liði Vestra 1. ágúst. „Vestri
vann sig upp úr 2. deild á síðasta ári og því er meginmarkmiðið að halda þeirri stöðu. Við erum óhrædd við
það verkefni þótt einhverjir sundmenn fari frá félaginu
til skólagöngu syðra“, segir Benedikt. – kristinn@bb.is

Bandaríkjamaðurinn Jeb Ivey hefur
samið við Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar um að leika með félaginu næsta
vetur. Þetta kemur fram á heimasíðu
KFÍ. Jeb er 22 ára gamall Kaliforníubúi sem leikið hefur með Portland State
og West Valley háskólunum. Eins og
kunnugt er varð Körfuknattleiksfélagið
meistari 1. deildar síðasta vetur og
leikur í úrvalsdeild á næstu leiktíð. – halfdan@bb.is
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guð hafði gleymt. Eitthvað af
þessu hafði skemmst í hernaðarátökum en mest voru þetta
skip sem hafði verið lagt eftir
að útgerðir þeirra fóru á hausinn. Þau eru geymd þarna úti á
höfninni og meðan eru til peningar til að greiða vaktmanni
laun fá þau að vera að einhverju leyti í friði. En síðan er
öllu stolið úr þeim steini léttara. Á endanum slitna þau upp
og þau rekur upp í fjöru eða
þau sökkva í höfninni.“
– Hefur enginn hag af því
að hirða þessi skip og gera
eitthvað við þau?
„Yfirleitt eru þessi skip orðin það illa farin þegar þeim er
lagt, að þó einhver banki eigi
hagsmuna að gæta, þá borgar
sig hreinlega ekki að gera neitt
í málinu.“
– Er þá ekki töluverð mengunarhætta af þessu?
„Jú sjálfsagt, en olíunni er
yfirleitt stolið af þessum skipum svo að ekki lekur hún út.“

Keyrðu í síðuna til
að gera vart við sig
Áhöfnin á Vídalín lá á ytri
höfninni í Nouadhibou um
mánaðartíma meðan spænski
útgerðarmaðurinn vann að því
að útvega veiðileyfi í höfuðborginni Nouakchott. Skúli
segir mikið um óþjóðalýð á
þessum slóðum og staðin hafi
verið sólarhringsvakt í brúnni
til að varna því að ræningjar
kæmust um borð. „Þeir létu
reka upp að skipunum að næturlagi og síðan var reynt að
klifra um borð þannig að ekki
sæist til þeirra. Við höfðum
þann háttinn á að hringja
brunaviðvörunarkerfinu ef
þjófa varð vart – þá greip
áhöfnin ískylfurnar og hljóp
aftur á. Þær fengu alveg nýjan
tilgang þarna.
Við fengum svo loks veiðileyfið og fórum að eiga við
kolkrabbann. Þetta er einhver
ógeðslegasti veiðiskapur sem
að ég hef komið nálægt. Það
var rifið í hverju einasta holi.
Aflinn hjá okkur var oft tvö
tonn af einhverjum ruslahaug
sem var losaður niður í móttöku. Síðan hljóp maður niður
til að kíkja á aflann og þá voru
kolkrabbarnir farnir að skríða
upp úr haugnum. Þetta var
ekki mikill afli en verðið var
gott því fyrir stærsta kolkrabbann voru borgaðar um 2.000
krónur fyrir kílóið. Af þessum
sjö nýju trollum sem við tókum með voru tvö enn nothæf
þegar við hættum eftir sumarið.“
Skúli segir að gengið hafi á
ýmsu á veiðunum við strendur
Máritanínu. Höfnin í Nouad-

Á landleið á frystitogaranum Ottó 30 mílur austan af St. Francishöfða á Nýfundnalandi. Myndin er tekin í febrúar á þessu ári og segist Skúli ekki hafa lent
í annarri eins ísingu í langan tíma.
hibou hafi verið lítil og margra
lúðu í Baffinsflóa vestan
Þegar ég kom út á lunning- brúnni á móti Spánverja sem íu lauk um haustið.
„Þetta var allt annar heimur Grænlands. Mikið er um Letta
daga bið eftir löndun, þó mis- una til að athuga hvað væri á kunni ekki einu sinni yes eða
löng eftir því hvað útgerðirnar seyði, þá sá ég að við síðuna no í ensku og spænskukunn- en maður hafði kynnst áður. og Litháa í áhöfnum þessara
voru duglegar að gauka „auka var fiskibátur með nokkrum átta mín var álíka slæm. Ég hélt að svona heimur væri skipa og komið hefur fyrir að
aflagjöldum“ að hafnarstjór- innfæddum körlum sem voru Reyndar hafði ég náð nokkr- ekki til.“
Skúli hefur verið eini ÍslendEftir um mánaðar frí á Ís- ingurinn um borð. „Oftast er
anum. Veiðieftirlitsmenn hafi að kasta logandi tuskudruslum um orðum frá Spánverjunum
gjarnan reynt að teygja reglur- inn fyrir lunninguna hjá okkur. sem voru með mér á Neto en landi hélt Skúli á Flæmska nú einhver sem talar ensku en
nar til að seilast eftir örlitlum Mér leist nú ekkert á þessar það var ekkert að heitið gæti. hattinn síðla árs 1997. Þar hef- stundum eru þeir alveg blankir
„kaupauka“ frá skipstjóran- aðfarir en hugsaði að eitthvað En þarna bjargaði málunum ur verið hans helsti starfsvett- á því sviðinu. Einu sinni gátum
um. Hins vegar hafi þeir hlyti ég að hafa gert á þeirra að ég var í síðasta árganginum vangur síðan.
við bjargað okkur í samskipt„Sæmundur Árelíusson unum á því að einn áhafnaryfirleitt gefist upp í rökræðum hlut fyrst þeir létu svona ófrið- í Menntaskólanum á Akureyri
um möskvastærðir og reglu- lega. Þá sá ég bauju fyrir fram- sem varð að læra latínu. Ég gerði út tvö skip á Flæmska meðlimurinn talaði hrafl í
gerðir en ef í nauðirnar rak an skipið. Þar voru kallarnir hafði aldrei ímyndað mér að hattinum á þessum tíma og spænsku“, segir Skúli.
hafði Skúla verið fengið síma- með kolkrabbagildrur á streng hún ætti eftir að koma að gagni hringdi í mig þar sem hann
Þetta hlýtur að teljast nokknúmer hjá ættarhöfðingja í sem ég stefndi beint á. Þeir en þarna bjargaði hún öllu. Þó vantaði mann. Þar var ég á uð skondið: Lettar, Litháar
Nouadhibou sem las embætt- voru ekki með nein loftskeyta- að ég hefði aldrei lært latínuna Erlunni fram í ágúst 1999 en og Íslendingur á sjó undan
ismönnunum pistilinn.
tæki og gátu því ekki gert vart eins og ég hefði átt að gera, þá síðan réðum við Valdi bróðir ströndum Kanada og sam„Þarna var gríðarlega heitt, við sig. Þannig var þetta stytti þetta litla sem maður okkur um borð í Atlas í árs- skiptin fara fram á hinni
sjórinn 28 gráður og lofthiti þrautalendingin hjá þeim. Ég hafði grautað í henni leiðina byrjun 2000. Þar vorum við suðrænu spænsku.
eftir því. Þannig var maður skildi svosem ekki hvað þeir að spænskunni ótrúlega mikið mest á rækju og grálúða en
Enn og aftur er komið að
prófuðum líka slétthala á Hatt- því að halda til sjós. Skúli
með allt opið upp á gátt til að voru að segja en það voru ör- enda málin náskyld.“
– Þú hefur þurft að tileinka on Rockall svæðinu. Hann er hefur sótt hvíld og endurnærreyna að kæla sig. Einhvern ugglega engar góðar fyrirbænþér spænskuna í snarhasti.
þar á miklu dýpi en mest fór- ingu í faðm fjölskyldunar.
tímann á toginu varð ég var ir.“
„Já, það var ekki um annað um við niður á 930 faðma. Kvöldveðrið í Dýrafirðinum
við heilmikinn skarkala,
Spænska í samað ræða, annað hvort var að Veiðin var ágæt en verðið lé- gerist ekki betra og skipstjórkjaftagang og læti við skipssíðuna. Fyrst hélt ég að kallarskiptum á Flæmska duga eða drepast. En orðaforði legt. Fyrir rúmu ári síðan inn fer fögrum orðum um umminn í spænsku er svo sem hrundi önnur aðalvélin hjá hverfið heima sem hann segir
nir í áhöfninni væru að rífast
hatinnum
ekki mikill og takmarkast að okkur og þá kom hlé í útgerð- engu líkt. Framundan er langt
en fannst það skrítið, það var
eins og hljóðin kæmu að utan.
flug í að minnsta kosti fjórum
– Hvernig gengu samskiptin öllu leyti við það sem fer fram ina.“
um borð í togara.“
Síðan í nóvember á síðasta áföngum til að komast frá
Síðan fann ég að buldi í síðinni við spænsku áhöfnina?
Skúli segist hafa verið feg- ári hefur Skúli veitt rækju á Þingeyri til St. Johns á Nýog kjaftagangurinn ágerðist í
„Þau litu ekki björgulega út
kjölfarið.
í fyrstu því ég stóð vaktir í inn þegar úthaldinu í Máritan- Hattinum og aðeins átt við grá- fundnalandi. – kristinn@bb.is

