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Símaskiptiborð Íslands-
banka verður fært yfir í versl-
unarhúsið Neista á Ísafirði og
er nú unnið að undirbúningi
flutningsins sem áætlað er að
verði um næstu mánaðamót.
En eins og kunnugt er var
símavarsla og upplýsingagjöf
bankans færð til Ísafjarðar fyrr
á þessu ári og hefur skipti-
borðið verið til húsa í útibúi
bankans. Alltaf hefur þó staðið
til að finna því betra aðsetur.
Einn liður í undirbúningnum
er að koma fyrir ljósleiðara-
streng frá útibúi Íslandsbanka
í Hafnarstræti yfir í Neista.

„Gengið var frá því fyrir

stuttu að skiptiborðið yrði fært
yfir í Neista. Nú er verið að
setja niður ljósleiðarastreng
yfir í Neista sem segja má að
sé framlenging frá Íslands-
banka. Strengurinn verður
mjög öflugur og alfarið á okkar
vegum en við töldum að það
yrði hagkvæmara“, segir Hall-
grímur Magnús Sigurjónsson
útibússtjóri Íslandsbanka á
Ísafirði. Framkvæmdirnar
hófust í dag og er áætlað að
þær munu taka þrjá daga.
Verktakafyrirtækið Ásel ehf.
hefur verkið með höndum.

Sjö starfsmenn starfa nú við
skiptiborðið en að sögn Hall-

gríms Magnúsar er vonast til
að starfsgildunum muni fjölga

með tímanum. Símaskipti-
borðið verður staðsett á 2. hæð

í Neista, gegnt Héraðsdómi
Vestfjarða.    – thelma@bb.is

Verið er að setja niður ljósleiðara frá Íslandsbanka
yfir í Neista þar sem símaskiptiborð verður staðsett.

Símaskiptiborð Íslandsbanka flutt í Neista

Mest allt lausafé í eigu þrota-
bús Sindrabergs selt á uppboði

Uppboð á eigum þrotabús
sushiverksmiðjunnar Sindra-
bergs fór fram á föstudag. Að
sögn Sigmundar Guðmunds-
sonar, skiptastjóra þrotabús-
ins, tók uppboðið fjóra tíma í
það heila og var selt allt lausafé
í eigu þrotabúsins ef undan er
skilinn örlítill lager af sushi.
Segir Sigmundur þó að líklegt
sé að tryggingar greiði nokkuð
fyrir lagerinn. Ekki er enn vit-
að um stærð gjaldþrots sushi-
verksmiðjunnar enda rennur
frestur til að lýsa kröfum á
hendur þrotabúinu ekki út fyrr
en 15. nóvember næstkom-
andi.

„Ég á enn eftir að fá kröfur
frá öllum launamönnum“, seg-
ir Sigmundur. „Svo er skipta-
fundur 24. nóvember og á ég
von á að þá verði komið í ljós
hvað er til skiptanna og hvað
kröfurnar eru miklar.“ Sushi-
verksmiðjan Sindraberg var
lýst gjaldþrota í lok ágúst og
hafði þá starfað í rétt um sex

ár. Megintilgangurinn með
stofnun fyrirtækisins var fram-
leiðsla á frosnum sushiréttum,
sem var ekki bara nýsköpun á
Íslandi heldur einnig í Evrópu.

Fyrsta árið voru sushiréttir
seldir á innlendum markaði,
sem reyndist afar smár, en allt

frá upphafi var stefnt að út-
flutningi sem hófst árið 2000.
Erfitt reyndist þó að komast
inn á þá erlendu markaði sem
sótt var á. Mikill rekstrarbati á
árinu 2004 gaf þó von um að
ná mætti endum saman á árinu
2005, enda hafði fyrirtækið þá

farið í gegnum mikla endur-
skipulagningu til hagræðingar
í rekstri. Óhagstæð þróun
gengis íslensku krónunnar
varð fyrirtækinu afar þung í
skauti en væntingar voru um
að gengi hennar myndi heldur
veikjast þegar liði á árið 2005.

Vonir höfðu enn fremur staðið
til þess að sala á mörkuðum
fyrirtækisins héldi áfram að
aukast. Þegar sala dróst svo
saman í kjölfar erfiðrar sam-
keppni við framleiðendur, og
styrking krónunnar hélt áfram,
varð ljóst hvert stefndi.

Uppboð á eigum þrotabús sushiverksmiðjunnar Sindrabergs var haldið á föstudag.
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Þjónustustarf
SKG veitingar á Hótel Ísafirði óska eftir að

ráða starfskraft í sal. Um vaktavinnu er að
ræða. Hlutastarf kemur til greina.

Nánari upplýsingar gefur Snorri í síma
893 3240 eða Karl í síma 895 0292 frá kl.
09:00 til 16:00 alla virka daga.

101 ný vestfirsk þjóðsaga

Styttist í áttunda bindið
Gísli Hjartarson rithöf-

undur situr nú og keppist
við að ljúka áttunda bindi af
þjóðsagnasafni sín, 101 ný
vestfirsk þjóðsaga, fyrir jóla-
bókaflóðið. „Ég geri allt á
síðustu stundu,“ segir Gísli.

