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Mjög vel heppnað Unglingalandsmót Ungmennafélags Íslands á Ísafirði

Milli 5 og 6 þúsund manns
á tjaldsvæðinu í Tungudal

Um 1200 ungmenni kepptu
á Unglingalandsmóti UMFÍ á
Ísafirði um liðna helgi. Þótti
mótið takast afar vel og segja
aðstandendur þess aðstæður
allar á Ísafirði hafa verið eins
og best verður á kosið. Talið

er að á milli 5 til 6 þúsund
gestir hafi gist tjaldsvæði
mótsins í Tungudal. Fjölmarg-
ir ferðamenn að auki lögðu
leið sína í bæinn til að fylgjast
með mótinu og gistu víða um
norðanverða Vestfirði. Aldrei

áður hefur svo fjölsóttur
mannfagnaður verið haldinn
á Ísafirði.

Keppni á Unglingalands-
mótinu hófst á föstudag en
um kvöldið var mótið sett að
viðstöddum forseta Íslands.

Boðið var upp á fjölbreytta
afþreyingu alla helgina.
Kvöldvökur á hátíðarsvæði á
Eyrartúni voru vel sóttar en
þar léku m.a. hljómsveitirnar
Á móti sól, BMX og Apollo.
Mótinu var slitið með veglegri

lokahátíð og flugeldasýningu
á sunnudagskvöld.

Nánar er sagt frá Unglinga-
landsmótinu í máli og mynd-
um á innsíðum blaðsins.

kristinn@bb.is

Meðal þess sem Dorrit Moussaieff forsetafrú gerði sér til skemmtunar á Ísafirði um helgina var að bregða sér á sjóskíði á Pollinum og naut
hún þar aðstoðar ísfirskra kajakmeistara. Dorrit var dregin af sjóþotu og stóð sig af stakri snilld. Þetta mun ekki hafa verið í fyrsta sinn sem
Dorrit leikur sér á sjóskíðum en hins vegar í fyrsta skiptið sem hún leikur þessa list norður við heimskautsbaug. Sjá fleiri myndir á bls. 4.
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Ekki verður annað sagt en að veðurguðirnir hafi verið hliðhollir keppendum og
fjölmennu fylgdarliði þeirra á Unglingalandsmóti UMFÍ, sem fram fór í Ísafjarðarbæ
um verslunarmannahelgina. Og víst er um það, að lokadagur hátíðarinnar, sem lauk
með mikilfenglegri flugeldasýningu um miðnætti, mun vera viðstöddum lengi í
minni. Virðulegir eldri borgarar höfðu á orði að annar eins fólksfjöldi og  fylgdist með
flugeldasýningunni og önnur eins stemmning og þar ríkti, hefði ekki verið í bænum
síðan á hundrað ára afmæli kaupstaðarins 1966.

Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, Dorrit Moussaieff, forsetafrú, og
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra, voru heiðursgestir við setningarathöfn Ungl-
ingalandsmótsins, sem er afgerandi fjölmennasta íþróttamót, sem hér hefur verið
haldið. Þótti mörgum hápunktur þeirrar athafnar vera er Gunnar Pétursson, lands-
þekktur skíðamaður, margfaldur Íslandsmeistari í skíðagöngu, Olympíufari og oftsinnis
þátttakandi í Vasa göngunni, síðast í vetur að leið á áttræðis aldri, tendraði mótseldinn.

Þótt ef til vill þyki hátíðlegt að tala um Unglingalandsmótið sem frjálsíþróttamót
er staðreynd, að slík mót hafa ekki farið fram á Ísafirði svo áratugum skiptir. Um
miðja síðustu öld voru þau árviss viðburður, háðar voru bæjarkeppnir í frjálsum

íþróttum milli Ísafjarðar og Siglufjarðar. Ísfirðingar áttu marga góða íþróttamenn á
þessum árum. Meðal þeirra voru menn sem síðar urðu í fremstu röð hérlendra íþrótta-
manna og kepptu margsinnis fyrir Íslands hönd erlendis. Með aðstöðunni sem nú hef-
ur verið búin æskufólki hér í bæ á íþróttasvæðinu á Torfnesi má vænta að þráðurinn
sem slitnaði fyrir löngu síðan verði knýttur á ný. Langþráður draumur þeirra sem
áhuga hafa fyrir íþróttum af þessu tagi hefur ræst. Nýi gerfigrasvöllurinn er stórt
skref fram á við fyrir iðkendur vinsælustu íþróttagreinar heims. Vel hefur tekist til
með íþróttasvæðið, þótt sitthvað vanti til að þar sé unnt að takast á við stærri við-
fangsefni. Það sem öllu máli skiptir er, að með umbótunum á Torfnesi hefur æsku
bæjarfélagsins verið búin góð aðstaða til hollra og mannbætandi leikja, sé rétt á
málum haldið.

Enginn vafi er á því að Unglingalandsmót UMFÍ var jákvæð og góð lyftistöng fyrir
íþróttalíf í bænum. Og mikilvæg auglýsing fyrir bæjarfélagið. Verulegur hluti þeirra
gesta sem komu til bæjarins af þessu tilefni höfðu ekki komið hér áður. Vonandi hafa
þeir, sem aðrir, farið heim með góðar minningar, fullvissir um að hingað er gott að
koma, hér er gott að vera og margt að sjá. s.h.

Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður og fulltrúi í sjávarútvegsnefnd Alþingis

Afstaða sjávarútvegsráðherra
ekki áfall fyrir línuívilnun

Einar Kristinn Guðfinns-
son, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í Norðvesturkjör-
dæmi og einn þriggja fulltrúa
kjördæmisins í sjávarútvegs-
nefnd Alþingis, segir ummæli
sjávarútvegsráðherra um að
gera þurfi lagabreytingar til
að koma á línuívilnun ekki
áfall fyrir stuðningsmenn
hennar. „Ég hef frá upphafi
verið frekar vantrúaður á að

það sé hægt að fara af stað
með línuívilnun án þess að
breyta lögum. Þess vegna
kemur niðurstaða ráðherra
mér í sjálfu sér ekki á óvart.
Menn hafa talað um að hægt
væri að koma á línuívilnun
með því að láta hana yfirtaka
byggðakvótann. Sjálfur hef ég
ekki verið sannfærður um að
það geti gengið eftir, einfald-
lega í ljósi lagatextans“, segir

Einar.
Guðmundur Halldórsson,

formaður Smábátafélagsins
Eldingar á norðanverðum
Vestfjörðum, hefur sagt það
vera svik við samþykktir
stjórnarflokkanna og stjórnar-
sáttmálann verði línuívilnunin
ekki tekin upp.

„Aðalatriði málsins er að
menn ætla sér að stefna á línu-
ívilnum“, segir Einar K. Guð-

finnsson. „Ég held sjálfur að
það sé mjög heppileg og góð
leið fyrir byggðirnar. Þannig
held ég að niðurstaða ráðherra
sé ekki vísbending um að
menn ætli að hverfa frá línu-
ívilnun, það er öðru nær. Það
hefur komið fram hjá ráðherr-
anum sjálfum að sú leið hafi
mjög marga kosti.“

Aðspurður segist Einar gera
ráð fyrir að sjávarútvegsráð-

herra leggi fram hugmynd að
frumvarpi til breytinga á fisk-
veiðistjórnunarlögunum þegar
Alþingi kemur saman í haust.
„Síðan þurfa stjórnarflokkar-
nir að koma sér saman um
málið og um leið og sú sátt er
komin ætti sjálf lagasetningin
ekki að taka langan tíma“,
sagði Einar Kristinn.

– kristinn@bb.is

Vísindaveiðar á hrefnu hefjast í þessum mánuði

Konráð klár með skutulinn
Konráð Eggertsson hrefnu-

veiðimaður á Ísafirði segist til-
búinn að halda til hvalveiða á
bát sínum Halldóri Sigurðs-
syni ÍS. Sjávarútvegsráðu-
neytið tilkynnti í gær að í þess-
um mánuði verði hafist handa
við hvalveiðar í vísindaskyni
samkvæmt tveggja ára rann-
sóknaáætlun Hafrannsókna-
stofnunar. Ákveðið er að
veiddar verði 38 hrefnur í
þessum mánuði og hinum
næsta. „Félag hrefnuveiði-
manna mun sjá um þessar
veiðar og ég verð með einn af
þeim bátum. Byssan er á sín-
um stað og tilbúin til notkunar.
Hún hefur verið tákn um hval-
veiðar alla tíð frá því þær voru
lagðar af“, sagði Konráð.

Sjávarútvegsráðuneytið
segir, að þótt ekki sé um stór-
tækar veiðar að ræða sé engu
að síður verið að brjóta blað í
sögu hvalveiða við Ísland með
þessari ákvörðun. Engar hval-
veiðar hafa verið stundaðar hér
við land síðan árið 1989.

Ráðuneytið segir ennfremur
að um hvalveiðar í vísinda-
skyni sé að ræða sem öll

aðildarríki Alþjóðahvalveiði-
ráðsins hafi skýlausan rétt til
að stunda samkvæmt 8. gr.
stofnsamnings ráðins. Þessum
rétti fylgi sú skuldbinding að
nýta afurðir hvalanna sem eru
veiddir.

Meginmarkmið Hafrann-
sóknastofnunar í tengslum við
fyrirhugaðar vísindaveiðar er
að kanna betur hlutverk hrefnu
í vistkerfi hafsins í kringum
Ísland. Í tilkynningu sjávarút-
vegsráðuneytisins er sagt ljóst

að nytjafiskar séu hluti af fæðu
hrefnu en samspil fiska og
hrefnu í vistkerfinu sé lítt
þekkt. Í ljósi mikilvægis sjáv-
arútvegs fyrir Ísland sé nauð-
synlegt að hafa góðar vísinda-
legar upplýsingar um áhrif

hrefnu á afrakstur nytjastofna
og að geta sett hrefnu með
fullnægjandi hætti inn í fjöl-
stofnalíkön. Rannsóknirnar
hafi jafnframt önnur markmið
sem m.a. varði líffræði hrefnu
og erfðafræði. –kristinn@bb.is

Konráð Eggertsson er klár í slaginn.
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Andstaða við stækkun friðlands á fundi með umhverfisráðherra

Ráðherra fært bólgueyðandi krem
Um fjörutíu manns sóttu

kaffifund með Siv Friðleifs-
dóttur umhverfisráðherra í
Dalbæ á Snæfjallaströnd í síð-
ustu viku en tilgangur fundar-
ins var að fá ráðherra til að
kynna hugmyndir um stækkun
friðlandsins við norðanvert
Ísafjarðardjúp og um leið að
fá fram skoðanir heimamanna
á þeim.

Ingólfur Kjartansson hjá
ferðaþjónustunni í Dalbæ seg-
ir að skoðanir ráðherra um
stækkun friðlandsins fari ekki
saman við skoðanir heima-
manna. Allmargir tóku til máls

m.a. Jónas Helgason í Æðey,
Indriði Aðalsteinsson á
Skjaldfönn, Þórður Halldórs-
son á Laugalandi og Jens
Kjartansson einn eigenda
Tyrðilmýrar en af máli þeirra
mátti glöggt ráða mikla and-
stöðu við framkomnar hug-
myndir um stækkun friðlands.

Að sögn Ingólfs tók ráð-
herra mjög skýrt fram að alls
ekki stæði til að taka ákvarð-
anir í andstöðu við hagsmuna-
aðila og landeigendur og voru
fundarmenn ánægðir með þá
yfirlýsingu ráðherrans. Hall-
dór Halldórsson bæjarstjóri í

Ísafjarðarbæ, kynnti hvernig
Ísafjarðarbær hefur staðið að
gæslu Hornstrandafriðlands-
ins, en Ísafjarðarbær og Um-
hverfisráðuneytið gerðu sam-
komulag sín á milli á vormán-
uðum um að Ísafjarðarbær
hefði umsjón með friðlandinu.

Í lok fundarins færðu hús-
ráðendur í Dalbæ ráðherra
krukku með bólgueyðandi
kremi með von um að það
gagnaðist henni í komandi bar-
áttu vegna rjúpnaveiðibanns
og friðlanda. Kremið er vest-
firsk framleiðsla og nefnist
Villimey.      – kristinn@bb.is Siv Friðleifsdóttir og Halldór Halldórsson á fundinum.
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Ómar G. Ellertsson, Hjallavegi 14, Ísafirði    kr. 1.590.919.-
Andri Konráðsson, Túngötu 1, Ísafirði    kr. 1.584.859.-
Gunnar Albert Arnórsson, Fagraholti 7, Ísafirði    kr. 1.583.867.-
Guðni Ársæll Sigurðsson, Hafnarstræti 14, Ísafirði    kr. 1.559.517.-
Páll Halldórsson, Hlégerði 3, Hnífsdal    kr. 1.510.746.-
Hallgrímur Kjartansson, Miðtúni 23, Ísafirði    kr. 1.500.351.-
Jón Árnason, Mýrum 10, Patreksfirði    kr. 1.449.403.-
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Þórður Júlíusson, Seljalandsvegi 78, Ísafirði    kr. 1.333.547.-
Ásgeir Guðbjartsson, Túngötu 9, Ísafirði    kr.    329.430.-
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Greiðendur hæstu gjalda í umdæmi Skattstjórans á Vestfjörðum

Bragi Geir Gunnarsson á Tálkna-
firði skattakóngur Vestfjarða

Bragi Geir Gunnarsson, út-
gerðarmaður á Tálknafirði
greiðir hæstu gjöld einstakl-
inga í umdæmi Skattstjórans
á Vestfjörðum, tæplega 8,3
milljónir króna. Rétt á eftir
kemur Jón Björgvin G. Jóns-
son, læknir á Patreksfirði með
tæpar 8,2 milljónir. Þá koma
ísfirsku læknarnir Þorsteinn
Jóhannesson, sem greiðir rúm-
ar 6,5 milljónir, og Guðni Ár-
sæll Sigurðsson sem greiðir
tæpar 5,3.

Í fimmta sæti listans er
Jakob Valgeir Flosason, út-
gerðarmaður í Bolungarvík

með tæpar 5,3 milljónir króna
í heildargjöld, þá kemur Íris
Sveinsdóttir, læknir í Bolung-
arvík með 5,1 milljón og Odd-
ur Jakob Bjarnason á Ísafirði
með rúmar 5 milljónir. Andri
Konráðsson læknir á Ísafirði
greiðir einnig rúmar 5 millj-
ónir í heildargjöld, þá kemur
Gunnar Arnórsson skipstjóri
á Ísafirði með tæpar 4,7 millj-
ónir og Hallgrímur Kjartans-
son læknir á Ísafirði er tíundi
hæsti gjaldandinn á Vestfjörð-
um með heildargjöld upp á
tæpar 4,6 milljónir króna.

Ef litið er til tekjuskatts, fjár-

magnstekjuskatts og sérstaks
eignaskatts er listi hæstu greið-
enda mjög áþekkur en þar
trónir Bragi Geir Gunnarsson
á toppnum með rúmar 8,1
milljón, næstur kemur Jón
Björgvin G. Jónsson með tæp-
ar 5,6 milljónir og þá Oddur
Jakob Bjarnason tæpar 4,9
milljónir króna. Hæst útsvar
greiðir Jón Björgvin G. Jóns-
son, rúmar 2,5 milljónir, þá
kemur Þorsteinn Jóhannesson
sem greiðir tæpar 2 milljónir
og Íris Sveinsdóttir sem greiðir
rúmar 1,6.

Þórður Júlíusson fyrrv. út-

gerðarmaður á Ísafirði greiðir
lang hæstan eignarskatt ein-
staklinga á Vestfjörðum rúmar

1,3 milljónir króna. Öðru og
þriðja sætinu deila hjónin Ás-
geir Guðbjartsson skipstjóri

og Sigríður Brynjólfsdóttir
sem greiða hvor um sig rúmar
300 þúsund. – kristinn@bb.is

Enska skemmtiferðaskipið Saga Pearl lagðist að bryggju á Ísafirði á níunda tímanum
í gærmorgun en hélt aftur úr höfn síðdegis. Farþegar skipsins voru 280 talsins, flestir
þeirra breskir eða bandarískir. Skipið hefur ekki komið áður til Ísafjarðar. „Þeir ætluðu
að koma tveimur dögum fyrr en töfðust vegna slæmra veðurskilyrða milli Skotlands og
Íslands“, sagði Kristján Jónsson, sem annast móttöku skemmtiferðaskipa fyrir Ísafjarð-
arhöfn.                                                                                                     – halfdan@bb.is

Saga Pearl til Ísa-
fjarðar í fyrsta sinn
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Ný flokkunar- og sam-
valsvél Póls hf. til Chile

Einar Halldórsson á Kolfinnustöðum dregur forsetafrúna á sjóskíðum um Pollinn á Ísafirði.

