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Hjallastefnan tekin upp á leikskólanum Eyrarskjóli á Ísafirði

Einfaldleikinn verður í fyrirrúmi
Leikskólinn Eyrarskjól á
Ísafirði er annar leikskólinn í
Ísafjarðarbæ til að taka upp
svonefnda Hjallastefnu sem
þróuð hefur verið af Margréti
Pálu Ólafsdóttur leikskólastjóra á Hjalla í Hafnarfirði.
Undanfarin þrjú ár hefur
Grænigarður á Flateyri starfað
undir merkjum Hjallastefnunnar.
Jóna Lind Karlsdóttir, leikskólastjóri á Eyrarskjóli, segir
að nú sé farið að innleiða stefnuna gagnvart börnunum þar
en starfsfólk hafi verið við
undirbúning frá áramótum.
„Þetta tekur nokkur ár í þróun
þar til hér verður fullkominn
Hjallaskóli en fyrsta skrefið
er að breyta dagsskipulaginu
og taka dótið út. Hjallastefnan
gengur út á meiri einfaldleika,
dagurinn er gegnsær og börnin
vita alltaf hvað kemur næst.“
Aðspurð segir Jóna Lind
börnin hafa nóg fyrir stafni
þótt leikföngin séu ekki notuð
lengur. Dagurinn skiptist í valtíma og vinnustundir. „Í valtíma er þeirra frjálsi leikur. Þá
velja þau svæði og nota opin
efni en ekki tilbúin plastleik-

föng. Þau geta valið að sulla,
leira með heimatilbúnum leir
sem við búum til með krökkunum, föndra og leika sér með
trékubba. Að auki erum við
með leikstofu þar sem eru
svampúðar og fleiri áhöld. Þar
fá þau tækifæri til að hamast
og fara í hlutverkaleiki.
Á móti þessu kemur tími
sem heitir vinnustund. Þar eru
þau alltaf í sama hópnum og
með sinn hópstjóra allan veturinn. Í vinnustundum fer
fram allt það starf sem fellur
undir aðalnámsskrá leikskóla.

Til dæmis fara þau í leikfimi,
jóga og gönguferðir, vinna að
myndlist og tónlist, syngja og
kynnast stærðfræði, svo dæmi
séu tekin. Þetta er gert í litlum
hópum sem er mun heppilegra
en að vera til að mynda með
25 börn saman í einu“, segir
Jóna Lind.
Einn af kostum þessa skipulags er að húsnæði nýtist betur
þar sem börnin eru ekki öll
við sömu iðju á sama tíma.
Jóna Lind segir reynslu
Grænagarðs á Flateyri jákvæða. „Þar hefur gengið

mjög vel. Við erum fjórtándi
skólinn á landinu til að taka
Hjallastefnuna upp að öllu
leyti en víða um land eru skólar að taka úr henni þætti sem
þeim líst vel á. Það er alls
staðar verið að vinna mjög
gott faglegt starf en farnar mismunandi leiðir að markmiðinu.“
Á Eyrarskjóli á Ísafirði eru
70 börn. Þar verður Hjallastefnan innleidd í áföngum.
Meðal leikmanna er stefnan
hvað kunnust fyrir að leggja
áherslu á kynjaskiptingu. „Við

stígum það skref ekki til fulls
strax en byrjum á því að kynjaskipta hópum að nokkru leyti.
Mörgum líst illa á kynjaskiptinguna en með henni er verið
að gefa hvoru kyni tækifæri
því þau eru ólík. Hjallastefnan
gengur að miklu leyti út að
hvert barn sé einstakt. Það tekur mörg ár að þróa þetta innan
skólans. Stefnan er núna í
gangi þriðja árið á Flateyri og
þar segja þau að þetta sé fyrsta
árið sem hún sé raunverulega
komin í gang“, sagði Jóna
Lind.
– kristinn@bb.is

Mikið tap hjá Sparisjóði Vestfirðinga á fyrri árshelmingi

Gert ráð fyrir hagnaði á síðari hluta ársins
Samkvæmt milliuppgjöri
fyrir fyrri helming ársins varð
55,9 milljóna tap af rekstri
Sparisjóðs Vestfirðinga. Er
það tæplega 26% af hreinum
rekstrartekjum sem námu 215
milljónum króna. Þetta er mun
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verri afkoma en fjármálafyrirtæki hafa verið að tilkynna
um að undanförnu.
Þessi mikli rekstrarhalli
stafar af mun meira framlagi í
afskriftareikning útlána en
áætlað hafði verið. Nam fram-

1

lagið á fyrri helmingi ársins
125,5 milljónum en var 60
milljónir á sama tíma í fyrra.
„Gert er ráð fyrir að framlag
í afskriftareikning verði mun
minna á seinni helmingi ársins
og að hagnaður verði af rekstri

sjóðsins á því tímabili þó svo
að ekki náist að fullu að vinna
upp tap fyrri árshelmings.
Þrátt fyrir tap og tímsbundna
erfiðleika í rekstri sjóðsins er
eiginfjárstaða hans góð. Sjóðurinn er með 726,1 milljóna

króna eigið fé og víkjandi lán
og er eiginfjárhlutfall hans
10,3% en lágmarkskrafan er
8,0% eiginfjárhlutfall“, segir
í fréttatilkynningu til Kauphallar Íslands frá sjóðnum.
– hj@bb.is
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Æðey í Ísafjarðardjúpi.

Golf

Vinnubrögð vegna þungaflutnings úti í Æðey gagnrýnd

Krafist að heilbrigðir viðskiptahættir verði í heiðri hafðir

Óánægja hefur komið upp
með vinnubrögð Vegagerðarinnar í sambandi við flutning
á tveimur dráttarvélum frá
bryggjunni í Bæjum á Snæfjallaströnd út í Æðey á Ísafjarðardjúpi. Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar annast
flutninga í eyjarnar Æðey og
Vigur samkvæmt samningi
við Vegagerðina. Þar sem bátar
fyrirtækisins valda því ekki
að flytja svo stór tæki mun
hafa verið leitað eftir tilboðum
og tæknilegum upplýsingum
hjá öðrum aðilum vestra. Eftir
því sem næst verður komist
fengust tilboð í flutninginn en
síðan mun Vegagerðin eftir allt
saman hafa samið við Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar á
grundvelli tilboða frá öðrum.
Gísli Kristjánsson útgerðarmaður á Ísafirði hefur áður
sinnt álíka flutningum fyrir
Vegagerðina og bauð í þetta
verk. Hann er ákaflega ósáttur

með málsmeðferðina og
kveðst ekki skilja hvers vegna
ekki hafi farið fram formlegt
útboð þar sem legið hafi lengi
fyrir að flytja þyrfti umrædd
tæki til eyjarinnar.
Pálmi Stefánsson á Ísafirði,
einn þeirra sem gerðu tilboð
til Vegagerðarinnar, lýsti
óánægju sinni með vinnubrögðin í bréfi til vegamála-

stjóra í síðustu viku og krafðist
skriflegra svara. „Undir yfirskini hugsanlegs verkefnis er
aðili úti í bæ látinn leysa verkefnið tæknilega og einnig látinn verðleggja það og verkið
síðan fært á silfurfati til þess
verktaka er Vegagerðin nú
þegar er í viðskiptum við“,
segir Pálmi í bréfinu. Hann
krafðist þess jafnframt að um-

rætt verk verði stöðvað og
þannig tryggt að „heilbrigðir
viðskiptahættir verði í heiðri
hafðir“ eins og segir í bréfi
hans til Vegagerðarinnar.
Að sögn Pálma hefur ekkert
svar borist frá vegamálastjóra.
Ekki náðist í Jón Rögnvaldsson vegamálastjóra en hann
mun vera staddur erlendis.
– hj@bb.is

GÍ hafnaði í
fjórða sæti
Golfklúbbur Ísafjarðar
(GÍ) hafnaði í fjórða sæti
3. deildar í sveitakeppni
Golfsambands Íslands sem
haldin var á Hamarsvelli í
Borgarnesi um liðna helgi.
GÍ tapaði fyrir Golfklúbbnum Jökli á Ólafsvík í viðureign um þriðja sætið.
Golfklúbbur Bolungarvíkur hafnaði í 8. og neðsta
sæti deildarinnar og fellur
í fjórðu deild ásamt Golfklúbbi Hornafjarðar sem
varð í 7 sæti. – kristinn@bb.is

Verðhækkun og aukin spurn eftir einfrystri rækju

Gleðileg breyting eftir mögur ár
Á undanförnum vikum
hefur orðið vart aukinnar
spurnar eftir einfrystri pillaðri rækju, þ.e. rækju sem
pilluð er úr fersku hráefni.
Að sögn sölumanna hjá útflytjendum hefur verð hækk-

að í kjölfarið. Má segja að fast
að 10% hækkun hafi orðið á
undanförnum vikum en mest
hefur þó hækkunin orðið í
stærri rækjunni. Helstu viðskiptalöndin eru sem áður
Bretland og Danmörk.

„Þetta er gleðileg breyting
eftir ákaflega mögur ár að undanförnu þó betur megi ef duga
skal“, sagði útflytjandi sem
rætt var við. Verð á tvífrystri
rækju, þ.e. þeirri rækju sem
pilluð er úr frystu hráefni,

hefur hins vegar staðið í stað.
Skipum sem landa ferskri
rækju hérlendis hefur fækkað mikið á undanförnum árum. Nokkur skip landa þó
ferskri rækju við Ísafjarðardjúp.
– hj@bb.is

RITSTJÓRNARGREIN

Fylkingin fríða, Sinfónían og „húsdýrin“
Ef texti hefði ekki fylgt mynd sem birtist hjá „Víkverja“ Morgunblaðsins fyrir
skömmu hefði mátt ætla að þarna væri karlakór á ferðinni, með kvenstjórnanda, sem
lífgaði upp á myndina til muna. Svo var þó ekki. Þarna var sendiherrafloti íslensku þjóðarinnar ásamt húsbónda sínum, tuttugu og fimm að tölu. Minna mætti nú ef til vill gagn
gera!
„Herinn burt“ og „báknið burt“, kunnugleg slagorð í gegnum árin, þótt fylkingarnar
að baki þeirra ættu ekkert sameiginlegt. Segja má að hið fyrra hafi snúist upp í andhverfu
sína: herinn kjurt, en hið seinna horfið að mestu í vonleysi aðstandenda, sem horft hafa
upp á ríkisumsvifin þenjast út, ár frá ári, án þess að minnstu vörn væri við komið; nánast
að öllu leyti á höfuðborgarsvæðinu, þrátt fyrir margyfirlýstan vilja stjórnvalda til annarra
verka.
Ísfirðingurinn Kjartan Hauksson hefur sett sér það markmið að róa báti sínum „Rödd
hjartans“ umhverfis landið á Evrópuári fatlaðra. Með því hyggst hann vekja athygli á
ólíkri aðstöðu fatlaðs og ófatlaðs fólks til ferðalaga. Því er för Kjartans nefnd til sögu, að
þegar ráðamenn eru krafnir svara um úrbætur í heilbrigðismálum eða hliðstæðum
málaflokkum er svarið ætíð hið sama: Þetta kostar allt saman peninga! Þessi útlistun
heyrist hins vegar aldrei þegar fjölgað er í sendiherrafylkingunni hinni fríðu, sem með

hirð sinni allri er að höfðatölu á við margt sjávarþorpið á Íslandi. Þá er annað hljóð í ráðamönnum: Það verður ekki hjá þessu komist ef við ætlum okkur að vera með!
Sinfóníuhljómsveit Íslands hírist nú inni á palli eins og hver annar hreppsómagi.
Sveitarfélögin tvö, sem annast framfærsluna með ríkissjóði og Ríkisútvarpinu, eru ósátt
við fyrirkomulag meðlagsgreiðslna. Um mikilvægi hljómsveitarinnar efast fáir. Hins
vegar má spyrja hvort auk 5 manna stjórnar og 7 manna verkefnavalsnefndar sé þörf á 11
manna starfsliði með sérstökum framkvæmdastjóra, sérstökum fjármálafulltrúa og sérstökum starfsmannastjóra fyrir ekki stærra fyrirtæki en Sinfónían er. Bruðl hefur aldrei
verið talið til dyggða.
„Þetta eru gæf og yndisleg húsdýr. Maður fær aðrar tilfinningar til þorsksins eftir að
hafa kynnst honum svona. Maður þekkir þá orðið, suma með nafni, svona eins og góður
fjárbóndi þekkir ærnar sínar“, segir Guðmundur Runólfsson, gamall togarajaxl, um
þorskeldi sem hann stendur fyrir í Grundarfirði. Hætt er við að fokið verði í flest skjól
fyrir fiskveiðiþjóðinni, þegar þorskurinn verður kominn upp að hlið hrefnunnar á
óskalista ferðamálafrömuða yfir friðuð „húsdýr“. Að sinni ætlar Guðmundur þó að bjóða
sænskum þorskinn í jólamatinn.
s.h.
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Uppgjör Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. fyrir fyrri helming ársins

Rekstrartekjur drógust
saman um liðlega 20%
Rekstrartekjur Hraðfrystihússins Gunnvarar hf námu
1.397 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið við 1.744 milljónir á
sama tímabili í fyrra og drógust því saman um 21%. Meginskýringar lækkunarinnar eru

sagðar vera hærra gengi krónunnar, lækkandi afurðaverð og
minni afli frystiskipsins Júlíusar Geirmundssonar.
Hagnaður tímabilsins var
304 milljónir króna eða 21,8%
af tekjum samanborið við 474
milljónir króna og 26,7% af

tekjum á sama tímabili í fyrra.
Veltufé frá rekstri nam 189
milljónum króna samanborið
við 306 á sama tímabili í fyrra.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir nam 264 milljónum
króna eða 18,9% af rekstrartekjum samanborið við 540

Elsti íbúi Ísafjarðarbæjar

Valdimar Kristinsson á Núpi látinn
Látinn er í Reykjavík
Valdimar Kristinsson, fyrrum bóndi og skipstjóri á
Núpi í Dýrafirði. Valdimar
fæddist þann fjórða janúar
árið 1904 og vantaði því fjóra
mánuði í tírætt. Hann var
elsti íbúi Ísafjarðarbæjar.

Eftirlifandi eiginkona Valdimars er Áslaug Sólbjört Jensdóttir. Þeim varð níu barna
auðið, sem öll eru á lífi. Foreldrar Valdimars heitins voru
hjónin Rakel Jónasdóttir og
Kristinn Guðlaugsson á Núpi.
– hlynur@bb.is

milljónir og 30,5% á sama
tímabili í fyrra. Í tilkynningu
frá félaginu segir að styrking
krónunnar hafi veruleg neikvæð áhrif á framlegð þar sem
nær allar rekstrartekjur séu í
erlendum gjaldmiðlum en
rekstrargjöld að mestu í krónum.
Hlutdeild í afkomu Guðmundar Runólfssonar hf. á
Grundarfirði nam 13 milljónum króna á tímabilinu en eignarhluti HG í félaginu er tæp
40%. Fjármagnsliðir voru jákvæðir um 286 milljónir samanborið við 217 á fyrstu sex
mánuðum síðasta árs. Skýrist
það að mestu af 233 milljóna
króna söluhagnaði af hlut félagsins í SH sem seldur var
fyrir 415 milljónir króna.
Heildareignir félagsins
dragast saman á tímabilinu úr
5.458 milljónum í 5.284 en

Einar Valur Kristjánsson.
skuldir og skuldbindingar
námu í lok tímabilsins 3.758
milljónum króna. Bókfært eigið fé félagsins var því 1.526
milljónir króna og hefur lækkað um 199 milljónir á tímabilinu.
Fjárfest var í Kötlum ehf. á
tímabilinu fyrir 74 milljónir
króna. Þá voru keypt eigin
hlutabréf að nafnverði 52,5
milljónir króna fyrir 360 milljónir króna.
Í tilkynningu frá félaginu

segir að afkoma rækjuveiða
og vinnslu hafi versnað frá
fyrra ári og verið neikvæð á
tímabilinu. Helsta ástæða þess
sé sterkari króna og lágt afurðaverð. Afkoma bolfiskvinnslunnar hafi einnig versnað talsvert frá sama tímabili í
fyrra og sé meginskýring þess
veiking þeirra gjaldmiðla sem
selt er í, svo og hátt hráefnisverð.
Einar Valur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf., segir
að þróun gengis íslensku krónunnar muni hafa afgerandi
áhrif á rekstrarniðurstöðu félagsins á árinu, en sé miðað
við svipaðar núverandi ytri aðstæður, þá geri stjórnendur félagsins ráð fyrir að það verði
gert upp með nokkrum hagnaði á árinu.
– kristinn@bb.is

Úthlutaður kvóti á fiskveiðiárinu 2003-2004

Skip HraðfrystihússinsÞrýst á um byggingu þeirra Gunnvarar fá 12.480 tonn
Sex óbyggðar sumarbústaðalóðir í Tungudal

Í sumarbústaðalandinu í
Tungudal í Skutulsfirði hafa
32 lóðir verið byggðar, þrjár
hafa verið sameinaðar öðrum
lóðum og sex eru enn óbyggðar. Stefán Brynjólfsson
byggingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar segir verið að ýta á
eftir núverandi lóðahöfum að
taka ákvörðun um hvort þeir
ætli að byggja á lóðunum
eða skila þeim inn aftur.

