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Stærstum hluta afla sem
landað var á Vestfjörðum á
síðasta ári, eða tæplega 86%,
var ráðstafað innan fjórðungs-
ins. Þetta kemur fram í Útvegi
2002, ársriti Hagstofunnar um
sjávarútvegsmál. Af 83.486
tonna afla sem landað var á

Vestfjörðum keyptu aðilar inn-
an fjórðungsins 71.554 tonn.
Allur uppsjávarafli sem kom
til löndunar á Vestfjörðum var
unninn innan fjórðungsins en
hann var 26.326 tonn.

Fiskkaupendur á Vestfjörð-
um tóku við liðlega 76% af

botnfiskafla sem landað var á
svæðinu eða 35.250 tonnum
af alls 46.110 tonnum. Næst-
mest fór til höfuðborgarsvæð-
isins en þar keyptu menn 5.330
tonn af botnfiski frá Vestfjörð-
um. Suðurnesjamenn keyptu
3.934 tonn af svæðinu. Mun

minni afli var keyptur til ann-
arra fjórðunga.

Nær allan skel- og krabba-
dýraafla sem kom til löndunar
á Vestfjörðum keyptu aðilar
innan fjórðungsins. Alls komu
7.942 tonn á land en 7.815
tonn fóru til vinnslu á svæðinu.

Afganginn, um 127 tonn,
keyptu aðilar á Norðurlandi.

Rúmlega 73% flatfiskafla
sem landað var á Vestfjörðum
fóru til vinnslu á svæðinu eða
2.266 tonn af 3.099 tonna
heildarafla.

– kristinn@bb.is

Fjórðungur botnfiskafla á Vestfjörðum seldur aðilum utan svæðis

Meira en tíu þúsund tonn flutt burt til vinnslu

Einkahlutafélögum í Bolungarvík hefur fjölgað gríðarlega frá ársbyrjun 2001

Hefur í för með sér verulegt
tekjutap fyrir bæjarfélagið
Einkahlutafélögum hefur

fjölgað um 58% í Bolungarvík
frá ársbyrjun 2001 eða úr 59 í
93, samkvæmt tölum Hag-
stofu Íslands. Fjölgun á land-
inu öllu á sama tímabili er
aðeins um 30%. Einar Péturs-
son, bæjarstjóri í Bolungarvík,
segir að þessi fjölgun einka-
hlutafélaga hafi í för með sér
verulegt tekjutap fyrir sveitar-
félagið þar sem stærsti tekju-
stofn þess sé útsvar og það
lækki af þessum völdum.

Eftir að tekjuskattur fyrir-
tækja lækkaði hafa margir
sjálfstæðir atvinnurekendur
stofnað einkahlutafélög í
kringum rekstur sinn, en það
getur haft umtalsverð áhrif á
tekjur minni sveitarfélaga. Í
Bolungarvík hafa margir
trillukarlar stofnað einkahluta-
félög í kringum starfsemi sína.

„Hér er stór hluti íbúanna
sjálfstæðir atvinnurekendur.

Þegar þeir stofna einkahluta-
félög utan um sinn rekstur
lækka þeir hugsanlega launin

sín og greiða því lægra út-
svar“, segir Einar Pétursson,
bæjarstjóri í Bolungarvík, og

bendir á að þá geti einstakling-
ar tekið hagnaðinn út sem arð
og greitt fjármagnstekjuskatt

í staðinn. Einar segist halda
að þetta verði verulegt tekjutap
fyrir bæjarfélagið.

Frá höfninni í Bolungarvík. Margir trillukarlar hafa stofnað einkahlutafélög um reksturinn og greiða því lægra útsvar.
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Ákvörðun íslenskra stjórnvalda um að hefja hrefnuveiðar í vísindaskyni er
rökrétt. Þjóð, sem byggir afkomu sína að stórum hluta á takmörkuðum fiskistofnum,
er nauðsyn að hafa vissu um neysluhlutfall hvalastofna úr þessum sömu fiskistofnum.
Málflutningur þeirra, sem vilja gera alla hvali að gæludýrum og halda því fram í
fúlustu alvöru að takmarkalaus fjölgun þeirra skipti engu máli fyrir lífríki hafsins,
ristir svo grunnt að undrum sætir.

Það vita allir sem vilja vita, og hvalavinir manna best, að margar hvalategundir
eru langt frá því að vera í útrýmingarhættu. Hvað veldur þá þessari blindu og
stundum ofstækisfullu baráttu fyrir algerri friðun hvala? Með sama áframhaldi
verður þess ekki langt að bíða að krafist verði friðunar alls sjávarfangs!

Það er misráðið hjá hérlendum talsmönnum hvalaskoðunar, sem vissulega hafa
lagt sitt af mörkum til að laða erlenda ferðamenn til landsins, að leggjast jafnharkalega
á sveif með öfgahópum í þessu máli sem raun ber vitni. Sé vilji beggja aðila fyrir
hendi þurfa hvalveiðar og hvalaskoðun ekki að skarast.

Yfirlýsing Waitrose-matvörukeðjunnar, sem rekur um 150 hágæðaverslanir með

fisk og kjöt á Bretlandseyjum, gengur þvert á allar spár um hrun erlendra markaða
fyrir íslenskar fiskafurðir vegna ákvörðunar íslenskra stjórnvalda um hrefnuveiðar
í vísindaskyni. Þar segir: „Við skiljum nauðsyn þess að aflað sé vitneskju um áhrif
stórra hvalastofna á fiskistofna. Við munum því fylgjast af áhuga með vísindaniður-
stöðum rannsóknarinnar.“ Og Keith Brown, framkvæmdastjóri sjávarútvegsfyrirtæk-
isins Sealord Caistor Limited á Bretlandseyjum, sem kaupir ferskan fisk frá ís-
lenskum fyrirtækjum fyrir 10-11 milljónir punda árlega og annast sölu til Waitrose-
keðjunnar, hefur þetta til málanna að leggja: „Við teljum að ráðherrann [Árni M.
Mathiesen] og sjávarlíffræðingarnir séu að gera það sem þeir þurfa að gera af aug-
ljósri ástæðu, til að átta sig á áhrifunum.“

Ef komandi kynslóðir eiga að hafa um annað að velja en verksmiðjuframleiddan
færibandagervimat komumst við ekki hjá því að nýta okkur þau matföng, sem
landið og sjórinn gefa af sér með sjálfbærum hætti. Til að það sé unnt þurfum við
að afla okkur allrar þeirrar þekkingar sem völ er á. Þess vegna erum við meðal ann-
ars að efna til rannsókna á áhrifum hvala á lífríkið í hafinu í kringum okkur. s.h.

Þyrla Landhelgisgæslunnar,
TF-LÍF, bjargaði aðfaranótt
þriðjudags þremur mönnum
sem voru hætt komnir í Efsta-
dalsvatni í Laugardal í Ísa-
fjarðardjúpi. Mennirnir sem
lögreglan taldi hafa verið ölv-
aða hvolfdu undir sér báti á
vatninu og mátti ekki tæpara
standa þegar þeim var bjargað.

Klukkan 23.18 á mánudags-
kvöld barst hringing til lög-
reglunnar á Ísafirði um Neyð-
arlínuna og var tilkynnt um

þrjá menn sem væru í vanda
staddir á litlum báti á Efsta-
dalsvatni. Tilkynningin var
mjög óljós. Var brugðist við
með því að kalla björgunar-
sveitirnar á Ísafirði og í Súða-
vík út á rauðu viðbragði. Stuttu
síðar var stjórnstöð Landhelg-
isgæslunnar beðin um að setja
þyrlu í viðbragðsstöðu. Fyrir
tilviljun frétti lögreglan af
slökkviliðs- og sjúkraflutn-
ingsmanni frá Ísafirði, sem var
þarna skammt frá.

Náðist fljótt samband við
hann og fór hann á vettvang.
Þegar hann nálgaðist vatnið
heyrði hann kallað á hjálp en
sá ekkert í fyrstu hvað hafði
gerst eða hvaða ástand var á
staðnum. Slökkviliðsmaður-
inn hafði síma meðferðis og
kom þessum boðum til lög-
reglu, sem þá kallaði þyrluna
út með hraði. Slökkviliðsmað-
urinn fór nær og sá þá að bátn-
um hafði hvolft, og voru tveir
menn á kili hans en einn maður

í vatninu. Var beðið komu þyrl-
unnar og björgunarsveitar-
manna.

Þyrlan kom fyrr á vettvang
eða klukkan 01.13 og bjargaði
mönnunum þremur. Mátti
ekki tæpara standa þar sem
maðurinn sem var í vatninu
var að gefast upp. Þyrlan lenti
á Ísafjarðarflugvelli klukkan
01.40 og voru mennirnir fluttir
á sjúkrahúsið á Ísafirði til að-
hlynningar. Tveir þeirra voru
það vel á sig komnir að þeir

máttu yfirgefa sjúkrahúsið
eftir skoðun en sá þriðji var
lagður inn svo hann mætti
jafna sig.

Allir þeir sem í vatninu lentu
og sá sem tilkynnti fyrst um
slysið eru grunaðir um að hafa
verið ölvaðir. Við björgunina
notaði áhöfn þyrlunnar nætur-
sjónauka. Lögreglan á Ísafirði
segir að ekki sé að efa að þeir
hafi skipt sköpum við björg-
unina.

– hlynur@bb.is

Þyrlan kom til bjargar á síðustu stundu
Þrír menn hætt komnir þegar bát hvolfdi á Efstadalsvatni í Ísafjarðardjúpi

Menn frá Ríkisútvarpinu trufluðu hrefnuveiði hjá Halldóri Sigurðssyni ÍS

Virtust búnir undir langt úthald
en hættu eftirförinni skyndilega

– ætli saltið hafi ekki verið búið, sagði Konráð Eggertsson hrefnuveiðimaður
Konráð Eggertsson hrefnu-

veiðimaður lagði úr höfn á
Ísafirði til vísindaveiða á
hrefnu á báti sínum Halldóri
Sigurðsson ÍS síðdegis á
sunnudag. Fimm menn eru í
áhöfninni. Ríkisútvarpið tók
bát á leigu á Ísafirði og fylgdi
Konráð og mönnum hans eins
og skugginn fram á mánu-
dagskvöld.

„Það eltir okkur bátur með
myndatökumönnum og við
gerum ekkert á meðan hann er
hjá okkur. Við erum búnir að
biðja þá um að láta okkur í
friði og segja þeim að við
skjótum ekkert á meðan þeir
eru hérna“, sagði Konráð í
samtali við blaðið á mánu-
dagsmorgun. Meðan útvarps-
báturinn elti hvalbátinn sást
nokkuð af hrefnu.

Útvarpsmenn virtust búnir
undir mjög langt úthald. Þann-
ig kvaðst fréttamaður vera
með veiðistöng, kartöflur og
salt meðferðis auk þess sem
nægar olíubirgðir væru um
borð. Hins vegar var eftirför-

inni skyndilega hætt á mánu-
dagskvöld.

„Ég veit ekkert hvers vegna.
Ætli saltið hafi ekki verið bú-
ið“, sagði Konráð í samtali
við blaðið í gær. „Við getum
athafnað okkur núna. Við
höfum reyndar ekkert séð af

hrefnu í dag en þetta kemur
allt með kalda vatninu. Við
getum verið úti í hálfan mánuð
ef því er að skipta.“

Konráð sagði það fara eftir
aðstæðum hversu mikla veiði
væri hægt að færa að landi. Þó
standi ekki til að veiða mikið í

þessari fyrstu ferð.
Halldór Sigurðsson ÍS er

einn þriggja báta sem Haf-
rannsóknastofnun samdi við
um veiðar á samtals 38 hrefn-
um. Vísindamenn frá stofn-
uninni eru um borð í öllum
bátunum. Eitt meginatriði

hrefnurannsóknanna er að fá
vitneskju um fæðuval hval-
anna til þess að átta sig á því
hversu mikið þeir éta úr ein-
stökum nytjastofnum fiska við
landið.

– hlynur@bb.is

Áhöfn Halldórs Sigurðssonar ÍS í þann mund að leggja af stað frá Ísafirði.
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Maður um sextugt dæmdur fyrir Héraðsdómi Vestfjarða

Þriggja ára fangelsi fyrir gróf kyn-
ferðisbrot gegn barnungri stúlku
Maður um sextugt var á

föstudag dæmdur í fjölskip-
uðum Héraðsdómi Vest-
fjarða í þriggja ára óskilorðs-
bundið fangelsi fyrir kyn-
ferðisbrot gegn barnungri
stúlku. Brotin voru framin á
tímabilinu 1997 til 2001 þeg-
ar stúlkan var á aldrinum sjö

til ellefu ára.
Ákærði var einnig dæmdur

til greiðslu hálfrar milljónar
króna í miskabætur til stúlk-
unnar, sem og til greiðslu alls
sakarkostnaðar. Þar á meðal
eru málsvarnarlaun skipaðs
verjanda hans, Arnar Clausen
hrl., og réttargæslulaun Sifjar

Konráðsdóttur hrl., samtals
hálf milljón króna.

Brot mannsins gegn stúlk-
unni voru mörg og margháttuð
og afar gróf. Í dómnum segir
að maðurinn hafi með hátt-
semi sinni brugðist trausti sem
hann hafði áunnið sér hjá
stúlkunni og henni nákomnu

fólki, þar sem hún dvaldist
og hann var tíður gestur. Brot
hans hafi valdið stúlkunni
miklum þjáningum og erfið-
leikum og hafi ákærði engar
málsbætur. Dóminn kváðu
upp Erlingur Sigtryggsson,
Logi Guðbrandsson og
Sveinn Sigurkarlsson.

Ekki hefur enn verið
lappað upp á kapelluna

svokölluðu í kirkjugarði
Ísfirðinga á Réttarholti

fyrir botni Skutulsfjarðar
eins og til stóð í fyrra-
sumar. Byggingin er í

niðurníðslu og margt farið
að láta á sjá. Þakrennur
eru skældar og skakkar.

Þak og veggir gætu þegið
málningu. Stög í kringum

húsið eru flest laus úr
jörðu. Sitthvað fleira

mætti nefna. Ef litið er inn
um glugga kemur í ljós, að

aldrei hefur verið lagt í
gólfið. Engin klukka er í

klukkuportinu við kapell-
una. Hins vegar er snyrti-

mennska ríkjandi í sjálfum
kirkjugarðinum og þar í

kring. Helga Friðriksdótt-
ir, formaður sóknarnefnd-
ar Ísafjarðarkirkju, segir

málið ekki hafa borið á
góma á fundum nefndar-
innar frá því hún tók við

starfinu í vor. Næsti fundur
verður í næsta mánuði. Í

fyrrasumar sagði þá-
verandi nefndarformaður,

að viðgerðir myndu hefjast
innan fárra daga. Síðan

eru liðnir rúmlega þrettán
mánuðir og húsið orðið

enn laslegra en þá.
Þó svo að hús þetta sé í

daglegu tali nefnt kapella
hefur það aldrei hýst

guðsþjónustur. Það hefur
alltaf verið notað sem

geymsla og var hugsað
fyrir slíka notkun þegar

það var byggt.
– halfdan@bb.is

Ekkert varð af lagfæring-
um og húsið grotnar niður

Kapellan svokallaða í kirkjugarði Ísfirðinga á Réttarholti
„Kapellan“ á Réttarholti er mjög farin að láta á sjá.

Togarinn Kristina Logos,
sem nú liggur og ryðgar niður

í höfninni í Bolungarvík, var
nýlega seldur á uppboði og

nemur tap Byggðastofnunar
vegna þess rúmlega 20 millj-

ónum króna. Kaupandi skips-
ins var Olís sem hyggst selja
það aftur. Lán Byggðastofn-
unar „til fjárhagslegrar endur-
skipulagningar“ var á sínum
tíma samþykkt þrátt fyrir mót-
bárur þáverandi forstjóra
stofnunarinnar, Guðmundar
Malmquist, sem og fleiri aðila.
Rök Guðmundar voru þau að
lánið bryti í bága við reglur
stofnunarinnar, meðal annars
vegna þess að tryggingar væru
ófullnægjandi, ómögulegt
væri að ganga að veðinu þar
sem togarinn væri skráður er-
lendis og að áhætta færi yfir
50%, sem var hámark áhættu
sem Byggðastofnun tók á
þeim tíma.

Lánið var engu að síður
samþykkt af stjórn sjóðsins
en Guðmundur ákvað í sam-
ráði við Ríkisendurskoðun að
greiða einungis 10 milljónir í
stað þeirra 20 sem áður hafði
verið samþykkt að greiða.
Skömmu síðar tók Kristinn H.
Gunnarsson við stól stjórnar-
formanns í Byggðastofnun og
stuttu seinna var allt lánið, alls
20 milljónir, afgreitt til Ísrúss
ehf., fyrirtækis í eigu Magnús-
ar Reynis Guðmundssonar á
Ísafirði

Togarinn var sleginn Olís á

uppboði í júní fyrir 30 millj-
ónir á fyrsta veðrétti. „Þetta
staðfestir það sem maður hefur
ímyndað sér, að þessi krafa sé
töpuð“, sagði Aðalsteinn Þor-
steinsson, núverandi forstjóri
Byggðastofnunar. „Reyndar
getur verið að útgerðin eigi
einhverjar eignir upp í skuldir
en það eru aðrir veðhafar með
70 milljónir á undan okkur og
mjög ólíklegt að eitthvað fáist
upp í kröfur.“ Hjá Olís fengust
þær upplýsingar að kaupin á
skipinu hefðu eingöngu verið
til þess fallin að vernda hags-
muni Olís og til standi að selja
skipið aftur sem fyrst.