Dorrit á sjóskíð-
um á Ísafirði

Forsetahjónin herra Ól-
afur Ragnar Grímsson og

frú Dorrit Moussaieff voru
við setningu Landsmóts

UMFÍ á Ísafirði á föstudag
og dvöldust síðan á Ísafirði
alla landsmótshelgina. Þar

var forsetinn á gamalkunn-
um slóðum enda fæddur
við Túngötuna á Ísafirði,

rétt við útihátíðarsvæði
bæjarins á Eyrartúni.
Eins og fram kemur á

forsíðunni brá Dorrit sér á

sjóskíði á Pollinum á
Ísafirði. Hún var dregin af

sjóþotu og stóð sig með
stakri prýði enda ljóslega
ekki byrjandi í íþróttinni.

Hins vegar mun hún
hingað til hafa iðkað list
þessa í hlýrri höfum en
norður við heimskauts-

baug. Ljósmyndari
blaðsins tók meðfylgjandi
myndir af forsetafrúnni á

sjóskíðum á Ísafirði.
– hlynur@bb.is

Einar Halldórsson aðstoðar Dorrit við að komast í nýjan
flotbúning. Forsetinn fylgist spenntur með.

Forsetafrúin kemur að landi í Suðurtanganum eftir góða ferð um Pollinn.

Þórir Þrastarson heldur á forsetafrúnni til sjávar.

Póls hf. á Ísafirði hefur í samstarfi við fyrirtækið AST og
eiganda þess, Carlos Leonard Gajardo, selt nýja flokk-

unar- og samvalsvél til Chile. Vélin kostar á áttundu
milljón króna. Að sögn Harðar Ingólfssonar var vél svip-

aðrar gerðar sett upp hjá fisk-vinnslunni Kambi á Flat-
eyri og þróuð frekar í samstarfi við starfsmenn fyrirtæk-

isins. „Hún var frumsmíðuð í samstarfi við þá, en vélin
sem við vorum að senda frá okkur núna er bæði stærri

og fullkomnari“, segir Hörður. „Þá höfum við gert samn-
ing upp á frekari sölu flokkara til í Chile.“ –halfdan@bb.is

Níu holu golfvöllur að
Hlíð í Álftafirði

Meðal golfáhugamanna í Súðavík eru uppi hugmyndir
um að koma upp níu holu golfvelli á jörðinni Hlíð, rétt

innan við Langeyri í Álftafirði. Jón Ragnarsson, eigandi
jarðarinnar, tekur fram að málið sé allt á frumstigi. „Það

er mikill áhugi fyrir golfi í Súðavík og samhliða þeirri
skógrækt sem verið er að ráðast í, finnst mér mjög

spennandi að hanna golfvöll í framhaldinu. Þannig væri
hægt að gróðursetja skjólbelti með tilliti til brauta. Mér

sýnist líka vanta golfvelli alls staðar, þannig að ég held að
þetta sé alls ekki slæm hugmynd“, segir Jón. –halfdan@bb.is

Bílaumferð um Ísa-
fjarðardjúp eykst

Umferð í Ísafjarðardjúpi yfir sumarmánuðina virðist
hafa aukist milli áranna 2002 og 2003. Umferðarteljari í
Ögri taldi alls 4.984 bíla í júní mánuði í fyrra, að meðal-
tali 166 á dag. Í júní í ár voru bílarnir alls 5.267, eða 176

að meðaltali á dag og er þetta aukning um 6%. Í fyrra
voru bílarnir fyrstu 29 daga júlí mánaðar 8.089 talsins,

eða 279 á dag og hefur umferð um Ögur í júlí því aukist
um 3,2% á milli ára. Þegar það sem af er sumri er borið

saman við sama tíma í fyrra má sjá að rúmlega 13.600
bílar hafa farið um Ögur.  – halfdan@bb.is
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Shiran Þórisson, markaðs-
ráðgjafi hjá Atvinnuþróunar-
félagi Vestfjarða, segir frum-
kvöðla og fyrirtæki á Vest-
fjörðum vakandi fyrir mögu-
leikum átaks ríkisstjórnarinnar
til nýsköpunar á landsbyggð-
inni. Byggðastofnun auglýsti
í vor eftir umsóknum um
hlutafjárkaup af sinni hálfu og
hefur 350 milljónir til ráðstöf-
unar. Umsóknarfrestur fyrir
fyrirtæki í sjávarútvegi og iðn-
aði er þegar liðinn. Í lok þessa
mánaðar rennur út umsóknar-

frestur fyrir fyrirtæki á sviði
ferðaþjónustu.

„AtVest kom að umsókn
tveggja starfandi fyrirtækja í
iðnaði og jafnframt unnum við
að umsóknum vegna tveggja
viðskiptahugmynda sem
þykja álitlegar. Ég veit líka til
þess að nokkrir aðilar í sjávar-
útvegi sendu inn umsóknir og
meðal annars kom ein til yfir-
lestrar hjá AtVest. Þetta eru
mjög góð viðbrögð, menn eru
greinilega vakandi og vita
hvaða möguleikar eru í boði“,

segir Shiran.
Byggðastofnun ætlar sér

a.m.k. mánuð til að fara yfir
innkomnar umsóknir. Stofn-
unin áskilur sér jafnframt rétt
til að óska eftir frekari upplýs-
ingum og hafa umsóknir leng-
ur til meðferðar.

Shiran telur líklegt að sam-
keppni verði hörð um það fé
sem er í boði. „Þetta eru pen-
ingar sem ekki er auðvelt að
sækja en ætti að vera mikil
eftirspurn eftir. Í gegnum
hlutafjárþátttöku Byggða-

stofnunar fá menn þolinmótt
fjármagn sem víða er skortur
á.“

Þótt mismunandi umsókn-
artímabil séu eftir atvinnu-
greinum segir Shiran að skipt-
ing fjárins sé ekki eyrnamerkt
hverri atvinnugrein fyrir sig.
„Byggðastofnun fer yfir um-
sóknirnar og velur þær bestu
úr. Ef fleiri vænlegar umsóknir
eru í einni grein en annarri, þá
verður einfaldlega meira fé
veitt til þeirrar greinar“, sagði
Shiran.         – kristinn@bb.is

Vestfirðingar vakandi
fyrir möguleikunum

Hlutafjárkaup Byggðastofnunar á landsbyggðinni

Bolungarvík og Ísafjarðarbær

Sameining
ekki á dagskrá

Einar Pétursson bæjar-
stjóri í Bolungarvík segir
sameiningu við Ísafjarð-
arbæ ekki á dagskrá en
heldur ekki útilokaða í

framtíðinni. „Bolvíkingar
eru alls ekki tilbúnir í

sameiningu eins og stað-
an er í dag en þetta er

ekkert útilokað til lengri
framtíðar. Menn svara

þessari spurningu ekki í
eitt skipti fyrir öll og loka
síðan alfarið fyrir þá um-

ræðu. En þá yrði að
skoða hvað ætlunin væri
að fá út úr slíkri samein-

ingu, hvort það væri
fjárhagslegur ávinningur

í rekstri eða aðrir þætt-
ir“, segir Einar. Sveitar-
félögin á norðanverðum
Vestfjörðum, Bolungar-

víkurkaupstaður, Ísa-
fjarðarbær og Súðavík-

urhreppur, hafa með sér
töluvert samstarf, t.d.

reka þau sameiginlega

barnaverndarnefnd.
„Ég held að menn ættu

fyrst og fremst að horfa
á það í dag að eiga gott

og náið samstarf, það er
alltaf til bóta. Það þarf

ekki sameiningar
sveitarfélaga til að menn

vinni saman á þessu
svæði, það þarf bara smá

jákvæðni“, sagði Einar.
kristinn@bb.is

Einar Pétursson.

Metbókanir hjá lög-
reglunni á Ísafirði

359 verkefni eru skráð í dagbók lögreglunnar á Ísafirði í
nýliðinni viku. Er þar slegið met í bókunum, segir í til-

kynningu frá lögreglunni. Þrjár minni háttar líkamsár-
ásir voru kærðar til lögreglunnar á Ísafirði um helgina.
Engin þeirra tengist unglingalandsmóti UMFÍ. 25 öku-

menn voru kærðir fyrir of hraðan akstur, tveir fyrir
meinta ölvun við akstur.  Þar sem alla helgina stóð yfir

sameiginlegt eftirlit allra embættanna á Vestfjörðum og í
Búðardal komu mörg útköll til lögreglunnar á Ísafirði

varðandi umferð og ýmsa aðstoð – hlynur@bb.is

Magnús Gautur sigr-
aði í holukeppni GB

Magnús Gautur Gíslason frá GÍ sigraði holukeppni
Golfklúbbs Bolungarvíkur sem fram fór á Syðridalsvelli

á laugardag. Í öðru sæti var Bjarni Pétursson frá GBO
en Unnsteinn Sigurjónsson (GBO) varð þriðji og Sigurð-
ur Óskar Waage frá Golfklúbbnum Kyli fjórði. Rúmlega

30 kylfingar mættu til leiks að þessu sinni og datt helm-
ingur þeirra út í fyrstu umferð eftir að hafa leikið 9 hol-

ur. Þeir sem komust lengst áfram í mótinu léku alls 45
holur og er ljóst að gott úthald þarf til að halda einbeitn-

ingu svo lengi. – kristinn@bb.is

Áfengi gert upptækt
hjá unglingum

Aldrei áður hefur lögreglan á Ísafirði haft afskipti af eins
mörgum ungmennum vegna meðferðar þeirra á áfengi

eins og um nýliðna helgi, að því er fram kemur í dagbók
lögreglunnar. Í tuttugu tilfellum hafði lögreglan slík af-

skipti af um 50 ungmennum og lagði hald á um 100 bjór-
flöskur og bjórdósir. Auk þess var lagt hald á nokkrar

flöskur af áfengi.Nokkrir aðilar voru með áfengi á hátíð-
arsvæði UMFÍ á Ísafirði og í áhorfendastúku við leik-

vang. Var þeim öllum vísað frá. Þar með eru taldir full-
orðnir einstaklingar sem voru með áfengi. –hlynur@bb.is

Hörður Guðmundsson,
flugstjóri og forsvarsmaður
Flugfélagsins Ernis, fékk
höfðinglegar móttökur er hann
lenti á Ísafjarðarflugvelli á
nýrri Cessna 441 Conquest vél
félagsins í síðustu viku. Hörð-
ur var að flytja erlenda við-
skiptamenn til svæðisins og
segir mjög gaman að vera
kominn aftur til Ísafjarðar.

„Nú er maður aldeilis á
heimaslóðum. Í gær (mánudag
í síðustu viku) vorum við á
vélinni á Grænlandi, en í dag
erum við á Ísafirði. Þetta er í
fyrsta skipti í mörg ár sem ég
kem hingað í atvinnuskyni, en
hef að vísu komið nokkrum
sinnum á minni eigin flugvél,
nú síðast í vor. Ég lifi í vel-
lystingum hjá Jóni vini mínum

í flugvallarsjoppunni, en hann
og fleiri tóku á móti mér með
tertu og fíneríi“, segir Hörður.

Aðspurður segist hann ekki
hafa athugað möguleika á því
að annast sjúkra- og áætlunar-
flug á Vestfjörðum í vetur.
„Vélin væri náttúrlega tilvalin
í slíkt. Hana er mjög gott að
hlaða og afhlaða og hún er
ekki nema hálftíma suður,

heldur fljótari en Metróinn“,
segir Hörður.

Vélin tekur níu farþega og
er búin hverfihreyflum (turbo
prop) og jafnþrýstibúnaði og
kostaði um 1 milljón banda-
rískra dollara eða liðlega 70
milljónir íslenskra króna.

halfdan@bb.is

Hörður Guðmundsson flugstjóri fékk höfðinglegar móttökur

„Nú er maður aldeilis á heimaslóðum“

Hörður Guðmundsson og Friðrik Ottesen aðstoðarflugmaður við nýju vélina á Ísafjarðarflugvelli.

Hörður segir vélina henta vel til sjúkraflugs, meðal annars
vegna stórrar hurðar hennar.
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maður vikunnar

Nafn: Elvar Logi Hannesson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Bíldudal 4.02.1971.
Atvinna: Leikari, leikstjóri og vert á Langa Manga.
Fjölskylda: Konan mín heitir Marsibil Guðbjörg Krist-
jánsdóttir og saman eigum við þrjár valkyrjur, Þórunni
Sunnevu, Heiði Emblu og Öldu Iðunni.
Helstu áhugamál: Leiklist, listir og kaffi.
Bifreið: Tólf ára eðalvagn að gerðinni Mitsúbissí.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Er ekki mikill bíla-
kall en væri alveg til í að eiga eina Bjöllu.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Flugmaður eins og Vilhjálmur heitinn Vilhjálmsson
söngvari sem var í miklu uppáhaldi hjá mér. Var meira
að segja svo heppinn að hitta hann einu sinni þegar
hann flaug vestur á Bíldudal og drakk kaffi heima í
Birkihlíðinni.
Uppáhalds matur? Crépes pönnukökur en það vill
svo skemmtilega til að þær fást á Langa Manga.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Þjóðarréttur
Skota, Hages, eða hvað það nú aftur heitir. Átti að
vera eins og íslenska slátrið en ég hef sjaldan átt jafn
erfitt með að klára af disknum en gerði það nú samt
enda alinn upp við að klára matinn af diskinum.
Uppáhalds drykkur? Ölið smakkast nú alltaf vel en
kaffið er ennþá betra.
Uppáhalds tónlist? Flest virkar vel á mig, þó lítið
fyrir nýja poppið. Gömul íslensk músík, Vilhjálmur,
Ellý og Co eru oft undir geislanum, einnig ýmis kvik-
myndatónlist.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Nokkuð síðan
ég hætti að stunda sportið. En auðvitað er það félag-
ið hér í bæ og svo verð ég nú líka að koma mínu
gamla félagi ÍFB á Bíldudal líka að.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Horfi mjög lítið á sjón-
varp, en þó fannst mér fjarska ljúft að leggjast upp í
sófann og horfa á Silfur Egils. Einnig reyni ég að sjá
íslenskar kvikmyndir og sjónvarpsleikrit.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is er upphafssíðan, svo
fer ég oft inn á Arnfirðingavefinn og á leiklist.is sem er
vefur Bandalags íslenskra leikfélaga, skollans góður
vefur.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Erfitt að velja
á milli mynda meistara Chaplins sem er í miklu uppá-
haldi hjá familíunni. Segjum bara Gullæðið.
Fallegasti staður hérlendis? Það er auðvitað ætt-
aróðalið Krosseyri í Arnarfirði.
Fallegasti staður erlendis? Eyja í Eistlandi sem
heitir Hyuma. Dvaldi þar fyrir nokkrum árum á sveit-
asetri.
Ertu hjátrúarfull(ur)? O, já.
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottaburstinn.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Vinna
með skemmtilegu fólki að skemmtilegum verkefnum.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óheiðarleiki. Fer robboðslega í taugarnar á mér og
ég held að ég þurfi ekki að útskýra hvers vegna.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Slappa af
með familíunni. Fer t.d. eitthvað út í náttúruna, burt
frá ys og þys.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já, og þeir eru eiginlega í fleirtölu. Vona að ein-
hverjir þeirra rætist.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Það er ansi margt. Til að nefna eitthvað þá vildi svo
óheppilega til þegar ég dvaldi í fyrsta sinn heima hjá
tengdaforeldrum mínum að ég var búinn að fá mér
aðeins of mikið neðan í því og leið svo fjári illa um
nóttina. Og það sem verra var að konan var búin að
lýsa kauða sem miklum reglumanni, en ég held samt
að þau séu búin að fyrirgefa mér þetta.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Svo sem erfitt að koma öllu því í fram-
kvæmd sem manni langar að breyta en ég hefði ekk-
ert á móti því að bæta nokkrum millum inn í okkar
góða menningarlíf.
Lífsmottó? Stattu á þínu og gerðu þitt besta.

Sælkerar vikunnar
eru Sigríður Helgadóttir og

Friðfinnur Sigurðsson á Þingeyri

Fiskisúpan
 hennar mömm

Meistari
Chaplin

er í miklu
uppáhaldi

Okkur finnst rétt að deila með ykkur uppskrift að fiskisúpu
sem okkur finnst frábær. Þessi súpa er bæði í senn, létt og
kröftug. Hún er góð tilbreyting frá grillmatnum núna í hitan-
um en einnig er hún fullboðleg til hátíðabrigða. Sjálfsagt má
nota í hana margskonar fiskmeti eftir smekk hvers og eins.
Yfirleitt notuðm við ýsu eða lúðu, og rækjur.

400 g fiskur
200 g rækjur
4-5 stórir laukar
1-2 hvítlauksrif
1 dós niðursoðnir sveppir (400 g með safa)
1 dós niðursoðnir tómatar
2 msk matarolía
1 msk karrý
2 tsk svartur pipar
2 saffran þræðir
2 tsk turmeric
½ l kjúklingasoð eða ½ flaska af þurru hvítvíni
½ l vatn
2 lárviðarlauf
knippi af ferskri steinselju
salt eftir smekk
sítrónusafi
matarolía

Brytjið fiskinn í smáa teninga og kreystið sítrónusafa yfir,
geymið í kulda. Saxið lauk og hvítlauk í stórann pott og

mýkið í olíu (má ekki brúna). Setjið síðan pipar, karrý,
saffran og turmeric saman við og hrærið vel. Næst eru settir
út í tómatar, sveppir, kjúklingasoð (eða hvítvín), vatn og
lárviðarlauf. Þetta er látið sjóða í 5 mínútur.