„Við höfum fundið að það
er töluverður áhugi á lóðum
þarna innfrá en eins og er hefur
bærinn ekki ráðstöfunarrétt yfir þeim. Ef einhverjum lóðum
yrði skilað inn myndum við
auglýsa þær lausar til umsóknar og ef að fleiri en einn myndi
sækja um yrði væntanlega
dregið um lóðina.“ segir Stefán.
Núverandi skipulag var

unnið eftir að snjóflóð féll á
Seljalands- og Tungudali árið 1994 og eyðilagði flesta
sumarbústaðina í Tungudal.
Frumkvæði að skipulagningu nýs sumarbústaðalands
í Tungudal kæmi frá umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar
sem leggði þá til við bæjarstjórn að fara í skipulagsvinnu á svæðinu.
– kristinn@bb.is

Sex skip HraðfrystihússinsGunnvarar hf. í Hnífsdal fá
úthlutað samtals 12.480
þorskígildistonna kvóta á
komandi fiskveiðiári sem hefst
um mánaðamótin. Það nemur
3,3% af heildarúthlutun sem
Fiskistofa gaf út í síðustu viku.
Þar er HraðfrystihúsiðGunnvör í sjöunda sæti útvegsfyrirtækja en langmest
kemur í hlut Samherja á Akureyri eða liðlega þrjátíu þúsund tonn. Skip Hraðfrysti-

hússins-Gunnvarar eru með
heimahafnir á Ísafirði, í Hnífsdal og í Súðavík. Af heimahöfnum er Ísafjörður í 9. sæti
með tæplega 9.600 tonn eða
2,6% en Akureyri er hæst með
liðlega 42 þúsund tonn eða
11,2%.
Úthlutun til skipa Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. er
þessi: Júlíus Geirmundsson ÍS
270, 6.341 tonn, Páll Pálsson
ÍS 102, 4.088 tonn, Stefnir ÍS
28, 766 tonn, Framnes ÍS 708,
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719 tonn, Andey ÍS 440, 517
tonn og aflamarksskipið Örn
ÍS 31, 49 tonn.
Úthlutun Fiskistofu tekur til
73 skuttogara, 243 aflamarksskipa, 288 smábáta með aflamark, 460 krókabáta með aflamark og 292 sóknardagabáta
eða samtals 1.356 fiskiskipa
af öllum stærðum og gerðum.
Skipunum sem fá úthlutað
veiðiheimildum hefur fækkað
um rúmlega hundrað milli ára
en í fyrra voru þau 1.467.
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Íþróttahjón í góðu yfirlæti í Tunguskógi
– koma aftur í haust með hóp íþróttafólks í æfingabúðir á Ísafirði
Íþróttahjónin Jón Halldór
Oddsson og Martha Ernstsdóttir koma til Ísafjarðar á
hverju sumri og það yfirleitt
oftar en einu sinni. Fyrir
skömmu dvöldust þau í sumarhúsi Vegagerðarinnar í
Tunguskógi og undu hag
sínum vel eins og alltaf þegar þau hafa lagt leið sína
vestur. Jón er Ísfirðingur
eins og flestir og vann til
fjölmargra verðlauna fyrir
íþróttafélög á svæðinu á
áttunda og níunda áratug
síðustu aldar. Martha hefur
lengi verið ein mesta hlaupadrottning landsins. Hún
hefur verið þátttakandi í Óshlíðarhlaupinu undanfarin ár
og hefur henni tekist að gera
það sérstaklega óspennandi
þar sem hún vinnur alltaf.
Hún lætur sér ekki nægja að
hlaupa Óshlíðina einu sinni
á ári því hún hleypur þessa
leið oft meðan hún er í sumarfríi og þá fer hún bæði
fram og til baka. „Við erum
bara í sumarfríi“, segir Jón
Halldór aðspurður um hvað
þau væru að gera á Ísafirði.
„Þetta er í annað sinn í sumar sem við komum. Við vorum hérna líka þegar Óshlíðarhlaupið var haldið. Ég tók
reyndar ekki þátt í því enda

er ég enginn langhlaupari.
En Martha keppti og vann
eins og venjulega.“

Dómararnir aldrei
sammála

Var í gullaldarliði ÍBÍ

Knattspyrna er ekki eina
íþróttagreinin sem Jón Halldór hefur komið nálægt.
„Eins og gengur og gerist í
svona bæjarfélögum var ég í
flestu sem var í boði. Ég
hékk mikið í íþróttahúsinu
og æfði það sem var í gangi
þá stundina.“
Jón var lengi í Körfuboltafélagi Ísafjarðar og þurfti
ásamt liðsfélögum sínum
nokkrum sinnum að fá far
með varðskipi til suðursvæðis Vestfjarða til að
keppa. „Mig minnir að ég
hafi bara tvisvar verið með í
svoleiðis ferðum. Þá var ég
bara táningur og spilaði með
3. flokki.
Einu sinni lenti ég í því að
þurfa að dæma leik meistaraflokka Ísfirðinga og
Patreksfirðinga á Patreksfirði. Það var mikill hiti í
mönnum og ég var náttúrlega blautur á bak við eyrun
í dómgæslu. Ég dæmdi
leikinn ásamt með Patreksfirðingi og við vorum eiginlega aldrei sammála um
nokkurn skapaðan hlut. Ef
mér fannst hann hafa dæmt

Jón Oddsson var og er
mikill íþróttagarpur. Hann
var í gullaldarliði Íþróttabandalags Ísfirðinga (ÍBÍ)
sem keppti í efstu deild í
knattspyrnu snemma á níunda áratug síðustu aldar.
„Þetta gekk ágætlega framan
af. En svo var skipt um
þjálfara oft á stuttu tímabili
og undirbúningurinn varð
allur ferlega losaralegur. Ég
held að þessi þjálfaraskipti
hafi átt þátt í að verða okkur
að falli. Ég veit reyndar ekki
hvort þetta hefði gengið upp
þótt sami þjálfari hefði haldist, það er ómögulegt að
segja.
Þó að við höfum fallið
niður í aðra deild stóðum við
okkur ágætlega. Árið eftir
hætti ég en strákunum gekk
vel og var liðið ekki langt frá
því að komast aftur upp í
efstu deild. Eftir það var
liðið um miðja deild í
nokkur ár en svo varð ÍBÍ
gjaldþrota og BÍ88 var
stofnað og þurfti þess vegna
að byrja í neðstu deild.“

illa, þá dæmdi ég viljandi á
hinn veginn seinna í leiknum
til að rétta af og hinn dómarinn gerði það sama. Ég var
víst ekki mjög vinsæll í
húsinu.“

Íslandsmeistari
í langstökki
Jón segist aldrei hafa
stundað mikið langstökk á
sínum yngri árum, sem er
undarlegt þar sem hann átti
Íslandsmet í langstökki innanhúss í nokkurn tíma.
„Fyrst tók ég metið 1981 og
stökk 7,24 metra en 1983
bætti Kristján Harðarson
það. Við það æstist ég allur
upp og hætti ekki fyrr en ég
náði metinu aftur mánuði
seinna og stökk 7,52 metra.
Kristján þessi keppti síðan í
langstökki á Ólympíuleikunum í Los Angeles ári seinna.
Ég var ekki mikið í frjálsum
á þessum tíma, var mest í

fótbolta og körfu, en tók þátt
í nokkrum mótum á þessum
árum. Tíu árum síðar bætti
ég síðan langstökksmetið
aftur og stökk 7,64 metra.“
„Þá var ég náttúrlega komin
í þetta hjá honum“, segir
Martha sem vill eigna sér
eitthvað í árangrinum.
„Hann var ótrúlega góður
miðað við hvað hann æfði
lítið frjálsar og mér finnst
eiginlega synd að hann hafi
ekki sinnt þeim betur. Maður
getur rétt ímyndað sér
hversu góður hann hefði
getað orðið ef hann hefði
haft sömu tækifæri, aðstöðu
og þjálfun og ungt fólk hefur
nú til dags.“

Sveitamennirnir
vöktu athygli
„Það var lítil hefð fyrir
frjálsum íþróttum hérna enda
aðstaðan engin“, segir Jón.
„Það var smágróska í þessu

Sundstarf Vestra á fullt
KK og Maggi Eiríks
skrif eftir sumarfrí með tónleika í Hnísdal
Starfsemi Sundfélagsins Vestra á Ísafirði er að komast á
fullt skrið eftir sumarfrí. Keppnishópur er þegar kominn
í gang en hann hefur haldið úti æfingum frá verslunarmannahelgi þegar hann tók þátt á Unglingalandsmóti
UMFÍ. Benedikt Sigurðsson, yfirþjálfari Vestra, segir að
í vetur verði sem fyrr haldið úti metnaðarfullu starfi.
Boðið verði upp á ungbarnasund, sundskóla fyrir 4 til 7
ára börn, almennar sundæfingar, keppnisþjálfun og
garpasund. Foreldrar yngri barna sem ætla að æfa í
vetur eru beðnir um að skrá þau til leiks sem fyrst.
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KK og Magnús Eiríksson halda af stað í tónleikaferðalag
um landið í september og leika í félagsheimilinu í Hnífsdal 1. október. Tilefni fararinnar er nýútkominn geisladiskur þeirra 22 Ferðalög sem hefur hlotið fádæma viðtökur landsmanna. Vestfirðir eru því tvímælalaust á
kortinu hjá þeim félögum en til skamms tíma leit út fyrir
að þeir myndu ekki leika í fjórðungnum í þessari tónleikaferð. Magnús sagðist, í samtali við bb.is fyrir
nokkru, hafa miklar mætur á Vestfjörðum en fyrir
skemmstu héldu þeir tónleika á Hólmavík. Síðast léku
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þeir á Ísafirði um páskana og fylltu Hótel Ísafjörð í þrígang. Kvikmyndatökulið verður með í för að þessu sinni
og er markmiðið að frumsýna afrakstur þáttagerðarinnar þegar lengra er liðið á haustið. – kristinn@bb.is
Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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fyrir vestan Ísafjörð, á Þingeyri, Súganda og á Flateyri,
enda keppti ég á mínu fyrsta
frjálsíþróttamóti fyrir hönd
Grettis í Önundarfirði. Það
var héraðsmót á Núpi sem
var líka stigakeppni milli
félaga. Mér var ásamt bróður
mínum og fleirum smalað í
Gretti til að keppa.
Við Angantýr Valur Jónasson á Þingeyri vorum í
Menntaskólanum á Ísafirði
um svipað leyti og drifum
okkur í febrúar 1977 suður
að keppa á meistaramóti
Íslands. Ég varð annar í
langstökki og þrístökki en
hann gerði sér lítið fyrir og
vann 60 metra spretthlaup
og varð Íslandsmeistari. Það
er því óhætt að segja að við
sveitamennirnir höfum vakið
nokkra athygli en fyrir mótið
hafði enginn hugmynd um
hverjir við vorum.“

Kynntust gegnum
íþróttirnar
Aðspurð segja Jón og
Martha að vissulega hafi þau
kynnst í gegnum íþróttirnar.
„Við kynntumst fyrst almennilega sumarið 1991“,
segir Martha. „Við vissum
náttúrlega hvort af öðru en
þekktumst ekki neitt fyrir
þann tíma.“
Bæði vinna þau núna sem
íþróttaþjálfarar hjá Íþróttafélagi Reykjavíkur (ÍR).
„Við erum þar bara í hlutastarfi en á Íslandi er ekki
algengt að menn hafi fullar
tekjur af þjálfun. Við ætlum
að koma með lið frá ÍR í
æfingabúðir til Ísafjarðar í
haust. Við höfum undanfarin
tvö ár farið með hóp til Patreksfjarðar og ferðirnar hafa
alltaf vakið mikla lukku.
Menn eru ennþá að tala um
ferðina frá því í fyrra.“

Koma með hóp til
Ísafjarðar í haust
„Prógrammið í þessum
ferðum er rosalega strangt.
Við keyrum vestur á föstudegi, tökum fimm eða sex
æfingar og keyrum svo til

baka á sunnudegi. Menn eru
yfirleitt orðin frekar lúnir
þegar komið er heim aftur. Í
fyrra vorum við tæplega tuttugu talsins en núna ætlum
við að koma til Ísafjarðar
með hátt í fjörutíu manns.
Menn eru mjög spenntir fyrir þessu, ekki bara ÍR-ingar,
heldur menn frá öðrum félögum líka, til dæmis á
Patreksfirði. Það er fólk sem
við kynntumst þar í fyrra og
vonandi koma einhverjir líka
frá Ísafirði og vera með í
æfingabúðunum.
Það er búið að skipuleggja
alls konar fjallahlaup. Það er
gaman að fara í allt annað
umhverfi og gera eitthvað
öðruvísi en maður er vanur
að gera. Þessar ferðir eru
svolítið kreisí, þjappa fólki
saman og það kynnist betur.“

Bráðabirgðatölur Hagstofu Íslands fyrir janúar til maí

Hátt í 20 þúsund tonn af
fiski unnin á Vestfjörðum
Á fyrstu fimm mánuðum
ársins voru unnin á Vestfjörðum 19.354 tonn af fiski að
verðmæti 2.080 milljónir
króna. Þar af voru unnin
8.718 tonn af þorski að verðmæti 1.046 milljónir króna.
Engin loðna kom á land á
Vestfjörðum á tímabilinu Af
steinbít voru unnin á svæðinu 5.046 tonn að verðmæti
407 milljónir. Af rækju voru

unnin 3.035 tonn að verðmæti
tæplega 283 milljónir en 1.214
tonn voru unnin af ýsu og 920
tonn af grálúðu að verðmæti
132 milljónir og 177 milljónir.
Þessar tegundir eru nær 98%
þess afla sem unninn var á
Vestfjörðum á tímabilinu.
Þetta kemur fram í bráðabirgðatölum Hagstofunnar
sem byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum frá Fiski-

stofu. Heildarafli íslenskra
skipa á öllum miðum var 938
þúsund tonn á sama tíma að
verðmæti 30,9 milljarðar
króna. Miðað við aflaverðmæti eru því tæplega 7%
heildaraflans unnin á Vestfjörðum.
Í tilkynningu frá Hagstofunni segir að á tímabilinu hafi
verið unnið úr tæplega 98 þúsund tonnum af þorski hérlend-

Hleypur til Bolungarvíkur og til baka
– Hvað gera þau Jón og
Martha meðan þau eru í
sumarfríi á Ísafirði?
„Við þvælumst bara mikið
um svæðið, hlaupum, förum
í göngutúra hingað og þangað, í sund og í golf“, segir
Jón.
„Ég hleyp stundum út í
Bolungarvík, lendi í slag við
kríurnar og hleyp svo til
baka“, segir Martha. „Þetta
er æðislegasti staður í heimi
til að hlaupa. Það er hvergi
betra að hlaupa en hér, það
er alveg geggjuð orka allt í
kring.“

Ísafjörður hefur svo
margt að bjóða
Jón ber að sjálfsögðu hlýjan hug til síns heimabæjar
en þar er hugur Mörthu ekki
síður hlýr. „Mér finnst Ísafjörður hafa svo margt að
bjóða. Norðurhluti Vestfjarða er fallegasta landsvæði sem ég hef komið á
og þó hef ég komið víða. Ég
hef náttúrlega ekki komið
alls staðar en ennþá hef ég
ekki fundið stað sem hefur
heillað mig meira.“
– halfdan@bb.is

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Íbúð til sölu!
Til sölu er efri hæð í tvíbýlishúsi við Hlíðarveg 15 á Ísafirði.
Upplýsingar í símum 456 3501 og 456
3482.

Vösk sveit nýnema ræðst til atlögu við langferðabíl BMX.

Árlegur bílaþvottur nýnema
við Menntaskólann á Ísafirði
Annríki var á bílaþvottaplani Bensínstöðvarinnar á
Ísafirði á fimmtudag í síðustu
viku þegar fjölmargir nýnemar við Menntaskólann á
Ísafirði stóðu kófsveittir við
að þrífa farartæki þeirra sem
lengra eru komnir í náminu.
Má heita að þetta sé árviss
viðburður en svokallað busauppboð var haldið venju
samkvæmt í skólanum í
morgun. Þá eru nýnemar
boðnir til þjónustu hæstbjóðanda og rennur ágóðinn í
ferðasjóð 3. bekkjar.
Menntskælingar voru misstórtækir í busakaupunum.

All margir voru teknir í þjónustu hljómsveitarinnar BMX
en flestir meðlima hennar
nema við skólann. Busunum
var falið það verk að þrífa rútu
sveitarinnar og æfingahúsnæði. Sýndi hljómsveitin
mikla fagmennsku við starfsmannahaldið en þeirra busar
voru íklæddir bolum merktum
BMX.
Aðrir létu sér einn nýnema
duga og fengu þá til að þrífa
fólksbíla sína. Sumir busanna
börmuðu sér yfir óréttlætinu
en aðrir báru verklagni og
iðjusemi árgangsins gott vitni.
– kristinn@bb.is

Það er hörkupúl að byrja í menntaskóla.