Lélegar gæftir á Suð- Albert Heiðarsson varð Styrkir til þriggja verkoddviti á hlutkesti efna við þorskeldi HG
ureyri að undanförnu
Gæftir hafa verið lélegar það sem af er júnímánuði hjá
smábátunum sem róa frá Suðueyri þótt einmunablíða
hafi verið í landi. Telja Súgfirðingar veðurspá nú gefa
fyrirheit um betri tíð, gangi hún eftir. Tæplega 130 tonn
hafa borist á land það sem af er mánuði. Þar af hafa
línubátar sótt tæp 38 tonn en færabátar liðlega 92 tonn.
Aflahæstur línubáta í mánuðinum er Stekkjavík ÍS með
með 15 tonn í fimm róðrum en aflahæstur handfærabáta
er Örkin SF með liðlega 14 tonn í fjórum róðrum.
– kristinn@bb.is

Hlutkesti þurfti að varpa á hreppsnefndarfundi í Súðavík í síðustu viku til að skera úr um hver yrði oddviti
nefndarinnar. Tvisvar höfðu frambornar tillögur fallið á
jöfnum atkvæðum. Sigurdís Samúelsdóttir bar upp tillögu um Albert Heiðarsson sem oddvita en Jón Grétar
Kristjánsson lagði til að Salvar Baldursson yrði valinn í
starfið. Friðgerður Baldvinsdóttir sat hjá við afgreiðslu
beggja tillagna og féllu þær því á tveimur atkvæðum
gegn tveimur. Að lokum varð Albert hlutskarpari í hlutkesti og er hann því réttkjörinn oddviti . – kristinn@bb.is

Um 70 umsóknir um styrkveitingar til verkefna í fiskeldi
bárust til AVS-rannsóknasjóðs í sjávarútvegi. Ákveðið
hefur verið að styrkja níu verkefni en þrjú þeirra eru í
tengslum við þorskeldi Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.
Tilraunastöðin á Keldum fær 2 milljónir til sjúkdómarannsókna í þorskeldi á Vestfjörðum í samvinnu við H.G.
og eldisstöðina Háafell ehf. Í öðru lagi fær Stofnfiskur
1,5 milljónir króna vegna áframeldis á villtum þorsk- og
eldisseiðum. Í þriðja lagi fær Netagerð Vestfjarða hálfa
milljón vegna þorskseiðaveiða í flotvörpu. - hlynur@bb.is
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Feðgarnir Haukur Benediktsson og Benedikt Birkir Hauksson saman á æfingu.

Fótboltafeðgar léku saman í
fyrsta sinn í opinberum kappleik
Í leik Boltafélags Ísafjarðar við Deigluna á
laugardag léku feðgarnir
Haukur Benediktsson og
Benedikt Birkir Hauksson saman í fyrsta sinn í
opinberum kappleik.

Haukur, sem er nýlega
orðinn 34 ára, lék allan
leikinn að vanda en
Benedikt syni hans var
skipt inn á þegar um 20
mínútur voru eftir af
leiknum. Benedikt er

aðeins 14 ára og er yngsti
leikmaður sem spilað
hefur fyrir meistaraflokk
Boltafélagsins. Leiknum
lauk 4-1, Ísfirðingum í
vil.
halfdan@bb.is
Unga fólkið naut dagsins í veðurblíðunni á Ísafirði.

Bílstjóri
Stjörnubílar óska eftir að ráða bílstjóra
með meirapróf í sumarafleysingar.
Upplýsingar í síma 892 9751.

Vestfirskar konur!
Kynnið ykkur orlofsferðirnar.
Nú fer hver að verða síðastur að láta skrá
sig í skemmtilega fimm daga ferð til
Kaupmannahafnar í ágúst á hreint frábæru verði.
Allar konur í Vesturbyggð, Tálknafirði,
Bolungarvík, Súðavík og Ísafjarðarbæ
hafa rétt til þátttöku.
Upplýsingar í símum 847 6867 (Margrét),
456 7837 (Guðrún), 456 8132, 895 1433
og myrar@snerpa.is (Edda).