„Ég vandist á það þegar
ég var blaðamaður, þá skrif-
aði ég aldrei stafkrók fyrr en
prentvélarnar voru komnar í
gang. Nú sit ég sveittur með
tossamiðana og reyni að

koma þessu saman, pikka inn
sögur og hringi út og suður.
Helst vil ég fá sögur sem allra
víðast að, svo sögurnar dreifist
nú vel innan gamla Vestfjarða-
kjördæmisins. Kápan hefur
þegar verið prentuð, og það er
von á að innvolsið klárist í
næstu viku. Þá á bara eftir að
prófarkarlesa og búa til prent-
unar“.

Í hverju bindi af 101 nýrri
vestfirskri þjóðsögu eru, eins

og gefur að skilja á titlinum,
101 ný vestfirsk þjóðsaga, og
fara sögurnar nýju því brátt að
telja heilt þúsund. Að sögn
Gísla hafa þær sjö sem komið
hafa út hingað til verið sölu-
hæstu bækur á Vestfjörðum.
Gísli segir að þó vinnan við
bókina sé langt komin séu allar
sögur mjög vel þegnar og
bendir hann fólki á að hringja
í sig eða detta einfaldlega inn
í kaffi. Þeir sem það kjósa

geta svo sent honum tölvu-
póst á stapi@simnet.is.

– eirikur@bb.is

Gísli Hjartarson.

Þórunn Arna Kristjánsdótt-
ir, fyrrum nemandi við Tón-
listarskóla Ísafjarðar, fer með
hlutverk Flóru í sýningunni
Tökin hert sem frumsýnd verð-
ur í Íslensku óperunni á föstu-
dag. Tökin hert er aðalverkefni
Íslensku óperunnar á haust-
misserinu, og er tónlistin eftir
breska tónskáldið Benjamin
Britten en texti óperunnar er
eftir Mifanwy Piper og er
byggður á samnefndri smá-
sögu eftir Henry James. Þór-
unn Arna fór með aðalhlut-
verkið í söngleiknum Litla
stúlkan með eldspýturnar fyrir
tæpu ári síðan og hefur hún
síðustu mánuðina farið með
mörg hlutverk í söngleiknum
Annie. Hún hefur stundað nám
við Listaháskóla Íslands og
útskrifast væntanlega næsta

búa á sveitasetri frændans og
hann ræður þangað unga kenn-
slukonu til að hugsa um þau.
Fyrir á sveitasetrinu er ráðs-
konan frú Grose, sem sér um
heimilishaldið og er kennslu-
konunni innan handar. Áður
en langt um líður fara dular-
fullir atburðir að gerast. Aftur-
göngur fyrrverandi kennslu-
konu barnanna, fröken Jessel,
og þjónsins Peter Quint eru á
sveimi og reyna þau að ná
börnunum á sitt vald með
hörmulegum afleiðingum.

Frumsýning á Tökin hert
verður á föstudag en sýningar
verða einungis sex talsins og
áhugasamir eru því hvattir til
að tryggja sér miða sem fyrst.

– eirikur@bb.is

vor.
Tökin hert segir af systkin-

unum Miles og Flóru sem eru
munaðarlaus og frænda þeirra
og forráðamanni sem vill sem
minnst af þeim vita. Börnin

Þórunn Arna
Kristjánsdóttir.

Gerir það gott í
Íslensku óperunni

Þórunn Arna Kristjánsdóttir

Jónas Leifur Sigursteinsson hefur verið ráðinn þjálfari meistaraflokks BÍ´88. Skrif-
að var undir samning þess efnis á föstudag og gildir hann til 1. september 2006. Jónas,
sem er 33 ára íþróttakennari, hefur verið yfirþjálfari yngri flokka Þórs á Akureyri
undanfarin ár auk þess sem hann hefur þjálfað sameiginlegt lið Þórs/KA/KS í meist-
araflokki kvenna.  Jónas tekur við af Örnólfi Oddssyni, en vegna óvissu um hvort
hann gæti komið til starfa í vor, varð að samkomulagi að hann léti af störfum. Örn-
ólfur vann gott starf sem þjálfari og vallarstjóri BÍ’88 á síðasta keppnistímabili. Með-
fylgjandi mynd var tekin við undirritun samningsins. Með Jónasi á myndinni (t.h.) er
Rúnar Guðmundsson, formaður BÍ.                                                               – bb@bb.is

Jónas ráðinn þjálfari BÍ

Húsið að Hlíðarvegi 51 á Ísafirði var rifið á mánudag. „Niðurrifið gekk vel en við höfðum beðið í töluverðan tíma eftir
hentugu veðri til að geta ráðist í verkið“, segir Jóhann Birkir Helgason, bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar. Bærinn
eignaðist húsið á síðasta ári fyrir 3,4 milljónir króna. Ákveðið var að rífa það þar sem staðsetning þess samræmdist ekki
skipulagi. Húsið var byggt árið 1936 og var rúmir 119 fermetrar að stærð. Það stóð yst á Hlíðarveginum og í miðri götu-
línu hans. Að sögn Jóhanns Birkis er í bígerð að gera snúningspláss fyrir enda Hlíðarvegsins.                 – thelma@bb.is