„Lúxussæti“ í boði á Styrkir úr Þjóðhátíðarleikjum KFÍ í vetur
sjóði Seðlabankans
Körfuknattleiksvertíðin er að hefjast og hefur KFÍ í
hyggju að selja sérstaka „lúxus“-ársmiða á leiki sína að
þessu sinni. Að sögn Guðjóns Þorsteinssonar hjá KFÍ
munu handhafar dýrustu árskortanna fá númeruð sæti
sem þeir geti gengið að vísum allan veturinn. „Þetta eru
miðar sem gilda á alla leiki KFÍ, jafnt heimaleiki sem
útileiki og bikarleiki að auki. Við ætlum að gera vel við
þessa viðskiptavini og meðal annars er ætlunin að bjóða
upp á kaffi og bakkelsi á leikjum.“ Sala árskorta hefst í
september. – kristinn@bb.is

Héraðsskjalasafnið á Ísafirði og Hótel Djúpavík fengu
styrki uppá 150.000 krónur hvor úr Þjóðhátíðarsjóði
Seðlabanka Íslands en úthlutun fór fram í síðustu viku.
Til úthlutunar voru 4,5 milljónir króna. Alls barst 131
umsókn um styrki í sjóðinn að upphæð rúmlega 87 milljónir króna. Héraðsskjalasafnið fékk 150.000 til að skrifa
forrit til vistunar á stafrænum ljósmyndum svo myndir
safnsins verði aðgengilegar á vefnum. Hótel Djúpavík
fékk sömu upphæð til að koma upp sýningaraðstöðu í
gömlu síldarverksmiðjunni í Djúpavík.

Uppistandsleikurinn
Sellófon í Hnífsdal
Uppistandsleikurinn Sellófon eftir Björk Jakobsdóttur
sem frumsýndur var fyrir rúmu ári í Hafnarfirði, verður
sýndur í félagsheimilinu í Hnífsdal laugardaginn 13.
september nk kl. 21:00. Sellófon hlaut sem kunnugt er
áhorfendaverðlaunin á verðlaunahátíðinni Grímunni
sem efnt var til í fyrsta sinn í vor og var kosin vinsælasta
leiksýning síðasta árs. Jafnframt hlaut handrit einleiksins tilnefningu sem besta handritið. Miðaverð er kr.
2.200. Sellófon er frumraun Bjarkar Jakobsdóttur sem
handritshöfundar.
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is og var mestu ráðstafað í
saltfiskvinnslu eða 42,8%.
Um þriðjungur þorskaflans
var frystur í vinnslustöðvum
á landi en 15,3% um borð í
vinnsluskipum. Þá voru
5,6% þorskaflans send fersk
með flugi á markaði erlendis
en 1,7% voru send í gámum.
Mest var unnið af botnfiskafla á höfuðborgarsvæðinu.
– kristinn@bb.is
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maður vikunnar

Ætlaði
að verða
skipstjóri
Nafn: Ingimar Halldórsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Hnífsdal 1. apríl 1949.
Atvinna: Framkvæmdastjóri Fjórðungssambands
Vestfirðinga.
Fjölskylda: Eiginkona, Kristín Karlsdóttir og við eigum tvö börn og eitt barnabarn.
Helstu áhugamál: Laxveiði, skíði og að vinna í garðinum mínum.
Bifreið: Nissan Patrol.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Sama, bara nýrri.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Skipstjóri.
Uppáhalds matur? Hamborgarhryggur að hætti
Kristínar.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Aldrei borðað vondan mat, bara misgóðan.
Uppáhalds drykkur? Mjólk.
Uppáhalds tónlist? Rokk.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Borussia Dortmund í Þýskalandi.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Formúlan.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is/fv, bb.is og mbl.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Greifinn af
Monte Cristo.
Fallegasti staður hérlendis? Vestfirðir.
Fallegasti staður erlendis? Tioman eyja undan
strönd Malasíu.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Ekki svo mjög.
Uppáhalds heimilistækið? Tappatogarinn.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
veiða lax í góðri á með góðum félögum.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óstundvísi.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Ligg uppi í
sófa og horfi á sjónvarpið.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Trúlega.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Að hitta mann á götu sem ég veit ég á að þekkja en
muna svo ekkert hver hann er.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Einn dagur er ekki nóg því bæjarstjórinn
þarf að fá samþykkt bæjarstjórnar.
Lífsmottó? Að njóta þess sem lífið hefur upp á að
bjóða.

Legsteinar
Hefur þú í hyggju að koma upp legsteini
fyrir jól? Vinsamlegast hafið samband í
síma 557 6677. Sendum bæklinga og verðlista.

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
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Stærri hrefnan í sjólokunum hjá togaranum. Myndin er tekin við Grænuhlíð en sunnan Djúpsins sést til Bolungarvíkur og
Stigahlíðar.
Ljósmyndir: Arnaldur Sævarsson.

Tvær hrefnur fylgdu út Djúp
Tveir hvalir eltu Andey ÍS 440,
rækjutogara HraðfrystihússinsGunnvarar hf., þegar skipið hélt
frá Súðavík áleiðis á miðin fyrir
stuttu. Arnaldur Sævarsson
skipverji á Andey tók meðfylgjandi myndir og segir að þar hafi
verið hrefnur á ferð. Hann segir
hvalina hafa elt skipið út Ísafjarðardjúp á 10-11 mílna
siglingu.
„Ég sá alltaf í aðra hrefnuna á
sama stað við skipið. Síðan var
önnur minni sem fylgdi um
hundrað metrum aftar.“ Arnaldur segist ekkert vilja fullyrða um
það hvort hvalagengd sé að
aukast í Djúpinu. Hann kveðst
þó töluvert hafa verið við
rækjuveiðar í Djúpinu og þá hafi
hann lítið orðið var við hvali.
– kristinn@bb.is Minni hrefnan hættir sér nær.

Andleg og veraldleg yfirvöld í Súðavík

Gangast fyrir hjónahelgi
Kirkjan í Súðavík og Súðavíkurhreppur standa fyrir
hjónahelgi í Súðavík dagana
19. til 21. september. Viðfangsefnið verður að næra sálina með því að rækta sjálfan
sig og hjónabandið. Sr. Valdimar Hreiðarsson sóknarprestur Súðvíkinga segir burðarásinn í helginni verða hjónanámskeið sr. Þórhalls Heimissonar.
Þórhallur hafi leiðbeint hjónum um árabil og um sex þús-

und manns sótt hjá honum
námskeið.
Að auki munu Sigríður M.
Gunnarsdóttir og Þorbjörg
Guðjónsdóttir kenna slökun,
slökunarnudd og djúpslökun
en Sigrún Gerða Gísladóttir
fjallar um næringu, áhrif
vímuefna og stress. Þá verður
siglt út í Folafót undir leiðsögn
Barða Ingibjartssonar og haldin þar kvöldvaka. Valdimar
segir hjónanámskeiðið gefa

fólki kost á að bæta sambandið
og skoða það í nýju ljósi.
„Þetta er geysilega fjölbreytt
dagskrá sem hefur margar
skírskotanir. Ef að fólki tekst
að bæta samskipti sín við makann og bæta þannig líf sitt, þá
er það mjög jákvætt. Þetta er
hreinlega spurning um bætt
lífsgæði. Ég held að flestir hafi
gott af því að skoða sjálfan sig
og hjónalífið því fólk gefur
sér yfirleitt ekki tíma til þess í

48. Fjórðungsþings Vestfirðinga haldið um helgina

Umhverfisráðherra gestur þingsins
Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra mun ávarpa 48.
Fjórðungsþing Vestfirðinga
sem haldið verður í Reykjanesi
við Ísafjarðardjúp á laugardag
og sunnudag. Dagskrá þingsins hefur verið ákveðin og er
hún birt á heimasíðu Fjórðungssambandsins.

Eins og greint hefur verið
frá verður uppbygging byggðakjarna á Vestfjörðum eitt af
helstu málum fjórðungsþingsins að þessu sinni. Karl Eskil
Pálsson, fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu, mun stýra umræðum um málið þar sem fulltrúar sveitarfélaga á Vestfjörð-

um, iðnaðarráðuneytis, Háskólans á Akureyri og Sambands íslenskra sveitarfélaga
skýra frá sjónarmiðum sínum.
Meðal annarra mála má
nefna að fjallað verður um yfirtöku sveitarfélaga á Vestfjörðum á rekstri málefna fatlaðra og kynnt verður forvarna-
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annríki hversdagsins. Þarna
leikur líka vestfirsk náttúra
stórt hlutverk og fallegt umhverfi Álftafjarðarins skapar
góða umgjörð“, sagði Valdimar.
Allt að 20 pör geta tekið
þátt í hjónahelginni en fyrir
aðkomna er gisting í boði hjá
Sumarbyggð í Súðavík. Dagskrá hjónahelgarinnar er að
finna á heimasíðu Súðavíkurhrepps.
– kristinn@bb.is

verkefni sveitarfélaga sem ber
nafnið „Vertu til“. Að auki
munu forsvarsmenn ýmissa
stofnana sem starfa á fjórðungsvísu flytja skýrslur og
þingnefndir afgreiða ályktanir
um ýmis sameiginleg hagsmunamál Vestfirðinga.
– kristinn@bb.is

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Safnahúsið á Eyrartúni

Góð aðsókn að
safninu í sumar
Jóhann Hinriksson, forstöðumaður bæjar- og héraðsbókasafns Ísafjarðar,
segir aðsókn að safninu
hafa aukist eftir að það
flutti í Safnahúsið á Eyrartúni í sumar. „Við finnum fyrir heilmiklum áhuga
og almennri hrifningu yfir
húsinu hvort sem það eru
ferðamenn eða heimamenn. Útlendingar koma
meira en áður sem skýrist
að einhverju leyti af
lengdum opnunartíma en
eins höfum við fleiri tölvur
sem eru tengdar við netið.“
Jóhann segir heilmarga
bókaverði, víða af landinu,
hafa skoðað safnið og séu
þeir mjög hrifnir en
margir þeirra hafi ekki

verið ýkja bjartsýnir í
upphafi. Hafi það þótt
óvenjuleg aðferð að laga
bóksafnið að húsakostinum
og notast við sérsmíðaðar
innréttingar.
Stefnt er að frágangi á
lóð Safnahússins í haust og
eru útboðsgögn vegna þess
í vinnslu hjá tæknideild
Ísafjarðarbæjar.
Verið er að skoða hvort
hægt sé að hafa lengdan
opnunartíma á safninu í
vetur. „Þetta er ekki bara
geymsla fyrir bækur
heldur líka staður sem gott
er að vera á. Hér er hægt
að skoða bækur og blöð,
vafra um netið eða leggjast
í grúsk“, sagði Jóhann.
– kristinn@bb.is

Efnilegir slökkviliðsmenn kynna sér tækjakostinn.

Slökkviliðsmenn í ÍsafjarðarNámskeið gegn bæ skemmtu fjölskyldum sínum
fordómum
Holt í Önundarfirði

Um aðra helgi verður
námskeið gegn fordómum
haldið í menningarmiðstöðinni í Holti í Önundarfirði. Að námskeiðinu
standa Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni, en kennarar eru
úr alþjóðasamtökunum
United to End Racism.
Fulltrúar Róta sem sóttu
Heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómum og öðru
ámóta umburðarleysi fyrir
tveimur árum komust þar
í kynni við samtökin og
áhugi vaknaði á þessu
samstarfi. Tveir kennarar
verða á námskeiðinu sem
báðir hafa mikla reynslu,
bæði af slíkum námskeiðum og jafnframt sem meðferðaraðilar. Séð verður

fyrir þýðingu á þau tungumál sem þörf krefur. Námskeiðið snýst einkum um
kynþáttafordóma, sem
brýnt er að Íslendingar átti
sig á. Gangverk fordóma
er að miklu leyti hið sama,
að hverju sem þeir beinast,
segir í tilkynningu frá Rótum, og þess vegna trúlegt
að námskeiðið nýtist á
mjög víðtækan hátt.
Námskeiðið stendur frá
kl. 19 föstudagskvöldið 12.
september og fram um hádegi á sunnudag. Það hentar fólki á öllum aldri og
jafnt heimamönnum sem
aðkomufólki, skólafólki og
fólki í atvinnulífinu, svo
dæmi séu tekin. Enn eru
pláss laus og hægt að skrá
sig í síma 848 2093 fyrir
1. september.. – hlynur@bb.is

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Félag slökkviliðsmanna í
Ísafjarðarbæ hélt fjölskyldugrill á slökkvistöðinni á Ísafirði fyrir
stuttu. Gísli Úlfarsson einn
félagsmanna segir fjölskyldudaginn fastan lið
annað hvert ár. Slökkviliðsmenn, makar þeirra og
börn gæddu sér á ljúfum
veitingum en hápunkturinn var þegar hópurinn
hélt í bíltúr á öllum
slökkviliðs- og sjúkrabílum
Ísafjarðar. Óku þeir í
halarófu um bæinn og fékk
ungviðið að þeyta sírenurnar af hjartans lyst.
Einhverjir bæjarbúar
munu hafa hrokkið í kút
við tilstandið en þeim til
huggunar skal bent á að
tæplega 730 dagar eru þar
til börn slökkviliðsmanna
komast í brunalúðrana
næst. Hátt í 90 manns
mættu til leiks og skemmtu
sér konunglega á stöðinni.
Í félagi slökkviliðsmanna í
Ísafjarðarbæ eru allir

Önnum kafnir slökkvi(bruna)liðsmenn við grillið.
slökkviliðsmenn á Ísafirði
auk allmargra á Flateyri,
Suðureyri og Þingeyri.
Félagið hefur starfað í yfir
20 ára en það er opið öllum slökkviliðsmönnum í
sveitarfélaginu. Meðfylgjandi myndir voru teknar á
hátíðinni. – kristinn@bb.is

Borðin svignuðu undan krásum á slökkvistöðinni.

Grunnskólinn á Ísafirði ásamt skólunum á Suðureyri og Flateyri

Unnið að verkefni gegn einelti og andfélagslegri hegðun
Jóhanna Ásgeirsdóttir, aðstoðarskólastjóri Grunnskólans á Ísafirði, segir að í vetur
verði verði farið af stað með
sérstakar reglur í skólanum
gegn einelti og bekkjafundi
þar sem einelti er rætt. Síðan í
fyrravor hefur skólinn verið
þátttakandi í ferli sem kallast
„Gegn einelti og andfélagslegri hegðun“ og byggir á

rannsóknum Dan Olweus,
prófessors við háskólann í
Bergen í Noregi.
Jóhanna segir Grunnskólann á Ísafirði vera svokallaðan
móðurskóla verkefnisins en
skólarnir á Suðureyri og á Flateyri séu einnig þátttakendur í
þessari vinnu. Hún segir verið
að mennta verkefnastjóra sem
geti nú og í framtíðinni stýrt

vinnunni gegn einelti í skólunum og innleitt það ferli í fleiri
skóla.
„Þessi vinna byggist á því
að breyta skólabragnum svo
að einelti og andfélagsleg
hegðun þrífist ekki. Frumvinnan tekur tvö ár. Í nóvember í
fyrra lögðum við könnun fyrir
4. til 10. bekk og var unnið úr
henni úti í Bergen. Við höfum

fengið niðurstöðurnar þaðan
og erum að vinna með þær.“
Allan síðasta vetur unnu
starfsmenn skólans í hópum.
Var það hluti þeirrar vinnu sem
þarf að fara fram til að innleiða
kerfið. Jóhanna segir miklar
vonir bundnar við þessa vinnu
en reynsla annarra þjóða sem
tekið hafi þátt í henni sé mjög
góð.
– kristinn@bb.is