Olíutankur
yfirfylltist

Staðarval ferðaþjónustu
Opnun Safnahússins Eyrartúni á Ísafirði er ánægjulegur viðburður og vísar að hluta til leiðina til framtíðar á Vestfjörðum. Menning verður hinn ríkjandi þáttur í ferðaþjónustunni, sem virðist vera framtíðarkostur er okkur
Vestfirðingum ber að nýta til fulls. Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri
Atvinnuþróunarfélagsins lagði á það áherslu í viðtali í útvarpinu um daginn,
að ljúka þyrfti vinnu við undirbúning staðarvals fyrir iðnað og hugsanlega
stóriðju á Vestfjörðum. Góð hugsun, en hversu raunhæft er að ætla að stórfyrirtæki og þá hugsanlega erlend, því þaðan virðast peningarnir koma nú
um stundir, telji Vestfirði álitlegan kost? Marg oft hefur verið bent á þá staðreynd að samgöngur innan Vestfjarða og við aðra landshluta séu fjarri því að
vera viðunandi. Flug gengur oftast vel, en í þeim efnum er lítt á veðurguðina
treystandi. Hefur það nokkuð dregið úr áhuga margra þeirra er halda ráðstefnur og vinnufundi, sem nú færist mjög í vöxt að fara með út úr borginni
við Kollafjörð.
Samkeppni um hýsingu stóriðju er hörð á Íslandi. Ekki má heldur gleyma
þeirri staðreynd að margir Íslendingar berjast af grimmri hörku gegn stóriðju hérlendis, einkum ef hún er orkufrek og hamast einnig gegn stórvirkjunum. Hverjir eru þá kostir Vestfirðinga? Bæjarstjórinn á Ísafirði hefur sent
þau skilaboð til náttúruverndarmanna að bæjarstjórn sé tilbúin til þess að
koma á móts við þarfir þess hóps, meðal annars með náttúruvænni ferðaþjón-

ustu. Helsta stóriðjan hér vestra virðist í höndum Gunnvararmanna og er
fólgin í glæsilegri útgerð og fiskvinnslu henni tengdri, en ekki síst stórtækum
tilraunum í fiskeldi, sem með tímanum kann að verða hin raunverulega
stóriðja á Vestfjörðum. Hvers konar stóriðja önnur er það sem hentar Vestfjörðum? Því er erfitt að svara. Landfræðilegar aðstæður eru ekki auðveldar,
en það kann einnig að eiga við um Reyðarfjörð, sem er langur og þröngur
fjörður, en þaðan er tiltölulega stutt upp á Hérað. Á Egilsstöðum er alþjóðlegur flugvöllur. Því er ekki að heilsa á Vestfjörðum, því miður. Og þó úr
því mætti bæta að einhverju leyti, þá eru aðstæður snöggtum lakari hér en
á Egilsstöðum. Ljóst má því vera að veður og landfræðilegar aðstæður
bjóða ekki sömu kosti og Austurland í beinni tengingu við útlönd.
Staðarvalið snýst því væntanlega um ferðaþjónustu. Vissulega verður
fróðlegt að sjá hvernig ferðaþjónusta og stóriðja með stórvirkjun verða
tengd saman á Austurlandi. Það er vissulega hægt og kann að heppnast vel.
Ferðaþjónusta utan Reykjavíkur á erfitt uppdráttar. Hún þrífst nokkrar
vikur á sumrin en skrimtir við skuldasöfnun á vetrum. ,,Staðarvalið” hlýtur
að tengjast því hvernig unnt er að veita afþreyingu og sinna heilsarsþjónustu
við ferðamenn. Þar skiptir tenging við menningu og glæsileg söfn miklu
máli, ekki síst ef tekst að skapa grundvöll annarrar afþreyingar. Það tekst
ekki alltaf eins og gjaldþrot og brottför Ísafoldar sýnir glöggt.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Sumarmót útvarpsstöðvarinnar Bylgjunnar heimsótti
Ísafjörð á laugardag og var
fjöldi manns saman kominn í
miðbænum af því tilefni. Ekki
spillti fyrir að veður var með
eindæmum gott og mátti sjá
unga sem aldna njóta
skemmtiatriða og veitinga.
M.a. mætti á svæðið hinn
sívinsæli Afi, sem Örn Árnason hefur leikið á Stöð 2 um
árabil, og skemmti yngsta
fólkinu. Um kvöldið hélt
gleðisveitin Land og synir
skemmtanaglöðum við efnið
á dansleik í Sjallanum en þeir
sem ekki voru eins áfjáðir í
háværar samkomur tóku þátt í
golfmóti Bylgjunnar á Tungudalsvelli.
kristinn@bb.is

Ísafjarðarhöfn

STAKKUR SKRIFAR

1 2

Sumarmót
Bylgjunnar
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Það óhapp varð þegar verið
var að dæla úr olíuskipinu
Keili í tanka við Ísafjarðarhöfn, að einn tankurinn yfirfylltist. Að sögn Einars Guðmundssonar, umboðsmanns
Skeljungs hf. sem rekur tankana, fór betur en á horfðist.
„Olían fór öll beint ofan í
portið hjá okkur. Við erum
búnir að þrífa þetta upp með
olíugildrum og öðru, en þetta
voru svona um 5000 lítrar sem
flæddu út fyrir“, segir Einar.
halfdan@bb.is

bb.is
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Feðgarnir Úlfar Ágústsson (th) og Úlfur (tv) og Gísli Úlfarssynir á fjallstindinum. Ljósmyndir: Anna Sigríður Ólafsdóttir.
Ægifagurt er ofan af fjallinu og mannfólkið sýnist ansi
smátt í hrikalegri náttúrunni.

Ánægðir gönguhrólfar á toppi hæsta fjalls Vestfjarða.

Margar myndavélar voru á lofti þegar á toppinn var komið.

Sólstöðuganga JC Vestfjarða á Kaldbak á Jónsmessunótt

120 manns gengu á
hæsta fjall Vestfjarða
Rúmlega 120 manns
tóku þátt í sólstöðugöngu
JC Vestfjarða á Kaldbak,
hæsta fjall kjálkans. Að
sögn Úlfs Þórs Úlfarssonar,
formanns sólstöðunefndar
JC, gekk vel að ganga þó
tímaáætlanir hafi farið
örlítið úr skorðum. „Rútur

fóru ekki jafn langt og
áætlað var og við komum á
toppinn um klukkan hálf
tvö um nóttina, hálftíma
síðar en áætlað var. Veðrið
var frábært, alveg heiðskýrt. Við vorum á toppnum í klukkutíma eða svo,
sungum við gítarleik og

hlustuðum á Þóri Örn
Guðmundsson fararstjóra“, segir Úlfur. Þegar
komið var af fjalli fóru
flestir göngugarpanna í
sund á Þingeyri, en
nokkrir munu hafa farið
beint heim á leið. „Þetta er
í fimmta skipti sem farið er

í sólstöðugöngu. Yfirleitt
höfum við gengið á Klofningsheiði, milli Önundarfjarðar og Súgandafjarðar,
og farið í sund á Suðureyri.
Að þessu sinni ákváðum
við að breyta til“, sagði
Úlfur Þór Úlfarsson.
halfdan@bb.is

Lagt af stað upp á Kaldbak, hæsta fjall Vestfjarða.

Skipin tvö við bryggju á Ísafirði. Funchal til vinstri og Clipper Adventurer til hægri.

Tvö skemmtiferðaskip við bryggju á Ísafirði

Hátt í 600 farþegar í rútuferðum og óskipulögðu bæjarrölti
Skemmtiferðaskipin
Clipper Adventurer og Funchal komu bæði að bryggju á
Ísafirði snemma á föstudagsmorgun. Samanlagt voru
með skipunum tveimur hátt
í 600 farþegar og tæplega

270 í áhöfnum. „Það er allur
gangur á því hvað farþegarnir
gera meðan skipin liggja við
bryggju“, segir Kristján Jónsson, nýráðinn umsjónarmaður
móttöku skemmtiferðaskipa á
Ísafirði.

