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Þann næsta sem segir „don’t
worry“ ætla ég að lemja
Flosi Arnórsson stýrimaður frá Ísafirði í viðtali í miðopnu
Eigendaskipti hjá verktakafyrirtækinu Ágústi og Flosa ehf. á Ísafirði

Ný kynslóð tekur við rekstrinum
„Ágúst Gíslason og Flosi
Kristjánsson tilkynna að eigendaskipti hafa orðið að félaginu. Björgmundur Örn
Guðmundsson og Torfi Jóhannsson eru nýir eigendur og
yfirtaka rekstur félagsins frá
1. september 2003. Engin
breyting verður á starfsmannahaldi. Undirritaðir þakka viðskiptavinum félagsins fyrr og
nú fyrir traust og góð við-
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skipti“, segir í tilkynningu
stofnenda verktakafyrirtækisins Ágústs og Flosa ehf. og
eigenda fram að þessu til viðskiptavina.
Samkomulag um eigendaskiptin var undirritað á sunnudag. Björgmundur Örn segir
málið eiga um tveggja mánaða
aðdraganda en hvorki viðskiptavinir né starfsmenn fyrirtækisins eigi að finna fyrir

1

Fyrrverandi og núverandi
eigendur Ágústs og Flosa
ehf., þeir Ágúst, Flosi, Torfi
og Björgmundur.
eigendaskiptunum. „Þeirra
mun mest gæta í skráningum

hjá Hagstofunni en segja má
að ný kynslóð sé að taka við.“
Björgmundur Örn hefur
unnið sem sjálfstæður verktaki
að undanförnu. Hann lærði
smíðar hjá Ágústi og Flosa og
starfaði hjá fyrirtækinu um
tíma eftir að hann lauk námi í
byggingatæknifræði. Torfi er
starfsmaður Íslenskra verðbréfa á Ísafirði.
Ágúst Gíslason hefur verið

framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Aðspurður segist hann
reikna með að starfa við það
áfram, að minnsta kosti fyrst
um sinn. „Ég er nú varla farinn
að hugsa svo langt. Ætli við
Björgmundur höfum bara ekki
skóskipti, ég fái hjá honum
skóna með stáltánni en láti
hann hafa spariskóna í staðinn“, sagði Ágúst.
– kristinn@bb.is
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Slæm afkoma hjá Lífeyrissjóði Bolungarvíkur

Réttindi lífeyrisþega skert
en stjórnarlaun hækkuð
Um þessar mundir er að
koma til framkvæmda skerðing lífeyrisréttinda sem ákveðin var á ársfundi Lífeyrissjóðs
Bolungarvíkur í vor. Jafnframt
var ákveðið að hækka þóknun
stjórnarmanna um 8%.
Ákveðið var að skerða
réttindi sjóðsfélaga um 6,67%
auk þess sem lífeyristökualdur
var hækkaður úr 65 árum í 67
ár. Þessi ákvörðun var tekin í
kjölfar slæmrar afkomu sjóðsins á síðasta ári. Þá varð 7,5%
rýrnun á heildareignum hans,
sem í árslok námu um tveimur
milljörðum króna.
Samkvæmt heimildum
blaðsins mun þessi slæma
afkoma skýrast að stærstum
hluta af slæmri útkomu í erlendum fjárfestingum sjóðsins. Um þá hlið fjárfestina er
sjóðurinn með samning við
Kaupþing-Búnaðarbanka.
Um innlenda hlið ávöxtunar
sjóðsins er samningur við
Sparisjóð Bolungarvíkur og
var útkoma þess hluta mun
betri, að sögn stjórnarmanna
sem rætt var við. Samkvæmt
tryggingafræðilegri úttekt sem
sjóðurinn lét gera varð ekki
hjá því komist að fara fyrr-

greinda skerðingarleið. Einnig
hefur komið fram sú skoðun
að hækkun réttinda um 10%
sem átti sér stað fyrir nokkrum
árum hafi verið ótímabær.
Samkvæmt lögum um starfsemi lífeyrissjóða þurfa að
minnsta kosti 800 manns að
greiða til sjóðs í mánuði hverjum til þess að hann haldi fullgildu starfsleyfi. Í dag munu
greiðendur í Lífeyrissjóði Bolungarvíkur vera ríflega 500
eða langt undir þeim mörkum
sem lög segja til um.
Lífeyrissjóðir sem þannig
er komið fyrir hafa um tvennt
að velja. Annars vegar að sameinast öðrum sjóði eða ganga
til samstarfs við annan sjóð til
áhættudreifingar og hins vegar
að kaupa vátryggingarvernd
hjá tryggingafélögum. Fyrir
nokkrum árum hófst samstarf
Lífeyrissjóðs Bolungarvíkur
og Lífeyrissjóðs Rangæinga
um áhættudreifingu og uppfylla því báðir þessir sjóðir
ákvæði laganna um fjölda
greiðenda. Ástæða þess að Lífeyrissjóður Rangæinga var
valinn á sér skýringar í áhættudreifingunni. Í þeim sjóði er
samsetning starfa önnur, með-

Smábátahöfnin í Bolungarvík.
al annars lágt hlutfall í sjávar- því okkur fer fækkandi og
útvegi en hátt í landbúnaði.
meðallaun hafa verið að
Þrátt fyrir að Lífeyrissjóður lækka.“
Bolungarvíkur uppfylli með
Það hefur vakið athygli, að
þessum samningi ákvæði laga á sama tíma og réttindi sjóðser áhugi meðal stjórnarmanna félaga voru skert var ákveðið
að skoða nánara samstarf eða að hækka laun stjórnarmanna.
sameiningu við aðra sjóði. Voru þau hækkuð um 8% eða
„Okkur ber skylda til að horfa úr 115.000 krónum á ári í
á þessi mál með opnum huga 125.000 krónur á ári. „Laun

stjórnar höfðu staðið í stað í
nokkur ár og því var tillaga
um hækkun lögð fram“, sagði
einn stjórnarmanna í samtali
við blaðið.
Formaður stjórnar Lífeyrissjóðs Bolungarvíkur er Einar
Jónatansson og varaformaður
Lárus Benediktsson.
– hj@bb.is

Hnífsdalur

Réttað í Hraunsrétt
Réttað var í Hraunsrétt í
Hnífsdal á laugardag og
þótti ganga vel að sækja fé
á fjall. Smalað var í Seljadal á Óshlíð á föstudag en
gengið var í Hnífsdal á
laugardagsmorgun. Fóru
gangnamenn í þremur
hópum frá Reiðhjallavirkjun í Bolungarvík og
inn Hnífsdal beggja vegna.
Veður var nokkuð þung-

búið fyrri part dags og
rakt í lofti en létti til þegar
á leið. Dregið var í dilka
eftir hádegi í prýðisveðri
og gekk drátturinn greiðlega. Réttirnar vekja jafnan athygli unga fólksins
sem liggur ekki á liði sínu
og nýtur þess að fá að taka
þátt í atganginum.
– kristinn@bb.is
Fólk og fé í Hraunsrétt í Hnífsdal.

RITSTJÓRNARGREIN

Lærum af reynslunni
„Þetta er gífurlegur harmleikur. Þetta virðist óraunverulegt, svona lagað
getur ekki gerst og má ekki gerast“, sagði Göran Persson, forsætisráðherra
Svíþjóðar, eftir árásina á Önnu Lindh, utanríkisráðherra Svíþjóðar, sem leiddi
til dauða hennar á þeim örlagadegi í sögu þjóða, sem 11. september virðist
orðinn.
Nei, þetta má ekki gerast. Engu að síður hefur það gerst oft áður. Abraham
Lincoln, forsetinn sem með einarðri afstöðu sinni þvoði smánarblett þrælahaldsins af bandarísku þjóðinni, féll fyrir byssukúlu ofstækisfulls Suðurríkjamanns, sem sætti sig ekki við afnám sérréttinda sem hann hafði haft til að kúga
meðbræður sína. John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, umbótasinni í félags- og mannréttindamálum, myrtur 1963. Trúi því hver sem trúa vill að Lee
Harvey Oswald hafi verið þar einn að verki þótt opinberlega sé svo látið heita.
Róbert Kennedy, drepinn innan fimm ára frá því að John var myrtur. Olof
Palme, forsætisráðherra Svíþjóðar, skotinn til bana er hann ásamt konu sinni
var á heimleið að kvöldlagi frá kvikmyndahúsi í febrúar 1986. Morðingi Palmes gengur laus. Og nú Anna Lindh, einn virtasti stjórnmálamaður Svía, sem

óhikað gekk braut Palmes fyrir opnu samfélagi, þar sem stjórnmálamenn gætu lifað venjulegu
lífi líkt og óbreyttir borgarar og fyrir samvinnu ólíkra þjóða með drauminn um frið og fegurri
heim að leiðarljósi; friðarsinni í bestu merkingu þess orðs. Gleymum heldur ekki skara hinna
óþekktu, sem látið hafa lífið með einum eða öðrum hætti fyrir það eitt að hafa borið í brjósti
frelsið, dýrmætustu eign sérhvers manns, og löngunina til að lifa mannsæmandi lífi.
Eðlilega vakna margar spurningar við atburð eins og morðið á Önnu Lindh. Undir slíkum
kringumstæðum verðum við að gæta að spyrja ekki einungis hvað sé til varnar slíkum atburðum
heldur einnig hverjar orsakirnar þeirra kunni að vera.
Látum ekki svar okkar við hættunni af fjölgun geðsjúkra á götum úti vera „gangandi
rimlabúr“ vopnaðra lífvarða. Það hlýtur að vera umhugsunarefni hvort ríkum og siðmenntuðum
þjóðum, sem svo eru kallaðar, færi ekki betur að bregðast við á annan og mannlegri hátt. Leitum
að rótinni, sem vaxandi hatur og hefnigirni, einn helsti óvinur mannkynsins í dag, gæti verið
sprottið af.
Íslendingar eru áreiðanlega ekki handgengnir því að einangra stjórnmálamenn frá daglegu
lífi.
Lærum af reynslunni þótt döpur sé.
s.h.
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Stórfundur Eldingar vill að Alþingi samþykki línuívilnun án tafar

Einar Oddur segir að forsætisráðherra sé maður orða sinna
– Kristinn H. Gunnarsson ber sjálfur fram frumvarp ef stjórnarfrumvarp kemur ekki fram
Á fjórða hundrað manns
sóttu fund Smábátafélagsins
Eldingar á norðanverðum
Vestfjörðum sem haldinn var
á sunnudag í íþróttahúsinu á
Torfnesi á Ísafirði og bar yfirskriftina „Orð skulu standa“.
Á fundinn komu allir þingmenn Norðvesturkjördæmis
utan Magnúsar Stefánssonar.
Ekki var annað að heyra á
þingmönnunum en þeir væru
sammála um að vinna línuívilnun brautargengi þó að
stjórnarandstöðuþingmennirnir hafi í máli sínu lagt áherslu
á að þeir vildu fara aðrar leiðir
í fiskveiðistjórnun en nú væri
viðhöfð.
Í lok fundarins var samþykkt ályktun þar sem skorað
var á Alþingi að samþykkja
línuívilnun án tafar og tryggja
að hún komi til framkvæmda
eigi síðar en 1. nóvember. Þar
var þess einnig krafist að lágmarksfjöldi sóknardaga hjá
dagabátum yrði lögfestur.
Eftir setningarávarp Guðmundar Halldórssonar, formanns Eldingar fluttu sjö
framsögumenn ræður sínar.
Halldór Halldórsson bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ reið á vaðið. Hann sagðist mæla sem
einstaklingur en vísaði til samþykkta Ísafjarðarbæjar og annarra sveitarfélaga á Vestfjörðum um stuðning við línuívilnun sem fram kæmu í byggðaáætlun Vestfjarða frá árinu
2002 og hefðu verið ítrekaðar
í samþykkt Fjórðungsþings
Vestfirðinga á sama ári.
Halldór sagði línuívilnun
fyrir dagróðrabáta ekki beint
gegn öðrum útgerðum í bænum heldur væri verið að fara
málamiðlunarleið. Mikilvægt
væri að auka skilning milli

útgerðarflokka og draga úr
þeirri togstreitu sem nú ríkti.
Vissar útgerðir hefðu kerfisbundið leitað uppi lausan
kvóta og fært frá mörgum
byggðarlögum. Þannig hefðu
þessi fyrirtæki komið óorði á
kvótakerfið.
Jón Bjarnason, þingmaður
Vinstri grænna, sagði þá sérkennilegu stöðu komna upp í
sjávarbyggðunum, að jafvel
þótt atvinnuástand væri blómlegt ylli núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi óvissu um
framtíðina sem hamlaði fólki
frá því að kaupa sér eignir og
setjast niður. Hann sagði þúsundir tonna bolfisks fara forgörðum, t.d. sem meðafli við
flottrollsveiðar, og enda í
bræðslu. Því þætti honum einkennilegt hversu mikið væri
rifist um mun minni afla í
tengslum við byggðakvóta og
línuívilnun.
Kristinn H. Gunnarsson,
Framsóknarflokki, sagði að ef
ekki kæmi fram stjórnarfrumvarp um línuívilnun myndi
hann, hugsanlega ásamt fleirum, flytja slíkt frumvarp sjálfur. Hann sagðist líta svo á að
línuívilnun fyrir dagróðrabáta
afmarkaðist ekki eingöngu við
smábáta heldur við útgerðarformið. Þannig myndu öllum
línuveiðurum sem stunduðu
dagróðra og beittu í landi gefast kostur á henni. Ennfremur
sagðist hann vilja sjá útvíkkun
á línuívilnun í framtíðnni svo
hún næði einnig til skipa með
beitningarvélar en þá þyrfti
að setja hámark á það magn
afla sem ívilnunin næði til.
Jóhann Ársælsson, Samfylkingu, sagði það illa ásættanlegt að sjávarbyggðirnar
þyrftu að leita á náðir ríkis-

Á fjórða hundrað manns mættu til fundarins sem haldinn var í íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði.
stjórnar með bænaskjal. Festa íslenska síldarstofninum. tuttugu ára valdaferli Davíðs æti í sjónum. Hann sagði eftirþyrfti eignarrétt þjóðarinnar á Samtals næmu þessar heim- hafi andstæðingar hans leitað tektarvert að áður en ýsa hafi
auðlindinni í sessi og aflétta ildir 80 þúsund þorskígildis- logandi ljósi að þeim tilvikum verið kvótasett hjá smábátum
einokun á henni.
tonnum á yfirstandandi fisk- þar sem sýna mætti fram á að hafi trillukarlar verið vændir
Guðjón Arnar Kristjánsson, veiðiári. Í krafti þessara úthlut- borgarstjórinn og síðar forsæt- um ofveiði á stofninum. Nú
formaður Frjálslynda flokks- ana hafi þeir getað keypt aukn- isráðherrann væri ekki maður hins vegar væru allir útgerðarins, sagði grátkór Landssam- ar veiðiheimildir innan lög- orða sinna en þeim hafi aldrei flokkar að uppskera vöxt
bands íslenskra útvegsmanna sögunnar.
orðið ágengt.
stofnsins og hefðu aflaheimhefja upp raust sína í hvert
Einar Oddur Kristjánsson,
Snorri Sturluson á Suður- ildir tvöfaldast úr 35 þúsund
sinn sem talið bærist að línu- Sjálfstæðisflokki, sagði fund- eyri mælti fyrir hönd smábáta- tonnum í 70 þúsund nú.
ívilnun. Félagsmenn í LÍÚ armenn geta verið bjartsýna á sjómanna og sagði línu- og
Árni Snævarr, fyrrum fréttahefðu á undanförnum árum að línuívilnun næði fram að handfæraveiðar vistvænar. maður á Stöð 2, stýrði fyrirfengið auknar veiðiheimildir ganga. Davíð Oddsson hafi á Þær veiddu jafnt úr stofnunum spurnartíma. Bárust fjölmargí úthafskarfa, rækju á Flæmska fundi á Ísafirði sagt að hann með tilliti til aldurs fisksins ar spurningar úr sal og urðu
hattinum, þorski í Barentshafi, sæi ekkert því til fyrirstöðu að og helst biti hann á þegar fisk- líflegar umræður.
kolmunna og síld úr norsk- hún kæmist á þegar í haust. Á urinn væri svangur og því lítið
– kristinn@bb.is

Guðmundur Halldórsson, formaður Smábátafélagsins Eldingar í ræðustól.