Grunnskólinn á Ísafirði.
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Heldur bæði með BÍ
og UMFB í fótboltanum
– segir Fanney Pálsdóttir frá Ísafirði, sjúkraþjálfari í Bolungarvík, sem dvaldist um alllangt skeið í Þýskalandi
Fanney Pálsdóttir er fædd og uppalin á
Ísafirði, næstyngst fjögurra barna Páls Sturlaugsonar og Emmu Rafnsdóttur. Fanney
lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á
Ísafirði en áður hafði hún gert hlé á námi til
að dveljast au-pair hjá fjölskyldu í Þýskalandi. Má segja að dvölin í Þýskalandi hafi
verið örlagaspor í hennar lífi en síðar átti
hún eftir að flytja aftur til Þýskalands til að
nema sjúkraþjálfun eftir að hafa numið
nudd og starfað við það í höfuðborginni um
nokkurt skeið. Á síðasta ári flytur hún aftur
á æskuslóðirnar. Í tæpt ár hefur hún starfað
sem sjúkraþjálfari Bolvíkinga.
Fanney er nýflutt til Bolungarvíkur og
segir að sér líki breytingin vel, bæði var hún
orðin þreytt á að þurfa að keyra á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur en eins hafi Víkararnir, eins og þeir eru gjarnan kallaðir á Ísafirði, hvatt hana óspart til að gerast ein af
þeim. Hún segist rembast við að halda upprunanum til streitu en það gagnist lítið, því
samferðamenn hennar í Víkinni séu óðum að
finna nýja fleti á bolvískum ættartengslum
hennar. Nú mun íþróttakempan sem lengi
lagði stund á fótbolta með BÍ orðin jafnvíg á
að halda með gamla félaginu sínu og UMFB.
„Ég hefði nú sjálfsagt verið flutt fyrr út í
Bolungarvík en ég var að bíða eftir að dóttir
mín kláraði skólann. Ég vildi ekki vera að
rífa hana upp á miðju skólaári og þess vegna
fórum við núna.“
heima.“
Úr sjúkraþjálf– Hvar lærðir þú þá?
un í sushigerð
„Ég útskrifaðist frá Physi– Hvað er langt síðan þú
tókst við sjúkraþjálfarastarfinu
í Bolungarvík?
„Ég tók við því 1. nóvember
á síðasta ári. Akkúrat þá fékk
ég prófið mitt metið hérna
heima, það fór tæpt ár í það en
síðan kom löggildingin og þá
gat ég byrjað.“
– Er það vanalegt ferli að
það taki þetta langan tíma að
fá starfsréttindin á hreint?
„Ég held að þeir hafi nú
hreinlega ekkert ætlað að
hleypa mér í gegnum kerfið
en ég gafst ekkert upp og með
góðum stuðningi frá heilbrigðisráðuneytinu fór það í gegn.
Fyrst spurði ég bara vinsamlega hvort ég gæti þá ekki bætt
við mig nokkrum fögum til að
allir væru sáttir og fékk þau
svör að ég þyrfti að taka alla
sjúkraþjálfunina aftur hérna
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oterapischule Emmedingen
sem er í Svartaskógi í SuðurÞýskalandi, rétt hjá Freiburg.
Þetta er einkaskóli og námið
þar er örlítið öðruvísi uppbyggt en hérna heima. Hins
vegar tel ég það á engan hátt
síðra. En þeir vinna öðruvísi,
meira með höndunum og
minna með ýmiskonar tækjum.
Ráðuneytið er með lista yfir
skóla úti í Þýskalandi sem eru
viðurkenndir og þegar ég fór
út í byrjun var mér sagt að
passa að skólinn væri á þessum lista. Ég bað skólann úti
um að ganga úr skugga um að
þeir uppfylltu kröfur á Íslandi
og fékk þau svör að skólinn
ætti að vera viðurkenndur
samkvæmt samningum á milli
landanna en síðan stóðst það
ekki fyrr en farið var í hart.
– Ferðu strax að vinna við

sjúkraþjálfun eftir að þú klárar
úti?
„Nei, ég fór að vinna í sushiverksmiðjunni á Ísafirði til að
hafa eitthvað að gera. Það var
rosagaman og ég kynntist heilmörgu fólki – og svolítið öðruvísi sjónarmiðum. Maður var
ekki að umgangast sama fólkið og dagsdaglega. Ég var
reyndar orðin voða þreytt í
restina en ég nuddaði töluvert
með og notaði sjúkraþjálfunina svolítið þannig, æfði mig
á vinum og ættingjum.“

Ekki nóg að mæta
til sjúkraþjálfarans
– Varstu harðákveðin í að
koma beint heim eftir að náminu var lokið?
„Það var ekkert um annað
velja. Mig langaði til að fara
að vinna í Hollandi og var að
hugsa um það til skamms tíma.
Hugmyndin var að fara jafnvel
eitthvert út um Evrópu og
kynnast einhverju nýju. Ég
hafði mikinn áhuga á að læra
orthopädie sem er áframhaldandi nám en persónulegur aðstæður hentuðu ekki og auk
þess var stelpan mín að fara
að byrja í skólanum. Þar fyrir
utan er alltaf best að koma
heim.“
– Það hefur staðið svo
heppilega á að það hefur vantað sjúkraþjálfara í Bolungarvík.
„Þeir voru búnir að vera
sjúkraþjálfaralausir frá verslunarmannahelgi þegar ég tók
við í nóvember. Þar er ágætis
aðstaða og gott fólk sem tekur
manni vel. Ég fékk að heyra
það um leið og ég kom að ég
væri í raun Bolvíkingur, það
var búið að rekja allar mínar
ættir og komast að því að ég
væri enginn Ísfirðingur. Ég
þarf statt og stöðugt að berjast
á móti því og segja þeim að ég
sé Ísfirðingur í gegn. Það er
alltaf smávegis rígur á milli.“
– Er það ekki bara heilbrigður samkeppnisandi?
„Jújú, eins og vera ber á
milli hreppa.“
– En þú ert nú mikil íþróttamanneskja og hefur stundað
ýmiskonar æfingar í gegnum
tíðina. Er ekki algengt að fólk
með þess konar bakgrunn og
áhuga sæki í sjúkraþjálfun?
„Jú, ég held það. Maður býr
yfir vissum grunni eftir að hafa
æft sjálfur íþróttir. Til dæmis

atriði eins og að hafa komið í
þreksal og þekkja tækin, vita
hvað púls er og hvað þol er og
fleira. Þetta eru almenn atriði
sem íþróttafólk þekkir en þorri
fólks spáir kannski ekki í.
Maður verður einhvern veginn
innvígður í þennan heim en
ég datt inn í sjúkraþjálfunina
á annan hátt. Ég sleit liðbönd
og fór í uppskurð. Eftir það
var ég sett í þjálfun þar sem
Þorsteinn Jóhannesson læknir
á Ísafirði ætlaði að koma mér
strax í toppform aftur.
Þá kem ég í fyrsta sinn í
endurhæfinguna á Ísafirði og
leist mjög vel á. Þá kviknaði
einhver smá áhugi. Eftir stúdentsprófið fer ég til Reykjavíkur og ákvað að fara í nuddnám. Þegar ég var búin að
læra það og vinna við nudd í
tæp tvö ár fannst mér ég ekkert
kunna. Ég ákvað því að halda
áfram og læra meira. Sjúkraþjálfun lá nokkuð beint við en
það er vel hægt að mennta sig
meira.
En það má segja að hreyfing
sé eitthvað sem ég hafi búið
með lengi. Ég reyni að fá fólk
til að huga að mataræðinu og
hreyfa sig, svo það komi ekki
bara í sjúkraþjálfun og geri
svo ekkert þess á milli. Fólk
verður að hugsa um þessa hluti
líka.
– Gagnast lítið að mæta til
þín í sjúkraþjálfun ef fólk er
svo ekkert að vinna í sínum
málum þess á milli?
„Það gagnast bara ekki neitt
nema fólk geri átak líka. Þannig er það með flesta hluti að
minnsta kosti þó sumu sé hægt
að kippa í liðinn með einföldum aðgerðum.“

Gerði ráð fyrir ári
að fá löggildingu
– En hvað gerið þið sjúkraþjálfarar eiginlega við fólk?
Er verið að hnykkja og nudda
allan daginn?
„Nei, við hnykkjum nú ekki
heldur er verið að vinna meðal
annars með tæki, æfingar,
þjálfanir og fleira, til dæmis
nudd. Ég nota nudd frekar
mikið enda má segja að það sé
mitt fag. En við erum að gera
æfingar með fólki og fleira til
að huga að líkamanum. Því
fylgir að fá fólk til að hugsa.
Maður spyr út í margskonar
hluti, hvernig vinnuaðstöðu
fólk er með, hvernig rúmi það

sefur í og margt fleira í þeim
dúr. Til dæmis hvenær það fór
síðast út að labba. Þannig má
segja að það sé samhengi hlutanna sem skiptir máli í þessum
efnum.“
– Varstu strax ákveðin í að
fara út til að læra eða hvernig
kom það til?
„Nei, ég ætlaði nú upphaflega að læra fagið í Reykjavík.
Þáverandi unnusti minn er frá
Þýskalandi og hann langaði
mikið til að fara út. Ég var
búin að kynna mér hvernig
fyrirkomulagið væri á kennslunni í Háskóla Íslands og var
að spá í að sækja um þar en þá
fer hann að verða órólegur og
við ákveðum að fara út. Hins
vegar neitaði ég að fara út og
vinna ekki við það sem mig
langaði til því nuddnámið sem
ég hafði lokið þá er ekki viðurkennt úti í Þýskalandi. Þannig ákvað ég að fara í áframhaldandi nám og hafði heyrt
að Þjóðverjar væru framarlega
í sjúkraþjálfun. Ég hafði líka
heyrt að það gæti orðið strembið að fá próf þaðan metið inn
í kerfið hérna heima og því
sætti ég mig alveg við að taka
ár í það streð eftir að ég kom
heim.“

Gott að búa við
góð skíðasvæði
– En þú hafðir haft einhver
kynni af Þýskalandi áður.
„Jú, þegar ég var 18 ára
kemur Þorsteinn læknir til
mömmu og segir við hana að
hann vanti einhvern til að fara
til Þýskalands, vinafólk hans
sé að leita að au-pair. Ég sagði
já og dreif mig út eftir að skólaárinu lauk en þá var ég í
Menntaskólanum á Ísafirði.
Þar úti var ég í fimmtán mánuði, ílentist í rauninni aðeins
því ég átti bara að vera í tólf
mánuði. Ég kynntist áðurnefndum unnusta mínum þar,
sem síðan kom með mér heim
að dvölinni lokinni. Þetta var
mjög skemmtilegt. Ég var líka
farin að æfa handbolta úti og
dottin töluvert inn í samfélagið.“
– Þú hefur þá þurft að fara
alla leiðina til Þýskalands til
að spila handbolta.
„Já, hann er ekkert iðkaður
hér. Þarna var enginn kvennafótbolti nema í næsta þorpi og
þurfti að fara talsverðan spöl
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til að komast á æfingar. Því
hugsaði ég sem svo að ein
íþrótt væri jafngóð og önnur
og skellti mér í handboltann.
Það gekk ágætlega, ég var fljót
að læra þetta.“
– Hvar í Þýskalandi varstu
á þessum tíma?
„Ég var í litlu þorpi rétt hjá
Freiburg, í Rínardalnum.“
– Varstu þá á slóðum hins
kunna sjúkrahúss í Svartaskógi?
„ Já, það er þarna rétt hjá.
Nánast á milli bæjarins sem
ég bjó í og Freiburg. Þetta er
mjög skemmtilegur staður til
að vera á, því þetta er rétt hjá
landamærum Frakklands.
Maður er um klukkutíma að
keyra til Strasbourg og rúman
hálftíma til Basel í Sviss. Austurríki er síðan þarna handan
við hornið. Þannig er mjög
flott að búa þarna.“
– Má þá kannski segja að
þú hafir búið við gatnamót
Evrópu?
„Já, þarna er stutt í allar
áttir, að maður tali ekki um
frábær skíðasvæði sem eru
þarna í næsta nágrenni og voru
mikið sótt.“

Farin að
hugsa á þýsku
– Síðan eftir dúk og disk
ferðu aftur á þessar sömu slóðir til að læra sjúkraþjálfunina.
„Jú, það er árið 1998 í október sem ég fer út aftur.“
– Bjóstu þá allt árið úti í
Þýskalandi meðan á náminu
stóð?
„Við komum nú eitthvað
heim í frí en vorum þarna úti
meira og minna. Námsárið er
líka öðruvísi byggt upp en
tíðkast hér. Það byrjar tiltölulega snemma og skólinn stendur nær allan daginn. Það má
segja að það sé kennt þéttara
en hér heima þar sem sjúkraþjálfunin er kennd á fjórum
árum en einungis þremur úti í
Freiburg. Við fengum líka einungis 4 vikur í sumarfrí og
mjög stutt páskafrí. Þannig má
segja að námið sé neglt inn í
hausinn á manni en það var
mikil verkleg kennsla sem mér
líkaði mjög vel.“
– Hvernig er að vera námsmaður í suður Þýskalandi?
„Í Freiburg er öflugt Íslendingafélag og því þurfti maður
ekki annað en að hringja og
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ð BÍ
tanum

spyrja hvenær næsti viðburður
væri ef maður var illa haldinn
af heimþrá. Ég átti mjög góða
vini þarna úti og var farin að
spila fótbolta í Hecklingen
sem var rétt hjá mér og þar
kynntist ég mörgu góðu fólki.
Ég átti þýska vini og var farin
að hugsa á þýsku. Þannig var
pínulítið erfitt að skipta aftur
yfir í íslenska hugsunarháttinn
því maður var orðinn innviklaður í samfélagið úti. Þannig
var þetta mitt heimili. Ég hugsaði ekki með mér að ég væri í
Freiburg til að ganga í skóla
heldur byggi ég þar. Ég leit
ekkert á það sem tímabundið.“

Kynnti sér sjúkraþjálfun í sumarfríinu
– Er það ekki býsna gagnlegt viðhorf?
„Jú, ég held það, til dæmis
kemst maður ekkert inn í þýskuna nema maður taki þátt í
samfélaginu, annað gengur
ekki. Þá verður maður alltaf
útlendingurinn. Mér fannst
svolítið skemmtilegt að undir
það síðasta fór ég á Weinfest,
þar sem fólk kemur saman og
smakkar vín. Þar hitti maður
mikið af fólki en síðan þegar
ég fór að tala við það sögðu
sumir: Þú ert frá Bæjaralandi
er það ekki? Ég var mjög upp
með mér að vera farin að tala
flotta mállýsku. Þannig gerist
þetta þegar maður er farinn að
hugsa á þýsku en ég held að
við Íslendingar eigum sérstaklega gott með að ná tökum á
málinu.“

– Er það ekki mikil upphefð
þegar útlendingarnir halda að
maður sé innfæddur?
„Jú, það var mjög gaman.
Ég held að við Íslendingar búum yfir talsvert góðri aðlögunarhæfni, enda erum við út
um allt og aðlögumst vel að
þeim samfélögum sem við búum í.“
– Þér hafa þá ekki fundist
það viðbrigði að koma heim
aftur?
„Jú, það voru alveg rosaleg
viðbrigði en þetta var heldur
ekkert létt í restina. Prófin voru
algjör hryllingur. Lokatörnin
var mjög erfið og eins var erfitt
hjá mér persónulega. Því var
ég líka rosalega fegin að koma
heim – maður lærir að meta
sitt fólk, hvað maður á góða
fjölskyldu og vini. Þetta var
ekki alltaf gaman en rosaleg
reynsla. Ég lærði mikið og
þroskaðist mikið, ég er mjög
ánægð með að hafa farið
þetta.“
– Er ekkert erfitt að vera
sjúkraþjálfari vestur á fjörðum? Finnurðu fyrir faglegri
einangrun eins og talað er um
í mörgum stéttum?
„Ég er rosalega einangruð í
Bolungarvík – það er kannski
líka mér sjálfri að kenna. Ég
gæti til dæmis sótt mér heilmikil fagtengsl inn á Ísafjörð
en einhvern veginn kæfir maður sig í vinnu og horfir ekki út
fyrir sín daglegu verkefni.
Stundum gleymir maður að
það er hægt að sækja heilmikla
vitneskju annað.
En ég fór til dæmis í frí fyrir
stuttu og gat nýtt það til að líta

aðeins í kringum mig. Þá
heimsótti ég vinkonu mína í
Þýskalandi sem er sjúkraþjálfari líka og skoðaði hvað þau
væru að gera á hennar stofu
og hvernig henni gengi. Það
er eins og maður sæki meira
út í vitneskjuna en ég vona að
þetta breytist. Ég er að vona
að ég fari loksins að kíkja á
starfsemina á Ísafirði enda veit
ég að þar er mjög gott starfsfólk sem maður gæti eflaust
lært mikið af.“

Mannleg samskipti mikilvæg
– En þetta er kannski sígilt
vandamál, það þarf að taka frá
tíma til að sinna þessum hlutum eins og símenntun.
„Já, maður er á kafi í vinnunni, kemur síðan heim og
eldar og kemur barninu í háttinn, síðan er dagurinn búinn.
Þannig þyrfti maður að taka
frí frá daglegum störfum til að
sinna slíkum þáttum en það er
náttúrlega enginn sem tekur
við meðan ég er í burtu af því
að ég er ein. Þetta er því spurning um að beita sjálfan sig
þrýstingi til að læra meira en
ég er að vonast til að komast á
einhver námskeið og síðan er
ég líka að taka út mína eigin
reynslu. Reyna að vinna úr
því sem ég lærði en ég finn
alveg fyrir því að mig langar
til að læra meira.“
– Má ekki segja með þitt
nám eins og margt annað að
maður heldur áfram að meðtaka það sem var kennt í skólanum löngu eftir að honum

lýkur?
„Jú, löngu eftir að maður er
kominn út. Þá opnast ýmislegt
sem maður sá kannski ekki
alveg tilganginn í meðan maður var að læra í skólanum sjálfum. Sérstaklega er það ýmislegt varðandi taugar og taugaverki sem ég tek eftir að maður
skilur mun betur þegar farið
er að vinna með það. Enda er
þetta þannig starf að maður
getur endalaust lært meira. Það
er í rauninni mjög gaman að
vinna með mismunandi fólki
og kynnast mismunandi persónuleikum. Maður getur þróast í allar áttir.“
– Er alltaf nóg að gera hjá
þér?
„Já, það er nóg að gera í
Víkinni. Fólk er mjög opið og
jákvætt enda er mjög gott að
vera þar. Það er alltaf hægt að
hlæja og brosa á hverjum degi.
Þetta er mjög gott samfélag.
Pínulítið öðruvísi en á Ísafirði,
menn eru mjög stoltir af sínu.
Það er líka heilmikið að gerast, núna tilheyrum við Heilbrigðisstofnuninni í Bolungarvík og stendur jafnvel til að
stækka húsnæðið hjá okkur.
Ég vona að verði af því. Það
myndi opna heilmikla möguleika. Í dag er frekar þröngt
um þjálfunartækin en ef aðstaðan væri betri byði það upp
á að fólk gæti komið inn og
gert meira sjálft.“
– En hvernig er með þína
skjólstæðinga, fólk kemur
ekki bara til sjúkraþjálfara til
að jafna sig eftir alvarleg slys
og þannig?
„Nei, viðfangsefnin eru af