„Sumir fóru í skipulagðar
rútuferðir á hefðbundna ferðamannastaði í nágrenninu. Aðrir voru bara á röltinu, fóru í
Neðstakaupstað og skoðuðu
sig um í bænum.“ Leikhópurinn Morrinn tók á móti far-

Frá komu skemmtiferðaskipanna á föstudag.
þegum með harmonikuleik bryggjunni. „Handverkið
eins og venja er og handverks- gerði mikla lukku, ekki síst
konur buðu upp varning á meðal Bandaríkjamannanna“,
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sagði Kristján Jónsson í
samtali við blaðið.
halfdan@bb.is
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smáar

Minningarkort Slysavarnafélagsins landsbjargar fást í Bókhlöðunni á Ísafirði.
Félag hjartasjúklinga á Vestfjörðum heldur aðal- og fræðslufund laugardaginn 28. júní
kl. 14 í félagsheimilinu á Patreksfirði. Venjuleg aðalfundarstörf. Erindi um lífshætti og
hjartasjúkdóma. Allir hjartanlega velkomnir.
Til sölu er notaður Simo kerruvagn með burðarrúmi. Uppl. í
síma 660 5094 og 849 0108.
Boðið verður upp á ókeypis
mælingu á blóðþrýstingi og
blóðfitu á heilsugæslustöðinni
á Patreksfirði laugardaginn 28.
júní kl. 14-17. Félags hjartasjúklinga á Vestfjörðum, LHS
og Heilsugæslustöðin á Patreksfirði.
Til sölu er lítill frystiskápur.
Uppl. í síma 456 3928.
Til sölu er Trigango tjaldvagn.
Uppl. í síma 456 4605.
Til sölu er sex vetra hryssa, fallegt og gott hross. Upplýsingar
í síma 433 8910.
Til sölu er dökk hillusamstæða.
Uppl. í símum 456 4456 eða
823 6329.
Til sölu eða leigu er ca. 22m²
bílskúr við Túngötu 22. Uppl.
í síma 863 3893.
Er einhver sem vill leigja tjaldvagn eða fellihýsi helgina 4.-6.
júlí? Uppl. gefur Karen í síma
456 3740.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 með sérinngangi.
Uppl. í símum 456 3928 eða
456 4323.
Til sölu er húseignin að Sundstræti 11. Opið hús um helgina.
Uppl. í síma 863 1616.
Bröndótt læða með hvíta
snoppu, hvítar lappir og bleikt
nef týndist í Holtahverfi á Ísafirði. Læðan er með bláa ól.
Uppl. í síma 456 4621. Fundarlaunum heitið.
Óska eftir PC-tölvu, ódýrri eða
gefins. Einnig er óskað eftir
tölvuíhlutum. Upplýsingar í
síma 893 5191.
Vantar 4-10 hestafla utanborðsmótor. Upplýsingar í síma
456 7561.
Ágætu golffélagar! Vestfjarðamótið verður á Patreksfirði nk.
laugardag og sunnudag. Hvetjum sem flesta til að mæta á
mótið. Sem stærsti klúbbur á
Vestfjörðum ættum við að fjölmenna á mótið til vina okkar á
Patreksfirði og eiga þar ánægjulega golfhelgi. Þátttökulisti liggur frammi í golfskálanum í
Tungudal og á golf.is. Golfklúbbur Ísafjarðar.
Þar sem púlsinn slær...
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22.15 Satt og rétt. (It´s All True) Heimildarmynd frá 1993 um mynd sem Orson
Welles gerði í Brasilíu en tókst ekki að
ljúka.
23.40 Kastljósið
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 27. júní
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (24:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Týnda barnið. (The Lost Child)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2000 um
konu sem fer að leita uppruna síns og
gerir merkilega uppgötvun. Aðalhlutverk: Mercedes Ruehl, Cristine Rose,
Jamey Sheridan og Irene Bedard.
21.50 Harðstjórinn. (The Buddy Factor) Gamanmynd frá 1994 um starfsmann
í myndveri í Hollywood sem fær nóg af
yfirgangi yfirmanns síns. Aðalhlutverk:
Kevin Spacey, Frank Whaley, Michelle
Forbes og Benicio Del Toro.
23.25 Gullmót í frjálsum Íþróttum
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 28. júní
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (26:65)
09.08 Stjarnan hennar Láru (13:13)
09.19 Engilbert (19:26)
09.20 Póstkassinn (66:70)
09.30 Albertína ballerína (22:26)
09.45 Hænsnakofinn (12:13)
10.03 Babar (15:65)
10.04 Póstkassinn (67:70)
10.18 Gulla grallari (36:53)
10.55 Timburmenn (3:10)
11.10 Kastljósið
11.25 Í einum grænum (8:8)
11.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir Evrópukappaksturinn á
Nürburgring.
13.00 Vélhjólasport
13.20 Út og suður (7:12)
13.45 Hlé
16.00 Gullmót í frjálsum íþróttum
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (4:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Fjölskylda mín (4:13)
21.00 Enginn jólasveinn. (Off Season)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2001.
Dularfullur eldri maður kemur á niðurnítt
hótel í Flórída og ungur drengur sem þar
býr telur að sá gamli sé sjálfur jólasveinninn. Aðalhlutverk: Sherilyn Fenn, Hume
Cronyn, Bruce Davison og Rory Culkin.
22.35 Ráðgáta. (Enigma) Rómantísk
spennumynd frá 2001 um ungan snilling
sem er í kapphlaupi við tímann við að
ráða dulmál óvinanna og leysa gátuna
um konuna sem hann elskar. Meðal leikenda eru Dougray Scott, Kate Winslet,
Saffron Burrows, Jeremy Northam,
Nikolaj Coster-Waldau, Tom Hollander,
Donald Sumpter og Matthew MacFadyen.
00.30 Fangaflugvélin. (Con Air)
Spennumynd frá 1997. Fangi sem á að
fara að láta lausan sýnir mikla hetjulund
þegar flugvél sem hann er í er rænt.
Aðalhlutverk: Nicolas Cage, Monica
Potter, John Cusack, Landry Allbright,
Steve Buscemi, Ving Rhames og John
Malkovich. e.
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 29. júní
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Otrabörnin
09.25 Sígildar teiknimyndir
09.32 Guffagrín
09.55 Kobbi (66:78)
10.15 Ungur uppfinningamaður
10.50 Í einum grænum (8:8)
11.05 Vísindi fyrir alla
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
Evrópukappakstrinum á Nürburgring.
14.00 Íslandsmót í hestaíþóttum. Íslandsmótið í hestaíþróttum 2003 er haldið
á Selfossi. Keppt er í helstu greinum
hestaíþrótta: fjórgangi, fimmgangi, tölti,
gæðingaskeiði og skeiðsprettum. Áhersla
í keppni í hestaíþróttum er meiri á ögun
og stjórnun knapans og gallalausar sýningar en gerist í keppni á hefðbundnum
hestamannamótum þar sem tilþrif og fegurð hafa ráðandi gildi. Þessi atriði hafa
líka áhrif á hestamótum, en mega sín
lítils ein og sér ef stjórnun, ögun og sýning eru ekki að kalla lýtalaus.
16.00 Laugardagskvöld með Gísla
16.40 Út og suður (7:12)
17.05 Timburmenn (2:10)
17.20 Leyndardómar Kínaveldis
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Veiðin
18.16 Jarðarberjahæð (5:6)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Möhöguleikar
20.55 Saga Forsyte-ættarinnar (2:8)
21.50 Helgarsportið