Þingmennirnir Guðjón Arnar Kristjánsson, Einar Oddur Kristjánsson og Jón Kristjánsson.
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Rainbow Warrior siglir inn lognblíðan Pollinn á Ísafirði.

Flaggskip Grænfriðunga, Rainbow Warrior sótti Ísafjörð heim í síðustu viku

Konráð og félagar fjarri góðu gamni
Flaggskip Grænfriðunga, Rainbow Warrior,
sigldi inn á bátahöfnina á
Ísafirði í blíðskaparveðri
á þriðjudagsmorgun í síðustu viku. Skipverjar sem
eru tuttugu talsins voru
komnir til þess að kynna
sjónarmið samtakanna í
náttúruverndarmálum og
þá sérstaklega í hvalveiðimálum en skip
Konráðs Eggertssonar,
Halldór Sigurðsson ÍS
14, sem er fengsælasta
hvalveiðiskip Íslendinga,
er gert út frá Ísafirði eins
og kunnugt er. Rainbow
Warrior lagðist upp að
sama bryggjukanti og
skipverjar á Halldóri
Sigurðssyni eru vanir að
athafna sig á. Konráð og
áhöfn hans á Halldóri eru
hins vegar fjarri góðu
gamni á Ísafirði eða á
hrefnuveiðum fyrir norðan land meðan Grænfriðungar spókuðu sig á Ísa-

firði. Áhugamenn um gömul
skip segja að upphaflega hafi
Rainbow Warrior verið
skoskur togari. Ef það er rétt
virðist ekki ósennilegt að
einhvern tímann hafi skipið
siglt inn á Ísafjarðarhöfn til
að leita vars fyrir illviðri.
Ekki væri heldur ólíklegt að
einhverju sinni hafi skipið
dregið fisk úr sjó við Íslandsstrendur, hvort heldur
það hafi verið á löglegan eða
ólöglegan hátt. Að þessu
sinni kemur skipið í blíðu og
með friði til að kynna
málstað náttúruverndarmanna. Nokkur hópur
manna tók á móti Rainbow
Warrior við komuna til Ísafjarðar. Flestir voru það erlendir fréttamenn sem fylgjast grannt með för skipsins
kringum Ísland. Á skipinu er
borði þar sem skilmerkilega
er greint frá boðskap skipverja: Veljið ferðamennsku,
ekki hvalveiðar. Meðal
þeirra sem fyrstir komu til

Ísfirsk ungmenni á kajanum við Rainbow Warrior í Ísafjarðarhöfn.
að skoða skipið voru nemHildar Halldórsdóttur líf- fyrir áhöfn skipsins og þágu
endur í líffræði í Menntafræðings. Einnig komu að því loknu góðgæti. Rainskólanum á Ísafirði og voru
leikskólabörn af Sólborg á bow Warrior hélt frá Ísafirði
þeir í fylgd kennara síns,
Ísafirði um borð og sungu
á miðvikudag og voru skip-

verjar ánægðir með
móttök-urnar sem þeir
fengu á Ísafirði.
– hj@bb.is

Berøy (áður Hekla)
landaði rækju á Ísafirði

Ingi þór bæjarfulltrúi
í Ísafjarðarbæ í leyfi

Norska flutningaskipið Barøy landaði fyrir stuttu 170
tonnum af iðnaðarrækju á Ísafirði sem fór til vinnslu hjá
Miðfelli. Áður hafði skipið landað um 300 tonnum af
iðnaðarrækju í Bolungarvík sem unnin var hjá Bakkavík
hf. Glöggir skipaáhugamenn tóku eftir því að þarna var
á ferðinni Hekla sem var eitt af síðustu skipum Ríkisskipa en þau voru seld til Noregs fyrir um áratug. Áður
en Ríkisskip lögðu upp laupana var Hekla í strandflutningum kringum Ísland og því tíður gestur í Ísafjarðarhöfn. – kristinn@bb.is

Á bæjarstjórnarfundi í Ísafjarðarbæ í síðustu viku var
Inga Þór Ágústssyni bæjarfulltrúa (D) að eigin ósk veitt
tímabundið leyfi „í að minnsta kosti eitt ár“ frá störfum í
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Bryndís Birgisdóttir á Suðureyri var kjörin formaður íþrótta- og æskulýðsnefndar
í stað Inga Þórs og jafnframt var Jón Hálfdán Pétursson
kosinn nýr varamaður í nefndinni. Ingi Þór Ágústsson
skipaði fjórða sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ en flokkurinn fékk fjóra menn kjörna í kosningunum í fyrravor. – hj@bb.is
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Barøy, áður Hekla. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Orkubú Vestfjarða leggur háspennulínu um Seljalandsmúla

Ísfirskur búnaður
notaður til verksins

Orkubú Vestfjarða leggur nú
nýja háspennulínu í gegnum
leiðigarðinn undir Seljalandsmúla, frá endastöð innan leiðigarðs að aðveitustöð við
Stóruurð. Háspennulína er
dregin af stórum keflum sem
komið er fyrir í sérsmíðuðum
búnaði á vörubílspall.
Sigurlaugur Baldursson,

bifreiðastjóri, og Óli Reynir
Ingimarsson, vélsmiður,
hönnuðu búnaðinn sérstaklega
til verksins og er hann smíðaður hjá Óla Reyni í Vélsmiðjunni Þristi á Ísafirði. Sigurlaugur segir háspennukeflin
vega um fimm tonn en hann
geti auðveldlega notað búnaðinn til að halda allt að tólf

tonna keflum á bíl sínum.
Á föstudag voru starfsmenn
Orkubúsins að leggja háspennulínuna innan við fjölbýlishúsin við Múlaland. Þar
höfðu þeir grafið skurð til að
leggja hana í. Sigurlaugur ók
með háspennukeflið en Reynir
Helgason frá Orkubúinu gekk
á eftir og stjórnaði krana á

vörubílnum sem stýrði línunni
á sinn stað.
Sigurlaugur segir samskonar búnað en mun minni
hafa verið notaðan til að leggja
rafmagn í Vestjarðagöngin en
aðferðin hafi alfarið verið
þróuð af heimamönnum.
– kristinn@bb.is
Sigurlaugur og Óli Reynir fyrir framan nýja búnaðinn.

Lagt af stað með háspennulínuna.

Golfklúbburinn Gláma

Fór holu í höggi
Jóhannes Oddur Bjarnason, félagi í Golfklúbbnum
Glámu á Þingeyri, náði
draumahöggi golfmanna er
hann fór holu í höggi á 7.
braut á Keilisvellinum í
Hafnarfirði fyrir stuttu.
Brautin er 140 metra löng

Höfuðstöðvar Hraðfrystihússins Gunnvarar við Hnífsdalsbryggju.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í Hnífsdal

og var leiðindarigning þegar
atvikið átti sér stað. Jóhannes sem er með 29 í forgjöf
hlýtur að launum inngöngu
í Einherjaklúbbinn en svo
heitir félagsskapur þeirra
sem farið hafa holu í höggi.
– kristinn@bb.is

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar

Áttunda hæsta kvótafyrirtækið Nýr leikmaður

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf
er í áttunda sæti yfir kvótahæstu útgerðir landsins þegar
bæði er tekið tillit til aflaheimilda á Íslandsmiðum og á úthafsmiðum. Heildarkvóti félagsins eru 14.197 þorskígildistonn sem gerir 3,07% af
heildaraflaheimildum íslenskra útgerða. Þetta kemur fram í
samantekt Fiskifrétt.

Í fyrsta sæti listans með
langmestan kvóta trónir Samherji með 39.878 þorskígildistonn eða 8,61% af heildinni.
Ef kvótahæstu útgerðirnar eru
skoðaðar með tilliti til aflaheimilda á heimamiðum er
HG enn í 8. sæti en ef eingöngu er horft til úthafskvótans fellur fyrirtækið niður í
15. sæti með 1.716 þorskígild-

istonn eða 1,96% af heildinni.
Þar er röð tveggja efstu útgerða sú sama og á heildarlistanum. Samherji er efstur
með 9.672 þorksígildistonn
eða 11,03% en Grandi næstur
með 8.645 þorskígildistonn
eða 9,86% af afhlaheimildum
íslenskra útgerða á úthafsmiðum.
Af langstærstum hluta eru

úthafsveiðiheimildir HG í úthafskarfa eða 1.448 tonn, þá á
fyrirtækið veiðiheimildir upp
á 739 tonn af rækju á Flæmingjagrunni og 218 tonn af
þorski í Barentshafi.
Aðrar deilitegundir sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki
eiga umtalsverðar veiðiheimildir í er norsk-íslensk síld og
kolmunni. – kristinn@bb.is

Darco Ristic, fyrrum leikmaður Skallagríms í Borgarnesi, hefur gengið til liðs
við úrvalsdeildarlið Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar í
körfubolta.
„Darco spilaði vel með
Borgarnesi og er hávaxinn
leikmaður sem getur spilað

frá þristi til fimmu“ segir á
heimsíðu KFÍ. Þar er einnig
sagt að þessi félagaskipti séu
endahnúturinn á skipulagi
liðsins fyrir komandi keppnistímabil. Ekki færri en
fimm leikmenn hafa að undanförnu gengið til liðs við
KFÍ.
– hj@bb.is

Tónlistarskóli Bolungar- Engar garðaviðurkenn- Uppsetning Tetra-fjarvíkur opnar heimasíðu
ingar í Ísafjarðarbæ skipakerfis langt komin
Tónlistarskóli Bolungarvíkur hefur sett upp nýja heimasíðu og var hún opnuð formlega á skólasetningu á miðvikudag í síðustu viku. Síðan er hönnuð af Magnúsi Hávarðarsyni hjá Netheimum í samvinnu við Soffíu Vagnsdóttur fráfarandi skólastjóra. Á síðunni er að finna
margvíslegar upplýsingar um skólastarfið. Kristinn
Níelsson skólastjóri Tónlistarskóla Bolungarvíkur segir
enn vanta ýmislegt efni á síðuna en það verði sett inn
jafnharðan og það er tilbúið. Fréttir og tilkynningar
verði reglulega birtar á síðunni. – kristinn@bb.is

Á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar í síðustu viku var
samþykkt tillaga umhverfisnefndar um að leggja af verðlaunaveitingar fyrir fegurstu garðana. Í staðinn „verði
veittar umhverfisviðurkenningar er taki til mannvirkja
þar sem umhverfið er haft í fyrirrúmi“, eins og sagði í
tillögu nefndarinnar. Tillaga umhverfisnefndar var
samþykkt með átta atkvæðum. Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra, lét
bóka að hann liti svo á að þetta sé gert til bráðabirgða.
– hj@bb.is

Vinna við uppsetningu Tetra-fjarskiptakerfis í Vestfjarðagöngum er nú langt komin en undirbúningur
hefur staðið yfir lengi. Kerfið er orðið vel nothæft en
eftir er að ljúka frágangi og stillingum. Frá þessu er
greint í framkvæmdafréttum Vegagerðarinnar. Þar
kemur fram að í júní á síðasta ári hafi verið lagðar fram
niðurstöður mælinga á drægni GSM-síma og Tetrakerfis
í göngunum. Tetrakerfið hafi orðið fyrir valinu vegna
þess helst, að símkerfi eru ekki talin nothæf fyrir
björgunaraðila í neyðartilvikum . – kristinn@bb.is

MIÐVIKUDAGUR 17. SEPTEMBER 2003

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

37.PM5

5

18.4.2017, 11:46

5

kona vikunnar

Ók rútunni ellefu hringi
í kringum landið í sumar

Lalli er
uppáhaldsheimilistækið
Nafn: Sigríður Alberta Þrastardóttir.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Ísafirði 23. 02.1962.
Atvinna: Hárgreiðslu- og hársnyrtimeistari og verslunareigandi.
Fjölskylda: Er í staðfestri sambúð með Lárusi Guðmundi Valdimarssyni og eigum við tvö börn, Kristófer
Albert Lúðvík og Karólín Þórönnu.
Helstu áhugamál: Útivist og veiði með fjölskyldunni
og góðum vinum þegar því verður við komið.
Bifreið: Isuzu Trooper árgerð 1999.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? VW Touran.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Hjúkrunarkona, flugfreyja og leikari. Starfið sem ég
stunda núna er skemmtileg blanda af öllu þessu.
Uppáhalds matur? Jólarjúpan eins og hann Lalli
minn eldar hana.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Steiktir
lambaheilar sem ég fékk á líbönskum veitingastað í
London.
Uppáhalds drykkur? Vatnið okkar er náttúrlega
best í heimi. En held líka mikið upp á að dreypa á
góðu víni og nefni ég til gamans Chateau St. Jean
sem við Lalli fengum að smakka á vínekru í Sonoma
héraði í Kaliforníu.
Uppáhalds tónlist? Hef gaman af allri góðri tónlist,
sama hvort það er klassík eða popp.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Engin sérstakur sem ég dýrka umfram annan.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Drama-spenna og grín.
Ekki verra af þetta er allt í sama þættinum.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is er upphafssíðan hjá
okkur en ég kíki líka oft á síður tengdar fagi mínu, erlendar sem innlendar.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Ég hef ekki
jafnað mig ennþá, 35 árum eftir að ég sá Söngvaseið
í Ísafjarðarbíói með pabba. Sú mynd er kannski ekki
sú besta en hún er sú eftirminnilegasta.
Fallegasti staður hérlendis? Dalurinn minn á Skógarströndinni á Snæfellsnesi sem heitir Stóri Langidalur.
Fallegasti staður erlendis? Big Sky í Montana.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Lalli.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Leika
mér með börnunum mínum.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Í augnabliinu er það miðbæjarstemmningin á Ísafirði.
Ég rek tvö fyrirtæki þar og mér þykir oft frekar dauflegt í „City Center.“
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Mér líður best
eftir langa og oft stranga vinnuviku þegar Lalli hefur
töfrað fram eitthvað gómsætt, fjölskyldan snætt og
við kúrum í sófanum í ullarsokkum og flíspeysu undir
teppi og horfum á Línu langsokk eða Emil í Kattholti.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, og ég gleymi mér oft við að velta mér upp úr
honum.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Ég er fædd inn í fjölskyldu sem lifir við það daga og
nótt að „allt sem mögulega getur farið úrskeiðis, geri
það“. Sökum plássleysis verður ekki farið nánar út í
það.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Bæjarstjórinn sem slíkur hefur ekki næg
völd til að gera allt sem ég vildi sjá gert í bænum mínum, þó held ég að sem bæjarstjóri gæti ég beitt mér
fyrir því að auka nýtingu strætisvagna bæjarins. Ég
myndi hafa frítt í strætó í heila viku til að bæjarbúar
gætu kynnt sér þann væna samgöngukost. Ég held
að strætisvagnastjórastarfið sé með því einmannalegasta í bænum.
Lífsmottó? Gerðu við og fyrir aðra þar sem þú vilt að
sé gert fyrir og við þig.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er 456 4560
6
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Elías Sveinsson bifreiðastjóri á Ísafirði

Elías Sveinsson, bifreiðastjóri á Ísafirði, tók nýja og
glæsilega rútu í notkun í sumar. Nýi bíllinn er af Mercedes
Benz gerð með Eurostar yfirbyggingu frá Þýskalandi. Elías
segir rútuna hafa reynst ákaklega vel það sem af er en hann

hafi keyrt henni ellefu sinnum
í kringum landið í sumar.
Allur aðbúnaður farþega í
bílnum er eins og best verður
á kosið en Elías segir rútuna
vera fjögurra stjörnu. Innandyra er klósett, kæliskápur og
kaffivél en í farangursrými er

Einkanúmerið Í 72 prýðir hinn glæsilega langferðabíl.
eldhús með ísskáp og ör- sér lengi.
bylgjuofni, meira að segja
Aðspurður segir Elías að
pylsupotti. Að auki er öryggis- nóg hafi verið að gera við aksthólf í bílnum til að geyma urinn í sumar og ekki annað
verðmæti þegar honum er lagt. að heyra en að útgerð nýja
Bíllinn ber einkanúmerið Í- bílsins leggist vel í hann.
72 sem Elías segir að hafi fylgt
– kristinn@bb.is

Elías Sveinsson í nýju rútunni.