„Það var búið að ákveða
þetta þegar ég kom að þessu
starfi“, sagði Kristinn H.
Gunnarsson, en hann tók við
stjórnarformennsku þegar
málið var í afgreiðslu hjá
Byggðastofnun. „Það er einn
aðili sem ber ábyrgð á lánaaf-
greiðslum sjóðsins og það er
forstjórinn sjálfur. Stjórnar-
menn bera enga fjárhagslega
ábyrgð og hafa aldrei gert.“

Kristinn segir að menn verði
að gera sér grein fyrir því að
flestar lánveitingar Byggða-
stofnunar séu áhættufjárfest-
ing. „Ég kom hvergi að málum
þegar stjórnin ákvað að veita

lánið og forstjórinn tók
ákvörðun um að greiða það
svo út. Minn þáttur var ein-
göngu sá að gera forstjóra ljóst
að lánið þyrfti að greiða út
vegna þess að öllum skilyrð-
um hafði verið fullnægt.“

„Það var búið að liggja fyrir
lengi að þetta yrðu endalok
þessa máls og kemur mér ekki
á óvart“, sagði Guðmundur
Malmquist, fyrrverandi for-
stjóri Byggðastofnunar, um
mál togarans Kristina Logos.
„Þetta reyndist eigendum tog-
arans erfið útgerð, sérstaklega
eftir að vélin fór skömmu eftir
að veiðar hófust. Þá má segja
að þetta hafi verið búið þar
sem slíkt er afar kostnaðarsamt
fyrir litla útgerð.“ Guðmundur
segir að lög um Byggðasjóð
hafi breyst á meðan þetta mál
var til skoðunar hjá stofnun-
inni. „Völd og ábyrgð mín sem
forstjóra breyttust og eftir að
hafa ráðfært mig við Ríkis-
endurskoðanda taldi ég mér
ekki fært annað en að greiða
þetta lán út.“

–  albert@frettabladid.is /
hlynur@bb.is

Vafasöm lánveiting Byggðastofnunar?

Kristina Logos ryðgar niður í Bolungarvíkurhöfn.                                                                                                                                                                                    Mynd: Roland Smelt.

Togarinn Kristina Logos grotnar niður í Bolungarvíkurhöfn

bb.is – hinn eini
sanni fyrir

vestan!
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Fullmannað í skólana í
Bolungarvík og Súðavík

Allar kennararstöður eru mannaðar réttindafólki í
Grunnskólanum í Súðavík. „Ég verð með sama liðið og í

fyrra. Þetta er það sem alla skólastjóra dreymir um.
Kennararnir koma til starfa þann 18. þessa mánaðar og

síðan hefst kennslan í vikunni þar á eftir“, segir Anna
Lind Ragnarsdóttir skólastjóri. Í Grunnskólanum í Bol-
ungarvík á einungis eftir að ráða í eina kennarastöðu en

Anna G. Edvardsdóttir skólastjóri segir það mál í far-
vatninu. „Ráðningar hafa gengið ágætlega. Hlutfall

réttindakennara er á milli 70% og 80%.“ – kristinn@bb.is

Flosi Arnórsson dæmd-
ur í 4 mánaða fangelsi

Flosi Arnórsson stýrimaður var dæmdur í 4 mánaða
fangelsi í Sádí-Arabíu í síðustu viku fyrir að hafa vopn
og skotfæri í fórum sínum. Flosi sem hefur verið í far-

banni hóf þegar afplánun dómsins. Dómnum hefur verið
áfrýjað. Samkvæmt fréttum RÚV var Flosi dæmdur í 2

mánaða fangelsi fyrir að vera með óskráða byssu í fórum
sínum á flugvellinum í Dubai. Þá var Flosi einnig dæmd-

ur í 2 mánaða fangelsi fyrir að vera með 28 skothylki.
Haft var eftir lögmanni Flosa að 40 daga varðhald komi

til frádráttar dómnum.  –bb@bb.is

Ísafjarðarbær velur Vi-
gor viðskiptahugbúnað

Ísafjarðarbær og Vigor ehf., dótturfyrirtæki Tölvu-
Mynda hf. hafa undirritað samkomulag um kaup og inn-

leiðingu Vigor viðskiptahugbúnaðar fyrir Ísafjarðarbæ
og stofnanir hans. Um er ræða lausn sem samanstendur

af: fjárhagsbókhaldi, rafrænu samþykktarkerfi, inn-
kaupakerfi, sölu- og vörukerfi, innheimtukerfi, afgreið-

slukerfi og fleira. Innleiðing er þegar hafin hjá Fasteign-
um Ísafjarðarbæjar ehf. Vigor viðskiptahugbúnaður

hefur verið þróaður af starfsmönnum Vigor undanfarin
ár í samvinnu við öfluga notendur.  – bb@bb.is

Landgræðsluflugvélin Páll Sveinsson

Kom á fornar
slóðir á Ísafirði

Landgræðsluflugvélin
Páll Sveinsson lenti á Ísa-

fjarðarflugvelli í hádeg-
inu á miðvikudag í síð-

ustu viku. Vélin, sem er
svokallaður þristur af

gerðinni C-47, á 60 ára
afmæli um þessar mund-

ir. Hún kom til landsins
árið 1943 og sinnti áætl-

unarflugi fyrstu þrjá
áratugina, en fram að því
hafði nær eingöngu verið

notast við sjóflugvélar í
áætlunarflugi.  Í tilefni

afmælisins var ákveðið að
senda vélina í hringflug

um landið með viðkomu á
mörgum af hennar gömlu

áfangastöðum, meðal

annars á Ísafirði og Patr-
eksfirði. Ekki var þó hægt
að sýna flugvélina á Patr-

eksfirði vegna lélegs
skyggnis. Var henni því

flogið á ný til Reykjavíkur.

Flugmenn vélarinnar eru
meðlimir í Félagi íslenskra

atvinnuflugmanna, en fé-

lagið hefur útvegað flug-
menn til landgræðslu-
flugs. – halfdan@bb.is

Páll Sveinsson flaug lágt yfir Ísafjarðarflugvelli áður en
hann hélt á brott. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson. Áhöfnin rétt áður en haldið var í loftið frá Ísafirði.

Hið árlega Hlíðarvegs-
púkapartí var haldið á

leikskólalóðinni ofan við
Hlíðarveg á Ísafirði, laug-

ardagskvöldið 9. ágúst. Þar
komu saman um 130 gamlir

og nýir Hlíðarvegspúkar,
sumir langt að komnir m.a.

alla leið frá Barcelona á
Spáni.  Fastur liður er að

tónlistarmennirnir Rúnar Þór
Pétursson og Örn Jónsson

mæti á svæðið og haldi ball

í Krúsinni en hiti upp áður
með hinum Hlíðarvegspúk-

unum. Þykir tilheyra á þess-
um samkomum að segja

sögur frá því í gamla daga
og jafnvel ljóstra upp um

rykfallin prakkarastrik. Að
lokum var kveikt í varðeldi

en þeir sem enn voru í stuði
að honum loknum skunduðu

á ball í Krúsinni.  Að þessu
sinni voru útnefndir heiðurs-

félagar hjónin Jóhannes

Þorsteinsson og Sjöfn
Magnúsdóttir en þau hafa

búið við Hlíðarveg 4 frá því
elstu Hlíðarvegspúkar muna.

Driffjöður og verndari
samkomunnar er Bjarndís

Friðriksdóttir málara-
meistari. Meðfylgjandi
myndir úr Hlíðarvegs-

partíinu tók Hörður Högna-
son. Fleiri myndir eru á

svipmyndum á bb.is
– kristinn@bb.is

Líf og fjör hjá
Hlíðarvegspúkum
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Valtýr Gíslason tölvufræðingur hefur stofnað
fyrirtækið .is á Ísafirði. Fyrirtækið rekur
hann frá heimili sínu á Hlíðarvegi. „Ég er

með það góða aðstöðu á neðri hæðinni heima
að ég get vel rekið fyrirtækið þaðan“, segir

Valtýr. „Ég býð upp á alhliða þjónustu, tölvu-
viðgerðir, tölvuþjónustu og krefisviðhald fyrir
fyrirtæki og einstaklinga og fleira.“ Valtýr er menntaður

í Svíþjóð og er með MCP gráðu (Microsoft certified
professional). –  halfdan@bb.is

Ný tölvuþjónusta tekin
til starfa á Ísafirði

Villiköttum á Ísafirði
fækkað á næstu dögum
Valur Richter meindýraeyðir fer á næstu dögum í átak í
eyðingu villikatta á Ísafirði að beiðni heilbrigðiseftirlits
Vestfjarða. Aðspurður segir Valur að töluvert hafi orðið
vart við villiketti á Ísafirði að undanförnu en mikið hafi

verið af þeim síðustu ár. Þar spili m.a. inn í milt veðurfar.
„Þessi dýr eru flest mjög horuð. Oftast gjóta læðurnar í

kjöllurum eða einhverjum skotum og síðan leitar þetta út
og reynir að bjarga sér í ruslinu“, segir Valur. Í flestum
tilvikum eru kettirnir fangaðir í búr en Valur segir að í

einstaka tilfellum séu þeir skotnir. – kristinn@bb.is

Tekjur Vestfirðinga
95% af meðaltekjum

Framteljendur í Vestfjarðaumdæmi höfðu að meðaltali
ríflega 1.943 þúsund krónur í tekjur á síðasta ári en á

landsvísu var meðaltalið 2.037.000 krónur. Meðaltekjur
Vestfirðinga námu því 95% af meðaltekjum landsmanna

á síðasta ári ef skoðaðar eru staðtölur skatta sem ríkis-
skattstjóri hefur birt. Meðaltekjur er hæstar í umdæmi

skattstjórans í Vestmannaeyjum eða 110% af landsmeð-
altali. Þá koma skatttgreiðendur á Reykjanesi með tæp-

lega 106% af meðaltali. Reykvíkingar eru einu prósentu-
stigi yfir landsmeðaltali. – kristinn@bb.is

305 skip á Vestfjörðum með 6,4 milljarða króna aflaverðmæti árið 2002

Togarar Hraðfrystihússins-Gunnvarar
hf. með 30% af heildaraflaverðmætinu

Flaggskip Vestfirðinga, frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS 270.

Á síðasta ári voru 305 fiski-
skip skráð á Vestfjörðum.
Samanlagður afli þeirra var
tæp 53 þúsund tonn og afla-
verðmætið liðlega 6,4 millj-
ónir króna. Þetta kemur fram í
Útvegi 2002, ársriti Hagstof-
unnar um sjávarútveg, sem
stofnunin birti á heimasíðu
sinni í morgun. Flest skipanna
voru smábátar í krókaaflahá-
markskerfinu eða 130. Afli
þeirra var 17.521 tonn að verð-
mæti 1.948 milljónir króna.
Smábátar með sóknardaga
voru 82 en afli þeirra var 9.797
tonn að verðmæti 483 milljón-
ir króna. Smábátar með afla-
mark voru 44 og veiddu 2.501
tonn að verðmæti 274 millj-
ónir króna. Skip með aflamark
voru jafnmörg og var afli
þeirra 14.654 tonn að verð-
mæti 1.775 milljónir króna.

Fimm togarar voru skráðir
á Vestfjörðum á síðasta á ári,

allir gerðir út af Hraðfrysti-
húsinu-Gunnvöru hf. í Hnífs-
dal. Afli þeirra var 14.473 tonn
að verðmæti 1.945 milljóna
króna. Júlíus Geirmundsson
ÍS 270, frystitogari Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar í Hnífsdal,
skilaði mestu aflaverðmæti ís-
lenskra bolfisktogara á síðasta
ári eða 1.082 milljónum króna.
Heildarafli Júlíusar á síðasta
ári var um 6.400 tonn.

Athygli vekur að aflaverð-
mæti togara og krókaaflahá-
marksbáta á Vestfjörðum er
nánast það sama eða um 30%
af heildaraflaverðmæti fjórð-
ungsins í hvorum flokki. Bát-
arnir lönduðu hins vegar um
þrjú þúsund tonnum meiri
afla. Skip með aflamark skaffa
litlu minna en fyrrnefndir út-
gerðarflokkar eða 27% afla-
verðmætisins en veiða álíka
magn og togararnir. Samtals
skaffa þessir þrír útgerðar-

flokkar 88% aflaverðmætis
vestfirskra skipa.

Af einstökum landshlutum
voru fæstir togarar gerðir út
frá Vestfjörðum eða 5 eins og
áður sagði, en langflestir frá
Norðurlandi eystra eða 24. Á
landinu öllu voru gerð út 1.606
skip á síðasta ári og lönduðu
þau 2,1 milljón tonna afla að
verðmæti liðlega 77 milljarðar
króna.

Tæplega fimmti hver bátur
á landinu var skráður á Vest-
fjörðum á síðasta ári. Öfluðu
þeir tæplega 2,5% af heildar-
afla landsmanna en færðu á
land tæplega 8,4% aflaverð-
mætisins. Það er næstminnsta
aflaverðmætið af fjórðungum
landsins. Norðurland vestra
rekur lestina með tæplega
4,5% en langmestu aflaverð-
mæti er skilað á land á Norður-
landi eystra, 16,7 milljörðum
króna.          – kristinn@bb.is

Eins hreyfils sjóflugvél
vakti athygli er hún lenti á
Ísafjarðarflugvelli á laugar-
dag. Vélin er af gerðinni Cess-
na 208 Caravan og kemur frá
Mainefylki í Bandaríkjunum.
Hún var í leiguflugi og hafði
skutlað vísindamönnum til
móts við snekkju sem stödd
var á Bíldudal. Vélin lenti á

Bíldudalsvogi en heimamenn
telja að sjóflugvél hafi ekki
lent þar í liðlega fjörutíu ár.
Flugmaðurinn kom síðan við
á Ísafirði en lenti á flugvell-
inum en ekki á Pollinum þar
sem erindið var að taka elds-
neyti.

Flugmaður vélarinnar hafði
næturdvöl á Ísafirði. Síðan

flaug hann til Constable Point
á Grænlandi til að bíða þar
eftir snekkjunni og vísinda-
mönnunum. Liðið mun hátt í
hálfa öld frá því að sjóflug-
vélar voru algeng sjón á Ísa-
firði. Á sínum tíma notaði
Flugfélagið Catalina-flugbáta
til milli Vestfjarða og Reykja-
víkur.           – halfdan@bb.is

Sjóflugvél átti við-
komu á Vestfjörðum

Sjaldséðir hvítir hrafnar á síðari árum
Sjóflugvélin á Ísafjarðarflugvelli.
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maður vikunnar

Nafn: Þórir Sveinsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 21.02.1953.
Atvinna: Fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar.
Fjölskylda: Eiginkonan er Jónína Hjaltadóttir og eig-
um við þrjú börn sem heita Unnur Lilja, Auður Sjöfn
og Kjartan Trausti.
Helstu áhugamál: Sjóstangaveiði og ferðalög á sumr-
in og bridge á veturna.
Bifreið: Isuzu Trooper árgerð 2000.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Engan sérstakan.
Bíllinn verður þó að komast upp Urðarvegsbrekkuna
í snjónum á veturna.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Kaupmaður eða bankastjóri.
Uppáhalds matur? Steikt rauðspretta og steinbítur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Hræringur
og plokkfiskur.
Uppáhalds drykkur? Eplasafi og bjór.
Uppáhalds tónlist? Þjóðlagarokk s.s. hljómsveitin
Runrig.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? KR í fótbolta.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir, náttúrulífsmyndir
og sögulegar heimildamyndir.
Uppáhalds vefsíðan? cabelas.com, jp.dk og  knr.gl
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Engin sérstök
kemur upp í hugann þessa stundina.
Fallegasti staður hérlendis? Lómagnúpur á Suður-
landi.
Fallegasti staður erlendis? Eyðifirðir suður Gæn-
lands á fornum Íslendingaslóðum.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? PC-tölvan.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Fara
út á sjó að veiða.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Leti og áhugaleysi á skyldum/starfi sínu. Ég er þannig
persóna að ég vil að hlutirnir séu framkvæmdir og
ekki þurfi að marg tyggja þá.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Halla mér upp
í sófa með dagblað eða tímarit.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já, að sigla um á litlum báti á Karabíska hafinu
og eltast við sjaldgæfa fiska.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Um daginn fór ég fram úr vegavinnubíl í Mjóafirði á
fullri ferð í rigningu og í ekkert alltof skemmtilegu
veðri. Skildi ég ekkert í því að vegavinnubíllinn elti
mig með blikkandi ljós. Stuttu seinna varð ég að
stoppa bílinn þar sem í ljós kom að sprungið var á
afturdekkinu. Strákarnir á vegavinnubílnum vildu ein-
ungis vara mig við og hjálpuðu mér svo að skipta um
dekkið. Hafið þökk fyrir strákar!
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Ekki breyta neinu sérstöku en loka bæjar-
kassanum og senda mannskapin í frí þann daginn.
Lífsmottó? Horfa fram á veginn með bjartsýni í huga.

Ætlaði að
verða kaup-

maður eða
bankastjóri

Sælkerar vikunnar
eru Ásta Kristinsdóttir og Friðbert
Kristjánsson að Hólum í Dýrafirði

Beikonfiskur í ofni
Að þessu sinni er fiskur í aðalhlutverki sem er góð til-

breyting frá steikum og grilli sumarsins. Reyndar skýtur
það svolítið skökku við að boða fiskát og vera kjötframleið-
andi en bæði eru mjög góð hráefni úr okkar hreina umhverfi
sem óhætt er að mæla með. Mér finnst eiga vel við að bera
fiskinn fram með soðnum kartöflum og hrásalati.

Friðbert var rokinn út að slá og því fékk hann ekki að vera
með á myndinni, í eigin persónu.

2 ýsuflök
1 bréf beikon
rasp
1 egg
salt
100 g smjörlíki

Ýsan er skorin í bita og velt upp úr eggi og raspi. Smyrjið
eldfast mót með smjörlíki og raðið bitunum í. Saltið yfir og
setjið beikonsneiðar ofan á. Setjið u.þ.b. 100 g af smjörlíki
með og bakið í ofni við 150° til 180° hita í u.þ.b. 35 mínútur.

Hrásalat

¼ kínakálshaus
1 rauð paprika
1 græn paprika
4 tómatar
1/2 agúrka
1 rauðlaukur

Saxið niður eins fínt og hverjum þykir henta og blandið

saman í góðri salatskál.

