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

Miðvikudagur 20. júlí 2005 · 29. tbl. · 22. árg.

Sundkappinn Benedikt Lafleur hyggur á sjósundferðalag um Vestfirði

Vill verða fyrstur til að heimsækja
alla firði fjórðungsins syndandi

Sundkappinn Benedikt La-
fleur hyggur á sjósundferðalag
um Vestfirði í ágúst. „Ég ætla
að synda alla firðina og áætla
að það taki allt frá 8 og upp í
14 daga. Markmiðið er að
vekja athyglinni á ósnortinni
fegurð Vestfjarða og tækifær-
unum sem hér geymast. Ég
hef lengi dáðst að fegurðinni á
svæðinu og vona ferðalag mitt
muni hvetja ferðamenn til að
koma í auknum mæli. Per-
sónulega er skemmtilegt fyrir
mig að synda í þessari hrika-
legu náttúru auk þess sem það

er tækifæri að láta gott af mér
leiða um leið og ég syndi þetta
mér til gamans. Samtímis vek
ég athygli á sjósundi“, segir
Benedikt sem er formaður Sjó-
sundfélags Íslands.

Bendikt byrjaði að iðka sjó-
sund fyrir tveimur árum. Hann
stofnaði félagið fyrir ári síðan
og nú eru um 40 félagar skráð-
ir. „Sjósundið er mjög hollt
og byggir upp mikið þol. Þegar
ég syndi gleymast allar
áhyggjur og maður verður einn
með náttúrunni.“ Benedikt
segist verða fyrsti maðurinn

sem syndir alla firðina á Vest-
fjörðum.

Þess má geta að Benedikt er
margt til lista lagt og hefur
haslað sér völl bæði sem rit-
höfundur og í myndlist. Eftir
hann hafa komið út á þriðja
tug skáldverka, ljóða, smá-
sagna og leikrita. Benedikt
myndskreytti sjálfur allar bæk-
ur sínar og þróaði um leið
myndsköpun sína. Þá er hann
stofnandi Lafleur útgáfunnar
sem gefur út fjölda bóka á
þremur tungumálum.

– thelma@bb.is Benedikt á sundi í Pollinum á Ísafirði.

Nær 250 manns gengu upp í Naustahvilft í fjallinu Erni ofan byggðar á Ísafirði til að njóta skemmtunar við varðeld á föstudagskvöld. Samkoman
var liður í útivistarhátíðinni Útilífverunni. „230 manns skráðu sig í gestabókina og eflaust hefur einhverjum láðst að kvitta fyrir komu sína. Þarna var
fólk á öllum aldri og margir sem höfðu aldrei farið upp í Naustahvilft en skelltu sér nú þar sem þeir höfðu skemmtilegt tilefni“, segir Rúnar Óli Karls-
son, einn af skipuleggjendunum. Skátafélagið Einherjar-Valkyrjan kveikti varðeld og tríó Kristjáns Hannessonar og Guðmundur Hjaltason héldu
uppi góðri stemmningu með ljúfri tónlist.                                                                                                                                                          – thelma@bb.is

250 manns við varðeld í Naustahvilft

29.PM5 6.4.2017, 09:421
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Atvinna
SKG veitingar á Hótel Ísafirði óska eftir að

ráða framreiðslumann (þjón) eða starfskraft
vanan framreiðslustörfum. Hægt er að senda
inn umsóknir með upplýsingum um mennt-
un og fyrri störf á póstfangið: skg@skg.is

Nánari upplýsingar um starfið gefa Snorri
eða Karl í síma 456 3360 frá kl. 09-16 alla
virka daga.

Okkar elskulegi

Jóhann Júlíusson
útgerðarmaður, Ísafirði

verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 23. júlí kl. 14:00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð Margrétar
Leósdóttir. Minningarkortin fást hjá Blómaturninum og Birki ehf.

Kristján G. Jóhannsson Inga S. Ólafsdóttir
Leó Jóhannsson Erika Jóhannsson

Jónína Högnadóttir Birkir Þorsteinsson
Pétur Björn Pétursson Ólafur Pétursson

og aðrir aðstandendur

Sungið fyrir utan ball
fram undir morgun

Hljómsveitin Grafík er fyrir
margra hluta sakir merkileg.
Þeir sem muna eftir bandinu
úr eigin samtíma geta vafalítið
fitjað upp á ýmsum góðum
minningum og merkilegum
flötum á sveitinni. Fyrir þá
sem horfa á bandið utan frá ef
svo má segja, eru of ungir til
að hafa lifað mektardaga ball-
anna í félagsheimilinu í Hnífs-
dal og þá tíð þegar það var
fullt sumarstarf að túra á milli
félagsheimila á Vestfjörðum,
er engu að síður margt sem
vekur eftirtekt þegar litið er
yfir feril hljómsveitarinnar.
Fyrir það fyrsta var hann ótrú-
lega stuttur. Á u.þ.b. fimm til
sex ára tímabili springur
hljómsveitin út, sendir frá sér
fimm plötur og er svo lögð í
salt, í næstum tuttugu ár. Rétt
til að taka dæmi úr samtíman-
um má nefna að sveitir eins og
Quarashi og Maus eru búnar
að vera starfandi í u.þ.b. ára-
tug. Í annan stað hlýtur tvöfalt
eðli hljómsveitarinnar að telj-
ast óvanalegt. Grafík var fram-
sækin poppsveit, hélt tónleika
þar sem var hlustað af andakt
og þótti gera merkilega tónlist.
Þess á milli tryllti hún lýðinn
á böllum. Þannig má segja að
endurkoma hljómsveitarinnar
sé margvíð og verði ekki full-
kominn fyrr en hún er búinn
að leika á balli í félagsheim-
ilinu í Hnífsdal. Í fyrra lék
hún á tónleikum bæði í
Reykjavík og á Ísafirði. Í vetur
var haldið ball á skemmti-
staðnum Nasa í Reykjavík og

um næstu helgi verðu skrefið
stigið til fulls í Hnífsdal.

Í tilefni þessara tímamóta
er vel við hæfi að slá á þráðinn
til Helga Björnssonar söng-
vara hljómsveitarinnar og fá
að heyra hvernig stemmningin
er í herbúðum Grafíkur. Hver-
nig er að standa aftur á balli
með Grafík eftir nær tveggja
áratuga hlé.

„Við skemmtum okkur
mjög vel á Nasa – þetta var
alveg meiriháttar. Andrea var
með okkur, eins og hún ætlar
líka að vera í Hnífsdal, og það
var meiriháttar fín stemmning
í hópnum. Þetta var allt öðru-
vísi upplifun en t.d. tónleik-
arnir sem við héldum á Ísafirði
í fyrrasumar. Þeir voru mjög
eftirminnilegir. Það var náttúr-
lega mjög tilfinningaþrungin
stund fyrir okkur og ég held
að tónleikagestum hafi mörg-
um liðið eins. Þá var Rabbi
nýfarinn og búið að kveðja
hann”, segir Helgi. Eins og
flestum er kunnugt lést Rafn
Jónsson trommuleikari Gra-
fíkur síðasta sumar eftir lang-
vinna baráttu við MND sjúk-
dóminn. Egill sonur hans hefur
nú tekið við kjuðunum og slær
taktinn í leik Grafíkur. „Þannig
er þetta allt gamla gengið og
Egill í stað Rabba”, segir
Helgi.

Á flakki milli fjarðaÁ flakki milli fjarðaÁ flakki milli fjarðaÁ flakki milli fjarðaÁ flakki milli fjarða
Aðspurður segir hann margt

skemmtilegt hafa rifjast upp
þegar sveitin var komin aftur í

ballgírinn. „Mér finnst t.d.
merkilegt með lagið Mér
finnst rigningin góð að það
var orðinn hittari fyrir vestan
löngu áður en það var gefið út
á plötu eða farið að spila það í
útvarpi. Við vorum búnir að
spila þetta mikið á böllum og
fólk var farið að kunna lagið
og syngja með. Á öllum mín-
um ferli síðan hef ég ekki upp-
lifað stemmningu eins og var
á þessum böllum. Hún var al-
veg ótrúleg því það var ekkert
hætt að syngja þó ballið væri
búið heldur hélt fólkið bara
áfram fyrir utan ball”, segir
Helgi.

Hann samsinnir því að
hljómsveitin búi yfir vissu tví-
eðli. „Það voru ekkert allar
hljómsveitir á þessum basis
að geta hvort tveggja. Við vor-
um að spila flotta tónleika og
gátum síðan skellt í ball. Meira
að segja vorum við að spila
mikið af okkar eigin efni á
böllum, það virkaði fínt. Síðan
blönduðum við saman við
þessum 80’s smellum eins og
t.d. lögum Duran Duran og
Spandau Ballet. Við ætlum að
rifja eitthvað af þessum smell-
um upp og flytja í bland við
gömlu lögin okkar.”

En við hvernig balli er Helgi
að búast, verður sama fólkið
og fyrir tuttugu árum mætt á
gólfið eða hefur ný kynslóð
lært að meta Grafík af gamla
rispaða vínilnum? „Ég hugsa
að það verði góð blanda og
vona að aldurinn verði bæði
upp úr og niður úr. Sú var

reyndin á Nasa, það kom nýr
hópur en síðan sá maður fullt
af gamalkunnum andlitum.
Tónlistin höfðar til allra.”

Helgi Björnsson gengur til
liðs við Grafík árið 1983. „Þá
voru þeir búnir að spila talsvert
áður. Síðan gengur sveitin
meira og minna til ársins 1987,
ef ég man þetta rétt. Ég er með
frá 1983 til 1986 og síðan tekur
Andrea Gylfadóttir við söngn-
um. Það má segja að við
spönnum þetta 80’s tímabil.
Þetta var stöðug útgerð mest
allt árið. Við vorum rosalega
mikið fyrir vestan á sumrin.
Vorum kannski í Súðavík á
föstudagskvöldi og síðan á
Flateyri á laugardagskvöldi.
Síðan komu kannski Tálkna-
fjörður og Bolungarvík næstu
helgi eða Súgandi og Ísafjörð-
ur. Við vorum flakkandi á milli
fjarða og alltaf nóg af fólki á
böllunum. Síðan vorum við
náttúrlega mikið í Sjallanum
eða í félagsheimilinu í Hnífs-
dal. Á veturna voru menn svo
í skólum eða að fást við hitt og
þetta í Reykjavík. Þannig voru
við að taka upp plöturnar okkar
á veturna, og spiluðum kann-
ski á tónleikum eða skólaböll-
um og fengumst við ýmislegt
í þeim dúr á veturna. Á heild-
ina litið vorum við meira með
tónleika í Reykjavík og böll
fyrir vestan.”

En hvað skildi standa upp
úr frá þessum tíma? „Mér
finnst magnað hvað var ótrú-
lega mikill sköpunarkraftur í
hljómsveitinni og hvað kom

mikið frá henni á þessum stutta
tíma. En af einstökum atburð-
um stendur líklega upp úr þeg-
ar við fórum í tónleikaferð
hringinn í kringum landið og
enduðum með því að spila á
Norrokk í Danmörku með
öðrum norrænum hljómsveit-
um. Við fengum rosalega góð-
ar viðtökur og gott umtal –
þetta var tvímælalaust hápun-
kturinn hjá hljómsveitinni.”

„Snarvitlaust, og„Snarvitlaust, og„Snarvitlaust, og„Snarvitlaust, og„Snarvitlaust, og
allir syngja með“allir syngja með“allir syngja með“allir syngja með“allir syngja með“

Einhvernvegin virðist,
a.m.k. í fljótu bragði, erfitt að
flokka Grafík í hóp með öðrum
samtímasveitum. Voru þeir
e.t.v. bara svona sér á parti?
„Já ég held að hún hafi alltaf
verið mjög sér á parti með
sinn stíl og sinn hljóm. Rick-
shaw var t.d. mjög mikil eftir-
öpun af því sem var í gangi í
útlöndum. Við stóðum frekar
útúr og komum með svolítið
nýjan hljóm. Ætli við yrðum
ekki flokkaðir með nýbylgj-
unni”, segir Helgi.

Fyrsta plata Grafíkur hét Út
í kuldann þar sem Ólafur Guð-
mundsson söng og næsta plat-
an var Sýn þar sem Ómar Ósk-
arsson söng. Þá kom Helgi
inn á þriðju plötunni Get ég
tekið séns. Hann tók upp aðra
plötu með sveitinni Stans,
dans, öskra en síðan söng And-
rea Gylfadóttir inn á síðustu
plötu sveitarinnar, Leyndar-
mál. Helgi segir hljómsveitina
vissulega hafa verið afkasta-

mikla að gefa út 5 plötur á rétt
um 6 árum. Því er forvitnilegt
að vita hvort tónlistarsamband
meðlimanna hafi alfarið lagst
af eftir að Grafík var lögð á
hilluna. „Nei við höfum ekkert
unnið saman á tónlistarsviðinu
að heitið geti síðan. Ekki fyrr
en bara undir það síðasta. Þá
fórum við að semja saman,
ég, Rúnar og Rabbi og vörum
farnir að tala um nýja plötu.
Núna eigum við efni, 10-12
lög eða hugmyndir sem við
erum farnir að tala um að gera
meira úr. Þar fyrir utan gerðu
Rúnar og Rabbi plötu saman
fyrir u.þ.b. þremur árum en
annars höfum við ekkert verið
að fást við tónlist saman.”

Hvernig skyldi þá stemmn-
ingin vera í hópnum? „Það er
rosalega gaman að hitta svona
gamla kunningja. Það er frá-
bært að hitta strákana en ekki
síst lögin sem eru aldeilis
gamli og góðir kunningjar.
Síðan er maður bara orðinn
rosalega spenntur. Ég hef
fundið fyrir ofsalega góðri
stemmningu fyrir þessu. Það
stóð til að koma í vor en síðan
varð ekkert úr því og það er
bara orðið svo langt síðan fólk
hefur farið á ball með Grafík í
Hnífsdal. Síðan verður púka-
mótið þessa helgi og því mikið
af liði að koma í bæinn. Þetta
verður bara eins og í gömlu
góðu daga, snarvitlaust og allir
að syngja með „mér finnst rig-
ningin góð“ fram undir morg-
un”, sagði Helgi Björns.

– kristinn@bb.is

Hljómsveitin Grafík: Hjörtur Howser, Egill Rafnsson, Rúnar Þórisson, Helgi Björnsson og Haraldur Þorsteinsson.
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Um fjörutíu kylfingar luku
keppni á meistaramóti Golf-
klúbbs Bolungarvíkur á laug-
ardag og hefur þátttaka sjaldan
eða aldrei verið betri að sögn
mótshaldara. Gunnar Már Elí-
asson sigraði í 1. flokki karla
en hann lék 72 holur á 312
höggum. Rögnvaldur Magn-
ússon varð annar á 323 högg-
um og Unnsteinn Sigurjónsson

varð þriðji á 330 höggum. Í 2.
flokki karla sigraði Kristinn
Gauti Einarsson en hann lék
36 holur á 172 höggum. Í öðru
sæti varð Ævar Örn Jóhanns-
son á 180 höggum og Jón Þor-
geir Einarsson varð þriðji á
184 höggum.

Guðrún Dagbjört Guð-
mundsdóttir varð hlutskörpust
í kvennaflokki en hún lék 18

holur á 113 höggum. Valdís
Hrólfsdóttir varð önnur á 118
höggum og Sigrún Gróa
Bjarnadóttir varð þriðja á 123
höggum. Í unglingaflokki
sigraði Jón Ingi Grímsson sem
lék 18 holur á 76 höggum.
Elías Jónsson varð annar á 86
höggum og Hafsteinn Þór Jó-
hannsson varð þriðji á 87
höggum.       – kristinn@bb.is

Gunnar Már sigraði
Meistaramót Golfklúbbs Bolungarvíkur

Verðlaunahafar á mótinu ásamt Baldri Smára Einarssyni, formanni GBO.
Á myndina vantar Kristinn Gauta Einarsson. Mynd: Unnur Ingadóttir.

Krían í lægð á Vestfjörðum
Krían sem alla jafna er

áberandi og hávær sumar-
gestur virðist eiga undir högg
að sækja í ár. „Kríustofninn
er greinilega lítill í ár, ung-
arnir koma seint og það er
mikið um dauða hjá þeim.
Krían sem sækir æti út á sjó
er ekki í góðum málum en sú
sem heldur sig við vötnin er

í betri aðstöðu“, segir Böðvar
Þórisson, líffræðingur og
fuglaáhugamaður.

Eins og greint hefur verið
frá í fjölmiðlum að undanförnu
er bágt ástand hjá kríunni víða
um land. Aðspurður hvort
hann telji að stofninn muni
jafna sig á ný segir Böðvar að
vandi sé um slíkt að spá.

„Það eru sveiflur í náttúr-
unni og almennt séð er þetta
ekki gott ár hjá kríunni, en
erfitt að segja til um hvernig
það muni þróast“, sagði
Böðvar Þórisson. Krían er
norrænn varpfugl og er
útbreiddur um allt norður-
heimskautið.

– thelma@bb.is

Umdæmi Lögreglunnar á Ísafirði

Hegningarlaga-
brotum fækkar
Eignarspjöll, þjófnaðir og

líkamsárásir hafa verið algeng-
ustu hegningarlagabrotin í
umdæmi lögreglunnar á Ísa-
firði síðustu ár. Á árinu 2004
voru 170 hegningarlagabrot
færð í bækur lögreglunnar og
er það álíka fjöldi og árið áður
en fækkun miðað við árið
2002. Þetta er meðal þess sem
kemur fram í ársskýrslu sýslu-
mannsembættisins á Ísafirði
fyrir árið 2004. Þar kemur fram
að fækkun mála megi m.a.
skýra með því að lögreglan
hafi verið nokkuð undirmönn-
uð á árinu 2004 og miklum
mannafla hafi verið varið í
nám og fræðslu.

Þá megi líta til þess að fækk-
unin sé mest í umferðarlaga-
brotum en tekin hafi verið
ákvörðun hjá stjórnendum

embættisins að leggja ekki of-
urþunga á þann þátt, enda hafi
umferðarhraði þótt nokkuð
ásættanlegur í umdæminu
samkvæmt vísbendingum úr
mælingum lögreglunnar á Ísa-
firði og umferðardeildar ríkis-
lögreglustjóra.

Útsendum sektarboðum
fækkaði verulega hjá embætt-
inu úr 683 í 377 og má rekja

það til fyrrgreindra áherslu-
breytinga. Sérrefsilagabrotum
fækkaði einnig nokkuð og
voru 127 á síðasta ári. Skýrslu-
höfundar segja athygli vekja
hversu stórt hlutfall þeirri
tengist brotum á áfengislögum
og fíkniefnalögum eða rétt um
helmingur. Þar af eru 40 vegna
brota á áfengislögum og 22
vegna brota á fíkniefnalögum.