Að lokum eru rækjurnar og síðan fiskurinn settur út í súp-
una þegar hún er við suðumark. Látið suðuna koma upp
aftur en takið síðan pottinn af hellunni. Stráið steinselju yfir
og saltið að vild. Lokið pottinum og látið hann standa í 5-8
mínútur.

Varist að hræra því þá fer fiskurinn í sundur og passið að
ofsjóða ekki. Gott er að bjóða með snittubrauð með osti,
hvítlauksbrauð úr Gamla bakaríinu eða partýbrauð frá
Bakaranum.

Við skorum á Þingeyringinn Sunnu Mjöll Sigurðardóttur,
sem nú býr í Hnífsdal, að koma með eina góða næst.

Arnar Geir Hinriksson lögmaður á Ísafirði

Skorar á Veðurstofuna að
halda áfram hrakviðrisspám

Arnar Geir Hinriksson lög-
maður á Ísafirði hefur ritað
Veðurstofu Íslands símbréf þar
sem hann skorar á stofnunina
að halda endilega áfram hrak-
viðrisspám sínum fyrir Vest-
firði.

„Þið eruð búnir að spá hér
leiðindaveðri alla vikuna en
það hefur verið hér sól og blíða
alla daga og nú vaknar maður
kl 5 að morgni í heiðríkju hér
á Ísafirði. Það virðist vera að-
alreglan hjá ykkur að spá hér

leiðinlegra veðri heldur en
raun verður á“, segir Arnar í
bréfi sínu. Þess má geta að
þegar þetta er ritað er hæglætis
veður á Ísafirði, hlýtt en nokk-
uð skýjað þó sól bregði fyrir.

Vitnar Arnar til sögu af sam-
skiptum Þorkels Sigmunds-
sonar, eða Kela trillukrarls, í
Bolungarvík og Magnúsar
Jónssonar veðurstofustjóra.
Fer hún hér eftir í heild sinni:

„Eitt sinn var Keli fenginn
til að skutla Magnúsi, veður-

stofustjóra, á trillu sinni norð-
ur að Horni. Tóku þeir félagar
tal saman. Varð þá Kela að
orði. Þú ert nú skárri en þeir
flestir hinna, þú hefur þó einu
sinni spáð rétt. Nú hvenær var
það? Spurði veðurstofusstjóri
spenntur. Þú varst í útvarps-
viðtali skömmu fyrir jól og
sagðir þá: nú líður að vetrar-
sólstöðum og fer þá sól senn
að hækka á lofti,“ segir Arnar
Geir í bréfi sínu.

– kristinn@bb.isArnar Geir Hinriksson.

Könnun umferðarfulltrúa Vestfjarða og vinnuskóla sveitarfélaganna

Ríflega fjórðungur öku-
manna á Vestfjörðum, eða
29%, notar ekki bílbelti. Með-
al farþega í framsæti er út-
koman heldur skárri en 20%
þeirra notar ekki bílbelti. Far-
þegar í aftursæti virðast vera
duglegastir við að spenna belt-
in en þó voru 11% þeirra
óspenntir. Þetta kemur fram í
könnun Júlíusar Ólafssonar

Ríflega fjórði hver ökumaður á
Vestfjörðum notar ekki bílbelti

umferðarfulltrúa Vestfjarða
sem framkvæmd var á Ísafirði,
Patreksfirði, Hólmavík og
Bolungarvík, með aðstoð
vinnuskóla byggðarlaganna.
Bílbeltanotkun var skoðuð í
1.213 ökutækjum í júlí.

„Þetta er auðvitað grafalvar-
lega niðurstaða. Öllum á að
vera ljóst mikilvægi bílbelta-
notkunar en greinilega er

ástæða til að hnykkja á því,
sérstaklega þegar stærsta um-
ferðarhelgi ársins gengur í
garð. Ljósi punkturinn er þó
að fólk virðist vera meðvitað
um öryggi barna sinna en yfir-
leitt eru þau aftursætisfarþeg-
ar“, segir Júlíus.

Ef skoðuð er bílbeltanotkun
í einstaka byggðalögum var
útkoman verst í Bolungarvík

en þar nota 49% ökumanna
ekki bílbelti. Hólmvíkingar
stóðu sig best en þar eru ein-
ungis 10% ökumanna bílbelta-
trassar. Á Ísafirði notuðu 27%
ökumanna ekki bílbelti en
38% á Patreksfirði.

„Bílbeltanoktun á að vera
100%. Lögin segja til um það
en þau á ekki að þurfa til“,
sagði Júlíus. – kristinn@bb.is

Ertu orðin(n) áskrifandi?
Síminn er 456 4560
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Auglýsing til
kattaeigenda

Kattaeigendur í Ísafjarðarbæ athugið! Á
næstu vikum fer fram útrýming á villiköttum
og flækingsköttum á vegum sveitarstjórnar.
Vinsamlegast athugið að til að komast hjá
óþægindum eru ábyrgir kattaeigendur vin-
samlegast beðnir um að merkja heimilis-
ketti tryggilega með bjöllu og hálsól þar
sem fram kemur nafn eiganda, heimilisfang
og símanúmer.

Með vísan í 58. gr. reglugerðar um holl-
ustuhætti er athygli kattaeigenda vakin á að
umráðamanni katta er skylt að láta orma-
hreinsa kött sinn árlega og ber hann allan
kostnað af hreinsun hans. Eigandi eða um-
ráðamaður kattar skal geyma hreinsunar-
vottorð í þrjú ár og framvísa því við eftirlits-
aðila ef óskað er.

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða.

Vel gengur að undirbúa
komandi keppnistímabil hjá
meistaraflokki Körfuknatt-
leiksfélags Ísafjarðar (KFÍ).
Liðið sigraði í 1. deild síðasta
vetur og leikur þess vegna í
úrvalsdeild á næsta tímabili.
Fyrsti leikur liðsins verður í
byrjun október. „Undirbún-
ingur gengur hægt en örugg-
lega“, segir Hrafn Kristjáns-
son, þjálfari og leikmaður

KFÍ. „Hópurinn er oftast ekki
orðinn nógu mannmargur fyrr
en um miðjan ágúst en útlend-
ingar og þeir sem eru fyrir
sunnan koma ekki fyrr en þá.“

Hrafn segir að ætlunin sé að
fara til Lundúna 4. september
og spila þar þrjá eða fjóra leiki
við ensk úrvalsdeildarlið. „Þá
ætlum við að reyna að koma á
æfingamóti, helst á Ísafirði,
og bjóða þangað einhverjum

liðum.“
Vel gengur að manna liðið

og segir Hrafn að margir hafi
áhuga á að spila með KFÍ.
„Atvinnuástand ræður miklu
um það hverjir vilja koma.
Menn eru mismunandi mennt-
aðir og stundum er ekki hægt
að finna viðunandi vinnu fyrir
þá.“

Tveir Bandaríkjamenn leika
með KFÍ á komandi vetri, þeir

Anton Collins og Jeb Yvey. Á
þessari stundu eru engin áform
uppi um að ráða fleiri erlenda
leikmenn til liðs við KFÍ. „Það
er búið að setja ákveðið þak á
launagreiðslur félaganna og
við viljum eiga einhvern slaka
inni ef meiðsli eða slíkt koma
upp á þegar leiktímabilið er
að hefjast“, segir Hrafn Krist-
jánsson.

halfdan@bb.is

Komandi leiktíð í úrvals-
deild undirbúin að krafti

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar

Bráðabirgðatölur Hagstofu Íslands um afla og aflaverðmæti

Afli fyrir 1,6 milljarð unninn á Vest-
fjörðum fyrstu fjóra mánuði ársins
Fyrstu fjóra mánuði ársins

komu 14.820 tonn til vinnslu
á Vestfjörðum að verðmæti
1.568 milljóna króna. Mest var
unnið af þorski eða 6.544 tonn
en aflaverðmæti hans var 794

milljóna króna. Þá komu um
4.138 tonn af steinbít til vinn-
slu að verðmæti um 339 millj-
ónir króna, 2.377 tonn af rækju
að verðmæti 219 milljónir og
1.026 tonn af ýsu að verðmæti

114 milljónir króna. 416 tonn
af grálúðu komu til vinnslu að
verðmæti liðlega 79 milljónir
króna. Minna var unnið af öðr-
um tegundum og fer engin
þeirra yfir tíu milljónir í afla-

verðmæti.
Heildarafli Íslendinga var

795 þúsund tonn á sama tíma-
bili og var verðmæti hans 24,7
milljarðar króna. Botnfiskafl-
inn var 160 þúsund tonn og

fékkst fyrir hann 17,5 millj-
arðar króna, þar af var verð-
mæti þorsks 10,9 milljarðar
en magnið 82 þúsund tonn.
Verðmæti uppsjávartegunda
var 4,6 milljarðar króna og

magnið 612 þúsund tonn. Fyr-
ir aðrar tegundir fengust 2011
milljónir króna.

Hér er um bráðabirgðatölur
frá Hagstofu Íslands.

– kristinn@bb.is

Árni M. Mathiesen sjávar-
útvegsráðherra setur rækjuhá-
tíðina Kampalampann 2003 á
morgun, fimmtudaginn 7.
ágúst en hátíðin verður haldin
á Ísafirði um helgina.

Rækjuhátíðin er haldin í til-

efni þess að 80 ár eru liðin frá
upphafi rækjuveiða við Ísland.
Þær hófust í Ísafjarðardjúpi
og hefur Ísafjörður frá upphafi
gegnt lykilhlutverki í sögu
rækjuiðnaðar á Íslandi. Skipu-
lag hátíðarinnar er í höndum

atvinnumálanefndar Ísafjarð-
arbæjar og hafnarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar en hún verður
samvinnuverkefni fjölmargra
aðila í  sjávarútvegi, Byggða-
safnsins, ferðaþjónustufólks
og veitingamanna.

Boðið eru upp á fjölbreytta
dagskrá þar sem fólki gefst
m.a. kostur á smakka ýmsar
rækjukrásir, fræðast um sögu
rækjuveiðanna og kaupa ferskt
sjávarfang á fiskmarkaði.

kristinn@bb.is

Rækjuhátíðin Kampalampinn 2003 á Ísafirði

Sjávarútvegráðherra setur hátíðina

Friðfinnur Sigurðsson bifreiðastjóri á Þingeyri

Beitir gamallri en snjallri
tækni beitt við hellulögn
Friðfinnur Sigurðsson og

Sigríður Helgadóttir vinna
nú að endurbótum á garði

milli einbýlishúss og gisti-
heimilis þeirra á Þingeyri.
Við hellulögn í garðinum

beitir Friðfinnur gömlu en
snjöllu bragði til að taka

hæðarpunkta fyrir stéttina.
Útbjó hann hæðarmæli úr

garðslöngu með gagnsæjum
plaströrum á hvorum enda.

Mælirinn er fylltur með
vatni en yfirborð þess sýnir
hæðina miðað við kvarða á

rörinu.  „Ég festi annan end-
ann en nota hinn til sjá hæð-
arbreytingu frá fasta punkt-

inum. Mælirinn var kvarðað-
ur með því að setja báða

endana í fasta punktinn og

draga strik við vatnsyfir-
boðið. Þannig veit ég, að ef

vatnsyfirborðið ber við
kvarðann, þá er ég í sömu

hæð og fasti punkturinn er.“
„Svona gerðu menn þetta í
gamla daga. Ég hefði alveg
eins getað leigt mér hæðar-

kíki og mælt þetta út með
honum en þetta virkar alveg
jafn vel. Auk þess er aðferð-

in skemmtilegri því marga
rekur í rogastans í fyrstu

þegar þeir sjá mig bjástra
með þetta torkennilega verk-

færi“, sagði Friðfinnur.
kristinn@bb.is

Friðfinnur Sigurðsson
við mælinn góða.

„Fasti punkturinn“ er hægra megin en vinstri armurinn
gefur hæðina m.v. hann.

Þegar vatnsyfirborðið er jafnhátt í pípunum ber kvörðunum
saman.
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Framtíðin er undir frumkv
einstaklinga og fyrirtækja k

– segir Guðni G. Jóhannesson, ferðaþjónustufrömuður og bæjarfulltrúi á Ísafirði
Guðni Geir Jóhannesson á Ísafirði

og Margrét Jónsdóttir eiginkona
hans hafa á rúmum áratug byggt

upp umfangsmikinn rekstur undir
merkjum Ferðaþjónustu Margrétar
og Guðna. M.a. reka þau langferða-

bíla, gistiheimili, bifreiðaþjónustu
og bílasölu. Er því óhætt að segja að

í mörg horn sé að líta á því heimili.
Að auki hefur Guðni verið virkur í
sveitarstjórnarmálum í Ísafjarðar-

bæ og hefur setið í bæjarstjórn
fyrir Framsóknarflokkinn frá 1998.

Því er forvitnilegt að taka hús á
Guðna og spyrja hann spjörunum

úr um uppbyggingu atvinnurekstr-
arins, bæjarmálin og framtíðarsýn

hans fyrir Vestfirði.
– Nú hafið þið hjónin verið

umsvifamikil í atvinnulífinu
á Ísafirði og byggt upp fyrir-
tæki sem hefur undir höndum
fjölþætta starfsemi. Hvað er
langt síðan þið hófuð þennan
rekstur? Hafið þið kannski alla
tíð verið eigin herrar?

„Nei, nei, við höfum ekki
alltaf verið það. Þetta byrjaði
1989 þegar ég fór að setja upp
áætlunarferðir í samstarfi við
bæjaryfirvöld á Ísafirði upp á
skíðasvæðið á Seljalandsdal.
Árið eftir tókum við líka að
okkur rekstur skíðaskálans
Skíðheima. Þannig byrjaði
þetta að rúlla. Það hentaði
ágætlega að vera með þetta
saman, aksturinn og skíða-
skálann. Rútuferðirnar voru
heilmikið nýttar, ég var með
þrjá bíla í rekstri og það var
líka verið að fara í byggðar-
lögin hér í kring, Þingeyri,
Flateyri, Suðureyri, Súðavík
og Bolungarvík.“

– Hvað hafðirðu starfað við
áður en þú fórst út í aksturinn?
Kannski ýmislegt eins og
gengur?

„Ég var mörg ár til sjós á
hinum og þessum skipum.
Lærði nú á sínum tíma í skipa-
smíðastöðinni hjá Marzellíusi
Bernharðssyni og hef svo sem
unnið við ýmislegt. Ætli sé
ekki óhætt að segja að maður
hafi komið við á ýmsum stöð-
um í atvinnulífinu.“

Allir iðnaðarmenn bæj-Allir iðnaðarmenn bæj-Allir iðnaðarmenn bæj-Allir iðnaðarmenn bæj-Allir iðnaðarmenn bæj-
arins ráðnir í vinnuarins ráðnir í vinnuarins ráðnir í vinnuarins ráðnir í vinnuarins ráðnir í vinnu

– Síðan fer ferðaþjónustu-

fyrirtækið að þróast upp úr
akstrinum.

„Já, síðan verður þessi
ferðaþjónusta til. Það voru nú
ekki margir á þessum árum
sem höfðu trú á ferðaþjónustu
hér á Ísafirði og það er í raun-
inni ekki fyrr en í dag að menn
eru farnir að líta á þetta sem
alvöru atvinnugrein. Menn litu
ekki þannig á hér á Ísafirði,
hér réð sjávarútvegurinn lög-
um og lofum. Menn voru ekki
að hugsa mikið út fyrir hann –
kannski illu heilli.

Ég keyrði frá Reykjavík á
hálendið og á alla helstu ferða-
mannastaði landsins. Óneitan-
lega stakk mann stundum að
þegar komið var aftur heim
var það eins og að detta mörg
ár aftur í tímann. Sem betur
fer hafði maður úthald í þetta,
af einhverjum orsökum, og
hélt þessu áfram. Við vorum
með þennan rekstur undir eig-
in nafni fyrst en síðan er þessu
breytt í hlutafélag sem við
hjónin eigum. Þessi rekstur
hefur smám saman vafið upp
á sig. Oft á tíðum hefur maður
ekki séð fyrir þá mynd sem
uppbyggingin hefur tekið á
sig.