Rækjurétturinn hennar mömmu

200 g rækjur
1 bolli soðin hrísgrjón
1 dl rjómi
4 msk majónes
2 tsk karrí
1 dós sveppir

Smyrjið eldfast mót með smjörlíki. Setjið hrísgrjónin í
botninn og hellið sveppunum yfir ásamt safanum úr dósinni.
Dreifið rækjunum yfir. Blandið saman rjóma, majónesi og
karrí og hellið yfir. Bakið í ofni við 180° í 30 mínútur. Ber-
ið fram með ristuðu brauði.

Ég ætla að skora á mágkonu mína, Valdísi Báru Kristjáns-
dóttur á Þingeyri, hún kann ýmislegt gott.

Jónína Emilsdóttir hverfur frá Ísafirði eftir langt og farsælt skólastarf

Tekur við stöðu aðstoðar-
skólastjóra í Hamraskóla

Jónína Ólöf Emilsdóttir,
sem starfað hefur á mörgum
sviðum skólamála á Ísafirði í
tæpan aldarfjórðung, hefur
verið ráðin aðstoðarskólastjóri
Hamraskóla í Grafarvogi í
Reykjavík. Hún er því á förum
frá Ísafirði ásamt fjölskyldu
sinni. Jónína hóf kennslu við
Gagnfræðaskólann á Ísafirði
árið 1980 undir stjórn Kjartans
Sigurjónssonar og starfaði síð-
an við Grunnskóla Ísafjarðar
eftir að skólar á Ísafirði voru
sameinaðir árið 1985.

Hún var aðstoðarskólastjóri
Grunnskóla Ísafjarðar frá
1995 til 2000 og segja kunnug-
ir að hún hafi ekki átt hvað
minnstan þátt í hinum miklu
framförum sem urðu í starfi
skólans á þeim árum. Fyrir
þremur árum réðst Jónína til
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar og hefur starf-
að þar síðan.

„Ég fer frá Ísafirði sæl og
sátt og þakklát fyrir öll þessi
góðu ár. Auðvitað fylgir því
söknuður að hverfa úr þessu
góða samfélagi en á hinn bóg-
inn er það öllum hollt að breyta
til“, sagði Jónína þegar blaðið
sló á þráðinn til hennar. Jafn-

framt bað hún fyrir bestu þakk-
ir til alls samstarfsfólksins á
Ísafirði á liðnum árum og ára-
tugum.

Á árunum 1986 til 1993 var
Jónína í hálfu starfi á Fræðslu-
skrifstofu Vestfjarða á móti
hálfu starfi við Grunnskóla
Ísafjarðar. Á þeim tíma stjórn-
aði hún meðal annars starfs-
leikninámi fyrir leiðbeinendur
og kennara á Vestfjörðum, en
það ýtti mjög undir að leið-
beinendur færu í fjarnám til
að afla sér kennsluréttinda.

Þess má einnig geta, að Jónína
var á sínum tíma fengin til að
koma á fót starfsnáms- og mat-
artæknibraut við Framhalds-
skóla Vestfjarða, eins og
Menntaskólinn á Ísafirði hét
um skeið.

Vegna brottflutningsins hef-
ur Jónína beðist lausnar úr um-
hverfisnefnd Ísafjarðarbæjar.
Á fundi bæjarráðs í síðustu
viku voru henni þökkuð vel
unnin störf fyrir Ísafjarðarbæ
í gegnum árin.

– hlynur@bb.isJónína Ólöf Emilsdóttir.

Húseignin að Mánagötu 1 á Ísafirði

Glerskálinn hverfur senn
Götumyndin við Hafnar-

strætið á Ísafirði breytist vænt-
anlega á haustdögum þegar
glerskálinn sem um árabil hef-
ur verið framan við hið gamla
og gagnmerka hús að Mána-
götu 1 verður rifinn. Nú standa
yfir umfangsmiklar breytingar
á húsinu en þar hafa verið rekn-
ir veitingastaðir með ýmsum
nöfnum á liðnum áratugum,
svo sem Mánakaffi, Hamra-

bær, Frábær, Gallery Pizza, Á
Eyrinni og síðast Kaffi Ísa-
fjörður.

Eins og fram hefur komið
keypti Guðni G. Jóhannesson
á Ísafirði húsið fyrr í sumar til
þess að breyta því í íbúðar-
húsnæði. Nú þegar er búið að
rífa viðbyggingu bak við húsið
en þar verður í staðinn byggt
stigahús. Glerskálinn verður
notaður sem smíðahús meðan

unnið er við breytingarnar á
húsinu en hverfur síðan.

Hús þetta var reist árið 1884
af versluninni Fischer & Falck
og var þá og lengi síðan kallað
Fischershús. Ísafjarðarkaup-
staður eignaðist það árið 1893
og árið eftir var það gert að
fyrsta sjúkrahúsi bæjarins.
Minna varð þó úr því hlutverki
en til stóð því að einungis mun
hafa verið lagður þar inn einn

utanbæjarmaður um skamman
tíma. Almenn sjúkrahús munu
líklega vandfundin annars
staðar í veröldinni þar sem
enginn sjúklingur hefur látist.
Hannes Hafstein bjó í Fisc-
hershúsi meðan hann var
sýslumaður á Ísafirði eða frá

1896 og þangað til hann varð
fyrsti íslenski ráðherrann árið
1904 og fluttist til Reykjavík-
ur. Síðar átti Jón Auðunn Jóns-
son alþingismaður á Ísafirði
og niðjar hans húsið í marga
áratugi.

– hlynur@bb.is

Dagar glerskálans við Fischershús eru senn taldir.
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Tölvunarfræðingurinn
verðandi Tumi Þór Jóhanns-
son mun á næstunni leggja
lokahönd á smíði forrits sem
hermir eftir væntanlegri
hegðun tækis sem hefur ekki
enn verið smiðað. Þetta gerir
Tumi fyrir rafeindavoga-
framleiðandann Póls hf. á
Ísafirði. Vonar hann að verk-
efnið eigi eftir að gera lukku
og valda því að hann verði
ráðinn til frambúðar.

Tumi er fæddur á Ísafirði
en það má segja að hann
hafi búið til skiptis á Ísafirði
og í Reykjavík alla sína ævi.
„Ég bjó til þriggja ára aldurs
á Ísafirði en flutti þá til
Reykjavíkur. Þegar ég var
níu ára fluttum við aftur
vestur en síðan aftur suður
þegar ég var sautján ára. Síð-
an hef ég samt verið á Ísa-
firði öll sumur, öll jól og
alla páska, fyrst hjá ömmu
minni [Geirþrúði Charles-
dóttur, innskot BB] og síðar
hjá tengdafjölskyldu
minni.“

Gat illa veriðGat illa veriðGat illa veriðGat illa veriðGat illa verið
tekjulaustekjulaustekjulaustekjulaustekjulaus

Tumi Þór hefur undanfar-
in þrjú ár lært tölvunarfræði

í Háskóla Íslands og á von á
því útskrifast með B.S. gráðu
í haust. „Mig vantaði nokkrar
einingar upp á að geta
útskrifast. Ég hefði svo sem
getað skrifað eina góða heim-
spekiritgerð og fengið eining-
arnar þannig, en fannst snið-
ugra að vinna frekar að ein-
hverju verkefni sem hentaði
mínu námi og verða mér þann-
ig úti um starfsreynslu. Svo
hafði ég eiginlega ekki efni á
því að vera tekjulaus í sumar.

Það lá eiginlega beint við
að tala við þá hjá Póls, því ég
vann hjá þeim í fyrrasumar og
vissi að þar væri unnin forrit-
unarvinna. Í fyrstu reyndum
við að fá styrk frá Nýsköpun-
arsjóði námsmanna, en kom-
umst að því að þeir styrkja
ekki verkefni sem gefa eining-
ar. Því fór það svo að Póls þarf
eitt og sér að borga fyrir
verkefnið, sem ég vona og trúi
að eigi eftir að vera góð kaup
fyrir fyrirtækið.“

Undrandi áUndrandi áUndrandi áUndrandi áUndrandi á
áhugaleysi skólansáhugaleysi skólansáhugaleysi skólansáhugaleysi skólansáhugaleysi skólans
„Það kom mér svolítið á

óvart, og ég var eiginlega dá-
lítið vonsvikinn yfir áhuga-
leysi Háskólans þegar ég var

að reyna að finna mér verkefni.
Þrátt fyrir að það sé yfirlýst
stefna skólans að færa hann
nær atvinnulífinu virðast
margir kennarar ekki par hrifn-
ir af slíku. Mér sýnist þeir
sumir hverjir ekki vera par
hrifnir af því að fyrirtæki séu
með puttana í náminu. Menn
innan minnar skorar ráðlögðu
mér beinlínis frá því að vinna
þetta verkefni.

Ég gæti ímyndað mér að
þeir óttist að kennslan sé að
færast alltof mikið út úr skól-
anum, sem mér finnst persónu-
lega hið besta mál. Í það minn-
sta mættu fyrirtæki vera höfð
meira með í ráðum þegar kem-
ur að því að skipuleggja nám-
ið. Mig grunar líka að mörg
fyrirtæki séu ekki nógu dugleg
við að nýta sér krafta þeirra
sem eru í námi eða eru að
ljúka námi. Ég held að það sé
allra hagur að sem flest fyrir-
tæki nýti sér þessa starfskrafta
og fari á kaf í ýmiskonar rann-
sóknar- og þróunarvinnu, því
vinnuaflið er ódýrt og áhuga-
samt.“

Hannar stýrireikniritHannar stýrireikniritHannar stýrireikniritHannar stýrireikniritHannar stýrireiknirit

Þrátt fyrir að nokkurrar
tregðu hafi gætt hjá Háskól-
anum gat Tumi samt fengið

verkefni sitt metið í námið.
Eins og áður sagði gengur það
út á að hanna og smíða forrit
sem hermir eftir væntanlegri
hegðun græju sem ekki hefur
enn verið búin til.

„Ég veit ekki alveg hversu
mikið ég má segja um tækið,
en þetta er ákveðin tegund
sjálfvirks flokkara með viss-
um eiginleikum. Í rauninni er
mitt starf að hanna stýrireikni-
rit fyrir tækið til að hægt verði
að finna út hvað þarf af vél-
búnaði í það.

Forritunin sem slík er ekkert
voðalega flókin. Það er erfið-
ara að átta sig á raunhæfum
stærðum í vélinni sjálfri, hraða
á færanlegum hlutum og svo
framvegis. Þetta þarf að gera
til að fá fram raunhæfa virkni.“

Enginn skilur forritiðEnginn skilur forritiðEnginn skilur forritiðEnginn skilur forritiðEnginn skilur forritið
– Það er þá kannski erfitt að

færa raunheima yfir í tölvu-
heima svo að menn skilji hvað
er um að vera. Þarf forritið
ekki að vera notendavænt?

„Það þarf náttúrlega að vera
skiljanlegt, en eins og er getur
ekki nokkur maður notað það
og skilið, nema ég, að sjálf-
sögðu. Það horfir nú allt til
betri vegar þegar ég verð búinn
að skila skýrslu um verkefnið.

Þá ættu fleiri að geta notað
forritið. Það verður samt í mín-
um verkahring að nota það og
fá þær niðurstöður sem menn
þurfa áður en framleiðsla á
tækinu hefst.“

Ómetanleg reynslaÓmetanleg reynslaÓmetanleg reynslaÓmetanleg reynslaÓmetanleg reynsla
– Og sér fyrir endann á

þessu verkefni?
„Ég er að leggja lokahönd á

þetta um þessar mundir. Að
vísu tefst ég aðeins því vegna
peningagræðgi fór ég að vinna
sem afleysingamaður hjá Póls.
Þar er ég í flestu, prófa prent-
plötur, vinn í samsetningu og
pökkunum og í raun öllu því
sem til fellur og ég ræð við.

Mér finnst mjög fínt að
vinna í þessu og kynnast þann-
ig sem flestum þáttum starf-
seminnar hjá Póls. Forrits-
smíðin er samt mín aðalvinna
í sumar. Ég held að þessi reyn-
sla sé alveg ómetanleg þegar
til langs tíma er litið.“

Sestur að fyrir vestanSestur að fyrir vestanSestur að fyrir vestanSestur að fyrir vestanSestur að fyrir vestan
– En eftir að þú klárar verk-

efnið, hver er þá stefnan?
„Ég vonast náttúrlega til að

fá vinnu hjá fyrirtækinu í fram-
haldinu svo að ég geti verið
hérna fyrir vestan. Ég, unnusta

mín og sonur fluttum aftur
til Ísafjarðar í haust og ætl-
um að setjast hérna að. Það
stendur og fellur náttúrlega
með því að ég fái vinnu. Í
þeim efnum eru því miður
ekki margir staðir sem koma
til greina en þó eru vissulega
til spennandi tækifæri á
svæðinu.“

Aðspurður segir Tumi að
vissulega gæti hann reynt
að búa sér sjálfur til eitthvert
starf. „Það er samt betra að
vinna með öðrum, sérstak-
lega þegar maður er nýút-
skrifaður og býr yfir lítilli
sem engri reynslu.“

Óvíst meðÓvíst meðÓvíst meðÓvíst meðÓvíst með
frekara námfrekara námfrekara námfrekara námfrekara nám

– En hefurðu hugsað þér
að halda áfram námi?

„Að minnsta kosti ekki
strax. Ég er rétt að byrja að
vinna við það sem ég var að
læra og veit þess vegna
voðalega lítið um það hversu
gaman ég hef af því. Ég
stefni þó á að halda áfram
námi einhvern tímann en er
ekki viss hvenær eða ná-
kvæmlega hvað. Ég býst þó
við að það verði eitthvað
tengt vélaverkfræði.“

Smíðar forrit sem hermir eftir tæki
sem ekki hefur enn verið smíðað
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„Langtímamarkmið að k
sér fyrir sem verktaki á svæð
– segir Björgmundur Örn Guðmundsson byggingatæknifræðingur úr Önundarfirði, en fyrsta stórverkefnið er bygging einingahúsa í Reykjavík

Björgmundur Örn Guðmundsson bygg-
ingatæknifræðingur er fæddur og uppalinn

á Kirkjubóli í Valþjófsdal í Önundarfirði,
sonur hjónanna Sigríðar Magnúsdóttur og

Guðmundar S. Björgmundssonar. Björg-
mundur stendur í stórræðum um þessar

mundir en ásamt félaga sínum Nebojsa
Zastavnikovic frá fyrrum Júgóslavíu hefur

hann fengið úthlutað lóðum í hinu nýja
hverfi Norðlingaholti í Reykjavík. Þar er

ætlun þeirra að byggja einingahús sem þeir
flytja inn frá Slóveníu. Björgmundur stend-

ur á tímamótum. Hann er farinn að vinna
sjálfstætt sem verktaki en m.a. hefur hann

með höndum endurbyggingu Mánagötu 1 á
Ísafirði.

Að loknu skyldunámi nam
Björgmundur tréiðn í Mennta-
skólanum á Ísafirði, í Iðnskól-
anum í Reykjavík og undir
handleiðslu Ágústs Gíslasonar
hjá verktakafyrirtækinu
Ágústi og Flosa á Ísafirði. Eftir
stúdentspróf frá Fjölbrauta-
skólanum í Breiðholti lá leiðin
í Tækniháskóla Íslands þar
sem Björgmundur lauk bygg-
ingatæknifræði. Eftir stuttan
stans á vinnumarkaðinum í
Reykjavík hélt hann heim á
leið á ný ásamt unnustu sinni
Guðrúnu Jónínu Guðjónsdótt-
ur.

Atvinnulífið allsAtvinnulífið allsAtvinnulífið allsAtvinnulífið allsAtvinnulífið alls
ekki á niðurleiðekki á niðurleiðekki á niðurleiðekki á niðurleiðekki á niðurleið

– Nú eru stórir hlutir að
gerast hjá þér þegar þú ert
farinn að reka sjálfstæða verk-
takastarfsemi. Maður hefur
frekar orðið var við umræðu
um að það sé ekki blómlegasta
greinin hér um slóðir í dag en
hitt. Hvað segir þú um það?

„Nei, þvert á móti er mikið
að gerast hérna. Ég finn að
það er nóg að gera og mér
heyrist það líka á öðrum iðn-
aðarmönnum. Að því leyti
virðist þetta vera heppilegur
tími til að byrja. Hvað sem
því líður, þá er alltaf pláss
fyrir þá sem nenna að vinna
og skila góðu verki. Þetta er
töluvert stór markaður þó það
sé ekki alltaf haft á orði.“

– Manni hefur kannski frek-
ar heyrst að það hafi verið
samdráttur á markaðinum en
hitt. Er hann kannski að kom-
ast í jafnvægi?

„Það hefur löngum verið
sagt að iðnaðarmenn finni
sveiflur í efnahagslífinu fyrst-
ir. Á því er engin launung að
síðustu árin, og sérstaklega
meðan bærinn stóð illa, þá var

erfitt hérna á þessu svæði. Eins
meðan þessar breytingar áttu
sér stað með sameiningu sveit-
arfélaga og tilkomu jarðgang-
anna. Þá var kannski svolítið
los á hlutunum og atvinnu-
svæðið að stækka. Ég ímynda
mér að einhverjir hafi grætt á
því en aðrir tapað.

Þetta er bara spurning um
hverjir eru fljótastir að laga
sig að aðstæðum. Það gerðist
margt í einu og það var kannski
erfitt fyrir menn, sérstaklega
þegar niðursveiflan var sem
mest, en ég held að í fyrra og
sérstaklega í sumar sé farið að
merkja aukinnar fram-
kvæmdagleði hjá einstakling-
um. Annað sýnilegt merki er
að það hafa ekki mörg fyrir-
tæki farið á hausinn. Það segir
okkur að einhverjir eru að skila
hagnaði og nýta hann í að laga
til hjá sér, breyta og bæta. Hjá
iðnaðarmönnum í dag má
merkja að það er uppsveifla
eða stöðugleikaástand. Að
minnsta kosti er atvinnulífið
ekki á niðurleið.“

Heimskur erHeimskur erHeimskur erHeimskur erHeimskur er
heimaalinn hundurheimaalinn hundurheimaalinn hundurheimaalinn hundurheimaalinn hundur
– Má ekki segja að í kjölfar

þessara breytinga séu a.m.k.
norðanverðir Vestfirðir orðnir
eitt atvinnusvæði hjá iðnaðar-
mönnum og verktökum?