Jónas Guðmundsson sýslumaður í Bolungarvík

Vill hækka hámarkshraða
á þjóðvegum í fjórðungnum
Sýslumaðurinn í Bolungarvík, Jónas Guðmundsson,
lagði á þingi Fjórðungssambands Vestfirðinga fram tillögu um að leyfðum ökuhraða
á þjóðvegum í fjórðungnum
verði hagað sem mest í samræmi við ástand vega á hverjum stað. Því yrðu kannaðir
kostir þess að leyfður ökuhraði verði hækkaður í allt að
100 km/klst þar sem vegir
væru bestir en á vegum sem
eru í verstu ásigkomulagi
verði hann lækkaður til samræmis við það sem ástand
þeirra segir til um eða þeir
merktir sérstaklega.

Í greinargerð sem lögð var
fram með tillögunni sagði
meðal annars:„ Vel er kunnugt
hvílíkum stakkaskiptum vegakerfið á Vestfjörðum er að taka
þessi misserin. Vegir lagðir
bundnu tvíbreiðu slitlagi
lengjast ár hvert. Hins vegar
er umferð um vegina tiltölulega mjög lítil. Svo dæmi sé
tekið af Steingrímsfjarðarheiði er umferð þar nálægt 100
ökutæki á dag yfir árið (50 í
hvora átt) og þar af talsverður
hluti hennar yfir sumarið. Æ
fleiri eru að verða óvanir akstri
á malarvegum og í raun athugunarefni að ekki skuli muna

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

nema 10 km á hámarkshraða
á lélegum og varasömum malarvegum og vegum lögðu einbreiðu slitlagi annars vegar og
hins vegar nýjum vegum,
beinum og breiðum, lögðum
samkvæmt ýtrustu kröfum.
Mjög líklegt verður að teljast að stór hluti heimamanna
sem ekur á milli Vestfjarða og
Suðvesturlands aki á um eða
yfir 100 km hraða þar sem
vegir og aðstæður eru best.
Ökutæki verða sífellt betri og
öruggari. Kröfur eru að aukast
um greiðari samgöngur og
flytjanleika samgöngukerfisins. Á móti koma auknar kröfur um öryggi umferðarinnar.
Gildandi reglur um ökuhraða
virðast ekki að öllu leyti í samræmi við þennan veruleika og
því spurning hvort ekki sé rétt
að huga að breytingum.“

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

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

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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Á vefnum leið.is segir Jónas
svo um afgreiðslu tillögunnar:
„Talsverðar umræður spunnust um tillöguna og sýndist
sitt hverjum. Það voru hins
vegar fulltrúar úr hópi Ísafjarðarbæjar sem töldu að tillaga sem þessi ætti ekki heima
á Fjórðungsþingi og settu m.a.
fram hugmyndir um frávísun
hennar. Ekki kom þó til þess
heldur urðu lyktir málsins að
samþykkt var að vísa tillögunni til stjórnar fjórðungssambandsins. Þótt ósagt skuli látið
um hverja meðferð þetta mál
fær þar telst fremur ólíklegt
að því verði fylgt þar eftir af
miklum þunga.“ segir sýslumaður Bolvíkinga að lokum á
vefnum leið.is um afgreiðslu
tillögu sinnar á fjórðungsþinginu.
– hj@bb.is
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Endurbótum á Hólskirkju í Bolungarvík miðar vel áfram

Fyrsta áfanga lokið fyrir aðventu
Nú standa yfir umfangsmiklar endurbætur á Hólskirkju í Bolungarvík sem var
farin að síga mikið og þurfti
því að rétta hana af og styrkja
undirstöður. Halldór Páll Eydal kirkjuvörður segir ætlunina að ljúka fyrsta áfanga
framkvæmdanna fyrir aðventu

og að verkinu miði vel. Grafa
þurfti fyrir undirstöðum niður
með kirkjunni.
„Þetta hefur gengið ágætlega eftir að við komumst upp
úr jörðinni. Það er búið að
steypa sökkulvegg undir kirkjuna að norðanverðu og verið
að vinna í uppslætti fyrir und-

irstöður við sunnanverða
kirkjuna“, segir Halldór Páll.
Búið er að skipta um fótstykki
kirkjunnar sem voru ónýt.
Halldór Páll segir næst á dagskrá að steypa undir fótstykkin
en töluvert verk hafi verið að
smíða þau.
„Byggingaraðferðin í þess-

um gömlu húsum er kölluð
bindingsverk en þá eru hvorki
notaðar skrúfur né naglar
heldur eru smíðaðir sérstakir
lásar til að læsa gólfbitana við
fótstykkin. Þau eru ellefu
metra löng og því ekki hægt
að smíða þau úr samfelldu tréi.
Þess vegna eru fótstykkin læst

saman með þessu bindingsverki, þetta er aldagömul
byggingaraðferð.“
Guðmundur Óli Kristinsson
er yfirsmiður við framkvæmdirnar en hann hefur sérhæft
sig í endurbyggingum gamalla
húsa. „Hann hefur unnið mikið við þetta bæði við endurgerð
Eiríksbæjar í Dölum og svo
bæinn í Bröttuhlíð á Grænlandi. Þannig að kirkjan er í
góðum höndum. Þetta er í
rauninni mjög seinleg vinna.
Við getum ekki verið á neinum

uppsláttarhraða eins og í
nútíma byggingaframkvæmdum en miðar samt ágætlega“,
segir Halldór Páll.
Stefnt er að því að ljúka
útivinnu í byrjun október.
„Síðan eigum við eftir að rífa
upp gólfið og rétta af sem er
a.m.k. mánaðar vinna auk frágangs við að koma bekkjum
og öðru slíku á sinn stað. Einnig ætlum við að skipta um
ofnakerfi á neðri hæð“, sagði
Halldór Páll.
– kristinn@bb.is

Verið er að steypa nýjar undirstöður undir Hólskirkju.

Framundan eru framkvæmdir innandyra.

Rostungsleifarnar sem fundust í Fljótavík örugglega mjög gamlar

UMHVERFISSTYRKIR
ÍSAFJARÐARBÆJAR
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar mun
veita styrki til umhverfismála í bæjarfélaginu í samræmi við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2003.
Styrkhæf geta verið ýmis þau verkefni
á vegum einstaklinga og félagasamtaka er stuðla að bættu umhverfi í
víðu samhengi. Styrkur er veittur til
ákveðinna verkefna er umsækjandi
skal tilgreina og lýsa í stuttu máli.
Kostnaður verkefnisins eða kostnaðaráætlun skal fylgja umsókn, einnig
hvort verkefnið hafi hlotið aðra styrki.
Umsóknum skal skila skriflega til
bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar,
Hafnarstræti 1, Ísafirði eigi síðar en
1. október nk. Merkja skal umsóknirnar „Umhverfisstyrkur Ísafjarðarbæjar 200.“
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar.

Lifandi rostungar sjást að jafnaði fimmta hvert ár við landið
Ævar Petersen, dýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun
Íslands, segir ekki hægt að
segja til um aldur tannar og
hluta úr hauskúpu úr rostungi
sem fundust í Fljótavík fyrir
skömmu nema með aldursgreiningu á kolefni. Aldur leifanna hlaupi hins vegar á
nokkrum hundruðum eða þúsundum ára og jafnvel séu þær
enn eldri. Hann segir stofnunina búa yfir nokkuð góðu safni
af gömlum rostungaleifum en
ekki hafi enn fengist fjármagn
til að aldursgreina þær. Hann
segir rostunga hafa verið tilfallandi gesti hér við land síðustu aldir en meira hafi verið
af þeim áður fyrr.
„Það er nokkuð öruggt að
rostungar voru hér viðloðandi
þegar landnámsmenn komu
og eitthvað framan af“, segir
Ævar. „Rostungsleifar eins og
þessar finnast víða, sérstaklega
á vestanverðu landinu.“
Ævar hefur til margra ára
safnað upplýsingum um hvar
rostungsleifar hafi fundist og
hvar lifandi rostungar hafi sést
hér við land. Hann telur líklegt
að þeir hafi í eina tíð kæpt á
Íslandi. „Við vitum það ekki

Rostungstönnin úr Fljótavík.
fyrir víst en teljum það líklegt.
Ákveðin örnefni benda til
þess, til dæmis Hvallátur. Jörðin Hvallátur á Breiðafirði er
nefnd í Landnámabók og því
er það mjög gamalt nafn. Við
vitum að hvalir hafast ekki
við í látrum en áður fyrir voru

rostungar kallaðir rosmhvalir.“
Rostungar eru ekki algeng
sjón hér við land en Ævar segir
lifandi dýr sjást hér um það
bil fimmta hvert ár að jafnaði.
„Á tímabili voru rostungar
orðnir mjög sjaldgæfir hér

fyrir norðan okkur vegna þess
hversu gegndarlaust þeir voru
veiddir en þeim er farið að
fjölga á ný. Ef sú þróun heldur
áfram, að ég tali nú ekki um ef
kólnar hjá okkur, þá ættu þeir
að verða algengari sjón hér
við land“, sagði Ævar.

Augnlæknir á Ísafirði
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði
dagana 22.-26. september.
Tímapantanir eru frá og með 17. september í síma 450 4500 á milli kl. 08 og 16 alla
virka daga.
MIÐVIKUDAGUR 17. SEPTEMBER 2003
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Flosi Arnórsson stýrimaður frá Ísafirði í BB-viðtali

Þann næsta sem segir
„don’t worry“ ætla ég að lemja

Fátt hefur oftar verið rætt undanfarnar
vikur og mánuði en vist Flosa Arnórssonar
stýrimanns í Dubai við Persaflóa. Flosi er Ísfirðingur eins og oft hefur komið fram, sonur
hjónanna Þuríðar Huldu [enginn þekkir
hana öðruvísi en sem Stellu] Kristjánsdóttur
og Arnórs heitins Jónssonar, annar í röð
fjögurra systkina. Hann ólst upp á Ísafirði
og hóf snemma sjómennsku, fór síðar í Stýrimannaskólann og sjómennskan er hans aðalstarf. Þegar Flosi losnaði úr vistinni löngu
við Persaflóann fór hann umsvifalaust heim
til Íslands með millilendingum í Tyrklandi og
Kaupmannahöfn. Undirritaður hringdi í
Flosa rétt eftir að hann kom úr vélinni frá
Kaupmannahöfn en þá sagðist hann enga
fjölmiðlamenn vilja ræða við. Fjölskylda og
vinir biðu og þeim ætlaði hann að sinna.
Daginn eftir náðum við saman og enn var
hann tregur. Vildi ekki vera á allra vörum.
Fannst hann ekkert fjölmiðlaefni, sjómaðurinn. Að lokum féllst hann á að segja lesendum BB frá ótrúlegri lífreynslu sinni í
Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Lífsreynslu sem lætur engan ósnortinn. Reynslu
sem ekki er á færi nema vel sjóaðra manna
að sleppa frá. Sögu af tvískinnungi. Sögu af
ólíku umhverfi, trúarbrögðum og réttarfari.
Ferð sjómannsins glaðbeitta á flugvellinum í
Dubai 24. apríl sem endaði í hand- og fótajárnum á sama flugvelli 7. september.
– En hvernig kom það til að
Flosi fór ferðina örlagaríku
með Svan RE?
„Það kom nú þannig til að
ég var á námskeiði í Reykjavík
um það leyti sem Svanurinn
átti að halda út. Skipstjórann
hafði ég hitt í fyrra á Grænlandi og hann vissi að ég kalla
ekki allt ömmu mína og væri
tilbúinn að prófa eitthvað nýtt.
Hann hafði samband og ég
sló til þannig að ég fór sem
stýrimaður. Við vorum fimm
um borð. Fjórir Íslendingar
og danskur kokkur. Kokkurinn
var besta grey, kunni svo sem
að elda en hafði ekkert verið á
sjó.“
– Hvað tók siglingin langan
tíma?
„Hún tók þrjátíu daga með
stoppi í Gíbraltar og Port Said
í Egyptalandi til að taka olíu.
Þetta var nú viðburðasnauð
sigling og kom sér vel að hafa
reynslu sem skipstjóri og þola
þetta aðgerðaleysi. Það er
nefnilega þannig að eftir því
sem maður kemst hærra í metorðastiganum er minna að gera
til sjós. En jú, maður verður
hálfgeggjaður á svona langri
siglingu í aðgerðaleysi. Við
mættum nánast ekki skipi fyrr
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en í Rauðahafinu.“
– En af hverju fórstu að taka
riffil með þér?
„Það var nú bæði hugsað
sem afþreying á leiðinni og
eins til að verjast sjóræningjum. Þarna niðurfrá, sérstaklega undan ströndum Sómalíu,
eru sjórán daglegt brauð. Á
meðan ég dvaldi sem frjáls
maður í Abu Dhabi frétti ég af
þremur sjóránum. Í einu ráninu var öll áhöfnin myrt þannig
að það er full þörf á því að fara
með gát þarna.
Við urðum hins vegar ekki
varir við þennan ræningjalýð
enda stoppuðum við ekki. Þeir
ráðast aðallega að skipum sem
stoppa af einhverjum ástæðum
á rúmsjó, til dæmis vegna bilunar. Það eru allar minni gerðir
skipa sem lenda í þessu. Í blöðunum þarna las ég að það væri
nánast dauðadómur að verða
vélarvana undan ströndum
Sómalíu enda er það land
stjórnlaust með öllu.“