Mér hefur alltaf þótt þægi-
legra að vera með fleiri egg í
körfunni og hef oft gert góðlát-
legt grín að því að það séu sjö
deildir í fyrirtækinu. Maður
hefur svo sem bardúsað eitt
og annað. Þetta hefur þróast í
þessa átt og eitt rekið á eftir
öðru.“

– Var það ekki stór áfangi
hjá ykkur þegar þið opnuðuð

Gamla gistihúsið í Mánagötu?
„Það má náttúrlega segja að

það sé stærsti áfanginn, a.m.k.
fjárhagslega, þetta var töluvert
dýrt. Við keyptum þetta hús
að áeggjan bæjarstjóra hér í
bæ sem þá var, Smára Haralds-
sonar. Auðvitað blundaði það
í manni að þetta væri hentugt
fyrir gistihús en við byrjuðum
á því að innrétta okkur þarna
íbúð sjálf og bjuggum þar í
nokkur ár. Síðan fluttum við
annað en þá gerist það, eins
og ég segi oft, að ég vaknaði í
einhverju brjálæðiskasti og
það voru ráðnir allir iðnaðar-
menn bæjarins. Þetta var árið
2000 og þá var bara hafist
handa. Konan sópaði út síð-
ustu smiðunum og málurun-
um því það var búið að bóka
fyrsta hópinn 1. júní árið
2000.“

Vildu rífa húsiðVildu rífa húsiðVildu rífa húsiðVildu rífa húsiðVildu rífa húsið
– Verkið hefur þá einfald-

lega þurft að ganga upp á rétt-
um tíma.

„Það varð að ganga upp.
Stundum var maður frekar
svartsýnn en það hafðist. Þetta
er hið dæmigerða íslenska
verklag, að vera alltaf á síðustu
stundu og vinna svo dag og
nótt.

– Þið hafið kýlt á þetta eins
og sagt er

„Já einmitt, kýla á það. Við
kunnum ekki að gera það
öðruvísi. Auðvitað gerði mað-
ur sér grein fyrir því að það
væri viss vöntun á gistirými,
við vorum búin að kanna það.
Við vorum ákveðin að hafa
þetta frekar ódýrari gistingu
þótt innréttingarnar væru dýr-
ar. Þannig er hugmyndin að
ná tekjunum frekar upp á
nýtingunni en á háu verði. Það
hefur svo sannarlega skilað
sér. Ég geri ráð fyrir að núna í
júlí sé nýtingin á bilinu 90 til
100 prósent. Það hefur nánast
verið fullt í þessu húsi síðan
um miðjan maí, hverja einustu
nótt. Þetta auglýsir sig best
sjálft. Gamlir Ísfirðingar hafa
mjög gaman af því að koma
og sjá breytingarnar á húsinu.
Herbergjaskipan er nokkurn
veginn sú sama og var. Þannig
kannast menn við að afi hafi
verið í einu herberginu og
frænka eða frændi í hinu og
þar fram eftir götunum. Menn
hafa mjög gaman af þessu og
furða sig á því að lyktin skuli
vera farin úr húsinu.

Mér finnst mjög skemmti-
legt að hafa upplifað það að
geta gert þetta. Það er búið að
gefa þessu gamla virðulega
húsi hlutverk upp á nýtt. Þetta

var fyrsta sjúkrahúsið sem var
byggt á Ísafirði árið 1886 og
síðan verður það elliheimili.
Nú er það gistihús og sómir
sér vel sem slíkt.“

– Húsið er ansi myndarlegt
í dag eftir endurbæturnar. En
má ekki segja að það hafi mátt
muna glæstari tíð þegar þið
tókuð við því? Þetta þótti ekki
mjög vistlegt, eða hvað?

„Nei, það voru menn hér
sem töldu þetta algjörlega
ónýtt og það ætti ekkert að
gera við húsið nema að rífa
það. Heimtuðu að gamla fólk-
ið yrði flutt út hið bráðasta. Þá
var ráðist í byggja þá stofnun
sem hýsir gamla fólkið í dag.
Menn vildu bara rífa þetta eða
brenna. En hitt er örugglega
rétt að þarna hafa verið ýmsir
óæskilegir gestir í gegnum tíð-
ina, því er ekki að neita. Þegar
við tókum þetta í gegn, þá var
skipt allt, bæði rafmagn, skólp
og vatn, þannig er þetta nánast
eins og í nýbyggingu í dag.“

Heppinn meðHeppinn meðHeppinn meðHeppinn meðHeppinn með
starfsmennstarfsmennstarfsmennstarfsmennstarfsmenn

– Síðan eruð þið farin að
reka bílaþjónstu og nú síðast
bílasölu.

„Ég hef lengi verið með
hópferðabíla og síðan voru al-
menningssamgöngurnar hér-
na settar í útboð. Ég bauð í
það og fékk. Síðan eignast ég
skemmu niðri á höfn, nánast
fyrir tilviljun ef svo má segja.
Þá fer ég að velta því fyrir mér
hvort ég eigi að selja hana eða
gera eitthvað annað. Það stóð
til að selja hana en fiskverk-
andi sem nú er á Þingeyri hefur
látið hafa það eftir sér að hann
hafi ekki fengið húsið. En það
er nú misskilningur. Hann gat
fengið húsið en ég held að
hann hafi ekki haft burði til að
kaupa það. Þannig má segja
að ég hafi eiginlega setið uppi
með það.

Þá hófst ég handa við að
breyta því fyrir mína starfsemi
sem voru þessir hópferða- og
almenningsvagnar. Síðan hef-
ur eitt leitt af öðru. Það er
varla að maður ráði við atburð-
arásina. Núna er komin þarna
inn þvottastöð og dekkjaverk-
stæði. Síðan birtust þarna
menn frá Ingvari Helgasyni,
frakkaklæddir og myndarlegir,
þeir spurðu hvort ég vildi ekki
taka við umboði Ingvars
Helgasonar, og það var auð-
sótt. Þannig er starfsemin orð-
in mjög fjölbreytt. Þar er líka
smurstöð frá Esso. Þetta er
náttúrlega heilmikil umsetn-
ing. Við erum níu sem störfum

hjá þessu fyrirtæki samtals.
Þannig er ýmislegt að gerast í
kringum mann fyrir utan svo
allt annað sem maður er að
vasast í.“

– Dagarnir eru þá væntan-
lega þéttskipaðir hjá ykkur
hjónunum, og jafnvel allri fjöl-
skyldunni.

„Jú, einn sonur okkur vinnur
hjá fyrirtækinu á sumrin og er
í Menntaskólanum á Ísafirði á
veturna. Þau hafa öll meira og
minna komið að þessu í gegn-
um tíðina. Þetta er heilmikið
starf að reka svona fyrirtæki
og í mörg horn að líta þegar
fyrirtækið er samansett með
þessum hætti. Ég hef verið
mjög heppinn að hafa góða
starfsmenn. Það léttir náttúr-
lega heilmikið undir þegar þeir
eru traustir.“

Sést að ekki er setiðSést að ekki er setiðSést að ekki er setiðSést að ekki er setiðSést að ekki er setið
auðum höndumauðum höndumauðum höndumauðum höndumauðum höndum

– Þar fyrir utan hefurðu ver-
ið virkur í ýmsum félagsmál-
um í bænum. Þú hefur t.d.
starfað mikið með framsókn-
arfélaginu og í bæjarmálun-
um.

„Jújú, það hefur kannski
verið tilviljanakennt eins og
sumt annað. Ég er kosinn í
bæjarstjórn 1998 og er núna á
öðru kjörtímabili. Ég sé ekki
eftir því, þetta er ansi skemmti-
legt starf þó að það geti líka
verið fjandi þreytandi á köfl-
um – því er ekki að neita. En
maður fer sjálfviljugur í þetta,
maður er ekki neyddur út í
þetta og berst meira að segja
fyrir því í kosningum að vera
kosinn. Þannig getur maður
engum um kennt nema sjálf-
um sér.

Ég hef haft mjög gaman af
því að takast á við þessi verk-
efni. Ég held að sá meirihluti
sem var á síðasta kjörtímabili
og er svo uppistaðan í meiri-
hlutanum að þessu sinni, og
raunar sú bæjarstjórn í heild
sinni, hafi unnið gott starf og
tekist þokkalega upp. Auðvit-
að hefur bæjarfélagið verið
skuldum vafið og illa sett fjár-
hagslega en það hefur nú ræst
úr þessu öllu saman. Eflaust
er það í dag með betur settum
sveitarfélögum á landinu. Það
hefur ýmislegt verið gert og
ýmsilegt að gerast. Þannig
finnst mér gríðarlega ánægju-
legt að sjá nýja gervigrasvöll-
inn okkar á Torfnesi. Ég sat á
sínum tíma í byggingarnefnd
Torfnessvæðisins fyrir hönd
BÍ. Þá stóð til að hefjast handa
og var búið að gera ramma-

samning við bæinn. Nýi völl-
urinn markar því endalok að
minnsta kosti 14 ára baráttu
fjölmargra aðila. Þá voru
menn að tala um grasvöll en
nú er komið gervigras sem er
í raun mun betri niðurstaða.
Heilt á litið held að það sjáist
alveg á bænum að við sitjum
ekki auðum höndum – ég þori
að fullyrða það.“

– Þú hefur fylgst lengi með
þessum málum þó að þú hafir
ekki komið inn sem bæjar-
fulltrúi fyrr en síðustu ár.

„Jú, maður var náttúrlega
að vasaast í kringum þetta í
töluverðan tíma og sat í ýms-
um nefndum. Ég var bæði for-
maður Framsóknarfélags Ísa-
fjarðar og kjördæmissam-
bandsins í nokkur ár. Því er
ekki að neita að maður hefur
fylgst með því sem er að
gerast.“

Margföld aukning íMargföld aukning íMargföld aukning íMargföld aukning íMargföld aukning í
komum ferðamannakomum ferðamannakomum ferðamannakomum ferðamannakomum ferðamanna
– Komum þá almennt að

málefnum Ísafjarðarkaupstað-
ar og síðar Ísafjarðarbæjar.
Finnst þér að bæjarmálin og
umræðan í kringum þau hafi
breyst? Nú hefur mikið breyst
í umhverfinu á undanförnum
árum.

„Breytingarnar hafa verið
gríðarlega miklar bara síðan
ég byrjaði í bæjarstjórninni
1998, þó að við förum ekki
lengra en það. Við sameiningu
sveitarfélaganna þegar Ísa-
fjarðarbær varð til árið 1996
breyttist líka gríðarlega mikið.
Síðan breytist líka allt um-
hverfið í Ísafjarðarbæ og á
Vestfjörðum sem víðar úti um
landsbyggðina í kringum
kvótamálin, þó það sé nánast
að bera í bakkafullan lækinn
að minnast á það.

Hér hafa bæði fyrirtæki far-
ið á hausinn og önnur samein-
ast, sem hefur orðið til þess að
fiskvinnslan og útgerðin á Ísa-
firði eru ekki nálægt því eins
stór þáttur í atvinnulífnu og
var áður – því miður. Ég hef
ákveðnar skoðanir á þeim mál-
um en vil kannski ekki vera
að fara mikið út í það í sjálfu
sér.

Því miður fór þetta svona.
Við getum sjálfum okkur um
kennt að einhverju leyti en
síðan eru líka utanaðkomandi
þættir sem hafa þarna áhrif. Í
dag held ég að atvinnulífið sé
alveg í þokkalegu standi,
þannig lagað – menn hafa
vinnu. Auðvitað er sjávarút-
vegurinn undirstaða alls hér á
Vestfjörðum og verður um
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frumkvæði
ækja komin

ókomna framtíð þó að aðrir
vaxtarbroddar eigi fullkom-
lega rétt á sér og menn eigi að
snúa sér að þeim. Kannski
hefur það verið Akkilesarhæll
okkar í gegnum tíðina að við
horfðum ekki á neitt nema sjó-
inn og það þreifst ekkert við
hliðina á þeim greinum. Þann-
ig hefur ferðaþjónustan átt
mjög erfitt uppdráttar hérna
af því að menn hafa litið á
hana sem hobbí. Ég held að
viðhorfið til ferðaþjónustunn-
ar sé að breytast og menn eru
farnir að sjá þar möguleika á
að gera hana að heilsárs starfi.
Síðan ég byrjaði að vinna við
þetta hefur maður séð marg-
falda aukningu á komum
ferðamanna hingað – það er
ekki nokkur spurning.

Að öðru leyti með bæjar-
málin held ég að við siglum
tiltölulega lygnan sjó. Við er-
um að framkvæma eitt og ann-
að. Ég freistast til að halda því
fram að þetta sé bara í góðum
höndum.“

Aldrei að vitaAldrei að vitaAldrei að vitaAldrei að vitaAldrei að vita
hvenær reynir áhvenær reynir áhvenær reynir áhvenær reynir áhvenær reynir á

snjóflóðavarnirnarsnjóflóðavarnirnarsnjóflóðavarnirnarsnjóflóðavarnirnarsnjóflóðavarnirnar

– Hafa menn brugðist kröft-
uglega við, að þínu mati, þeim
erfiðleikum sem hafa dunið
yfir á liðnum árum?

„Bæjaryfirvöld hafa náttúr-
lega átt erfitt með að bregðast
við, hreinlega út af sinni eigin
fjárhagsstöðu. Auðvitað höf-
um við unnið að því hörðum
höndum, bæði bak við tjöldin
og opinberlega, að hjálpa til í
atvinnulífinu. Það sést nú
yfirleitt ekki. Þetta eru mest
viðtöl við ráðherra, þingmenn
og alls konar embættismenn
en ýmislegt hefur verið gert.
Eitt af okkar fyrstu verkum
var að setja byggðakvótann á
Þingeyri. Ég held að ekki
nokkur maður geti borið á
móti því í dag, að það hafi
verið mjög skynsamleg á-
kvörðun. Svo má náttúrlega
deila um úthlutun á öðrum
byggðakvótum sem komið
hafa en þar hefur bærinn ekk-
ert komið nálægt.

Okkur tókst að koma í gegn
hér menningarhúsum sem
þýða heilmikla peninga hing-
að inn. Það þýðir að húsin
verða kláruð og félögin sem
að baki þeim standa þurfa ekki
að bera skuldahala á eftir sér
árum saman. Safnahúsið á
Eyrartúni ber þess merki að
endurbæturnar eru unnar af
stórhug. Þannig er ýmislegt
sem er búið að gera, til dæmis

má nefna uppbyggingu á
Flateyri með aðstoð ríkis-
valdsins. Við erum í umdeildu
verkefni núna sem er snjó-
flóðavarnargarðurinn við
Seljaland og í framhaldi af
því reiknum við með að fara í
frekari framkvæmdir á því
sviði. Þannig er með þessar
snjóflóðavarnir, að við ráðum
ekki ferðinni á því sviði,
heldur eru lög í landinu sem
kveða á um að þetta skuli gert.
Það var ákveðið að gera þetta
með þessum hætti og við verð-
um að sætta okkur við það.

Ég veit um fullt af fólki sem
er algjörlega á móti þessu en
það er betra að byrgja brunn-
inn áður en barnið dettur ofan
í. Við vitum aldrei hvenær þær
aðstæður skapast hér aftur sem
voru t.d. þegar snjóflóðin á
Seljalandsdal eða í Súðavík
og á Flateyri féllu, með öllum
þeim hörmungum sem fylgdu.
Við verðum að reyna að koma
í veg fyrir slíkt.“

Menn verða að takaMenn verða að takaMenn verða að takaMenn verða að takaMenn verða að taka
því þegar blæs á mótiþví þegar blæs á mótiþví þegar blæs á mótiþví þegar blæs á mótiþví þegar blæs á móti

– Nú ert þú búinn að vera í
sjálfstæðum rekstri hátt á
fimmtánda ár. Varla hefur það
alltaf gengið vel frekar en í
öðrum atvinnurekstri og vænt-
anlega hafa skipst á skin og
skúrir.

„Maður lifandi, ég væri
hrokafullur ef ég héldi því
fram að allt hafi gengið vel.
Þetta bara gengur upp og niður
eins og veðrið. Stundum geng-
ur mjög vel og allt er í lagi en
hina stundina er þetta erfitt og
maður þarf að baslast áfram.
Með því að gefast ekki upp og
halda áfram hefur þetta geng-
ið. Ekki síst með því að hafa
trú á því sem maður er að gera
sjálfur, öðruvísi hefst það ekki.
Það er ekki víst að allir hafi
trú á því sem maður er að gera
en ef maður hefur trú á því
sjálfur þá held ég að það hljóti
að ganga upp.“

– Þetta hlýtur að taka á. Það
er óvissa sem fylgir atvinnu-
rekstri og jafnvel allt heimilið
undir ef illa fer. Hvað fær
menn til að takast á við svona
verkefni og ekki síst að halda
út í rekstri?