„Jú, hjá iðnaðarmönnum er
þetta orðið eitt svæði. Jafnvel
nær það til Hólmavíkur og
Stranda líka í stærri verkum.
Patreksfjörður og suðursvæð-
ið gætu hentað þeim iðnaðar-
mönnum sem eru á Þingeyri.
Þannig getur norðursvæðið
teygt anga sína um alla Vest-
firði og hefur verið að gera
það. Að sjálfsögðu kemur á
móti að Hólmvíkingar og þeir
sem búa á suðursvæðinu ættu
að geta sótt hingað í stærri

verk, þó að maður hafi ekki
orðið var við það. Af því að
við erum stóri bróðirinn, þá
kannski hugsum við um að
teygja anga okkar um fjórð-
unginn en í rauninni ættu hinir
að hugsa þannig líka. Það er
enginn munur þar á hvort
maður keyrir norður eða suð-
ur.“

– Þú flyst aftur vestur með
þína konu að loknu námi.

„Alveg má segja fyrir tvei-
mur árum en maður var fluttur
að hálfu nokkru áður. Ég flyt
hingað vorið eftir að ég klára
byggingatæknifræðina og
síðan er konan fyrir sunnan
einn vetur í viðbót að klára
hjúkrunarfræðina.“

– Þú ert fæddur og uppalinn
í Mosvallahreppi hinum forna.

„Jú, ég er Önfirðingur. Ég
fer í rauninni suður 16 ára
gamall og læri húsasmíði. Þá
tek ég samninginn hérna fyrir
vestan og læri hjá Ágústi og
Flosa. Fyrstu sumurin keyrði
ég yfir Breiðadalsheiði á
hverjum degi, fyrir tíma gang-
anna. Í rauninni fann ég virki-
lega fyrir muninum þegar
göngin komu hvað það var
miklu einfaldara að keyra á
milli. Áður en þau voru opnuð
var maður að skröltast yfir og
vissi kannski ekki hvort heiðin
var fær eða ekki. Þetta er nátt-
úrlega miklu öruggara núna,
þó að það sé ekki komin svo
mikil reynsla á það ennþá.
Veður hafa verið afskaplega
mild síðan snjóflóðið féll
heima á Flateyri. Maður hefur
varla misst dag úr vinnu eftir
að aftur var komið vestur.“

– Þú lærir í Iðnskólanum í
Reykjavík. Liggur það ekki
beint við þar sem segja má að
höfuðborgarsvæðið sé höfuð-
vígi byggingariðnaðarins á Ís-
landi?

„Jú, þar er langmest að gera
og þar hafa stóru verktakafyr-
irtækin aðsetur. Þannig er það
ekki spurning að þar er höfuð-
vígi byggingariðnaðarins á Ís-
landi. Sennilega eru eininga-
verksmiðjur eini geirinn sem
hefur ekki tilheyrt höfuðborg-
arsvæðinu. Þær hafa verið víða
um land.“

– Gastu lært eitthvað hérna
heima?

„Já, ég byrjaði í Mennta-
skólanum á Ísafirði og tók
bóklega áfanga þar. Þetta var
náttúrlega fyrir tíma verk-
námshússins. Þannig var ekk-
ert annað að gera en að fara
suður.“

– Heldurðu að það hafi skipt
máli fyrir þig að læra fyrir
sunnan í þeirri hringiðu bygg-

ingariðnaðarins sem þar er?
„Ég held að það hafi ekki

skipt miklu máli upp á mennt-
unina sem slíka að gera en
kannski að einhverju leyti fyrir
mig sjálfan. Ekki akkúrat það
að vera í Reykjavík, heldur að
fara eitthvert annað. Eins og
gamla máltækið segir, heimsk-
ur er heimaalinn hundur. Þó
manni finnist kannski svolítið
asnalegt að segja það, þá er
það einfaldlega staðreynd, að
ef maður fer eitthvert annað
um tíma, þá eykur það víðsýni
og maður sér nýja hluti. Ég
held að allir hafi gott af því.
Ekki það að ég vilji segja að
fólk eigi að fara að heiman 16
ára gamalt. Ég fann líka að
það var töluvert erfitt að fóta
sig til að byrja með. En ég
held að allir þurfi á því að
halda að fá annað sjónarhorn
á lífið.“

Kunni ekki neitt enKunni ekki neitt enKunni ekki neitt enKunni ekki neitt enKunni ekki neitt en
vissi hvar átti að leitavissi hvar átti að leitavissi hvar átti að leitavissi hvar átti að leitavissi hvar átti að leita

– Þú hefur ekki bara verið
með hamarinn í hendinni síðan
þú komst til baka.

„Nei, ég lærði byggingar-
tæknifræði og þannig má segja
að ég hafi lært frá mér hamar-
inn. Fyrst eftir að ég kláraði
vann ég á verkfræðistofu í
Reykjavík við eftirlit með
byggingarframkvæmdum.
Vann t.d. mikið fyrir borgar-
verkfærðing að eftirliti við
byggingu Borgarskóla í Graf-
arvogi og breytingar á Folda-
skóla í Breiðholti. Síðan þegar
ég kem hingað vestur fer ég
að starfa hjá Ágústi og Flosa á
nýjan leik. Þá tek ég tölvu-
músina í hönd og er að vinna
þar við kostnaðaráætlanir, að
fylgja eftir verkum, við inn-
heimtu og fleira sem tilheyrir
því. Þá fór ég að vinna með þá
menntun sem ég náði mér í.“

– Væntanlega er í mörg horn
að líta í rekstri byggingafyrir-
tækis.

„Ég lærði mjög mikið. Á
þeim tveimur árum sem ég
starfaði þar eftir útskrift lærði
ég sjálfsagt meira en ég lærði
í skólanum. Þetta er eins og
einn kennarinn sagði: Þið
verðið að átta ykkur á því að
þið kunnið ekki neitt en vitið
hvar á að leita. Það var alveg
satt, því maður kunni ekki neitt
en vissi hvernig maður átti að
vinna og leita að upplýsingum
en maður sest ekki niður al-
skapaður byggingartækni-
fræðingur.“

– Þú hefur líka verið mjög
virkur í félagsmálum, bæði hér

fyrir vestan og sjálfsagt eins
meðan þú varst fyrir sunnan.
Þannig hefurðu starfað mikið
með Framsóknarflokknum.
Myndirðu segja að þú hafir
alla tíð verið pólítískur?

„Nei, það voru ekki margir
mjög pólítískir í kringum mig
þegar ég er að alast upp og í
sjálfu sér hafði ég aldrei heyrt
mikið talað um pólítík. Ég
man bara að afi hélt mikið
upp á Steingrím Hermanns-
son. Þegar kom að því að kjósa
í fyrsta skipti fór ég að lesa
mér til og Framsóknarflokk-
urinn höfðaði mjög sterkt til
mín. Auk þess kusu flestir í
fjölskyldunni þann flokk og
því var ekkert verið að draga
úr mér. Þannig passaði það
ágætlega.

Ég er kominn af miklu fé-
lagsmálafólki. Pabbi var t.d.
oddviti í 12 ár og sat þar að
auki fjölda ára í hreppsnenfnd
eins og afi og fleiri í fjölskyld-
unni hafa gert. Þannig er það
kannski ekki skrítið að maður
hafi farið út í félagsmál. En ég
veit ekki af hverju ég leitaði
út í pólítík frekar en annað,
þetta bara gerist. Mér finnst
líka gaman að starfa í þessum
málum og kynnast fólki alls
staðar af landinu. Ég myndi
ekki segja að ég hefði gríðar-
legan pólítískan metnað held-
ur finnst mér skemmtilegt að
ræða málin og velta fyrir sér
möguleikum – geta kannski
haft einhver jákvæð áhrif.

Auðvitað hefur þessi þörf
fleiri birtingarform og þannig
starfaði ég mikið með íþrótta-
hreyfingunni. Bæði innan
míns ungmennafélags í sveit-
inni, Ungmennafélagsins Ön-
undar, en eins sótti ég mörg
þing Héraðssambands Vestur-
Ísfirðinga og síðan kom ég
inn í  Héraðssamband Vest-
firðinga fyrir ári síðan og var
þar í eitt ár í stjórn. Núna var
ég í undirbúningsnefnd ungl-
ingalandsmótsins, sem tókst
vel. Þannig hefur maður kom-
ið víða við. Ég var til dæmis
formaður nemendafélags
Tækniháskólans og var einn
af stofnendum Jafningja-
fræðslunnar. Maður hefur
vissa þörf fyrir að hafa áhrif á
umhverfi sitt og það birtist
víða.“

Meginatriði að fólkiðMeginatriði að fólkiðMeginatriði að fólkiðMeginatriði að fólkiðMeginatriði að fólkið
nái saman sem heildnái saman sem heildnái saman sem heildnái saman sem heildnái saman sem heild
– Í þessu umhverfi sem þú

ert sprottinn úr í Önundarfirð-
inum er jafnvel hægt að segja
að þar sé hefð fyrir því að fólk
sé fremur virkt í samfélaginu

og taki þátt í verkefnum þess.
„Já, ég held að það sé stað-

reynd. Hjá ungmennafélaginu
í sveitinni var sterkt starf hér
áður fyrr og eins var mjög
öflugt félagsstarf á Flateyri.
Þetta hefur einhvern veginn
haldið sér. Mér finnst t.d. að
þegar atvinnusvæðið stækk-
aði, þá hafi fólkið í sveitinni
tekið að sér stærra hlutverk.
Mamma hefur þannig starfað
mikið innan Rauða krossins
og pabbi er stjórnarformaður
Sparisjóðs Vestfirðinga. Þann-
ig má segja að fólk hafi útvíkk-
að sig. Þó að félög hafi sam-
einast og annað í þeim dúr, þá
hefur fólkið haldið áfram að
sinna þessum störfum. Ekki

„Ég man bara
að afi hélt

mikið upp á
Steingrím Her-

mannsson.
Þegar kom að
því að kjósa í
fyrsta skipti

fór ég að lesa
mér til og

 Framsóknar-
flokkurinn

höfðaði mjög
sterkt til mín“

dregið sig til baka heldur frek-
ar tekið þátt í að sameina félög
og efla starfið. Gott dæmi er
karlakórinn Ernir. Þar eru
mjög margir úr sveitinni.

Ég held að það sé alveg rétt
að þarna sé að verki þessi þörf,
innan samfélagsins sem mað-
ur elst upp í, fyrir að hafa
jákvæð áhrif. Það má náttúr-
lega segja að þetta sé einhverj-
um að þakka. Til dæmis Guð-
mundi Inga Kristjánssyni,
skáldi á Kirkjubóli, sem var
mjög virkur á sinni löngu ævi.
Hann kenndi nokkrum ættlið-
um í sveitinni og er þar af
leiðandi fyrirmynd – allt hefur
þetta áhrif.“

– Þetta er sterk menning sem
fólk byggir á.

„Jájá, en þar fyrir utan er
þetta líka gaman og það smitar
út frá sér. Auðvitað reynir
maður frekar að draga sitt
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ið að koma
i á svæðinu“

nánasta fólk til samstarfs en
annað og þar af leiðandi mynd-
ast nokkurs konar hópþrýst-
ingur. Þetta hefur skemmileg
áhrif á samfélagið.“

– Þú sagðir áðan að þegar
þú byrjaðir hjá Ágústi og Flosa
hafir þú keyrt á hverjum degi
yfir Breiðadalsheiðina. Má
segja að þú sért af fyrstu kyn-
slóðinni sem nýtur Vestfjarða-
ganganna nánast alveg frá
upphafi? Með öllu sem því
tilheyrir, stærra atvinnusvæði,
sameiningu sveitarfélaga og
svo framvegis?

„Já, maður upplifir allar
þessar breytingar. En ég veit í
sjálfu sér ekki mikið hvernig
ástandið var áður. Því kemur
maður að vissu leyti að málum
eins og gestur utan frá og sér
þá frekar kostina við samfé-
lagið sem verður. Ég held að
það hafi verið mjög jákvætt
fyrir mig að upplifa þetta.“

– Heldurðu að þessar breyt-
ingar hafi tekist vel, annars
vegar sameining sveitarfélag-
anna og svo þessi óformlega
sameining sem verður meðal
fólksins í kjölfarið?

„Í heildina þá held ég það.
Mín skoðun er sú að það eigi
eftir að sameina meira og ég
vona að norðursvæðið verði
eitt samfélag – kannski ekki
endilega eitt sveitarfélag, held-
ur ein heild. Ég held að í sjálfu

sér skipti sveitarstjórnarstigið
ekki öllu máli heldur að fólkið
hér á norðursvæðinu finni sig
sem eina heild og standi sam-
an. Ég held að það sé það
mikilvægasta og að við séum
að berjast saman en ekki sitt í
hvoru lagi. Það er alltaf að
stefna í það meira og meira,
hvort sem fólk vill viðurkenna
það eða ekki, en það er þróun-
in. Kannski verður það síðasta
skrefið að sveitarfélögin verði
sameinuð en ég held að grund-
vallaratriðið sé það fólkið nái
saman sem ein heild.“

Byggja jafnvelByggja jafnvelByggja jafnvelByggja jafnvelByggja jafnvel
upp heila götuupp heila götuupp heila götuupp heila götuupp heila götu

– Nú er sameining sveitar-
félaga einhvers konar form-
legur gjörningur sem er á end-
anum framkvæmdur með
pennastriki í félagsmálaráðu-
neytinu. Að sameina hugi og
hjörtu manna þannig að þau
slái í takt tekur sjálfsagt lengri
tíma. Heldurðu að það þurfi
að vinna sérstaklega í því eða
gerist það sjálfkrafa með tím-
anum?

„Kannski þarf eitthvað að
vinna í því en ég held að það
gerist smátt og smátt. Þarna
held ég að hin formlega sam-
eining skipti ekki máli heldur
vegabæturnar. Ég held t.d. að

það hefði aldrei verið mögu-
leiki að sameina sveitarfélögin
innan Ísafjarðarbæjar ef göng-
in hefðu ekki komið til. Ég
held í rauninni að það skipti
mestu máli.

Sama er með Bolungarvík
og Súðavík. Þegar samgöngur-
nar eru orðnar það góðar að
fólk er farið að vinna þvers og
kruss, þá upplifum við þetta
svæði sem eina heild. Hér má
taka Karlakórinn Erni sem
dæmi. Hann nær yfir allt þetta
svæði og það gengur upp. Þá
erum við búin að sýna fram á
að við getum staðið sem ein
heild. Ég held að þetta séu
skrefin sem verða tekin og
muni koma smátt og smátt.
Síðan munu fleiri félög fylgja
í kjölfarið og ná yfir allt svæð-
ið. Ég spái því að þess sé ekki
langt að bíða að við sameinum
sveitarfélögin. Ég held líka að
það sé langfarsælast að við
gerum það sjálf en bíðum ekki
eftir skipun annars staðar frá
– og gerum það með jákvæðu
hugarfari. Þetta er farið að ger-
ast, fólk og fyrirtæki eru að
vinna saman en sjálfsagt verð-
ur sameining sveitarfélaganna
sem slíkra síðasta skrefið.“

– En nú hefurðu tekið þetta
stóra skref að vera orðinn sjálf-
stæður verktaki og mikið að
gera í kringum það. Hvaða
framtíðarmöguleika sérðu á

því sviði?
„Þar er margt spennandi

framundan. Þegar ég hætti í
vor hjá Ágústi og Flosa fór ég
ásamt félaga mínum Nebojsa
Zastavnikovic eða Nesso út
til fyrrum Júgóslavíu. Þar
skoðuðum við einingahúsa-
verksmiðjur í Slóveníu og
flæktumst líka aðeins um
Króatíu. Úr varð að við ákváð-
um að taka að okkur að selja
fyrir verksmiðju í Maribor í
Slóveníu sem er við landa-
mæri Austurríkis. Framtíðar-
áformin eru að nýta sér þau
tengsl.

Mér kom mest á óvart að
þeir eru að selja 90% fram-
leiðslunnar til Þýskalands,
Austurríkis og Ítalíu og í öðru
lagi eru þetta þrælflott hús.
Einhvern veginn hefur maður
þá ímynd, þegar hugsað er til
fyrrum Júgóslavíu, að þar séu
hlaðin hús úr múrsteini, jafn-
vel með kúlnagötum. Ég sá
það reyndar líka. Við fórum
og heimsóttum svæði sem
hafði farið illa út úr stríðinu
en maður lærði margt, t.d. að
Slóvenar fóru fyrstir út úr
júgóslavneska sambandinu og
þeir lentu ekki í stríðinu. Svo
þegar stríðið skellur á fer fjár-
magn að einhverju leyti frá
hinum löndunum til Slóveníu.
Efnaðir menn voru t.d. að flýja
stríðið. Þar af leiðandi hafa

Slóvenar forskot og eru nú að
ganga inn í Evrópusambandið.
Á margan hátt er þar mjög
vestrænt þjóðfélag.

Síðan komum við aftur
heim og förum að kanna
möguleika á innflutningi og
úr verður að við bjóðum í lóðir
í Norðlingaholti í Reykjavík.
Og svo óheppilega vill til að
við fengum tvær, aðra með
fjórtán íbúðum og hina með
tólf. Við erum búnir að fá stað-
fest að við fáum þessar fjórtán
en erum að skoða hinar tólf.
Ef til þess kemur verðum við
með alla götuna.“

Gott að hafa vetrar-Gott að hafa vetrar-Gott að hafa vetrar-Gott að hafa vetrar-Gott að hafa vetrar-
verkefni fyrir sunnanverkefni fyrir sunnanverkefni fyrir sunnanverkefni fyrir sunnanverkefni fyrir sunnan

– Þið verðið þá mjög upp-
teknir menn næstu tvö til þrjú
árin, eða hvað?