Engin tollskoðun
„Við fórum beint í höfn í
Dubai þar sem skipstjórinn fór
í land með vegabréfin og
skráði okkur inn í landið. Því

kom aldrei til þess að maður
væri spurður hvort maður væri
með eitt eða annað. Riffillinn
var því aldrei gefinn upp.
Hefði skipulagið verið þarna
eins og hér heima, að tollari
kemur um borð, er ég viss um
að þetta mál hefði aldrei komið
upp. Ef hin minnsta hugsun
hefði vaknað um að riffillinn
ætti eftir að valda okkur vandræðum hefði ég aldrei tekið
hann með í land. Ég hefði bara
hent honum í sjóinn. Ég var
hins vegar ákveðinn í að gefa
hann upp á flugvellinum áður
en ég færi upp í flugvélina.
Þegar á flugvöllinn var komið fór ég að upplýsingaborði
og sagði þeim að ég væri með
riffil í töskunni og þá komu
þessi frægu orð sem ég átti
eftir að heyra oft á næstu mánuðum: Don’t worry. Þeir
sögðu mér bara að fara með
farangurstöskuna í gegnumlýsingarhliðið og segja frá
henni þar. Ég var með hann
pakkaðan í þremur hlutum í
töskunni. Þeir báðu mig að
opna hana og sýna mér riffilinn. Hann var svo vel pakkaður
inn að það tók mig korter að
opna pakkningarnar.“

Hnífurinn slapp
„Það spaugilega við það allt
saman var að einn skipsfélaga
minn kom okkur tollaranum
til aðstoðar og dró upp hníf til
þess að skera utan af pökkunum. Þegar því var lokið stakk
hann hnífnum á sig. Þeim
fannst ekkert athugavert við
að maður gengi með hníf um
borð í flugvélina. En um leið
og riffillinn kom í ljós varð
uppi fótur og fit og ég var
drifinn beint í yfirheyrslu og
síðan í grjótið. Þá vissi ég að
ég var í vondum málum.
Á leiðinni tókst mér að
senda skipsfélögunum sms um
hvað væri í gangi. Þegar ég
kom í fangelsið sögðu allir
don’t worry því þetta væri örugglega bara smotterí því þeir
hefðu fundið af mér bjórlykt.
Við höfðum nefnilega laumast
á einn hótelbarinn og ég hafði
fengið mér tvo bjóra. Þeir hins
vegar tóku ekki blóðprufu af
mér fyrr en klukkan sex morguninn eftir og þá var auðvitað
allt rokið úr mér og ekkert
mældist. Sennilega hefði nú
kannski aldrei mælst neitt
þarna í þessum miklu hitum.“
– Nú rifjast örugglega upp
fyrir lesendum bíómyndir eins
og Greifinn af Monte Christo
og fleiri myndir sem lýsa
mögnuðum aðstæðum þar
sem menn voru settir inn og

lyklinum nánast týnt. Kom
ekkert slíkt upp í huga Flosa
þegar hann var kominn í fangelsi í Arabalandi?
„Nei, veistu, ég var aldrei
hræddur um það. Ég hafði
nefnilega þær hugmyndir í
kollinum að þetta væri siðmenntuð þjóð með alvöru réttarkerfi. En annað átti eftir að
koma á daginn. Þegar ég var
farinn að ræða við fanga þarna
gerði ég mér grein fyrir að
það var frekar handahófskennt
hvað menn áttu að sitja lengi
inni fyrir smávægileg brot.
Maður sem hafði keyrt yfir á
rauðu var búinn að vera þarna
í tvær vikur og annar sem var
fullur úti á götu var búinn að
vera þarna í þrjá mánuði. Þá
fór ég að verða sannfærður
um að ekki væri allt með felldu
í dómskerfinu þarna.
Fangelsið þar sem ég var í
fyrra skiptið var þokkalegt
enda gæsluvarðhaldsfangelsi.
Það voru tuttugu klefar og 612 manns í klefa. Síðan voru
klefarnir opnir út í stóran almenning. Mér var sagt síðar
að þetta væri besta fangelsið í
Furstadæmunum. Þarna sátu
inni mest Indverjar og Pakistanar sem hafði verið refsað
fyrir allar gerðir glæpa, allt
upp í nauðgara og morðingja.
Ég var mikið á ferðinni innan
fangelsisins og spjallaði mikið. Þarna upplifði ég það fyrsta
skrítna við múslima. Menn
fóru aldrei í sturtu með öðrum.
Það gera menn aldrei. Þeir
vilja alls ekki sjá hver annan
nakinn. Það voru eins manns
sturtuklefar. Þarna sat ég í 40
daga í rólegheitunum.
Þegar ég losna þarna eftir
fjörutíu daga sögðu allir við
mig: Don’t worry, þú kemst
heim fljótt. En innst inni var
ég ekki sannfærður um það
sjálfur. Það var lítið við að
vera þarna vegna hitans sem
ætlaði allt að drepa. Yfir 50
gráður stundum. Ég hafði helst
samskipti við Evrópubúa sem
þarna voru. Ég reyndi að halda
mig sem mest við þá.

Arngrímur
í Atlanta hringir
„Svo einn daginn hringir
Arngrímur Jóhannsson forstjóri Atlanta upp úr þurru og
sagði mér að í borginni væri
starfsfólk Atlanta. Hann gaf
mér upp nafnið á hótelinu sem
þau bjuggu á og hvatti mig til
þess að hitta þau. Hann var
rosalega almennilegur kallinn.
Svo bauð hann mér far með
þeim til Evrópu þegar ég

myndi losna. En því miður
gat ég ekki þegið það því ég
réð ekki fluginu heim. Það
yljaði að finna svona hlýhug
eins og frá kallinum. Ég veit
ekki til þess að nokkur maður
hafi beðið hann að gera þetta.
Það er gott að vita til þess að
svona kallar skuli fylgjast með
þrátt fyrir mikil umsvif. Þetta
var fínasta fólk sem þarna
starfar hjá Atlanta.“
– Þegar búið er að spóka sig
um í nokkurn tíma og allir
segja að nú sé maður á leiðinni
heim, brotnar maður þá ekki
niður við það að vera allt í
einu settur inn aftur?
„Nei, alls ekki. Það var mjög
erfitt að bíða frjáls en vita samt
ekki neitt. Þetta er svo svakalega svifaseint allt kerfið. Allir
sögðu að þegar ég loksins
kæmi fyrir dóm yrði mér
sleppt. Það voru allir sammála
um það. Don’t worry, sögðu
allir. Ég var eiginlega sá eini
sem hafði það á tilfinningunni
að ég fengi dóm. Þegar ég
síðan kom fyrir dómarann sá
ég strax hvers kyns réttarkerfi
er þarna. Dómarinn átti auðvitað að hafa kynnt sér málið en
ég sá strax og hann leit á skjölin að hann hafði aldrei séð
þau áður þrátt fyrir að hafa
haft þau hjá sér í tvær til þrjár
vikur. Hann leit á málið í tvær
mínútur, gerði tvær athugasemdir og kallaði síðan á lögguna og ég var færður í járn. Ég
hafði fengið fjögurra mánaða
dóm.“

Ritvillan
„Ennþá sögðu allir: Don’t
worry Flosi, við áfrýjum og
þú sleppur. Viku seinna kom
ég fyrir áfrýjunardómstól.
Lögfræðingurinn var búinn að
biðja mig að segja já við öllu
sem dómarinn myndi spyrja
um. Ef ég yrði spurður hvort
ég væri sekur eða saklaus ætti
ég að segja að ég vissi það
ekki því ég hefði ekki haft
neitt glæpsamlegt í huga. Þarna var túlkur í dómnum sem
hafði verið að túlka fyrir einhverja Indverja fyrr um daginn
og honum var sagt að túlka
fyrir mig. Ég var fyrst spurður
hvort ég hefði verið handtekinn á flugvellinum með riffil í
farangrinum. Ég neitaði að
svara því mér fannst túlkurinn
tala svo lélega ensku. Ég
heimtaði alvörutúlk og þá rauk
dómarinn fram í fússi og ég
var settur í varðhald í dómshúsinu.
Lögfræðingurinn var eitthvað tímabundinn greinilega
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greyið og var röflandi í mér af
hverju ég hefði ekki bara sagt
já við spurningunni. Það skiptir engu máli hvað þú segir hér,
sagði hann. En sem betur fer
hélt ég þessu til streitu því
eftir drykklanga stund kom alvöru túlkur. Og við fórum fyrir
dómarann. Og þá spurði nýi
túlkurinn: Varstu tekinn á flugvellinum með vélbyssu í farangrinum? Vélbyssu! Þá kom
það í ljós að í skýrslu lögreglunnar hafði allan tímann verið
talað um vélbyssu. Ég svaraði
því auðvitað til að ég hefði
verið með saklausan riffil.
Þegar þetta kom í ljós gjörbreyttist andrúmsloftið. Þeir
gáfu sér viku til að gefa út
lokadóm.
Þegar lokadómurinn var
kveðinn upp var ég ekki viðstaddur og ekki lögfræðingurinn heldur. Það var eiginlega
ágætt því þessi lögfræðingur
var hálfgerður rugluhaus.
Grobbinn og leiðinlegur. Það
eina sem hann sagði var don’t
worry. Þeir voru góðir í að
rukka en ekki að vinna. Norski
sendiherrann og ræðismaðurinn voru hins vegar viðstaddir
og þeir komu svo í fangelsið
og sögðu mér að dómnum
hefði verið breytt úr fjórum
mánuðum í tvo og sektin lækkuð. Samkvæmt dómnum var
ég því laus.“
– Varð þá ritvilla lögreglunnar til þess að þú varst látinn
sitja svona lengi inni?
„Ég er ekki viss um það. En
klárlega var það orsökin fyrir
þessum þunga fjögurra mánaða dómi í upphafi og því hefði
sennilega ekki verið breytt ef
ekki hefði komið til þessi
leiðrétting eftir frekju mína.“

Ömurlegar aðstæður
„Vistin í seinna fangelsinu
var ólýsanleg. Það var hent í
mann teppi og maður þurfti
að dúsa á beru steingólfi. Við
vorum sjö í klefanum innan
um allar heimsins tegundir af
skordýrum. Einn daginn drápum við baneitraðan sporðdreka. Allt þarna var ógeðslega
skítugt og engin húsgögn.
Þarna voru 28 klefar og 170
karlar og gangur í hring. Örlítil
loftkæling var í klefanum en
engin á ganginum. Hitinn í
klefanum var heldur skárri en
þarna inni reyktu menn. Þarna
var vatn af skornum skammti.
Það var vatnslaust stærstan
hluta sólarhringsins þannig að
þegar það kom var safnað í
fötur og upp úr því urðu menn
að drekka og þvo sér yfir klósettskálunum.
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Flosi ásamt syni sínum Guðjóni Alex.
Maturinn í fangelsunum góð samstaða meðal þeirra.
var ógeðslegur og lítill Engin áreitni og engin læti.
skammturinn. Ég léttist því Ég vakti mikla athygli því að
hratt. Ég hafði byrjað að reykja ég var eini hvíti maðurinn
aftur í fyrri fangavistinni en þarna í seinna fangelsinu. En
hætti því í seinna fangelsinu það fannst þeim ekki það
til þess að fitna. Einnig tók ég skrítnasta. Þegar ég sagði þeim
til bragðs að sitja lengur í borð- að ég væri trúlaus, þá var þeim
salnum til þess að finna menn öllum lokið. Þeir skildu ekki
sem enga lyst höfðu og ég hvernig væri hægt að lifa án
borðaði þeirra skammt þegar þess að trúa á nokkurn skapaðþeir voru farnir. Þetta varð ég an hlut. Nú, ég sagði bara að
að gera til þess að halda hold- ég tryði ekki á Guð. Það er nú
um. Borðsalurinn var hreinn ljótt að segja það eins og hún
viðbjóður og ekki loftkældur. mamma mín blessunin bað
Mér varð hins vegar sjaldn- hann oft um að hjálpa mér. En
ast meint af matnum. Smá- ég sá hann bara aldrei. Þeir
kveisur en ekkert til að tala báðust fyrir fimm sinnum á
um. Trúlega er ég svona sterk- dag og það var aðstaða til þess.
ur í maganum að upplagi. Þeir pössuðu vel að sá trúlausi
Kannski eitraða vatninu að stigi ekki einu sinni á teppið
heiman í gamla daga að þakka. þeirra, hvað þá heldur að ég
Þarna voru einhverjir læknar tæki þátt í tilbeiðslunni.“
en ég þurfti sem betur fer al– Hvað hugsa menn undir
drei að leita til þeirra þannig svona kringumstæðum fjarri
að ég veit ekki hvernig þeir heimahögunum? Er ekki erfitt
litu út. Hins vegar var miklu að hugsa um tilveruna yfirleitt
dreift af lyfjum þarna inni undir svona kringumstæðum?
þannig að þau skiluðu sér
„Það er nú svo skrítið að
greinilega.“
verst leið mér þegar ég var úti
milli fangelsa í óvissunni um
hvað yrði. Mér létti í rauninni
Trúleysinginn
þegar ég frétti af fjögurra mán„Það verður að segjast eins aða dómnum, því þá vissi ég
og er, að besta fólkið sem ég hvenær þessi ósköp tækju
kynntist í Furstadæmunum enda. Ég fengi ekki lengri
voru fangarnir. Það var mjög dóm. Ég gerði mér engar vonir

með að áfrýjunin myndi skila
mér styttri fangavist. Ekki fyrr
en ég komst að þessu með
vélbyssuna.
Ég hafði í raun engar
áhyggjur inni í fangelsinu. Þeir
voru mjög hissa á því hinir
fangarnir. Ég sagði þeim jafnan að ég þyrfti ekki að hafa
neinar áhyggjur því ég vissi
að guð væri ekki að refsa mér.
Ég væri hér vegna eigin mistaka og yrði að taka afleiðingunum. Þeim fannst merkilegast að fá að snerta trúleysingja. Þeir höfðu ekki lent í
því áður. En grínlaust, þá var
ég svo rólegur vegna þess að
ég vissi að það voru allir að
gera sitt besta til þess að hjálpa
mér.
Fjölskyldan, norska sendiráðið, norski ræðismaðurinn,
stjórnvöld hérna heima og
fleiri. Það voru ekki margir
fangar þarna inni sem gátu
státað af slíkum stuðningi.
Sumir þarna inni voru sko örugglega guði sínum gleymdir.
Meðal annars maður sem hafði
verið þarna í 13 ár en var aðeins 26 ára. Hann hafði verið
dæmdur til dauða þrettán ára
gamall fyrir morð. Fjölskylda
hans hafði fengið dómnum
breytt í ævilangt fangelsi og
síðan hafa einhver alþjóða-

samtök verið að vinna í hans
málum og hann vonast greyið
til þess að losna jafnvel á þessu
ári.
Ég er afskaplega þakklátur
fyrir þann stuðning sem ég
fékk héðan að heiman. Og þó
að maður geti aldrei sagt til
um hverju svona stuðningur
skilar í styttri fangavist, þá er
það vissan um að það er fullt
af fólki að vinna þarna úti sem
bjargar heilsunni. Að geta
lagst rólegur til hvílu við slíkar
aðstæður er ómetanlegt. Ég
þekkti nefnilega mitt heimafólk.“