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar

Fleiri möguleikar í viðkomu-
stöðum skemmtiferðaskipa
Guðmundur M. Kristjáns-

son, hafnarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, segir að þó megin
áherslan við móttöku
skemmtiferðaskipa sé að fá
þau til Ísafjarðar eins og
löng hefð er fyrir opni fleiri
viðkomustaðir í nágrenninu
aukna möguleika í markaðs-
setningu. „Ég sé bara mögu-
leika í þessu“, segir hann.
Prinsendam, stórt skemmti-
ferðaskip sem átti að leggj-
ast við ankeri á Skutulsfirði
á mánudagsmorgun kastaði
þess í stað ankeri á Önund-
arfirði þar sem var betra
skjól. Guðmundur segir að
þegar skipið kom árla morg-
uns hafi verið hvöss norð-
austan átt. Léttabátar skips-

ins, sem notaðir eru til að ferja
farþega í land, henti illa undir
slíkum kringumstæðum og því
hafi verið siglt með skipið inn
á Önundarfjörð.

Guðmundur segir það hafa
verið farsæla lausn. Það hafi
e.t.v. haft einhver óþægindi í
för með sér fyrir ferðaþjón-
ustuna en menn hafi brugðist
snarlega við og snúið rútum
til Flateyrar til að sækja far-
þegana.

Aðspurður segir hann Flat-
eyri og aðstæður þar hafa vak-
ið athygli meðal skipverja sem
hafi ekki sagst áður hafa komið
í svo lítið sjávarþorp. Íbúar á
Flateyri eru 254 en skipið tekur
800 farþega. Þannig þótti
mörgum broslegt að allir íbúar

þorpsins gætu tekið sér far
með skipinu og boðið öll-
um íbúum Suðureyrar með
sér og enn væri pláss fyrir
fleiri. Þá hafi verið spurt
um snjóflóðavarnirnar í
fjallshlíðinni og segist Guð-
mundur ekki hafa skynjað
annað en menn væru mjög
hrifnæmir fyrir sögu þorps-
ins.

Þess má geta að von er á
skemmt i fe rðask ip inu
Clipper Adveturer til Þing-
eyrar 30. júlí. Þar á bæ hafa
menn áhuga á að skoða
gömlu smiðjuna á Þingeyri
og má telja víst að farþegar
verði ekki sviknir af fegurð
Dýrafjarðar.

– kristinn@bb.is

Prinsendam við ankeri á Önundarfirði. Mynd: Páll Önundarson.

29.PM5 6.4.2017, 09:423



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 20. JÚLÍ 200544444

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt tillögu að eftirtöldum breytingum á aksturs-
stefnu á Ísafirði.

1. Eyrargata lokast við gatnamót Sólgötu/Fjarðarstrætis og verður því botnlangi í austur frá gatna-
mótum við Þumlungsgötu.

2. Fjarðarstræti frá Mánagötu að Sólgötu verður einstefna til vesturs.
Stefnt er að því að breytingarnar taki gildi síðari hluta ágúst mánaðar.
Hér með er gefinn frestur til 12. ágúst til að koma athugasemdum á framfæri við þessar breytingar á akstursstefnum. Athugasemdum

skal komið á framfæri við tæknideild Ísafjarðarbæjar. Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Einar Oddur vígði útsýnisaðstöðu
við fornleifauppgröft í Vatnsfirði
Einar Oddur Kristjánsson,

alþingismaður, vígði í síðustu
viku útsýnispalla sem komið
hefur verið upp á uppgraftar-
svæðinu í Vatnsfirði í Ísafjarð-
ardjúpi svo ferðamenn geti virt
fyrir sér minjarnar sem þar
eru. Til stóð að Sturla Böðv-
arsson, samgönguráðherra,
vígði pallana en hann gat ekki
komið og hljóp því Einar Odd-
ur í skarðið. Í tengslum við
pallana hefur verið komið upp
upplýsingaskiltum svo þeir
sem leið eiga um Vatnsfjörð
geta kynnt sér sögu staðarins
og fræðst um fornleifarnar sem
hafa fundist þar.

Vígslan var liður í kynningu
á þeirri starfsemi verkefnisins
„Vestfirðir á miðöldum“ sem
fer fram í Vatnsfirði. Torfi H.
Tulinius, einn af forsprökkum
verkefnisins, segir Vatnsfjörð
einn merkasta fornleifastað á
Vestfjörðum. Þar hafi verið
samfelld byggð frá landnámi

Ragnar Edvardsson forn-
leifafræðingur fræðir

Einar Odd Kristjánsson
alþingismann um upp-

gröftinn.
lagi umhverfis Vatnsfjörð“,
eins og segir í tilkynningu frá
Vestfjörðum á miðöldum.

Auk fornleifauppgraftar og
uppbyggingar á aðstöðu fyrir
ferðamenn er starfræktur forn-
leifaskóli í Vatnsfirði á vegum
Fornleifastofnunar Íslands.
Fimmtán háskólanemar víðs
vegar að úr heiminum fá þar
þjálfun í vinnubrögðum undir
leiðsögn færustu sérfræðinga.
Þá eru þeir fræddir um sögu
og náttúru Vestfjarða og
stendur Náttúrustofa Vest-
fjarða að þeirri fræðslu.

Fjöldi fólks leit við í Vatns-
firði til að kynna sér það starf
sem þar er unnið. – kristinn@bb.is

og á miðöldum hafði verið þar
mikil valdamiðstöð og höfð-
ingjasetur sem eigi sér merka
sögu. Vitað er að húsakostur í
Vatnsfirði var með því glæsi-

legasta sem þá tíðkaðist á land-
inu.

„Sumarið 2003 fannst skáli
frá landnámsöld í túninu í
Vatnsfirði, norðan við kirkju-

garðinn. Í sumar er verið að
ljúka við rannsókn hans og
hefur stórt svæði í kringum
hann verið opnað til að kanna
nánasta umhverfi hans. Unnið

er við að kanna bæjarhólinn
frá miðöldum og undirbúa ítar-
lega rannsókn á honum næstu
árin. Einnig er verið að hefja
rannsókn á menningarlands-

Torfi H. Tulinius ávarpar gesti. Myndir: Garðar Guðmundsson.
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Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga

Vinnuhópi ungs fólks ætlað að
miðla sýn til sveitarstjórnarmanna

Aðalsteinn Óskarsson,
framkvæmdastjóri Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga, segir
vinnuhópi ungs fólks á Vest-
fjörðum ætlað að koma sýn
aldurshópsins á framfæri við
sveitarstjórnarmenn. Kynning
á niðurstöðum hópsins meðal
dagskrárliða á Fjórðungsþingi
Vestfirðinga sem haldið verð-
ur á Patreksfirði í byrjun sept-
ember. Verkefnið ber yfir-

skriftina „Framtíð Vestfjarða
byggir á ungu fólki“.

Um 10-12 manns munu
skipa hópinn og var leitað til
sveitarfélaga á Vestfjörðum
um tilnefningar en endanlegur
hópur þátttakenda liggur ekki
fyrir. Aðalsteinn segir ætlun-
ina að hópurinn hittist fyrir
þingið, ræði málin og fjalli
um ákveðnar spurningar, með-
al annars hvernig sé hægt að

koma sér áfram með eigin at-
vinnurekstur, fá vinnu við hæfi
og sýn á eigið samfélag og
framtíð þess. Hann segir að
fækkun íbúa hafi verið viðvar-
andi en nú liggi fyrir að ald-
urssamsetning á Vestfjörðum,
miðað við landið allt, sé orðin
skekkt. Þar vanti aldurinn upp
úr tvítugu til fertugs og í fram-
haldinu komi í ljós að hópurinn
frá 0 til 4 ára fari minnkandi.

„Þetta er grafalvarlegt mál
sem að mínu mati hefur ekki
verið nægjanlega brugðist við.
Það má gera á margvíslegan
hátt annan en að hrópa á torg-
um, m.a. að með því að vita
hvernig næsta kynslóð vill tak-
ast á við vandann. Auðvitað
liggur fyrir að menn eru í vond-
um málum ef þessi þróun held-
ur áfram og því þarf að taka á
málinu“, segir Aðalsteinn.

Í fyrrasumar stóð grasrótar-
hreyfing ungs fólks fyrir ráð-
stefnunni Með höfuðið hátt um
framtíð fjórðungsins. Aðal-
steinn segir að sú ráðstefna
hafi sent viss skilaboð um að
raddir yngra fólks þyrftu að
heyrast betur. Nú sé ætlunin
að reyna að nálgast það sjónar-
horn sem ég í rökréttu fram-
haldi af umræðum síðustu
fjórðungsþinga. Í fyrra hafi

verið fjallað um svæðið,
hvernig það kemur öðrum fyrir
sjónir og hvaða framtíðarsýn
íbúar þess hafa. Þá hafi verið
lögð áhersla á að efla háskóla-
og þekkingarstarfsemi. Í
Reykjanesi fyrir tveimur árum
hafi svo verið farið yfir það
sem þegar hafi verið rætt og
ritað um byggðamálin. Niður-
staðan þessara þinga hefði
verið að kalla eftir aðgerðum.

Í þessum hluta húsakynna Grunnskólans á Ísafirði verður komið upp mötuneyti.

Þrír buðu í veitingaþjónustu fyrir Grunnskólann á Ísafirði

Sláturfélagið með lægsta tilboð
Ísafjarðarbæ bárust þrjú til-

boð í veitingaþjónustu fyrir
Grunnskólann á Ísafirði og
fleiri stofnanir bæjarins. Læg-
sta tilboðið var frá Sláturfélagi
Suðurlands en það var fráviks-
tilboð þar sem boðið var í hag-
kvæmustu þætti verksins og
er því ekki sambærilegt við
önnur tilboð. Tilboðið hljóðaði
upp á 348 krónur fyrir matar-
skammtinn. Næst lægsta til-
boðið var frá SKG-veitingum
á Ísafirði og hljóðaði upp á
362,70 krónur. Þriðja tilboðið
barst frá Bernharð Hjaltalín,
sem oftast er kenndur við
Mánakaffi, og hljóðaði upp á
363,40 krónur.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar
sá um útboðið og segir Jóhann
Birkir Helgason, bæjartækni-
fræðingur, að hafa verði í huga
að tilboðin eru fjölþætt og nið-
urstöðutölurnar séu vegið
meðaltal verða í einstaka verk-
þáttum. Um er að ræða há-
degismat fyrir nemendur og
starfsfólk Grunnskólans á Ísa-
firði, svokallað neyðarnesti
fyrir skólann, síðdegiskaffi

fyrir dægradvöl skólans og
svokallaðan millibita fyrir
dægradvölina. Að auki felur
útboðið í sér veitingar fyrir
leikskólann Bakkaskjól í
Hnífsdal, sölu á samlokum og
þess lags veitingum til nem-
enda eldri bekkja skólans og
máltíðir fyrir Hlíf.

Jóhann Birkir segir að lagst
verði yfir að meta tilboðin og
niðurstaða þess ætti að liggja
fyrir um miðja næstu viku.
Aðspurður um hvort eingöngu
sé litið til kostnaðarþáttarins
segir hann svo ekki vera. Meta
þurfi bolmagn bjóðenda til að
reka svo stórt mötuneyti sem
um ræðir, hvort þeir uppfylli
kröfur um gæðakerfi og fleira.
Mikil umræða hefur verið um
hollustu matarræðis ung-
menna að undanförnu bæði hér
á landi og erlendis. Jóhann
Birkir segir mjög skýrar línur
lagðar um hollustu og nær-
ingarinnihald máltíðanna.
Meðal annars séu gerðar vissar
kröfur um orkuinnihald mál-
tíðanna, bæði meðaltal og
ásættanlega spönn, auk þess

sem bjóðendur leggi fram til-
lögur að matseðlum.

Verið er að útbúa mötuneyti
í Grunnskólanum á Ísafirði
sem á að vera tilbúið í haust
og er ætlunin að framleiða
máltíðirnar þar. Í vetur var í
umræðunni að maturinn yrði
keyptur eldaður utan úr bæ en
Jóhann Birkir segir að frekari
skoðun hafi leitt í ljós að best
væri að byggja upp eldhús
innan skólans. Þegar uppi er

staðið hafi það reynst hag-
kvæmast. Þurft hefði að bygg-
ja upp svokallað móttökueld-
hús í grunnskólanum sem
hefði farið nálægt framleiðslu-
eldhúsi í kostnaði. Móttöku-
eldhús er til staðar á Hlíf sem
getur því tekið við mat úr eld-
húsi GÍ og búið verður þannig
um matinn sem fer á Bakka-
skjól að ekki þurfi að ráðast í
framkvæmdir þar.

– kristinn@bb.is

Hluti þess rýmis sem á að breyta í mötuneyti.

Atvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslu- og pökkun-

arstarfa. Möguleiki á sveigjanlegum vinnu-
tíma og hlutastörfum.

Upplýsingar gefur María á staðnum.

Sumarblót ásatrúarmann var haldið í Skatnavör í
Skutulsfirði á föstudag. Vinstra megin á myndinni

má sjá þau Jónínu K. Berg Þórsnesingagoða og
Eyvind P. Eiríksson Vestfirðingagoða.

Ásatrúarmenn
blótuðu í Skatnavör

Sumarblót ásatrúarmanna var haldið í Skatnavör við
Arnarnes á föstudag. Þar voru saman komnir heiðnir
og óheiðnir. Vestfirðingagoðinn Eyvindur P. Eiríksson
stjórnaði athöfninni en viðstödd við blótið var Jónína
K. Berg Þórsnesingagoði og staðgengill allsherjargoða í
fjarveru hans. Að blóti loknu var kveikt upp í grilli í
Arnardal og þáðu þeir sem vildu heimboð Vestfjarða-
goða.                                                          – thelma@bb.is

Eyvindur P. Eiríksson Vestfirðingagoði stjórnaði athöfninni.
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Ekki þarf að hafa mörg orð um andstöðu Vefþjóðviljans við
auðlindagjaldið, sem nú er innheimt sem minnisvarði um þann
árangur sem meinlokumenn geta náð með því að vera nógu
þrautseigir. Með margra ára hatrömmum áróðri, ekki síst á
vegum Morgunblaðsins og krata, tókst að koma því inn hjá
nægilega mörgum að sérstakt óréttlæti væri fólgið í því, að
þegar nauðsyn þótti vera á því að takmarka sókn í fiskistofnana,
þá yrðu heimildir til slíkrar sóknar fremur fengnar þeim sem þá
höfðu gert út en þeim sem ekki höfðu gert það.

Mikið vatn er runnið til sjávar síðan síðan Knattspyrnufé-
lögin Hörður (1919) og Vestri (1926) voru stofnuð og enn
meira síðan ,,þreyttur var fótknöttur“ á Hrossataðsvelli, þar
sem ,,gulir“ og ,,svartir“ (nöfnin dregin af búningalitnum)
áttust við og viðureigninni lauk með því að hinir svörtu
gerðu eitt ,,gull“ en þeir gulu ekkert, eins og lesa má um í
Sögu Ísafjarðar og Eyrarhrepps. Ögn styttra er síðan ísfirskir
knattspyrnumenn gerðu mikla frægðarför á Íslandsmót 1.
flokks í knattspyrnu í Reykjavík 1939 og héldu heim á leið
með sigurlaun í farteskinu.

 Eitt ár vantar til þess að öld sé liðin síðan iðkun knatt-
spyrnu hófst á Ísafirði, eftir því sem best er vitað. Eflaust
má deila um hvert blómaskeið íþróttarinnar sé hér vestra,
enda samanburður afreka erfiður vegna mikilla breytinga á
öllum sviðum er lúta að íþróttinni.

Hvað sem því líður hefur gengið á ýmsu í knattspyrnunni
á Ísafirði síðan frægðarförin 1939 var farin. Þar, líkt og á
svo mörgum öðrum sviðum, hafa mögru og feitu árin skipst
á. Knattspyrnufélögin Hörður og Vestri heyra nú sögunni
til sem fótboltafélög. Minningar um kappleiki og samstarf
þeirra á milli á landsvísu og erlendis, undir merkjum Íþrótta-
bandalags Ísfirðinga, munu þó lifa svo lengi sem nokkur er
ofan foldu, sem þar kom nærri.

En það voru ekki bara stóru félögin, Hörður og Vestri,
sem fönguðu drengi er áhuga höfðu á fótbolta. Um miðja
síðustu öld voru á Ísafirði fáein hverfafélög, sem höfðu
iðkun knattspyrnu að megin markmiði. Öll báru þau ákveðin
nöfn, en eitt sameiginlegt nafn áttu þau í daglegu tali: Þetta
voru púkafélög, sem kom til af því að meðlimirnir voru
flestir á þeim aldri að geta kallast ,,púkar“ sem var langt í
frá að vera skammaryrði á Ísafirði þessara ára.

Brottfluttir Ísfirðingar hafa löngum verið iðnir við að
heimsækja æskustöðvarnar af ýmsum tilefnum. Árlega
streyma hópar fólks til bæjarins til að halda upp á tugar
afmæli ferminga og skólaútskrifta. Og nú hefur nýtt tilefni
gefist: Gamlir fótboltapúkar streyma nú til bæjarins; Stóra-
púkamótið í knattspyrnu 2005 verður haldið á íþróttasvæð-
inu á Torfnesi um næstu helgi, við aðstæður sem þessa
menn dreymdi um á sínum tíma en fæstir sáu drauminn ræt-
ast.

Bæjarins besta býður gömlu fótboltapúkana velkomna til
bæjarins, vonar að þeir eigi hér góða daga, að þeir nái að
upplifa þá gömlu góðu daga, sem þeir áttu hér í góðum
félagsskap við iðkun vinsælustu íþróttagreinar fyrr og síðar
og  sanni fyrir sjálfum sér og öðrum að lengi lifir í gömlum
glæðum.

s.h.

Ísafjarðarbær með liðlega
fjögur þúsund íbúa og skatt-
tekjur á mann upp á 219 þús-
und árið 2003 fær ekki tekju-
jöfnunarframlag úr Jöfnunar-
sjóði sveitarfélaga en Akureyr-
arkaupstaður með liðlega 16
þúsund íbúa og 218 þúsund í
skatttekjur á mann sama ár
fær tæpar 103 milljónir í tekju-
jöfnunarframlag. Þetta er eitt
dæmi um hvernig sveitarfélög
sitja ekki við sama borð gagn-
vart tekjujöfnunarframlögum
jöfnunarsjóðs. Samanburður-

inn verður enn óhagstæðari ef
litið er til minni sveitarfélaga.
Þannig fær Reykhólahreppur
með 283 íbúa og 189 þúsund
krónur í skatttekjur á mann
ekkert tekjujöfnunarframlag
en Reykjanesbær með 10.907
íbúa og 208 þúsund krónur í
skatttekjur á mann fær 59
milljóna króna framlag.