„Þegar stórt er spurt er oft
fátt um svör – þetta er náttúr-
lega pínulítil geggjun. Þegar
maður er einu sinni kominn af
stað í atvinnurekstri er erfitt
að snúa til baka. Það er erfitt
að fara frá því að vera sjálfs
sín herra aftur í að vera launa-
maður hjá öðrum. Ég er ein-
hvern veginn svona gerður og

hef viljað ráða mér sjálfur, ef
ég get orðað það þannig. Kon-
an og börnin hafa stutt mig í
þessu og saman höfum við
gengið í gegnum þetta. Það er
auðvitað ekki hægt öðruvísi –
með góðum stuðningi hefur
manni tekist þetta. Ég get svo
sem ekkert lýst því öðruvísi
hvað veldur því að menn fara
út í atvinnurekstur, það er ótal-
margt sem veldur því. Sjálf-
sagt þarf bjartsýni líka, jafnvel
smávegis bilun. Síðan er að
hafa áræði og þor en það hlýtur
að vera stóra málið að gefast
ekki upp. Það blæs á móti en
menn verða bara að taka því.“

FerðafólkiðFerðafólkiðFerðafólkiðFerðafólkiðFerðafólkið
stoppar lengurstoppar lengurstoppar lengurstoppar lengurstoppar lengur

– Hvað sérðu fyrir þér í
rekstrinum í framtíðinni?

„Hann er ansi fjölþættur hjá
manni. En ég set mörg egg í
körfuna einfaldlega til að fyrir-

tækið standi á traustari fótum.
Ég er bara bjartsýnn. Ég leyfi
mér ekkert annað. Ef ég fer að
verða svartsýnn og leggjast í
þunglyndi, þá er þetta búið,
það gengur ekki upp. Ég held
að ferðaþjónustan eigi eftir að
aukast hér, hún hefur verið að
gera það undanfarin ár. Menn
þurfa náttúrlega að standa vel
saman hérna og miklu betur
en menn hafa gert í gegnum
árin. Það hefur verið Akkiles-
arhæll manna hér í gegnum
árið að standa ekki nógu þétt
saman.

Okkur vantar öfluga mark-
aðssetningar- og söluskrif-
stofu. Ég sé fyrir mér að það
þurfi að gerast. Nokkrir aðilar
hérna eru orðnir töluvert öfl-
ugir, til dæmis áætlunarbátar-
nir. Ferðaþjónustan er líka að
gerjast í byggðakjörnunum í
kringum okkur og það er mjög
gott. Ég er mjög bjartsýnn á
framtíð ferðaþjónustunnar á
Vestfjörðum og ég held að við

eigum mjög mikla möguleika
hér.“

– Telur þú að það styrki
greinina ef uppbyggingin
verður um allt svæðið og
ferðamönnunum bjóðast
þannig fjölbreyttari möguleik-
ar?

„Ekki nokkur vafi, við sjá-
um hvað er að gerast. Maður
merkir að hingað koma hópar
á langferðabílum og stoppa
miklu lengur við en bara fyrir
þremur til fjórum árum. Þá
komu þeir á land á Brjánslæk,
fóru út á Látrabjarg, keyrðu á
Ísafjörð til að gista og voru
farnir að morgni. Í dag eru að
koma hópar sem stoppa í þrjá
til fjóra daga. Þeir fara til að
skoða sig um og njóta afþrey-
ingar. Fara á kajak og gera
ýmislegt af því tagi, skoða
söfn og fleira. Vestfirðir í heild
sinni virðast vera töluvert inni
í ferðaþjónustunni í dag.

Það vekur furðu manns, en
mjög mikið af fólki um og

yfir miðjum aldri hefur aldrei
komið til Vestfjarða. Undan-
tekningarlaust virðist þetta
fólk vera mjög hrifið þegar
það loksins kemur og finnst
það vera að upplifa öðruvísi
hluti – það er þá jafnvel búið
að ferðast um allt landið áður
en hefur skilið Vestfirðina eftir.
Þar komum við aftur að mark-
aðssetningunni sem er kannski
stóri þátturinn sem við þurfum
að taka í gegn og bæta. Ég hef
fulla trú á að ferðaþjónustan
eigi eftir að leika nokkuð stórt
hlutverk þó að hún verði kann-
ski aldrei stærsti atvinnuvegur
Vestfjarða.“

Vegtenging milliVegtenging milliVegtenging milliVegtenging milliVegtenging milli
byggða hefði áttbyggða hefði áttbyggða hefði áttbyggða hefði áttbyggða hefði átt
að ganga fyrirað ganga fyrirað ganga fyrirað ganga fyrirað ganga fyrir

– Nú er verið að gera miklar
samgöngubætur í Ísafjarðar-
djúpi, skiptir það miklu máli
fyrir ferðaþjónustuna?

31.PM5 18.4.2017, 11:329



1 0 FIMMTUDAGUR 7. ÁGÚST 2003 Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Eldur í sumarhúsi á
Atlastöðum í Fljótavík

„Að sjálfsögðu hefur það
geysimikla þýðingu og á því
sviði hafa verið stigin stór
framfaraspor. Bara á síðustu 7
til 8 árum hafa orðið miklar
breytingar til batnaðar. Í nokk-
ur ár keyrði ég með póstinn
fimm daga vikunnar á Brú í
Hrútafirði og alltaf var farið á
nóttunni. Maður fann það
mjög vel á sjálfum sér hvað
vegakerfið batnaði mikið á
þessum árum og hefur batnað
síðan og er enn að batna. Ég
ætla ekkert að líkja því saman.

Þannig getum við með stolti
sagt við ferðalanga að þeim sé
óhætt að koma hingað, vegir-
nir séu ekkert verri en hvar
annars staðar á landinu. Þessi
umræða hefur verið í gangi
um slæma vegi og við höfum
verið ansi dugleg við hana
sjálf. En þetta hefur batnað
mikið og á eftir að batna miklu
meira.

– En nú eru menn kannski
að setja sig í stellingar fyrir
næstu stórsókn í vegamálum
sem myndi væntanlega vera
tenging norður- og suður-
svæða Vestfjarða með jarð-
göngum og öðru tilheyrandi.
Hvaða þýðingu telurðu að það
myndi hafa?

„Þetta er náttúrlega hitamál
í sveitarstjórnarpólítíkinni.
Menn eru með deildar mein-
ingar um hvað á að gera í dag,
að ég tali ekki um í gegnum
árin. Ég hef alltaf verið þeirrar
skoðunar, að menn hafi átt að
halda áfram vestur úr um leið
og jarðgöngin voru opnuð hér.
Slá þannig tvær flugur í einu
höggi. Tengja norðursvæðið
saman við Vesturbyggð og
Tálknafjörð og fara þaðan suð-
ur. Auðvitað eigum við Vest-
firðingar eins og aðrir lands-
menn að eiga kost á því að
fara hring. Það er svo sem
hægt en það er ekki fullkomið
vegakerfi á þeim hring.

Jarðgöng eru dýrar fram-
kvæmdir en ég sé það fyrir
mér að í framtíðinni muni
þetta gerast. Það er mjög mik-
ils virði fyrir okkur Vestfirð-
inga, í náinni framtíð, að fá
þessa tengingu á milli byggða.
Ég hefði viljað að hún gengi
fyrir mörgu öðru.“

Menn hljótaMenn hljótaMenn hljótaMenn hljótaMenn hljóta
að vera bjartsýnirað vera bjartsýnirað vera bjartsýnirað vera bjartsýnirað vera bjartsýnir
– Það má segja að mikið

hafi áunnist en stór verkefni
séu eftir.

„Já, mikil ósköp, í vegamál-
unum eru næg verkefni. Ef
menn ætla að fara að bora jarð-

göng, þá liggja fyrir þau stór-
verkefni að fara undir Hrafns-
eyrarheiði og Dynjandisheiði.

Talandi um jarðgöng, þá
hefði ég t.d. viljað sjá menn
fara í gegnum Hestakleif inni
í Djúpi í stað þess að brúa
Mjóafjörð en auðvitað eru
alltaf uppi margvísleg sjónar-
mið í þessum málum. Maður
verður að treysta því að þessir
menn hjá Vegagerðinni viti
hvað þeir eru að gera. Í meg-
indráttum held ég að við séum
á réttri leið.“

– Ertu bjartsýnn á horfur í
búsetu- og atvinnumálum
okkar Vestfirðinga?

„Já, ég er það og tel að við
eigum hér mikla möguleika.
En menn verða að átta sig á
því að þetta byggir ekki bara á
bæjaryfirvöldum. Þetta bygg-
ist líka á einstaklingum úti í
bæ sem hafa frumkvæði og
þor til að takast á við hlutina
og gera eitthvað. Það hefur
verið svolítið væl að mínu viti,
að ríkið eigi að gera hitt og
bærinn þetta. Það má vel vera
að ríkið eigi að koma meira að
málum. En það hefur verið
stefna hér hjá bæjaryfirvöld-
um að koma ekki inn í fyrir-
tæki með beinum hætti heldur
að reyna að stuðla að upp-
byggingu atvinnulífsins með
öðrum aðferðum. Þetta bygg-
ist náttúrlega ekki síst á frum-
kvæði einstaklinga og forystu-
manna fyrirtækja hér í bæ, að
þeir hafi einhverja framtíðar-
sýn á þetta svæði.

Ef við sem erum að vafstra
í atvinnulífinu höfum ekki trú
á því sem við erum að gera, þá
mun fara illa fyrir okkur. En
ég held að það hljóti að vera
að menn séu bjartsýnir. Ég er
að minnsta kosti það bjartsýnn
að ég er farinn að andskotast í
einu húsinu í viðbót. Það er
nýjasta viðfangsefnið, húsið
að Mánagötu 1“, segir Guðni
Geir sem ætlar að breyta því
fornfræga veitinga- og gisti-
húsi í íbúðir. Einu sinni var
þar rekið Mánakaffi en tíminn
á eftir að leiða í ljós hvaða
nafn húsið mun hljóta frá nýj-
um eigendum.

Guðni er vafalítið upptekinn
maður og er staðinn upp nán-
ast með það sama og hann
hefur mælt síðustu orðin.
Bjartsýnt fólk endurnærir um-
hverfi sitt og hlýtur því að
teljast afar verðmætt hverju
samfélagi. Enda hefur stórum
hlössum tæpast verið velt
nema bjartsýnin hafi verið
með í för.

– kristinn@bb.is

Betur fór en á horfðist þegar kviknaði í sumarhúsinu
Atlastöðum í Fljótavík á föstudagskvöld, út frá rekavið-
arkynntum ofni. Eldurinn kviknaði í vegg á bak við ofn-

inn sem útblástursrör hans liggur í gegnum. Gestum í
bústaðinum tókst að slökkva eldinn með því að tæma úr
slökkvitækjum og skvetta á hann vatni. Skemmdir urðu

minni en á horfðist. Atlastaðir eru í eigu afkomenda
fyrrum ábúenda í Fljótavík. Þá brenndist maður í andliti

sem var við varðeld í Fljótavík á laugardagskvöld.
Reyndust áverkar hans ekki alvarlegir.  –kristinn@bb.is

Geitungafaraldur um
alla Vestfirði

Geitungum virðist hafa fjölgað gríðarlega á Vestfjörðum
í sumar. Veturinn var afar hlýr og var því spáð að sumar-

ið yrði mikið „pöddusumar“. Virðast þær spár sannar-
lega ganga eftir. „Það hefur verið ótrúleg mikið að gera í
eyðingu á geitungabúum. Miðað við sumarið í fyrra gæti
ég trúað því að það væri helmingsaukning“, segir Valur

Richter, meindýraeyðir. „Maður er að eyða búum annað
hvert kvöld, liggur við. Mest er þetta trjágeitungur og

búin eru oft á sólpöllum og sólskyggnum.“ Valur segir að
geitungarnir dreifist um alla Vestfirði.  – halfdan@bb.is

Hin árvissa kjötsúpa
elduð í læknishúsinu

Hið árlega ketsúpukvöld í Læknishúsinu á Hesteyri í
Jökulfjörðum var haldið á laugardagskvöld. Hátt í

hundrað gestir, farþegar bæði með Sjóferðum Hafsteins
og Kiddýjar og farþegabáti Hornstranda ehf., auk „inn-
fæddra“ Hesteyringa, komu til að gæða sér á hinni góm-
sætu kjötsúpu Birnu Pálsdóttur bústýru í Læknishúsinu.

Að sögn aðstandenda ketsúpukvöldsins á súpan orðið
trygga aðdáendur sem koma ár eftir ár. Að venju buðu
börn og tendabörn Birnu upp á tónlistaratriði af ýmsu

tagi og skemmtan með góðri þátttöku gesta. –kristinn@bb.is

Unglingalandsmót UMFÍ á Ísafirði tókst eins og best verður á kosið

Aldrei fyrr verið annar
eins mannfjöldi á Ísafirði

Um 1.200 ungmenni kepptu
í sjö íþróttagreinum á Ungl-
ingalandsmóti UMFÍ sem
haldið var á Ísafirði um liðna
helgi. Þótti mótið takast afar
vel og segja aðstandendur þess
aðstæður allar á Ísafirði hafa
verið eins og best verður á
kosið. Ungmennin áttust við í
knattspyrnu, sundi, frjálsum
íþróttum, körfubolta, glímu,
skák og golfi en hætt var við
keppni í handknattleik. Grísk-

rómversk glíma og badminton
voru sýningargreinar á mótinu
en auk þess var efnt til fjölteflis
við stórmeistarann Jóhann
Hjartarson.

Talið er að á milli 5 til 6
þúsund gestir hafi gist tjald-
svæði mótsins í Tungu en að
auki lögðu fjölmargir ferða-
menn leið sína í bæinn til að
fylgjast með mótinu og gistu
víða á norðanverðum Vest-
fjörðum. Aldrei áður hefur svo

fjölsóttur mannfagnaður verið
haldinn á Ísafirði.

Keppni á unglingalands-
móti hófst á föstudag en um
kvöldið var mótið sett að við-
stöddum forseta Íslands. Boð-
ið var upp á fjölbreytta afþrey-
ingu alla helgina. Kvöldvökur
á hátíðarsvæði á Eyrartúni
voru vel sóttar en þar léku
m.a. hljómsveitirnar Á móti
sól, BMX og Apollo.

Mótinu var slitið með veg-

legri lokahátíð og flugelda-
sýningu á sunnudagskvöld.
Fólksstraumurinn á mótið
náði hámarki á föstudag. Þá
var lágskýjað á Ísafirði og létti
ekki til fyrr en síðdegis á laug-
ardag. Á sunnudag skartaði
bærinn sínu fegursta í rjóma-
blíðu og glampandi sólskini.

Meðfylgjandi myndir eru
frá hinum fjölbreyttu viðburð-
um á Unglingalandsmótinu.

kristinn@bb.is

Þúsundir manna voru við setningarathöfnina á Torfnesi á föstudagskvöld.

Hin aldna íþróttakempa Gunnar Pétursson frá Ísafirði tendr-
aði landsmótseldinn.

Forseti Íslands og eiginkona hans koma til setningarathafn-
arinnar á Torfnesi ásamt Birni B. Jónssyni formanni UMFÍ.

Ertu orðin(n) áskrifandi?
Síminn er 456 4560

31.PM5 18.4.2017, 11:3210



FIMMTUDAGUR 7. ÁGÚST 2003      11Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Vilja koma upp safni á
Internetinu

Súðvíkingar hafa í hyggju að koma á fót mynda-, hljóð-
og sögusafni á Internetinu. Ef af verður geta menn fundið
þar myndir, ritað mál, kort og hljóðupptökur af ljóða- og

þjóðsögulestri, auk annars áhugaverðs efnis sem tengist
sögu Álftafjarðar. „Einfaldleikinn yrði hafður að leiðar-

ljósi fyrir gesti við skoðun safnsins og gögnin ýtarlega
flokkuð. Einnig gæfist kostur á að gera sögu Jóns Indía-

fara góð skil með ýmsum hætti en hann er fæddur hér og
bjó hér um langan tíma“, segir Ómar Már Jónsson,

sveitarstjóri í Súðavík.  – halfdan@bb.is

Góður afli þrátt fyrir
erfiða sókn á Suðureyri
Illa gaf fyrir súgfirska sjómenn og aðra sem gerðu út frá

Suðureyri í júlímánuði. Skakarar þurftu að sækja fisk-
inn langt eða alla leið að Horni. „Þrátt fyrir þetta veidd-

ist vel og við erum ánægðir með árangurinn miðað við
gæftir“, segir Gísli Guðnason, hafnarvörður á Suðureyri.

Alls var landað 460 tonnum á Suðureyri í mánuðinum,
þar af tæpum 318 tonnum úr handfærabátum. Aflahæsti

handfærabáturinn var Bjargey BA sem kom með 35,5
tonn úr níu ferðum. Á línu var Hrefna ÍS með mestan

afla eða um 27,5 tonn úr ellefu ferðum. – halfdan@bb.is

Arsenalmenn fylkja liði
á Ísafirði á sunnudag

Í Arsenalklúbbnum á Íslandi eru um 200 félagsmenn á
Vestfjörðum og hyggjast þeir fjölmenna í Sjallann á Ísa-

firði á sunnudag til að fylgjast með viðureign sinna
manna og erkifjendanna í Manchester United. Fulltrúar

Arsenalklúbbsins syðra ætla að koma vestur og hafa
menn jafnvel í hyggju að standa fyrir skrúðgöngu og

fleiri uppákomum. Kjartan Björnsson á Selfossi er fyrr-
um formaður Arsenalklúbbsins en hann ætlar að fylkja
liði vestur. „Ég er búinn að heimsækja alla landshluta á

mínum 20 ára ferli nema hvað ég átti Vestfirði eftir.