Hlíðarvegur 51 rifinnRammaskipulag hafnarsvæðisins

Gert upp við
arkitektinn
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur falið bæjarstjóra að
ganga frá uppgjörsmálum
við Ólöfu Guðnýju Valdi-
marsdóttur arkitekt vegna
vinnu hennar við drög að
rammaskipulagi hafnar-
svæðis á Ísafirði. Á fundi
bæjarráðs á mánudag var
lagt fram bréf bæjarstjóra
varðandi rammaskipulagið
og verksamning við arki-
tektinn. Bréf þetta fæst ekki
afhent frá bæjaryfirvöldum.

Eins og sagt hefur verið
frá er útlit fyrir að kostnaður
Ísafjarðarbæjar vegna hönn-
unarinnar verði nokkru hærri
en stefnt var að í upphafi.
Að sögn Guðna Geirs Jó-
hannessonar, formanns
starfshóps um skipulag
svæðisins, skýrist kostnað-
araukinn af aukaverkum
arkitektsins sem komu til

vegna hugmynda af íbúa-
þingi sem haldið var á Ísa-
firði. Kostnaðurinn verður
að sögn Guðna líklega ein-
hverjum hundrað þúsund
krónum meiri en stefnt var
að, en engin tala hefur feng-
ist nefnd í þessu sambandi.

Þá vísaði bæjarráð drög-
um að rammaskipulagi á
hafnarsvæði til kynningar og
umsagnar eftir atvikum til
allra nefnda bæjarfélagsins.

– halfdan@bb.is
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Framleiðslu í Aðlöðun að lík-
indum hætt fyrir fullt og allt
Framleiðslu í beituverk-

smiðjunni Aðlöðun á Ísafirði
hefur að líkindum verð hætt
fyrir fullt og allt. „Eins og
staðan er núna sjáum við ekki
fyrir okkur að geta haldið
áfram vinnslu nema til komi
aukið fjármagn. Þróunin hefur
staðið lengi yfir og hefur verið
dýr. Hugmyndin virkar og
tækin virka en lausafé virðist
bara ekki vera til, því er nú ver
og miður“, segir Baldur
Snorrason, framkvæmdastjóri
fyrirtækisins. „Það er í deigl-
unni að selja verksmiðjuna og
verið er að vinna í því í augna-
blikinu. Þessi framleiðsla virð-
ist af einhverjum ástæðum
ekki eiga upp á pallborðið hjá
fjárfestum þó að þetta séu ekki
háar upphæðir sem verið er að
ræða um. Markaðurinn er þó
augljóslega fyrir hendi og sjó-

menn hafa tekið beitunni mjög
vel. En til að geta gert þetta
eins og menn, þurfum við fjár-
magn.“

Eins og sagt var frá á dög-
unum gerði Aðlöðun samn-
inga við danska aðila um sölu
á verksmiðju sem þessari og
var ljóst að fyrirtækið stæði
frammi fyrir þeim valkosti að
smíða nýja verksmiðju eða
selja þá sem er á Ísafirði úr
landi. Jafnframt hefur Svein-
björn Jónsson, sem fékk frum-
kvöðlaverðlaun Ísafjarðarbæj-
ar nýverið, auglýst húsnæði
verksmiðjunnar til sölu. Eins
og fram hefur komið í fjöl-
miðlum hefur fyrirtækið Að-
löðun hf. þróað á undanförnum
árum nýja tækni við gerð beitu.
Meginmarkmiðið var að þróa
beitu úr ódýru hráefni sem
kæmi í stað beitu úr fiski sem

hæfur er til manneldis.
Sveinbjörn Jónsson einn af

frumkvöðlum verkefnisins
keypti á sínum tíma hluta af
frystihúsi því sem áður hýsti
Hraðfrystihúsið Norðurtanga
á Ísafirði og hefur Aðlöðun
hf. sett þar upp verksmiðju til
beituframleiðslunnar. Nýja
beitan er sögð hafa ýmsa ótví-
ræða kosti. Beitningin sjálf er
mun fljótlegri og snyrtilegri
en áður, beitan er alltaf tilbúin
á krókinn og beitupokarnir
frjósa ekki saman. Á ýmsu
hefur gengið við þróun þessar-
ar nýju tækni en í dag vinna
þrír við beituframleiðsluna á
Ísafirði auk stjórnenda Aðlöð-
unar. Er talið að verksmiðjan
gæti við full afköst veitt allt
að níu mönnum atvinnu auk
stjórnenda.

– halfdan@bb.is Sveinbjörn Jónsson, einn af frumkvöðlum verkefnisins fyrir framan húsnæði fyrirtækisins.