Ástæðan er sú að samkvæmt
reglugerð um tekjujöfnunar-
framlag skal miða jöfnunina
við meðaltekjur sveitarfélaga
í sama stærðarflokki. Þannig

eru reiknaðar út meðaltekjur
fyrir sveitarfélög með fleiri en
10 þúsund íbúa, milli 300 og
9.999 og færri en 300. Sam-
kvæmt reglugerðinni eiga
sveitarfélögin rétt á tekjujöfn-
un ef skatttekjur á mann liggja
undir 97% af meðaltali. Með-
altekjur eru hæstar í hópi stær-
stu sveitarfélaganna en í þeim
hópi eru auk áðurnefndra
Hafnarfjörður, Kópavogur og
Reykjavík. Meðaltekjurnar
eru svo lægstar í hópi fámenn-
ustu sveitarfélaganna sem oft-

ast eru sveitahreppar.
Allar tölur eru fengar úr Ár-

bók sveitarfélaga. Með skatt-
tekjum er átt við skatttekjur
sveitarsjóðs án framlaga jöfn-
unarsjóðs, þjónustutekja og
annarra tekna eins og þær
birtast í ársreikningum sveitar-
félaganna fyrir árið 2003.
Framlög jöfnunarsjóðs eru
miðuð við árið 2003 og íbúa-
fjöldi er miðaður við 1. des-
ember 2003.

– kristinn@bb.is

Sveitarfélög með sömu tekjur sitja ekki
við sama borð gagnvart jöfnunarsjóði

Biðlistar eftir leikskóla-
plássi á Ísafirði hafa heldur
verið að lengjast síðasta árið
en Sigurlína Jónasdóttir, leik-
skólafulltrúi á Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðar-
bæjar segir þá vel innan ásætt-
anlegra marka. Börn á biðlista
séu um eða undir eins árs aldri

og því standist sveitarfélagið
vel samanburð.

Ástandið hafi verið nokkuð
sérstakt síðasta haust en þá
hafi biðlistar verið óvenju
stuttir vegna fámennra ár-
ganga. Sigurlína segir árgang
2004 nokkuð stóran og því
hafi biðlistar lengst. Að auki

komi til sú þróun að foreldrar
sækist frekar eftir heils dags
vistun fyrir börnin en hálfs-
dags vistun. Jafn mörg pláss
eru í kerfinu og áður en þau
eru upptekin af færri börnum.
„Núna er það að gerast að sex
til átta tíma vistun er vinsælust.
Fjögurra tíma vistun er sjald-

gæfari en þá geta tvö börn
verið um eitt pláss“, sagði Sig-
urlína.

Aðspurð segir hún aukinnar
eftirspurnar eftir leikskóla-
plássum einnig hafa orðið vart
á Suðureyri og Þingeyri þó
þar séu ekki biðlistar.

– kristinn@bb.is

Lengjast en eru þó enn í styttra lagi
Biðlistar eftir leikskólaplássi á Ísafirði

Leikskólinn Sólborg er annar tveggja leikskóla á Ísafirði.

Haukur Eiríksson sigraði í
1. flokki karla á meistaramóti
Golfklúbbs Ísafjarðar sem
lauk á Tungudalsvelli á laugar-
dag. Haukur lék holurnar 72 á
309 höggum. Næstur kom
Gunnlaugur Jónasson á 313
höggum og þriðji varð Krist-
inn Kristjánsson á 316 högg-

um.
Í 2. flokki varð Högni Gunn-

ar Pétursson hlutskarpastur á
341 höggi, Finnur Magnússon
varð annar á 368 höggum og
Óðinn Gestsson varð þriðji á
369 höggum. Jóhannes Geir
Guðnason sigraði í þriðja
flokki karla á 423 höggum.

Haraldur Jón Jóhannesson
varð annar á 428 höggum og
Jón Hjörtur Jóhannesson varð
þriðji á 438 höggum.

Í kvennaflokki og barna-
flokki voru leiknar 36 holur.
Kristín Karlsdóttir sigraði í
kvennaflokki á 191 höggi,
Bjarney Guðmundsdóttir varð

önnur á 212 höggum og Hall-
dóra K. Benediktsdóttir þriðja
á 214 höggum. Í barnaflokki
sigraði Anton Helgi Guðjóns-
son á 197 höggum, Emil Páls-
son varð annar á 209 höggum
og Ólafur Njáll Jakobsson
varð þriðji á 229 höggum.

– kristinn@bb.is

Haukur sigraði á meistaramóti GÍ
Verðlaunahafar á Meistaramóti Golfklúbbs Ísafjarðar sem fram fór á Tungudalsvelli í síðustu viku.
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Trausti Bjarnason sveif um á vélknúnum
svifvæng yfir Skutulsfirði.

Flogið á mótor-
knúnum svifvæng

Margir íbúar Ísafjarðar tóku eftir óvenjulegu farartæki
svífandi yfir Skutulsfirði á fimmtudag í síðustu viku. Þar
var á ferðinni Trausti Bjarnason hjá verktakafyrirtækinu
Afreki ehf. á mótorknúnum svifvæng eða svokölluðum
„paramotor“. „Ég fékk paramotorinn í vor og hef hann
ávallt með mér í skottinu á bílnum. Þegar veðrið er gott,
eins og í dag, dreg ég hann fram og flýg af stað“, segir
Trausti.

Undanfarið hefur svifvængjaíþróttinnni vaxið ásmegin á
Ísafirði og ósjaldan má sjá flugmenn svífa á litríkum svif-
vængjum í nágrenni bæjarins. Aðspurður um muninn á
flugi á hefðbundnum svifvæng og vélknúnum segir Trausti
að mörgu leiti sé auðveldara að fljúga þeim mótorknúna.
„Ekki þarf að klifra til að geta tekið á loft heldur er hægt að
svífa af stað á jafnsléttu þegar tækifæri gefst.“

Trausti starfar við byggingu Tungudalsvirkjunar í sumar
svo búast má við að Ísfirðingar og nærsveitamenn muni sjá
hann á flugi á mótorknúna svifvængnum sínum alloft í
sumar. „Ég hef mjög gaman af því að fljúga á nýjum stöð-
um svo ekki sé alltaf sama útsýnið og því getur vel verið að
ég verði fljúgandi á milli fjarða í sumar.“  – thelma@bb.is

Ekki er laust við að búnaðurinn minni á
þekktan spæjara í þjónustu hennar hátignar.

Pollurinn á Ísafirði var nýttur undir alls kyns sjósport.

Aðstandendur Útilífverunn-
ar ánægðir með góða þátttöku

Útilífveran sem var haldin
á Ísafirði í fyrsta sinn um helg-
ina heppnaðist vel að sögn að-
standanda. „Góð þátttaka var
í viðburðum og almenn ánægja
með hátíðina. Haft var orð á
því að nú væri loksins haldin
hátíð þar sem gestum var boðið
að taka þátt en ekki einungis
að vera hlutlausir áhorfendur“,
segir Rúnar Óli Karlsson, einn
skipuleggjendanna.

Útilífveran er framhald Sigl-
ingadaga sem haldnir hafa ver-
ið á Ísafirði undanfarin ár. Á
hátíðinni var lögð áhersla á
almenna útivist og fólki gefinn
kostur á að nýta sér þau tæki-
færi sem náttúran hefur upp á

að bjóða. Meðal þess sem var
í boði á hátíðinni var golfmót,
hundaþrautir, fimmtarþraut,
fjallahjólakeppni, siglingar,
strandstemmning í Holtsfjöru,
golfmót, kajakkepni, varðeld-
ur og grill svo fátt eitt sé nefnt.
Þá var boðið upp á námskeið í
„brimdrekareið“, eða kitesurf-
ing, íþróttagrein sem hefur
verið að ná fótfestu hér á landi.

Að sögn Rúnars Óla er stefnt
að því halda Útilífveruna með
svipuðu sniði að ári. Áhuga-
sömum er bent á að enn er
unnt að kaupa boli hátíðarinnar
en ágóði af sölunni rennur til
hátíðarhaldanna.

– thelma@bb.is Boðið var upp á ratleik og grillveislu í Tungudal.

Hjólreiðakeppni fór fram á Silfurtorgi.
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Rekur snjóbretta-
sumarbúðir fyrir
erlent atvinnufólk við
rætur Snæfellsjökuls

Undanfarin fjögur ár hefur Bjarni Valdimarsson starfrækt
sumarbúðir fyrir snjóbrettafólk og aðra sem tengjast þeim
mikla iðnaði sem íþróttin hefur skapað um heim allan. Í
sumarbúðir Bjarna koma um mánaðamótin maí-júní ár hvert
blaðamenn, fólk úr auglýsingageiranum og fleiri og taka myndir
og viðtöl.

Bjarni bjó eins og margir vita lengi á Ísafirði og á Suðureyri.
Hann er sonur Valdimars Hreiðarssonar, sóknarprests á Suður-
eyri og fyrrum kennara við Menntaskólann á Ísafirði. Bjarni
segir sumarbúðir sem þessar vera starfræktar um heim allan en
búðir hans á Arnarstapa við rætur Snæfellsjökuls hafi vakið
mikla athygli.

„Búðirnar eru aðallega fyrir útlendinga“, segir Bjarni.
„Hingað til hefur það aðallega verið atvinnufólk á snjóbrettum
og fjölmiðlamenn sem koma í þeim tilgangi að safna efni,

ýmist fyrir blaðagreinar í snjóbrettablöð, sjóbretta-
myndbönd eða myndir fyrir bæklinga fataframleið-
enda. Við leggjum til gistingu, fæði, flutning til og
frá Keflavíkurflugvelli og ferðir upp á jökul, stökk-
pallagarð á jökli og ýmsa aðra afþreyingu eins og
brimbretti, hjólabrettapall og svo framvegis.“

Sumarbúðirnar stækka ár frá áriSumarbúðirnar stækka ár frá áriSumarbúðirnar stækka ár frá áriSumarbúðirnar stækka ár frá áriSumarbúðirnar stækka ár frá ári
„Hugmyndin kviknaði þegar ég var að vinna í

svipuðum búðum á jökli í Austurríki með þeim
Graham Macvoy og Rob Wyke. Ég hafði lengi
staðið í þeirri meiningu að það væri vel hægt að
koma á fót svona búðum á Snæfellsjökli og árið
2002 fórum við til Íslands til að prufa. Hinir og
þessir blaðamenn og snjóbrettamenn sem við
þekktum komu með okkur og tóku þátt í að
greiða kostnaðinn.

Þetta gekk það vel að við erum ennþá að. Í
þrjár vikur á hverju ári eru búðirnar starfræktar
og hafa verið að stækka ár frá ári. Það kemur
fleira fólk í hvert skipti og við höfum verið að
bæta aðstöðuna mikið. Stökkpallagarðurinn hefur
aldrei verið betri en núna og þar að auki höfum
við getað boðið upp á alls kyns aðra afþreyingu.“

Fengu loks almennilegan bakhjarlFengu loks almennilegan bakhjarlFengu loks almennilegan bakhjarlFengu loks almennilegan bakhjarlFengu loks almennilegan bakhjarl

„Í fyrra fengum við í fyrsta sinn almennilegan
styrktaraðila, íslenska fyrirtækið Nikita sem fram-
leiðir aðallega snjóbrettafatnað fyrir stelpur og selur
í Evrópu og Bandaríkjunum. Þess vegna höfum við
getað leyft okkur að eyða meiri pening í garðinn, fáum
fleiri troðaratíma til að gera pallana betri, kaupum ný
handrið og þar fram eftir götunum. Þá erum við líka
styrktir af Volvo sem lánar okkur bíla og fyrirtækjum í
Bretlandi sem leggja til brimbretti og blautbúninga.

Samningurinn við Nikita er í gildi til ársins 2007,
þannig að garðurinn verður í það minnsta starfræktur
þangað til.“

Mest umskrifuðu snjó-Mest umskrifuðu snjó-Mest umskrifuðu snjó-Mest umskrifuðu snjó-Mest umskrifuðu snjó-
brettasumarbúðir Evrópubrettasumarbúðir Evrópubrettasumarbúðir Evrópubrettasumarbúðir Evrópubrettasumarbúðir Evrópu

Sumarbúðir Bjarna, Grahams og Robs hafa vakið
mikla athygli um allan heim. „Eftir því sem ég best veit
eru þetta mest umskrifuðu snjóbrettasumarbúðir Evrópu.
Víða eru búðir sem eru miklu stærri í sniðum en okkar,
en þær hafa verið svo lengi í gangi að það er orðin
hálfgerð rútína hjá fólki að fara þangað, svipað og að
fara á venjulegt skíðasvæði.

Það er miklu meira ævintýri fyrir fólkið að koma
hingað. Það er svo stutt í sjóinn og það hjálpar mikið. Þá
geta menn farið á brimbretti, í hvalaskoðun og þess á milli
skroppið upp á jökul á snjóbretti. Þetta þykir mjög
sérstakt. Það er helst á Nýja-Sjálandi sem má finna
sambærilega staði, en þar er yfirleitt svolítið langt frá
skíðasvæðinu og niður að sjó.“

Alltof gott veður í ár!Alltof gott veður í ár!Alltof gott veður í ár!Alltof gott veður í ár!Alltof gott veður í ár!

„Þegar við byrjuðum á þessu hafði ég miklar
áhyggjur af veðrinu. En ég hef komist að því að
annað hvort er ótrúlega gott veður á Snæfellsnesi á
þessum árstíma eða þá að við höfum verið ótrúlega
heppnir.

Í ár var eiginlega of gott veður. Af 21 degi voru 18
sólardagar. Þess vegna var fólk alltaf að fara á
snjóbretti á nóttunni og það var miklu meira en
nóg að gera hjá okkur sem sáum um búðirnar.
Ekki svo að skilja að ég sé að kvarta, ég
vona að þetta haldi svona áfram.– halfdan@bb.is

STAÐA SÉRKENNSLUSTJÓRA VIÐ
LEIKSKÓLANN SÓLBORG Á ÍSAFIRÐI

Leikskólinn Sólborg auglýsir lausa
stöðu sérkennslustjóra við leikskól-
ann. Um er að ræða 87,5% stöðu.
Óskað er eftir leikskólakennara, þroska-
þjálfa eða iðjuþjálfa. Sólborg er fjög-
urra deilda skóli með börn á aldrinum
1-6 ára og eru einkunnarorð skólans
virðing - gleði - sköpun.
Nánari upplýsingar veitir Sonja Elín
Thompson, leikskólastjóri í síma 456
3185, GSM 864 7616 eða á netfang-
inu: solborg@isafjordur.is
Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2005.

Bjarni Þór við Stapafell á Arnarstapa
þar sem búðir hans eru staðsettar.
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Jóhann Birkir Helgason, bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar

Jóhann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur Ísafjarð-
arbæjar, telur ekki tímabært
að gera þjónustusamning um
rekstur áhaldahússins á Flat-
eyri. Þetta kemur fram í minn-
isblaði bæjartæknifræðings
sem kynnt var á fundi bæjar-
ráðs fyrir stuttu. Úlfar ehf. á
Flateyri bauðst til þess í apríl
að kaupa eignir áhaldahússins
á Flateyri og gera í framhald-
inu þjónustusamning við Ísa-
fjarðarbæ um reksturinn. Bæj-

arráðsmenn fólu bæjarstjóra
að ræða við fulltrúa fyrirtækis-
ins með vísan til umræðna í
ráðinu, eins og segir í bókun.

Niðurstaða bæjartækni-
fræðings er sú að þegar núver-
andi starfsmaður láti af störf-
um sé hægt að skoða þann
kost að gera þjónustusamning
vegna vélavinnu almennt en
eftirlit með veitukerfum bæj-
arins eigi að vera í höndum
tæknideildar og áhaldahúss.

Fram kemur í minnisblaðinu

að einn starfsmaður sé við
áhaldahúsið á Flateyri sem sjái
um framkvæmdir og eftirlit í
samráði við yfirverkstjóra. Í
gegnum tíðina hafi hann öðlast
mikla þekkingu á lagnakerfi
þorpsins og þá þekkingu segir
bæjartæknifræðingur að erfitt
sé að meta til fjár.

Á sínum tíma viðraði Úlfar
Önundarson, forsvarsmaður
Úlfars ehf., þá hugmynd að
rífa áhaldahúsið og slökkvi-
stöð Flateyrar svo og Túngötu

5 sem er í hans eigu. Í stað
húsanna vildi Úlfar reisa 300-
450 fermetra stálgrindahús úr
yleiningum. Í minnisblaði
bæjartæknifræðings segir að
núverandi húsnæði þjóni sín-
um tilgangi og því sé ekki þörf
fyrir endurnýjun þess. Þá segir
að vélavinna sé að mestu unnin
af áhaldahúsi fyrir utan snjó-
mokstur á mestu álagstímum
en þá séu leigðar vinnuvélar
frá verktökum.

– kristinn@bb.is

Mælir ekki með úthýsingu
áhaldahússins á Flateyri

Slitlag lagt á Túngötu
Meðal gatnaframkvæmda hjá Ísafjarðarbæ í sumar
verður að leggja slitlag á Túngötu á Suðureyri. Að sögn
Jóhanns Birkis Helgasonar, bæjartæknifræðings, er
Túngatan síðasta malargatan á Suðureyri en hún verður
ekki öll endurnýjuð að þessu sinni heldur var fram-
kvæmdum við efsta hluta hennar frestað. „Það komu
fram tillögur á íbúaþingi um breytt skipulag á þessum
kafla og því ætlum við að vinna úr þeim áður en lengra
er haldið“, segir hann. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir
hefjist fljótlega.

Fjárveiting samþykkt
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að veita Golf-
klúbbnum Glámu á Þingeyri (GLL) styrk að upphæð
350.000 krónum og verður fjárveitingunni mætt við gerð
fjárhagsáætlunar næsta árs. GGL óskaði eftir styrk frá
Ísafjarðarbæ að fjárhæð 750.000 krónur. Íþrótta- og
tómstundarnefnd lagði til í afgreiðslu sinni á erindinu að
veittur yrði styrkur að upphæð 350.000 krónum eða
sama fjárhæð og á árinu 2004. Jafnframt óskaði GGL
eftir því að tveir unglingar í Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar
starfi tímabundið við umhirðu á golfvelli Glámu í Meðal-
dal í Dýrafirði eins og árið áður. Bæjarráð varð einnig
við þeirri beiðni.