Tvískinnungur
„Það er hins vegar skelfilegt
að kynnast þessum tvískinnungi sem ríkir þarna í Furstadæmunum. Yfirborðið er fallegt. Það er eins og þú sért
staddur á Vesturlöndum og þú
færð öryggistilfinningu. Þetta
er eins og að koma inn í framtíðina. En þegar skyggnst er
undir yfirborðið kemur í ljós
að það er þarna árið 1425. Og
stjórvöld þarna eru einfaldlega
ekki með réttu ráði.
Ég held að skýringin á því
af hverju menn sögðu alltaf
don’t worry sé einfaldlega sú
að þetta blessaða fólk hefur
aldrei lent í neinu og veit því í

Ljósmynd: Morgunblaðið / Árni Sæberg.
raun ekki hvernig hlutirnir eru. mér bauðst staðan á Svani RE
Tvískinnungurinn er líka í átti ég ekki von á því að verða
hinu daglega lífi. Í orðanna svo frægur sem raun ber vitni.
hljóðan er bannað að drekka Og reyndar hefði ég kosið að
en þarna er fullt af stöðum þar verða frægur fyrir eitthvað
sem fólk drekkur í laumi. Hót- annað en þetta. Ég er alveg
elin eru full af þannig fólki. heill á sál og líkama eftir þetta.
Vændi er landlægt þrátt fyrir Ég lít á þetta fyrst og fremst
að það sé harðbannað sam- sem lífsreynslu sem hefði getkvæmt bókstafnum. Það er að orðið martröð en þegar upp
skelfilegt þjóðfélag sem stend- er staðið er þetta gott innlegg
ur svona að málum. Allir sem í lífsreynslubókina.
ég hitti þarna og höfðu lent í
Ég er viss um að fólkinu
einhverju sögðust aldrei, al- mínu hérna heima hefur ördrei! fara þarna aftur.“
ugglega liðið verr en mér
þennan tíma. Eins og ég er að
Framtíðin
lundarfari, þá var svo skrítið
„Nú ætla ég að eyða nokkr- að það var aldrei neinn nagum dögum með syni mínum andi ótti og eiginlega kom ég
honum Guðjóni Alex sem er sjálfum mér verulega á óvart í
þriggja og hálfs. Ég hafði ekki þessu veseni. Að horfa framan
séð hann í hálft ár. Og þó að í suma samfangana og sjá enghann viti ekki hvað á daga an glampa og ekkert líf – það
mína hefur drifið finnst honum sannfærir mann hversu hepppabbi sinn hafi verið í alltof inn ég var.
En nú er þetta að baki og nú
löngum túr í þetta skiptið.“
– Þið Jón Baldvin fyrrver- fer ég að kíkja í kringum mig
andi utanríkisráðherra eruð eftir vinnu. Þetta er búið að
náfrændur og hafið nú báðir vera feykilega dýrt og ég hefði
öðlast frægð á alþjóðavett- ekki komist í gegnum þetta án
hjálpar frá Ásgeir Sólbergsvangi, ef svo má segja...
„Já, það er rétt. En ég vona syni og hans fólki í Sparisjóði
að frægðarsól mín skíni ekki Bolungarvíkur. Sjórinn bíður.
eins lengi og Jóns Baldvins En einu skal ég lofa: Næsta
frænda míns. Allavegana ekki mann sem segir við mig don’t
worry ætla ég að berja.“
af þessu veseni.
– Halldór Jónsson.
Svona er bara lífið. Þegar
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Árgangur 1956 í GÍ

Endurfundir
eftir þrjátíu ár
1956-árgangurinn úr Gagnfræðaskólanum á Ísafirði kom
saman um síðustu helgi í tilefni þess að þrjátíu ár eru liðin
frá námslokum hans við skólann. Jónas Gunnlaugsson,
einn 30 ára gagnfræðinga á
Ísafirði, segir árgangsmótið
hafa verið vel sótt en tæplega
fjörutíu mættu til leiks úr um
60 manna árgangi.
„Þarna hittist árgangurinn
óháð því hvort menn fóru í
landspróf eða tóku fjórða
bekkinn. Því má segja að það
séu 30 ár liðin frá því þeir
síðustu úr árganginum kláruðu“, segir Jónas. Hópurinn

hittist á föstudagskvöld í
Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað
en á laugardag var siglt inn í
Vigur í blíðskaparveðri.
Hópurinn hélt síðan í skoðunarferð til Flateyrar en viðdvöl var höfð í bakaleiðinni
til að skoða Vestfjarðagöngin.
Um kvöldið fór hópurinn út
að borða hjá SKG-veitingum
á Hótel Ísafirði en síðan var
haldið á dansleik í Krúsinni
með dúettinum Baldri og Margréti. „Þannig má segja að
mótið hafi staðið frá föstudagskvöldi og fram á sunnudagsmorgun“, sagði Jónas.
– kristinn@bb.is

Árgangur 1956 á Ísafirði fyrir utan Tjöruhúsið í Neðstakaupstað.

Mugison í tveggja vikna tónleikaferð um Japan

Ekki mikið verk að sauma fyrir Japansmarkað
Örn Elías Guðmundsson,
betur þekktur utan Vestfjarða
sem raftónlistarmaðurinn
Mugison, hélt í tveggja vikna
kynningar- og tónleikaferð til
Japan í síðustu viku á vegum
þarlendrar hljómplötuútgáfu.
Mun hann leika á sjö tónleikum, flestum í Tókíó en einnig
í Kyoto og víðar. Plata hans
Lonely Mountain kom út í Japan á fimmtudag í síðustu viku.
Örn Elías segir megin tilgang
ferðarinnar vera að leika fyrir
Japani og hitta fjölmiðlafólk.
Umslag Lonely Mountain

hefur þá sérstöðu að vera
saumað saman og útheimtir
það töluverða vinnu. Aðspurður segir Örn Elías þó að enn
sem komið er sé ekki mikið
verk að sauma fyrir Japansmarkað.
„Þeir fá fimm hundruð diska
núna til að prófa og sjá hvað
þeir þora að panta í framhaldinu. Annars er þetta mest
kynning til að fá fjölmiðlaumfjöllun.“ Undanfarið hefur
Örn Elías undirbúið ferðina
með því að svara fyrirspurnum
japanskra blaða og tímarita í

gegnum tölvupóst. „Þeir hafa
töluvert mikinn áhuga á Ísafirði. Þeir vita að Björk, Sigurrós og Múm eru allar frá
Reykjavík og þess vegna verða
þeir voða forvitnir þegar þeir
heyra Mugison from Isafjordur. Þeim finnst ekki verra að
segja að maður sé frá afskekktu þorpi, þá er maður ennþá
skrýtnari en hinir. Þetta gengur
allt út að vera sem mest sér á
parti.“
Örn Elías segist lítið hafa
sinnt tónlistinni síðustu vikur
vegna anna við plötuútgáfu.

„Ég er búinn að vera svo upptekinn við að sauma að ég hef
ekkert getað æft mig í mánuð.
Svo komst ég að því að hljóðkortið mitt var bilað. Það er
ekkert hægt að gera í því fyrr
en ég er kominn út til Japan,
ég er í tómu veseni.“ Aðspurður telur Örn Elías þó góðar
líkur á að tæknimálin leysist
farsællega og muni ekki hafa
áhrif á tónleikahaldið. „Þetta
hlýtur að reddast. Er það ekki
lífsmottó okkar Vestfirðinga“,
sagði Örn Elías.
– kristinn @bb.is

Japanir reyndu fyrir sér við túnfiskveiðar út af Vestfjörðum

Heimildir eru um mikinn
túnfisk í Ísafjarðardjúpi
Tvö japönsk túnfiskveiðiskip sem eru við tilraunaveiðar hér við land leituðu
fyrir sér á dögunum djúpt út
af Vestfjörðum en urðu frá
að hverfa vegna rekíss. Frá
þessu er greint í Fiskifréttum. Þórey Ingimundardóttir,
líffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun, sagði í samtali
við Fiskifréttir að skipin

hefðu leitað á svæðinu út af
Vestfjörðum vegna þess hve
sjórinn þar sé hlýr. Einnig
bendir hún á að heimildir séu
um mikinn túnfisk í Ísafjarðardjúpi á fimmta áratug síðustu
aldar.
Í bók Jóns Páls Halldórssonar, Frá línuveiðum til togveiða, er greint frá því að í lok
ágúst 1944 hafi orðið vart við

Ráðherra krafinn um
bætt GSM-samband
Eldri samþykktir um bætt fjarskiptasamband voru
ítrekaðar á Fjórðungsþingi Vestfirðinga í Reykjanesi um
þarsíðustu helgi. „Víða vantar aðeins herslumuninn til
að koma á samfelldu GSM-sambandi milli þéttbýliskjarna og á fjölförnum heiðum. Ungt fólk sækir skóla í
auknum mæli á milli þéttbýlisstaða á eigin farartækjum,
brýnt er að það njóti fulls öryggis t.d. þegar veður eru
válynd. Það er alþekkt staðreynd að flestir nemendur
eiga GSM-síma, sem veita einungis falskt öryggi ef þeir
eru utan þjónustusvæðis.“ – hj@bb.is
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túnfisk í Djúpinu. Veiddust
fimm fiskar það sumar og var
kjötið af þeim selt bæði á Ísafirði og í Reykjavík. Um sama
leyti næsta sumar kom ganga
af túnfiski inn í Djúpið og
veiddust tveir fiskar og vó hvor
um 300 kíló.
Í bókinni segir einnig að
sennilegt hafi verið að ferðalag
túnfisksins norður með Vest-

fjörðum stæði í sambandi
við breytingar á sjávarhita.
Væri hann að elta síld en
feikn af henni komu úr þeim
fiskum sem veiddust í Djúpinu. Fimm japönsk túnfiskveiðiskip stunda veiðar hér
við land. Veiðarnar hófust
fyrir um þremur vikum en
hafa gengið treglega ennsem
komið er. – kristinn@bb.is

Örn Elías Guðmundsson.

Handhafar sumarbústaðalóða

Sæki um byggingarleyfi fyrir áramót
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur ákveðið að veita
handhöfum sumarbústaðalóða
í Tunguskógi í Tungudal við
Ísafjörð frest til áramóta til að
sækja um byggingarleyfi fyrir
hús á þessum lóðum. Að öðrum kosti er litið svo á að réttindi til lóðar séu niður fallin.
Alls eru sex óbyggðar sumarbústaðalóðir í Tungudal.
Stefán Brynjólfsson byggingarfulltrúi segir að almennt sé
veittur eins árs frestur til að fá

Grettir sameinast Guiness-heimsmethafi
á JC-þingi á Ísafirði
Verkalýðsfélagi Vestf.
Verkalýðs- og sjómannafélagið Grettir á Reykhólum tekur þátt í sameiningu verkalýðsfélaga á Vestfjörðum en
tillaga um sameiningu við Verkalýðsfélag Vestfirðinga
var samþykkt í allsherjaratkvæðagreiðslu í félaginu sem
haldinn var í síðustu viku. 32 félagasmenn tóku þátt í atkvæðagreiðslunni og voru allir samþykkir sameiningu.
Grettir er ellefta félagið sem gengur til liðs við við sameinaða félag. Sameiningin mælist vel fyrir hjá félagsmönnum Verkalýðsfélags Vestfirðinga og telja þeir að
hún hafi tryggt þeim mun meiri réttindi. – bb@bb.is.

Meðal fyrirlesara á Landsþingi Junior Chamber, sem
haldið verður á Ísafirði dagana 26.-29. september, verður David Thomas, Guinness-heimsmethafi í minnisleikni. Hann ferðast um heiminn og heldur fyrirlestra og
námskeið í minnistækni en meðal viðskiptavina hans má
nefna Citigroup plc og PriceWaterhouseCoopers. Guinness-metið setti Thomas árið 1998 þegar hann þuldi upp
án þess að skeika 22.500 fyrstu aukastafina í pí. Á JCþinginu á Ísafirði verður hann með ótrúleg en jafnframt
skemmtileg dæmi um það hvað hann getur . – hlynur@bb.is
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byggingarleyfi samþykkt.
Með öðrum orðum hafi húsbyggjendur eitt ár til að standa
skil á teikningum, gatnagerðargjöldum og öðrum slíkum
þáttum frá því að umsókn er
lögð inn. Frá því að byggingarleyfi er veitt þurfa lóðahafar
að hefja byggingarframkvæmdir innan eins árs.
Falli einhverjir núverandi
handhafa frá lóðaéttindum í
Tungudal verða þær auglýstar
lausar.
– kristinn@bb.is
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Tyrðilmýri á Snæfjallaströnd til vinstri en Unaðsdalur til hægri á myndinni.

Önnur dráttarvélin fylgir í humátt á eftir farþegabáti Hafsteins og Kiddýjar.

Dráttarvélar fluttar á pramma út í Æðey á Ísafjarðardjúpi

Flutningurinn tók á
elleftu klukkustund
Tvær dráttarvélar voru í
síðustu viku fluttar úr fjörunni við Tyrðilmýri á Snæfjallaströnd og út í Æðey á
Ísafjarðardjúpi. Flutningur
þessi var á snærum Vegagerðarinnar fyrir Jónas
Helgason bónda í Æðey en
Sjóflutningar Hafsteins og
Kiddýjar á Ísafirði önnuðust

verkið fyrir Vegagerðina.
Útbúinn var sérstakur
prammi í þessu skyni.
Uppistaðan í honum voru
tvær einingar af flotbryggju
sem Sjóferðir Hafsteins og
Kiddýjar eiga og nota á
Hesteyri í Jökulfjörðum á
sumrin þegar flutningar á
ferðamönnum standa yfir.