„Neinei, ekkert svo. Við ætl-
um að reisa þessi einingahús í
Norðlingaholtinu sem verður
frumraunin í þessum innflutn-
ingi. Þetta eru 26 íbúðir í 13
tvíbýlishúsum. Tvær íbúðir í
hverju húsi og bílskúr á milli.
Þannig má segja að þetta séu
tvíbýlisraðhús ef maður á ein-
hvern veginn að finna skil-
greiningu á því. Menn frá
framleiðenda koma sjálfir með
húsin að utan og reisa þau en
það verk tekur ekki nema um

vikutíma fyrir hvert hús. Á
viku klára þeir sem sagt allt
húsið að utan og ganga frá
öllum innveggjum.

Ef þeir koma með eitt gengi,
þá erum við um 13 vikur að
reisa öll húsin. Þannig er það
ekki langur tími og mjög
spennandi að sjá hvernig það
virkar hér á landi að reisa eina
götu á tveimur til þremur mán-
uðum. Kosturinn er sá, að þá
er gatan tilbúin nánast um leið
og fyrstu húsin eru tilbúin til
afhendingar. Þá er viðskipta-
vinurinn ekki að flytja inn í
hverfi sem er í byggingu –
það er gríðarlega mikill kostur.
Í rauninni gerir það húsin sölu-
vænlegri og væntanlega við-
skiptavini ánægðari.“

– Á hávaxtasvæði eins og
Íslandi munar væntanlega um
hvern dag sem fjárbindingin í
verkefninu styttist?

„Jú, sparnaðurinn í fjár-
magnskostnaði er gríðarlegur.
Slóvenarnir framleiða allt frá
sumarbústöðum upp í veit-
ingastaði fyrir McDonalds og
vöruskemmur. Frá því að
viðskiptavinurinn pantar hús
og þar til það er tilbúið líða
einungis um þrír mánuðir.
Hann er varla að binda heild-
arverðið á húsinu meira en
mánuð þar til hann fær Íbúða-
sjóðslán. Það þekkist varla á
Íslandi og munar miklu hvort
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Fjármagnstekjur Vest-
firðinga aðeins 74%

Framteljendur í Vestfjarðaumdæmi höfðu að meðaltali
liðlega 148 þúsund krónur í fjármagnstekjur á síðasta

ári. Það eru tæplega 74% af meðaltals fjármagnstekjum
landsmanna sem voru liðlega 201 þúsund krónur á árinu

2002. Mikill munur er á fjármagnstekjum skattgreið-
enda eftir umdæmum. Fjármagnstekjur voru hæstar á

Austurlandi, tæplega 299 þúsund að meðaltali en lægstar
á Norðurlandi vestra, rúmlega 77 þúsund. Meðalfjár-

magnstekjur á Austurlandi eru því nærri 150% af lands-
meðaltali en aðeins 38,5% á N- vestra – kristinn@bb.is

Stærstur hluti innfluttr-
ar rækju til Vestfjarða

Af þeim liðlega 160 þús. tonnum af hráefni til fiskvinn-
slu sem Íslendingar fluttu inn á síðasta ári komu 16.438
tonn til Vestfjarða eða rúmlega 10%. Þar af var megin-

hlutinn eða 11.849 tonn rækja en tæpur þriðjungur
rækjuinnflutnings á síðasta ári var til Vestfjarða. Annað
hráefni sem kom til Vestfjarða eða 4.589 tonn var loðna.
Væntanlega er þar átt við afla erlendra loðnuskipa sem
lögðu upp hjá fiskimjölsverksmiðjunni Gná í Bolungar-

vík. Á landsvísu var stærstur hluti innflutts hráefnis
uppsjávarafli eða liðlega 117 þús. tonn.  – kristinn@bb.is

Steinn Vestfirðingur
vikunnar í umferðinni

Steinn Ólafsson á Þingeyri var í síðustu viku útnefndur
Vestfirðingur vikunnar í umferðinni. Júlíus Ólafsson,

umferðarfulltrúi Vestfjarða, segir Stein vera öðrum til
fyrirmyndar í einu og öllu, hvar sem hann á leið um í

umferðinni. Steinn fékk sérstakt viðurkenningarskjal af
þessu tilefni. Að auki hlaut hann í verðlaun vænan

sjúkrakassa í bílinn frá Sjóvá-Almennum sem Torfi
Einarsson útibússtjóri félagsins á Ísafirði afhenti honum.

Júlíus segir áfram vera leitað að Vestfirðingi vikunnar
í umferðinni.  – kristinn@bb.is

fólk er að greiða 14-15% vexti
í hálft ár eða einn mánuð.
Þannig er mjög spennandi að
sjá hvað kemur út úr þessu og
gott að fá að byggja nokkur
hús til að fá reynsluna á Ís-
landi.

Ég hef svo sem ekki kannað
það, en ég hef grun um að
þetta verði jafnvel fyrstu húsin
sem byggð eru í langan tíma
sem eru timburhús með sér-
íbúð á annarri hæð. Yfirleitt
eru timburhús byggð þannig
að íbúðin er á fyrstu og annarri
hæð. Það er þá sama íbúðin og
því eitt brunarými eins og
maður kallar það, en þarna
verður sérstakt brunarými á
efri hæð og annað á neðri hæð.
Það verður gaman að takast á
við að brjóta þann múr, því
byggingareglugerðin segir að
ekki megi byggja timburhús
með séríbúð á annarri hæð
nema brunahönnun liggi fyrir.
Þetta þurfum við að leggja
fram. Inngangurinn á aðra
hæðina þarf t.d. að vera utan
frá, brunavarnarloft þarf að
vera á milli hæðanna og utan-
hússklæðning í fyrsta bruna-
varnarflokki. Þess vegna þarf
að hugsa þetta frá byrjun. En
ef vel tekst til er þetta gríðar-
lega spennandi verkefni sem
vonandi skilar jákvæðri niður-
stöðu.

Fyrir verktakafyrirtæki hér
er gríðarlega gott að hafa svona
verkefni fyrir sunnan yfir
vetrartímann til þess að dekka
hugsanlega niðursveiflu á
þeim tíma eins og nánast alltaf
er. Það er alltaf erfiðast að
hafa vinnu fyrir kallana yfir
vetrartímann og þægilegt að
hafa til taks verkefni sem hægt
er að miða við það.“

Ef einingahúsinEf einingahúsinEf einingahúsinEf einingahúsinEf einingahúsin
ganga vel...ganga vel...ganga vel...ganga vel...ganga vel...

– Má kannski segja að hugs-
anagangurinn í þessu verkefni
sé þýðingarmikill fyrir fólk
sem býr úti á landsbyggðinni
en er ekki inni í hringiðu höf-
uðborgarsvæðisins? Að leita
út fyrir sinn heimamarkað,

ekki bara innanlands heldur
jafnvel til útlanda líka?

„Já, það má kannski segja.
Ég hef ferðast töluvert mikið,
ekki í neinum sérstökum til-
gangi endilega heldur meira
til að skemmta mér í útskriftar-
ferðum og öðru. Þá áttar mað-
ur sig á að maður þarf ekkert
að hugsa staðbundið í sjálfu
sér. Ég sé engan mun á því
hvort ég er að byggja 24 íbúðir
í Norðlingaholti í Reykjavík
eða hvort Íslenskir aðalverk-
takar eru að byggja 26 íbúðir
á Reyðarfirði. Þar á er enginn
munur. Aðalspurningin er
hvort aðrir hafi trú á því og
sem betur fer ætlar Sparisjóð-
urinn í Bolungarvík að styðja
við bakið á okkur við að koma
þessum húsum upp. Þeir eru
tilbúnir að koma í þetta verk-
efni með okkur og líta það
sömu augum og við – að það
skipti ekki máli hvort við séum
að byggja þar eða Reykvík-
ingar úti í landi.

Húsin koma að utan til hafn-
ar í Reykjavík og fara þaðan
upp á Holt. Þá skiptir ekki
máli hvort ég flýg suður og
tek á móti húsunum eða hvort
einhver annar gerir það, þar er
enginn munur á. Þarna er fyrir-
tæki í Bolungarvík að styðja
við fyrirtæki í Ísafjarðarbæ og
ég segi að það sé akkúrat svona
sem við eigum að vinna sam-
an.

Síðan er náttúrlega ekkert
því til fyrirstöðu að fara með
þessi hús annað. Sem dæmi er
konan uppalin á Eskifirði og
því þekki ég ágætlega til þar.
Þannig er ekkert því til fyrir-
stöðu að reisa þessi hús þar.
Við fáum reynsluna fyrir sunn-
an, sem er besti markaðurinn
til að byrja á því húsnæðis-
verðið er hæst þar. Þá sjáum
við hver byggingarkostnaður-
inn er og sjáum hvað við get-
um selt þau á annars staðar.
Staðsetningin skiptir ekki máli
því húsið kemur í gámi og
síðan er hægt að keyra með
það hvert á land sem er.“

– Má ekki segja að það séu
spennandi tímar framundan

hjá þér?
„Jú, það er draumur fyrir

mig að komast í þetta. Bæði
að fá hugmyndina úti að geta
flutt þessi hús inn og síðan að
hafa þennan markað hérna
heima sem er Ísland. Við horf-
um fram á að fyrir austan er
að fara í gang gríðarleg upp-
bygging sem mun taka stóran
hluta af byggingageiranum.
Það mun þýða að færri smiðir
verða til taks á höfuðborgar-
svæðinu til að byggja nýbygg-
ingar. Þannig er þetta jákvætt
skref ef maður nær að halda
markaðinum að einhverju leyti
mettum og geta þannig haml-
að sprengingu á fasteigna-
verði. Ekki að maður ætli að
vera eitthvað pólítískur en á
vissan hátt kemur þetta verk-
efni á hentugum tíma.“

– Sem þá viðbragð við
þessum aðstæðum.

„Maður getur í rauninni litið
á það þannig, ef maður ætlar
að vera mjög hámæltur. Þetta
verkefni getur komið inn á
tíma þar sem hreinlega verður
skortur á iðnaðarmönnum til
þess að byggja húsnæði. Þá
getur maður leyst málið með
þessum einingahúsum. En í
þessu verkefni eins og mörgu
öðru er maður gríðarlega háð-
ur genginu. Við kaupum húsin
í evrum. Óneitanlega væri ör-
uggara ef maður væri í mynt-
bandalagi innan evrunnar.

Þetta á allt eftir að koma í
ljós. Við vinnum úr því ef
gengið fer eitthvað að sveifl-
ast. Í rauninni er það lang-
tímamarkmið að koma sér
fyrir sem verktaki hérna.
Byggingin á einingahúsinum
er eitthvað sem kannski geng-
ur og kannski ekki. Ef það
gengur vel, þá byggir maður
ofan á það. Þetta vinnst allt
með tímanum og kemur í ljós“,
segir Björgmundur Örn sem
þegar er kominn á fullt. Búinn
að panta teikningar af húsun-
um og bíður óþreyjufullur eftir
að geta hafist handa við að
reisa sökklana í Norðlinga-
holti í Reykjavík.

– kristinn@bb.is

Vasa-skíðagangan í Svíþjóð

Hópur Ísfirðinga hefur
þegar skráð sig til leiks

Nú þegar hafa 36 Íslend-
ingar, þar af 9 Ísfirðingar,
skráð sig til leiks í Vasa-
gönguskíðakeppninni sem
fram fer í Svíþjóð í mars á
næsta ári.

Ísfirðingarnir í hópnum
eru þau Marzellíus Svein-
björnsson, Kristbjörn Sigur-
jónsson, Árni Aðalbjarnar-
son, Kristján Rafn Guð-
mundsson, Guðmundur
Rafn Kristjánsson, Elías
Sveinsson, Margrét Geirs-
dóttir, Rannveig Halldórs-
dóttir og Rósa Þorsteins-
dóttir. Þá hyggjast tveir Ís-
firðingar, þeir Heimir G.
Hansson og Einar Yngvason,
að fara vestur um haf á febr-
úar og keppa á göngumótum
í Kanada og Bandaríkjunum.

Lánist það hafa þeir félag-

ar lokið fjórum mótum í
Worldloppet-mótaröðinni
(Heimshlaupið). Ljúki skíða-
maður tíu slíkum mótum í

tveimur heimsálfum er hann
sagður Worldloppet-meist-
ari.

– halfdan@bb.is

Skíðagöngugarpurinn Heimir G. Hansson er á meðal
þeirra Ísfirðinga sem ætla taka þátt í næstu Vasa-göngu.

Útibocciabraut við Hótel Ísafjörð

Ný viðbót í tómstunda-
flóru Ísfirðinga

Íþróttafélagið Ívar á norð-
anverðum Vestfjörðum not-
aði tækifærið á Unglinga-
landsmóti UMFÍ og kynnti
útiboccia. Í því skyni var
komið upp bocciabraut á
grasflötinni við Hótel Ísa-
fjörð. „Við höfum áhuga á
að láta brautina vera þarna
fram á haust og leyfa fólki
að prófa. Það gæti skapað
skemmtilega stemmingu í
bænum á góðviðrisdögum
og kvöldum að spila boccia.
Einnig er sniðugt hjá vinnu-
stöðum eða félögum að
halda keppni“, segir Harpa
Björnsdóttir, formaður Ívars.

Bocciakynningin hófst
með því að Héðinn Ólafsson,
sem nýkominn var af Ólym-
píuleikum fatlaðra í Dyfl-
inni, skoraði á Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóra í Ísa-
fjarðarbæ til keppni. Um
hundrað manns fylgdust með
leiknum og var stemmningin
góð en Héðinn sigraði ör-
ugglega eins og vænta mátti.

Einnig skoruðu þau Héð-
inn og Anna Elín Hjálmars-
dóttir á þingmenn kjördæm-
isins en aðeins einn gaf kost

á sér, Anna Kristín Gunnars-
dóttir, þingmaður Samfylk-
ingarinnar. Þær Anna Elín og
Anna Kristín voru nokkuð
jafnar í byrjun en svo fór að sú
fyrrnefnda sigraði með tals-
verðum yfirburðum.

Að þessum leikjum loknum
var áhorfendum boðið að spila
og voru margir sem spreyttu
sig. Daginn eftir voru félagar
úr Ívari mættir til leiks á ný og

leyfðu fólki að prófa og var
spilað stanslaust í nokkra
klukkutíma. Þeir sem voru
að reyna þennan leik í fyrsta
sinn höfðu á orði að þetta
væri ótrúlega skemmtilegt.

Þeir sem hafa áhuga á því
að leika útiboccia á Ísafirði
á næstunni geta haft sam-
band við Hörpu Björnsdótt-
ur í síma 456 4342 eða 863
1618.         – hlynur@bb.is

Djúpmennirnir og bocciabræðurnir Halldór Halldórsson
og Héðinn Ólafsson. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Tekjur Vestfirðinga úr 2.
sæti í 5. síðasta áratug

Tekjuaukning einstaklinga  á Vestfjörðum virðist hafa
verið hægari en víðast annars staðar á landinu. Tekjuár-
in 1990 til 1995 greiddu Vestfirðingar næsthæsta skatta
einstaklinga á landinu fyrir utan tekjuárið 1992 þegar
skattgreiðendur í fjórðungnum voru í þriðja sæti. Frá
tekjuárinu 1996 hafa skattgreiðendur í Vestfjarðaum-

dæmi færst neðar í röðina og voru á síðasta ári í fimmta
sæti af níu skattumdæmum landsins samkvæmt staðtöl-

um skatta sem birtar eru á heimasíðu ríkisskattstjóra.
– kristinn@bb.is

Súðvíkingar sammála
um þverun Mjóafjarðar
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur fjallað um fram-
komnar tillögur Vegagerðarinnar um endurbyggingu

Djúpvegar milli Eyrarhlíðar og Hörtnár en sú leið liggur
öll innan hreppsins. Í skýrslu Vegagerðarinnar um mat á
umhverfisáhrifum vegna framkvæmdanna er fjallað um
þrjár leiðir auk óbreyttrar legu. Hreppsnefndin er sam-

mála Vegagerðinni um að fara leið 3, þar sem gert er ráð
fyrir þverun Mjóafjarðar um Hrútey og þverun Reykj-

arfjarðar. Nefndin bókaði að hún gerði ekki athuga-
semdir við matsskýrslu Vegagerðarinnar. –kristinn@bb.is

Þórir skipaður reglu-
vörður Ísafjarðarbæjar
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt reglur um

meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Jafn-
framt hefur ráðið skipað Þóri Sveinsson fjármálastjóra

bæjarins í nýtt embætti regluvarðar Ísafjarðarbæjar.
Þetta er gert í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Fjár-
málaeftirlitsins til útgefenda skráðra verðbréfa. Hlut-

verk regluvarðar Ísafjarðarbæjar er að hafa eftirlit með
því að reglum þessum sé fylgt og skal hann vera hlutlaus

og sjálfstæður í því starfi. Regluvörður ber ábyrgð á
miðlun innherjaupplýsinga – hlynur@bb.is

Verðlaunahafar á mótinu ásamt eigendum Kambs, þeim Hinriki Kristjánssyni og Ingibjörgu Kristjánsdóttur. Mynd: Gylfi
Sigurðsson.

Metþátttaka í Kambsmótinu í golfi

Sigríður og Magnús sigruðu
Metþátttaka var á Kambs-

mótinu í golfi sem haldið var
á Tungudalsvelli á laugardag.
Alls tóku 67 þátt í mótinu, 60
karlar og sjö konur. Sigríður
Ingadóttir frá Golfklúbbnum
Glámu á Þingeyri og Magnús
Gautur Gíslason frá Golf-
klúbbi Ísafjarðar sigruðu á
mótinu án forgjafar og fengu
hvort um sig 12 þúsund króna
úttektarbréf í Golfbúðinni í

Hafnarfirði. Magnús Gautur
lék á 77 höggum og Sigríður
lék á 101 höggi.