Þingað á Patreksfirði
Fjórðungsþing Vestfirðinga verður í ár haldið á Patreks-
firði og stendur yfir dagana 2. til 3. september. Þetta
verður í fimmtugasta sinn sem vestfirskir sveitarstjórn-
armenn koma saman á fjórðungsþingi, sem er ársfundur
Fjórðungssambands Vestfirðinga. Dagskrá liggur nú
fyrir og má að vanda búast við líflegum umræðum um
tillögur fastanefndar um samgöngumál. Auk hefðbund-
inna verka á fjórðungsþingi má nefna að Valgerður
Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, mun fjalla
um byggðaáætlun áranna 2006-2009 og Vaxtarsamning
Vestfjarða. Þá verður kynning á vaxtarsamningum
Vestfjarða og Eyjafjarðar og umræður að henni lokinni.

Maður var fluttur á sjúkrahúsið á Ísafirði eftir að hafa
velt bíl sínum rétt utan við Þingeyri um miðja síðustu
viku. Slysið átti sér stað á malarvegi rétt við flugvöllinn.
Bíllinn skemmdist töluvert og var fjarlægður með krana-
bíl. Þá fékk lögreglan á Ísafirði tilkynningu um útafakst-
ur við norðanverðan enda Dýrafjarðarbrúar. Samkvæmt
upplýsingum lögreglu var ökumaðurinn einn í bílnum.

Bílvelta við Þingeyri

Sigurður Sigurðsson varð púttmeistari eldri borgara árið
2005 á árlegu móti sem haldið var á púttvellinum við
sjúkrahúsið á Ísafirði á föstudag. Sigurður fór brautina á
42 höggum og þurfti að grípa til bráðabana því Birgir Sig-
urðsson var jafn honum að höggum. Í þriðja sæti var svo
Konráð Jakobsson sem fór brautina á 44 höggum. Hansína
Einarsdóttir varð púttmeistari kvenna í ár og fór brautina
á 48 höggum. Mótið þótti takast afskaplega vel og spillti
ekki fyrir að mótshaldarar fengu blíðskaparveður svo
sannkölluð sólarlandastemmning varð í skjólinu innan við
sjúkrahúsið. Þátttakendur voru 10 að þessu sinni og fjöldi
manna fylgdist með. Keppt var um Samkaupsbikarinn
sem er farandbikar sem verslunin Samkaup gaf á fyrsta
púttmót eldri borgara síðasta sumar. Mótstjórn var í hönd-
um Birgis Valdimarssonar.

Sigurður og Hansína
púttmeistarar 2005

Þátttakendur á mótinu ásamt Jóni Fanndal Þórðarsyni, form.
Félags eldri borgara, og Birgi Valdimarssyni, mótsstjóra.

Þriðjungssamdráttur er á
lönduðum þorskafla í höfnum
á Vestfjörðum í júní á milli
ára. Aflinn fer úr 3.480 tonnum
í fyrra í 2.282 tonn í ár. Svipuð,
en þó ekki eins sterk þróun, á
sér stað á landsvísu þar sem
landaður þorskafli hefur dreg-
ist saman um 17% úr 14.588
tonnum í 12.157 í ár. Ýsuafli

stendur nokkurn veginn í stað
á Vestfjörðum og var 548 tonn
í júní.

Á sama tíma eykst ýsuafli á
landsvísu um 24% og var
3.658 tonn. Mesta breytingin
er á rækjuafla sem fer úr 607
tonnum í fyrra í 80 tonn í ár og
jafngildir það 87% samdrætti.
Á sama tíma hefur rækjuafli á

landsvísu dregist saman um
65%. Þetta er meðal þess sem
kemur í bráðabirgðatölum
Hagstofunnar um landaðan
fiskafla í júní.

Þá hefur orðið skarpur
samdráttur í steinbíti úr 354
tonnum í 123 eða um 65%,
meðan steinbítsaflinn hefur
dregist saman um 19% á

landsvísu. Aftur á móti hefur
grálúðuaflinn aukist um 60%
úr 122 tonnum í 194 meðan
grálúðuafli á landsvísu hefur
dregist saman um 7%. Land-
aður ufsaafli á Vestfjörðum
dregst saman um þriðjung og
var 68 tonn en karfaafli eykst
um tæpan fjórðung og var 66
tonn.            – kristinn@bb.is

Þriðjungs samdráttur
í lönduðum þorskafla

Anddyri sem reist var við
Kaupfélagshúsið á Ísafirði,
þegar það tók við hlutverki
kennsluhúsnæðis fyrir Grunn-
skólann á Ísafirði, var rifið í
síðustu viku. Í bígerð er að
byggja annað, varanlegt, sam-
kvæmt teikningu Einars Ólafs-
sonar, hönnuðar endurbóta á
húsakynnum GÍ. Hið nýja

anddyri á að kosta 16,1 milljón
króna og tók verktakafyrirtæk-
ið Ágúst og Flosi að sér smíði
þess. Mörgum sárnar að sjá
mannvirki rifin, sér í lagi þegar
þau eru aðeins nokkurra ára
gömul og því vakna spurn-
ingar um hvort eitthvað hafi
verið hægt að nýta af „gamla“
anddyrinu.

Aðspurður segir Björg-
mundur Örn Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Ágústar og
Flosa, að anddyrið hafi að
mestu samanstaðið af gips-
plötum og bárujárni sem sé
lítið annað að gera við en að
farga á viðeigandi hátt. Úti-
hurðir verði geymdar svo og
stór og mikill hringstigi sem

var í anddyrinu. Framkvæmdir
við nýtt anddyri hefjast nú
þegar byggingarsvæðið hefur
verið rutt og eru áætluð verk-
lok þann 20. ágúst.

Þá eru Vestfirskir verktakar
ehf. einnig að störfum á svæð-
inu og sjá um að endurnýja
ytra byrði hússins.

– kristinn@bb.is

Nýlegt anddyri að Kaupfélags-
húsinu rifið og nýtt í bígerð

Verið er að lagfæra ytra byrði Kaupfélagshússins og byggja nýtt anddyri.
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Harðverjar vild’ann hann 
en KR-ingar feng’ann ekk
– litið yfir litríkan og árangursríkan íþróttaferil Björns Helgasonar fv. íþróttafulltrúa á Ísafirði

Harðverjar vild’ann hann 
en KR-ingar feng’ann ekk

Það verður vonandi ekki flokkað sem for-
dómar, þegar sagt er að afreksmaður í íþróttum
sé ekki það fyrsta sem manni dettur í hug þegar

Hnífsdalur er nefndur. Þetta litla þorp hefur
frekar getið sér orð fyrir að ala af sér harða sjó-

sóknara en langa lista yfir þá sem skarað hafa
fram úr í íþróttum. Fólk sem komið er yfir
miðjan aldur man þó eftir því að einn besti
skíðamaður landsins á árum áður, Kristinn

Benediktsson, er úr Hnífsdal. Um helgina koma
saman á Ísafirði helstu kempur sem att hafa

kappi í fótbolta hér um slóðir gegnum tíðina. Svo
skrítið sem það nú er, þá hafa komið héðan

ótrúlega margir góðir fótboltamenn. Þeir halda
nú Stóra Púkamótið hér og ætla að skemmta sér

og sínum. Hér verða vonandi saman komnir
margir glæstir kappar liðinnar aldar. Sá þeirra

sem á einna glæstastan feril er Björn Helgason,
sem skaraði fram úr allan sinn feril. Fyrir

skömmu lét Björn af starfi íþrótta- og æskulýðs-
fulltrúa Ísafjarðarbæjar eftir áratuga starf.

Því var ekki úr vegi að kalla til þennan Vestra-
púka. Hnífsdælinginn sjálfan. Og hann var ekki

aðeins góður í fótbolta. Hann var einnig mikill
skíðakappi. Nú, svo hefur hann spilað bad-

minton um tíma, eða réttara sagt um áratuga
skeið. Ekki er áhuginn á golfinu minni. Plássins

vegna skulu ekki taldar upp fleiri íþróttagreinar.
Við ákváðum að halda okkur að mestu við

fótboltann og íþróttafulltrúann.
En hvernig stóð á því að þessi snaggaralegi

Hnífsdælingur gat sér gott orð í fótbolta? Ekki
voru góðar aðstæður þar til þess að búa til góðan

íþróttamann?
„Jú, blessaður vertu. Við

höfðum fjöll og snjó, sem var
nóg til þess að búa til skíða-
menn. Við áttum síðan Wemb-
ley, sem Ísfirðingar áttu ekki.
Þessi litli völlur, sem ennþá er
skammt utan og ofan til við
frystihúsið í Hnífsdal, var
mjög góður til síns brúks. Þar
spiluðum við fótbolta á grasi
meðan Ísfirðingar þurftu að
spila á möl. Þar byrjaði ég að
spila þegar ég var smágutti.
Æfingar hófust tímanlega fyrir
sjómannadaginn og þann dag
var síðan keppt í fótbolta og
frjálsum íþróttum. Ég man til
dæmis eftir að hafa spilað með
mörgum gömlum sjóhund-
um.“

Björn verðurBjörn verðurBjörn verðurBjörn verðurBjörn verður
VestramaðurVestramaðurVestramaðurVestramaðurVestramaður

– Ekki var neitt formlegt
íþróttastarf í Hnífsdal þegar
þú ert að alast upp?

„Nei, svo var ekki. Ég gekk
ekki formlega í íþróttafélag
fyrr en ég gekk í Vestra á Ísa-
firði þrettán ára gamall.“

– Hvað kom til að þú fórst
inn eftir að æfa?

Björn Helgason og eiginkona hans
María Gísladóttir í Nolsey í Færeyjum.

Lið ÍBÍ sem fór til Færeyja árið 1980

„Ætli ég hafi ekki verið
framhleypnari en aðrir. Ég
hafði einfaldlega áhuga á að
leggja meira á mig og gaf því
kost á mér. Eftir þetta var ég
fastur maður í liðum á Ísafirði.
Á svipuðum tíma byrjaði ég
einnig að æfa skíði á Ísafirði.“

– Ekki gátu menn tekið
strætó á þessum árum?

„Nei, á fótboltaæfingar fór
maður hjólandi á milli en á
skíðaæfingar þurfti maður að
labba með skíðin og bakpok-
ann. Þá labbaði maður frá
Hnífsdal og upp á Seljalands-
dal. Þá dvaldi maður á Dalnum
yfir helgar og æfði stíft.“

– Af hverju valdirðu Vestra?
„Það fóru nokkrir kunningj-

ar mínir á þessum tíma í Vestra
og líka Guðmundur bróðir
minn þannig að ég fylgdi þeim.
Það var nú ekki flóknara.
Seinna reyndi ég að ganga í
Hörð en þeir vildu mig ekki.“

HarðverjarHarðverjarHarðverjarHarðverjarHarðverjar
vildu hann ekkivildu hann ekkivildu hann ekkivildu hann ekkivildu hann ekki

– Ertu nú ekki að ýkja? Ég
trúi því nú varla að þeir hafi
ekki tekið þér fagnandi?

„Jú, svona var þetta bara.

Það var nú frægt á sínum tíma.
Ég var 17 eða 18 ára þegar
þetta var. Ég æfði þá grimmt
skíðin með Jóni Karli Sigurðs-
syni og fleiri Harðverjum og
því kviknaði áhugi hjá mér að
komast í þeirra félag. Ég fór í
prentsmiðjuna til Gumma Ben
[Guðmundur Benediktsson,
síðar prentari í Reykjavík] og
sagði honum af áhuga mínum
og hvort ég gæti ekki gengið í
Hörð. Hann hélt nú ekki! Hann
sagði að í Herði væri nóg af
góðum mönnum þannig að
hann færi nú ekki að taka einn
af þeim fáu sem eitthvað gætu
í Vestra. Þetta sagði hann mér
afdráttarlaust. Við Gummi
höfðum nú marga hildina háð
á fótboltavellinum og þar
höfðu mæst stálin stinn.

Ég vissi nú aldrei hvort hann
var að grínast en ég tók þetta
svar hans mjög alvarlega og
hugleiddi þetta aldrei aftur.
Það var nú rétt hjá honum, að
Vestri var á þessum tíma ekki
með mjög gott lið. En það átti
eftir að lagast og síðar áttum
við um árabil mun betra lið en
Hörður.“

– Var það þá rétt hjá Gumma
Ben á þessum tíma að þú værir

einn af fáum mönnum í Vestra
sem gat eitthvað?

„Nei, ég er nú ekki sammála
því. Það voru nú margir góðir
menn á þessum árum. Ég var
ekkert betri að upplagi en aðrir.
Það sem gerði hins vegar
gæfumuninn hjá mér var að
ég æfði alla tíð mun meira og
skipulegar en flestir aðrir. Í þá
daga voru æfingar ekki eins
skipulagðar og þær eru í dag.
Ég fór því snemma að setja
mér markmið í æfingum og
reyndi að ná þeim. Með tíman-
um varð ég því auðvitað betri
en þeir sem minna æfðu.“

Að setja sér markmiðAð setja sér markmiðAð setja sér markmiðAð setja sér markmiðAð setja sér markmið
– Hvernig æfingar voru það?
„Ég æfði mikið nákvæmnis-

æfingar. Sem dæmi má nefna,
að ég æfði að skjóta í kassa.
Það þykja kannski ekki merki-
legar æfingar en þær skiluðu á
endanum nákvæmari skotum.
Síðan minnkaði ég kassana
með tímanum til þess að ná
ennþá meiri nákvæmni. Nú,
skallaæfingar var hægt að æfa
alls staðar, einnig að halda
bolta á lofti og svo framvegis.
Það þarf ekki merkilega að-
stöðu til þess að geta æft einn
og sér. Innanfótarskotin æfði
ég mikið og náði góðum ár-
angri á því sviði. Seinna þegar
ég varð þjálfari lagði ég mikið
upp úr tækniæfingum. Tæknin
verður að vera til staðar ef
menn ætla sér að verða góðir
fótboltamenn. Bestu tækniæf-
ingarnar náði ég ekki að til-
einka mér fyrr en ég var kom-
inn yfir tvítugt. Menn fæðast
ekki góðir fótboltamenn. Það
liggur að vísu misjafnlega létt
fyrir mönnum að spila fót-
bolta. Góðir fótboltamenn
verða hins vegar ekki til nema
með þrotlausum æfingum.“

– Settir þú þér þá kannski
það markmið að komast í
landsliðið?

„Já, það er ekkert leyndar-
mál að ég setti mér það mark.
Ég æfði nánast alla daga vik-
unnar til þess að ná þessu
marki. Á meðan aðrir æfðu
mest þrisvar í viku var ég kann-
ski að æfa sex sinnum auk
þess að spila einn leik.“

– Nú hlýtur það að hafa ver-
ið óðs manns æði hjá ungum
manni á Ísafirði að ætla sér að
komast í landslið?

„Já, kannski að einhverju
leyti. Hins vegar voru nú menn
á þessum árum frá minni stöð-
um. Skagamenn voru góðir á
þessum tíma, Akureyringar,
frá Vestmannaeyjum komu
einhverjir og úr Keflavík, að
ógleymdum Hafnfirðingum.
Þá kallaðist það nú að vera
utan af landi að vera úr Hafn-
arfirði. Það var því ekki óþekkt
að landsliðsmenn eða pressu-
liðsmenn kæmu af lands-
byggðinni.“

LandsliðskalliðLandsliðskalliðLandsliðskalliðLandsliðskalliðLandsliðskallið

– Hvenær fékkstu fyrsta
tækifærið í landsliðshópnum?

„Það var nú hálfgerð tilvilj-
un. Við vorum einu sinni sem
oftar að spila til úrslita í annarri
deildinni og að þessu sinni
var leikurinn á milli ÍBÍ og
ÍBA og fór fram á Akureyri.
Þeir voru mjög sterkir á Akur-
eyri. Þetta var árið 1958. Ég
átti mjög góðan leik að flestra
dómi. Alli Kalli [Albert Karl
Sanders, síðar bæjarstjóri í
Njarðvík] sagði að ég hefði
verið svo léttur á mér að ég
hefði ekki komið við völlinn
og verið bókstaflega alls stað-
ar. Það var mikið til í þessu
hjá honum því þetta var nokkr-

um dögum eftir að ég eignaðist
Helga son minn. Ég sveif því
um af stolti.

Það var síðan tilviljun að
Björgvin Schram formaður
KSÍ var staddur á leiknum, og
hann lét vita af því að þessi
drengur frá Ísafirði yrði að fá
tækifæri með pressuliðinu í
leik gegn landsliðinu. Hlutirnir
gerðust fljótt því nokkrum
dögum seinna var ég kallaður
suður í pressuleik og var svo
heppinn að eiga aftur góðan
leik. Það gerði það að verkum
að ég komst inn í þann hóp
sem næst stóð landsliðinu á
næstu árum. Árið 1959 spilaði
ég með landsliðinu. Ég var í
liðinu sem gerði jafntefli við
Dani á Idrætsparken 1-1. Við
vorum yfir nánast allan tímann
en þeir jöfnuðu á síðustu mín-
útunum. Ég var á bekknum og
kom ekki inn á en þetta var
samt ógleymanlegur leikur.
Við fórum síðan til Noregs og
lékum þar við heimamenn og
þá spilaði ég með. Ég spilaði
líka með B-landsliðinu þetta
sumar í Færeyjum og þar
kynntist ég mönnum úr Fram
og sá kunningsskapur átti eftir
að draga dilk á eftir sér síðar.“

– Nú á þessum voruð þið í
ÍBÍ nánast á hverju ári að spila
til úrslita um að komast upp í
fyrstu deild, sem var efsta
deildin á þeim árum. Það tókst
hins vegar ekki fyrr en haustið
1961, ekki satt?

„Jú, þá tókst það loksins. Þá
spiluðum við úrslitaleik við
Keflavík á Laugardalsvelli og
unnum þá stórt. Það var ákaf-
lega eftirminnilegur leikur.“

Fyrsta deildin 1962Fyrsta deildin 1962Fyrsta deildin 1962Fyrsta deildin 1962Fyrsta deildin 1962

– Vera ykkar varð ekki löng
í fyrstu deildinni?
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Síðasti stórleikurinn á Hrossastaðavellinum, eins og gamli völlurinn sem stóð þar sem nú er
Eyrargata var oft kallaður. ÍBÍ mætir Íslandsmeisturum ÍA í 1. deildinni 1962, ÍBÍ tapaði 2-0.

„Nei, við náðum ekki nema
einu stigi en við réðum hins
vegar með þessu eina stigi
hverjir urðu ekki Íslandsmeist-
arar það árið. Þessu eina stigi
náðum við af Akurnesingum
sem þá börðust eins og ávallt
á toppnum. Þetta eina stig
kostaði þá titilinn. Ég átti minn
þátt í þeim leik því ég var
settur sem frakki á Ríkarð
Jónsson, þann fræga kappa.
Ég náði að halda honum alveg
niðri. Ég elti hann hvert sem
hann fór og hann nánast fékk
ekki boltann. Leiknum lauk
með markalausu jafntefli og
þeir urðu alveg orðlausir. Að
tapa þarna stigi gegn neðsta
liðinu á sínum eigin heimavelli
þótti þeim ákaflega súrt í broti,
svo ekki sé meira sagt.“

– Nú voruð þið lengi að
berjast um fyrstudeildarsæti.
Þegar þið síðan komist upp
félluð þið strax aftur. Var
svona mikill munur á deildun-

um eða voru sveiflurnar svona
miklar á okkar liði á milli ára?