Ferðin með prammann inn
Djúpið gekk fremur seint
vegna sjólags en einungis
var keyrt á þremur til fjórum
sjómílum. Komið var við í
Æðey á leiðinni að Tyrðilmýri og þegið kaffi og
meðlæti á meðan beðið var
eftir því að vindur og ölduhæð gengju niður. Það

gerðist um einni og hálfri
klukkustund eftir komuna í
Æðey og flutningarnir á
dráttarvélunum gengu síðan
fljótt og vel. Öll ferðin tók
samtals tíu og hálfa klukkustund. Þorsteinn J. Tómasson tók meðfylgjandi myndir af þessum sérstæðu
flutningum. – hlynur@bb.is

Gistináttum á hótelum á Vestfjörðum

Fjölgaði um 13% í júlí milli ára
Gistinætur á hótelum á Vestfjörðum voru um 13% fleiri í
júlímánuði í sumar en í sama
mánuði í fyrra, samkvæmt nýbirtum tölum Hagstofu Íslands.
Svipuð aukning var á Suðurnesjum og Vesturlandi. Gistinóttum fjölgaði um 8% á Suðurlandi og um 6% á höfuðborgarsvæðinu. Á Austurlandi
stóð gistináttafjöldinn nánast
í stað en samdráttur um 8%
varð á Norðurlandi vestra og
Norðurlandi eystra. Í júnímánuði fjölgaði gistináttum einnig
mest í sömu landshlutum en
þó ekki alveg eins mikið og í
júlímánuði eða um 11%. Bæði

á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra var samdrátturinn milli ára meiri í júnímánuði en í júlí eða um 11% og þá
stóð gistináttafjöldi á Suðurlandi nánast í stað.
Þegar litið er á landið í heild
fjölgaði gistináttum á hótelum
í júlí um 4% milli ára. Þær
voru alls um 124 þúsund en
voru um 119 þúsund í júlí í
fyrra.
Gistinætur Íslendinga á hótelum hérlendis voru jafnmargar í júlímánuði í ár og í
fyrra. Gistináttum útlendinga
fjölgaði hins vegar milli ára
um 5% í mánuðinum.
– hlynur@bb.is

Súðavíkurhreppur

Auglýsing um tillögu
að deiliskipulagi á
Langeyri í Súðavík
Súðavíkurhreppur auglýsir hér með deiliskipulag iðnaðar- og athafnasvæðis á Langeyri í Súðavík til kynningar samkvæmt 1.
mgr. 25. gr. Skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997.
Deiliskipulagstillagan tekur til svæðis sem
er 28,3 ha að stærð og afmarkast af fyrirhuguðu íbúðarsvæði neðan þjóðvegar og opnum og óbyggðum svæðum á Langeyri til
norðurs en liggur að strandlengju Álftafjarðar til austurs og suðurs. Brekkubrún neðan
þjóðvegar afmarkar skipulagssvæðið til
vesturs.
Tillagan liggur frammi til skoðunar á skrifstofu Súðavíkurhrepps í Álftaveri, Grundarstræti 1, í Súðavík, á skrifstofutíma, alla
virka daga frá 17. september til 15. október
2003.
Einnig er hægt að skoða deiliskipulagstillöguna á heimasíðu Súðavíkurhrepps á
slóðinni: http://www.sudavik.is
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út 29. október nk.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests teljast samþykkir henni.
Súðavík 15. september 2003,
Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps.

Hótel Ísafjörður.

Gengið frá samningum Fór holu í höggi á Pizza
um sjúkraflug á Ísafirði 67 mótinu í Tungudal
Elín Ingimundardóttir, skrifstofustjóri Íslandsflugs, segir verið að ganga frá samningum við flugrekstraraðila
vegna sjúkraflugs frá Ísafirði. Hún vildi ekki tjá sig nánar um málið en sagði niðurstöðu liggja fyrir í þessari
viku. Íslandsflug hefur haft umsjón með sjúkrafluginu
frá vori 2001 samkvæmt samningi við ríkið. Hingað til
hefur flugfélagið ráðið undirverktaka til að sjá um þjónustuna. Mýflug sá um flugið fyrst um sinn, en síðasta
sumar samdi Íslandsflug við Jórvík sem missti flugrekstrarleyfi sitt í febrúar á þessu ári. – kristinn@bb.is
Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Rögnvaldur Magnússon frá Golfklúbbi Bolungarvíkur
fór holu í höggi á Pizza 67 mótinu sem haldið var á
Tungudalsvelli fyrir stuttu. Höggið góða kom á 6. braut
sem er 132 metrar og var sjö-járn notað til verksins.
Þetta er í fyrsta sinn sem Rögnvaldur fer holu í höggi.
Sigurvegari á mótinu varð Runólfur Kristinn Pétursson
(GBO). Rögnvaldur hlaut nándarverðlaun á 6. braut
(nema hvað?) en Weera Khiansanthia (GBO) á 7. braut.
Fæst pútt notaði Sigurgeir Einar Karlsson frá Golfklúbbnum Glámu á Þingeyri. Pizza 67 á Ísafirði gaf

Rögnvaldur (til vinstri) fagnar árangrinum ásamt Bjarna
Péturssyni félaga sínum í Golfklúbbi Bolungarvíkur.
verðlaun á mótinu. – kristinn@bb.is
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smáar
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 er viðkemur skrifstofustörfum. Auk þess er ég með
meirapróf og rútupróf. Annars
koma öll störf til greina. Get hafið
störf strax ef óskað er. Uppl. gefur Þorsteinn J. Tómasson í síma
894 8630.
Til sölu er borð með glerplötu.
Uppl. í síma 822 0290.
Óska eftir sófa, ódýrum eða gefins. Uppl. í síma 847 3823.
Til sölu eru negld jeppadekk 31"
10x15. Einnig 14" vetrardekk á
fólksbíl. Uppl. í s. 456 7564.
Til sölu er eystri endi húseignarinnar í Hæstakaupstaðarhúsinu,
áður trésmíðaverkstæði Kristins
L. Jónssonar. Upplýsingar í síma
456 3466 (Sigríður eða Andrés).
Þeir sem tóku áfrjálsri hendi, svart
TREK gírahjól í unglingastærð frá
Urðarvegi 31, eru vinsamlegast
beðnir að skila því til réttra eigenda. Aðrir sem hafa orðið varir
við óskilahjól af þessari gerð, vinsamlegast hafið samband í síma
867 7956.
Til sölu er JVC myndbandstökuvél með ýmsum fylgihlutum. Uppl.
í síma 456 6110.
Spilavist í Guðmundarbúð á föstudagskvöld (19.sept) kl. 20. Allir
velkomnir!
Bráðvantar til leigu (e.t.v. kaup)
vagn undir 2,5 tonna bát. Uppl.
í síma 456 3589.
Sunnukórsfélagar! Æfingar hefjast
þriðjudaginn 23. september kl.
20 í Hömrum. Nýrir kórfélagar
velkomnir.
Óska eftir vel með förnu píanói.
Uppl. í síma 456 3828 e.kl.18.
Óska eftir íbúð til leigu á eyrinni
á Ísafirði. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 895 6006.

Friðþjófur á leið heim eftir gagngerar endurbætur í Bolungarvík

Næg verkefni framundan hjá
hagleiksmanninum Ragnari
Bringingarbátnum Friðþjófi
frá Miðhúsum í Reykhólasveit
var skipað upp á vörubílspall í
síðustu viku og ekið á heimaslóðir eftir gagngerar endurbætur í Bolungarvík. Ragnar
Jakobsson frá Reykjafirði á
Ströndum, sem búsettur er í
Bolungarvík, hefur unnið að
endurgerð bátsins síðustu tvo
vetur. Vandlega var gengið frá
Friðþjófi á vörubílspallinn.
„Hann er orðinn svo fínn,
ég kann ekki við annað en að
pakka honum inn áður en hann
fer á blauta vegina“, segir
Ragnar. Friðþjófur sem er um
aldargamall kom til Ragnars
haustið 2001 í heldur slæmu
ásigkomulagi. Hann mun vera
eini bringingarbáturinn sem
hefur varðveist en bátar þessir
voru eins og nafnið bendir til
notaðir til að flytja vörur milli
skips og lands.
Pétur Guðmundsson frá
Ófeigsfirði sótti bátinn og kom
með annan í staðinn, gamlan
bát frá Broddanesi á Ströndum. Ragnar segir ætlunina að
vinna að honum í vetur en
bændurnir á Broddanesi
hyggjast hafa hann til sýnis til

minningar um liðna tíð. „Þessi
bátur var notaður til allra
mögulegra hluta á bænum, allt
frá því að fara í bjarg eða veiða
sel og til þess að sækja lækna
og ljósmæður“, segir Ragnar.
Í nógu er að sýsla við bátaviðgerðirnar hjá Ragnari Jakobssyni. Inni í skúr er Gestur
frá Vigur, sem var smíðaður í
Súðavík upp úr síðustu aldamótum og nú farinn að nálgast
fyrri glæsileika. Ragnar segir
hann vera einn af fyrstu bátunum sem sérstaklega voru
smíðaðir með það í huga að
setja í þá vél. Fyrst hafi menn
sett vélarnar niður í hefðbundna árabáta. Ragnar reiknar
með að ljúka við Gest í vor.
Hann er í eigu Byggðasafns
Vestfjarða og verður væntanlega í sjóferðum í framtíðinni,
meðal annars við Vigur.
Fleiri verkefni af þessum
toga eru á döfinni. Tveir gamlir
bátar bíða úti á hlaði eftir að
Ragnar fari um þá fimum
höndum og færi í samt lag.
Meðfylgjandi myndir voru
teknar af bátum í ýmislegu
ásigkomulagi hjá Ragnari Jakobssyni.
– kristinn@bb.is

Ragnar við stefnið á Gesti frá Vigur.

Bátur bændanna á Broddanesi sem Ragnar Tveir gamlir bátar bíða úti á hlaði eftir að
hyggst laga til.
Ragnar fari um þá höndum.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er 456 4560

afmæli
Friðþjófur hífður innpakkaður á vörubílspallinn.

Gestur frá Vigur undirgengst gagngerar endurbætur.

STAKKUR SKRIFAR
Halldór Matthíasson, bóndi í Arnardal í
Skutulsfirði, verður 70
ára mánudaginn 22.
september. Hann tekur
á móti gestum sunnudaginn 21. september á
heimili sínu í Arnardal.

Halló!
Okkur bráðvantar
stúlku til að sinna aupair starfi í Lúxembourg
frá sept. 03 til júní 04.
Þarf að vera lágmark
20 ára, sjálfstæð, dugleg, reyklaus, reglusöm
(og góður bílstjóri).
Áhugasamar hafi samband við Elísabetu Finnbogadóttur í síma 00 352
26 747 440.
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Hver er sekur og hver er saklaus?
Í síðasta tölublaði BB var lífleg umræða milli þeirra vinanna Guðjóns
Arnars Kristjánssonar og Stakks, sem Addi Kitta Gau sendi heldur betur
tón-inn og fannst lítið til alls koma, kannski með réttu og kannski með
röngu, og gerði lítið úr þessum nafnlausa skríbenti, sem þó væri vel að sér
um sögu Alþingis og dómstóla, þótt illa væri vitið notað. Reyndar var öllum
börnum kennt eitthvað um þetta í grunnskóla fyrir tiltölulega stuttu. Og ekki
var það lítið hrós að telja Stakk ekki aðeins vera af vestfirskum ættum heldur líka ef rétt var skilið ættaðan úr Sléttuhreppi, sem eitt sinn þótti nánast
ganga aðalstign, það er að segja eftir að Ísfirðingar hættu að telja Slétthreppinga guðsvoluð börn og fáráða, sem lítt dygðu til annars en að kjósa í alþingiskosningum. Stakkur síðustu viku hlýtur að vera mjög upp með sér af
þessari upphefð. Fátt jafnast á við hana nema ef vera skyldi þingseta, en af
henni höfum við Vestfirðingar nóg ef marka má ummæli Reykvíkinga.
Gunnar Örn háseti á skútu Adda þurfti ekki að fara í steininn, þótt hann
keyrði próflaus.
Nú kann einhver að segja að staða hans í þjóðfélaginu hafi leitt til þessarar
niðurstöðu, því ekki eru það aðrir en sæmilega sjóaðir brotamenn sem
sleppa með sakfellingu en enga refsingu. Þá eiga þeir víst að hafa safnað svo
miklu í sarpinn að dómurum þyki ástæðulaust að bæta við. Það væri víst að

æra óstöðugan að fara í fótspor fyrri Stakks og hafa skoðun á siðferði alþingismanna, sem ekki er að skapi Frjálslynda flokksins sem lítur á Alþingi
sem betrunarstofnun ef Guðjón hefur skilist rétt. En mikið óskaplega væri
nú vitlaust að egna þingmenn á móti sér. Því verður svarað af fullum þunga.
Það væri ekki þess virði að eyða tíma nokkurs manns í þvílíka vitleysu.
Séð og heyrt skúbbaði aldeilis í síðustu viku. Alþingismaðurinn Sigurður
Kári Kristjánsson stóð í stríði við blaðið, sem vildi endilega koma honum
að minnsta kosti á sama stall og Gunnari Erni, og gera að hann að píslarvotti. Blaðið á að sjálfsögðu tengsl við Vestfirði, því úr Djúpinu kemur annar ritstjórinn, Bjarni Brynjólfsson. Ekki er annað þorandi en að nefna nafn
hans svo ekki sé kallað eftir reiði Alþingis, nóg er nú samt. Pottþétt er að
Sigurður Kári er að vestan, þótt Stakkur nú viti ekki hvaðan og finnist
reyndar að blessaðir þingmennirnir eigi að eiga eitthvert líf, svo þeir glati
ekki einkalífinu.
En Sigurður Kári notaði brotthlaupinn sýslumann frá Ísafirði sér til góða.
Sá talaði meira segja um sekt og sakleysi. Ja, maður bara spyr: Er nokkur
sekur í augum alþingismanna? Ekki dugar annað en nefna nafn þessa sýslumanns, sem heitir Ólafur Helgi Kjartansson. Kannski ætti Frjálslyndi
flokkurinn að nota svona liðlegan mann til að gefa vottorð um sakleysi?

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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helgar
Sjónvarp · veður ·
skemmtanir ·
íþróttir · fólk ·
fréttir · kirkjustarf

Man. Utd. – Arsenal

Þá er komið að stærsta leik ársins í ensku úrvaldeildinni.
Englandsmeistarar Manchester United taka á móti bikarmeisturunum Arsenal á Old Trafford en félögin hafa marga
hildi háð í gegnum tíðina. Rauðu djöflarnir hafa verið
sigurstranglegasta félag enskrar knattspyrnu undanfarin ár
en Skytturnar eru það lið sem veitt hefur þeim mesta
keppni. Öruggt má telja að Man. Utd. og Arsenal verði í
toppbaráttunni eina ferðina enn og því eiga þrjú stig í
leiknum eftir að vega þungt í lok keppnistímabilsins. Leikurinn hefst kl. 14:50 á sunnudag á Sýn.

dagbókin

veðrið

www.ruv.is

Horfur á fimmtudag:
Austlæg átt, 8-13 m/s og
dáltítil rigning eða skúrir,
einkum suðaustanlands.
Hiti 8-13 stig.
Horfur á föstudag:
Suðlæg eða breytileg átt,
5-10 m/s og dálítil rigning
sunnan- og vestanlands,
en hægari og þurrt norðaustantil. Fremur milt
veður.

sportið
Sjónvarpið:
Laugardagur 20. sept.:
Kl. 15:50 – Þýski boltinn:
Leikur óákveðinn.
Kl. 17:30 – Íslenski boltinn: Sýnt frá lokaumferðinni í Landsbankadeildinni.
Sýn:
Miðvikudagur 17. sept.:
Kl. 18:30 – Meistaradeild
Evrópu: Arsenal – Inter.
Laugardagur 20. sept:
Kl. 11:15 – Enski boltinn:
Wolves – Chelsea.
Kl. 13:30 – Landsbankadeildin, lokaumferð: Leikur
óákveðinn.
Sunnudagur 21. sept.:
Kl. 12:50 – Enski boltinn:
Middlesbraough – Everton
Kl. 14:50 – Enski boltinn:
Man. United – Arsenal.
Stöð 2:
Laugardagur 20. sept.:

kirkja
Flateyrarkirkja:
Guðsþjónusta á sunnudag
kl. 11:00. Sr. Halldór Reynisson og Eþíópinn Ingida

Horfur á laugardag:
Suðvestlæg átt og
vætusamt um land allt
og kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Suðvestlæg átt og
vætusamt um land allt
og kólnandi veður.
Horfur á mánudag:
Suðvestlæg átt og
vætusamt um land allt

Kl. 15:50 – Enski boltinn:
Leikur óákveðinn
Canal+ Norge:
Laugardagur 20. sept:
Kl. 11:30 – Enski boltinn:
Wolves – Chelsea.
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Liverpool – Leicester
Sunnudagur 21. sept.:
Kl. 14:00 – Norski boltinn:
Odd Grenland – Aalesund
Canal+ Zap:
Laugardagur 20. sept.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Leeds – Birmingham
Canal+ Bla:
Laugardagur 20. sept.:
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
Ancona – Modena
Sunnudagur 21. sept.:
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
Juventus – Roma
Canal+ Sverige:
Sunnudagur 21. sept.:
Kl. 13:00 – Ítalski boltinn:
Lazio – Parma

Kussia koma í heimsókn.
Ísafjarðarkirkja:
Messa og kirkjuskóli á
sunnudag kl. 11:00
Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli á sunnudag
kl. 13:00.