ýmsum toga. Til dæmis kemur
til mín mikið af skrifstofufólki
sem er að drepast í vöðvabólgu
og mikið af fólki með bakvandamál, hefur kannski unnið of mikið eða beitt sér vitlaust. Svo eru það brotin – og
veistu –stundum er það líka
bara félagsskapurinn. Sérstaklega eldra fólkið. Það gefur
mér mjög mikið að vera með
leikfimi á Skýlinu. Það er ekki
bara að gera æfingar með
gamla fólkinu heldur líka að
spjalla, syngja og hafa gaman
af hlutunum. Þannig eru margar hliðar á þessu starfi.“

Verð alltaf Ísfirðingur
– Sjúkraþjálfunin teygir sig
þá út fyrir taugar og vöðva.
„Já, maður er alls ekkert
alltaf í vöðvafræðinni. Það er
stundum sagt að sjúkraþjálfarar séu bestu sálfræðingarnir
og ég held að það sé ýmislegt
til í því. Bara þetta að spjalla
um daginn og veginn og
hvernig fólk hefur það skiptir
máli. Það eru ekkert allir sem
hlusta. En það skiptir miklu
máli í sjúkraþjálfuninni að fá
að heyra líka þegar fólki líður
illa. Enda er sálfræði stór hluti
af þessu námi, að minnsta
kosti í Þýskalandi.“
– Hvernig er það, ertu farin
að halda með UMFB í fótboltanum?
„Ég er nú að spila svolítið
með stelpunum í UMFB, segi
ég, sem er alltaf kölluð „oldie“
í liðinu, en í kvennaliðinu er
sambland af BÍ og UMFB.
Þannig er það ekki mjög al-
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varlegt. Þegar leikirnir hafa
verið hjá meistaraflokkunum
fylkja stelpurnar sér að baki
sínu liði og þá fer það eftir því
hvort að ég tala við Ísfirðinga
eða Bolvíkinga hvort liðið ég
styð. Ef ég hitti Ísfirðinga
segist ég halda með UMFB en
þegar ég tala við Bolvíkinga
er ég harður fylgismaður BÍ.
Þannig verða allir brjálaðir.
En ég verð alltaf Ísfirðingur,
ég held að það breytist ekkert.
Þó ég sé flutt út í Bolungarvík
þarf ég ennþá að koma inn á
Ísafjörð, helst á hverjum degi
– aðeins að skutlast inn á Ísafjörð.“
– Má þá segja að þú sért
ennþá að keyra á milli?
„Já, maður þarf alltaf aðeins
að reka inn nefið til mömmu
og þess háttar. Það á örugglega
ekkert eftir að breytast“, segir
Fanney Pálsdóttir sem unir
hag sínum vel í Bolungarvík
en kemur reglulega við á
heimaslóðum á Ísafirði. Enda
byggðirnar á norðanverðum
Vestfjörðum meira og minna
að verða eitt atvinnu- og
menningarsvæði.
Hugsanlega týnist tungutak
eins og að „keyra á milli“ á
næstu árum. Að minnsta kosti
heyrast Grafarvogsbúar sem
vinna í miðbæ Reykjavíkur
ekki tala um að þeir „keyri á
milli“ staðanna þótt vegalengdin sé tæpast styttri en á
milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur.
– kristinn@bb.is
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Súgfirðingar kvöddu gamla kvótaárið og fögnuðu nýju

Áramótabrenna og síðan kvótaball í Þurrkveri
Súgfirðingar fögnuðu
nýju fiskveiðiári á laugardag með hinu árvissa
kvótaballi og öðrum tilheyrandi mannfagnaði.
Dagskráin hófst með
knattspyrnuleik þar sem
trillusjómenn í sjóklæðum
mættu landverkafólki með
svuntur. Leikið var á afar
ósléttum velli sem móts-

haldarar töldu að minnti
nokkuð á aðstæður í veltingi úti á sjó. Eftir æsispennandi leik var staðan
hnífjöfn (2-2) en trillukarlar mörðu sigur í vítaspyrnukeppni. Þá var
haldið á brennu sem þótti
lukkast hið besta. Ævar
Einarsson, einn skipuleggjenda hátíðahaldanna,

Meiraprófsnámskeið

segir gamla kvótaárið hafa
brunnið vel út. Um kvöldið
var dansað í hinu gamla
fiskvinnsluhúsi Þurrkveri
sem var byggt árið 1919.
Þar komu fram hljómsveitirnar Þessir gaurar og
Sörpræs sem kom verulega
á óvart en fyrirfram var
allt á huldu hverjir þar
mönnuðu hljóðfæri.
Hljómsveitina Sörpræs
reyndust skipa þeir Snorri
Sturluson, Valdimar Hall-

dórsson, Vernharður
Jósefsson, Guðni Einarsson, Ævar Einarsson og
Ingvar Alfreðsson.
Aðspurður sagði Ævar
nýja kvótaárið leggjast
ágætlega í Súgfirðinga.
„Það byrjar nú ekki vel,
það er bræla. En fall er
fararheill.“ Þorsteinn J.
Tómasson var á staðnum
og tók þar meðfylgjandi
myndir.
– kristinn@bb.is

· leigubifreið · vörubifreið · hópferðabifreið · eftirvagn

Vestfirðingar athugið!
Námskeið til aukinna ökuréttinda hefst á Ísafirði
föstudaginn 12. september nk.
Aukin ökurétindi = Auknir atvinnumöguleikar
Takið þátt í góðærinu sem framundan er!

Ath! Breytingar á námskrá eru væntanlegar!
Upplýsingar í símum 581 1919, 898 3810 og 892 4124

Boðið uppá helgarpakka- Jón Ottó tók þátt í Skála- Bíll með 40 þúsund lítra
ferðir til Súðavíkur
af terpentínu valt
fellshlaupinu í Noregi
Fyrstu helgina í september og fyrstu helgina í október
verður boðið upp á pakkaferðir til Súðavíkur. Gist verður í glæsilegum íbúðum Sumarbyggðar, farið á kaffihlaðborð út í Vigur í Ísafjarðardjúpi, dansað á bokkuballi í
félagsheimilinu og snæddur þriggja rétta málsverður á
Jóni Indíafara. Innifalin í pakkanum er rútuferð frá
Ísafirði. Í kynningarbréfi segir að þetta séu áhugaverðar
ferðir sem henti sérlega vel fyrir starfsmannafélög,
saumaklúbba, vinahópa eða hverja þá sem langar í
tilbreytingu. – kristinn@bb.is
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Jón Ottó Gunnarsson frá Ísafirði, félagi í VASA2000hópnum, sem er búsettur í Noregi, tók á dögunum þátt í
einhverju erfiðasta fjallahlaupi í Norður-Evrópu. Lagt
er af stað niðri við sjávarmál frá Tjugen í Loen og upp á
topp á fjallinu Skåla sem er 1848 metra hátt. Hlaupið
sjálft er 8,2 km og brattinn um 21,5%. Jón sem er
fæddur árið 1965 fór þessa leið á tímanum 2:18:43 en sá
sem var fljótastur var á tímanum 1:17:46. Fljótasta
konan hljóp þetta á tímanum 1:38:12.
– hlynur@bb.is

Betur fór en á horfðist þegar olíubíll með tengivagn valt í
Bitrufirði á Ströndum um helgina. Bíllinn var á leið til
Ísafjarðar með um 40 þúsund lítra af terpentínu sem
notuð er til að þynna olíu sem notuð er til lagningar á
olíumöl. Ekki urðu slys á mönnum en veruleg mengunarhætta var af terpentínunni. Ekki fór nema lítill hluti
hennar út í jarðveginn og mun ekki hafa varanleg áhrif.
Lögreglan frá Hólmavík og tiltækt slökkvilið var þegar
kallað á staðinn og sömuleiðis mengunarteymi frá
Olíudreifingu í Reykjavík. – hlynur@bb.is
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Sýningu lokið á gömlum ljósmyndum úr Ögursveit sem staðið hefur yfir frá því í júní

Ríflega þúsund manns sóttu sýninguna
Ríflega eitt þúsund manns
hafa komið við í samkomuhúsinu í Ögri við Ísafjarðar-

djúp í sumar til að skoða þar
sýningu á gömlum ljósmyndum úr Ögursveit. Sýningunni

er nú lokið og segir Guðfinna
M. Hreiðarsdóttir sagnfræðingur, sem hafði veg og vanda

Frá opnun sýningarinnar í júní.

af söfnun myndanna og uppsetningu sýningarinnar,
ánægjulegt hversu margir hafi
sýnt þessu framtaki áhuga en
jöfn og stöðug aðsókn hafi
verið frá því að sýningin var
opnuð 22. júní síðastliðinn.
Guðfinna segir það hafi glatt
sig sérstaklega hversu margir
gamlir Ögursveitungar lögðu
leið sína á sýninguna en sumir
þeirra höfðu ekki heimsótt átthagana í áraraðir en drifu sig
vestur þegar þeir heyrðu af
sýningunni. „Þá var ekki síður
gaman að sjá suma koma aftur
og aftur, en það sýnir manni
án nokkurs vafa að fólk finnst
sýningin bæði áhugaverð og
skemmtileg“.
Aðspurð um hvort áframhald verði á sýningunni næsta
sumar, segir Guðfinna það vel
koma til greina en væntanlega
yrði hún þá með einhverju

Vasa2000 og Heilsubærinn Bolungarvík

Keppt í þríþraut annað árið í röð
Hópurinn Vasa2000 og
Heilsubærinn Bolungarvík
gangast fyrir keppni í þríþraut
á laugardaginn, 6. september.
Keppnin fer fram í Bolungarvík og á Ísafirði og á leiðinni
þar á milli. Þetta er annað árið
í röð sem keppt er í þríþraut
hér vestra en í fyrra urðu þau
Einar Ágúst Yngvason og
Rósa Þorsteinsdóttir hlut-

skörpust.
Fyrsta grein þrautarinnar er
700 metra sund sem fram fer í
sundlauginni í Bolungarvík.
Því næst verður hjóluð 17 km
leið sem endar á bílastæðinu
við Landsbankann á Ísafirði.
Þaðan verður hlaupið inn að
Holtahverfi og til baka, alls 7
km leið.
Keppnin er öllum opin og

allt áhugafólk um holla og
skemmtilega hreyfingu er
hvatt til að vera með. Enginn
ætti að láta það aftra sér þótt
hann eða hún sjái fram á að
verða lengi á leiðinni. Hver
og einn tekur þátt í keppninni
á eigin forsendum og er allt
eins að keppa við sjálfan sig
eins og aðra.
Þátttakendum verður skipt

í þrjá aldursflokka, 13-15 ára,
16-39 ára og 40 ára og eldri.
Þátttökugjald er ekkert en nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu Vasa2000 (www.
simnet.is/vasa2000). Skráningar til keppni má senda í
tölvupósti (vasa2000@sim
net.is) allt þangað til í kvöld,
miðvikudagskvöld.
– hlynur@bb.is

Sumaropnun upplýsingamiðstöðar ferðamála á Ísafirði lokið

Ferðamannastraumurinn í
sumar dreifðist á lengri tíma
Sumaropnun Upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Ísafirði lauk um helgina. Þá var
jafnframt hætt að bjóða upp á
rútuferðir til Ísafjarðar en þær
hafa verið sex á viku í sumar
og flutt talsvert marga ferðamenn til bæjarins. Greipur
Gíslason hjá upplýsingamiðstöðinni segir umferðina þetta
árið hafa farið fyrr í gang og
dregist hægar saman í ágúst
en undanfarin ár.

„Í rauninni kemur mest á
óvart hversu mikil umferð hefur verið í ágúst og hversu seint
hún dó út. Hingað komu
þannig um tíu ferðamenn í
gær. Að sama skapi fundum
við fyrir því hvað júní fór jafnt
af stað. Tvö árin á undan að
minnsta kosti hefur orðið vart
við greinilegt upphaf ferðamannatímans í kringum 20.
júní en núna virtist straumurinn fara fyrr af stað og aukast

jafnt og þétt. Við erum ekki
komin með neinar tölur um
ferðamannastrauminn og því
kannski erfitt að fullyrða hvort
hann hafi aukist eða minnkað.
Mér heyrist hins vegar að
ferðaþjónustuaðilar almennt
séu nokkuð ánægðir með sumarið“, segir Greipur.
Þótt aðalvertíðinni sé lokið
verður upplýsingamiðstöðin
opin í allan vetur. Ísafjarðarbær bauð rekstur hennar út og

sinna Vesturferðir henni.
Greipur segir ekki von á mörgum heimsóknum í upplýsingamiðstöðina yfir vetrartímann
en starfsmenn Vesturferða
svari mörgum fyrirspurnum,
aðallega í tölvupósti. „Oft á
tíðum eru þetta fyrirspurnir
sem gætu allt eins verið til
ferðaskrifstofu og því held ég
að það sé kostur að þessi starfsemi sé rekin saman“, sagði
Greipur.
– kristinn@bb.is

breyttu formi. Allt byggðist
þetta samt á velvild eigenda
hússins, sem og ábúendum í
Ögri en umsjón með sýningunni hefur að mestu hvílt á
þeim.
„Hins vegar leikur enginn
vafi á því að það er mikilvægt
að halda svona húsi lifandi
því um allt land má sjá þessi
gömlu ungmennafélagshús
grotna niður sem er synd því
þau eru merkilegur minnis-

varði um hugsjónir og stórhug
þeirra sem sveitirnar byggðu
á fyrstu áratugum 20. aldarinnar“, segir Guðfinna og vill
koma á framfæri þakklæti til
allra þeirra sem heimsóttu
gamla samkomuhúsið í Ögri í
sumar og ekki síður til þeirra
sem lögðu til myndir en getur
þess jafnframt að gamlar og
áhugaverðar myndir úr Ögurhreppi hinum forna séu áfram
vel þegnar.
– bb@bb.is

Lögreglan á Ísafirði

Námskeið í meðferð skotvopna
Námskeið í meðferð skotvopna verður
haldið í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði dagana
2.-5. október 2003. Þátttakendur skulu uppfylla skilyrði fyrir veitingu skotvopnaleyfis,
sem eru:
1. að hafa náð 20 ára aldri og hafa ekki
verið sviptur sjálfræði.
2. að hafa ekki gerst brotlegir við ákvæði
almennra hegningarlaga, áfengislaga, laga
um ávana- og fíkniefni, vopnalaga eða laga
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum
og villtum spendýrum.
3. að hafa nægilega kunnáttu til þess að
fara með skotvopn, vera andlega heilbrigðir og vera að öðru leyti hæfir til þess að fara
með og eiga skotvopn.
Umsóknareyðublöð fást á lögreglustöðvunum á Ísafirði og í Bolungarvík. Með umsókn skal skila læknisvottorði og nýlegri
passamynd. Þá skal fylgja umsókninni sakavottorð en þau eru pöntuð af lögregluembættunum þegar umsókn er skilað á lögreglustöð.
Gjald vegna skotvopnanámskeiðs er kr.
19.200.-, þar af kr. 1.200.- vegna sakavottorð.
Námskeiðið hefst fimmtudaginn 2. október kl. 17:00.
Frestur til að skila inn umsóknum rennur
út þriðjudaginn 23. september 2003.
Lögreglan á Ísafirði.

3. flokkur BÍ í undanúrslit á Íslandsmótinu

KFÍ heldur á morgun í
æfingaferð til Lundúna

Júlíus með 90 milljónir
króna í síðasta túr

Þriðji flokkur karla hjá BÍ mætti efstu liðum úr riðlakeppni C-deildar í Borgarnesi um síðustu helgi og lagði
Völsung frá Húsavík 5-1 og Leikni frá Reykjavík 3-2.
Þar með er lið BÍ komið í fjögurra liða úrslit um Íslandsmeistaratitilinn í 3. flokki ásamt Fram, KR og HK. Halldór Eraclides þjálfari, segir liðið mæta Fram og verði
leikurinn að öllum líkindum spilaður í Reykjavík á laugardag. Ef Ísfirðingar sigra Fram komast þeir í úrslitaleikinn. „Þetta er þrælflott hjá strákunum. Þeir hafa
staðið sig mjög vel“, sagði Halldór. – kristinn@bb.is

Meistaraflokkur karla hjá KFÍ heldur til Lundúna á
morgun þar sem liðið etur kappi við enska kollega sína í
æfingaleikjum. Spilaðir verða fjórir leikir frá föstudegi
til þriðjudags. Meðal liða sem KFÍ mætir er London
Towers en þar leikur Brenton Birmingham sem er Íslendingum að góðu kunnur. Á heimasíðu KFÍ segir að
tilgangur ferðarinnar sé að slípa saman liðið, gleðjast og
eiga góða daga fyrir átökin framundan. Þar er tekið
fram að meistaraflokkur karla og stuðningsmannafélagið Ísfólkið hafi séð um fjármögnun ferðarinnar.