„Liðið á þessum árum var
nokkuð gott. Við vorum við
það að vinna tvo heimaleiki
þetta sumar. Töpuðum þeim
mjög naumt. Það vantaði í
sjálfu sér ekki mikið upp á
getuna. Það sem við höfðum
hins vegar ekki var breiddin.
Hana vantaði alveg þannig að
þetta var frekar brothætt. Þá
þekktist ekki að sækja menn
annað tímabundið til þess að
auka breiddina. Það voru engir
í þessu liði nema heimamenn.
Við hefðum ekki þurft að auka
breiddina mjög mikið til þess
að ná bærilegum árangri. Það
þekktist bara ekki á þeim ár-
um, því miður. Það var ekki
bara hjá okkur. Í Reykjavík
gerðu menn þetta ekki einu
sinni.

Síðan voru aðstæður manna
til æfinga mjög misjafnar. Af
þessu liði sem spilaði í fyrstu

deildinni 1962 voru sennilega
ekki nema sex til sjö menn
sem voru í góðri æfingu. Hluti
af mannskapnum var með en
lagði ekki mikið upp úr góðu
formi.“

– Hvernig var undirbúning-
ur ykkar fyrir þessa leiktíð?

„Við vorum þetta 6-8 sem
æfðum af einhverju viti þann
vetur. Mig minnir að Alli Kalli
hafi stjórnað æfingum en um
vorið réðum við Gunnar
Gunnarsson [einnig þekktur
skákmaður] úr Reykjavík sem
þjálfara.“

Framarinn BjörnFramarinn BjörnFramarinn BjörnFramarinn BjörnFramarinn Björn

– Var þá ekki erfitt fyrir þá
ykkar sem æfðu af meiri krafti
að sætta ykkur við stöðu mála?
Langaði ykkur ekki í stærri lið
þar sem breiddin var meiri?

„Jú, sú hugsun leitaði á mig
eftir að ég komst í landsliðs-
hópinn, því get ég ekki neitað.

Það kom líka að því að við
Maja [María Gísladóttir, eig-
inkona Björns] ákváðum að
gefa mér tækifæri í fótboltan-
um. Það var árið 1963 sem við
tókum þá ákvörðun að flytja
suður með okkar tvö börn og
athuga hvað gæti orðið úr mér
við betri aðstæður. Þegar suður
kom gekk ég til liðs við Fram.“

– Nú var á þessum árum
mikill og náinn vinskapur á
milli KR og ÍBÍ. Hvers vegna
í ósköpunum fórstu ekki í KR,
sem þá var besta liðið?

„Já, þú segir nokkuð. KR-
ingarnir höfðu oft boðið mér
að koma til sín enda átti ég
marga vini þar. Þeir voru okkar
vinalið í Reykjavík. Við feng-
um að haga okkur eins og
heima hjá okkur út í KR. Blöð-
in slógu því líka föstu á þessum
tíma að ég færi í KR. Eitt
blaðið birti um það frétt að ég
væri genginn til liðs við þá.
Þeir buðu mér vinnu og íbúð

en Framarar gerðu það líka.
Hins vegar varð kunnings-

skapur minn við ungu Fram-
arana þyngri á metunum. Ég
þurfti nú ekki á vinnunni halda
því hana útvegaði ég sjálfur.
Þá var ég byrjaður að mála og
var á mjög góðum stað. En
loforðin með íbúðina stóðust
aldrei og ég útvegaði mér sjálf-
ur húsnæði til bráðabirgða hjá
frænda mínum. Það húsnæði
misstum við síðan fljótlega og
þá var mín kona ekki mjög
ánægð, sem vonlegt var. Við
höfðum áður en við fluttum
suður keypt okkur íbúð hérna
í Aðalstrætinu og þegar við
misstum húsnæðið syðra
ákváðum við bara að kveðja
þennan Reykjavíkurdraum og
halda vestur aftur. Ekki var nú
aðkoman góð hér, haustið
1963, því þá var búið að taka
af okkur völlinn við Grund og
Torfnesvöllurinn var ekki
vígður fyrr en árið eftir.“

– Þú hefur ekki bankað upp
á hjá KR áður en þú fluttir
vestur?

„Nei, ég gerði það ekki. Ég
átti mjög gott tímabil með
Fram og fékk góða dóma. Ég
er sannfærður að ég hefði flog-
ið inn í KR-liðið. Það reyndi
hins vegar aldrei á það. Við
tókum bara þessa ákvörðun
og við hana stóðum við Maja.“

– Sástu eftir því?
„Nei, ég velti mér aldrei upp

úr því. Ég fór strax inn í hring-
iðuna hér vestra. Það var nóg
að vinna og því hugsaði ég
aldrei um þetta. Hins vegar
var mjög erfitt að halda dampi
í landsliðinu. Ég þurfti auð-
vitað að sækja æfingar suður
og fara í þá leiki sem ég var
valinn til að taka þátt í. Í þá
daga urðu menn að kosta allt
sjálfir og það tók auðvitað sinn

toll. Fjölskyldan stækkaði og
á endanum varð maður að
hætta að hugsa um þessa hluti
og í staðinn gaf maður sig bara
meira að spilamennskunni
með ÍBÍ.“

Heim á nýHeim á nýHeim á nýHeim á nýHeim á ný
– Við áttum mjög frambæri-

leg knattspyrnulið á sjöunda
og áttunda áratugnum og fram
á þann níunda.

„Já, það er alveg rétt. Það
voru ekki mörg bæjarfélögin
sem áttu betri lið. Við vorum
ávallt að berjast við liðin frá
stærri bæjarfélögunum og
höfðum oftast betur. Við vor-
um í fjöldamörg ár á bilinu
12.-16. sæti. Eitt og eitt ár
vorum við ofar og eitt og eitt
neðar.“

– En nú er öldin önnur.
„Já, ég verð að segja það

eins og er, að ég veit ekki
hvað raunverulega er að gerast
hér. Því miður höfum við ekki
átt frambærilegt lið í mörg ár.
Ég held að hluti skýringarinnar
sé sú, að ungir menn hafa á
undanförnum árum verið að
fara héðan alltof snemma.
Kornungir menn hafa verið að
fara héðan til þess að spila í
öðrum eða þriðja flokki hjá
öðrum liðum í stað þess að
öðlast meiri þroska hér með
því að spila með meistara-
flokki. Í stað þess að öðlast
reynslu hér, þá týnast menn í
stóru liðunum. En þetta er auð-
vitað bara hluti af skýringunni.

Þetta er grátlegt, á sama tíma
og aðstaðan hefur verið að
batna. Þegar grasvöllurinn
kom 1980 urðu miklar fram-
farir fyrstu árin á eftir. Síðan
fengum við loksins íþróttahús
og ennþá síðar gervigrasvöll
og nú er svo komið að við
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höfum aðstöðu eins og hún
best gerist. Árangurinn hefur
hins vegar látið á sér standa.
Það er eitthvað að klikka í
vinnunni okkar og við verðum
bara að finna út úr því hvað
það er. Það er auðvitað engin
hemja að Ísfirðingar eigi ekki
fótboltalið í fremstu röð. Því
miður virðist mér sömu hlutir
hafa verið að gerast í alpa-
greinunum hjá skíðamönnun-
um. Þar hafa ekki skilað sér
toppmenn lengi. Það er hlutur
sem við getum ekki og megum
ekki sætta okkur við. Að mínu
viti er það eitt af nauðsynleg-
ustu verkefnum okkar að kom-
ast að því hvers vegna við er-
um ekki að skila afreksmönn-
um í fótbolta og alpagreinum.“

Hvar eru af-Hvar eru af-Hvar eru af-Hvar eru af-Hvar eru af-
reksmennirnir?reksmennirnir?reksmennirnir?reksmennirnir?reksmennirnir?

– Er íþróttaiðkun barna orð-
in of einsleit? Hér á árum áður
voru menn að stunda margar
íþróttagreinar. Með hækkandi
æfingagjöldum og aukinni af-
þreyingu hefur þetta breyst.
Getur þetta ekki verið hluti af
skýringunni?

„Jú, þetta er eflaust hluti af
skýringunni. Ég er sannfærður
um að til 14-15 ára aldurs er
það engum til skaða að stunda
fleiri en eina íþróttagrein.
Þannig var það á þeim árum
sem hér urðu til góðir íþrótta-
menn. Á þeim árum urðu menn
ekki góðir hér vegna þess að
aðstæður til æfinga væru góð-
ar. Menn urðu góðir þrátt fyrir
æfingaaðstæður. Við verðum
að gera börnum kleift að æfa
fleiri greinar. Þar liggur hluti
vandamálsins. Framboðið á
afþreyingu er hins vegar orðið
alveg yfirgengilegt, en það er
líka vandamál á öðrum stöð-
um. Þjálfarar þurfa að mínu
viti að gefa meira af sér. Þjálf-
un felst ekki bara í því að
mæta á æfingar samkvæmt
stundaskrá. Þjálfari þarf líka
að fylgjast með á öðrum tímum
og öðlast virðingu þeirra sem
hann þjálfar. Hópurinn verður
sterkari heild fyrir vikið. Sam-
staðan og samvinnan verður
betri. Menn verða líka að hafa
gaman af hlutunum.“

– Hvenær endaði þinn kepp-
nisferill í fótboltanum?

„Ég spilaði á fullu hér heima

Landsleikur gegn Englandi á Laugardalsvellinum 1963. Björn Helgason skallar frá.

Íslenska B-landsliðið í Færeyjum 1959. Æfingaferð ÍBÍ til Lokeren í Belgíu 1981.

til ársins 1977, að mig minnir.“
– Nú var það sagt að þú

hefðir stefnt að því að vera
svo lengi í boltanum að þú
gætir spilað í meistaraflokki
með Helga syni þínum [efni-
legur fótboltamaður sem valdi
að hasla sér völl sem söngvari
og leikari]. Var það rétt?

„Einhvern tímann var þetta
nú sagt. Það hefði nú alveg
getað orðið. Ég þjálfaði Helga
í yngri flokkum og ég man
hvað honum þótti það erfitt.
Ég gerði ríkar kröfur til hans,
sem og annarra. Hann var í
mjög sterkum árgangi. Þeir
sem fæddust á árunum undir
1960 mynduðu alveg ótrúlega
sterkan kjarna. Við hefðum
nú alveg getað spilað saman
ef hann hefði haldið sig við
boltann. Ég spilaði til dæmis
með Krissa [Kristni Kristjáns-
syni], jafnaldra hans í meist-
araflokki með Vestra.“

Venjari í FæreyjumVenjari í FæreyjumVenjari í FæreyjumVenjari í FæreyjumVenjari í Færeyjum

– Síðar gerðist þú þjálfari í
Færeyjum og þá tókstu fram
skóna að nýju?

„Já, það var mikið ævintýri.
Ég þjálfaði meistaraflokk hér
á Ísafirði eitt ár, 1975, en hafði
ekki meiri reynslu af þjálfun
meistaraflokks. Gísli Magnús-
son frá Vestmannaeyjum, sem
hér var einu sinni þjálfari, fór
síðar til Færeyja að þjálfa. Með
okkur tókst vinátta og hann
nefndi það nokkrum sinnum
við mig að ég ætti að koma til
Færeyja og þjálfa.

Eitt skiptið, í byrjun árs
1979, svaraði ég því líklega
og skömmu síðar hringir hann
og segir að hann sé búinn að
ráða mig sem þjálfara í Skála.
Ég fékk bara nokkra daga til
þess að hugsa mig um og á
endanum sló ég til. Ég fékk
reyndar ekki að fara fyrr en
búið var að ferma Hörpu dóttur
mína. Ég fór þangað þegar lið-
ið var á vetur og hélt mér í
formi með þjálfuninni. Gísli
sagði hins vegar að ég myndi
ekki þurfa að spila. Þegar kom
að fyrsta leiknum, þá stillti ég
upp liði og að sjálfsögðu var
ég ekki í því. Þá varð stjórnin
ósátt og sagði að ég ætti að
vera í liðinu. Það væri ekki
ástæða til annars og Gísli hefði
sagt við þá að ég myndi spila

ef þörf væri á. Endirinn varð
sá að ég spilaði alla leikina
það sumarið, 44 ára gamall.

Þeir vildu framlengja við
mig samninginn og ég tók vel
í það. Hins vegar fékk ég á
þessum tíma hringingu að
heiman þar sem mér var tjáð
að starf íþróttafulltrúa væri
laust og ég var hvattur til að
sækja um. Ég sótti um en hafði
nú ekki mikla trú á því að ég
yrði ráðinn. Því sagði ég við
vini mína í Skála að ég kæmi
aftur með þeim fyrirvara að
fengi ég embættið kæmist ég
ekki. Nú, ég var ráðinn og tók
við starfinu 1. nóvember 1979.
Ég varð því að tilkynna vinum
mínum í Færeyjum að ég kæmi
ekki aftur. Andrass Danielsen
og Reinhold Rassmussen sem
störfuðu í íþróttanefndinni í
Skála höfðu margsinnis rætt
það við mig um sumarið að
gaman væri að koma á sam-
starfi milli Ísafjarðar og Skála,
og fannst okkur öllum þetta
vera hin besta hugmynd. Þegar
það var ákveðið að ég yrði
starfsmaður Ísafjarðarkaup-
staðar varð úr að ég ræddi við
bæjarráð um að koma á þessu
samstarfi. Síðan samþykkir

bæjarráð Ísafjarðar í janúar
1980 að koma á vinabæjarsam-
starfi og var ákveðið að fara
til Færeyja til að stafðesta
þetta. Undir forystu Guð-
mundar Ingólfssonar var farið
í lok apríl. Það var ákveðið að
Íþróttabandalagið sendi knatt-
spyrnulið með í sömu ferð og
þar var ég fararstjóri. Þetta
vinarbæjarsamstarf varð að
veruleika, mér til mikillar
ánægju. Í Færeyjum eignaðist
ég marga mjög góða vini sem
ég hef samband við enn þann
dag í dag.“

Íþrótta- ogÍþrótta- ogÍþrótta- ogÍþrótta- ogÍþrótta- og
æskulýðsfulltrúiæskulýðsfulltrúiæskulýðsfulltrúiæskulýðsfulltrúiæskulýðsfulltrúi

– Þegar þú ert tekinn við
embætti íþróttafulltrúa, þá
breytist nálgun þín við íþrótt-
irnar. Ekki gekk nú allt átaka-
laust. Ég þykist muna eftir
miklum umræðum sem áttu
sér stað þegar grasvöllurinn
hafði verið tekinn í notkun árið
1980. Ekki höfðu nú allir skiln-
ing á því að ekki væri hægt að
æfa og spila ótakmarkað á vell-
inum?

„Já, það voru skemmtilegir

átakafundir þegar þurfti að
koma mönnum í skilning um
það. Áður höfðu menn bara
æft og spilað á möl. Þá þurfti
ekki að spá í tímann. Þegar
grasið kom varð að hugsa allt
upp á nýtt. Það tók á að fá
menn til að skilja það, að ef
völlurinn eyðilegðist, þá hefðu
menn ekkert. Það tókst nú með
tímanum. Álagið á Torfnes-
völlinn var samt óskaplegt.
Mun meira en marga sambæri-
legra velli á landinu. Aðrir
vallarstjórar töldu mig brjálað-
an að leyfa svo mikla notkun á
honum.. Samt sem áður tókst
okkur að halda honum í furðu-
góðu horfi. Þegar gervigras-
völlurinn kom síðan varð mikil
bylting. Þá lagði ég mikla
áherslu á að sá völlur yrði öll-
um opinn og þar fengju menn
að sparka eins og þeir mögu-
lega gætu. Það var rétt mat
enda er sá völlur gríðarlega
mikið notaður af íþróttafólki á
öllum aldri. Þar ganga skipu-
legar æfingar fyrir og aðrir
bíða á meðan. Samstarfið á
þeim velli gengur mjög vel.“

Skíðamaðurinn BjörnSkíðamaðurinn BjörnSkíðamaðurinn BjörnSkíðamaðurinn BjörnSkíðamaðurinn Björn

– Eigum við að tala um
skíðaferilinn?

„Já, það voru góð ár. Ég
byrjaði 15 ára gamall að keppa
og var nokkuð lengi að. Síð-
asta stórmótið sem ég tók þátt
í var að mig minnir 1968. Á
landsmótum í þá daga voru
stundum allt að 100 keppendur
í svigi. Að hugsa sér! Tímarnir
hafa breyst. Ég var nokkuð
lunkinn við að standa niður.

Í þá daga voru nú ekki
komnar lyftur og menn urðu
að labba upp brekkurnar með
skíðin á öxlinni. Minnisstæð-
ast hvað það varðar er þó eitt
landsmótið sem haldið var á
Dalnum og startið var uppi í
Skál þar sem síðar var enda-
stöð á Efri lyftunni svokölluðu
á Dalnum. Við urðum að labba
upp tvær ferðir og þótti auð-
vitað nóg um. Í þá daga var
Eysteinn Þórðarson úr Reykja-
vík einn af okkar sterkustu
skíðamönnum. Hann þurfti
hins vegar að labba þrjár ferðir
upp fjallið því tímatökutækin
virkuðu ekki í einni ferðinni.
Mikið óskaplega vorkenndi ég
honum.

Ég vann nú nokkur mót hér
heima en á landsvísu var ég
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aldrei framar en í þriðja sæti.
Var mikið í sætum 5-7. Hins
vegar var ég fastur maður í
flokkasvigsveit Ísafjarðar og
sem slíkur vann ég marga Ís-
landsmeistaratitla. Við vorum
sérfræðingar í þessari grein
hér. Það voru fjórir menn í
hverri sveit og samanlagður
tími allra gilti. Því urðu menn
að sýna festu og komast niður
því ef einhver var úr leik var
allt liðið úr leik. Í þá daga
lögðu menn mikið á sig til
þess að standa með sínu liði.