Föstudagur 19. september
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (9:26)
18.30 Snjallar lausnir (1:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ofurendurnar. (The Mighty
Ducks) Fjölskyldumynd frá 1992 um lögfræðing og fyrrverandi íshokkístjörnu
sem er falið að þjálfa íshokkílið sem er
langt frá því að vera í fremstu röð. Aðalhlutverk: Emilio Estevez og Joss Ackland.
21.45 Hundakonan. (Dogwoman: Dead
Dog Walking) Áströlsk sakamálamynd
frá 2000 um Margaret O’Halloran hundaþjálfara sem er lagin við að upplýsa sakamál. Aðalhlutverk: Magda Szubanski.
23.25 Málsvari myrkrahöfðingjans.
(Devil’s Advocate) Bandarísk bíómynd
frá 1997. Ungur lögmaður frá Flórída
þiggur starf á fínni stofu í New York en
kemst fljótt að því að vinnuveitandi hans
er ekki allur þar sem hann er séður. Aðalhlutverk: Al Pacino, Keanu Reeves og
Charlize Theron. e.
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 20. september
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (12:26)
09.09 Bubbi byggir (5:39)
09.20 Albertína ballerína (34:39)
09.35 Stebbi strútur (11:13)
09.45 Babar (27:65)
10.09 Gulla grallari (48:52)
10.30 Fræknir ferðalangar (3:26)
11.10 Kastljósið
11.35 Geimskipið Enterprise (1:26)
12.20 Vélhjólasport
12.40 Ella Fitzgerald
14.10 Héléne Grimaud á tónleikum
15.50 Þýski fótboltinn. Sýndur verður
leikur í úrvalsdeildinni.
17.30 Íslandsmótið í fótbolta. Lokaumferðin.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (13:19)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.35 Sálarfóður. (Soul Food) Bandarísk bíómynd frá 1997. Skörungurinn
Mama Joe hefur haldið fjölskyldu sinni
saman í 40 ár með sunnudagsmatarboðum. En þar kemur að hún þarf að leggjast
á sjúkrahús og þá fer allt úr böndunum.
Aðalhlutverk: Vanessa L. Williams og
Vivica A. Fox.
22.30 Hetjudáð. (Courage Under Fire)
Bandarísk bíómynd frá 1996. Ofursti í
Bandaríkjaher rannsakar hvort þyrluflugmaður eigi skilið heiðursmerki fyrir
framgöngu sína í Flóabardaga. Aðalhlutverk: Denzel Washington og Meg Ryan.
00.20 Barnaby ræður gátuna - Ritað
með blóði. (Midsomer Murders) Bresk
sakamálamynd byggð á sögu eftir Caroline Graham þar sem Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dularfullt morð. Aðalhlutverk: John Nettles, Daniel Casey,
Jane Booker, Joanna David og Anna
Massey. e.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 21. september
09.00
09.01
09.23
09.30
09.54
09.57

Disneystundin
Otrabörnin (45:65)
Sígildar teiknimyndir (3:42)
Gengið (3:28)
Morgunstundin okkar
Kobbi (78:78)

10.08 Sprikla (5:5)
10.15 Ungur uppfinningamaður
10.45 Nýjasta tækni og vísindi
11.00 Vísindi fyrir alla (35:48)
11.15 Laugardagskvöld með Gísla
12.05 Reykjavík í öðru ljósi
12.55 Líf með MS
13.25 Kvennabúrið (1:2)
14.15 Á hentugum stað í sveit
15.00 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 Ísafjarðarjdúpi nýtir Konráð Eggertsson síðan eitt
sérstakasta æðarvarp norðan alpafjalla,
en í Mjóafirði fer Anna Marta Guðmundsdóttir á Hesteyri með kvæði fyrir
kríurnar sínar.
15.30 Varði fer til Evrópu
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Töfrahringurinn
18.20 Ernst (7:7)
18.30 Göldrótta frænkan (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Galdrastef á Ströndum. Heimildarmynd um galdrahátíð sem haldin
var í Bjarnarfirði á Ströndum sumarið
2001 í minningu eins mesta galdramanns
Íslandssögunnar, Svans á Svanshóli sem
uppi var á tíundu öld. Meðal þeirra sem
koma fram eru Hilmar Örn Hilmarsson,
Megas, Steindór Andersen og Sigur Rós.
20.55 Ástarhugur. (Loving You) Ný
bresk sjónvarpsmynd. Fráskilin tveggja
barna móðir verður ástfangin af sálfræðingi. Allt leikur í lyndi þangað til hann er
sakaður um kynferðisofbeldi gagnvart
börnum. Aðalhlutverk: Niamh Cusack
og Douglas Henshall.
22.10 Helgarsportið
22.35 Milli fóta þér. (Entre las piernas)
Spænsk spennumynd frá 1999. Kynóð
kona heldur fram hjá manninum sínum,
sem er lögga. Hún fer að vera með manni
sem hún kynnist í kynlífsmeðferð en
karlinn hennar kemst að því. Aðalhlutverk: Victoria Abril og Javier Bardem.
00.30 Íslandsmótið í fótbolta
01.00 Kastljósið
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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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 Reba (2:22)
13.00 Jag (14:25)
13.45 Amazing Race (3:13)
14.30 The Agency (21:22)
15.15 Dawson´s Creek (6:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.15 Neighbours
17.45 Dark Angel (14:21)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 The Simpsons (12:22)
20.30 Idol-Stjörnuleit (1:29) (Hvað er
Idol?) Idol - Stjörnuleit er nýjasta æðið á
Íslandi en tilgangur keppninnar er að
finna næstu poppstjörnu þjóðarinnar.

Idol-þættirnir hófu göngu sína í Bretlandi
og hafa farið sigurför um allan heim. Í
þættinum verður kynnt hvað íslenskir
sjónvarpsáhorfendur eiga í vændum í
vetur en Idol - Stjörnuleit er eitt viðamesta
verkefni sem Stöð 2 hefur ráðist í.
21.20 George Lopez (23:28)
21.45 Bernie Mac (12:22)
22.10 Punk´d (Negldur) Sjúklega fyndin
falin myndavél þar sem hjartaknúsarinn
og leikarinn Ashton Kutcher hrekkir fína
og fræga fólkið í Hollywood.
22.35 Óvissubíó Stöðvar 2. Hvaða mynd
langar þig að sjá í kvöld? Another Stakeour (1), Crocodile Hunter (2) eða Men in
Black Full Monty? (3)? Sendu sms-ið
STOD2 í númerið 1909 og þú hefur gefið þinni mynd atkvæði. STOD2 1, STOD
2 2, STOD2 3 í númerið 1909, sms-ið
kostar 39.- kr.
00.10 Kiss of the Dragon. (Koss drekans) Spennumynd af bestu gerð. Liu Jian,
kínverskur lögreglumaður, er sendur til
aðstoðar frönsku lögreglunni í París.
Starfsbræður hans þar reyna að klófesta
kínverskan eiturlyfjasala sem hefur góð
sambönd í Frakklandi. Liu Jian er allur
af vilja gerður en uppgötvar fljótt að
hjálpsemi hans er ekki öllum að skapi.
Eiturlyfjasalinn á vini á æðstu stöðum
og kínverska löggan á nú fótum fjör að
launa. Aðalhlutverk: Jet Li, Bridget
Fonda, Tchéky Karyo.
01.45 Nil By Mouth. (Á köldum klaka)
Raymond býr ásamt stórri fjölskyldu
sinni í verkamannahverfi í London.
Mágur Raymonds, Billy, býr á heimilinu
og er erfiður í sambúð enda er hann forfallinn eiturlyfjaneytandi. Raymond er
hins vegar alveg að fara yfir um og þess
er ekki langt að bíða að allt fari í háaloft.
Frumraun Garys Oldmans í leikstjórastól.
Aðalhlutverk: Ray Winstone, Kathy
Burke, Charlie Creed-Miles.
03.40 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 20. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Air Bud: Golden Receiver
11.20 Yu Gi Oh (43:48)
11.40 Bold and the Beautiful
13.25 Football Week UK
13.50 Sjálfstætt fólk
14.20 Taken (9:10)
15.50 Enski boltinn
17.45 Oprah Winfrey
18.30 Friends (16:24)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Friends (17:24)
20.00 Multiplicity. (Margfaldur) Bráðfyndin gamanmynd. Doug Kinney er í
kröfuhörðu hjónabandi og starfi sem leiðir til þess að hann hefur ekki tíma til að
njóta hvors um sig. Þegar hann kynnist
Dr. Owen Leeds, sem hefur sérhæft sig í
að klóna lífverur, fær hann brjálaða hugmynd. Aðalhlutverk: Michael Keaton,
Andie MacDowell.
22.00 Ocean´s Eleven. (Gengi Oceans)
Spennumynd á léttum nótum. Danny
Ocean er nýsloppinn úr fangelsi en er
enn þá við sama heygarðshornið. Hann
hefur ákveðið að ræna þrjú spilavíti í Las
Vegas sama kvöld og heimsmeistaraeinvígið í þungavigt fer fram í borginni.
Danny þarf á hjálp góðra manna að halda
og er fljótur að safna að sér kunnáttumönnum á þessu sviði. Dagurinn rennur
brátt upp og allt er til reiðu. Aðalhlutverk:
George Clooney, Andy Garcia, Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt.
23.55 The Vanishing. (Hvarfið) Hörkuspennandi skálatryllir um þráhyggju
manns sem verður að fá að vita hvað
varð um unnustu hans sem hvarf með
dularfullum hætti. Aðalhlutverk: Jeff

Bridges, Kiefer Sutherland.
01.45 15 Minutes. (Frægð í 15 mínútur)
Þessi spennutryllir er hörð ádeila á fjölmiðlafár nútímans og hversu langt menn
gangi til að öðlast sínar 15 mínútur í
frægðinni. Robert De Niro og Edward
Burns leika tvær löggur sem eru á höttunum eftir tveimur brjálæðingum sem
kvikmynda ódæðisverk sín og senda á
sjónvarpsstöð. Fyrr en varir er þátturinn
orðinn sá vinsælasti og glæpamennirnir
verða frægir á einni nóttu. Löggurnar
þjarma þó smám saman að þeim þangað
til hámarki fjölmiðlasirkussins er náð og
óumflýjanlegt uppgjör verður í beinni
útsendingu. Aðalhlutverk: Robert De
Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer.
03.40 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 21. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Mótorsport 2003
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 Idol-Stjörnuleit (1:29)
15.20 Hounded. (Með hund á hælunum)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna.
Strákarnir Jay og Ronny keppa um skólastyrk og þar stendur sá síðarnefndi betur
að vígi. Ronny er nefnilega sonur skólastjórans og lærimeistarinn beitir öllum
brögðum til að “rétti” nemandinn fái
styrkinn. Og ekki batnar ástandið hjá Jay
þegar hundur skólastjórans blandast í
málið með eftirminnilegum hætti. Aðalhlutverk: Tahj Mowry, Shia LaBeouf,
Craig Kirkwood.
16.55 Strong Medicine (17:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Friends (18:24)
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 60 mínútur
20.20 Sjálfstætt fólk
20.55 Trust (1:6) (Traust) Breskur
myndaflokkur sem gerist á lögfræðistofu
í Lundúnum. Hér snýst lífið aðallega um
yfirtökutilboð og samruna þar sem miklir
hagsmunir eru í húfi. Stephen Bradley er
fremstur meðal jafninga í þessum heimi
en í einkalífinu glímir hann við sömu
vandamál og aðrir. Aðalhlutverkið leikur
einn þekktasti sjónvarpsleikari Breta um
þessar mundir, Robson Green.
21.50 Taken (10:10)
23.30 Emmy Awards Preshow. Upphitun fyrir verðlaunahátíðina í Los Angeles.
Skyggnst er á bak við tjöldin og rætt við
stjörnurnar.
00.30 Emmy Awards 2003. Bein útsending frá Los Angeles þar sem Emmyverðlaunin verða afhent í 55. sinn. Viðurkenningar eru veittar fyrir bestu sjónvarpsþættina og til þeirra leikara sem
sína bestu frammistöðuna. Kynnar eru
Bryan Cranston og Jane Kaczmarek úr
sjónvarpsþættinum Malcolm in the
Middle.
03.35 Tónlistarmyndbönd
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18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Football Week UK
21.00 Inside Schwartz (11:13)
21.30 Partners. (Glæpafélagar) Gamansöm glæpamynd. Flækingur stenst ekki
mátið og stelur skjalatösku sem verður á
vegi hans. Innihaldið er dýrmætara en
hann hefði nokkurn tíma getað ímyndað
sér. Aumingja flækingurinn fer brátt að
óska þess að hann hefði aldrei stolið
blessaðri skjalatöskunni. Aðalhlutverk:
Casper Van Dien, David Paymer, Vanessa Angel.
23.00 Lighthouse. (Vitinn) Hrollvekja.
Fangaskip sekkur fjarri alfaraleið en
margir bjargast. Eftir þá miklu raun tekur
þó ekki betra við því einn fanganna, sem
slapp frá borði fyrir skipsskaðann, er
skammt undan og ætlar ekki að rétta
fram hjálparhönd. Aðalhlutverk: James
Purefoy, Rachel Shelley, Don Warrington.
00.35 Drive. (Stálin stinn) Árið er 2008
og Malik Brody situr á bar í San Francisco. Skyndilega ryðjast fjórir ódæðismenn inn á barinn og reyna að hafa
hendur í hári eins mannanna sem er þar.
Maðurinn afvopnar hins vegar skúrkana
og flýr með Malik í eftirdragi. Fljótt
kemur í ljós að maðurinn er eins konar
ofurmenni á flótta undan ódæðismönnum
sem vilja hann feigan. Aðalhlutverk:
Mark Dacascos, Kareem Hardison, John
Pyper-Ferguson.
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 20. september
11.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Wolverhampton Wanderers og Chelsea.
13.30 Landsbankadeildin. Bein útsend-
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Sælkerar vikunnar
eru Jóhanna Þorvarðardóttir og
Elías Guðmundsson á Suðureyri

Grænmetislasagna og eplabaka
Við sendum hér tvær uppskriftir, sú fyrri er sérstaklega
skemmtileg til hversdagsnota enda hollur og góður grænmetisréttur. Gaman er að prufa sig áfram með mismunandi
grænmeti til tilbreytingar, allt eftir smekk hvers og eins.
Seinni uppskriftin er af ljúffengri eplaböku, bragðlaukakonfekti sem er tilvalið að láta eftir sér við betri tilefni. Verði
ykkur að góðu.