LAUS STÖRF VIÐ GRUNNSKÓLANN
Á ÍSAFIRÐI

Starf við Dægradvöl: Um er að ræða
50% starf. Vinnutími frá kl. 12:30 til
16:30 frá 1. september. Starfið tekur
einkum til gæslu og umönnunar barna
í 1. og 2. bekk. Æskilegt er að viðkom-
andi starfsmaður geti einnig tekið að
sér ræstingar í húsnæði Dægradvalar
síðdegis skv. fermetragjaldi (um 50 -
60 ferm.). Umsóknarfrestur er til 18.
ágúst.
Starf skólaliða: Um er að ræða 100%
starf. Verksvið er einkum ræstingar
og gæsla ásamt tilfallandi verkefnum.
Vinnutími er frá kl. 07:45 til 17:00.
Umsóknarfrestur er til 13. ágúst.
Umsóknir skal senda til skólans.

Skólastjóri.

Fjölmenni fylgdist með setningarathöfninni á Torfnesi. Björn B. Jónsson formaður UMFÍ setur mótið. Unga fólkið kunni vel að meta tónlist BMX frá Ísafirði.

Simmi og Sveppi sáu um kynningu á kvöldvökunum og
leystu það verkefni vel.

Hljómsveitin BMX tryllti lýðinn á föstudags- og sunnudagskvöld.

Forsetahjónin spjölluðu við landsmótsgesti í Tungudal. Forsetinn brá á leik með unga fólkinu í Tungudal.

Frá keppni í langstökki.
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Landsmót með glæsibrag

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

SPURNINGIN

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Aðeins er tekið við
einu svari frá hverri tölvu.
Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:

Hefur þú þurft að
greiða sekt
vegna umferðar-
lagabrots?
Alls svöruðu 272.Alls svöruðu 272.Alls svöruðu 272.Alls svöruðu 272.Alls svöruðu 272.
Já sögðu 149 eða 55%Já sögðu 149 eða 55%Já sögðu 149 eða 55%Já sögðu 149 eða 55%Já sögðu 149 eða 55%
Nei sögðu 123 eða 45%Nei sögðu 123 eða 45%Nei sögðu 123 eða 45%Nei sögðu 123 eða 45%Nei sögðu 123 eða 45%

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

STAKKUR SKRIFAR

Hlíðavegspúkar!
Nú er komið að hressilegustu skemmtun

ársins, hinu árlega grillpartý sem haldið
verður nk. laugardag, 9. ágúst og hefst kl.
17:00. Grillveislan verður haldin á lóð
gamla dagheimilisins fyrir ofan Hlíðarvegs
blokkina.

Hver og einn kemur með sinn mat og
drykk en grillin verða til staðar. Allir gaml-
ir og nýir Hlíðarvegspúkar og nágrannar
eru hjartanlega velkomnir.

Söngur, sögur, gleði og grín.

Einbýlishús til sölu
Til sölu er einbýlishúsið að Sundstræti

37 á Ísafirði sem er 102m². Tilboð óskast.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði
sem er eða hafna öllum.

Upplýsingar í símum 456 4364, 895
3595, 456 3253 og hjá Lögfræðistofu
Björns Jóhannessonar í síma 456 4577.

Vestfirska forlagið á Hrafnseyri

Hemmi Gunn ráðinn kynn-
ingar- og markaðsstjóri VF

Vestfirska forlagið á Hrafns-
eyri hefur ráðið Hermann
Gunnarsson sem kynningar-
og markaðsstjóra. Mun hann
hafa umsjón með öllu kynn-
ingarstarfi forlagsins, auk þess
sem hann mun sjá um nýstofn-
aðan bókaklúbb sem ber nafn-
ið Bókaklúbbur Hemma Gunn
og Vestfirska forlagsins.

Hemma Gunn þarf ekki að
kynna fyrir landsmönnum.

Hann hefur starfað mikið við
sjónvarp og útvarp og er
skemmst að minnast sjón-
varpsþáttanna Á tali hjá
Hemma Gunn, sem slógu öll
áhorfsmet. Auk þess var hann
landsþekktur íþróttamaður á
árum áður. Þá hefur hann skrif-
að þrjár bækur sjálfur og er
þekktur sem skemmtikraftur.
Hemmi, sem er af vestfirskum
ættum, hefur dvalist erlendis

um skeið, en er nú aftur kom-
inn heim í heiðardalinn.

Sem kunnugt er sérhæfir
Vestfirska forlagið sig í útgáfu
á vestfirsku efni undir sam-
heitinu Bækurnar að vestan,
þar sem fjallað er um Vestfirði
og Vestfirðinga í blíðu og
stríðu. Á haustmánuðum
munu meðal annars koma út
hjá forlaginu bækur eins og
Frá Bjargtöngum að Djúpi, 6.

bindi, 101 ný vestfirsk þjóð-
saga, 6. bók og Mannlíf og
saga fyrir vestan, 13. hefti.
Eru þessir bókaflokkar orðnir
fastir punktar í bókaskápum
Vestfirðinga og margra ann-
arra landsmanna. Þá eru vænt-
anlegar frá Vestfirska forlaginu
æviminningar séra Baldurs
Vilhelmssonar í Vatnsfirði,
sem Hlynur Þór Magnússon,
ritstjóri á Ísafirði, færir í letur.

Verslunarmannahelgin er að baki og sennilega hafa verslunarmenn notið
hennar síst. Nú er frídagur þeirra sem stunda atvinnu tengda verslun orðinn að
eins konar þjóðhátíðardegi og allir halda út á þjóðvegina sér til upplyftingar og
skemmtunar. Því fylgja mikil innkaup og þjónusta sem verslunarfólkið, er fríið
skal fá, annast og því hefur þessi helgi snúist upp í andhverfu sína. Í stað orlofs
og afslöppunar bíður þeirrar stéttar mikil vinna meðan allar aðrar stéttir þjóð-
félagsins einbeita sér að skemmtun og hafa frí frá störfum. Þessa helgi eru
haldnar margar og miklar samkomur. Meira áfengi selst fyrir verslunarmanna-
helgi en nokkrar aðrar helgar og metsala er í matvöru. Margir ætla sér stór-
kostlega skemmtun og oft af lítilli fyrirhyggju. Börn flykkjast á útihátíðir án
gæslu og eftirlits. Það hljómar ankannalega að heyra af mikilli ölvun á bind-
indishátíðinni í Galtalæk. Engin tíðindi þykja lengur af fylleríisfréttum af
þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ein með öllu á Akureyri er hátíð þar sem eitt af
öllu er mikil ölvun unglinga og vandræði sem henni fylgja. Óþarfi er að dæma
alla eftir svörtu sauðunum, sem því miður hljóta oft snöggtum meiri athygli en
þeir fjölmörgu sem sýna af sér hegðun til fyrirmyndar.

Aðrar bæjarhátíðir tókust vel. Má nefna Neistaflug, þrátt fyrir ölvun á
sunnudagskvöldi, og Síldarhátíðina á Siglufirði, að ógleymdu Unglingalands-
móti UMFÍ á Ísafirði, sem tókst framar öllum vonum. Ungmennafélagsandinn
ríkti þar. Keppendur voru um 1.200 unglingar, sem voru til fyrirmyndar, og
gestir á Ísafirði þessa helgi voru á bilinu 7 til 8 þúsund. Ölvun annarra en

heimamanna var ekki til sérstakra vandræða og umferð gekk með miklum
ágætum. Hátíðin sker sig frá öðrum fyrir þá ánægjulegu staðreynd, að for-
eldrar fylgja börnum sínum og það er eftirsóknarvert fordæmi. Fyrir rúmu ári
benti fyrrverandi sýslumaður Ísfirðinga á það í útvarpsviðtali fyrir verslunar-
mannahelgi, að enginn innan 18 ára aldurs ætti í raun að vera á úthátíð nema
í fylgd foreldra eða foreldris. ,,Hvers vegna?” spurði útvarpsmaðurinn og
fékk það svar, að unglingar væru ekki sjálfráða fyrr en þeim aldri væri náð og
væru því á ábyrgð foreldra sinna fram til þess. Auk þess hlyti foreldrum sem
þætti vænt um börn sín, að þykja sjálfsagt að gæta velferðar þeirra. Jakob
Magnússon tónlistarmaður viðraði svipaða hugsun í útvarpsviðtali nú fyrir
helgina. Foreldrum hlyti að þykja svo vænt um börn sín að vilja fylgja þeim
á útihátíðir, hefðu afkvæmin löngun til þess. Í þessum anda var landsmótið
haldið og það var öllum til sóma, UMFÍ og Ísfirðingum. Þetta er hægt, og
svona á að gera hlutina. Hvort útihátíðir, svallsamkomur án eftirlits,  eru að
renna sitt skeið, skal ósagt látið.

Umferðin gekk vel fyrir sig, að frátöldu slysinu hörmulega á Geldingadraga.
Brýnt er að ökumaður gráu jeppabifreiðarinnar gefi sig fram. Þolinmæði og
kurteisi duga vel í umferðinni. Mætti hvort tveggja endast út árið. Tvennt
stendur upp úr, fangadýrkun Vetmannaeyinga og velheppnað landsmót á
Ísafirði og er mikill sómi að því síðarnefnda.

Jörðin Hlíð í Álftafirði

Nytjaskógrækt hefst
með tólf þúsund plöntum

Nýlega var lokið við gróð-
ursetningu á tólf þúsund trjá-
plöntum á jörðinni Hlíð í
Álftafirði. Gerður hefur verið
samningur við Skjólskóga á
Vestfjörðum um hönnun og
útfærslu á nytjaskógrækt.  Jón
Ragnarsson, landeigandi, seg-
ir gróðursetninguna hafa
gengið vel en hún tók um viku-
tíma.

„Þetta áttu að vera 14.800
plöntur en urðu ekki nema
tæplega 12 þúsund. Það vantar
3.000 aspir sem komu ekki“,
segir Jón. Hlíð er fyrsta jörðin
í Álftafirði sem tekin er undir
nytjaskógrækt á vegum Skjól-
skóga. „Þetta er búið að vera í
deiglunni í tvö ár en síðasta
vetur var lokið við skipulag á
jörðinni. Nú er 12 ára verkefni
framundan við gróðursetn-

ingu. Ég reikna með að við
setjum niður á tímabilinu um
200 þúsund plöntur í 130 hekt-

ara lands“, segir Jón.
Gert er ráð fyrir að hefja

grisjun eftir 5 til 10 ár. „Eftir

25 til 30 ár ætti að vera hægt
að hefja nýtingu fyrir alvöru“
, sagði Jón.  – kristinn@bb.is

Hlíð í Álftafirði. Mynd: Ómar Már Jónsson.
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NINGIN

Fjölmenni skemmti sér við brennu skógarbúa.

Árleg brenna skógarbúa í Tungudal

Sumarhúsaeigendur í
Tungudal við Ísafjörð, svo-
nefndir skógarbúar, héldu sína
árlegu brennu á laugardags-
kvöld. Fjöldi skógarbúa og
annarra unnenda Tungudals
mætti til leiks en kveikt var í
bálkestinum kl. 21, venju sam-
kvæmt. Skemmti fólk sér við

söng og spjall fram eftir kvöldi
en hélt síðan til bústaða sinna
þar sem gleðin stóð fram eftir
nóttu eða eftir smekk hvers og
eins.

Þegar formlegri brennudag-
skrá lauk var mynduð ný
hljómsveit á staðnum, skipuð
Einari Hreinssyni, harmóniku-

leikara kvöldsins, og Jóni Sig-
urpálssyni, íbúa að Skógar-
braut 1, sem kom til leiks með
kontrabassann á öxlinni. Þótti
dúóið lofa góðu en varð enn
líklegra til vinsælda eftir að
Sigrún Grímsdóttir bættist við
með gítar og úr dúóinu varð
tríó.              – kristinn@bb.is

Úr dúóinu varð tríó
Tríóið Einar og Jón og Sigrún leikur af innlifun.

Leikendur tilbúnir í tökur í Pálshúsi í Hnífsdal.

Gleði- og rokksveitin BMX með nýtt myndbandGleði- og rokksveitin BMX með nýtt myndbandGleði- og rokksveitin BMX með nýtt myndbandGleði- og rokksveitin BMX með nýtt myndbandGleði- og rokksveitin BMX með nýtt myndband

Liðlega 40 sjálfsboðaliðar
komu að gerð myndbandsins

Vestfirska gleði- og
rokksveitin BMX hefur
lokið gerð myndbands
við nýjasta lag sveitar-

innar, 15.000 fet, sem
tekið hefur verið til sýn-

inga á SkjáEinum og
PoppTíví.  Gerð mynd-

bandsins stjórnaði Lýður
Árnason læknir og kvik-

myndagerðamaður á
Flateyri en hljómsveitin
naut aðstoðar liðlega 40

sjálfboðaliða við upptök-
urnar. Flateyringarnir

Páll Önundarson og
Sigrún Gerða Gísladóttir

fara m.a. með hlutverk
roskinna hjóna en auk

hljómsveitarinnar
sjálfrar koma við sögu

fjölmargar glæsimeyjar
og stæltir menn.

kristinn@bb.is

Lýður og Sigrún Gerða undirbúa eina töku í myndbandinu.

Fjölmargar glæsimeyjar koma fram í myndbandinu.
Birgir Örn Sigurjónsson

söngvari BMX.

31.PM5 18.4.2017, 11:3213



1 4 FIMMTUDAGUR 7. ÁGÚST 2003 Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

helgardagbókin

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið

Laugardagur 9. ágúst kl. 16:30
Bikarkeppni í frjálsum íþróttum á Laugardalsvelli

Sunnudagur 10. ágúst kl. 13:20
Gullmót í frjálsum íþróttum í Berlín í Þýskalandi

SýnSýnSýnSýnSýn

Sunnudagur 10. ágúst kl. 12:30
Enski boltinn: Manchester United – Arsenal

Sportið í beinni...Sportið í beinni...

smáarsmáar
skemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

Föstudagur 8. ágúst
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (4:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Heim í heiðardalinn. (Christy:
Return to Cutter Gap) Bandarísk sjón-
varpsmynd frá 2001 um kennslukonuna
Christy sem reynir að láta gott af sér
leiða í litlu samfélagi í Tennessee árið
1912. Aðalhlutverk: Lauren Lee Smith,
Stewart Finlay-McLennan, James Water-
ston og Bruce McKinnon.
21.40 Mæður Ísaks. (Losing Isiah)
Bandarísk bíómynd frá 1995. Félagsráð-
gjafi og eiginmaður hennar ættleiða barn
sem blökkustúlka hefur yfirgefið en hún
skýtur aftur upp kollinum nokkrum árum
seinna. Aðalhlutverk: Jessica Lange,
Halle Berry, David Strathairn og Cuba
Gooding.
23.25 Cujo. Bandarísk spennumynd frá
1983 byggð á sögu eftir Stephen King
um Sankti-Bernharðshundinn Cujo sem
lætur öllum illum látum. Atriði í mynd-
inni eru alls ekki við hæfi barna. Aðal-
hlutverk: Dee Wallace og Danny Pint-
auro. e.
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 9. ágúst
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (32:65)
09.05 Tommi togvagn (6:26)
09.19 Engilbert (25:26)
09.30 Albertína ballerína (28:39)
09.45 Stebbi strútur (5:13)
10.03 Babar (21:65)
10.18 Gulla grallari (43:53)
10.55 Timburmenn (8:10)
11.10 Kastljósið
11.30 Út og suður (1:5)
11.55 Hlé
15.30 Unglingalandsmót UMFÍ. Upp-
taka frá mótinu sem fram fór á Ísafirði.
16.00 Norðurlandamót unglinga.
16.30 Bikarkeppni í frjálsum íþróttum.
Bein útsending frá Laugardalsvelli.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (9:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Fjölskylda mín (10:13)
20.15 Stofufangelsi. (House Arrest)
Bandarísk gamanmynd frá 1996 um
krakka sem loka foreldra sína inni þegar
þau ætla að skilja og skipa þeim að ráða
fram úr ágreiningsefnunum.. Meðal
leikenda eru Jamie Lee Curtis, Kevin
Pollak og Jennifer Love Hewitt.
22.05 Pabbastelpa. (Daddy’s Girl)
Bresk sjónvarpsmynd frá 2002. Myndin
fjallar hamingjusöm feðgin en þegar dótt-
irin kemst á unglingsaldur fer hana að
gruna  að pabbi sinn hafi óhreint mjöl í
pokahorninu. Aðalhlutverk: Martin
Kemp, Stephanie Leonidas, Nick Hutchi-
son og Denise Black.
23.45 Gáfan. (The Gift) Bandarísk
spennumynd frá 2000. Ung kona hverfur
með dularfullum hætti og lögreglan leitar
hjálpar hjá skyggnri konu. Aðalhlutverk:
Cate Blanchett, Keanu Reeves, Katie
Holmes, Greg Kinnear, Gary Cole, Gio-
vanni Ribisi og Hilary Swank. e.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 10. ágúst
09.00 Disneystundin upphaf (2:10)
09.02 Otrabörnin (8:52)
09.25 Sígildar teiknimyndir (8:52)
09.32 Guffagrín (46:53)
09.52 Morgunstundin okkar
09.54 Kobbi (72:78)
10.04 Risto (13:13)
10.12 Ungur uppfinningamaður
10.50 Vísindi fyrir alla
11.00 Timburmenn (8:10)
11.20 Út og suður (1:5)
11.45 Hlé
13.20 Gullmót í frjálsum íþróttum.
Bein útsending frá fjórða gullmóti sum-
arsins á Friedrich Ludwig Jahn-leikvang-
inum í Berlín.
15.40 Hlé
16.25 Safnasvæðið á Akranesi
16.45 Vetnisvæðingin
17.15 Maður er nefndur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Friðrik og flughræðslan
18.19 Tígri (3:6)
18.25 Ósýnilega húsið (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Norðan heiða. Heimildarmynd
um ferð 20 manna á 70 hestum um Mý-
vatnssveit.
20.30 Saga Forsyte-ættarinnar (8:8)
21.25 Helgarsportið
21.40 Vitskerta-Jóhanna. (Juana la