Föstudagur 27. júní
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma & Greg (2:24)
13.00 Jag (2:25)
13.45 Universe (2:4)
14.35 The Agency (9:22)
15.15 Thieves (3:10)
16.00 Smallville (21:21)
16.45 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (2:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends (23:23)
20.20 George Lopez (11:26) (The
Wedding Dance) Lopez-fjölskyldan
býðst til að halda brúðkaupsveislu í
bakgarðinum hjá sér og í fyrsta skipti í
16 ára hjónabandi þeirra býður George
Angie upp í dans. En Angie er búin að fá
sér aðeins of mikið í annan fótinn og tekur ný dansspor sem eru George ekki alveg að skapi.
20.45 Bernie Mac (1:22). Grínarinn
Bernie Mac fer á kostum í bráðskemmtilegum gamanmyndaflokki. Hvað gerir
nútímamaðurinn þegar hann fær óvænt
þrjú frændsystkini í fóstur? Bernie Mac
var tilnefndur til bæði Golden Globe og
Emmy-verðlauna fyrir frammistöðu sína.
21.10 Hidden Hills (1:18). Gamanmyndaflokkur um lífið í úthverfi í Hidden
Hills. Í augum margra er þetta dæmigerður svefnbær en það sem gerist hjá íbúunum á bak við tjöldin er ekki allt til fyrirmyndar. Við kynnumst hjónunum Doug
og Janine Barber en lífið hjá þeim er ekki
endalaus dans á rósum.
21.35 Just Shoot Me (16:22)
22.00 American Outlaws. (Útlagar)
Vestri á léttum nótum. Spilltur járnbrautarkóngur kemst yfir afsal íbúa í smábæ í
Miðvesturríkjunum. Hinir sviknu eru
fullir reiði en jafnframt staðráðnir í að
endurheimta það sem með réttu er þeirra.
Lagt er á ráðin um hvernig eigi að koma
fram hefndum gegn járnbrautarkónginum
og þar er fremstur í flokki Jesse nokkur
James. Aðalhlutverk: Colin Farrell, Scott
Caan, Ali Larter.
23.35 Charlie´s Angels. (Englar Charlie) Natalie, Dylan og Alex eru hörkukvendi sem hræðast ekki neitt. Þær starfa
hjá spæjaraþjónustu Charlies og glíma
við óþokka af öllum stærðum og gerðum.
Næsta verkefni þeirra er að bjarga tækniséníinu Eric Knox úr höndum mannræningja og koma í veg fyrir að dýrmætur
hugbúnaður hans verði misnotaður. Aðalhlutverk: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray.
01.10 Runaway Virus. (Veira dauðans)
Hörkuspennandi sjónvarpsmynd. Læknar standa ráðþrota frammi fyrir stórhættulegum vírusi sem gæti lagt milljónir
manna að velli. Eina leiðin til að hefta
útbreiðslu vírussins er að finna líkamsleifar rússneskra námumanna sem grófust
lifandi í Síberíu árið 1918. Aðalhlutverk:
Paige Turco, Jason Beghe, Larry Drake.
02.35 The Crossing. (Áhlaup George
Washington) Áhlaup herforingjans George Washingtons og hans manna á óvinasveitir við bakka Delaware-ár í desember
árið 1776 verður lengi í minnum haft.
Ákvörðun Washingtons þótti sýna mikla
dirfsku en menn hans voru að niðurlotum
komnir eftir áralanga baráttu við Breta
og aðra heimsvaldssinna. Hér er rakin
atburðarás þessara sögulega átaka en
George Washington varð síðar fyrsti forseti Bandaríkjanna. Aðalhlutverk: Jeff
Daniels, Roger Rees, Sebastian Roché.
04.05 Friends (23:23)
04.50 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 28. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.10 Antz
11.35 Yu Gi Oh (23:48)
12.00 Bold and the Beautiful
13.35 Random Passage
14.20 Vikan í enska boltanum
14.45 Murder She Wrote: A Story
16.30 Afleggjarar - Þorsteinn J. (3:12)
16.55 Monk (6:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Friends 5 (12:23)

Gene Hackman og þjófagengið
Ránið eða Heist, er dramatísk hasar- og spennumynd frá árinu 2001
sem Stöð 2 sýnir kl. 21:10 á laugardagskvöld. Sjaldan hefur jafnöflugt
þjófagengi komið fram á sjónarsviðið og það sem Joe Moore stýrir.
Mickey Bergman sér svo um að koma þýfinu í verð en nú er hlaupin
snurða á þráðinn. Glæpabræðurnir treysta ekki lengur hvor öðrum og
fram undan er röð ótrúlegra svika þar sem einhver kemur til með að
sitja eftir með sárt ennið. Á meðal leikenda eru Gene Hackman, Danny
DeVito, Delroy Lindo og Sam Rockwell.
19.30 Born Romantic. (Salsaást) Gamanmynd um þrjá lausa og liðuga karlmenn
í Lundúnum sem eiga fátt annað sameiginlegt en það að enginn þeirra er fullkominn. Frankie, Fergus og Eddie reka allir
inn nefið í sama salsaklúbbinn en í ólíkum
erindagjörðum. Frankie og Fergus eru
samt greinilega tilbúnir í alvarlegt samband en annað gildir um Eddie. Hann er
á flótta undan löggunni og vantar felustað! Aðalhlutverk: Craig Ferguson,
David Morrissey, Jimi Mistry, Olivia
Williams, Jane Horrocks, Catherine McCormack.
21.10 Heist. (Ránið) Dramatísk hasarog spennumynd. Sjaldan hefur jafn öflugt
þjófagengið komið fram á sjónarsviðið
og það sem Joe Moore stýrir. Mickey
Bergman sér svo um að koma þýfinu í
verð en nú er hlaupin snurða á þráðinn.
Glæpabræðurnir treysta ekki lengur hvor
öðrum og fram undan er röð ótrúlegra
svika þar sem einhver situr eftir með sárt
ennið. Aðalhlutverk: Gene Hackman,
Delroy Lindo, Danny Devito, Sam Rockwell.
23.00 Entrapment. (Gildran) Verðmætu
listaverki er stolið og böndin berast að
gömlum refi í faginu. Ung og falleg kona,
sem starfar hjá tryggingafyrirtæki safnsins, villir á sér heimildir og sannfærir
roskna meistaraþjófinn um að hún sé af
sama sauðahúsi og hann. Saman takast
þau á við minni verkefni þar til hin tælandi kona fréttir af möguleika á risaráni.
Spurningin er hins vegar hver það er sem
platar hvern og stendur að lokum uppi
með fullar hendur fjár. Aðalhlutverk:
Sean Connery, Will Patton, Ving Rhames,
Catherine Zeta Jones.
00.50 The Mexican. (Mexíkóinn) Gamanmynd með hæfilegri blöndu af hasar
og rómantík! Jerry Welbach hafa verið
settir tveir afarkostir. Glæpaforinginn vill
að að hann sæki ómetanlega byssu til
Mexíkós og kærasta Jerrys vill að hann
gerist löghlýðinn borgari. Jerry velur fyrri
kostinn og heldur suður á bóginn. Hann
finnur byssuna auðveldlega en þegar
halda á heim á leið vandast málið. Það er
engu líkara en byssunni fylgi álög og
undan þeim mun Jerry ekki losna svo
glatt. Aðalhlutverk: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, Gene Hackman.
02.50 Murder She Wrote: A Story.
(Morðgáta) Hin úrræðagóða Jessica Fletcher er í helgarferð í Los Angeles. Hún
er þar til að sinna ákveðnu verkefni en
þegar fyrrverandi KGB-maður, sem gistir
á sama hóteli, finnst myrtur í herbergi
sínu tekur hún stjórnina í sínar hendur.
Aðalhlutverk: Angela Lansbury, Richard
Crenna, Santiago Douglas.
04.15 Friends 5 (12:23)
04.35 Tónlistarmyndbönd