Eitt árið var landsmótið tví-
skipt. Alpagreinarnar voru fyr-
ir sunnan en norrænu greinarn-
ar voru fyrir norðan. Þegar
kom að flokkasviginu vantaði
einn mann hjá okkur. Oddur
Pétursson var mjög fjölhæfur
skíðamaður og var að keppa
fyrir norðan. Við hringdum í
hann og hann skaust suður á
milli greina og vann með okk-
ur flokkasvigið. Menn töldu
þetta ekki eftir sér.“

Vestri og HörðurVestri og HörðurVestri og HörðurVestri og HörðurVestri og Hörður

– Við getum ekki hætt þessu
spjalli án þess að minnast á
leikjanna á milli Vestra og

Harðar?
„Nei, þeir voru stundum

harðir þeir leikir. Það var mjög
einkennileg en skemmtileg
tilfinning þegar við spiluðum
þessa leiki þegar leið á sumar-
ið. Þá höfðum við kannski
verið að æfa og spila allt sum-
arið undir merkjum ÍBÍ en
þurftum nú að útkljá hvaða lið
yrði Vestfjarðameistari. Eins
og ég sagði áðan æfði ég lengst
af mjög mikið og var því um
tíma betri en margir aðrir.

Þrátt fyrir að fast væri spilað
í þessum leikjum man ég nú
ekki eftir neinum sérstökum
eftirmálum. Menn sættust yfir-
leitt í leikslok. Þegar ég var
farinn að eldast datt yngri
mönnunum það stundum í hug
að taka gamla manninn í gegn
og gekk þá á ýmsu. Ég var svo
heppinn að spila með mönnum
úr nærri þremur kynslóðum
fótboltamanna. Margir þeirra
voru mjög góðir og allir voru
þeir verðugir andstæðingar.“

Fegurð og fótboltiFegurð og fótboltiFegurð og fótboltiFegurð og fótboltiFegurð og fótbolti

– Í lokin verð ég að bera
undir þig lífseiga sögu, sem
gengið hefur hér áratugum

saman. Er það satt, að á úr-
slitaleiknum á Akureyri forð-
um sem áður er nefndur hafi
Bryndís Schram, þá fegurðar-
drottning, verið á leiknum með
Björgvin föður sínum og þið
hafið keppst um að spila á
kantinum þar sem hún stóð?

„Já, þessi saga er góð og
engin ástæða til þess að láta
hana deyja. Sannleikurinn er
sá, að Einar Valur Kristjáns-
son heitinn spilaði þá með okk-
ur og var á kantinum. Þegar
hann áttaði sig á því að feg-
urðardrottning Íslands var á
línunni, þá héldu honum engin
bönd. Hann tók margar ótrú-
legar rispur eftir kantinum og
ekki allar nauðsynlegar. Því
fylgdu margar fettur og brettur.
Þegar hins vegar átti að skipta
honum út af neitaði hann alveg
að fara af vellinum. Hann vildi
halda sínu verki áfram. Sagan
segir að Alli Kalli hafi þurft
að koma honum af vellinum.
Einar Valur hló nú að þessu
þegar hann að lokum fór af
vellinum. Það fór hins vegar
ekki á milli mála að vera Bryn-
dísar hafði mikil áhrif á hann
og kannski fleiri af okkur.“

– Eins og áður kom fram

hefur árangur okkar í þínum
aðalgreinum, fótbolta og alpa-
greinum, ekki verið upp á sitt
besta á undanförnum árum. Er
góður árangur ekki nauðsyn-
legur hverju bæjarfélagi?

„Jú, það er málið. Það eru
hverju samfélagi nauðsynlegt
að eiga íþróttafólk sem skarar
fram úr. Það þjappar fólki sam-
an. Sérstaklega í íþróttagrein-
um sem stundaðar hafa verið
hér í marga áratugi eins og
skíði og fótbolta. Hver man
ekki eftir stemningunni hér í
bænum þegar fótboltamenn
okkar voru upp á sitt besta
árin 1981-1984? Þá var um
fátt meira rætt. Bærinn ljómaði
og stemmningin var einstök.
Þá var gaman að lifa. Það er
svona upplifun sem hvert bæj-
arfélag þarf á að halda og því
verðum við að leggja áherslu
á að okkur takist að rífa upp
þessar rótgrónu íþróttagrein-
ar.“

– – –
Það verður vonandi ekki

flokkað sem þvermóðska þó

að viðmælandi Björns viður-
kenni ekki fyrr en nú, aldar-
fjórðungi síðar, að sennilega,
eða í það minnsta kannski, hef-
ur hann haft að einhverju leyti
rétt fyrir sér með tímafjölda á
grasvellinum á Torfnesi.

Það var gaman að fylgjast
með Birni á fótboltavellinum.
Hann var góður fótboltamað-
ur. Jafnvel þó að hann væri
Vestramaður, eða þannig.

Eitt geta allir verið sammála
um: Hörður og Vestri áttu fall-
egustu búninga á landinu og

þó víðar væri leitað. Þrátt fyrir
allt umrót og breytingar sem
átt hafa sér stað á liðnum ára-
tugum get ég aldrei skilið eitt:
Af hverju í ósköpunum nýta
menn í dag ekki þessa fallegu
og sérstöku búninga? Óskap-
lega er það rík íþróttahreyfing
sem getur látið slík djásn liggja
ónýtt. Að fortíð skal hyggja er
framtíð skal byggja.

Áfram ÍBÍ, áfram Vestri,
áfram Hörður! Taka þetta nú
strákar!

– Halldór Jónsson.

Æfingaferð til Noregs og Danmerkur 1958.

Fjölskipaður dómur Héraðsdóms Vestfjarða

Dæmdur í 18 mánaða
fangelsi fyrir nauðgun

Fjölskipaður Héraðsdóm-
ur Vestfjarða hefur dæmt
karlmann á fertugsaldri í 18
mánaða fangelsi fyrir að hafa
nauðgað stúlku á heimili
hennar, en ákærðir notfærði
sé að stúlkan gat ekki komið
við vörnum sökum ölvunar
og svefndrunga. Þá var sak-
borningur dæmdur til að
greiða stúlkunni 800 þúsund
krónur í miskabætur og ber
allan kostnað sakarinnar.

Atvikið átti sér stað eftir
dansleik í júní í fyrrasumar.
Stúlkan sagðist hafa haldið
samkvæmi heima hjá sér og
farið seint um nóttina, ásamt

vini sínum, niður í svefnher-
bergi í kjallara hússins til að
sofa. Síðan hafi hún vaknað
við að ákærði, sem var gest-
komandi, hafi verið að hafa
við hana samfarir.

Ákærði bar hinsvegar að
hafa farið niður í svefnher-
bergið og vakið konuna og
vin hennar sem síðan hafi far-
ið. Þau hafi tekið tal saman
sem síðan leiddi til þess að
hann hafi haft samfarir við
stúlkuna með hennar samþykki.

Í niðurstöðu dómsins segir
að fullyrðingar ákærða um
atburði séu ósennilegar. Þær
fái ekki stoð í framburði ann-

arra vitna eða gögnum máls-
ins. Með vísan til þessa var
það niðurstaða dómsins að
ákærði hafi haft samræði við
stúlkuna gegn vilja hennar og
notfært sér að hún gat ekki
spornað við verknaðinum sök-
um ölvunar og svefndrunga.

Við ákvörðun refsingar er
litið til þess að ákærði hefur
ekki áður sætt refsingum sem
máli skipta fyrir niðurstöðuna.
Brot ákærða er trúnaðarbrot
og við ákvörðunina er litið til
þess að hann hefur verið sak-
felldur fyrir alvarlegt brot sem
beinist gegn persónu- og kyn-
frelsi ungrar stúlku. Ráða megi

af framburði læknis og
sálfræðings að brotið hafi
haft í för með sér verulegar
andlega afleiðingar fyrir
hana.

Erlingur Sigtryggsson,
dómstjóri, skilaði sérat-
kvæði. Hann taldi of mikinn
vafa leika á því hvert ástand
stúlkunnar var til að nægi-
lega sé sannað að ákærði
hafi af ásetningi nýtt sér
svefndrunga hennar til að
hafa við hana samfarir. Taldi
hann því að sýkna bæri
ákærða, vísa bótakröfu frá
dómi og fella sakarkostnað
á ríkissjóð. – kristinn@bb.is

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar

Leggur til breyting-
ar á akstursstefnum

Umverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur samþykkt að
leggja til að Fjarðarstræti á
Ísafirði verði gert að einstefnu
á milli Sólgötu og Mánagötu
þannig að einungis megi aka
vegarkaflann í vesturátt. Þetta
þýðir að allri umferð utan úr
Krók verður beint inn á hring-
torgið um Sólgötu.

Jóhann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur Ísafjarð-
arbæjar segir umferðarörygg-
issjónarmið liggja til grund-
vallar tillögunni. Eins og stað-
kunnugir þekkja eru gatnamót-
in þar sem Fjarðarstræti, Sól-
gata og Eyrargata mætast tals-
vert ruglingsleg. Stuttu austar
mætir Fjarðarstræti Hrannar-
götu og má því segja að í reynd
renni þessi tvö gatnamót sam-
an.

„Eiginlega það eina sem

hefur hindrað árekstra þarna
er að það skilur engin neytt í
neinu og ósjálfrátt hægja öku-
menn á sér áður en þeir koma
að gatnamótunum“, segir Jó-
hann Birkir. Hann segir ætl-
unina að vega og meta hvernig
þessi tilraun takist og fylgjast
vel með umferðinni áður en
frekari aðgerðir eru ákveðnar.

– kristinn@bb.is

Gatnamót Sólgötu, Eyrar-
götu og Fjarðarstrætis.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Evelyn Calderon og Guðmundur Björgvinsson á Flateyri

Grilluð svínasíða og sumarsalat
Sælkerar vikunnar bjóða

upp á grillaða svínasíðu. Þau
mæla með að hún sé borin
fram með „Sate sauce“ og
soðnum yasmíne hrísgrjón-
um, eða steiktum hrísgrjón-
um, og sumar salati. Láta
þau því einnig uppskriftirnar
af meðlætinu fylgja með. Þá
segja þau að sumarsalatið
bragðist best nýútbúið.

Grilluð svínasíða
1 kg svínasíða (Veljið
frekar fitulítið) án puru
1 haus hvítlaukur, marinn
1 tsk svartur mulinn pipar
½ bolli lager edik
1 laukur saxaður
½ bolli púðursykur
1 tsk mulið gróft salt
¼ bolli Soyasauce (La
Choy)

Skerið síðuna í 1 cm
sneiðar og 2.5 cm bita. Einn-

ig má nota svínagúllas í bland
með til að fá magra bita líka.
Útbúið marineringarlög með
lauk, púðursykri, hvítlauk,
edik, soya, pipar og salti. Velt-
ið niðurskornu svínakjötinu í
marineringunni og látið standa
í ísskáp yfir nótt. Þræðið
kjötbitana á grillpinna úr
bambus og grillið við miðl-
ungshita.

Sate sauce
½ bolli soysauce
½ bolli vatn
1 bolli hnetusmjör
¼ bolli sítrónu safi
1/3 bolli sykur
1 tsk mulinn pipar
1 msk olífuolía
1 geiri hvítlaukur fínt sax-
aður
1 stk saxaður shallotlaukur
½ tsk engiferduft

Kraumið hvítlauk, shallot,

engifer í olíunni. Blandið síðan
öllu saman í pottinn, síðast
vatni. Látið malla í 2 mín.

Filippinsk
steikt hrísgrjón

Sjóðið hrísgrjón (uncle
Ben’s)
4-6 sneiðar beikon fínt sax-
að
4-6 sneiðar reykt skinka fínt
söxuð
1-2 msk soysauce
½ bolli smátt saxaðar rækjur
1 stk shallotlaukur saxaður
5 cm bútur púrrulaukur sax-
aður
Olífuolía
2 egg pískuð saman

Steikið beikon, skinku, lauk,
púrru og rækjur í olífuolíu þar
til það er orðið ljósbrúnt. Takið
til hliðar í skál. Steikið pískuð
egg steikt í olíunni á pönnunni
og hrærið í með píski, svo

eggin steikist í bitum. Setjið
svo til hliðar. Steikið soðin
hrísgrjónin í ólífuolíum, hrær-
ið vel í og setjið í smáskömmt-
um út í. Setjið að lokum allt
saman á pönnuna og hrærið
vel í, látið krauma í 2 mín.

200 g rauð vínber, skorin
í tvennt

½ til ¾ ísbergssalat haus,
rifinn niður

Við viljum skora á Guð-
laugu Auðunsdóttur og Eirík
Finn Greipsson á Flateyri.

Sumarsalat
Eitt stykki ferskur ananas,
skorin í bita
Eitt box fersk jarðarber,
skorin í fernt
200 g græn vínber, skorin í
tvennt

Opna Sony-Ericsson mótið í golfi

Gunnlaugur sigraði
Gunnlaugur Jónasson, Golf-

klúbbi Ísafjarðar, varð hlut-
skarpastur meðal kylfinga sem
léku án forgjafar á opna Sony-
Ericsson mótinu sem haldið
var á Tungudalsvelli á fimmtu-
dag. Gunnlaugur fór holurnar
níu á 37 höggum. Í öðru sæti
varð Sigurður Fannar Grétars-

son (GÍ) á 39 höggum og þriðji
varð Haukur Eiríksson (GÍ) á
41 höggi.

Í flokki með forgjöf varð
Hákon Dagur Guðjónsson
(GÍ) hlutskarpastur á 31 höggi.
Öðru og þriðja sæti deildu þeir
Óðinn Gestsson (GÍ) og Haf-
steinn Þór Jóhannesson Golf-

klúbbi Bolungarvíkur en þeir
léku báðir á 32 höggum. Nánd-
arverðlaun á 6. braut komu í
hlut Einars Guðmundssonar
og Loftur Gísli Jóhannsson
hlaut nándarverðlaun á 7.
braut. Leikinn var 9 holu högg-
leikur og tóku 78 kylfingar
þátt í mótinu. – kristinn@bb.is Verðlaunahafar á mótinu ásamt fulltrúa Sony-Ericsson.

Byggingu nýs íþróttahúss á Suðureyri fer senn að ljúka

Fer fram á að húsið
verði blessað af presti

Byggingu íþróttahúss á Suð-
ureyri er nú að mestu lokið, en
húsið verður þó ekki tekið í
notkun fyrr en kennsla grunn-
skólabarna hefst í haust. Tölu-
vert hefur gengið á í byggingu
hússins og segir Björgmundur
Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri verktakafyrirtækisins
Ágústs & Flosa ehf., sem hefur
verkið með höndum, að ekki
hefði veitt af því að fá prest til
að vígja staðinn þegar fram-
kvæmdir hófust.

„Það var rætt um það á sín-
um tíma, en menn töldu það
óþarfa. Eftir á að hyggja tel ég
að ekki hefði veitt af. Fyrir
það fyrsta hrundi úr hlíðinni
ofan í steypumót í grunninum.
Þá kom stálgrindin allt of seint
og þegar gluggarnir í húsið
komu voru fjölmargir þeirra
brotnir. Svo slasaðist verk-
stjórinn í vor og handleggs-
braut sig. Málarinn slasaði sig
líka svo við þurftum að fá ann-
an. Límtrésplöturnar í stigann
hafa ekki verið til í landinu

síðan í mars. Einn af löngu
gluggum hússins var hálfum
metra of stuttur. Eining í utan-
húsklæðningu skemmdist í
flutningum og síðan skemmd-
ist önnur í foktjóni um daginn.
Þetta er bara það sem ég man
eftir í augnablikinu. Ég mun

fara fram á það að húsið verði
blessað af presti áður en það
verður tekið í notkun“, segir
Björgmundur.

Framkvæmdum er nú að
mestu lokið og er beðið eftir
því að rakastig golfplötu
hússins komist niður fyrir

ásættanleg mörk svo hægt
verði að leggja parket. Í
upphafi var stefnt að því að
byggingu hússins yrði lokið í
16. viku ársins, en m.a. af ofan-
greindum ástæðum hafa verk-
lok tafist eins og fjallað hefur
verið um.     – halfdan@bb.is

Vigtarskúrinn á Flateyri var vígður í síðustu viku
eftir gagngerar endurbætur. Skúrinn var allur endur-
nýjaður að innan og þykja framkvæmdirnar hafa tekist
einstaklega vel. Guðmundur Kristjánsson, hafnarstjóri
Ísafjarðarbæjar, segir alla aðstöðu orðna eins og best
verður á kosið. Verkið var unnið af HÞ Trésmiðju á Ísa-
firði undir stjórn Hilmars Þórðarsonar og húsgögn eru
frá Húsgagnaloftinu á Ísafirði. Af þessu tilefni var hald-
ið vígslukaffi þar sem starfsmenn og hafnarstjórn fögn-
uðu tímamótunum með viðskiptavinum hafnarinnar.
Fram kom í máli hafnarstjóra við það tilefni að mesti
vaxtarbroddurinn í lönduðum afla hjá höfnum Ísafjarð-
arbæjar væri á Flateyri og að mikil bjartsýni ríkti í
sjávarútveginum þar. Þannig sýndu löndunartölur að
aflinn hefði aukist um 24% á milli áranna 2001 og 2004.

Vigtarskúr tekin í
notkun á Flateyri

Margrét Kristjánsdóttir, hafnarvörður á Flateyri
í endurnýjaðri aðstöðu í vigtarskúrnum.

Mynd: Guðmundur M. Kristjánsson.

Íþróttahúsið á Suðureyri.

29.PM5 6.4.2017, 09:4214



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 20. JÚLÍ 2005 1515151515

Þremur bekkjum hefur
verið komið upp við Selja-

landsveg á Ísafirði. Um
einkaframtak er að ræða

runnið undan rifjum Jóns
Þ. Kristjánssonar, hönnuð-

ar bekkjanna og starfs-
manns Járnsteypunnar hf.
í Reykjavík sem framleiðir

þá. Sagðist Jón vilja með
þessu sýna eldra fólki á

Ísafirði virðingarvott sem
og Ísafjarðarbæ sem hafi

verið tryggur viðskiptavin-
ur Járnsteypunnar um
áratuga skeið.  Forsaga

málsins er sú að Jóna Örn-
ólfsdóttir, móðir Jóns og
íbúi á Hlíf íbúðum aldr-

aðra á Ísafirði, viðraði það
fyrir nokkru við son sinn
að leiðinlegt væri að ekki
skyldi vera búið að koma
upp bekkjum til að tylla
sér niður við Seljalands-
veginn. Eldra fólk vildi

mun fremur nýta sér þessa

fallega gönguleið heldur en
að þræða Skutulsfjarðar-
brautina þar sem umferð

er mikil. Fólk hafi veigrað
sér við að fara Seljalands-

veginn því hvergi væri
hægt að setjast niður til að
hvílast á langri göngu. Jón
tók móður sína á orðinu og

hefur hann nú gefið Ísa-
fjarðarbæ bekkina þrjá

sem búið er að koma upp
með nokkru millibili á leið-

inni inn að Grænagarði.
Þess má geta að Jón hefur
sjálfur komið að framleið-
slu bekkjanna sem starfs-
maður Járnsteypunnar en
fyrirtækið lagði til efnið í

þá endurgjaldslaust. Járn-
steypan er í eigu Héðins í

Garðabæ. – kristinn@bb.is

Bekkirnir eru flottir og tæpast
er hægt að kvarta yfir útsýninu.