loca) Spænsk bíómynd frá 2001 um ást-
arævintýrið sem rændi Jóhönnu Spánar-
drottningu vitinu. Aðalhlutverk: Pilar
López de Ayala, Daniele Liotti, Manuela
Arcuri og Eloy Azorín.
23.00 Fótboltakvöld
23.15 Kastljósið (4:50)
23.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 8. ágúst
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Just Shoot Me (19:22)
13.05 Jag (8:25)
13.50 The Agency (15:22)
14.30 Thieves (9:10)
15.15 Tónlist
15.35 Off Centre (4:21)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (8:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends 7 (6:24)
20.00 The Simpsons (9:22)
20.25 George Lopez (17:28)
20.50 Bernie Mac (7:22) (A Christmas
Story) Krakkarnir finna hund sem þau
telja vera hina fullkomnu jólagjöf handa
Bernie en þegar hann finnur hundinn
finnst honum hann vera hin fullkomna
gjöf handa krökkunum í jólagjöf og felur
hann. Börnin halda að Bernie hafi skilað
hundinum og leita hefnda.
21.20 Hidden Hills (7:18) (Hulduhólar)
Jenine hefur áhyggjur af því að róman-
tíkin sé að hverfa úr sambandi þeirra
Dougs og leitar til Söruh eftir hjálp. Ráð-
leggingar hennar duga nú samt ekki betur
en svo að Jenine er hrædd um að þau
Doug eigi aldrei eftir að vera náin á ný
eftir mjög svo misheppnaða tilraun.
21.45 Just Shoot Me (22:22)
22.15 Get Well Soon. (Láttu þér batna)
Rómantísk gamanmynd með alvarlegum
undirtóni. Spjallþáttastjórnandinn Bobby
Bishop fær taugaáfall í beinni útsendingu.
Í kjölfarið rekur hvert vandamálið annað.
Bobby heldur þá til New York á fund
gömlu kærustunnar sinnar, Lily, en vill
hún eitthvað með hann hafa?  Aðalhlut-
verk: Vincent Gallo, Courteney Cox, Jeff-
rey Tambor, Tate Donovan.
23.50 Remember the Titans. (Til sigurs)
Þessi átakanlega mynd byggir á sönnum
atburðum frá 1971. Hún gerist í Virginíu-
fylki Bandaríkjanna þar sem ekki var til
siðs að svartir og hvítir gengju í sömu
skóla. Vegna niðurskurðar þurfti að loka
tveimur skólum og var nemendum stefnt
saman í einn skóla þar sem þeldökkir og
hvítir nemendur þurftu að láta sér lynda
samfélag sem einkenndist af kynþáttafor-
dómum. Þeldökkur þjálfari er ráðinn til
að vera með fótboltaliðið og er sagan
sögð út frá sjónarhóli hans og leikmann-
anna sem þurfa að yfirstíga eigin fordóma
til að eiga möguleika á meistaratitlinum.
Aðalhlutverk: Denzel Washington, Will
Patton, Wood Harris, Ryan Hurst.
01.40 Being John Malkovich. (Að vera
John Malkovich) Craig Schwartz fær
vinnu á undarlegum stað og uppgötvar
göng bak við skjalaskáp nokkurn á 7 1/2
hæð. Sá sem fer inn í göngin lendir um-
svifalaust inni í vitund kvikmyndaleik-
arans Johns Malkovich og dvelur þar í
15 mínútur. Craig sér ótvíræða kosti í
stöðunni og upphugsar aðferð til að græða
á huga leikarans knáa. Málin eru þó
flóknari en svo og brátt er Craig kominn
í hálfgerða sjálfheldu með þessar ráða-
gerðir sínar.  Aðalhlutverk: John Cusack,
John Malkovich, Cameron Diaz.
03.30 Friends 7 (6:24)
03.55 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 9. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.45 Bold and the Beautiful
13.05 Football Week UK
13.30 Who Wants To Be a Millionaire?
(Viltu svíkja út milljón?) Umtalaðasti
þáttur spurningaleiksins vinsæla, Viltu
vinna milljón?  Þátturinn var tekinn upp
í Bretlandi árið 2001 en honum var aldrei
sjónvarpað. Charles Ingram, sem svaraði
öllum spurningunum rétt, var grunaður
um svindl og í hönd fór umfangsmikil
rannsókn sem lauk með sakfellingu Ing-
rams og tveggja vitorðsmanna hans.
15.00 Afleggjarar - Þorsteinn J. (8:12)
15.25 Taken (3:10)
16.55 Monk (12:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Friends 7 (7:24)

19.30 The Diamond of Jeru (Demanta-
leitin) Ævintýramynd um mikla svaðilför
upp á eyna Borneó. Vísindamaðurinn
John Lacklan og Helen, eiginkona hans,
eru í demantaleit. Sér til aðstoðar ráða
þau stríðshetjuna Mike Kardec en komi
til átaka getur verið gott að hafa slíkan
kappa sér við hlið.  Aðalhlutverk: Billy
Zane, Paris Jeffersoon, Keith Carradine.
21.00 Black Hawk Down. (Í orrahríð)
Stórmynd sem var tilnefnd til fernra Ósk-
arsverðlauna og hreppti tvenn. Banda-
rískir úrvalssveitarhermenn eru sendir
til bjargar tveimur háttsettum hermönn-
um sem eru í haldi stríðsherra í Sómalíu.
Bandaríkjamennirnir mæta harðri mót-
spyrnu enda Sómalarnir gráir fyrir járn-
um. Ein besta stríðsmynd síðari ára.
Byggð á metsölubók.  Aðalhlutverk: Josh
Hartnett, Ewan McGregor, Jason Isaacs,
Tom Sizemore.
23.25 Leon. Við kynnumst leigumorð-
ingjanum Leon sem lifir í tilfinningalegu
tómarúmi og sýnir engum miskunn. Leon
verður þó að hugsa sinn gang þegar Mat-
hilda litla úr næstu íbúð leitar skjóls hjá
honum eftir að lögreglan hefur gert blóð-
uga innrás á heimili fjölskyldu hennar.
Aðalhlutverk: Gary Oldman, Jean Reno,
Natalie Portman.
01.10 All the Little Animals. (Litlu
skinnin) Bobby Platt, ungur drengur með
heilaskaða, strýkur frá illum stjúpföður
sínum. Á leið sinni hittir hann gamlan
mann sem tekur hann upp á arma sína.
En Bobby er ekki laus við stjúpföður
sinn sem leitar hann uppi og þá er voðinn
vís!  Aðalhlutverk: Christian Bale, John
Hurt.
03.00 Friends 7 (7:24)
03.25 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 10. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Mótorsport 2003
12.00 Neighbours
13.30 60 mínútur
14.20 The Osbournes (5:10)
14.50 Winning London
16.25 Í návist kvenna
16.55 Strong Medicine (11:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Friends 7 (8:24)
19.30 The Job (6:19)
19.55 Servants (1:6) (Þjónustufólkið)
Nýr myndaflokkur með mörgum af frem-
stu leikurum Breta í aðalhlutverkum.
Sögusviðið er England um miðja 19. öld
þegar Sturges Bourne fjölskyldan snýr
aftur á ættaróðalið eftir sumarleyfi. Húsið
lifnar við, ekki síst í híbýlum þjónustu-
fólksins. Annar leikstjóra Servants er
Tim Whitby sem gat sér gott orð fyrir að
leikstýra Cold Feet.
20.50 Taken (4:10)
22.20 60 mínútur
23.05 American History X (Amerísk
nútímasaga) Áhrifamikil mynd um fyrr-
verandi nýnasistann Derek Vinyard sem
hefur nýlega verið látinn laus úr steinin-
um. Derek kemur breyttur maður úr fang-
elsinu, laus við þá heift, reiði og hatur
sem hrjáði hann. Nú þarf hann hins vegar
að koma í veg fyrir að yngri bróðir hans
lendi í því sama. Edward Norton var til-

nefndur til Óskarsverðlauna fyrir leik
sinn í myndinni.  Aðalhlutverk: Edward
Furlong, Fairuza Balk, Edward Norton.
01.00 The General. (Hershöfðinginn)
Sönn saga Martins Cahills, írsk glæpa-
manns sem lét sér fátt fyrir brjósti brenna
og vakti aðdáun meðal írskra borgara og
lögreglunnar fyrir fífldirfsku sína.  Aðal-
hlutverk: Jon Voight, Adrian Dunbar.
03.00 Friends 7 (8:24)
03.25 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 8. ágúst
18.30 Trans World Sport
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Football Week UK
20.30 Inside Schwartz (5:13) (Allt um
Schwartz) Gamanmyndaflokkur um
Adam Schwartz, náunga sem er með
íþróttir á heilanum. Adam er í sárum en
kærasta hans til fimm ára gaf honum
reisupassann. Hann er kominn aftur á
byrjunarreit og verður að líta í eigin
barm.
21.00 Thunder Point. (Leyniskjalið)
Sjónvarpsmynd byggð á skáldsögu eftir
Jack Higgins. Hálfri öld eftir dauða
Adolfs Hitlers finnst leyniskjal með við-
kvæmum upplýsingum. Bretar vilja halda
innhaldinu leyndu og ráða útsmoginn
náunga til að tryggja að skjalið lendi
ekki í röngum höndum.  Aðalhlutverk:
Kyle Maclachlan, Pascale Bussieres,
John Colicos, Alan Thicke.
22.40 Asylum. (Hælið) Hörkuspennandi
sálfræðitryllir um Nick Tordone einka-
spæjara. Hann er snillingur í því að dul-
búast til að fletta ofan af svikum. Sálfræð-
ingurinn hans finnst myrtur og nú
ákveður hann að rannsaka morðið upp á

eigin spýtur. Hann lætur skrá sig inn á
hæli og þá kemst hann að því að raðmorð-
ingi hefur nýlega sloppið út af hælinu.
Nick er ákveðinn í að ná honum hvað
sem það kostar.  Aðalhlutverk: Robert
Patrick, Karl Bury, Malcolm McDowell.
00.10 Warriors of Virtue. (Verndararn-
ir) Ungur, fatlaður strákur óskar eftir að
komast í fótboltalið háskólans en við
vígsluathöfnina dregst hann inn í dular-
fulla veröld þar sem hinn illi Komodo
ræður ríkjum. Illmennið vill klófesta
strákinn vegna þess að hann gæti opnað
honum leiðina inn í mannheima.  Aðal-
hlutverk: Angus MacFadyen, Mario Yed-
idia, Marley Shelton.
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 9. ágúst
16.00 Trans World Sport
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (19:24)
20.00 MAD TV
21.00 Turbulence 2. (Voðaverk 2) Hópur
fólks fer í flugferð sem ætluð er til að
hjálpa þeim að sigrast á flughræðslu.
Fljótlega eftir flugtak er einn farþeganna
myrtur og ljóst er að stórhættulegur
hryðjuverkamaður er staddur um borð!
Aðalhlutverk: Craig Sheffer, Jennifer
Beals, Tom Berenger.
22.40 Fernando Vargas - Vanderpool.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Los
Angeles. Á meðal þeirra sem mætast eru
veltivigtarkapparnir Fernando Vargas og
Fitz Vanderpoool. Þetta er fyrsti bardagi
Vargas frá því hann tapaði fyrir Oscari
de la Hoya.
00.45 The Seductress. (Tálkvendið) Eró-
tísk kvikmynd.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 10. ágúst
12.30 Enski boltinn. Bein útsending frá

Leynist fuglabúr í geymslunni
hjá þér, engum til gagns? Væri
þá ekki tilvalið að selja okkur
það á sanngjörnu verði? Ragn-
ar og Þórhildur í símum 456
7846 og 849 0115.

Óska eftir þvottavél, gefins eða
fyrir lítinn pening. Uppl. í síma
692 6578 og 869 3109.

Til sölu er mjög falleg 3ja herb.
íbúð að Urðarvegi 80, 3. hæð.
Íbúðin er 93 m² auk geymslu.
Frábært útsýni. Skipti möguleg
á stærri eign. Upplýsingar í
síma 456 3216.

Til sölu er Toyota Corolla Terra
Wagon, árg. 1998, 5 dyra, 5
gíra, framhjóladrifinn, ekinn 98
þús. km. Dráttarkrókur og þjón-
ustubók. Verð kr. 750 þús.
Hugsanleg skipti á ódýrari bíl.
Uppl. í síma 892 1688.

Óska eftir að kaupa bíl á ca.
50-100 þús. Upplýsingar í síma
660 5094.

Til sölu er Sony Ericson +20e,
lítill og vel með farinn sími.
Verð kr. 5.000. Upplýsingar í
síma 456 4428.

Til sölu er BMW 750IAL.
Uppl. í símum 820 7372 og
456 4122.

Til sölu er Nissan Micra árg.
94. Uppl. í síma 586 2192.

Til leigu er lítil íbúð á eyrinni,
herbergi, stofa, eldhús og bað.
Uppl. í símum 456 3421,
899 3421 og 893 3421.

Kassavanir kettlingar fást gefins.
Uppl. í símum 456 3736,
661 1276 og 868 1937.

Til sölu er 42 bassa harmonikka
af gerðinni Dino Basseti. Vel
með farin. Upplýsingar í síma
456 5363.

Til sölu er Mitsubishi Carisma
árg. 2000. Uppl. gefa Helga
og Gústi í síma 456 531.

Getur einhver aðstoðað mig
við hestana mína gegn smá til-
sögn og því að ríða út. Uppl.
gefur Indriði í síma 868 3801
og 456 3160.

Til sölu er MMC Galant árg.
98. Tilboð óskast. Uppl. í síma
456 8414 eða 847 2953.

Rauð lyklakippa merkt Flugfé-
lagi Norðurlands fannst á gang-
stétt í Miðtúni á Ísafirði. Uppl.
í síma 456 4456.

Til sölu er nýlegt 33" Grundig
sjónvarpstæki og nýleg, lítil
Philips ryksuga. Upplýsingar í
síma 896 3367.

Til sölu er grár Silver Cross
barnavagn. Upplýsingar í síma
456 3014.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í efri
bænum á Ísafirði. Upplýsingar
í síma 896 7728.

Hlíðavegspúkapartý 2003
verður haldið laugardaginn 9.
ágúst á kl. 17 stundvíslega á
gömlu dagheimilis lóðinni við
Hlíðarveg. Allir mæti með grill-
mat og bestikk, góða skapið og
1.000 kallinn. Allir velkomnir.
Hlíðarvegspúkanefndin.

Black Hawk
Down

Stórmyndin Black HawkStórmyndin Black HawkStórmyndin Black HawkStórmyndin Black HawkStórmyndin Black Hawk
Down er á dagskrá Stöðvar 2Down er á dagskrá Stöðvar 2Down er á dagskrá Stöðvar 2Down er á dagskrá Stöðvar 2Down er á dagskrá Stöðvar 2
kl. 21:00 á laugardagskvöld,kl. 21:00 á laugardagskvöld,kl. 21:00 á laugardagskvöld,kl. 21:00 á laugardagskvöld,kl. 21:00 á laugardagskvöld,

en hún er talin ein bestaen hún er talin ein bestaen hún er talin ein bestaen hún er talin ein bestaen hún er talin ein besta
stríðsmynd síðari ára. Mynd-stríðsmynd síðari ára. Mynd-stríðsmynd síðari ára. Mynd-stríðsmynd síðari ára. Mynd-stríðsmynd síðari ára. Mynd-
in var tilnefnd til fernra Ósk-in var tilnefnd til fernra Ósk-in var tilnefnd til fernra Ósk-in var tilnefnd til fernra Ósk-in var tilnefnd til fernra Ósk-
arsverðlauna og vann tvenn.arsverðlauna og vann tvenn.arsverðlauna og vann tvenn.arsverðlauna og vann tvenn.arsverðlauna og vann tvenn.