Þess verður minnst á Flat-
eyri þann 26. október að tíu
ár verða liðin frá þeim
hörmulega atburði þegar
snjóflóð féll á þorpið. Flat-
eyrarkirkja verður opin allan
daginn þeim sem þangað
vilja koma og eiga hljóðláta
bæna- og minningarstund.
Minningardagskrá hefst síð-
an í íþróttahúsi staðarins kl.
20. Þar munu heimamenn í
bland við landsþekkta tón-
listarmenn flytja tónlist,
meðal annars frumsamda
tónlist sem tengist atburðin-
um 26. október.

Fyrrverandi forseti Ís-
lands, frú Vigdís Finnboga-

dóttir, mun flytja ávarp. Lesin
verða upp ljóð og sóknarprest-
urinn sr. Stína Gísladóttir fer
með bæn. Að dagskrá lokinni
býður Ísafjarðarbær upp á
kaffiveitingar. Á göngum
íþróttahússins og í sal munu
hanga uppi ljósmyndir Páls
Önundarsonar af mannlífi á
Flateyri á síðasta áratug. „Það
er ósk Flateyringa að sem flest-
ir geti verið með þeim á
minningardagskránni. Þeir
vona að hlýjar kveðjur og
þakklæti berist þeim fjöl-
mörgu sem veittu þorpsbúum
lið fyrir tíu árum þegar nátt-
úruhamfarirnar riðu yfir.
Björgunarsveitarmönnum,

Rauða krossi Íslands, þeim
sem lögðu fé í landssöfnunina
Samhugur í verki og öllum
öðrum sem studdu þá á erfið-
um stundum og við uppbygg-
ingu eftir snjóflóðið“, segir í
tilkynningu frá undirbúnings-
nefnd.

Minningarsjóður Flateyrar
stendur að dagskránni og á
hans vegum hefur undirbún-
ingsnefndin starfað. Minning-
arsjóðurinn var stofnaður
haustið 1996 og hafa verkefni
hans verið að reisa minning-
arstein um þá sem létust í snjó-
flóðinu, skipuleggja kyrrðar-
og minningarstundir í Flateyr-
arkirkju 26. október ár hvert

frá 1996 og síðast en ekki
síst að sjá um framkvæmdir
við Minningargarðinn á
svæðinu milli kirkjugarðs-
ins og Tjarnargötu en þeim
er nú að mestu notið.

Til að greiða fyrir því að
sem flestir, sem þess óska,
geti komið til Flateyrar mun
Flugfélag Íslands veita sér-
stakan afslátt af fargjaldi í
tengslum við minningar-
dagskrána og veitir undir-
búningsnefnd nánari upp-
lýsingar um það og mögu-
leika á gistingu. Nánari upp-
lýsingar má finna á vefnum
www.flateyri.is.

– thelma@bb.is

Snjóflóðanna á Flateyri minnst

Verð á íbúðarhúsnæði í fjölbýli á Ísafirði

Hefur hækkað um
39 prósent á árinu

Verð á íbúðarhúsnæði í fjöl-
býli á Ísafirði hefur hækkað
um 39 prósent á einu ári sam-
kvæmt tölum frá Fasteigna-
mati ríkisins. Meðalverð á fer-
metra fyrstu níu mánuði ársins
2004 var rétt rúmar 53 þúsund
krónur en á sama tíma árið
2005 var meðalverðið um 74
þúsund krónur. Þá seldust ein-
ungis sextán fjölbýli fyrstu níu
mánuðina í fyrra, á meðan 41
fjölbýli hefur selst það sem af
er ári. Bæði árin er rúmlega
helmingsmunur á dýrasta og
ódýrasta fjölbýlishúsnæðinu.
Árið 2004 nær verðið frá um
þrjátíu þúsund krónum á fer-
metrann og upp í um 76 þús-
und krónur, en árið 2005 nær
verðið frá 52 þúsund krónum
upp í rétt rúmlega 109 þúsund
krónur á fermetrann. Verð á
íbúðarhúsnæði í sérbýli hefur
einnig hækkað nokkuð, þó
minna sé, eða um rétt rúmlega
14 prósent. Fyrstu níu mánuði
ársins 2004 seldust ellefu sér-
býli fyrir að meðaltali 46 þús-
und krónur á fermetrann,
minnst 25 þúsund en mest 68
þúsund. Árið 2005 hafa svo
selst 15 sérbýli fyrir að meðal-
tali 52 þúsund krónur á fer-
metrann, minnst 26 þúsund
krónur en mest 73 þúsund
krónur.