Í 2. sæti í karlaflokki án
forgjafar varð Hákon Her-
mannsson (GÍ) á 80 höggum
og þriðji varð Kristján Krist-
jánsson (GÍ) á 81 höggi.
Bráðabana þurfti til að skera
úr um þriðja sætið þar sem
Vilhjálmur Antonsson (GÍ) og
Gunnlaugur Jónasson (GÍ)

voru á sama höggafjölda.
Með forgjöf sigraði Grétar

Sigurðsson (GÍ) á 63 höggum,
annar varð Pétur Þór Birgisson
(GÍ), einnig á 63 höggum og í
3.-4. sæti urðu þeir Vilhjálmur
Antonsson og Hólmar Jóhann
Hinriksson (GÍ) á 65 höggum.
Kristín Karlsdóttir (GÍ) varð í
öðru sæti í kvennaflokki án
forgjafar á 103 höggum og
þriðja varð Margrét Ólafsdótt-

ir (GÍ) á 106 höggum. Með
forgjöf sigraði Kristín Karls-
dóttir á 65 höggum, önnur varð
Margrét Ólafsdóttir á 72 högg-
um og þriðja varð Sigríður
Ingvadóttir (GGL) á 78 högg-
um.

Allir þátttakendur fengu
teiggjafir auk þess sem boðið
var upp á veitingar þegar leikn-
ar höfðu verið 9 holur af 18.

– halfdan@bb.is

Vinna að eflingu áfengis- og fíknifefnaforvarna sveitarfélaga

Verkefnið byggir m.a. á kenning-
um sálfræðingsins Harvey Milkman

Stjórn, Vertu til samstarfs-
verkefnis Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Áfengis- og
vímuvarnarráðs fundaði á Ísa-
firði í síðustu viku en markmið
verkefnisins er að efla áfengis-
og fíkniefnaforvarnir sveitar-
félaganna.

Að sögn Svandísar Nínu
Jónsdóttur verkefnisstjóra er
megininntak starfsins fólgið í
ráðgjöf og upplýsingamiðlun
um skipulag og framkvæmd
forvarnarstarfs gagnvart ungu
fólki en nafngiftin vísar til
nauðsynjar þess að ungt fólk
njóti lífsins án vímugjafa.
„Verkefnið byggir m.a. á kenn-
ingum sálfræðingsins Harvey
Milkman en hann hefur fjallað

um hvernig ungt fólk getur
byggt upp sjálfsvitund sína og
sjálfstraust án vímuefna“,
segir Nína. Verkefnið er til
næstu þriggja ára en aðstand-
endur þess hafa skuldbundið
sig til að meta sameiginlega, í
árslok 2005, árangur verkefn-
isins með tilliti til framtíðar-
skipan mála.

„Það er ljóst að mörg sveit-
arfélög sinna þessum mála-
flokki vel sem er ánægjulegt
en önnur sveitarfélög eru með
ómótaðri stefnu. Því miðar
starf okkar að því að mæta
hverju sveitarfélagi þar sem
það er statt og aðstoða við að
efla forvarnastarfsemi á for-
sendum heimamanna sem

þekkja best allra sitt um-
hverfi“, sagði Nína.

Í því skyni að styrkja tengsl
milli sveitarfélaganna inn-
byrðis var ákveðið að stjórn
verkefnisins yrði skipuð fólki
úr dreifbýli og þéttbýli. For-
mennska verkefnisins fór til
sveitarfélaga Þingeyjarsýslna
og er í höndum Soffíu Gísla-
dóttur, félagsmálastjóra svæð-
isins. Sigríður Hulda Jónsdótt-
ir, náms- og starfsráðgjafi í
Garðabæ er varaformaður.
Þeim til fulltingis við stjórn
verkefnisins eru Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri í Ísafjarð-
arbæ, Soffía Pálsdóttir, Bryn-
dís Arnarsdóttir og Guðrún E.
Ólafsdóttir .– kristinn@bb.is Halldór Halldórsson, Soffía Gísladóttir, Sigríður Hulda, Svandís Nína og Soffía Pálsdóttir.

Til sölu er Aðal-
stræti 12 á Þingeyri

Til sölu er húseignin að Aðalstræti 12 á
Þingeyri. Húsið verður til sýnis föstudaginn
22. ágúst 2003 milli kl. 16 og 18.

Aðalstræti 12 á Þingeyri er tvær hæðir og
kjallari. Afgreiðsluhúsnæði og vélasalur eru
á jarðhæð og 1. hæð húss er alls 240m².
Íbúð á 2. hæð er 124,6m².

Nánari upplýsingar veitir fasteignasala
Tryggva Guðmundssonar á Ísafirði, sími
456 3244.

Áskrift að
Bæjarins besta

margborgar sig...
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Sakamenn á Alþingi

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:

Alls svöruðu 394.Alls svöruðu 394.Alls svöruðu 394.Alls svöruðu 394.Alls svöruðu 394.
Já sögðu 261 eða 66%Já sögðu 261 eða 66%Já sögðu 261 eða 66%Já sögðu 261 eða 66%Já sögðu 261 eða 66%
Nei sögðu 109 eða 28%Nei sögðu 109 eða 28%Nei sögðu 109 eða 28%Nei sögðu 109 eða 28%Nei sögðu 109 eða 28%
Alveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðu
24 eða 6%24 eða 6%24 eða 6%24 eða 6%24 eða 6%

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

STAKKUR SKRIFAR

Vilt þú að gerð verði
útisundlaug í
garðinum á
Austurvelli á Ísafirði?Nú kynni einhver að halda að fjalla ætti um störf Alþingis fyrir meira en

tveimur öldum eða fyrr, þegar sakamenn voru færðir til Þingvalla til þess að
vera dæmdir fyrir afbrot sín. Það er ekki ætlunin hér og nú. Í upphafi 21. aldar
er það hlutverk dómstóla að dæma menn eftir lögum sem Alþingi setur. Þannig
hefur það verið frá því Landsyfirréttur tók til starfa fyrir 202 árum, hinn 10.
ágúst 1801. Þá fluttust dómstörf yfirréttarins og lögþinganna til hans og Al-
þingi starfaði ekki fyrr 1845 á ný er það hafði verið endurreist sem ráðgjafarþing.
Með flutningi dómstarfa Alþingis, sem háð var á Þingvöllum uns það var lagt
af með lögum árið 1800, lagðist þinghald þar af, en það hafði staðið sleitulaust
þar frá stofnun þess 930. Auðvitað gekk oft margt á undir þinghaldinu, en venj-
an var sú að þáttaka sakamanna var bundin við að þeir væru færðir þangað til
þess að hljóta dóma og refsingu, jafnvel líflát, karlar voru hálshöggnir og kon-
um var drekkt. Oftar en ekki létu sakamenn lífið fyrir barneignir með skyldum
og mægðum.

Nú er öldin önnur. Það má með sanni segja. Alþingismaður varð að láta af
þingsetu fyrir fjárdrátt og hefur hann setið í fangelsi og gafst ekki færi á því að
bjóða sig fram á liðnu vori. Hann er söngelskur og hefur farið fyrir svokölluðum
brekkusöng á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árum saman. Hann taldi fangvistina
ekki eiga að koma í veg fyrir það nú. Svo varð ekki og sendi hann yfirvöldum
tóninn með því að kalla dómstóla, ríkissaksóknara, lögreglu, héraðsdóm og
Hæstarétt, að ógleymdri Fangelsismálastofnun, pakk sem vildi koma í veg fyr-

ir að lífið væri skemmtilegt. Þessum fyrrverandi alþingismanni hefur sést yfir
afar mikilvægt atriði, sem er það, að öll þessi yfirvöld starfa samkvæmt lög-
um, sem Alþingi setur. Þeir sem skipa Alþingi eru einmitt kjörnir alþingismenn.
Teljast þeir þá til pakksins sem vill koma í veg fyrir að lífið verði skemmtilegt?
Skipti þá seta þingmannsins, sem nú situr í ríkisfangelsi á Kvíabryggju engu
máli? Það skal tekið fram að hann sat bróðurpartinn af tveimur áratugum á
Alþingi. Almenningur á greinilega erfitt með að gera upp afstöðu sína.

Þjóðhátíðargestir í Vestmannaeyjum fögnuðu dómi alþingismannsins fyrr-
verandi um löglega skipuð yfirvöld á Íslandi mjög. Látum það vera. Hann er
fyrrverandi alþingismaður, sem situr inni til þess að gera upp skuld sína við
samfélagið vegna lögbrota sinna. Og honum til afbötunar má þó segja að hann
lét af þingmennsku þegar ljóst var að hann yrði ákærður og hlaut sinn dóm í
framhaldinu. Það sem sérstaka athygli vekur nú um stundir er staða eins
alþingismanna Frjálslynda flokksins, Gunnars Arnar Örlygssonar, sem nú
afplánar dóm fyrir kvótasvindl og brot á bókhaldslögum. Hvaða skoðun sem
menn kunna að hafa kvótakerfinu þá verður að telja að stjórnmálaflokka og
Alþingi setji heldur niður við að hafa í sínum röðum menn sem telja ekkert
athugavert við að brjóta lög og reyna með brotum á bókhaldslögum að fela
afbrot sín og að því er best verður séð að svíkja tekjur undan skatti. Kannski
eigum við okkar Mogens Glistrup á þingi. Guðjón Arnar Kristjánsson er góð-
ur drengur, en eru félagar hans það allir?

Innritun nemenda
Innritun nemenda fer fram á skrifstofu

skólans að Austurvegi 11, fimmtudaginn
21. ágúst til þriðjudagsins 26. ágúst kl. 12-
17 á virkum dögum.

Innritun í útibúum fer fram í kennsluhús-
næði þeirra: Á Flateyri, mánudaginn 25.
ágúst kl. 16-18, á Suðureyri og Þingeyri
þriðjudaginn 26. ágúst kl. 16-18. Innritun í
Súðavík verður auglýst síðar.

Við innritun þurfa nemendur að greiða
staðfestingargjald og koma með stundatöfl-
ur. Það á einnig við um nemendur, sem inn-
rituðu sig í vor.

Nánari upplýsingar á skrifstofu skólans í
síma 456 3925.

Allar kennararstöður eru
mannaðar réttindafólki í
Grunnskólanum í Súðavík.
„Ég verð með sama liðið hérna
og í fyrra. Þetta er það sem
alla skólastjóra dreymir um“,
segir Anna Lind Ragnarsdóttir
skólastjóri.

Í Grunnskólanum í Bolung-

arvík átti í síðustu viku ein-
ungis eftir að ráða í eina kenn-
arastöðu en Anna G. Edvards-
dóttir skólastjóri sagði það mál
í farvatninu. „Ráðningar hafa
gengið ágætlega. Hlutfall rétt-
indakennara er á milli 70% og
80% og er heldur að síga upp
á við. Leiðbeinendur við skól-

ann eru smám saman að ljúka
fjarnámi og þannig þokast
hlutfallið nær 80%. Vonandi
verður það 100% að lokum.“

Anna segist fá lítil viðbrögð
réttindafólks við blaðaauglýs-
ingum. „Það eru engir utanað-
komandi að spyrja um kenn-
arastöður nema þá ungt fólk

með stúdentspróf. Þannig
snýst starfið hjá okkur um að
vinna með heimafólki sem er
í réttindanámi. Eina leiðin til
að fá réttindakennara er að
hvetja heimamenn í fjarnám“,
sagði Anna Lind Ragnarsdótt-
ir, skólastjóri.

– kristinn@bb.is

Kennararáðningar í grunnskólum ganga með besta móti

Fullmannað í Súðavík og
því sem næst í Bolungarvík

Punktamót Löggiltra endurskoðenda á Vestfjörðum

Um 40 kylfingar mættu til leiks
Punktamót Löggiltra end-

urskoðenda á Vestfjörðum
var haldið á Syðridalsvelli í
Bolungarvík á sunnudag.
Um 40 kylfingar léku 18 hol-
ur og stóðu þau Benedikt
Guðmundsson frá Golf-
klúbbi Bolungarvíkur og
Ása Grímsdóttir frá Golf-
klúbbi Ísafjarðar uppi sem
sigurvegarar. Í öðru og þriðja
sæti í karlaflokki urðu þeir

Egill Björgvinsson og Weera
Khiansanthia, en báðir leika
fyrir Golfklúbb Bolungarvík-
ur. Í öðru og þriðja sæti í
kvennaflokki urðu þær Mar-
grét Ólafsdóttir (GÍ) og Valdís
Hrólfsdóttir (GBO).

Bjarni Pétursson (GBO) sló
fæst högg á mótinu, alls 77.
Þá fékk Rögnvaldur Magnús-
son (GBO) verðlaun fyrir
lengsta teighögg á 7. braut og

þeir Bjarni Pétursson
(GBO) og Gunnlaugur Jón-
asson (GÍ) fengu nándar-
verðlaun á mótinu. Þá fengu
Tómas Rúnar Sölvason,
Jens Holm og Benedikt
Arnar Bjarnason verðlaun í
skorkortahappdrætti. Lög-
giltir endurskoðendur á
Vestfjörðum gáfu alla vinn-
inga á mótinu.

– halfdan@bb.is

Verðlaunahafar á mótinu.                                            Mynd: Baldur Smári Einarsson.

Fiðrildi frá fjarlægum slóðum sjást á Vestfjörðum

Kóngsvarmi hefur sést í
Bolungarvík og á Þingeyri

Fiðrildið Kóngsvarmi Agr-
ius convolvuli sem lifir aðal-
lega í S-Evrópu, Afríku, Asíu
og Ástralíu hefur sést á Vest-
fjörðum að undanförnu. Nátt-
úrustofu Vestfjarða hafa borist
tilkynningar um fiðrildið bæði
frá Bolungarvík og Þingeyri.
Heimilisfólkið að Aðalstræti
53 á Þingeyri tók eftir þremur
kóngsvörmum í garði sínum í
síðustu viku. Þar sveimuðu
þeir um í kringum blómstrandi
skógartopp en tvo þeirra tókst
að veiða með skordýraháf.
Tveir kóngsvarmar sáust í
garði við Bakkastíg 11 í Bol-
ungarvík. Kóngasvarmar eru
næturdýr og því líklegast að

sjá þá í ljósaskiptum á kvöldin.
Hjá Náttúrustofu Vestfjarða

fengust þær upplýsingar að þó

kónsvarmar búi á fjarlægum
slóðum safnist þeir við og við
í stóra hópa sem leggi þá upp
í langferðir. Þeir hafa mikla
flughæfileika og hafa all oft
komið til Íslands. Vænghaf
þeirra er 11 cm en vængirnir
eru gráir með fíngerðu svörtu
mynstri og afturbolurinn hefur
rauðbleik og svört belti.

– kristinn@bb.is

Kóngsvarmi á Náttúrustofu Vestfjarða.
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NINGIN

Arsenalaðdáendur fyrir utan Sjallann á Ísafirði.

Arsenalaðdáendur
komu saman
í Sjallanum

Hátt í fjörutíu aðdáend-
ur enska knattspyrnuliðs-
ins Arsenal komu saman í

Sjallanum á Ísafirði
sunnudaginn 10. ágúst og

fylgdust þar með sínum
mönnum kljást við erki-

fjendurna Manchester
United. Boðað varð til

samkomunnar af Arsenal-
klúbbnum á Íslandi en í

honum eru um 200 félags-
menn á Vestfjörðum.

Kjartan Björnsson hjá
Arsenalklúbbnum syðra

segir vel hafa tekist til.
„Frá upphafi hefur það

verið markmið klúbbsins
fara um landið og heim-

sækja aðdáendur Arsenal.
Liður í því er að koma

saman og horfa á útsend-
ingar til að hrista liðið

saman. Ég hætti sem for-
maður í fyrra eftir tuttugu

ára starf en ætlaði mér í
huganum að hætta ekki

fyrr en ég væri búinn að
koma vestur og nú hefur

það tekist“, segir Kjartan.
Í leiknum var keppt um

Góðgerðaskjöldinn (Char-
ity Shield) en í þeim leik

mætast jafnan bikarmeist-
arar og Englandsmeistarar

síðustu leiktíðar. Að þessu
sinni þurfti Arsenal að lúta

í lægra haldi fyrir United
eftir vítaspyrnukeppni.