Gáfu þrjá bekki sem virðingar-
vott við eldri borgara á Ísafirði

Ísafjarðarbæ boðið trésmíðaverkstæði til niðurrifs undir bílastæði

Vilja meira rými fyrir starfsemina
Björgmundur Guðmunds-

son, framkvæmdastjóri verk-
takafyrirtækisins Ágústar og
Flosa ehf. á Ísafirði, hefur rit-
að Ísafjarðarbæ bréf þar sem
hann óskar eftir viðræðum um
hugsanleg kaup bæjarins á
fasteigninni að Árnagötu 3.
Fasteignin hýsir nú starfsemi
fyrirtækisins og stendur gegnt
Þróunarsetri Vestfjarða.
Björgmundur segir í bréfinu
að hugmyndin væri sú að bær-
inn keypti húseignina til nið-
urrifs, svo hægt væri að útbúa
bílastæði fyrir Þróunarsetrið

og væntanlegt Háskólasetur
Vestfjarða.

Þar segir einnig að mögulegt
verð hússins sé 15 milljónir
króna og það sé hægt að rýma
mjög fljótt. Þannig mætti mal-
bika þegar í haust og útbúa
allt að 30 bílastæði. „Í fram-
haldinu væri svo möguleiki
fyrir bæinn að kaupa upp hús-
eignina að Árnagötu 5 (Rauða
húsið) og þannig opna svæðið
milli Árnagötu og Kristjáns-
götu“, eins og segir í bréfinu.

Björgmundur segir stefnt að
því að koma starfsemi fyrir-

tækisins í rúmbetra húsnæði
og helst undir einu þaki. Í dag
fer starfsemin fram á trésmíða-
verkstæði við Árnagötu og í
leiguhúsnæði í Vestrahúsinu,
auk þess sem fyrirtækið hefur
geymsluaðstöðu í Sundatanga.

„Starfsmannaaðstaðan er
sprungin og við viljum komast
í stærra. Ef frekast er kostur
viljum við vera á Eyrinni og
höfum raunar ákveðið hús í
huga“, segir Björgmundur en
vill ekki gefa upp um hvaða
hús er að ræða.

– kristinn@bb.is Trésmíðaverkstæði Ágústar og Flosa við Árnagötu.

Væntanleg endurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Endurskoðun á fjölkjarnafram-
lagi mikilvæg fyrir Ísafjarðarbæ

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir að
í væntanlegri endurskoðun á
reglum um Jöfnunarsjóð sveit-
arfélaga sé endurskoðun á
reglum um framlög til fjöl-
kjarna sveitarfélaga og á regl-
um um tekjujöfnunarframlag
mikilvægust fyrir Ísafjarðarbæ
og sveitarfélög af svipaðri
stærð. Halldór var nýlega skip-
aður annar tveggja fulltrúa
Sambands íslenskra sveitarfé-
laga í nefnd um endurskoðun
þriðja kafla laga um tekju-
stofna sveitarfélaga en sá kafli
fjallar um jöfnunarsjóð.

Halldór átti sæti svokallaðri

tekjustofnanefnd sem ríki og
sveitarfélög stóðu að og skilaði
af sér í vetur. Í niðurstöðum
hennar var ákvæði um endur-
skoðun á reglum sjóðsins
vegna sameiningar sveitarfé-
laga og því er skipan nefndar-
innar nú samkvæmt samkomu-
lagi ríkis og sveitarfélaga. Þess
má geta að Halldór er einnig
stjórnarmaður í Jöfnunarsjóði.
„Í fáum orðum þá snýst þessi
endurskoðun á reglunum um
að aðlaga Jöfnunarsjóðinn að
því sveitarfélagafyrirkomulagi
sem orðið er, og er að verða
vegna sameiningarátaksins í
haust. Það er að sveitarfélögin

eru að verða færri og stærri“,
segir Halldór.

Reglur Jöfnunarsjóðs voru
endurskoðaðar fyrir fáeinum
árum en Halldór segir þá skoð-
un almenna að þær hamli gegn
sameiningu sveitarfélaga.
Yfirleitt sé það þannig að þeg-
ar sveitarfélögin verði stærri
og öflugri fái þau minna úr
sjóðnum. Þannig gerist það að
þegar litið er til sameiningar
yfir stærri landssvæði séu það
yfirleitt minnstu sveitarfélögin
sem leggist gegn henni.

Hann segir áðurnefnd atriði
meðal fjölmargra sem þurfi
að endurskoða í starfsemi

sjóðsins. „Það er mjög mikið í
umræðunni að sjóðurinn sé að
skapa misvægi milli sveitar-
félaga. Almennt má segja að

sveitarfélögin eigi að hafa eins
mikið yfir sínum tekjum að
segja og mögulegt er, síðan
eigi að beina sjónum að Jöfn-

unarsjóði“, sagði Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar.

– kristinn@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Hryðjuverkamenn í umferðinni
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Hlíðarvegspúkar! Hið árlega
Hlíðarvegspúkagrill verður hald-
ið laugardaginn 6. ágúst. Allir
nýir og gamlir Hlíðarvegspúkar
eru hjartanlega velkomnir!

Til leigu er 5-6 herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Leigist með hús-
gögnum næsta vetur þ.e. frá 1.
sept. til 1. júní. Upplýsingar í
síma 846 7490.

Til sölu er hátt barna/unglinga-
rúm úr hvítlökkuðum rörum og
beyki. Nýlegt og sér ekki á því.
Verð kr. 10 þús. Upplýsingar í
síma 846 7490.
Til sölu er íbúðin að Urðarvegi
45 (neðri hæð) sem er 130m².
Upplýsingar í síma 456 4264
og 865 2987.

Til sölu er Suzuki Baleno árg.
97, ekinn 91 þús. km. Nýskoð-
aður. Ný sumardekk og nagla-
dekk á felgum. Upplýsingar í
síma 898 3646.

Óska eftir tjaldvagni eða felli-
hýsi til leigu um næstu helgi
eða dagana 14-18. júlí. Hafið
samband í síma 867 0799.

Til sölu er Sony DSC-P10 5,0
megapixel digital myndavél
með 512 mb og 128 mb kubb-
um. Vatnshulstur fyrir 40 metra
dýpi fylgir. Upplýsingar gefur
Valtýr í síma 892 5789.

Til sölu er Peugeot 306 árg. 96,
sjálfsk., vel með farinn og góð-
ur bíll. Verð kr. 100.000. Uppl.
gefur Erik í síma 690 4975.

Til sölu er Honda HRV árg. 2000,
nýskoðaður og ný tímareim.
Tilboðsverð kr. 700 þús. Áhvíl-
andi kr. 620 þús. Upplýsingar í
síma 894 4612.

Til sölu er ónotuð traktorsdrif-
in vatnsdæla. Verð kr. 68 þús.
m/vsk. Uppl. í síma 846 7465.

Óska eftir 2ja herb. íbúð eða
einstaklingsíbúð til leigu á Suð-
ureyri eða í Holtahverfi á Ísa-
firði. Uppl. í síma 894 4612.

Til sölu er gamalt skrifborð,
borðstofuborð og stólar og
svefnsófi. Uppl. í símum 456
3748 og 847 0131.
Til leigu er 4ra herb. íbúð í
Holtahverfi frá 1. sept. til 1. júní.
Uppl. í síma 866 5497.

Óska eftir 4-5 herb. íbúð. Er
með lítinn hund. Skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. gefur
Anný í síma 863 0837.

Til sölu er Nissan Terrano árg.
96. Uppl. í síma 896 2825. Á
sama stað er til sölu MMC Lan-
cer árg. 1998.

Til sölu er Mazda 323F árg. 93,
ekinn 150 þús. km. Mjög vel
með farinn bíll. Sumar- og vetr-
ardekk fylgja. Uppl. gefur Ste-
fán í síma 895 7152.

Til sölu er Yamaha mótorhjól í
toppstandi. Uppl. í s. 847 8531.

Frá framkvæmdum við minningargarðinn á Flateyri. Í baksýn sést kirkjugarðurinn og snjóflóðavarnargarðurinn. Myndir: Páll Önundarson.

Framkvæmdir standa yfir við lokafrágang minningargarðsins á Flateyri

Framkvæmdir standa nú yfir
við lokaáfanga minningar-
garðs um þá sem létust í snjó-
flóðinu á Flateyri árið 1995.
Minningarsjóður Flateyrar
stendur fyrir uppbyggingu
garðsins og hefur nú borist
öflugur liðstyrkur vinnuhóps
ungmenna frá Landsvirkjun.
Þau hafa verið að þessa vikuna
undir styrkri stjórn verkstjór-
ans Lilju Kristínar Ólafsdóttur,
sem er nýútskrifaður skipu-
lagsfræðingur frá Landbúnað-
arháskólanum á Hvanneyri,
auk þess sem Oddný Guð-
mundsdóttir hefur verið þeim
innan handar við hellulagn-
ingu. Í þessari viku og þeirri
næstu munu svo hópar evr-
ópskra ungmenna frá sjálf-
boðaliðasamtökunum Verald-
arvinum ljúka við verkið.

Sigrún Gerða Gísladóttir,
hjúkrunarfræðingur, er einn af
forsprökkum Minningarsjóðs
Flateyrar. Hún segir minning-
arsjóðinn vera hreyfingu Flat-
eyringa sem hafi farið af stað í

kjölfar flóðsins. „Það vaknaði
strax hjá okkur Flateyringum
sú kennd að við yrðum að
minnast þeirra sem hefðu verið
með okkur. Þess vegna reist-
um við stóran stein við kirkj-
una og síðan höfum við unnið
að uppbyggingu á einskonar
fjölskyldugarði á þessum
stað“.

Lokaáfangi verksins hefur
verið lengi í undirbúningi.
„Þetta hefur verið mikið verk
og kostað mikla peninga sem
við höfum safnað. Við sáum
að við þyrftum aðstoð sjálf-
boðaliða lokahnykkinn og höf-
um fengið hann. Þannig vinna
margar hendur létt verk“, segir
Sigrún.

Hún vill geta sérstaklega
Sædísar Guðlaugsdóttur, garð-
yrkjufræðings, sem rekur
garðyrkjustöðina Gleym mér
ei í Borgarfirði en hún hafi
verið Flateyringum innan
handar við uppbyggingu garð-
sins og fegrun umhverfisins.
Þá segir Sigrún fjölmarga hafa

Njóta liðsinnis vinnuhópa frá
Landsvirkjun og Veraldarvinum

lagt verkinu lið við fjáröflun
og með fjárhagslegum stuðn-
ingi. „Þetta hefur verið verk-
efni Flateyringa. Við höfum
hreyft við því eins og við höf-
um getað og nú er komið að
lokaáfanganum. Það er mikið

fagnaðarefni enda þarf þetta
svæði að vera ljúft yfir að líta“,
segir Sigrún.

Hún segir framundan að
halda garðinum við og halda
áfram að punta hann. Til þess
þurfi fé og því taki minningar-

sjóðurinn við framlögum með
þökkum. Þeim sem vilja styrk-
ja sjóðinn er bent á setja sig í
samband við Jóhönnu Krist-
jánsdóttur á Flateyri. Þá er
sjóðurinn með reikning í
Sparisjóði Vestfirðinga.

Vinnuhópurinn frá Landsvirkjun ásamt Lilju Kristínu
Ólafsdóttur verkstjóra og Oddnýju Guðmundsdóttur.

Hann sparaði ekki stóru orðin fyrrverandi sýslumaður á Ísafirði á Morg-
unvaktinni í Ríkisútvarpinu síðasta fimmtudag þegar rætt var við hann um
það sem betur mætti fara í umferðinni. Hann líkti sumum ökumönnum við
hryðjuverkamenn. Þó sagði hann að 85% til 90% ökumanna væru í góðu
lagi. Hinir væru engan veginn til fyrirmyndar og sýndu sumir af sér villi-
mennsku og glæpsamlegt athæfi í umferðinni. Til úrbóta nefndi þessi
fyrrverandi sýslumaður Ísfirðinga, að hækka bílprófsaldur úr 17 í 18 ár og
takmarka stærð véla í bifreiðum sem ungum ökumönnum verði heimilt að
aka.

Nú hefði mátt búast við því að háværar gagnrýnisraddir yrðu uppi
vegna þeirra orða sem sýslumaður notaði. Þvert á móti hefur hver umferðar-
frömuðurinn  á fætur öðrum komið í fjölmiðla og tekið undir lýsingarnar
og nú eru verstu umferðarfantarnir kallaðir nöfnum eins og glæpamenn og
villimenn og jafnvel talað um þá sem hryðjuverkamenn. En er þetta með
öllu rangt? Nei. Því miður er það svo að alltof margir aka eins og þeir séu
einir á þjóðvegunum og reyndar hvaða vegi sem er. Og það er vissulega
rétt að enginn hugsandi maður getur sætt sig við að tveir menn tapi lífinu
í styrjöldinni, sem háð er á þjóðvegum Íslands, í hverjum mánuði.

Bílar hafa aldrei verið betri en nú. Krafturinn í vélunum er mikill og

ýmsum reynist erfitt að hemja sig þegar sest er upp í fínan bílinn og ekið
af stað, oft langa leið. Enda nefndi sýslumaðurinn að hækka ætti sektir að
því marki að menn finndu fyrir þeim og þær hefðu áhrif á hegðun öku-
manna til betrunar. En margt fleira kemur til eins og að tryggingafélög
gætu látið til sín taka og gert það sem mun vera tíðkað í Kanada, að hækka
verulega iðgjöld þeirra ungu ökumanna sem leyfa sér að aka of hratt.

Ragnheiður Davíðsdóttir hjá Vís og Guðbrandur Bogason mættu á
Morgunvaktina daginn eftir að sýslumaður hafði látið gamminn geisa og
tóku undir flest, en vildu þó gera hlut ungra ökumanna betri, sem og öku-
kennslunnar. En þá er hollt að skoða fréttir af þeim fjölmörgu ungu
ökumönnum sem staðnir eru að ofsakeyrslu, á um og yfir 150 km hraða
á klukkustund. Ekki bendir það til þess að nauðsynlegustu grunnatriði
hafi verið lærð þegar undirbúningi að bílprófi var sinnt. Og Guðbrandur
benti á þá staðreynd að nokkuð skorti á eðlisfræðin væri kennd í ökuskólum
og ungu ökumennirnir vissu hvaða krafta við væri að eiga þegar bíl er
ekið.

Orðin voru stór, en þau dugðu til að ýta nauðsynlegri umræðu úr vör.
Það er líka stíll Vestfirðinga að taka kröftuglega til máls. Svo einfalt er
það og ekkert að því.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
20. júlí,  203. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1798 yfirgáfu alþingismenn Þingvelli
vegna slæms aðbúnaðar. Þar með lauk störfum

Alþingis á Þingvöllum.

Þennan dag árið 1946 hvolfdi áætlunarbifreið við
Gljúfurá í Borgarfirði. Fimmtán af 22 farþegum slös-
uðust en engin alvarlega. Eldur kom upp í bifreiðinni

og brann hún til ösku.

Þennan dag árið 1968 var skrúfað frá vatnsleiðslunni
sem lögð hafði verið til Vestmannaeyja.

Þennan dag árið 1989 kom síðasti hvalurinn sem
veiddur var samkvæmt vísindaáætlun á land í hvalstöð-

inni í Hvalfirði og lauk þar með hvalveiðum á Íslandi.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Hafdís Gunnarsdóttir, starfsmaður Símans á Ísafirði

Á þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árum
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hægviðri eða hafgola og bjartviðri, en sums staðar

þokuloft við ströndina. Hlýtt í veðri, einkum til landsins.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Hægviðri eða hafgola og bjartviðri, en sums staðar
þokuloft við ströndina. Hlýtt í veðri, einkum til landsins.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og

lítilsháttar væta vítt og breitt um landið. Milt veður.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og
lítilsháttar væta vítt og breitt um landið. Milt veður.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Forðast þú að ferðast til landa eða borga
þar sem hryðjuverk eru yfirvofandi?

Alls svöruðu 405. – Já sögðu 185 eða 46%
– Nei sögðu 220 eða 54%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Góð dagskrá á Símadögum

Verkstjórasamband Íslands hélt 15. þing sitt á Ísafirði
um síðustu mánaðamót. Á þinginu voru fluttar skýrslur
um störf og fjárhag sambandsins.

Ýmsar ályktanir voru gerðar á þinginu s.s. að endur-
skoða þyrfti lög félagsins og þá sérstaklega 8. gr. laga
með það í huga að Verkstjórasamband Íslands gerist að-
ili að Alþýðusambandi Íslands og neyti þeirrar heimildar
í lögum að ráða erindreka.

Í orlofsmálum var ályktað að skipuleggja land félag-
anna, Borgarholt í Flóa, bora þar eftir vatni og koma upp
hreinlætisaðstöðu.

Ennfremur var gerð tillaga á þinginu, sem samþykkt
var einróma af þingfulltrúum, en var þess efnis að þingið
áteldi harðlega innrás Breta í íslenska fiskveiðilögsögu
og fordæmi ofbeldisaðgerðir þeirra í landhelginni.

Verkstjóraþing á Ísafirði

„Það er helst að frétta að
Símadagarnir eru nýliðnir
á Ísafirði. Þá var nóg að
gerast og boðið upp á góða
dagskrá. Fullt af listamönn-
um komu í bæinn meðal
annars nokkrir félagar frá
linuskautaskautar.is, fyrir-
tæki sem býður námskeið,
skautaferðir og ráðgjöf. Þeir
sérhæfa sig alveg í línu-

skautum. Þá var hér línu-
skautanámskeið og keppni
út á höfn.

Einnig var Sirkus Atlantis
með uppákomur, þau komu
fram fjögur í einu og sýndu
listir sínar. Þau voru td. á
einhjóli og kasta hlutum í
loftið.

Hápunkturinn var á laug-
ardag þegar Nylon, Lack of

talent og Dj Böddi skemmtu
fólki fyrir framan verslun
Símans.

Á Símadögum fór einnig
fór fram leitin að íslenska
bachelornum eða pipar-
sveininum á vegum Skjás
eins. Ekki var nú mikið um
umsækjendur en hægt er
að sækja um alveg fram í
ágúst.“

Sundkappinn Benedikt Laf-
leur hyggur á sjósundferðalag
um Vestfirði í ágúst og mun
þá verða fyrstur til að synda
alla firðina. Bendikt byrjaði
að iðka sjósund fyrir tveimur
árum. Hann stofnaði Sjó-
sundsfélag Íslands fyrir ári síð-
an og nú eru um 40 félagar
skráðir. Benedikt er margt til
lista lagt og hefur haslað sér
völl bæði sem rithöfundur og í
myndlist. Eftir hann hafa kom-
ið út á þriðja tug skáldverka,
ljóða, smásagna og leikrita.
Benedikt myndskreytti sjálfur
allar bækur sínar og þróaði
um leið myndsköpun sína. Þá
er hann stofnandi Lafleur út-
gáfunnar sem gefur út fjölda
bóka á þremur tungumálum.