Að sögn Arnars Geirs Hin-
rikssonar fasteignasala hefur
fasteignaverð verið stígandi á
síðastliðnum árum. „Þetta hef-
ur verið að skríða upp og það
er ekkert lát á því“, segir Arnar
Geir. „Ég tel hins vegar að
svona hækkun geti verið mjög

tilviljanakennd. Á Ísafirði eru
það fáar sölur og eignir eru
það lítið staðlaðar. Sérbýli og
fjölbýli eru af svo mörgu mis-
munandi tagi, og erfitt að segja
til um hvað er að seljast í þess-
um tölum. Ísafjörður er öðru-
vísi samansettur er flest önnur
sveitarfélög, hér er flest íbúð-
arhúsnæði byggt fyrir 1950 á
meðan hús eru nýrri á öðru
stöðum. Og eins og gefur að
skilja selst eldra og lélegra
húsnæði ekki mjög vel, á með-
an nýrra og betra húsnæði
hækkar meira. Í þessu tilfelli
getur verið að það hafi verið
lélegar eignir sem voru að selj-
ast 2004, miðað við þær sem
seldust 2005. Það er hlutfalls-
lega meiri verðmunur á íbúð-
um hér en annars staðar vegna
aldurssamsetningarinnar, mik-
lu meira um gamlar eignir en
víðast hvar. Þetta getur raskað
öllum samanburðartölum. En
grundvöllurinn er samt sá að
fasteignaverð er stígandi.“

Þegar blaðið ræddi við
Tryggva Guðmundsson fast-
eignasala í lok ágústs sagði
hann að það væri augljóst að
fasteignaverð hefði hækkað
verulega á mánuðum þar á
undan, en bætti við að það
hefði staðið í stað í 7-8 ár þar
á undan. Þá sagði hann eftir-
spurn mjög mikla og töluverð-
an skort vera á einbýli og stór-
um íbúðum til sölu í ágúst.

Til samanburðar má geta
þess að verð á sérbýlum á Ak-
ureyri hækkaði um 22 prósent
á milli áranna 2004 og 2005,
en verð á fjölbýlum um 16%.
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Rafvirkinn og slökkviliðs-
maðurinn Gunnar Steinþórs-
son og kona hans Bryndís
Baldursdóttir á Ísafirði voru
kvödd með pompi og prakt á
föstudag en þau eru að flytja
til Mosfellsbæjar. „Gunnar
bað okkur í slökkviliðinu um
að hjálpa honum að flytja og
við komum þeim hjónum á
óvart með köku og gjöfum.
Þau voru mjög ánægð með
tiltækið og þetta var
mjög ánægjuleg
stund“, segir Þor-
björn Sveins-
son, slökkvi-
liðsstjóri

Ísafjarðarbæjar. Félag slökkvi-
liðsmanna færðu hjónunum
listaverk eftir Dýrfinnu Torfa-
dóttur og slökkviliðið gaf ljós-
mynd af Ísafirði og dýrindis
köku.

Gunnar hefur starfað hjá
Slökkviliði Ísafjarðarbæjar frá
árinu 1965 og var annar eig-
andi fyrirtækisins Straums hf.
sem í rúma

þrjá áratugi rak verslun og
verktakastarfsemi að Silfur-
götu 5. Bryndís starfaði hjá
útibúi Landsbankans á Ísafirði
í fjölmörg ár. „Gunnar hefur
verið einn af lykilmönnum
slökkviliðsins í gegnum árin
og góður félagi. Auk þess að
starfa sem slökkviliðsmaður
hefur hann tekið að sér að vera

aðstoðarslökkviliðsstjóri þeg-
ar þess hefur þurft og var í
brunamálanefnd um tíma“,
segir Þorbjörn.

Gunnar hefur nú selt hlut
sinn í Straumi sem rekið hefur
rafverktakastarfsemi frá því að
Vélsmiðjan Þristur keypti
verslunarrekstur fyrirtækisins.
Hjónin eru að byggja hús í
Mosfellsbæ þar sem þau
hyggjast setjast að en sonur

þeirra, tvær dætur og
barnabörn eru bú-

sett á höfuðborg-
arsvæðinu.
– thelma@bb.is

Slökkviliðið kveður góðan félaga Einnig bauð slökkviliðið upp á dýrindis köku.

Þorbjörn Sveinsson færði hjónunum ljósmynd af Ísafirði frá slökkviliðinu.

Maron Pétursson færir Gunnari Steinþórssyni og Bryndísi
Baldursdóttur listaverk fyrir hönd Félags slökkviliðsmanna.

„Við sóttum heilmikla ráð-
stefnu þar sem 60-70 fulltrúar
frá ýmsum ferðaþjónustufyr-
irtækjum frá Noregi, Svíþjóð
og Skotlandi auk okkar voru
saman komnir. Í ferðinni feng-
um við einnig nasasjón af
þeirri afþreyingu sem Skot-
land hefur upp á að bjóða“,
segir Dorothee Lubecki, ferða-
málafulltrúi Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða.

Nature Based Tourism er
styrkt af Norðurslóðaáætlun
Evrópusambandsins. Það er
unnið í samstarfi vestfirskra

ferðaþjónustuaðila, Hólaskóla
og ferðaþjónustuaðila í Skot-
landi, Noregi og Svíþjóð.
„Markmiðið með verkefninu
er m.a. að skapa samstarfs-
vettvang fyrir fulltrúa afþrey-
ingar- og ferðafyrirtækja og
auka vöruframboð á milli
landamæranna“, segir Doro-
thee.

Næsti fundur á vegum verk-
efnisins er í Norður-Svíþjóð í
mars og að sögn Dorothee von-
ast vestfirskir fulltrúar að geta
fjölmennt þangað.