„Leikurinn fór í jafntefli 1-
1 þrátt fyrir að Arsenal

hafi verið sterkari aðilinn á
vellinum. Síðan töpum við
mjög óverðskuldað í víta-

spyrnukeppninni“, segir
Kjartan. Franska knatt-
spyrnukempan Thierry

Henry skoraði mark
Arsenal í venjulegum leik-

tíma. „Síðan var búið að
taka Henry út af og því gat

hann ekki tekið víti sem
varð náttúrlega til þess að

Arsenal vann ekki.“
Á næstu dögum kemur
út afmælisbók Arsenal-

klúbbsins sem spannar 20
ára sögu hans. Kjartan

segir að meðal annars hafi
margir Vestfirðingar tekið
virkan þátt í starfi hans. Í

nýrri stjórn Arsenal-
klúbbsins er einn stjórnar-

maður frá Vestfjörðum,
Jóhann Ævarsson í Bol-

ungarvík. „Þetta var virki-

lega skemmtilegur dagur
hjá okkur. Myndin var

tekin eftir leikinn og þrátt
fyrir tapið mátti sjá gleð-
ina skína úr hverju and-

liti“, sagði Kjartan.
– kristinn@bb.is

Arsenalaðdáendurnir fylgj-
ast með leik sinna manna
gegn Manchester United um
Góðgerðarskjöldinn.
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helgardagbókin

Guðni Bergsson fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu stýrir þætt-Guðni Bergsson fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu stýrir þætt-Guðni Bergsson fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu stýrir þætt-Guðni Bergsson fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu stýrir þætt-Guðni Bergsson fyrrverandi landsliðsfyrirliði í knattspyrnu stýrir þætt-
inum „Boltinn með Guðna Bergs“ sem sýndur er á Sýn kl. 11:30 áinum „Boltinn með Guðna Bergs“ sem sýndur er á Sýn kl. 11:30 áinum „Boltinn með Guðna Bergs“ sem sýndur er á Sýn kl. 11:30 áinum „Boltinn með Guðna Bergs“ sem sýndur er á Sýn kl. 11:30 áinum „Boltinn með Guðna Bergs“ sem sýndur er á Sýn kl. 11:30 á
sunnudag. Í þættinum verður fjallað um enska boltann frá ýmsum hlið-sunnudag. Í þættinum verður fjallað um enska boltann frá ýmsum hlið-sunnudag. Í þættinum verður fjallað um enska boltann frá ýmsum hlið-sunnudag. Í þættinum verður fjallað um enska boltann frá ýmsum hlið-sunnudag. Í þættinum verður fjallað um enska boltann frá ýmsum hlið-
um og verða sýnd öll mörkin úr leikjum úrvalsdeildarinnar frá því deg-um og verða sýnd öll mörkin úr leikjum úrvalsdeildarinnar frá því deg-um og verða sýnd öll mörkin úr leikjum úrvalsdeildarinnar frá því deg-um og verða sýnd öll mörkin úr leikjum úrvalsdeildarinnar frá því deg-um og verða sýnd öll mörkin úr leikjum úrvalsdeildarinnar frá því deg-
inum áður. Umdeild atvik verða sérstaklega skoðuð og hugað verðurinum áður. Umdeild atvik verða sérstaklega skoðuð og hugað verðurinum áður. Umdeild atvik verða sérstaklega skoðuð og hugað verðurinum áður. Umdeild atvik verða sérstaklega skoðuð og hugað verðurinum áður. Umdeild atvik verða sérstaklega skoðuð og hugað verður
að leikskipulagi liðanna. Guðna til aðstoðar verður Heimir Karlsson,að leikskipulagi liðanna. Guðna til aðstoðar verður Heimir Karlsson,að leikskipulagi liðanna. Guðna til aðstoðar verður Heimir Karlsson,að leikskipulagi liðanna. Guðna til aðstoðar verður Heimir Karlsson,að leikskipulagi liðanna. Guðna til aðstoðar verður Heimir Karlsson,
sem á árum áður var íþróttafréttamaður á Stöð 2.sem á árum áður var íþróttafréttamaður á Stöð 2.sem á árum áður var íþróttafréttamaður á Stöð 2.sem á árum áður var íþróttafréttamaður á Stöð 2.sem á árum áður var íþróttafréttamaður á Stöð 2.

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

Föstudagur 22. ágúst
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (6:26)
18.30 Einu sinni var... -
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Skotskórnir. (There´s Only One
Jimmy Grimble) Bresk bíómynd frá 2000
um Jimmmy Grimble sem þráir ekkert
heitar en að verða atvinnumaður í fót-
bolta. Skortur hans á sjálfstrausti á leik-
vellinum kemur í veg fyrir að hann geti
látið drauminn rætast en dag einn hittir
hann flökkukerlingu sem býður honum
töfrum gædda fótboltaskó. Aðalhlutverk:
Robert Carlyle, Ray Winstone og Gina
McKee.
22.00 Konuhvarf. (Chasing Sleep)
Kanadísk spennumynd frá 2000 um há-
skólakennara sem rannsakar dularfullt
hvarf konu sinnar. Aðalhlutverk: Jeff
Daniels, Emily Bergl og Gil Bellows.
23.40 Kvikmyndanætur. (La nuit
américaine) Bíómynd frá 1973 eftir Fran-
çois Truffaut. Það gengur á ýmsu hjá
kvikmyndagerðarfólki sem er að taka
upp hádramatíska bíómynd. Aðalhlut-
verk: Jacqueline Bisset, Valentina Cort-
ese, Alexandra Stewart, Jean-Pierre
Aumont og François Truffaut. e.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 23. ágúst
06.20 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá París. Sýnd keppni í sjö-
þraut og 20 km göngu, forkeppni í kúlu-
varpi karla og 100 metra hlaupi.
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (34:65)
09.05 Tommi togvagn (8:26)
09.14 Bubbi byggir (1:39)
09.21 Albertína ballerína (30:39)
09.45 Stebbi strútur (7:13)
10.03 Babar (23:65)
10.18 Gulla grallari (45:53)
10.50 Timburmenn (10:10)
11.10 Kastljósið
11.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Ungverja-
landi.
13.00 Út og suður (3:5)
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
15.25 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá París. Forkeppni í stangar-
stökki kvenna þar sem Þórey Edda Elís-
dóttir keppir og mögulega Vala Flosa-
dóttir. Einnig forkeppni í 100 og 800 m
hlaupi kvenna, 1500 metra hlaupi og
3000 metra hindrunarhlaupi, sjöþraut og
úrslit í kúluvarpi karla.
16.50 Táknmálsfréttir
17.00 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá París. 10 kílómetra hlaup
kvenna og kúluvarp karla.
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.35 Fjölskylda mín (12:13)
21.10 Kvennaklúbburinn. (The First
Wives Club) Bandarísk gamanmynd frá
1996. Þrjár fráskildar konur ákveða að
hefna sín á eiginmönnum sínum fyrrver-
andi sem létu þær róa og fundu sér yngri
konur. Meðal leikenda eru Bette Midler,
Goldie Hawn, Diane Keaton, Maggie
Smith, Dan Hedaya, Sarah Jessica
Parker og Stockard Channing.
22.55 Beck - Sendandi ókunnur.
(Beck: Okänd avsändare) Sænsk saka-
málamynd frá 2002 þar sem lögreglu-
maðurinn Martin Beck glímir við dular-
fullt mál. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi barna. Aðalhlutverk: Peter Haber,
Mikael Persbrandt, Malin Birgerson,
Marie Göranzon, Hanns Zischler og
Ingvar Hirdwall.
00.25 Uppljóstranir. (L.A. Confident-
ial) Bandarísk spennumynd frá 1997 um
spillingu innan lögreglunnar í Los Ange-
les á sjötta áratug síðustu aldar.  Aðalhlut-
verk: Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim
Basinger og Danny DeVito. e.
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 24. ágúst
07.20 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá París. Fylgst er með for-
keppni í kringlukasti karla, þar sem
mögulegt er að Magnús Aron Hallgríms-
son keppi. Einnig keppt í 20 km göngu
og 400 metra grindahlaupi kvenna.
09.00 Disneystundin (4:10)
09.02 Otrabörnin (18:52)
09.25 Sígildar teiknimyndir (18:52)
09.32 Guffagrín (48:53)
09.54 Morgunstundin okkar
09.56 Kobbi (74:78)
10.07 Ungur uppfinningamaður
10.30 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá París. Sýnt frá forkeppni í

kringlukasti karla, þar sem mögulegt er
að Magnús Aron Hallgrímsson keppi,
og forkeppni í 400 metra hlaupi kvenna.
11.20 Út og suður (3:5)
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Ungverjalandi.
14.00 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá París. Úrslit í 100 metra
hlaupi kvenna og 10 km hlaupi karla.
Síðari keppnisdagur í sjöþraut. Undan-
úrslit í 400 metra hlaupi karla og 800
metra hlaupi kvenna. Forkeppni og milli-
riðlar í 100 metra hlaupi karla.
17.55 Táknmálsfréttir
18.00 Sigurvegarinn
18.19 Tígri (5:6)
18.25 Ósýnilega húsið (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Veira í paradís (1:2) (Virus au
paradis) Kvikmynd í tveimur hlutum
um lungnaveirufaraldur sem kemur upp
í Frakklandi og berst sagan til Svíþjóðar
og síðan til Íslands. Seinni hlutinn verður
sýndur að viku liðinni. Leikstjóri er Olivi-
er Langlois og meðal leikenda eru Ric-
hard Bohringer, Martin Forsström, Fej-
ria Deliba, Frédérique Tirmont, Daniel
Martin, Margrét Ólafsdóttir, Ólafur
Darri Ólafsson, Steindór Hjörleifsson,
Jóhann Sigurðarson og Atli Rafn Sigurð-
arson.
21.35 Helgarsportið
21.50 Fótboltakvöld
22.05 Hold og blóð. (Flesh and Blood)
Bresk sjónvarpsmynd frá 2002. Maður
sem var ættleiddur strax eftir fæðingu
hefur uppi á kynforeldrum sínum og
kemst að því að þau eru þroskaheft og
vita ekki að hann er til. Aðalhlutverk:
Christopher Eccleston og Emma Cunn-
iffe.
23.25 Kastljósið
23.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 23. ágúst kl. 06:20 - 15:25 - 17:00

Bein útsending frá HM í frjálsum íþróttum í París
Laugardagur 23. ágúst kl. 11:50

Formúla 1: Sýnt frá tímatökunni í Ungverjalandi
Laugardagur 23. ágúst kl. 13:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 24. ágúst kl. 07:20 - 10:30 - 14:00

Bein útsending frá HM í frjálsum íþróttum í París
Sunnudagur 24. ágúst kl. 11:30

Formúla 1: Bein útsending frá keppninni í Ungverjalandi

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 20. ágúst kl. 19:45

Landsleikur í knattspyrnu: England – Króatía
Laugardagur 23. ágúst kl. 10:40

Enski boltinn: Newcastle – Manchester United
Sunnudagur 24. ágúst kl. 12:45

Enski boltinn: Aston Villa – Liverpool
Sunnudagur 24. ágúst kl. 14:45

Enski boltinn: Middlesbrough – Arsenal
Sunnudagur 24. ágúst kl. 17:45

Landsbankadeildin: KR – Fylkir
Miðvikudagur 27. ágúst kl. 18:45

Enski boltinn: Manchester United – Wolves

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 23. ágúst kl. 13:45

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

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

Winona Ryder. Chandler og Ross rífast
yfir smóking Vals Kilmers og Joey er að
gera Monicu geðveika með kröfum til
brúðkaups Monicu og Chandlers.
03.30 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 23. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.00 Rugrats in Paris: The Movie
10.15 Barnatími Stöðvar 2
11.40 Bold and the Beautiful
13.20 Football Week UK
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.10 Taken (5:10)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Friends 7 (21:24)
19.30 Nine Months. (Níu mánuðir)
Myndin fjallar um turtildúfurnar Samuel
og Rebeccu sem hafa átt fimm yndisleg
ár saman. Þau vanhagar ekki um neitt.
Þau eiga fallegt heimili, eru yfir sig ást-
fangin og njóta algers frelsis. Einn góðan
veðurdag fá þau hins vegar fréttir sem
umturna lífi þeirra: Rebecca er ólétt og
Samuel verður aldrei aftur samur maður.
Aðalhlutverk: Hugh Grant, Julianne
Moore, Robin Williams.
21.20 The Last Castle. (Síðasta virkið)
Það eru breyttir tímar hjá hershöfðingj-
anum Eugene Irwin sem nú situr í örygg-
isfangelsi eftir að hafa verið sakfelldur
fyrir að óhlýðnast yfirboðurum sínum.
Hörkutólið Winter stjórnar fangelsinu
en hann ber mikla virðingu fyrir hershöfð-
ingjanum. Irwin hefur ýmislegt við verk-
lagið í fangelsinu að athuga og er fljótur
að fá hina fangana í lið með sér. Fram
undan er uppgjör sem enginn veit hvernig
fer. Aðalhlutverk: Robert Redford, James
Gandolfini, Mark Ruffalo.
23.35 Deceived. (Svikráð) Sagan gerist
árið 1929 þegar bófaforingjar voru alls-
ráðandi í bandarískum stórborgum.  Hér
segir af klækjarefnum Leo sem hefur
alla valdhafa borgarinn- ar í vasa sínum.
Sérlegur ráðgjafi Leos er Tom en það
slettist upp á vinskap inn.  1991.
01.20 The French Connection II.
(Franska sambandið 2) Framhald Ósk-
arsverðlaunamyndarinnar eftirminnilegu
þar sem Gene Hackman sló í gegn sem
hörkutólið Popeye Doyle. Höfuðpaur
smyglaranna sem Popeye eltist við í fyrri
myndinni slapp úr greipum lögreglunnar
en nú er Popeye búinn að rekja slóð hans
til Parísar og ætlar að koma honum end-
anlega í svartholið.  Aðalhlutverk: Fern-
ando Rey, Gene Hackman, Bernard
Fresson.
03.10 Bigger, Longer & Uncut. (Trufluð
tilvera: Stærri, lengri og óklippt) Stan,
Kyle, Kenny og Cartman smygla sér inn
á bannaða mynd í bíó. Afgangur bekkjar-
ins fylgir í kjölfarið en aðalleikarar mynd-
arinnar eru tveir dónalegir Kanadamenn.
Fyrr en varir eru allir krakkar í South
Park farnir að blóta að hætti Kanada-
búanna og þá er bara eitt fyrir foreldrana
að gera: Lýsa yfir stríði gegn Kanada-
búum. Satan ákveður að notfæra sér ófrið-
inn, studdur af elskhuga sínum Saddam
Hussein, og gerir sitt ýtrasta til að ná
heimsyfirráðum. Frábær mynd með góð-
um lögum og snilldarsamtölum.  Aðal-

hlutverk: Trey Parker, Matt Stone.
04.30 Friends 7 (21:24)
04.55 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 24. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Mótorsport 2003
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 The Osbournes (7:10)
15.00 The Luck of the Irish. (Írafár)
Bráðskemmtileg fjölskyldumynd. Ungl-
ingsstrákurinn Kyle veit lítið um ættir
sínar en kemst þó að því að forfeður hans
voru frá Írlandi. Þegar hann kemst að
þessu virðist ógæfan elta hann á röndum.
Kyle er staðráðinn í að snúa óheillaþróun-
inni við en það reynist hægara sagt en
gert. Aðalhlutverk: Ryan Merriman,
Henry  Gibson, Alexis Lopez.
16.30 Í návist kvenna
16.55 Strong Medicine (13:22)
17.40 Oprah Winfrey

Föstudagur 22. 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 Spin City (6:22)
13.05 The Agency (17:22)
13.55 Jag (10:25)
14.40 Dawson´s Creek (2:24)
15.35 Off Centre (11:21)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.15 Neighbours
17.45 Dark Angel (10:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends 7 (20:24)
20.00 The Simpsons (8:22)
20.25 George Lopez (19:28)
20.50 Bernie Mac (9:22)
21.20 Punk´d (Eliza Dushku) Sjúklega
fyndin falin myndavél þar sem hjarta-
knúsarinn og leikarinn Ashton Kutcher
hrekkir fína og fræga fólkið í Hollywood.
21.45 Hidden Hills (9:18)
22.10 Romantic Comedy 101. Gaman-
mynd fyrir elskendur á öllum aldri. Tveir
vinir falla kylliflatir fyrir sömu konunni.
Það kann auðvitað ekki góðri lukku að
stýra en kannski er ástarþríhyrningur eina
lausnin. Söguþráðurinn verður æ flóknari
eftir því sem á myndina líður, en gríni,
sorg og brjálæði er snilldarlega fléttað
saman. Aðalhlutverk: Jeremy London,
Joey Lawrence, Tom Arnold, Natalia
Cigliuti.
23.40 Wild Wild West. (Villtasta vestr-
ið) James West og Artemus Gordon eru
útsendarar stjórnvalda. Þeir eru eins ólíkir
og dagur og nótt og samkomulagið eftir
því. En nú verða þeir að snúa bökum
saman. Forseti Bandaríkjanna er í mikilli
hættu og það er hlutverk félaganna að
afstýra frekari vandræðum. Yfirvöld hafa
komist á snoðir um ráðabrugg þar sem
áformað er að ráða forsetanum bana.
West og Gordon eru staðráðnir í að finna
meintan tilræðismann áður en verra hlýst
af. Aðalhlutverk: Will Smith, Kevin Kline,
Kenneth Branagh, Salma Hayek.
01.25 The French Connection. (Franska
sambandið) Grunaðir eiturlyfjasmyglarar
eru undir eftirliti lögreglumannsins Pop-
eye Doyle sem svífst einskis til þess að
koma bófum á bak við lás og slá. Einn
besti krimmi sem hefur verið sýndur á
hvíta tjaldinu. Myndin fékk Óskarinn og
kom fáum á óvart að Gene Hackman
hlaut einnig Óskarinn fyrir magnaða túlk-
un sína á hinum harðneskjulega Popeye
Doyle. Aðalhlutverk: Fernando Rey,
Gene Hackman, Roy Scheider, Tony
Lobianco.
03.05 Friends 7 (20:24) Melissa, gömul
vinkona Rachel, kemur í heimsókn en
með hlutverk hennar fer engin önnur en

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Friends 7 (22:24)
19.30 The Job (8:19)
19.55 Servants (3:6)
20.50 Taken (6:10)
22.20 60 mínútur
23.05 My Husband My Killer. (Maður-
inn minn morðinginn) Sakamálamynd.
Króatinn Andrew Kalajzich hefur komst
ágætlega áfram í lífinu. Hann stýrir virtu
hóteli í Ástralíu og nýtur virðingar þótt
illar tungur saki hann um framhjáhald.
Andrew er kvæntur en þegar eiginkona
hans er myrt með köldu blóði beinist
grunurinn að honum. Aðalhlutverk: Colin
Friels, Martin Sacks, Geoff Morrell.
00.40 When Harry Met Sally. (Þegar
Harry hitti Sally) Klassísk gamanmynd
þar sem spurt er hvort kynlíf eyðileggi
alltaf vináttu karls og konu. Harry og
Sally hafa verið vinir í áraraðir og fylgst
hvort með öðru í gegnum þykkt og þunnt.
Það hvarflar að þeim að hoppa í eina
sæng en myndi það ekki spilla vináttunni?

Óska eftir 2ja herb. íbúð á Ísa-
firði til leigu sem fyrst. Uppl.
gefur Tóta í síma 865 1755.

Vantar að losna við hamstra,
kr. 1.500 með búri og öllum
fylgihlutum. Upplýsingar í síma
456 4319.

Kassavanir kettlingar fást gefins.
Uppl. í síma 893 3286.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Engjavegi 33. Frábært verð.
Uppl. í síma 861 7860.

Til sölu er vel með farinn MMC
Lancer árg. 91, ekinn 157
þús. km. Verð aðeins kr. 100
þús. Uppl. í símum 868 2508
og 456 4180 eftir kl. 19.

Til leigu er falleg 2ja herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Uppl. gefur
Sigríður í símum 861 4913
eða 456 3613.