19.30 Monk (7:12)
20.20 Villiljós (5:5) (Guð hrapar úr
vélinni) Villiljós er íslensk kvikmynd frá
árinu 2001 sem fékk góðar viðtökur.
Raktar eru fimm sögur og sýnir Stöð 2
eina þeirra á hverju sunnudagskvöldi í
júní. Áhorfendur kynnast ólíku fólki sem
þó virðist tengjast með einhverjum hætti.
Allir sem koma við sögu standa frammi
fyrir áleitnum spurningum og hjá flestum
blasir við uppgjör. Á meðal leikenda eru
Ingvar E. Sigurðsson, Björn Jörundur
Friðbjörnsson, Guðrún Bjarnadóttir,
Hafdís Huld og Álfhildur Örnólfsdóttir.
20.50 Twenty Four (22:24) Jack yfirheyrir Sherry og manninn sem falsaði
upptökurnar, Chappelle leysir Tony frá
stöfum hjá CTU og ofbeldishneigði
vinnuveitandi Kim verður á vegi hennar
á ný.
21.35 Boomtown (20:22)
22.25 60 mínútur
23.10 Band of Brothers documentary
00.30 All the Pretty Horses. (Tamningamaðurinn) Dramatískur vestri sem gerist
á fyrri hluta síðustu aldar. Texasbúinn
John Grady Cole heldur á vit ævintýranna
í Mexíkó ásamt félaga sínum. Landið er
stórbrotið en þar ríkir líka mikið harðræði.
John fellur fyrir bóndadóttur og uppgötvar að ástin getur verið dýru verði keypt.
Aðalhlutverk: Matt Damon, Henry
Thomas, Penélope Cruz, Sam Shepard.
02.25 Friends 5 (13:23)
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp

Sunnudagur 29. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 Ruby Wax´s Commercial
15.10 Far Off Place
16.55 Strong Medicine (5:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Friends 5 (13:23)
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Föstudagur 27. júní
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Criminal Intent. (Með illt í
hyggju) Spilltar löggur græða á því að
stela kókaíni úr vörslu lögreglunnar, selja
það eiturlyfjasala og drepa hann síðan til
þess að hylja spor sín. En þeim lærist
ekki að hætta leik þegar hæst stendur.
Þetta er síðasta myndin sem rapparinn
Tupac Shakur lék í áður en hann var
skotinn til bana. Aðalhlutverk: James
Belushi, Tupac Shakur, Dennis Quaid,
Lela Rochon.
22.20 The Unholy. (Hinir vanhelgu)
Hrollvekjandi spennumynd um ungan
prest, Michael, og baráttu hans við ill
öfl. Michael lifði af að vera hrint út um
glugga á sautjándu hæð þegar hann reyndi
að fá mann ofan af því að stytta sér aldur.
Í kjölfar atburðarins sannfærist erkibiskupinn um að presturinn ungi njóti sérstakrar blessunar og felur honum að þjóna
í kirkju sem hefur verið lokuð í þrjú ár.
Aðalhlutverk: Ben Cross, Ned Beatty,
William Russ, Jill Carroll.

Sportið í beinni...
Sjónvarpið
Laugardagur 28. júní kl. 11:50
Formúla 1: Bein útsending frá tímatöku í Nurburgring
Sunnudagur 29. júní kl. 11:30
Formúla 1: Bein útsending frá keppninni í Nurburgring

Sýn
Miðvikudagur 25. júní kl. 19:00
Landsbankadeildin: FH – Fram
Fimmtudagur 26. júní kl. 15:45
Álfukeppnin í knattspyrnu: Undanúrslit
Fimmtudagur 26. júní kl. 18:45
Álfukeppnin í knattspyrnu: Undanúrslit
Laugardagur 28. júní kl. 15:45
Álfukeppnin í knattspyrnu: Leikur um 3ja sætið
Sunnudagur 29. júní kl. 18:25
Álfukeppnin í knattspyrnu: Úrslitaleikurinn
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Minni þátttaka í kvennahlaupinu
Hið árlega kvennahlaup
fór fram í 14. sinn um land
allt á laugardag. Hlaupið hefur verið haldið á Ísafirði frá
upphafi en Guðbjörg Skarphéðinsdóttir ein af umsjónarmönnum þess segir þátttökuna að þessu sinni hafa verið

dræmari en undanfarin ár.
Alls hlupu 225 konur á Ísafirði en undanfarin ár hafa
þátttakendur verið yfir þrjú
hundruð.
„Sennilega hefur vera
Bylgjulestarinnar hér í bænum á sama tíma sett strik í

reikninginn. Ég veit að margar
konur sem vanalega hafa tekið
þátt voru þar með börnin sín
en hlaupið gekk vel og við erum
ánægðar með hvernig til tókst“,
segir Guðbjörg. Elsti þátttakandinn í hlaupinu að þessu
sinni er fædd árið 1917 og þeir