Grænmetislasagna
lasagna blöð
1 stór dós kotasæla
3 bollar rifinn ostur
200 g ferskir sveppir skornir í sneiðar
2 rauðar paprikur skornar í strimla
1 rauðlaukur
1 kúrbítur skorinn í sneiðar
nokkrir tómatar
smá olía

2 dl mjólk
200 g rjómaostur
100 g sykur
50 g flórsykur
6 egg
1 tsk kanill
1 tsk vanillusykur

Setjið smá olíu á pönnu og léttsteikið allt grænmetið,
nema tómatana. Takið það af pönnunni og blandið saman við
kotasæluna. Skiptið hráefninu jafnt í 3 lög með lasagnaplötum
á milli. Hafið tómata á milli laga og efst. Stráið ostinum yfir
og bakið við 180°C í 30 mínútur eða þar til osturinn er kominn með fallegan gylltan lit.

Eplabaka með heslihnetum
Botn
250 g hveiti
200 g smjör
50 g flórsykur
2 msk vatn
1 tsk vanilludropar
1 tsk kanill

ing.
16.15 Enski boltinn. Útsending frá leik
í úrvalsdeildinni sem fram fór síðdegis.
18.05 Íslensku mörkin
18.54 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (23:24)
20.00 MAD TV
21.00 Way of the Dragon. (Í klóm drekans) Hasarmynd með stórkostlegum bardagaatriðum. Tang Lung kemur frænda
sínum til bjargar. Frændinn rekur veitingahús á Ítalíu og glæpagengi gerir honum lífið leitt. Lung blandar sér í málið og
ætlar að svara hinum harðskeytta Colt í
sömu mynt. Bardagi Lungs (Bruce Lee)
og Colts (Chucks Norris) þykir einn sá
besti í kvikmyndasögunni. Aðalhlutverk:
Bruce Lee, Chuck Norris, Nora Miao.
22.40 H. Velasco - Bert Schenk.
00.45 Landsbankadeildin
02.30 Long Story Short. Erótísk kvikmynd.
03.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 21. september
11.30 Boltinn með Guðna Bergs
12.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Middlesbrough og Everton.
14.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Arsenal.
17.05 UEFA Champions League
17.35 Gillette-sportpakkinn
18.00 US PGA Tour 2003
19.00 European PGA Tour 2003
20.00 Boltinn með Guðna Bergs
21.15 Joe Gould´s Secret. (Leyndarmálið) Dramatísk kvikmynd sem gerist í
New York um 1940. Aðalsöguhetjan er
Joey Gould, merkilegur maður sem býr í
Greenwich Village. Joey er með sannkallað meistaraverk í smíðum en verkið ætlar
hann að byggja á samtölum sínum við
forvitnilega borgara. Aðalhlutverk: Ian
Holm, Stanley Tucci, Hope Davis.
23.05 Enski boltinn (E)
00.55 Dagskrárlok og skjáleikur
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18:30 Popppunktur (e) Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði fjölskyldur landsins fyrir framan
viðtækin síðasta vetur. Þeir dr. Gunni og
Felix hafa setið sveittir við að búa til enn

fleiri og kvikindislegri spurningar sem
þeir ætla að leggja fyrir þá fjölmörgu
poppara sem ekki komust að í fyrra.
Bryddað verður upp á ýmsum nýjum og
umhverfið ,,poppað” upp. Það má búast
við gríðarlegri spennu í vetur.
19:30 Malcolm in the Middle (e)
20:00 Guinness World Records.
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.
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 Still Standing (e)
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 20. september
14:15 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. Þættirnir koma glóðvolgir frá
NBC - sjónvarpsstöðinni í Bandaríkjunum.
15:00 Guinness World Records (e)
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 Fólk – með Sirrý (e) Fólk með
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Hellið kryddleginum yfir eplin. Bakið við 160 gráður í 50
mínútur. Berið fram með þeyttum rjóma.
Við skorum á Ingibjörgu Sigfúsdóttir og Jón Víðir Njálsson
á Suðureyri að koma með skemmtilegar uppskriftir í næstu
viku.

Kryddlögur

Sunnudagur 21. september
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.

Fylling
Afhýðið eplin og skerið þau í sneiðar. Raðið þeim á deigbotninn í forminu. Saxið heslihnetur smátt og dreifið yfir
eplin.
Kryddlögur
Setjið eggin í skál. Bætið sykri og flórsykri saman við og
hrærið þar til lögurinn er orðinn léttur í sér. Kryddið þá með
kanil og vanillusykri. Bætið rjómaosti og mjólk saman við
og hrærið þar til allt hefur blandast vel saman.

Fylling
100 g heslihnetur, smátt saxaðar
5 græn epli

Sirrý verður á sínum stað í vetur og fjölbreyttur sem aldrei fyrr. Þátturinn hefur
fest sig í sessi sem einn vinsælasti vettvangur líflegrar umræðu um málefni líðandi stundar, enda er Fólki ekkert mannlegt óviðkomandi.
19:00 According to Jim (e)
19:30 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.
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 Popppunktur. Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði
fjölskyldur landsins fyrir framan viðtækin
síðasta vetur. Þeir dr. Gunni og Felix hafa
setið sveittir við að búa til enn fleiri og
kvikindislegri spurningar sem þeir ætla
að leggja fyrir þá fjölmörgu poppara sem
ekki komust að í fyrra. Bryddað verður
upp á ýmsum nýjum og umhverfið ,,poppað” upp. Það má búast við gríðarlegri
spennu í vetur.
22:00 Keen Eddie (e)
22:50 Bachelor 2 (e) Piparsveinninn sem
lýsir sjálfum sér sem “heillandi, fyndnum
og gáfuðum” og hefur gaman af sundi,
skíðaferðum og rómantík leitar durum og
dyngjum að hinni einu réttu.
23:40 Jay Leno (e)
00:30 Jay Leno (e)

Botn
Setjið allt hráefnið nema hveitið í skál og hrærið þar til
það hefur blandast vel saman. Bætið þá hveitinu saman við
og hrærið þar til deigið losnar frá skálinni. Þrýstið deiginu á
botn og upp með hliðum á bökuformi.

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 Innlit/útlit (e)Innlit/útlit þarf vart
að kynna. Þátturinn hefur nú göngu sína
5. árið í röð og ekkert lát er á vinsældum
hans. Vala Matt hefur með aðstoð valinkunnra fagurkera frætt íslenska sjónvarpsáhorfendur um nýjustu strauma og
stefnur í hönnun og arkitektúr, farið í
heimsóknir inn á heimili af öllum stærðum og gerðum og spjallað við hönnuði
og hugmyndasmiði.
18:00 Bachelor 2 (e) Piparsveinninn
sem lýsir sjálfum sér sem “heillandi,
fyndnum og gáfuðum” og hefur gaman
af sundi, skíðaferðum og rómantík leitar
durum og dyngjum að hinni einu réttu.
19:00 Popppunktur (e) Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði fjölskyldur landsins fyrir framan viðtækin síðasta vetur. Þeir dr. Gunni og
Felix hafa setið sveittir við að búa til enn
fleiri og kvikindislegri spurningar sem
þeir ætla að leggja fyrir þá fjölmörgu
poppara sem ekki komust að í fyrra.
Bryddað verður upp á ýmsum nýjum og
umhverfið ,,poppað” upp. Það má búast
við gríðarlegri spennu í vetur.
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 Maður á mann.Sigmundur Ernir
Rúnarsson er einn reyndasti og fjölæfasti
fjölmiðlamaður landsins og kemur sterkur til leiks á SKJÁEINUM. Maður á
mann er beinskeittur viðtalsþáttur þar
sem Sigmundur Ernir fær til sín þjóðþekkta einstaklinga í ítarlega yfirheyrslu
um líf þeirra og störf, viðhorf og skoðanir.
Með hnitmiðuðum innslögum kafar hann
dýpra en gert í ,,venjulegum” viðtalsþáttum og sýnir áhorfendum nýjar hliðar af
gestum þáttarins með aðstoð vina og

fjölskyldu viðmælandans. Ekki búast
við drottningarviðtölum, silkihanskarnir
verða hvergi sjáanlegir og Sigmundur
Ernir hvergi banginn.
23:00 Dragnet (e)
23:50 Atvinnumaðurinn (e) Í grínþáttaröðinni Atvinnumanninum fer
Þorsteinn Guðmundsson, sem margir
kannast við úr uppistandi og gamanþáttum í sjónvarpi, í starfskynningar á hinum
ólíkustu vinnustöðum. Hann tekur viðtöl
við starfsmenn og veltir upp eigin hugmyndum um viðkomandi starf (sem oftar
en ekki eru byggðar á lítilli reynslu og
enn minni þekkingu). Þorsteinn bregður
sér í hlutverk einkaþjálfara og verður
ástfanginn, hlutverk bónda og verður
uppgefinn og hlutverk lögreglumanns
og missir raunveruleikaskynið.

Atvinna
óskast!
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 er viðkemur skrifstofustörfum.
Auk þess er ég með meirapróf og rútupróf. Annars
koma öll störf til greina.
Get hafið störf strax.
Uppl. gefur Þorsteinn J.
Tómasson í síma 894
8630.

spurningin
Ætlarðu til Þýskalands á lokaleik
Íslendinga í undankeppni EM í
knattspyrnu?
Alls svöruðu 264.
Já sögðu 16 eða 6%
Nei sögðu 248 eða 94%

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.
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Á fjórða hundrað manns á stórfundinum Orð skulu standa

Fjórðungssamband

Þingmenn Norðvesturkjördæmis styðja línuívilnun

Endurskoðendur hætta

Á stórfundinum „Orð skulu
standa“ á Ísafirði á sunnudag,
sem haldinn var að frumkvæði
Smábátafélagsins Eldingar,
var samþykkt samhljóða
ályktun þar sem skorað var á
Alþingi að samþykkja línuívilnun án tafar og tryggja að
hún komi til framkvæmda eigi
síðar en 1. nóvember. Þar var
þess einnig krafist að lágmarksfjöldi sóknardaga hjá
dagabátum yrði lögfestur.
Fundinn sátu á fjórða hundrað manns og þar á meðal allir
þingmenn Norðvesturkjördæmis nema einn. Ekki var
annað að heyra á þingmönnunum en þeir væru sammála
um að vinna línuívilnun brautargengi.

Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður sagði að ef ekki
kæmi fram stjórnarfrumvarp
um línuívilnun myndi hann,
hugsanlega ásamt fleirum,
flytja slíkt frumvarp sjálfur.
Einar Oddur Kristjánsson
alþingismaður sagði að Davíð
Oddsson hefði á fundi á Ísafirði sagt að hann sæi ekkert
því til fyrirstöðu að línuívilnun
kæmist á í haust. Einar Oddur
sagði að á tuttugu ára valdaferli Davíðs hafi andstæðingar
hans leitað logandi ljósi að
þeim tilvikum þar sem sýna
mætti fram á að borgarstjórinn
og síðar forsætisráðherrann
væri ekki maður orða sinna
en þeim hafi aldrei orðið
ágengt. Sjá nánar á bls. 3.

Á fjórða hundrað manns mættu til fundarins sem haldinn var í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Félagskjörnir endurskoðendur Fjórðungssambands Vestfirðinga, þeir
Þorleifur Pálsson bæjarritari á Ísafirði og Gunnar
Jónsson á Ísafirði hafa sagt
af sér. Í viðtali við blaðið
sagði Þorleifur að hann
væri búinn að vera í þessu
starfi mjög lengi og það
hafi staðið til um nokkurn
tíma að hætta. Hann neitar
því að afsögnin tengist á
einhvern hátt þeim atburðum sem gerst hafa hjá
Fjórðungssambandinu að
undanförnu.
Kosið er til stjórnar
Fjórðungssambans á 2ja
ára fresti og var nýliðið
þing ekki kosningaþing.
Hinsvegar hefði þingið átt
að kjósa nýja endurskoðendur en það var ekki gert.
Varamenn félagskjörinna
endurskoðenda sambandsins taka því við en þeir eru
Ólafur B Halldórsson og
Guðmundur St. Björgmundsson.
– hj@bb.is

Háhyrningar léku listir sínar

Gleyptu skelfdar
æðarkollurnar

Háhyrningavaða lék listir
sínar á Hnífsdalvíkinni á
föstudagsmorgun, við Skarfasker og út með Óshlíð og virtist láta sér fátt um allar vísindaveiðar á hvölum finnast.
Halldór Sveinbjörnsson ljósmyndari bb.is sem fylgdist
með vöðunni segir að það hafi
verið einstæð upplifun að
horfa á þessa spræku frændur
Keikós.
„Þeir voru sjö talsins og þegar ég kom voru þeir að fást við
sel rétt uppi í landsteinum.
Þeir hentu selnum á milli sín
en honum tókst að komast
undan og upp í fjöru. Síðan

syntu hvalirnir út með Óshlíðinni og átu allt kvikt á leiðinni.
Þær voru margar æðarkollurnar sem urðu morgunverður
háhyrninganna að þessu sinni.
Það fer ekki á milli mála að
þetta eru grimmar skepnur“,
sagði Halldór.
Gísli Víkingsson, líffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun, segir það þekkt að háhyrningar éti sjófugla, en kveðst
ekki vita til þess að það hafi
áður verið myndað hér við
land. Á meðfylgjandi myndum eru háhyrningarnir „að leik
og starfi“ í grennd við Skarfasker.
– hj@bb.

Einn háhyrninganna með æðarkollu á nefinu.

Framdi þrjú innbrot á Ísafirði á innan við viku

Úrskurðaður í tíu daga síbrotagæslu

Æðarkollurnar voru skelfingu lostnar og reyndu að flýja
undan háhyrningunum í ofboði, en fæstum tókst það.

37.PM5

16

Maður sem framdi þrjú
innbrot á Ísafirði á einni viku
var fyrir helgina úrskurðaður
í Héraðsdómi Vestfjarða í tíu
daga síbrotagæslu. Maðurinn sem er fíkniefnasjúklingur á fertugsaldri braust
inn í Grunnskólann á Ísafirði
um fyrri helgi og aftur aðfaranótt miðvikudags í leit

að lyfjum og olli miklum
skemmdum á dyrum sem hann
braut upp.
Aðfaranótt föstudags var
hann síðan handtekinn við innbrot í sjúkrahúsið á Ísafirði.
Starfsfólk varð vart við umgang og gerði lögreglu viðvart.
Maðurinn hafði brotist inn um
kjallaradyr en var kominn upp

á aðra hæð þegar lögregla kom
á staðinn. Að sögn lögreglu
var hann vopnaður kúbeini og
hefiltönn. „Hann sagðist vera
kominn þangað í þeim tilgangi
að ná í þau lyf sem læknarnir
neituðu að láta hann hafa“,
sagði Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði.
Maður þessi á langan inn-
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brotaferil að baki. Í fyrrahaust var hann dæmdur í tíu
mánaða óskilorðsbundið
fangelsi eftir mikla innbrotahrinu, ýmist í fyrirtæki, skip
eða á heimili. Tilgangur innbrotanna virðist jafnan vera
að leita lyfja eða verðmæta
til að fjármagna fíkniefnaneyslu.
– hlynur@bb.is