Júlíus Geirmundsson ÍS 270, frystitogari
Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf., kom inn til
löndunar á Ísafirði á sunnudagskvöld, rétt
áður en nýtt fiskveiðiár gekk í garð. Aflaverðmætið í túrnum var um 90 milljónir
króna. Um svipað leyti kom ísfisktogarinn
Páll Pálsson ÍS 102 til Ísafjarðar með um 100
tonn og var uppistaða aflans þorskur. Þá hóf ísrækjutogarinn Framnes ÍS 708 nýtt fiskveiðiár með löndun í
Súðavík. Aflinn var um 33 tonn af rækju. – hj@bb.is
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smáar
Til sölu er efri hæð í tvíbýlishúsi
við Hlíðarveg 15 á Ísafirði. Uppl.
í síma 456 3501 og 456 3482.
Vantar að losna við hamstra á kr.
1.500 stykkið með öllum fylgihlutum. Uppl. í síma 456 4319.
Nú fer að styttast í blakæfingarnar.
Það er alltaf pláss fyrir nýja iðkendur og því auglýsum við eftir
konum 16 ára og eldri. Æfingarnar byrja um miðjan september
og verða tvisvar í viku. Hafið samband við Guðbjörgu í síma 863
3812 eða Sigrúnu í síma 691
4546 sem allra fyrst.
Halló! Okkur bráðvantar stúlku til
að sinna aupair starfi frá sept/okt
2003 til júní 2004. Þarf að vera
20 ára eða eldri, dugleg, sjálfstæð,
reyklaus og reglusöm (og góður
bílstjóri). Áhugasamar hafi samband við húsmóðurina, Elísabetu
Finnbogadóttur í síma 00 352
26 747 440.
Óska eftir hlaupabretti. Uppl. í
símum 866 5864 eða 456 4678
eftir kl. 17. Ingibjörg.
Óska eftir atvinnu sem allra fyrst.
Er vanur skrifstofustörfum, m.a.
er lítur að inn- og útflutningi, tollskýrslugerð og gerð útflutningsskýrslna, innkaupum, sölu- og
reikningsgerð ásamt bókhaldi og
mörgu öðru sem viðkemur skrifstofustörfum. Auk þess er ég með
meirapróf og rútupróf. Annars
koma öll störf til greina. Get hafið
störf strax í næstu viku ef óskað
er. Uppl. gefur Þorsteinn J. Tómasson í síma 894 8630.
Til sölu er MMC Colt árg. 1993,
vel með farinn, gott verð. Uppl. í
síma 861 4679.
Til leigu er 18m² herb. í neðra
Breiðholti. Uppl. gefur Aðalheiður í síma 663 9736.
Til sölu eru tveir hestar, 7 og 12
vetra. Fást á sanngjörnu verði.
Uppl. í síma 863 3801 og 456
3160.

Ungir sem aldnir í Hnífsdal lögðust á eitt við lagfæringar á gamla skólahúsinu og umhverfis það.

Hnífsdælingar taka saman höndum um fegrun umhverfisins

Tugir fólks vann við að gera gamla skólahúsið fínt
Barnaskólahúsið gamla í
Hnífsdal sem einnig hýsir
kapellu Hnífsdalssóknar var
farið að láta nokkuð á sjá og
meðal annars var málning farin að flagna af. Íbúasamtök
Hnífsdals tóku sig því til um
liðna helgi, máluðu húsið og
réðust í endurnýjun gamallar
girðingar við skólalóðina.
Enda þótt kennsla hafi lagst af
í skólanum fyrir nokkrum ár-

um vildu Hnífsdælingar ekki
una við þetta ástand á einni
helstu opinberu byggingu
þorpsins.
Fjöldi Hnífsdælinga var að
störfum í sjálfboðavinnu um
helgina en Ísafjarðarbær lagði
til málningu. Finnbogi Sveinbjörnsson hjá Íbúasamtökum
Hnífsdals segir verkið hafa
sóst vel. Um 30 manns voru
við störf á laugardag en um 15

á sunnudag. „Við kláruðum
næstum því að mála allt húsið.
Þakið er alveg búið og einungis smotterí eftir á hliðunum.
Girðingin var rifin niður.
Starfsmenn Áhaldahúss Ísafjarðarbæjar hreinsa draslið af

lóðinni en síðan reikna ég með
að við holum nýju girðingunni
niður í vikunni“, sagði Finnbogi.
Á ýmsu gekk við að rífa
niður gilda girðingastaurana
enda mál manna að mjög hafi

verið vandað til verklegra
framkvæmda hjá Eyrarhreppi
hinum forna á sínum tíma.
Meðal annars var gripið til
þess ráðs að binda staurana
aftan í bíl og draga þá um koll.
– kristinn@bb.is

Óska eftir ferðatölvu, helst 3ja
ára, ekki nýrri. Upplýsingar í síma
868 7508.
Óska eftir ísskáp, gefins eða ódýrt.
Uppl. í síma 893 0760.
Óska eftir sófasetti, gefins eða fyrir lítinn pening. Upplýsingar í síma
867 9085.
Vantar að losna við hamstra á kr.
1.500 pr. stk. með öllum fylgihlutum. Uppl. í síma 456 4319.
Til leigu er 45m² snyrtilegur bílskúr við Smárateig í Hnífsdal. Laus
nú þegar. Uppl. í símum 456
4096 eða 456 3694.
Til sölu er Toyota Corolla SI, árg.
1993 með öllu. Upplýsingar í
síma 699 3068.
Til sölu er hálft Regal golfsett fyrir 10-13 ára. Upplýsingar í síma
663 7377.

Hulda Hafsteinsdóttir, Linda Jónsdóttir og Finnbogi Sveinbjörnsson með penslana á lofti.

STAKKUR SKRIFAR

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urðarvegi 78 með sérinngangi. Uppl.
í síma 456 3928 og 456 4323.

Hvalveiðar og ferðaþjónusta

Til sölu er bílstóll fyrir 9-18 kíló á
kr. 2.500 og rimlarúm á 5.000
kr. Uppl. í síma 694 7376.
Til sölu er hundakarfa úr basti á
kr. 3.000 og hundagrind í bíl á kr.
4.500. Þá er til sölu stórt hamstrabúr úr plasti með öllu á 4.000 kr.
Uppl. í síma 848 0528.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í símum 587
4274 og 846 7469 eftir kl. 18.
Til sölu er Simo kerruvagn, keyptur í mars 2002, með burðarrúmi
og á loftdekkjum. Regnplast og
net fylgir. Uppl. í s. 8846 0210.
Til leigu er 4ra herb. íbúð á góðum stað við Aðalstræti á Ísafirði
(gengið inn frá Brunngötu). Uppl.
í síma 861 3321, Axel.
Til sölu er Brio kerruvagn með
burðarrúmi. Upplýsingar í síma
862 1845.
Þeir sem tóku ófrjálsri hendi svart
Trek gíróhjól í unglingastærð og
hvítt og blátt Trek gírahjól fyrir
fullorðna frá Urðarvegi 31, eru
vinsamlegast beðnir að koma þeim
til réttra eigenda. Aðrir sem hafa
orðið varir við óskilahjól af þessari
gerð, vinsamlegast hafið samband
í síma 867 7956.
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Guðmundur Páll Óskarsson, Torfi Einarsson og Örn Torfason undirbúa atlögu að girðingarstaur.

Hvalveiðar Íslendinga hófust að nýju í kjölfar menningarnætur Reykjavíkur
og hittist svo á, að það var jafnframt 18. ágúst, sem telst afmælisdagur borgarinnar. Sama dag árið 1786 hlaut Reykjavík kaupstaðarréttindi, ásamt Ísafirði og
tveimur öðrum kaupstöðum. Ísafjörður tapaði sínum réttindum, en endurheimti
þau árið 1866. Engu að síður var haldið hátíðlegt 200 ára afmæli árið 1986 í
höfustað Vestfjarða. Og þessi höfuðstaður státar af mörgu. Frumkvæði að
rækjuveiðum á Íslandi kom héðan og því var fagnað fyrir nokkrum vikum með
pompi og prakt. Sjávarútvegsráðherra mætti til að taka þátt í herlegheitunum.
Sumarið hefur verið gjöfult ferðaþjónustunni á Vestfjörðum. Hver hátíðin hefur
rekið aðra og ber hæst unglingalandsmót UMFÍ, sem var sterkt aðdráttarafl og
heimamönnum sem öðrum til sóma. Á Ísafirði býr einnig þekktasti hvalfangari
nútímans, Konráð Eggertsson, sem ýmsar skemmtisögur hafa verið hafðar um.
Ein er sú, að maður hafi bankað upp á hjá fyrrverandi sýslumanni á Ísafirði, er
bjó líka við Urðarveg, og spurt hvort hér fengist ekki hrefnukjöt. Hann mun hafa
svarað þrátt fyrir nokkurt fát að betra væri að reyna utar í götunni, í eins húsi, og
spyrja eftir Konna Eggerts. Hvað sem hæft kann að vera í sögum um hrefnuveiðar
seinni tíma þá skiptir máli hvernig nú tekst til.
Alþingi samþykkti árið 1983 með 29 atkvæðum gegn 28 að mótmæla ekki
hvalveiðibanni Alþjóða Hvalveiðráðsins, er kom til framkvæmda 1986. Það
árið sökktu talsmenn Sea Shepard umhverfissamtakanna tveimur hvalveiðibátum
í Reykjavíkurhöfn í mótmælaskyni við vísindaveiðar Íslendinga á hvölum, sem

lauk 20. júli 1989, er síðasti hvalurinn kom að landi. Þar með lauk seinni tíma
hvalveiðum Íslendinga. En umræðan hefur lifað um að þær verði teknar upp að
nýju. Þingmenn og fleiri hafa beitt pólitískum þrýstingi. Sjávarútvegsráðherra
hefur ákveðið að nú skuli veiddar 38 hrefnur í vísindaskyni. Hvort viðbrögð af
hálfu alþjóða samfélagsins muni harðna eða fjara út skal ósagt látið. En engin
er eyland, ekki einu sinni Ísland eitt og afskekkt úti í Norður Atlantshafinu.
Umhverfissinnar munu gefa lítt fyrir rök Íslendinga og því má heldur ekki
gleyma, að skoðanir eru og hafa verið skiptar samanber atkvæðagreiðslu Alþingis fyrir tveimur áratugum. Forystumenn í ferðaþjónustunni telja að hvalveiðar skaði ímynd Íslendinga erlendis og það muni koma niður á atvinnugreininni, sem skilar snöggtum meira fé í þjóðarbúið en hvalveiðar nokkurn
tíma gefi af sér.
Auðvelt er að halda því fram að það sé einkamál Íslendinga að stunda veiðar
á hval í eigin lögsögu. Og vart verður því móti mælt að rannsóknir vísindamanna
leiða af sér aukna vitneskju um hrefnuna og hvort unnt verði að veiða hana í atvinnuskyni. En hvað ef það kostar meira en arðurinn af veiðunum? Vestfirðingum
er ljós hagur af ferðaþjónustu og ættu því að gefa gaum afstöðu með og á móti
vísindaveiðum. Er skynsamlegt að veiða ef ferðamenn snúa baki við Íslandi?
Er það kannski tóm vitleysa að afstaða ,,nokkurra sérvitringa úti í heimi” eigi
að ráða einhverju um atvinnulíf á Íslandi? Hvert sem svarið verður, má ekki
gleyma hagsmunum Vestfirðinga og reyndar allra landsmanna.

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

Fjölmenni var saman komið á Langa Manga til að kveðja Gulla sendil.

Fjölmenni kvaddi Gulla sendil
Séra Magnús Erlingsson
sóknarprestur Ísfirðinga
var veislustjóri þegar fjölmenni kvaddi Gunnlaug
Inga Ingimarsson á kaffihúsinu Langa Manga á
Ísafirði í síðustu viku. Setið
var við hvert borð og líka
úti þegar flest var.
Gunnlaugur Ingi, betur
þekktur sem Gulli sendill,
er eins og fram hefur
komið að flytja til Reykja-

víkur þar sem hann hyggst
halda uppteknum hætti og
reka sendiþjónustu. Margir kvöddu sér hljóðs og
fluttu tölu í kveðjusamsætinu á Langa Manga.
Hjalti Þórarinsson sló á
létta strengi á gítarnum en
Baldur Geirmundsson
þandi nikkuna.
Gulli sendill hefur á
undanförnum árum lýst
mannlífinu á Ísafirði í níu

Baldur Geirmundsson þandi nikkuna....

heftum sem hann hefur
sjálfur gefið út. Gísli
Hjartarson rithöfundur
með meiru var meðal gesta
í hófinu í gær. Hann lýsti
þar samkeppni þeirra
kolleganna og minntist
sértaklega á hæfileika
Gulla til markaðssetningar.
Þar hefur Gísli að eigin
sögn farið með skarðan
hlut frá borði.
Mikið var um kossa og

faðmlög undir lokin á
teitinu á Langa Manga í
gær. Ljóst er að fjölmargir
vinir og samstarfsmenn
munu sakna Gulla sem
hefur verið virkur þátttakandi í bæjarlífinu þau
sex ár sem hann hefur búið
á Ísafirði.
– kristinn@bb.is

Eigendur Bókhlöðunnar, Jónas Gunnlaugsson og Kristín
Ólafsdóttir og Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt voru á meðal
þeirra sem kvöddu Gulla.

... og Hjalti Þórarinsson plokkaði gítarinn.

Sr. Magnús Erlingsson á spjalli við þær Guðrúnu Jóhannsdóttur og Margréti Eyjólfsdóttur.
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helgar
Sjónvarp · veður ·
skemmtanir ·
íþróttir · fólk ·
fréttir · kirkjustarf

Stjörnulið í Vanilla Sky
Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Diaz og Kurt Russel
leika aðalhlutverkin í einni af umtöluðustu kvikmyndum
síðari ára, Vanilla Sky, sem sýnd er kl. 21:20 á laugardagskvöld á Stöð 2. Þetta er mynd sem varla er hægt að lýsa í
orðum enda allt í senn dramatísk, rómantísk og spennandi.
Útgefandinn David Aames tekur öllu sem sjálfsögðum hlut.
Hann er bráðmyndarlegur og af peningum á hann nóg. Ástarlífið er fjörugt en svo fer að gæfan snýr við honum baki
og það svo um munar. Eða er þetta kannski allt saman bara
draumur?

dagbókin

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Sunnan 10-18 m/s, hvassast vestantil. Rigning,
einkum sunnan- og vestanlands. Hiti 10-17 stig,
hlýjast norðantil.
Horfur á föstudag:
Minnkandi sunnanátt og
skúrir sunnan og vestanlands, en léttskýjað norðaustanlands.
Hiti breytist lítið.

Horfur á laugardag:
Minnkandi sunnanátt og
skúrir sunnan og vestanlands, en léttskýjað norðaustanlands.
Hiti breytist lítið.
Horfur á sunnudag:
Gert er ráð fyrir fremur
hægri breytilegri átt með
vætu víða um land, þó
síst norðantil.
Áfram milt í veðri.
Horfur á mánudag:
Útlit fyrir norðaustlæga átt
og heldur kólnandi veður.

sportið
Marino.
TV3 Norge:
Laugardagur 6. sept:
Kl. 18:15 – EM í knattspyrnu: Bosnia - Herzegovina – Noregur.

Sunnudagur 7. sept.:
Kl. 13:00 – Meistaramót
Andvara í hestaíþróttum á
Kjóavöllum.

afmæli

Sýn:
Laugardagur 6. sept.:
Kl. 13:25 – EM í knattspyrnu: Makedónía –
England
Sunnudagur 7. sept.:
Kl. 15:50 – NFL deildin:
Green Bay – Minnesota
SVT 1:
Laugardagur 6. sept:
Kl. 14:00 – EM í knattspyrnu: Svíþjóð – San

Ísafjarðarkirkja:
Guðsþjónusta sunnudaginn 7. september
kl. 11:00. Sóknarprestur.

Föstudagur 5. september
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (7:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Janice Beard. Bresk bíómynd
frá 2002. Janice fer til London að safna
peningum til að greiða fyrir sálfræðimeðferð mömmu sinnar. Hún fær vinnu hjá
bílaframleiðanda en svo tekur atburðarásin óvænta stefnu.Aðalhlutverk: Eileen
Walsh, Patsy Kensit og Rhys Ifans.
21.30 Krákumorð. (A Murder of Crows)
Spennumynd frá 1999. Lögfræðingur
eignar sér bók eftir látinn vin sinn en
vopnin snúast í höndunum á honum fyrr
en hann væntir. Aðalhlutverk: Cuba
Gooding, Tom Berenger, Marianne JeanBaptiste og Eric Stoltz.
23.10 Gullmót í frjálsum íþróttum
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 6. september

Sjónvarpið:
Laugardagur 6. sept.:
Kl. 13:50 – Landsleikur í
knattspyrnu:
Skotland – Færeyjar.
Kl. 17:20 – Landsleikur í
knattspyrnu:
Ísland – Þýskaland.

kirkja

www.ruv.is

Gréta Jónsdóttir, frá
Ísafirði verður sjötug
laugardaginn 6. september. Opið hús verður í
sumarhúsi hennar að Nesvegi 19 í Súðavík frá kl.
20:00 á afmælisdaginn.