– thelma@bb.is

Vestfirskir ferðaþjónustufull-
trúar heimsóttu Skotland
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Allir vita að Davíð hefur verið Stóri Pabbi Sjálfstæðisflokksins,
fyrst umdeildur en svo elskaður skefjalaust og nokkurn veginn
flækjulaust því að Sjálfstæðisflokkurinn kemur alltaf fyrir sjónir
eins og flokkur mjög þægra skólabarna sem finnst kennarinn sinn
frábærastur í heimi og sem hlæja að öllum bröndurunum hans. Ef ég
verð einhvern tímann formaður í flokki, þá verður það Sjálfstæð-
isflokkurinn.

En Samfylkingin hefur líka átt Stóra Pabba og það er sami
maðurinn. En samband hennar við Stóra Pabba er eins og í leikriti
eftir Tennessee Williams þar sem Samfylkingin leikur misheppnaða
soninn sem þráir ekkert heitar en athygli föðurins. Stundum hatar
Samfylkingin Davíð, stundum elskar hún hann en hún hefur alltaf
þráð viðbrögð hans. Er nema von að Ingibjörg Sólrún sé stolt í dag?
Stóri Pabbi hatar mig meira en alla aðra!!!

murinn.is  – Ármann Jakobsson

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
tók í síðustu viku fyrir bréf
Guðrúnar Kristínar Magnús-
dóttur, rithöfundar og mynd-
listarmanns, um „lágkúrulega
ómenningu“ hrekkjavöku.
Guðrún fer þess á leit að fólk
aðstoði við að ná aftur hinum
fornu, íslensku hátíðisdögum,
svo sem veturkomugleði og
ljósahátíð.

„Mér er illa við að lepja upp
svona ómenningu og kenna
börnum að beita ofbeldi til að
fá eitthvað“, segir Guðrún að-

spurð um málið. „Auk þess er
veturkoma ævaforn hátíð, við
eigum þennan dag, honum var
bara stolið eins og mörgum
öðrum heiðnum hátíðisdög-
um.“

Í bréfi Guðrúnar til bæjar-
ráðs segir meðal annars: „Ef
börn eða ungmenni grímu-
klæðast og ræna sjoppu, varðar
það við lög, ekki satt? Ef for-
eldrar kaupa ljóta innflutta
grímubúninga, telja vera
skemmtun og leiki við hæfi
barna sinna að klæðast þeim í

náttmyrkri í lok október, berja
að dyrum hjá fólki og hóta
skemmdar- eða hryðjuverkum
sé ekki farið að kröfum þeirra,
ætti slíkt að varða siðferðis-
kennd, finnst mér.“

Enn fremur segir í bréfinu:
„Svona hótanir um ofbeldi eru
lágkúruleg ómenning. Hvers
vegna erum við að lepja hana
upp? Sumum kann að finnast
hrekkir og skemmdarverk vera
saklaus skemmtun, en ekki
mér. Við erum með þessu að
ala upp hryðjuverkamenn. Ég

get ekki glaðst yfir hótunum
um ofbeldi í ábataskyni.“

Guðrúnu finnst nær að hefja
hinn forna tyllidag til vegs á
ný. „Við skulum skella honum
á 31. október. Höldum vetrar-
komugleði og ljósahátíð á
þessum ævaforna fallega há-
tíðisdegi, sem búið er að af-
skræma“, segir Guðrún.

Erindi Guðrúnar Kristínar
Magnúsdóttur var lagt fram til
kynningar á fundi bæjarráðs í
síðustu viku.

– halfdan@bb.is

„Svona hótanir um ofbeldi
eru lágkúruleg ómenning“

Ísafjarðarbær hlaut á dög-
unum styrk úr styrktarsjóði
Eignarhaldsfélags Brunabóta-
félags Íslands. Styrkurinn er
veittur fyrir árið 2005, hann er
upp á 200 þúsund krónur og
honum á að veita í útgáfu og
kynningu á handbók í barna-
verndarmálum.

Í reglum um styrktarsjóð
EBÍ kemur fram að tilgangur
sjóðsins er að styðja og styrkja
með fjárframlögum þau sveit-
arfélög, sem aðild eiga að full-
trúaráði EBÍ, og ráðast í sér-
stakar athuganir eða rannsókn-
ir á ýmsum þróunarþáttum í
atvinnulífi, samgöngum, fræð-

slu- og menningarmálum
byggðarlaga sinna.

Sveitarstjórnum er boðið að
senda EBÍ umsóknir um styrk
fyrir tiltekinn vinnuhóp eða
einstakling, en árlega er veitt
fjórum milljónum króna til
ýmissa verkefna og úthlutar
stjórnin styrkjum í október ár

hvert. Ísafjarðarbær hefur einu
sinni áður fengið styrk til verk-
efnis. Það var árið 1999 þegar
veittur var styrkur að fjárhæð
kr. 400.000 til kynningar og
framkvæmdar jafnréttisáætl-
unar Ísafjarðarbæjar

– eirikur@bb.is

Ísafjarðarbær fær styrk

Kjarnakonur á Ísafirði er annar hópur félagsstarfsins á landsbyggðinni.