00.00 The Landlady. (Húsráðandinn)
Melanie er óhamingjusöm í hjónabandinu og ákveður því að myrða eiginmann
sinn. Hún tekur að sér rekstur fjölbýlishúss og verður fljótlega ástfangin af Patrick. Að þessu sinni fær ekkert komið í
veg fyrir hamingju hennar. Aðalhlutverk:
Talia Shire, Jack Coleman, Bruce Weitz,
Bette Ford.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Djúpu laugarinnar í beinni útsendingu.
Gafst sú tilraun afar vel og í ár hefur
verið ákveðið að sami háttur skuli á
hafður. Leitin að nýjum sundlaugarvörðum er hafin og áhugasamir geta
sent inn umsókn og seinna í maí verður
valinn hópur boðaður í viðtöl og prufur.
23:00 Hljómsveit Íslands
23:30 CSI: Miami (e)
00:20 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01:10 Jay Leno (e) Enginn er eyland
og því bjóðum við upp á tvöfaldan
skammt af Jay Leno en hann er einmitt
tvíræður, tvöfaldur (í roðinu), tvífari (á
sér marga) og eldri en tvævetra.
02:00 Dagskrárlok

menn í New York. Stabler og Benson,
Munch og Tutuola undir stjórn Don Cragen yfirvarðstjóra og Alexöndru Cabot saksóknara leita allra leiða til að finna tilræðismenn, nauðgara og annan sora og koma
þeim bakvið lás og slá.
22:50 Philly (e) Kathleen er fyrsta flokks
verjandi, sannur riddari hringborðsins í
leit að hinum heilaga kaleik réttlætisins.
Ásamt félaga sínum berst hún harðri baráttu við hrokafulla saksóknara og dómara
í von um að fá kerfið til að virka. Kathleen
er líka einstæð móðir og barnsfaðirinn
jafnframt helsti andstæðingur hennar og
ofurfjandi, sjálfur aðalsaksóknari Fíladelfíuborgar.
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e) Enginn
er eyland og því bjóðum við upp á tvöfaldan skammt af Jay Leno en hann er
einmitt tvíræður, tvöfaldur (í roðinu),
tvífari (á sér marga) og eldri en tvævetra.
01:10 Dagskrárlok

Laugardagur 28. júní
15.45 FIFA Confederations Cup 2003.
Bein útsending.
18.00 Trans World Sport
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (14:24)
20.00 MAD TV
21.00 Walk on the Moon, A. (Dans á
rósum) Sumarið 1969 skemmta blómabörnin sér á Woodstock-tónlistarhátíðinni. Pearl dvelur ásamt eiginmanni sínum og tveimur börnum í sumarbústað í
nágrenninu og fer ekki varhluta af þeim
anda sem ríkir. Tími frjálsræðis í ástum
er upprunninn. Aðalhlutverk: Diane
Lane, Viggo Mortensen, Liev Schreiber,
Anna Paquin.
22.45 Lennox Lewis - Kirk Johnson
00.45 Open Wide. Erótísk kvikmynd.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 29. júní
17.35 Toyota-mótaröðin í golfi
18.25 FIFA Confederations Cup 2003.
Bein útsending.
20.55 US PGA Tour 2003
21.55 European PGA Tour 2003
22.55 FIFA Confederations Cup 2003
00.50 Don´t Be a Menace to South.
(Rólegan æsing) Þessi sprellfjöruga gamanmynd skartar Wayans-bræðrunum sem
aldrei þreytast á að gera lítið úr lífi
blökkustrákanna í hverfinu. Hér fylgjumst við með manni að nafni Ashtray
sem snýr aftur í gamla hverfið. Margir
stórundarlegir hlutir gerast og kemst
Ashtray m.a. að því að hann er eldri en
pabbi sinn og að ömmunni finnst ekkert
skemmtilegra en að blóta og skjóta úr
byssu. Aðalhlutverk: Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans, Shawn Wayans.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 28. júní
13:30 Dateline (e)
14:30 Mótor - Sumarsport
15:30 Jay Leno (e) Jay Leno sýnir
fram á keisarans nekt á hverju kvöldi er
hann togar þjóðarleiðtoga, frægt fólk
og bara hversdagslega vitleysinga sundur og saman í háði. Síðan spjallar hann
í rólegheitum um stjórnmál, kvikmyndir, saumaskap og gæludýrahald
við gesti sína sem eru ekki af verri endanum, margverðlaunaðar stjörnur og
stuðboltar. Þættinum lýkur yfirleitt á að
síkátir söngvarar koma fram.
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Wildest Police videos (e)
18:00 ,,Fólk - með Sirrý”.Fjölbreyttur
þáttur um fólk í leik og starfi, gleði og
sorg. Skollaleikur með Árna Pétri fer út
um víðan völl. Lokaþátturinn verður
sendur út frá hjarta Reykjavíkur þar
sem listamenn og góðir gestir koma
fram. Úrslit áhorfenda liggja þá fyrir
í valinu á ,,Framúrskarandi fólki”.
19:00 Traders (e)
20:00 Md´s - Lokaþáttur. Skoski
sjarmurinn John Hannah fer með hlutverk læknisins Robert Dalgety í MD´s
sem eru á dagskrá á laugardagskvöldum
kl. 20:00. Þættirnir gerast á sjúkrahúsi
og meðal annarra leikara er hinn
írskættaði William Fichtner sem leikur
galgopann William Kellerman
21:00 Leap Years - Lokaþáttur
22:00 Law & Order SVU (e) Geðþekkur og harðsnúinn hópur sérvitringa
vinnur að því að finna kynferðisglæpa-

yngstu eru vart farnir að ganga.
Venju samkvæmt var ræst
frá íþróttahúsinu á Torfnesi
og farnar þrjár vegalengdir 2,5
km, 5 km og 7 km. Á myndinni má sjá þáttakendur leggja
af stað í hlaupið.
kristinn@bb.is

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðaustan 8-13 m/s
austantil á landinu, en
hægari suðlæg átt vestantil. Rigning, en skýjað
og úrkomulítið norðaustanlands. Styttir upp vestantil síðdegis. Hiti 10-17
stig, hlýjast norðaustanlands.
Horfur á föstudag:
Austan og suðaustanátt
og rigning, en skýjað með
köflum og smáskúrir suðvestantil. Hiti 10-18 stig,
hlýjast í uppsveitum.
Horfur á laugardag:
Austanátt og rigning eða
súld sunnanlands, en
dálítil þokusúld austanlands en annars skýjað að
mestu og úrkomulítið.
Áfram hlýtt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Austanátt og rigning eða
súld sunnanlands, en
dálítil þokusúld austanlands en annars skýjað að
mestu og úrkomulítið.
Áfram hlýtt í veðri.
Horfur á mánudag:
Norðaustlæg átt og víða
bjartviðri, en þokuloft við
norðurströndina.
Hlýtt í veðri.

Sunnudagur 29. júní
13:00 48 Hours (e)
14:00 Life with Bonnie (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Md´s (e)
16:00 Boston Public (e) Boston Public
er vel skrifaður framhaldsþáttur þar sem
fylgst með lífi og störfum kennara og
nemenda í menntaskóla í Boston. Þátturinn er framleiddur af David Kelly sem til
dæmis framleiðir The Practice, Ally
Mcbeal og Chicago Hope
17:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18:00 Philly (e)
19:00 Cybernet (e)
19:30 Drew Carey (e)
20:00 Traders. Slóttugir og undirförulir
kaupsýslumenn með vafasama fortíð sitja
í bankaráði fjárfestingabanka í Kanada
og leita allra leiða til að hámarka gróða
sinn. Þeir eru fyrir löngu búnir að merkja
fyrir rýtingnum á bakinu á hverjum öðrum
en þeir eru líka slyngir í að standast
hverjum öðrum snúning. Plott, peningar
og ill augnaráð eru þeirra líf og yndi.
21:00 Practice - Lokaþáttur
21:50 Íslensk bíómynd – Kúrekar
norðursins.
23:20 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
00:10 Hljómsveit Íslands
00:40 Dagskrárlok