09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (10:26)
09.09 Bubbi byggir (3:39)
09.20 Albertína ballerína (32:39)
09.35 Stebbi strútur (9:13)
09.45 Babar (25:65)
10.09 Gulla grallari (46:53)
10.30 Fræknir ferðalangar (1:26)
10.55 Kastljósið
11.15 Út og suður
11.40 Vélhjólasport
12.00 Gullmót í frjálsum íþróttum
13.50 Landsleikur í fótbolta. Bein útsending frá leik Skota og Færeyinga á
Hampden Park í Glasgow í undankeppni
EM 2004.
15.50 Þolfimi á heimsmælikvarða
16.50 Landsleikur í fótbolta. Upphitun
fyrir leik Íslendinga og Þjóðverja á Laugardalsvelli.
17.20 Landsleikur í fótbolta. Bein útsending frá leik Íslendinga og Þjóðverja
á Laugardalsvelli í undankeppni EM.
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Landsleikur í fótbolta. ÍslandÞýskaland, seinni hálfleikur.
19.25 Lottó
19.30 Fréttir, íþróttir og veður
20.00 Laugardagskvöld með Gísla
20.55 Forseti Bandaríkjanna. (The
American President)Bandarísk bíómynd
frá 1995. Andrew Shepherd, forseti
Bandaríkjanna, er ekkjumaður og veldur
dálitlum pólitískum skjálfta þegar hann
fer að vera með konu á miðju kjörtímabili.
Aðalhlutverk: Michael Douglas, Annette
Bening, Martin Sheen og Michael J. Fox.
22.50 Undir fögru skinni. (Beautiful
Creatures) Bresk bíómynd frá 2001.
Tvær stúlkur sem eiga ofbeldishneigða
kærasta verða óvart öðrum þeirra að bana.
Aðalhlutverk: Rachel Weisz og Susan
Lynch.
00.15 Glæpabrautin. (Way of the Gun)
Bandarísk spennumynd frá 2000. Tveir
smábófar ræna stúlku sem ber barn
glæpaforingja undir belti. Aðalhlutverk:
James Caan, Benicio Del Toro, Ryan
Philippe og Juliette Lewis. e.
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 7. september
09.00
09.01
09.23
09.30

Disneystundin
Otrabörnin (43:65)
Sígildar teiknimyndir (1:42)
Gengið (1:28)

09.54 Morgunstundin okkar
10.00 Kobbi (76:78)
10.07 Sprikla (3:5)
10.15 Ungur uppfinningamaður
10.40 Nýjasta tækni og vísindi
11.00 Vísindi fyrir alla
11.15 Laugardagskvöld með Gísla
12.05 Út og suður (5:5)
12.30 Lífið um borð - Á síldveiðum
13.00 Meistaramót Andvara í hestaíþróttum. Bein útsending frá Kjóavöllum.
16.00 HM í fimleikum 2003
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Plasthringurinn
18.20 Ernst (5:7)
18.30 Linda lærir að synda (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Landshorna á milli. Í Hlöðuvík
á Hornströndum stundar Páll Hersteinsson rannsóknir á íslenska refnum. Á sama
tíma er Vilhjálmur Hjálmarsson í sjóhúsi
afa síns í Mjóafirði að umstafla saltfiski,
en liðsmenn í Björgunarsveit Hafnarfjarðar síga eftir svartfuglseggjum í
Krýsuvíkurbjarg. Í Þernuvík í Ísafjarðardjúpi nýtir Konráð Eggertsson síðan eitt
sérstakasta æðarvarp norðan alpafjalla,
en í Mjóafirði fer Anna Marta Guðmundsdóttir á Hesteyri með kvæði fyrir
kríurnar sínar.
20.30 Synir og elskhugar (1:2) (Sons
and Lovers)Bresk mynd í tveimur hlutum
byggð á sögu eftir D.H. Lawrence. Sagan
gerist í Nottinghamskíri um aldamótin
1900 og segir frá drykkfeldum námumanni, vansælli konu hans og börnum
þeirra. Aðalhlutverk leika Sarah Lancashire, Hugo Speer, James Murray, Rupert
Evans, Esther Hall og Lyndsey Marshal.
22.05 Helgarsportið
22.30 Lóðrétt ást.(Amor vertical) Kúbversk bíómynd frá 1997. Fjölbreytilegar
mannlýsingar frá Havana þar sem ástin
kemur mikið við sögu. Sumar persónanna
eiga við vanda að etja, t.d. síamstvíburarnir sem þrá að verða aðskildir og elskendur sem mæta andstöðu umhverfisins
og grípa því til eigin ráða. Aðalhlutverk:
Sílvia Águila, Aramís Delgado, Susana
Pérez og Jorge Perugorría.
00.10 Kastljósið
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is

ur yfirnáttúrulegum hæfileikum, hann
sér það sem aðrir sjá ekki. Slíkir hæfileikar eru vandmeðfarnir en vitneskja
James gæti t.d. komið lögreglunni að
góðum notum. Það veit rannsóknarlögreglukonan Karen Condrin sem glímir
við dularfull morðmál.Aðalhlutverk: Ted
Danson, Mary Steenburgen, Diane Ladd,
Michael Moriarty, Queen Latifah, Jack
Palance.
22.20 Elling. Norsk gamanmynd með
alvarlegum undirtóni. Í 40 ár hefur Elling
búið undir öruggri handleiðslu móður
sinnar. En svo fellur hún frá og hann
verður að standa á eigin fótum. Elling er
ekki fær um það og er komið fyrir á
stofnun. Þar kynnist hann Kjell Bjarne,
sem einnig á við mörg vandamál að stríða.
Tveimur árum síðar er þeim treyst til að
fóta sig í þjóðfélaginu. Það gengur ekki
áfallalaust en félagarnir eru staðráðnir í
að standa sig. Myndin var tilnefnd til
Óskarsverðlauna á síðasta ári. Aðalhlutverk: Per Christian Ellefsen, Sven Nordin, Marit Pia Jacobsen.
23.45 The Musketeer. (Skyttan) Stórskemmtileg ævintýra- og hasarmynd. Hér
er á ferðinni klassískt ævintýri í nýjum
búningi. Sögusviðið er Frakkland á 17.
öld. Það ríkir ólga í þjóðfélaginu og
margir vilja koma valdhöfunum frá. Hinn
vopnfimi D´Artagnan vill komast í úrvalssveit varðliða við hirðina. Hann er
ekki rekinn áfram af tómri föðurlandsást
því D´Artagnan leitar morðingja foreldra
sinna. Aðalhlutverk: Justin Chambers,
Catherine Deneuve, Mena Suvari, Stephen Rea, Tim Roth.
01.25 Knock off. (Falsarinn) Hörkuspennandi mynd með slagsmálahundinum Jean-Claude Van Damme. Hann á í
stríði við stjórnvöld og fær því til liðs við
sig vin sinn sem er fyrrverandi CIAmaður. Aðalhlutverk: Jean-Claude Van
Damme, Lela Rochon, Rob Schneider,
Michael Fitzgerald.
02.50 Primary Suspect. (Grunaður um
morð) Eiginkona lögreglumannsins
Christians Box féll fyrir hendi morðingja
og hann er staðráðinn í að koma fram
hefndum. Sjálfur er hann í vondum málum eftir að lögregluaðgerð fór illa og
Christian er nú grunaður um morð. Útlitið
er sannarlega dökkt og Christian virðist
ekki líklegur til stórræðanna. Aðalhlutverk: William Baldwin, Brigitte Bako,
Lee Majors.
04.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 6. september

Föstudagur 5. september
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 (16:22)
13.00 Jag (12:25)
13.45 Amazing Race 2 (1:13)
14.30 The Agency (19:22)
15.15 Dawson´s Creek (4:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (12:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
20.00 The Simpsons (10:22)
20.25 George Lopez (21:28)
20.50 Talking to Heaven. (Himnatal)
Hörkuspennandi framhaldsmynd sem
vakti mikla athygli í Bandaríkjunum og
var líkt við stórmyndina Sjötta skilningarvitið, The Sixth Sense. Aðalsöguhetjan
er James Van Praag, maður sem er gædd-

08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Pétur og kötturinn Brandur
11.05 Yu Gi Oh (41:48)
11.25 Making of Daddy Day Care
11.40 Bold and the Beautiful
13.30 Football Week UK
13.55 Save the Last Dance. (Síðasti
dansinn) Sara Johnson er ung stúlka sem
dreymir um að verða balletdansari. Þegar
móðir hennar deyr í sviplegu slysi, neyðist Sara til að flytja úr rólegu hverfi yfir í
gettóhverfi föður síns sem hún hefur
ekki séð í mörg ár. Hún er eini hvíti nemandinn í skólanum og á erfitt með að aðlagast nýju lífi. Þá hittir hún Derek sem
er vinsæll nemandi við skólann og hann
kynnir hana fyrir hipp-hoppi sem hún fer
að stunda í stað balletsins. Með þeim
tekst ástarsamband sem mætir harðri andstöðu hjá báðum aðilum. Aðalhlutverk:
Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry
Washington.
15.45 Afleggjarar - Þorsteinn J.
16.10 Taken (7:10)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2 18.55 Lottó
19.00 Friends (6:24)

19.30 Twins. (Tvíburar) Julius er nánast
fullkomin manneskja. Hann uppgötvar
að hann á tvíbura og ákveður að leita
hann uppi. Hann kemst þó að raun um að
tvíburinn er ansi ólíkur honum! Aðalhlutverk: Arnold Schwarzenegger,
Danny De Vito, Kelly Preston.
21.20 Vanilla Sky. Ein af umtöluðustu
kvikmyndum síðari ára. Þetta er mynd
sem varla er hægt að lýsa í orðum enda
allt í senn; dramatísk, rómantísk og
spennandi. Útgefandinn David Aames
tekur öllu sem sjálfsögðum hlut. Hann er
bráðmyndarlegur og af peningum á hann
nóg. Ástarlífið er fjörugt en svo fer að
gæfan snýr við honum baki og það svo
um munar. Eða er þetta kannski allt saman bara draumur? Aðalhlutverk: Tom
Cruise, Penélope Cruz, Cameron Diaz,
Kurt Russell.
23.35 Fear. (Ótti) Nicole Walker er aðeins 16 ára en hana dreymir um að hitta
þann eina rétta. Þegar hún kynnist David
í villtu teiti þykist hún hafa himin höndum
tekið. Hann er kurteis og hrífandi. Nicole
bregður hins vegar þegar hún kemst að
því að David er ekki allur þar sem hann
er séður. Hann er heltekinn af henni og
við það að missa stjórn á sér. Aðalhlutverk: Mark Wahlberg, Reese Witherspoon, William Petersen.
01.10 The Tailor of Panama. (Skraddarinn í Panama) Dramatísk sakamálamynd með gamansömum undirtóni.
Harry er klæðskeri í Panama. Hann er
með vafasama fortíð en er nú í návígi við
ýmsa valdamikla menn. Andy, breskur
njósnari í ónáð, ákveður að nýta sér aðstöðu Harrys og fær hann til að hlera
samtöl viðskiptavinanna. Andy finnst
kjörið tækfæri til að komast aftur í náðina
hjá yfirboðurum sínum en gleymir einu
mikilvægu atriði. Harry á það til að ýkja
og því er ekki að marka allt sem hann
segir! Aðalhlutverk: Pierce Brosnan,
Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis.
02.55 Save the Last Dance. (Síðasti
dansinn) Sara Johnson er ung stúlka sem
dreymir um að verða balletdansari. Þegar
móðir hennar deyr í sviplegu slysi, neyðist Sara til að flytja úr rólegu hverfi yfir í
gettóhverfi föður síns sem hún hefur
ekki séð í mörg ár. Hún er eini hvíti nemandinn í skólanum og á erfitt með að aðlagast nýju lífi. Þá hittir hún Derek sem
er vinsæll nemandi við skólann og hann
kynnir hana fyrir hipp-hoppi sem hún fer
að stunda í stað balletsins. Með þeim
tekst ástarsamband sem mætir harðri andstöðu hjá báðum aðilum. Aðalhlutverk:
Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry
Washington.
04.45 Friends (6:24)
05.10 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 7. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Mótorsport 2003
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 The Osbournes (9:10)
15.00 Ruby Wax´s Commercial
15.30 Dudley Do-Right
16.50 Strong Medicine (15:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 60 mínútur
19.50 Servants (5:6)
20.45 Taken (8:10)
22.10 The Job (10:19)
22.35 Michael Jackson´s Face.Michael
Jackson þekkja allir. Hann hefur sent frá
sér ótal metsöluplötur en í seinni tíð hefur einkalíf hans vakið meiri athygli en
tónlistin. Einkum er það líkamlegt atgervi
söngvarans sem hefur vakið athygli.
Sögur herma að Michael hafa gengist
undir ótal lýtaaðgerðir en í þessum nýja
þætti er reynt að varpa ljósi á málið. M.a.
er rætt við lækna og sálfræðinga sem
gjörþekkja þetta svið.
23.25 The Talented Mr. Ripley. (Snilligáfa Ripley) Dramatísk kvikmynd um
svik og undirferli. Tom Ripley er ætlað
að koma vitinu fyrir ungan slæpingja,
Dickie Greenleaf, sem kominn er af efnuðu fólki. Sá nýtur lífsins í Evrópu en
Tom á að koma honum aftur heim til
Ameríku. Þeir vingast og tíminn líður.
Ekkert fararsnið er á Dickie enda er Tom
búinn að ákveða að slæpingjanum sé dálítið annað fyrir bestu! Aðalhlutverk:
Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude
Law, Cate Blanchett.
01.40 Tónlistarmyndbönd

www.syn.is
Föstudagur 5. september
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Football Week UK
20.30 Inside Schwartz (9:13)
21.00 Angel´s Dance. (Leigumorðinginn) Lobrutto-fjölskyldan á við tvenns
konar vandamál að stríða. Í fyrsta lagi er
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Sælkerar vikunnar
eru Kristín Oddsdóttir og Kristján Andri Guðjónsson á Ísafirði

Flamberaðar
svartfuglsbringur
Hér kemur góð uppskrift af flamberuðum svartfuglsbringum. Reyndar hefur uppskriftinnni aldrei verið fylgt það nákvæmlega eftir að flamberingin sjálf sé framkvæmd en aðferðin er látin fylgja með fyrir þá sem þora. Nauðsynlegt er
að láta bringurnar ryðja sig í kæliskáp í 7 til 10 daga, annars
verður kjötið seigt. Eins ber að varast að elda þær of mikið,
helst að hafa þær aðeins rauðar í miðjunni.
Í eftirrétt fylgir með uppskrift af súkkulaði-bombu sem
frábær með góðu kaffi.
10-12 svartfuglsbringur
1-1½ dl íslenskt brennivín
villibráðarkrydd
salt og nýmalaður pipar
smjör til steikingar
½ l rjómi
gráðostur, eftir smekk
bláberjasulta, eftir smekk
Skerið kjötið frá beinunum og snyrtið. Kryddið með villibráðarkryddi, salti og pipar og látið standa í 2-3 tíma. Hitið
smjörið á pönnu þar til það er fallega gyllt. Snöggsteikið
bringurnar beggja megin við góðan hita. Þeir sem vilja geta
núna hellt yfir brennivíni og flamberað. Látið bringurnar
krauma í ca ½ til 1 mínútu.
Takið kjötið af pönnunni og lækkið hitann. Hellið rjómanum á pönnuna, bætið út í gráðosti og bláberjahlaupi. Þegar
sósan er tilbúin er kjötið sett út í og soðið við vægan hita í 8
til 10 mínútur.
Berið fram með brúnuðum kartöflum, hrásalati og maísbaunum. Tilvalið er að drekka með Cabernet Sauvignon vín.