Kjarnakonur stofnaðar
Kjarnakonuhópur var stofnaður í safnaðarheimili Ísafjarðar-

kirkju á laugardag en markmið starfseminnar er að styrkja
konur sem eru óvirkir alkahólistar og/eða aðstandendur alka-
hólista. Áður en Kjarnakonur héldu sinn fund fór fram kynn-
ingarfundur sem var öllum opinn. Þá hélt Þórarinn Tyrfingsson
yfirlæknir á sjúkrahúsinu Vogi fyrirlestur um meðvirkni og
áhrif áfengissýki á aðstandendur.

Kjarnakonur voru stofnaðar fyrir þremur árum af konum
sem eiga það sameiginlegt að hafa kynnst sjúkdómnum alka-
hólisma, konur sem eru í bata og aðstandendur þeirra sem vilja
styrkja hverja aðra og eyða fordómum gegn þeim sem eiga við
þennan vanda að stríða. Innan AA-samtakanna ríkir nafnleysi
en Kjarnakonur voru stofnaðar í sjónvarpsþættinum Fólki með
Sirrý fyrir framan alþjóð til að sýna fram á að engin skömm
fylgir því að kljást við þennan víðförla sjúkdóm.

Grasrótarhópurinn á Ísafirði er annar hópur Kjarnakvenna á
landsbyggðinni en einnig er starfandi hópur á Akureyri. Þess
má geta að sams konar hópur karlmanna, svokallaðir Heiðurs-
menn, er starfræktur hjá SÁÁ.                        – thelma@bb.is

Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir á Vogi hélt
fræðslufyrirlestur á kynningarfundi Kjarnakvenna.

Frekar köflóttu sumri, í samanburði við síðustu sumur, er að
ljúka. Almanakið boðar komu vetrarins á laugardaginn. Um það
er ekki að villast. Reyndar finnst mörgum hann vera kominn.
Alltof snemma. Hvað varð um haustið með alla sína litadýrð?

Árstíðaskiptum fylgja væntingar. Hvernig birtist veturinn lands-
mönnum? Vestfirðingum? Leiðtogaskipti hafa orðið í stærsta
stjórnmálaflokknum. Eftir langa bið hafa Vestfirðingar eignast
ráðherra á ný. Ánægjulegt til þess að vita. Er honum óskað vel-
farnaðar í starfi. Kann þá að vera spurt: Hafa þessar breytingar
áhrif á vægi vestfirskra byggða og Ísafjarðarbæjar, sem einn
þriggja byggðakjarna landsbyggðinnar samkvæmt kortlagningu
stjórnvalda? Hver veit. Framtíðin sker úr því líkt og svo mörgu
öðru. Eitt er víst: Vestfirðingar geta ekki lengur látið sér nægja
sytruna sem hingað hefur seytlað eftir að góðærinu hefur verið
úthlutað?

Þungamiðja ákvörðunar stjórnvalda um gerð jarðganga til
Bolungarvíkur er viðurkenning á því að núverandi aðstæður séu
ekki boðlegur kostur. Þessu ber að fagna. Um skrefið sem stjórn-
völd hyggjast stíga (að þessu sinni?) er meininga munur. Málið
er í kviðdómi. Dómur Vegagerðarinnar kann að ráða miklu um
framtíð svæðisins. Stjórnvöld hljóta að vera sér meðvituð um að
sameining sveitarfélaga á norðan verðum Vestfjörðum stendur
og fellur með samgöngum þeirra á milli.

Bæjarins besta hefur ekki dregið dul á nauðsyn þess að land-
svæðið sem myndaðist með uppfyllingu í Suðurtanga verði nýtt.
Skammt er síðan að blaðið gerði málið að umtalsefni í leiðara:
,,Enginn vafi leikur á að ,,hin nýja Eyri við Skutulsfjörð“ getur
tekið við umtalsverðri fólksfjölgun og nýjum fyrirtækjum, sem
auðvitað eru forsenda fólksfjölgunar.“ Nú liggja fyrir drög að
rammaskipulagi sem felur í sér þrískiptingu svæðisins í iðnaðar-
og hafnsvæði, íbúðabyggð og svæði fyrir væntanlegan háskóla
og háskólagarða. Í fljótu bragði virðist sem þarna sé um framsækna
og metnaðarfulla tillögu að ræða. Hugmynd sem gerbreyta mun
heildarmynd byggðar á eyrinni, verða stolt hins nýja Ísafjarðarbæj-
ar, höfuðstaðs Vestfjarða, nái hún fram að ganga.

Að sögn Guðna Geirs Jóhannessonar, formanns starfshóps er
skipaður var til að vinna að framgangi málsins, er ekki mikið um
athugasemdir við frumdrögin, enn sem komið er.