– Hvernig kviknaði hug-
myndin af þessu ferðalagi?

„Ég hef lengi dáðst af Vest-
fjörðum því þeir búa enn yfir
mikið af ósnortinni náttúru og
hafa því mikið aðdráttarafl.

Mig hefur langað til að vekja
meiri athygli á því með það að
markmiði að ferðamenn komi
á svæðið í ríkari mæli. Einnig
er það persónulega skemmti-
legt fyrir mig að synda í þessari
hrikalegu náttúru auk þess sem
það er tækifæri að láta gott af
mér leiða um leið og ég syndi
þetta mér til gamans.

Þegar maður syndir svona
þreksund er best að synda einn
og fylgja sínum ryþma og að
sjálfsögðu í fylgd með bát,
sem er nauðsynlegt. Sem for-
maður Sjósundsfélagsins verð
ég að setja gott fordæmi. Ég
stofnaði félagið ásamt Birni
Lúðvíkssyni í fyrra. Síðan
hefur það verið mitt keppikefli
að ná til sem flestra sjósunds-
áhugamanna, þá sem hafa
verið að stunda sjósund víðs-
vegar um land og einnig að
hvetja fólk til að byrja að
synda. Þetta er mjög hollt
áhugamál sem styrkir ónæmis-

kerfið. Það er því mín hugsjón
að virkja sem flesta í þessu.“

– Er hægt að stunda sjósund
allan ársins hring?

„Maður hvetur nú ekki fólk
til að stunda sjósund í frosti á
veturna en maður kemst yfir
ákveðna kuldaþröskulda. Það
er alltaf kalt að fara í sjóinn en
svo bregst líkaminn strax við.
Eftir því sem maður venst
þessu verður þetta minna mál.
Vestfjarðasundið vekur von-
andi áhuga fólks á Vestfjörð-
um en ég vona einnig að það
fái ef til vill fleiri til að koma
að sjósundinu.“

Áhyggjur gleym-Áhyggjur gleym-Áhyggjur gleym-Áhyggjur gleym-Áhyggjur gleym-
ast í sjósundiast í sjósundiast í sjósundiast í sjósundiast í sjósundi

– Ert þú fyrstur til að synda
alla firðina á Vestfjörðum?

„Nei, enginn hefur synt
þessa firði. Ég ætla þó ekki að
fara á Strandirnar eða Jökul-

firði. Ég byrja í Gilsfirðinum
og enda í Bitrufirði.“

–Er sjósundið þitt helsta
áhugamál?

„Já, ég byrjaði að synda það
fyrir tveimur árum og hef verið
óstöðvandi síðan. Einnig
stunda ég mikið Sahaja jóga
sem á það sameiginlegt með
sjósundinu að maður gleymir
öllum áhyggjum og amstri
dagsins þegar maður iðkar
það.“

– Við setningu útivistarhá-
tíðarinnar Útilífverunnar tók
Benedikt sundsprett á Pollin-
um.

„Það var tækifæri fyrir mig
að kynna Vestfjarðasundið og
afla fylgis. Nú vinn ég að und-
irbúningi sundsins og stefni á
að hefja það í byrjun ágúst.
Ferðalagið krefst mikillar
skipulagningar og undirbún-
ings,“ sagði sundkappinn
Benedikt Lafleur í samtali við
blaðið.

Vill vekja athygli
á fegurð Vestfjarða
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Ólafur Sveinn Jóhannesson, forstöðumaður íþróttamiðstöðvarinnar á Tálknafirði Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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Kaupmannahöfn er lífleg Að kaupa sér kerti

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Jóna Símonía Bjarnadóttir, sagnfræðingur á Ísafirði

Fær aldrei leið á Elvis
Ég er alæta á tónlist þan-

nig að á listanum kennir ým-
issa grasa.

1. Elvis Presley
Ekki hægt að tilgreina

neitt eitt uppáhalds lag með
honum. Söngvari sem ég fæ
aldrei leið á og er þó búin að
hlusta á hann í ein 40 ár.

2. The stranger – Billy Joel
Heyrði þetta lag fyrst um

fermingu og kolféll fyrir
þessum frábæra tónlistar-
manni sem hefur fylgt mér
síðan.

3. We didn´t start

the fire – Billy Joel
Þetta lag er snild svo ekki sé
minnst á myndbandið við það.
Gott efni til að nota við sögu-
kennslu.

4. Paradise by the dash-
board light – Meat Loaf
Gamalt og gott og kemur

manni alltaf í stuð.

5. De smukke unge
mennesker – Kim Larsen

Kim er alltaf góður, frábær-
ir textar hjá honum.

6. Rumenisher Tants – Trio
Kroke (Krakow tríóið)
Lag sem kemur blóðinu á

hreyfingu  - hressilegur dans í
flutningi frábærra tónlistar-
manna.

7. Ormurinn Langi –
Dansifelagið í Havna

Þetta lag þekkja margir í
styttri og rokkaðri útgáfu en
hér er kvæðið flutt í fullri lengd
og tekur rúmar 27 mínútur í
flutningi, eitt besta partýlag
sem til er því maður getur ekki
annað en tekið dansinn.

8. Passíusálmar
– Magnea Tómasdóttir ofl.

Á þessu disk eru sálmarnir
fluttir við lög úr munnlegri og
skriflegri geymd afskaplega

róandi og falleg tónlist.

9. Jesus Christ Superstar
– kvikmyndatónlistin

Hvað annað getur maður
sagt um þessa plötu  en að hún
er frábær. Vekur mann til um-
hugsunar um manninn Jesú
Jósefsson sem kallaður var
kristur.

10. Hátíð fer að höndum
ein – Þrjú á palli

Þar sem einungis 22 vikur
eru til jólaföstu og undirbún-
ingur fyrir næstu jólasýningu
safnanna á Gamla sjúkrahús-
inu er hafinn er ekki úr vegi að

brenna eitt jólalag!  Þetta
erindi varðveittist sem
skýring í orðabók Jóns Ól-
afssonar frá Grunnavík á
18. öld. Einstaklega hátíð-
legt og kemur mér alltaf í
jólaskap – sem ég þarf
stundum á að halda löngu
fyrir jól.

Jóna Símonía
Bjarnadóttir.

Hjá Braga Magnússyni í Vélsmiðju Ísafjarðar hópast
saman margir kunnir menn á Ísafirði í kaffitímum. Er þar oft
þröng á þingi og mikið fjör. Kunnugir nefna þetta að fara í
Bragakaffi.

Eitt sinn í vor þegar margir sátu í kaffi hjá Braga Magg
kom Steinunn Magnfreðsdóttir í vélsmiðjuna með kerti úr bíl
sínum í hendinni. Hún snaraðist upp á kaffistofu til Braga og
spurði:

Áttu kerti handa mér?
Ólafur Thorarensen frá Gjögri í Árneshreppi á Ströndum

var við kaffiborðið. Hann leit upp og spurði:
Viltu hafa það snúið eða slétt?

Unaðsdalskirkja: Messa
sunnudaginn 24. júlí kl.
14:00. Prestur er sr.
Magnús Erlingsson.

Ísafjarðarkirkja: Kvöld-
messa sunnudaginn 24.
júlí kl.20:30 á léttum nót-
um. Umsjón með tónlist
hafa Þorsteinn Haukur
Þorsteinsson og Lilja
Kjartansdóttir.

Holtskirkja: Kvöldguðs-
þjónusta með léttum
söngvum sunnudaginn
24. júlí 20:30.

Afmæli – 60 áraAfmæli – 60 áraAfmæli – 60 áraAfmæli – 60 áraAfmæli – 60 ára

Í tilefni þess að ég skríð
yfir á sjötugsaldurinn 28.
júlí nk. ætla ég að halda
veislu í golfskálanum í
Tungudal laugardaginn
30. júlí. Þótt ég þykist vita
að margir verði á faralds-
fæti þessa helgi er það
von mín að fá að sjá við
þetta tækifæri sem flesta
af ættmennum, skíða-,
badminto- og golffélögum,
samstarfsfólki og öðrum
vinum og kunningjum.
Áætlað er að veislan hefjst
kl. 17:00. Um klukkustund
síðar gefst veislugestum
tækifæri á að leika 2-3
golfholur í léttum dúr, ef
veður leyfir, en að því
loknu verða bornar fram
veitingar.
Tryggvi Guðmundsson,
Móholti 7, Ísafirði.

„Uppáhaldsborgin mín er
Kaupmannahöfn. Hún er
svo lífleg og manneskjuleg.
Upplifunin að vera þar er
næstum eins og að vera
inn í stofu með öllum vinum
sínum en samt eru það
margir saman komnir að
maður fær ekki leið á nein-
um. Það er svo gaman að
sjá lífið á Strikinu og í bæn-

um, trúbadorar og listamenn
að leika listir sínar. Þá þarf
maður að passa sig hvað
maður segir í Kaupmanna-
höfn því annar hver maður
er Íslendingur og skilur hvað
maður segir.

Ég hef farið þrisvar til
Kaupmannahafnar og finn
alltaf eitthvað nýtt í hvert
sinn.“

Ásatrúarblót var haldið í
Skatnavör í Skutulsfirði á
föstudag. Ásatrú er eins og
kunnugt er upprunaleg trú Ís-
lendinga á æsi og vani, forna
guði norræna manna. Trúin
leggur áherslu á að lifa í sátt
við náttúruna. Þá halda ása-
trúarmenn fjögur höfuðblót yf-
ir árið; á vetrarsólstöðum,
sumardaginn fyrsta, fyrsta
vetrardag og Þórsdag, fimm-

tudag í tíundu viku sumars á
Þingvöllum.

Var nú haldið sumarblót í
Skatnarvör. Eyvindur P. Ei-
ríksson stjórnaði athöfninni
og tileinkaði blótið forfeðrum
okkar. Að athöfn lokinni þáðu
þeir sem vildu boð goða og
gengu að Holti í Arnardal,
grilluðu og höfðu gaman fram
eftir kvöldi.

Þá var fyrsta heiðna brúð-

kaupið sem haldið hefur verið
á Vestfjörðum í meira en 1.000
ár í Dynjandisvogi fyrir stuttu
þegar Ívar Örn Hauksson og
Unnur Sigurjónsdóttir frá
Bíldudal voru gefin saman.
Jónína K. Berg Þórsnesinga-
goði gifti og Eyvindur P. Ei-
ríksson Vestfjarðagoði aðstoð-
aði.

„Þau giftu sig í Dynjandis-
vogi í Arnarfirði á bæ þar sem

ái brúðgumans var síðasti ábú-
andinn. Þó heiðin brúðkaup
séu haldin á Íslandi þá var
þetta fyrsta brúðkaupið á Vest-
fjörðum í 1000 ár. Athöfnin
var mjög falleg og á leiðinni á
staðinn gerði svarta slagviðri
en þó var gott veður í voginum
á meðan athöfninni stóð.
Jónína Berg, sem er staðgeng-
ill Hilmars Arnar Hilmarsson-
ar allsherjargoða í fjarveru

hans, framkvæmdi athöfnina
og ég aðstoðaði“, segir Ey-
vindur P. Eiríksson Vest-
fjarðagoði í samtali við blað-
ið. Ásatrúarmenn taka mið af
því sem skrifað var á fornar
bækur og í heimsmynd og
siðaskap siðar þeirra. „Biblía“
þeirra er hin eldri Edda með
Hávamálum og völuspá. Þá
gegnir yngri Edda einnig
mikilvægu hlutverki.

Fyrsta heiðna brúðkaupið í 1000 ár
Ásatrúarblótið var haldið í Skatnavör í Arnardal á föstudag.

Framnes ÍS-708, ísrækjutog-
ari Hraðfrystihússins Gunnvar-
ar hf., lét úr höfn á mánudags-
kvöld eftir að hafa verið stopp
síðan í lok nóvember.

„Það komu tveir góðir túrar
hjá Andey sem að kveiktu í
okkur. Við setjum skipið af
stað í takmarkaðan tíma til að
byrja með og sjáum svo til hvað
verður“, segir Sverrir Pétursson
útgerðarstjóri skipstjóri.

Framnes á
veiðar á ný
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Ísafjörður

Meðvitunar-
laus eftir

líkamsárás
25 ára gamall karlmaður

var fluttur meðvitundarlaus
á sjúkrahús eftir að ráðist
var á hann í miðbæ Ísafjarð-
ar um þrjú leytið aðfaranótt
sunnudags. Tveir karlar á
þrítugsaldri voru handtekn-
ir, grunaðir um árásina. Til-
drög árásarinnar eru ókunn
en talið að maðurinn hafi
orðið fyrir hnefahöggum og
spörkum. Sá sem ráðist var
útskrifaður af sjúkrahúsi á
sunnudag.

Nóttin var erilssöm hjá
lögreglunni á Ísafirði en
margir komu saman í mið-
bænum til drykkju og urðu
sumir talsvert ölvaðir að
sögn lögreglu. Í annarri lík-
amsárás, sem varð fyrir utan
skemmtistað í bænum,
meiddist einn og var fluttur
á slysadeild. Enginn var
handtekinn vegna árásar-
innar.               – bb@bb.is

Bolungarvík

Stal bíl og
ók á staur

Lögreglan í Bolungarvík
handtók aðfaranótt sunnu-
dags, mann sem stolið hafði
bíl og keyrt á staur rétt fyrir
utan bæinn. Maðurinn, sem
grunaður er um ölvun við
akstur, var fluttur í fanga-
geymslur lögreglunnar á
Ísafirði þar sem hann var
yfirheyrður.

Þrír aðrir gistu fanga-
geymslur á Ísafirði um nótt-
ina, tveir þeirra voru hand-
teknir vegna slagsmála og
einn vegna ölvunar og ó-
spekta.              – bb@bb.is

Liðlega 200 sjómenn fórust þegar skipalest lenti í tundurduflabelti undan Straumnesi árið 1942

Minnismerki um þá sem fór-
ust afhjúpað í Neðstakaupstað

Rússneski sendiherrann af-
hjúpaði á föstudag minnis-
varða um liðlega 200 sjómenn
sem fórust þegar skipalest lenti
í tundurduflabelti undan
Straumnesi 5. júlí 1942 í
Neðstakaupstað á Ísafirði.
Þetta er gert í tilefni þess að
60 ár eru liðin frá lokum síðari
heimsstyrjaldarinnar. Við-
staddir athöfnina voru fulltrúi
frá breska sendiráðinu og
bandaríska sjóhernum auk
fulltrúa Ísafjarðarbæjar. Þá
fylgdist fjöldi bæjarbúa og
ferðamanna með en öllum var
velkomið að sækja athöfnina.
Gestirnir komu vestur með
rússnesku herskipi og lögðu
fyrr í dag blómsveig á sjávar-
flötinn nálægt staðnum þar
sem atvikið átti sér stað. Þeir
voru síðan ferjaðir í land á
Ísafjörð til að vera viðstaddir

athöfnina.
Á minnisvarðanum er áletr-

un á þremur tungumálum,
rússnesku, íslensku og ensku.
Honum hefur verið valinn
staður í námunda við húsa-
þyrpinguna í Neðstakaupstað
en þar er m.a. sjóminjasafn.

Sjómennirnir sem minnst
eru voru á skipum í skipalest-
inni QP-13 sem var á leið frá
Rússlandi. Kaupskipin voru
bandarísk, bresk og rússnesk
og sigldu undir vernd breska
flotans. Fyrir slysni sigldi
skipalestin inn í tundurdufla-
belti þegar hún var á vesturleið
út af Straumnesi. Þannig er
sagt frá atvikinu í bók Friðþórs
Eydal Vígdrekar og Vopna-
gnýr frá árinu 1997:

„Er skipalestin var talin vera
komin í námunda við Horn
um klukkan sex var stefnu

hennar breytt til suðvesturs í
átt að Straumnesi. Tveimur
klukkustundum síðar barst til-

kynning frá H.M.S. Niger þess
efnis að land hefði sést og
skipin væru stödd grunnt norð-

vestur af Horni. Skyldi skipa-
lestin breyta stefnu í vesturátt
til að komast fyrir Kögur og
Straumnes.

40 mínútum síðar tilkynnti
Niger að landsýn hefði reynst
vera borgarísjaki og skyldi
stefnunni aftur breytt til suð-
vesturs til að forðast tundur-
duflabeltið. Örskömmu síðar
sáu menn um borð í togaranum
Lady Madeleine hvar H.M.S
Niger sprakk í loft upp. Hafði
skipalestin siglt of langt til
vesturs og lent inni í syðri
enda eystra tundurduflabeltis-
ins er lagt hafði verið 1. júní
og teygði sig 50 sjómílur í
norður frá Straumnesi. [...]
Lentu fimm kaupskipanna á
tundurduflum næstum sam-
tímis Niger og sukku, þrjú skip
að auki löskuðust en náðu til
hafnar.“

– kristinn@bb.is

Rússneski sendiherrann Alexander Ranikh afhjúpar minnisvarðann.
Að baki honum stendur fulltrúi bandaríska flotans Mark Laughton kapteinn.

Heilsað að hermannasið. Ranikh sendiherra, Laughton kapteinn og fulltrúi breska sendiráðsins.

Eins hreyfils flugvél af
Cessna gerð hlekktist á í
flugtaki í fjörunni í Fljótavík
á Hornströndum á sjötta
tímanum á föstudag. Fjórir
menn voru um borð í vélinni
og sluppu þeir án meiðsla
en flugvélin er töluvert
skemmd. Að sögn lögregl-
unnar á Ísafirði er ekki vitað
um tildrög óhappsins. Full-
trúar frá Rannsóknarnefnd
flugslysa og rannsóknarlög-
reglumaður á Ísafirði flugu

á slysstað um kvöldið með
þyrlu Landhelgisgæslunnar.

Illa gekk hjá Landhelgis-
gæslunni þegar reynt var að
hífa vélina um borð í varð-
skipið Óðinn, þar sem spaðar
þyrlunnar komu flugvélinni á
mikla hreyfingu. Gæslunni
tókst þó ætlunarverk sitt og
var komið með flugvélina til
Ísafjarðar daginn eftir, þaðan
sem hún var flutt til Reykja-
víkur með flutningabifreið.

– bb@bb.is
Varðskipið Óðinn kom með flugvélina til Ísafjarðar þaðan

sem hún var flutt með flutningabifreið til Reykjavíkur.

Ásmundur Guðnason,
flugmaður vélarinnar

fylgdist með þegar vélin
var hífð á land á Ísafirði.

Eins hreyfils Cessna flug-
vél hlekktist á í Fljótavík
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