Laugardagur 6. september
13.25 EM 2004. Bein útsending frá leik
Makedóníu og Englands í 7. riðli.
15.30 Gillette-sportpakkinn
16.00 Trans World Sport
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (22:24)
20.00 MAD TV
21.00 Game of Death. (Leikur dauðans)
Hasarmynd. Billy Lo gerir það gott en
hann er helsta stjarna bardagamyndanna.
Ekki eru allir ánægðir með velgengni
hans og setið er um líf hans. Eftir morðtilraun berast þær fregnir að Billy sé látinn.
Fréttir af andláti hans reynast stórlegar
ýktar því Billy er bara tímabundið í felum
og ætlar sjálfur að koma fram hefndum á
tilræðismönnunum. Aðalhlutverk: Bruce
Lee, Chuck Norris, Gig Young, Kareem
Abdul-Jabbar.
22.40 Wladimir Klitschko - F. Moli.
00.45 Bad Thoughts.(Vondar hugsanir)
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 7. september
13.50 Wladimir Klitschko - F. Moli.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Mun-

chen í Þýskalandi.
15.50 NFL. Bein útsending.
19.00 US PGA Tour 2003
20.00 European PGA Tour 2003
21.00 Retroactive. (Afturvirkur)
Spennumynd þar sem ferðast er um
tímann. Sálfræðingurinn Karen er hjálparvana á þjóðvegi í Texas þegar skötuhjúin Frank og Rayanne koma aðvífandi. Hún fær að sitja í bifreið þeirra en
sér fljótt eftir þeirri ákvörðun. Parið er
greinilega kolvitlaust og þegar Frank
myrðir Rayanne með köldu blóði þarf
ekki að orðlengja það frekar. En kemst
Karen lífs af úr þessum hildarleik? Aðalhlutverk: James Belushi, Kylie Travis,
Shannon Whirry, Frank Whaley.
22.30 The Confession. (Játningin)
Verjandinn Roy Bleakie reynir að fá
sekan mann til að lýsa yfir sakleysi sínu
vegna morðs á þremur mönnum sem
hann taldi bera ábyrgð á dauða sonar
síns. Takist Roy ætlunarverk sitt bíður
hans góð staða hjá saksóknara en maðurinn stendur fast á sínu og vill taka afleiðingum gjörða sinna. Aðalhlutverk:
Alec Baldwin, Ben Kingsley, Amy Irving.
00.20 Box of Moonlight. (Tunglskinskassinn) Geggjuð nútímasaga um rafmagnsverkfræðinginn Al Fountain sem
hefur umsjón með byggingarframkvæmdum fjarri heimili sínu. Hann er
ábyrgur og áreiðanlegur yfirmaður en
þessir eiginleikar virðast ekki vera til
staðar í fjölskyldulífinu. Þegar byggingarframkvæmdunum er skyndilega hætt
ákveður Al að láta sem hann sé enn þá
að vinna að þeim og stingur af í ferðalag
um Bandaríkin. Aðalhlutverk: John
Turturro, Sam Rockwell, Dermot Mulroney.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

www.s1.is
Föstudagur 5. september
18:30 Hjartsláttur á ferð og flugi (e).
Þar er farið að síga á seinni hlutann á
afar viðburðaríku sumri hjá stöllunum í
Hjartslætti. Þær hafa þeyst um land allt;
allt frá Ísafirði á Seyðisfjörð með viðkomu á Grænlandi og víðar. Hjartsláttur
á ferð og flugi verður á dagskrá fram í
miðjan september.
19:30 Malcolm in the Middle (e)
20:00 Guinness World Records.

300 g suðusúkkulaði
175 g smjör
175 g sykur
6 egg
2 tsk vanilludropar

21:00 Dragnet
22:00 Djúpa laugin. Undanfarin tvö ár
hefur verið auglýst eftir nýju umsjónarfólki hins sívinsæla stefnumótaþáttar með
frábærum árangri. Nokkur pör hafa fengið
að spreyta sig í beinni útsendingu og í
sumar brá svo við að ómögulegt var að
gera upp á milli þriggja efnilegra stjórnenda! Það verða því þrír sundlaugarverðir
sem skiptast á að stefna fólki á óvissustefnumót í beinni útsendingu í vetur og
markmiðið er að búa til fleiri börn!
23:00 The Drew Carey Show (e) Magnaðir gamanþættir um Drew Carey sem
býr í Cleveland, vinnur í búð og á þrjá
furðulega vini og enn furðulegri óvini.
23:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum
og verður Doug að takast á við afleiðingar
uppátækjanna.
00:00 Fastlane (e)
00:50 King Pin (e)

Laugardagur 6. september
14:15 Jay Leno (e)
15:00 Guinness World Records (e)
Heimsmetaþáttur Guinness er eins og
nafnið bendir til byggður á heimsmetabók
Guinness og kennir þar margra grasa.
Þátturinn er spennandi, forvitnilegur og
stundum ákaflega undarlegur. Ótrúleg
afrek fólks af ólíku sauðahúsi eða einfaldlega sauðheimskt fólk.
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 The Wildest Police Videos (e) Í
The World’s Wildest Police Videos eru
sýndar myndbandsupptökur sem lögreglusveitir víða um heim hafa sankað að sér.
Upptökurnar eru engu líkar, enda veruleikinn oftast mun ótrúlegri en skáldskapurinn.
18:00 Dateline (e) Dateline er margverðlaunaður, fréttaskýringaþáttur á dagskrá
NBC sjónvarpsstöðvarinnar í Bandaríkjunum. Þættirnir hafa unnið til fjölda
viðurkenninga og eru nær alltaf á topp 20
listanum í Bandaríkjunum yfir áhorf í
sjónvarpi. Stjórnendur þáttarins eru allir
mjög þekktir og virtir fréttamenn eins og
Tom Brokaw, Stone Phillips og Maria
Shriver.

Krem
250 g suðusúkkulaði
150 ml sýróp
150 ml rjómi
Setjið sýróp og rjóma saman í pott, hitið að suðu og
hrærið vel í. Takið af hellunni, setjið súkkulaðið útí í bitum
og hrærið vel í, þar til súkkulaðið er bráðið. Hellið kreminu
yfir kökuna og kælið. Berið hana með með ís eða rjóma

Syndsamleg súkkulaðikaka

fyrrverandi endurskoðandinn þeirra kominn í vitnavernd ríkisins og hótar þeim
öllu illu og í öðru lagi er leigumorðinginn
þeirra dauður. Tony dreymir um að verða
nýi leigumorðinginn í fjölskyldunni og
er því sendur til L.A. til að læra af meistara
leigumorðingjanna en ekki fer þjálfunin
á þann veg sem fjölskyldan hafði gert
ráð fyrir. Aðalhlutverk: James Belushi,
Sheryl Lee, Kyle Chandler.
22.40 Razor Blade Smile. (Hárbreitt
bros) Hryllingsmynd um ódauðlega
konu, Lilith Silver, sem starfar sem leigumorðingi. Scotland Yard er á hælum
hennar en þar á bæ hafa menn aldrei áður
glímt við afbrotamann eins og Lilith
Silver. Aðalhlutverk: Eileen Day, Christopher Adamson, Jonathan Coote.
00.20 Crying Freeman. (Frelsinginn)
Þessi spennumynd er byggð á sagnahefð
asískra þjóða um réttlæti, græðgi og
hefnd. Myndin fjallar um leigumorðingjann Joe sem vinnur fyrir kínversku mafíuna. Ung kona verður vitni að aftöku
sem leigumorðinginn stóð fyrir og reynir
faðir fórnarlambsins að nota stúlkuna
sem tálbeitu til að lokka morðingjann
fram. Aðalhlutverk: Rae Dawn Chong,
Mark Dacascos, Julie Condra.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Súkkulaði og smjör er brætt í potti við vægan hita. Takið
það síðan af hellunni og látið kólna en hrærið oft í á meðan.
Þeytið eggjarauðurnar mjög vel saman ásamt helmingnum
af sykrinum. Hrærið súkkulaðiblöndunni saman við með
sleikju ásamt dropunum. Þeytið eggjahvíturnar til hálfs og
blandið saman við, í skömmtum, afganginum af sykrinum
þar til hvíturnar stífna. Blandið eggjahvítunum varlega
saman við deigið með sleikju.
Hellið í tvö meðalstór form klædd með bökunarpappír
eða eitt stórt. Bakið í u.þ.b. 35 til 45 mínútur. Takið kökuna
úr forminu þegar hún er orðin köld. Kakan fellur í miðjunni.

Kristín skorar á samstarfskonu sína og hennar mann,
Guðrúnu Karlsdóttur og Þröst Óskarsson á Ísafirði að
koma með eitthvað krassandi í næstu viku.

19:00 According to Jim (e)
19:30 The King of Queens (e)
20:00 Malcolm in the Middle
20:30 Everybody Loves Raymond
Bandarískur gamanþáttur um hinn
seinheppna fjölskylduföður Raymond,
Debru eiginkonu hans og foreldra sem
búa hinumegin við götuna Ray bjargar
Debru ekki þegar hún er næstum köfnuð.
Menn gera grín að honum hægri vinstri
og eru almennt sammála um að hann sé
lítilsmegnugur. Hann reynir að taka betur
eftir.
21:00 Law & order: Criminal Intent
21:40 Baby Bob (e)
22:00 Law & Order SVU (e) Bandarískir sakamálaþættir með New York
sem sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í
fyrri hlutanum 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.
22:50 Traders (e) Í kanadísku framhaldsþáttaröðinni 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 Jay Leno (e) Jay Leno er ókrýndur konungur spjallþáttanna. Leno leikur
á alls oddi í túlkun sinni á heimsmálunum
og engum er hlíft. Hann tekur á móti
góðum gestum í sjónvarpssal og býður
upp á góða tónlist í hæsta gæðaflokki.
00:30 Jay Leno (e)
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14:15 Jay Leno (e)
15:00 Listin að lifa (e)Gordon Gourmet
í „Follow that Food” og Amanda Pays í
„Breathing Room” leiða áhorfendur um
völundarhús vandaðrar hönnunar og veglegra kræsinga. Þættirnir voru á dagskrá
í vetur og vöktu verðskuldaða athygli.
15:30 Listin að lifa (e)
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann Amy

Gray og við fáum að njóta þess að sjá
Amy, Maxine, Peter og Vincent kljást
við margháttuð vandamál í bæði starfi
og leik.
17:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
Elín María Björnsdóttir hefur umsjón
með hinum sívinsæla Brúðkaupsþætti,
sem er á dagskrá SKJÁSEINS á þriðjudagskvöldum, þriðja sumarið í röð.
18:00 Law & Order (e) Bandarískir
sakamálaþættir með New York sem
sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í fyrri
hlutanum 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 Fastlane (e)
20:00 Keen Eddie
21:00 Practice. Margverðlaunað lagadrama framleitt af David E. Kelley sem
fjallar um líf og störf verjendanna á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen Gamble sem er jafn umfram um að
koma skjólstæðingum verjendanna í
fangelsi og þeim er að hindra það.
22:00 Traders. Í kanadísku framhaldsþáttaröðinni 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...
23:00 Dragnet (e)
23:50 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
Þar er farið að síga á seinni hlutann á
afar viðburðaríku sumri hjá stöllunum í
Hjartslætti. Þær hafa þeyst um land allt;
allt frá Ísafirði á Seyðisfjörð með viðkomu á Grænlandi og víðar. Hjartsláttur
á ferð og flugi verður á dagskrá fram í
miðjan september.
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Ertu hikandi að
ferðast vegna
hryðjuverka í
heiminum?
Alls svöruðu 272.
Já sögðu 60 eða 22%
Nei sögðu 212 eða 78%

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

Gerist
áskrifendur
í síma 456 4560
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35.PM5

spurningin

18.4.2017, 11:41

15

ÓHÁÐ

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Stofnað 14. nóvember 1984
• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang: bb
@ bb
.is • Verð kr. 250 m/
1984•
bb@
bb.is
m/vvsk

Jón Guðbjartsson útgerðarmaður á förum frá Bolungarvík?

Búinn að fá nóg af stuðningi
bæjarins við smábátaútgerðina
„Bærinn hefur dregið taum
smábátamanna og ég er búinn
að fá nóg“, segir Jón Guðbjartsson, útgerðarmaður og
bifvélavirki í Bolungarvík.
Hann hefur ritað bæjaryfirvöldum bréf þar sem hann
greinir frá þeim fyrirætlunum
sínum að flytja úr bænum, láti
bæjaryfirvöld ekki af gagnrýnislausum stuðningi við
málflutning smábátaútgerða.
Jón segir málflutninginn
ganga út á það eitt að taka
fiskveiðiheimildir frá stærri
bátum og afhenda þær smábátaútgerðum.
Birnir ehf, útgerðarfyrirtæki
Jóns Guðbjartssonar og fjölskyldu hans, gerir út Gunnbjörn ÍS 302 sem 163 tonna
togbátur og stærsta skipið sem
er skráð með heimahöfn í Bolungarvík. Aflaheimildir
Gunnbjarnar eru rúmlega 484
þorskígildistonn fyrir næsta
fiskveiðiár.
„Ef bæjaryfirvöld ætla að
halda áfram að berjast fyrir
því að atvinnuréttindi sem ég

hef verið að kaupa til mín, og
þá til bæjarins í leiðinni, verði
tekin af mér og afhent öðrum,
þá er ég farinn. Ég get ekki
unnið í slíku umhverfi. Þeir
sem þekkja til mín vita að ég
er ekki að segja svona hluti
nema ég ætli að standa við þá.
Ég er ekki að skrifa hótunarbréf heldur einfaldlega segja
frá því hvernig hlutirnir eru
frá mínum bæjardyrum séð“,
segir Jón.
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, segir
Súðvíkinga bjóða Jón Guðbjartsson velkominn í hreppinn með allt sitt hafurtask,
ákveði hann að flytja. Ómar
segir sveitarstjórnarmenn í
Súðavík ekki tilbúna til að
skrifa upp á kröfur smábátasjómanna um línuívilnun en
þeir hafi ítrekað óskað eftir
því að hreppsnefndin ályktaði
um málið.
„Við munum ekki að skipa
okkur á bekk með þeim sem
sækjast eftir línuívilnun. Eins
og Jón Guðbjartsson hefur

Vestfirðir

Júlíus með
þriðja mesta
kvótann

Jón Guðbjartsson við bát sinn, Gunnbjörn ÍS 302.
réttilega bent á, þá miðar hún félagsins fólk og fyrirtæki.
að því að sækja sneið af köku „Því viljum við gæta sem
annarra útgerða. Ef til þess mests hlutleysis í sjávarútkemur að Jón þurfi að yfirgefa vegspólitíkinni og leggjumst
sinn heimastað, þá bjóðum við ekki í skotgrafir með einstaka
honum pólítískt hæli hér“, fylkingum.“
segir Ómar Már.
Ómar segir enga báta í
Hjá Súðavíkurhreppi er Súðavík geta notið góðs af
framundan, að sögn Ómars, línuívilnun. Til umræðu hefur
mikið átak í að laða til sveitar- verið að fella niður byggða-

kvóta og taka upp línuívilnuna
í hans stað. Ómar segir að þótt
Súðvíkingum hafi ekki verið
veittur byggðakvóti til þessa,
þá gætu þeir misst möguleikann á að sækja um úthlutun í
framtíðinni ef línuívilnun yrði
tekin upp.
– kristinn@bb.is

Júlíus Geirmundsson ÍS
270 á Ísafirði, frystitogari
Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í Hnífsdal, er
þriðji hæstur íslenskra
fiskiskipa við úthlutun
aflaheimilda á komandi
fiskveiðiári með 6.341
þorskígildistonn.
Hæstur er Arnar HU með
6.898 tonn og síðan kemur
Kaldbakur EA með 6.509
tonn. Þrjú kvótahæstu
skipin skera sig nokkuð úr.
Í fjórða sæti er Snorri
Sturluson VE með 4.762
tonn og síðan eru mörg
skip þar fyrir neðan á
svipuðu róli. Páll Pálsson
ÍS 102 í Hnífsdal, ísfisktogari HraðfrystihússinsGunnvarar, er sextándi í
röðinni með 4.088 tonn.
– hlynur@bb.is

Kajakræðarar fóru út með Stigahlíð á móti Kjartani og
fylgdu honum til hafnar.

Bolungarvík

Nauðgunarkæra
látin niður falla
Mál gegn þremur piltum
sem voru kærðir fyrir kynferðislega misneitingu á stúlku um tvítugt í samkvæmi í
Bolungarvík aðfaranótt 13.
júlí sl. hefur verið látin niður
falla af hálfu ríkissaksóknara.
Mennirnir neituðu allir
sök en töluvert mörg vitni
sáu aðdraganda verknaðar
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og kringumstæður. Þóttu
niðurstöður rannsóknar ekki
gefa tilefni til að aðhafast
meira í málinu. Málsaðilar
eru allir um tvítugt. Verknaðurinn átti að hafa átt sér
stað í heimahúsi í Bolungarvík en ákærandi bar að vegna
ölvunar hafi hún ekki getað
spornað við honum.
– kristinn@bb.is
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Fjölmenni fagnaði Kjartani við komuna til Bolungarvíkur.

Róður Ísfirðingsins Kjartans J. Haukssonar umhverfis Ísland

Bolungarvík fyrsti áningarstaðurinn
Kjartan J. Hauksson kafari
frá Ísafirði renndi síðdegis á
laugardag inn í Bolungarvíkurhöfn á árabáti sínum, Rödd
hjartans. Bolungarvík var
fyrsti viðkomustaður hans á

ferðinni kringum landið. Þar
tóku bæjarstjórn Bolungarvíkur, Sjálfsbjargarfélagar og vinir á móti honum með viðhöfn.
Kjartan hafði þá lagt að baki
tæplega 200 sjómílur frá því

hann lagði af stað úr Reykjavíkurhöfn 21. ágúst. Það er að
öllum líkindum Íslandsmet,
því ekki er vitað um að annar
maður hafi áður róið svo langa
vegalengd einn á báti við
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Íslandsstrendur. Kjartan hélt
kyrru fyrir í Bolungarvík fram
yfir helgi þar sem illa viðraði
til ferðar yfir Ísafjarðardjúp
og fyrir Hornstrandir.
– bb@bb.is