Þá furðar engan að RidleyÞá furðar engan að RidleyÞá furðar engan að RidleyÞá furðar engan að RidleyÞá furðar engan að Ridley
Scott, leikstjóri myndar-Scott, leikstjóri myndar-Scott, leikstjóri myndar-Scott, leikstjóri myndar-Scott, leikstjóri myndar-

innar, hafi verið tilnefndurinnar, hafi verið tilnefndurinnar, hafi verið tilnefndurinnar, hafi verið tilnefndurinnar, hafi verið tilnefndur
sem besti leikstjórinn endasem besti leikstjórinn endasem besti leikstjórinn endasem besti leikstjórinn endasem besti leikstjórinn enda

enginn aukvisi þar á ferð.enginn aukvisi þar á ferð.enginn aukvisi þar á ferð.enginn aukvisi þar á ferð.enginn aukvisi þar á ferð.
Það vantar heldur ekkiÞað vantar heldur ekkiÞað vantar heldur ekkiÞað vantar heldur ekkiÞað vantar heldur ekki

stjörnurnar í myndina þvístjörnurnar í myndina þvístjörnurnar í myndina þvístjörnurnar í myndina þvístjörnurnar í myndina því
þeir Josh Hartnett, Ewanþeir Josh Hartnett, Ewanþeir Josh Hartnett, Ewanþeir Josh Hartnett, Ewanþeir Josh Hartnett, Ewan
McGregor og Jason IsaakMcGregor og Jason IsaakMcGregor og Jason IsaakMcGregor og Jason IsaakMcGregor og Jason Isaak

fara fyrir góðum hópi leik-fara fyrir góðum hópi leik-fara fyrir góðum hópi leik-fara fyrir góðum hópi leik-fara fyrir góðum hópi leik-
ara. Upplifun fyrir áhorf-ara. Upplifun fyrir áhorf-ara. Upplifun fyrir áhorf-ara. Upplifun fyrir áhorf-ara. Upplifun fyrir áhorf-

endur.endur.endur.endur.endur.

bb.is – þessi
eini

sanni!
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veðrið
Horfur á föstudag:

Suðaustan 5-8 m/s. Skýj-
að og úrkomulítið, en rign-
ing um landið sunnan- og

vestanvert síðdegis.
Hiti 12-18 stig.

Horfur á laugardag:
Suðaustan 5-10 m/s og

víða rigning, en 8-13 m/s
vestantil og skúrir.

Hiti 12-18 stig.
Horfur á sunnudag:

Sunnan og suðaustan átt.
Skúrir eða dálítil rigning,

en skýjað með köflum og
yfirleitt þurrt um landið

norðaustanvert.
Hiti 11-17 stig.

Horfur á mánudag:
Suðlæg eða breytileg átt.

Skýjað með köflum og
víða skúrir. Áfram fremur

hlýtt í veðri.
Horfur á þriðjudag:

Útlit fyrir austlæga átt
með rigningu.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

leik Manchester United og Arsenal um
Samfélagsskjöldinn.
15.10 2002 FIFA World Cup. Heims-
meistarakeppnin í knattspyrnu í Japan
og Kóreu 2002 er rakin í máli og mynd-
um.
17.10 US PGA Championship 2002
18.15 US PGA Tour 2003
19.15 European PGA Tour 2003
20.15 Sonic Impact. (Flugrán) Alríkis-
lögreglumaðurinn Nick Halton er nýbú-
inn að handsama einn hættulegasta
glæpamann heims, Jeremy Barrett, eftir
margra ára leit. Barrett er nú ásamt
nokkrum öðrum föngum á leið til New
York með flugvél og Halton getur loksins
andað léttar. En mitt í háloftunum tekst
föngunum að losna og alríkslögreglu-
maðurinn óttast að allt erfiðið sé til
einskis.  Aðalhlutverk: James Russo, Ice
T, Michael Harris.
21.50 Íslensku mörkin
22.20 Enski boltinn. Útsending frá leik
Manchester United og Arsenal um Sam-
félagsskjöldinn.
00.20 Loved. (Elskuð) Magnþrungin
mynd um saksóknarann K.D. Dietrickson
sem fær í hendur mál gegn manni sem
ákærður hefur verið fyrir manndráp af
gáleysi. Fljótlega kemur í ljós að maður-
inn á að baki hrottalegan feril og hefur
ítrekað gengið í skrokk á konum. Diet-
rickson verður að fá eina þeirra til að
vitna gegn manninum en það gæti reynst
þrautin þyngri.  Aðalhlutverk: William
Hurt, Sean Penn, Robin Wright Penn,
Amy Madigan.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 8. ágúst
18:30 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
Þær Þóra og Maríkó eru mættar til leiks
á ný og nú er landið allt undir!
19:30 Charmed
21:00 According to Jim
21:30 The Drew Carey Show. Magn-
aðir gamanþættir um Drew Carey sem
býr í Cleveland, vinnur í búð og á þrjá
furðulega vini og enn furðulegri óvini.
22:00 Hljómsveit Íslands (e) Hljóm-
sveit Íslands er glænýr þáttur á dagskrá
SKJÁSEINS. Í honum er fylgst með hinn
svokölluðu Gleðisveit Ingólfs, en Ingólf-
ur þessi á sér það markmið eitt í lífinu að
gera stjörnur úr strákunum í bandinu. Og
við fáum að fylgjast með því hvernig
honum gengur.
22:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum
og verður Doug að takast á við afleiðingar
uppátækjanna.
23:00 NÁTTHRAFNAR
23:01 The Drew Carey Show (e)
23:25 Titus (e)
23:50 Powerplay (e)
00:30 Law & order: Criminal Intent
01:15 Law & Order SVU (e) Banda-
rískir sakamálaþættir með New York
sem sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í
fyrri hlutanum er fylgst með lögreglu-
mönnum við rannsókn mála og er þar
hinn gamalreyndi Lennie Briscoe fremst-
ur í flokki en seinni hlutinn er lagður
undir réttarhöld þar sem hinir meintu
sakamenn eru sóttir til saka af einvalaliði

saksóknara en oft gengur jafn brösug-
lega að koma hinum grunuðu í fangelsi
og að handsama þá.

Laugardagur 9. ágúst
15:00 Jay Leno (e) Jay Leno er
ókrýndur konungur spjallþáttanna. Leno
leikur á alls oddi í túlkun sinni á heims-
málunum og engum er hlíft. Hann tekur
á móti góðum gestum í sjónvarpssal og
býður upp á góða tónlist í hæsta gæða-
flokki. Þættirnir koma glóðvolgir frá
NBC - sjónvarpsstöðinni í Bandaríkjun-
um.
15:45 Jay Leno (e)
16:30 Dateline (e) Dateline er marg-
verðlaunaður, fréttaskýringaþáttur á
dagskrá NBC sjónvarpsstöðvarinnar í
Bandaríkjunum. Þættirnir hafa unnið
til fjölda viðurkenninga og eru nær alltaf
á topp 20 listanum í Bandaríkjunum
yfir áhorf í sjónvarpi. Stjórnendur þáttar-
ins eru allir mjög þekktir og virtir frétta-
menn eins og Tom Brokaw, Stone Phill-
ips og Maria Shriver.
17:30 The Wildest Police Videos (e)
Í The World’s Wildest Police Videos
eru sýndar myndbandsupptökur sem
lögreglusveitir víða um heim hafa sank-
að að sér. Upptökurnar eru engu líkar,
enda veruleikinn oftast mun ótrúlegri
en skáldskapurinn.
18:30 48 Hours (e) Dan Rathers hefur
umsjón með þessum margrómaða frétta-
skýringaþætti frá CBS sjónvarpsstöð-
inni. Í 48 Hours er fjallað um athyglis-
verða viðburði líðandi stundar með
ferskum hætti.
19:20 Guinness World Records.
Heimsmetaþáttur Guinness er eins og
nafnið bendir til byggður á heimsmeta-
bók Guinness og kennir þar margra
grasa. Þátturinn er spennandi, forvitni-
legur og stundum ákaflega undarlegur.
Ótrúleg afrek fólks af ólíku sauðahúsi
eða einfaldlega sauðheimskt fólk.
21:00 Law & order: Criminal Intent
21:40 Bob Patterson (e)
22:00 Law & Order SVU (e) Banda-
rískir sakamálaþættir með New York
sem sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í
fyrri hlutanum er fylgst með lögreglu-
mönnum við rannsókn mála og er þar
hinn gamalreyndi Lennie Briscoe

fremstur í flokki en seinni hlutinn er lagður
undir réttarhöld þar sem hinir meintu saka-
menn eru sóttir til saka af einvalaliði sak-
sóknara en oft gengur jafn brösuglega að
koma hinum grunuðu í fangelsi og að
handsama þá.
22:50 Traders (e) Í kanadísku fram-
haldsþáttaröðinni um Traders er fylgst
með starfsfólki fjármálafyrirtækis, sem á
köflum teflir heldur djarft í viðskiptum
sínum. Þeim er ekkert heilagt, og þeim er
sama hvað um þig verður, en þeim er afar
annt um peningana þína...
23:40 The Drew Carey Show (e)
00:10 NÁTTHRAFNAR
00:11 The Drew Carey Show (e)
00:35 Titus (e)
01:00 Powerplay (e)
01:40 Law & order: Criminal Intent

Sunnudagur 10. ágúst
15:00 Jay Leno (e)
15:45 Jay Leno (e)
16:30 Brúðkaupsþátturinn Já (e) Elín
María Björnsdóttir hefur umsjón með
hinum sívinsæla Brúðkaupsþætti, sem er
á dagskrá SKJÁSEINS á þriðjudagskvöld-
um, þriðja sumarið í röð.
17:30 Boston Public (e)
18:15 Law & Order (e) Bandarískir
sakamálaþættir með New York sem sögu-
svið. Þættirnir eru tvískiptir; í fyrri hlutan-
um er fylgst með lögreglumönnum við
rannsókn mála og er þar hinn gamalreyndi
Lennie Briscoe fremstur í flokki en seinni
hlutinn er lagður undir réttarhöld þar sem
hinir meintu sakamenn eru sóttir til saka
af einvalaliði saksóknara en oft gengur
jafn brösuglega að koma hinum grunuðu
í fangelsi og að handsama þá.
19:00 Yes, Dear (e)
19:25 Baby Bob (e)
19:50 According to Jim (e)
20:15 The Drew Carey Show (e)
20:35 The King of Queens (e)
21:00 48 Hours
22:00 Traders
22:50 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
23:40 Hljómsveit Íslands (e)
00:10 NÁTTHRAFNAR
00:11 The Drew Carey Show (e)
00:35 Titus (e)
01:00 Powerplay (e) afmæli

Laugardaginn 9. ágúst
verður fimmtug, Sigrún

Margrét Sigurgeirsdóttir,
Hjallabyggð 3, Suðureyri.
Af því tilefni bjóða hún og
eiginmaður hennar, Guðni

A. Einarsson, vinum og
vandamönnum að sam-

fagna henni á heimili þeirra
frá kl. 18:00 á afmælis-

daginn.

Bolvískt íþróttafólk náði góðum árangri
Keppendum Héraðssam-

bands Bolungarvíkur (HSB)
vegnaði vel á nýafstöðnu
Unglingalandsmóti UMFÍ á
Ísafirði. Sérstaklega þótti
knattspyrnufólkið úr Bol-
ungarvík ná góðum árangri.
Annar flokkur karla vann
alla sína leiki og varð því

landsmótsmeistari. Fimmti
flokkur karla hafnaði í 3. sæti,
fjórði flokkur kvenna í 2. sæti
og fjórði flokkur karla í 2.
sæti eftir tap í úrslitaviðureign
við lið Héraðssambands Vest-
firðinga (HSV). Þar fékkst
niðurstaða ekki fyrr en eftir
vítaspyrnukeppni og bráða-

bana. Í þriðja flokki kvenna
keppti sameiginlegt lið HSB
og HSV sem hafnaði í 3. sæti.

Frjálsíþróttafólk úr Víkinni
telst einnig hafa gert góða ferð
á landsmótið. Hjalti Rögn-
valdsson sigraði í hástökki 16
ára pilta og stökk 1,73 metra
en Dóra Guðmundsdóttir vann

2 km hlaup í flokki 17 ára
stúlkna.

Í sundi sigraði Guðrún
Kristín Bjarnadóttir í 50 metra
skriðsundi 12 ára stúlkna og
Elsa Jónsdóttir varð þriðja í
sömu grein meðal 14 ára stúlk-
na.

kristinn@bb.is
Upprennandi knattspyrnumenn úr Bolungarvík. Ljósm.
Þorsteinn J. Tómasson.

Góð leið til
að ná til

Vestfirðinga!
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Frá flugeldasýningunni á lokahátíð Unglingalandsmótsins á Ísafirði.

Lokahátíð Unglingalandsmóts UMFÍ á Ísafirði

Endapunkturinn var mik-
ilfengleg flugeldasýning

Unglingalandsmóti UMFÍ á
Ísafirði var slitið með mikilli
hátíð á sunnudagskvöld. For-
setahjónin Ólafur Ragnar
Grímsson og Dorrit Moussai-
eff ásamt Hinriki Kristjáns-
syni, framkvæmdastjóra
Kambs á Flateyri, veittu þar
Héraðssambandi Þingeyinga
verðlaun fyrir prúðmannlega
framkomu á mótinu. Þess má
geta að Kambur gaf alla bikara
á mótinu. Þá var haldin kvöld-
vaka á Eyrartúni þar sem
hljómsveitirnar Á móti sól,
BMX og Svitabandið léku fyr-
ir gesti.

„Við enduðum síðan með
heljarinnar flugeldasýningu á
miðnætti sem fyrirtækin
Kambur, Miðfell, Fjölnir, Ís-
landssaga og Klofningur gáfu

okkur. Skotið var upp flug-
eldum frá hafnarbakkanum og
úr Lóðsinum sem sigldi inn
Pollinn“, segir Jón Pétur Ró-

bertsson, framkvæmdastjóri
Unglingalandsmótsins á Ísa-
firði.

halfdan@bb.is

Ísafjarðardjúp

Umferðarmet um
Ögurvík tvíbætt
Alls fóru 659 bílar um Ög-

urvík í Ísafjarðardjúpi frá
miðnætti til miðnættis á frí-
degi verslunarmanna og er
það mesta umferð sem mælst
hefur um staðinn. Á föstudag
var sagt frá því á bb.is að
umferðarmet hafi verið sleg-
ið deginum áður þegar 567
bílar fóru fram hjá umferðar-
teljara Vegagerðarinnar í
Ögri og var metið slegið aft-
ur á mánudag.

Það vekur athygli að flest-
ir þeir bílar sem óku um
Ögur á mánudag virðast hafa
valið að aka veginn yfir
Þorskafjarðarheiði og um
Dali áleiðis suður til Reykja-
víkur. Á sama tíma og 659
bílar óku um Ögur, fóru 450
yfir umferðarteljara á Ennis-
hálsi í utanverðum Hrúta-
firði, en 925 um teljara í
Gilsfirði.

– halfdan@bb.is

Á sjöunda þúsund manns var við lokaathöfn Unglingalands-
mótsins á sjúkrahústúninu á Ísafirði á mánudagskvöld.

Halldór afhendir Inga Þór mottubút sem tákn um hið nýja frjálsíþróttasvæði.

Nýtt íþróttasvæði tekið í notkun á Torfnesi

„Ekki hægt að finna íþróttasvæði
á landinu með fallegri heildarsvip“

Nýtt íþróttasvæði var tek-
ið í notkun á Torfnesi á Ísa-
firði á miðvikudag í síðustu
viku. Guðni Geir Jóhannes-
son bæjarfulltrúi afhenti þá
Inga Þór Ágústssyni, for-
manni íþrótta- og æskulýðs-
nefndar Ísafjarðarbæjar, nýj-
an gervigrasvöll við hátíð-
lega athöfn. Að henni lok-
inni tókust á eitt gamalt og
annað ennþá eldra gullaldar-
lið Ísfirðinga í knattspyrnu
á hinum nýja velli. Fóru leik-
ar þannig að yngra liðið vann
3-1.

Þá afhenti Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri Inga Þór
nýtt frjálsíþróttasvæði á
Torfnesi. Í tilefni dagsins var
sett upp frjálsíþróttamót og
munu brautarmet hafa fallið
ítrekað fram eftir degi, enda
í fyrsta sinn sem á svæðinu
er keppt.

„Þetta er alveg toppurinn.
Þetta er mikil gleðistund og
ég er búinn að flagga heima
hjá mér í tilefni dagsins“, sagði
Ingi Þór Ágústsson. „Ég held

að það sé ekki hægt að finna
íþróttasvæði á landinu sem
hefur fallegri heildarsvip en
þetta.“

halfdan@bb.is

Feðgarnir Stefán Tryggvason, Tryggvi Sigtryggsson og
Jakob Tryggvason voru í gullaldarliðum Ísfirðinga sem
kepptu vígsluleikinn á nýja grasvellinum.
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