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

fréttir

Föstudagur 27. júní
18:30 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
19:30 Life with Bonnie (e)
20:00 Dateline. Bandarískur fréttaskýringaþáttur sem er til skiptis og jafnvel
allt í senn, spennandi, skemmtilegur og
fræðandi. Bestu fréttamenn Bandaríkjanna taka á málum sem eru helst á döfinni
þar í landi, s.s. morðum, skurðaðgerðum,
klónun og öðrum siðferðilegum vandamálum sem mennirnir takast á við.
21:00 Philly - Lokaþáttur. Kathleen
er fyrsta flokks verjandi, sannur riddari
hringborðsins í leit að hinum heilaga
kaleik réttlætisins. Ásamt félaga sínum
berst hún harðri baráttu við hrokafulla
saksóknara og dómara í von um að fá
kerfið til að virka. Kathleen er líka einstæð móðir og barnsfaðirinn jafnframt
helsti andstæðingur hennar og ofurfjandi,
sjálfur aðalsaksóknari Fíladelfíuborgar.
22:00 Djúpa laugin. Í fyrrrasumar var
í fyrsta sinni bryddað upp á þeirr nýbreytni að velja nýja umsjónarmenn

Fasteignaviðskipti

Ferðakynning
í Reykjavík

Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

Ferðamálasamtök Vestfjarða, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Ísafjarðarbær standa að
kynningu á vestfirskri
ferðaþjónustu í samvinnu
við Upplýsingamiðstöð
ferðamanna í Reykjavík,
dagana 26. til 29. júní í
upplýsingamiðstöðinni,
Aðalstræti 2 í Reykjavík.
Undur Vestfjarða verða
kynnt en m.a. verða „skrýtnar“ verur á sveimi og
galdramaður af Ströndum
leiðbeinir væntanlegum
ferðamönnum um Vestfirði.
Á föstudag milli kl. 16 og
18 verður „húllumhæ“ á
Ingólfstorgi en þar verður
m.a. Unglingalandsmót
UMFÍ kynnt, hljómsveitin Á
móti sól leikur og kraftakarlar sýna aflraunir. Gestum á kynningunni gefst
kostur á að taka þátt í getraun og verða vinningshafar dregnir út á sunnudag, kl. 17. –kristinn@bb.is

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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Annmarkar við skipun í embætti sýslumanns á Ísafirði að mati Umboðsmanns Alþingis

Ólíklegt að þeir annmarkar geti
leitt til ógildingar skipunarinnar
Umboðsmaður Alþingis telur að annmarkar hafi verið á
málsmeðferð dóms- og kirkjumálaráðuneytisins þegar ráðið
var í embætti sýslumanns á
Ísafirði. Umboðmaður telur þó
ólíklegt að þeir annmarkar geti
leitt til ógildingar skipunarinnar að teknu tilliti til hagsmuna þess sem embættið
hlaut.
Umsækjandi um stöðuna
kvartaði til umboðsmanns og
segir umboðsmaður í áliti sínu
að hann telji að dóms- og
kirkjumálaráðuneytið hafi
ekki fullnægt að öllu leyti
rannsóknarskyldu sinni við
mat á menntun, starfsreynslu
og persónulegum eiginleikum
umsækjendanna. Þá hafi ráðu-

neytið hafi látið undir höfuð
leggjast að gæta þeirra skyldna
sem á því hvíldu samkvæmt
upplýsingalögum og þannig
ekki séð til þess að fullnægjandi gögn og upplýsingar í
skráðu formi lægju fyrir hjá
því.
Segir umboðsmaður að ekki
séu forsendur til þess að hann
endurskoði mat ráðuneytisins
á starfshæfni þess sem starfið
hlaut í samanburði við þann
umsækjanda sem kvartaði, eða
geri athugasemdir við efnislegar ályktanir þess af því tilefni. Telur umboðsmaður sig
þó hafa forsendur til þess að
taka fram að miðað við þær
upplýsingar og þau gögn sem
virðast hafa legið fyrir hjá

ráðuneytinu þegar það tók
ákvörðun sína um að skipa í
embættið að sú ákvörðun hafi
ekki byggst á nægjanlega
traustum grunni.
Umboðsmaður telur einnig
að skort hafi á að gerð væri í
rökstuðningi dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til umsækjandans sem ekki hlaut starfið,
nægjanlega grein fyrir því með
almennum hætti hvaða meginsjónarmið réðu vali ráðuneytisins á þeim sem starfið hlaut.
Þá er það niðurstaða umboðsmanns að ekki verði dregin
önnur ályktun af viðbrögðum
og skýringum ráðuneytisins til
hans en að ekki hafi legið fyrir
við meðferð þessa máls
ígrunduð ákvörðun af þess

hálfu um það að byggja mat á
starfshæfni umsækjenda aðeins á sjónarmiðum um menntun, starfsreynslu og persónulega eiginleika. Þá verði ekki
annað séð en að skort hafi á að
ráðuneytið gerði reka að því
að leggja fullnægjandi grunn
að ákvörðun sinni með þessi

sjónarmið að leiðarljósi.
Loks telur umboðsmaður að
ráðuneytið hafi við meðferð
athugunar hans á málinu ekki
gætt þeirra sjónarmiða um
samskipti umboðsmanns og
stjórnvalda sem leiða af lögum
um umboðsmann Alþingis.
Umboðsmaður beindi þeim

Karlmaður hrapaði niður hlíð Kirkjubólsfjalls

Banaslys við fjallgöngu
Banaslys varð í Kirkjubólsfjalli austanvert í Skutulsfirði
um helgina þegar 43 ára karlmaður hrapaði niður hlíð
fjallsins. Talið er að maðurinn
hafi látist samstundis. Allt tiltækt björgunarlið á Ísafirði var
kallað út kl. 14:45 á sunnudag
til að leita að manninum sem
hafði farið í fjallgöngu síðdegis á laugardag. Þegar síðast
var vitað af ferðum mannsins

var stefna hans að fara upp í
Naustahvilft.
Lögregla hafði þá áður hafið
eftirgrennslan, en þegar hún
bar ekki árangur var björgunarlið kvatt út til leitar. Í þeim
hópi var björgunarsveitarmaður með leitarhund. Kl. 16:15
fann leitarhundurinn manninn
látinn í hlíð Kirkjubólsfjalls.
Hann hafði hrapað all langt
niður hlíðina. Aðstæður til

Björgunarmenn að störfum í hlíðum fjallsins.
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Hjálmar Steinþór Björnsson.
björgunar voru mjög erfiðar
enda hlíðin snarbrött og mikið
um laust grjót.
Hinn látni hét Hjálmar
Steinþór Björnsson. Hann var
fæddur 14. október 1959, til
heimilis að Tangagötu 24 á
Ísafirði. Hjálmar Steinþór
lætur eftir sig sambýliskonu
og tvö börn.

Frá vettvangi slyssins.
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tilmælum til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins að þeirra
sjónarmiða sem hann hefði
gert grein fyrir í álitinu yrði
framvegis gætt við skipun,
setningu eða ráðningu í opinber störf hjá ráðuneytinu.
– halfdan@bb.is