Svefnsófi fæst gefins gegn því
að hann verði sóttur. Uppl. í
síma 868 5936 og 456 7846.

Er að fara út í skóla og vantar
að selja Volvo-inn minn 240
GL, árg. 1986, ekinn 230
þús. km. Lítið sem ekkert ryð.
Mánaðargamalt 15 þús. króna
pústkerfi. Verð kr. 65 þúsund.
Uppl. í símum 690 5707 eða
456 7211.

Þvottavél óskast fyrir lítinn pen-
ing eða gefins. Upplýsingar í
síma 456 4126.

Fjórir yndislegir kettlingar fást
gefins á góð heimili. Uppl. í
síma 696 7910.

Til sölu er einbýlishús að Sund-
stræti 37. Uppl. í símum 456
3253 eða 895 3595.

Til sölu er MMC L-300, 4x4,
árg. 1988, ekinn 206 þús. km
Ásett verð kr. 135 þús. Uppl.
í síma 898 4595.

Menntaskólinn

Menntaskólinn á Ísafirði
verður settur í 34. sinn á
mánudag. Setningin fer
fram á sal skólans og hefst
kl. 10 árdegis. Útlit er fyrir
metaðsókn að skólanum,
því innritaðir eru 340 dag-
skólanemar samanborið
við 303 á sama tíma í fyrra
og 280 fyrir tveimur árum.

„Þetta er aðsóknarspren-
gja” segir Ólína Þorvarðar-
dóttir, skólameistari. Spurð
um ástæður aukningarinnar
segir hún ýmislegt koma
til. „Kjarasamningar kenn-
ara hafa tvímælalaust haft
jákvæð áhrif, en það bendir
ýmislegt til þess að vin-
sældir skólans séu að auk-
ast og mikið gleðiefni að
sjá það að Vestfirðingar
sjálfir skila sér vel í skól-
ann.”       – halfdan@bb.is

Settur á
mánudag

Boltinn með Guðna Bergs
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veðrið
Horfur á fimmtudag:

Norðaustanátt 5-10 m/s
við austurströndina, en
annars hægari vindur.

Hálf skýjað eða skýjað að
mestu, en skúrir um

landið austanvert.
Hiti 10-17 stig.

Horfur á föstudag:
Hæg austlæg eða breyti-
leg átt og víða bjartviðri.

Hiti 10-17 stig.
Horfur á laugardag:
Austlæg átt og væta

sunnantil á landinu, en
skýjað með köflum og

þurrt að mestu norðantil.
Áfram milt í veðri.

Horfur á sunnudag:
Austlæg átt og væta

sunnantil á landinu, en
skýjað með köflum og

þurrt að mestu norðantil.
Áfram milt í veðri.

Horfur á mánudag:
Austlæg átt og væta

sunnantil á landinu, en
skýjað með köflum og

þurrt að mestu norðantil.
Áfram milt í veðri.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Aðalhlutverk: Billy Crystal, Meg Ryan,
Carrie Fisher, Bruno Kirby.
02.15 Friends 7 (22:24)
02.40 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 22. ágúst
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Football Week UK
21.00 Inside Schwartz (7:13)
21.30 Iron Eagle 3. (Stálfuglinn 3) Atrið-
in í háloftunum voru eftirminnileg í fyrstu
myndunum um Stálfuglinn og þau eru
ekki síðri í þessari. Flugkapparnir eru
enn á sveimi en Chappy og félagar lenda
nú í hörðum átökum við fyrrverandi nas-
ista sem hefur snúið sér að eiturlyfjasölu.
Aðalhlutverk: Louis Gossett Jr., Rachel
McLish, Paul Freeman.
23.05 Sweeney Todd. Hrollvekjandi
sjónvarpsmynd. Hárskerinn Sweeney
Todd gerir fleira en að skera hár á höfði
manna. Og þeir sem setjast í stólinn hjá
honum eiga ekki allir afturkvæmt. En
hvaða leynimakk er í gangi hjá honum
og slátraranum, henni frú Lovett? Og af
hverju er kjötið hjá henni alltaf svo und-
arlegt á bragðið?  Aðalhlutverk: Ben
Kingsley, Campbell Scott , Joanna Lum-
ley, Selina Boyack.
00.35 Frankenstein. Myndin er byggð
á klassískri sögu Mary Shelley um vís-
indamanninn sem tókst að gæða ófreskju
lífi með því að græða í hana heila úr stór-
hættulegum glæpamanni. Þetta hefði
hann betur látið ógert því ófreskjan slepp-
ur frá skapara sínum og hefur stórfelld
áhrif á líf og örlög hans og í raun allra
þeirra sem hún kemst í návígi við.  Aðal-
hlutverk: Patrick Bergin, Randy Quaid,
John Mills, Lambert Wilson.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 23. ágúst
10.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Newcastle og Manchester United.
16.00 Trans World Sport
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (20:24)
20.00 MAD TV
21.00 Judas Kiss. (Svikráð) Sakamála-
mynd. Coco og kærasti hennar hafa veitt
marga í kynlífsgildrur sínar. En nú vilja
þau hafa meira upp úr krafsinu og ákveða
að ræna eiganda tölvufyrirtækis og fara
fram á hátt lausnargjald. Þrátt fyrir pott-
þétta áætlun fer mannránið úr böndunum
og nágranni fórnarlambsins lætur lífið.
Og í framhaldinu fara vopnin að snúast í
höndunum á Coco og kærastanum.  Að-
alhlutverk: Carla Gugino, Simon Baker,
Emma Thompson, Alan Rickman.
22.35 Hnefaleikar - Roy Jones Jr
00.10 Hot Orchid. Erótísk kvikmynd.
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 24. ágúst
11.30 Markamínútan
12.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Aston Villa og Liverpool.
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Middlesbrough og Arsenal.
17.00 Gillette-sportpakkinn
17.40 Landsbankadeildin. Bein útsend-
ing frá leik KR og Fylkis.
20.00 European PGA Tour 2003

21.00 Crossing Guard. (Vörðurinn)
Dramatísk mynd um skartgripasalann
Freddy Gale en viðskiptahættir hans
eru ekki alltaf til fyrirmyndar. Freddy á
um sárt að binda því drukkinn ökumaður
varð valdur að dauða dóttur hans og
Freddy hefur svarið þess eið að koma
fram hefndum. Aðalhlutverk: Jack
Nicholson, David Morse, Anjelica
Huston, Robin Wright Penn.
22.50 Íslensku mörkin
23.20 Markamínútan
00.35 Enski boltinn. Útsending frá leik
Middlesbrough og Arsenal.
02.40 Dagskrárlok og skjáleikur

kirkja
Hnífsdalskapella:

 Guðsþjónusta á sunnudag
kl. 11:00. Kvennakórinn
syngur. Sóknarprestur.

fréttir

Síðasta vika var mjög ró-
leg hjá lögreglu á Ísafirði

og virðast menn nær ein-
göngu hafa þurft að sinna

umferðareftirliti. Þó eru
128 atvik skráð í dagbók
lögreglunnar. Fimm öku-
menn voru teknir fyrir of

hraðan akstur og tveir voru
kærðir fyrir að tala í far-

síma án þess að nota
handfrjálsan búnað. Sjö
voru teknir fyrir að hafa

ekki ökuskírteini meðferðis
en tveir þeirra reyndust

hafa útrunnin ökuréttindi
þegar betur var að gáð. Þá

voru fjórir kærðir fyrir að
hafa ekki öryggisbelti

spennt. Einn árekstur kom
inn á borð lögreglu, auk

þess sem ekið var á þrjár
kindur og einn kött.

– halfdan@bb.is

Ekið á kött
og kindur

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur skipað Ómar Má
Jónsson sveitarstjóra í byggingarnefnd hins nýja sýningar-
og geymsluhúss Byggðasafns Vestfjarða. Húsið verður reist
við gömlu húsaþyrpinguna í Neðstakaupstað á Ísafirði.
Byggðasafn Vestfjarða er sameign Ísafjarðarbæjar, Bolungar-
víkurkaupstaðar og Súðavíkurhrepps. Síðarnefndu sveitarfé-
lögin tvö hafa ekki tekið þátt í rekstri þess frá árinu 1996
þegar Ísafjarðarbær varð til við sameiningu sex sveitarfélaga

og Héraðsnefnd Ísafjarðarsýslna var lögð niður.
Bolungarvíkurkaupstaður hefur þegar ákveðið að taka ekki

þátt í uppbyggingunni. Borið er við miklum kostnaði vegna
eigin uppbyggingar á sýningaraðstöðunni í Ósvör. Ákvörðun
um byggingu sýningarhússins var tekin af fullskipaðri stjórn
Byggðasafns Vestfjarða árið 1993. Því hafa allir eigendur
safnsins samþykkt byggingu þess.

– kristinn@bb.is

Súðvíkingar taka þátt í nýbyggingu Byggðasafnsins

Föstudagur 22. ágúst
18:30 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
19:30 Charmed
21:00 According to Jim
21:30 The Drew Carey Show
22:00 Hljómsveit Íslands (e)
22:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir
fátt betra en að borða og horfa á sjón-
varpið með elskunni sinni verður fyrir
því óláni að fá tengdaföður sinn á heim-
ilið en sá gamli er uppátækjasamur með
afbrigðum og verður Doug að takast á
við afleiðingar uppátækjanna.
23:00 NÁTTHRAFNAR
23:01 Grounded for Life (e)
23:25 Titus (e)
23:50 Leap Years (e)
00:30 Law & order: Criminal Inten
01:15 Law & Order SVU (e)

Laugardagur 23. ágúst
15:00 Jay Leno (e)
15:45 Jay Leno (e)
16:30 Dateline (e)
17:30 The Wildest Police Videos (e)
18:30 48 Hours (e)
19:20 Guinness World Records

21:00 Law & order: Criminal Intent
21:40 Baby Bob (e)
22:00 Law & order: Criminal Intent
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 Grounded for Life (e)
00:35 Titus (e)
01:00 Leap Years (e)
01:40 Law & order: Criminal Intent

Sunnudagur 24. ágúst
15:00 Jay Leno (e)
15:45 Jay Leno (e)
16:30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
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 Bob Patterson (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. Í kanadísku framhalds-
þáttaröðinni um Traders er fylgst með
starfsfólki fjármálafyrirtækis, sem á köfl-
um 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...
22:50 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
23:40 Hljómsveit Íslands (e)
00:10 NÁTTHRAFNAR
00:11 Grounded for Life (e)
00:35 Titus (e)
01:00 Leap Years (e)
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Líkkistur grafnar upp vegna framkvæmda við Hólskirkju í Bolungarvík

Kemur á óvart hversu
vandaðar kisturnar eru

Kistur og líkamsleifar komu
upp við uppgröft vegna fram-
kvæmda við Hólskirkju í Bol-
ungarvík í síðustu viku. Garð-
ar Guðmundsson, einn þriggja
fornleifafræðinga sem komu
að uppgreftinum, segir að kist-
urnar verði grafnar á ný eftir
að þær og líkamsleifarnar hafi
verið rannsakaðar. Kirkjan
hafði sigið nokkuð og var graf-
ið niður með henni til að koma
undir hana burðarsúlum.

„Það var óhjákvæmilegt
annað en að lenda á einhverj-
um gröfum. Við urðum að taka

upp þrjár barnakistur og tvær
í fullri stærð til að koma und-
irstöðunum undir kirkjuna.
Við slíkar kringumstæður eru
beinin rannsökuð og reynt að
greina lífaldur viðkomandi,
sem er frekar hægur leikur.
Hins vegar getum ekki séð
aldur beinanna nema með kol-
efnis-aldursgreiningu og höf-
um ekki hugsað okkur að gera
það að þessu sinni“, segir
Garðar.

Kisturnar sjálfar hafa varð-
veist allvel en beinin sem í
þeim hvíla eru frekar illa farin.

„Kisturnar virðast vera vel
smíðaðar úr þykkum rekaviði.
Þær eru heillegar og hafa ekki
fallið saman en hafa safnað í
sig grunnvatni og beinin eru
þess vegna lin og morkin.
Þykkari bein eins og höfuð-
bein og lærleggir hafa haldið
sér ágætlega.“

Garðar segir að sér hafi
komið á óvart hversu vandaðar
kisturnar eru og fjölbreyttar
að gerð. „Þær virðast vera
mjög vel gerðar. Sumar höfðu
til dæmis verið málaðar svartar
og verið með gyllta lista. Ann-

að athyglisvert er að líkin
höfðu mörg hver verið lögð á
spónabeð í kistunum og lyng
lagt í kringum þau til að fegra
og skreyta. Þessar kistur og
þeir greftrunarsiðir sem þar
birtast eru góð viðbót við
þekkingu manna á þeim“,
sagði Garðar Guðmundsson.

Halldór Eydal, kirkjuvörður
í Bolungarvík, telur líklegt að
greftrað hafi verið að Hóli um
aldir. „Nokkuð víða hér í hóln-
um finnast mannvistarleifar.
Menn eru að tala um hér hafi
verið byggð síðan um 1200.“

Afkoma A- og B- hluta
sveitarsjóðs Ísafjarðarbæjar
var neikvæð um liðlega 27,5
milljónir króna á árinu 2002.
Samkvæmt fjárhagsáætlun
ársins var gert ráð fyrir 142
milljóna króna halla á rekstri
og er því afkoman ríflega 114
milljónum betri en áætlað var.
Ef einungis er litið til A-hluta
sveitarsjóðs var 33,2 milljóna
króna afgangur af rekstrinum
en áætlanir höfðu gert ráð fyrir
120 milljóna króna tapi.

Í frétt frá Ísafjarðarbæ segir
að aukning tekna hafi verið
meiri en aukning útgjalda ef
reiknaðir útgjaldaliðir eru
dregnir frá. Skatttekjur urðu
1.164 milljónir króna eða 134
milljónum hærri en áætlað var.
Launakostnaður varð 883
milljónir sem er 68 milljónum
umfram áætlun en 28 milljón-
um ef reiknaðar áfallnar líf-
eyrisskuldbindingar eru dreg-
nar frá.

Fjármagnsgjöld og fjár-

munatekjur urðu nettó nei-
kvæð sem nemur 5 milljónum
króna. Það er 44 milljónum
króna hagstæðari niðurstaða
en áætlað var.

Heildareignir A- og B- hluta
sveitarsjóðs voru 5.439 millj-
ónir í árslok en heildarskuldir
3.730 milljónir. Eigið fé sveit-
arfélagsins var því jákvætt um
1.709 milljónir. Heildartekjur
á hvern íbúa sveitarfélagsins
námu á árinu 384 þúsundum
króna en heildarskuldir á

hvern íbúa voru í árslok liðlega
390 þúsund.

Ársreikningurinn er í sam-
ræmi við nýjar reglur um
reikningsskil sveitarfélaga.
Rekstrareikningur sveitarfé-
lagsins skiptist í A- og B-hluta.
Til A-hluta telst starfsemi
sveitarsjóðs sem að hluta eða
öllu leyti er fjármögnuð með
skatttekjum eða aðalsjóður,
eignasjóður og þjónustustöð.
Til B-hluta teljast fjárhagslega
sjálfstæð fyrirtæki eða stofn-

Skatttekjur námu tæpum 1,2 milljörðum
Afkoma Ísafjarðarbæjar 114 milljónum króna betri en áætlað var á árinu 2002

anir sem fjármagnaðar eru
með þjónustutekjum en þau
eru hafnarsjóður, vatnsveita,

dvalar- og hjúkrunarheimili,
húsnæðisnefnd, fráveita og
Funi. – kristinn@bb.is

Framkvæmdirnar við kirkj-
una hófust seinni hlutann í júlí.
„Við gröfum niður á fast til að
lagfæra undirstöður og rétta
kirkjuna af. Það var búið að
reyna að koma í veg fyrir að
hún sigi með framkvæmdum
við austurgafl hennar árið
1978. Þar áður hafði verið gert
við suðurhlið hennar, líklega
á sjötta áratug liðinnar aldar“,
segir Halldór. Ætlunin er að
ráðast í frekari endurnýjun á
Hólskirkju og ljúka því verki
fyrir 100 ára vígsluafmæli
hennar árið 2008.

Guðmundur Óli Kristinsson, Jón Steinar Guðmundsson og Halldór Eydal með agnarsmáa líkkistu.

Skutulsfjörður

Maðka- og
lúsaplágur

Maðkur hefur lagst á
berjalyng í Skutulsfirði,
meðal annars á nokkrum
stöðum í Engidal og í Selja-
landsmúla. Berjalyng í
firðinum er þó víða í góðu
standi og sultugerð í fullum
gangi. Ásthildur Cesil
Þórðardóttir, garðyrkju-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir
maðkinn vera slæman
fylgifisk hins milda tíðar-
fars sem verið hefur í sumar
og vetur.

„Allar svona pöddur fær-
ast mjög í aukana þegar
veðurfarið er þetta gott. Ég
hef tekið eftir því að sums
staðar er fremur sérkenni-
legur litur kominn á lyngið
en að auki hefur sitkalúsin
verið að gjósa upp um allan
bæ og alls konar lúsafar-
aldra orðið vart“, segir Ást-
hildur. Vágestir af þessu
tagi eiga sér þó óvini í nátt-
úrunni.

„Fólk er alltaf að reyna
að eyða býflugum og geit-
ungum en þessi dýr lifa á
lúsinni. Þess vegna er vara-
samt að eyða þeim, fólk
getur verið að vinna gegn
sjálfu sér með því. Þetta
verður bara að hafa sinn
gang og jafnar sig vonandi
í eðlilegra tíðarfari. Að
minnsta kosti eru þetta ekki
hryðjuverk af mannavöld-
um. Þeir sem vilja geta líka
eitrað í görðum.“

Ásthildur segir mikil-
vægt að hlúa að gróðrinum
þegar hann verður fyrir
ásókn meindýra. „Ef plönt-
urnar fá góða næringu og
vökvun eru þær miklu bet-
ur í stakk búnar til að berj-
ast við svona dýr.“

– kristinn@bb.is
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