Það er auðvelt að sjá Ísafjarðarbæ framtíðarinnar fyrir sér í
ljósi þeirra skipulagstillagna, sem nú liggja fyrir. Það er hins veg-
ar hvorki létt verk né einfalt að láta drauminn rætast. Með trúna
á framtíð vestfirskra byggða á það þó að vera unnt. Hægt og bít-
andi og með því að missa aldrei sjónar á markmiðinu. Umfram
allt þurfum við þó á einhug og samheldni heimamanna að halda.

s.h.
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Guðrúnar Jónsdóttur
frá Birnustöðum

Ásdís Sæmundsdóttir
Margrét Karlsdóttir
Guðrún Karlsdóttir Sigurður Skarphéðinsson
Jón Helgi Karlsson Oddný B. Helgadóttir

Þóra Karlsdóttir Sig. Friðrik Lúðvíksson
Rebekka Jónsdóttir Guðmundur Guðmundsson
Lilja Hannibalsdóttir Halldór Hafsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug vegna fráfalls elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, systur, frænku, ömmu og langömmu

Stjórn Skólameistarafélags Íslands fordæmir yfirlýsingu stjórnar Félags framhaldsskólakennara

„Afar óvægin árás á skólameist-
ara Menntaskólans á Ísafirði“

Stjórn Skólameistarafélags
Íslands fordæmir yfirlýsingu
stjórnar Félags framhalds-
skólakennara þar sem sett var
út á frétt sem birtist á bb.is um
mat á yfirferðum prófa í ensku
við Menntaskólann á Ísafirði.
Segir í yfirlýsingu undirritaðri
af Þorsteini Þorsteinssyni for-
manni Skólameistarafélagsins
að yfirlýsing Ff sé í mörgum
atriðum efnislega röng og
mjög óheppileg á þeim tíma
þegar reynt er að skapa frið
um skólastarf í MÍ. Stjórn SMÍ
fær ekki séð hvaða tilgangi
yfirlýsing Ff þjónar. Hún sé
afar óvægin árás á skólameist-
ara Menntaskólans á Ísafirði.
Yfirlýsingin fer hér að neðan í
heild sinni:

„Stjórn SMÍ telur að sú yfir-
lýsing frá stjórn Félags fram-
haldsskólakennara sem birtist
á heimasíðu Kennarasam-
bands Íslands, undirrituð af
Aðalheiði Steingrímsdóttur,
dags. 5. október 2005, sé afar

óvægin árás á skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði.

Yfirlýsingin er í mörgum
atriðum efnislega röng og
mjög óheppileg á þeim tíma
þegar reynt er að skapa frið
um skólastarf í Menntaskól-
anum á Ísafirði.

Samkvæmt ákvörðun

menntamálaráðuneytis vinnur
Félagsvísindastofnun HÍ nú að
úttekt á ýmsum þáttum skóla-
starfsins til að upplýsa óljós
atriði í þeim deilumálum er
staðið hafa í skólanum undan-
farið. Skólameistari MÍ óskaði
þess við ráðuneytið að úttektin
færi fram.

Tilefni þessarar yfirlýsingar
Félags framhaldsskólakennara
er frétt blaðsins Bæjarins besta
um yfirferð á enskuprófi.
Blaðamaður blaðsins hefur
upplýst að skólameistari MÍ
sé ekki heimildamaður þess-
arar fréttar.

Stjórn SMÍ fær ekki séð

hvaða tilgangi þessi yfirlýsing
Félags framhaldsskólakennara
þjónar. Enn er spjótum beint
gegn skólameistara MÍ á þeim
tíma þegar reynt er að skapa
frið í skólastarfinu og fá óhlut-
dræga úttekt á þeim deilumál-
um sem upp hafa komið í skól-
anum undanfarið.

Stjórn SMÍ fordæmir yfir-
lýsingu stjórnar Félags fram-
haldsskólakennara.

Garðabæ,
13. október 2005
f.h. stjórnar SMÍ

Þorsteinn Þorsteinsson,
formaður SMÍ “
– halfdan@bb.is

Úttekt á stjórnunarháttum og samskiptum innan Menntaskólans á Ísafirði

Ekki enn búið að ákveða hvort niður-
stöðurnar verða birtar almenningi

Enn hefur ekki verið ákveð-
ið hvort og þá með hvaða hætti
niðurstöður úttektar á stjórn-
unarháttum og samskiptum
innan Menntaskólans á Ísafirði
koma fyrir sjónir almennings.

Í lok júní ákvað mennta-

málaráðuneytið að fela Fé-
lagsvísindastofnun Háskóla
Íslands að gera slíka úttekt.
Þrír starfsmenn stofnunarinnar
ræddu við starfsmenn skólans
og fleiri aðila og sagði Friðrik

H. Jónsson forstöðumaður
Félagsvísindastofnunar fyrir
um mánuði að vinna við út-
tektina gengi vel og skila ætti
niðurstöðum til ráðuneytis í
síðasta lagi þann 20. október.

Aðspurður um málið segir
Guðmundur Árnason ráðu-
neytisstjóri í menntamálaráðu-
neytinu að sér skildist að nið-
urstöðurnar væru væntanlegar,
en ekki hafi verið rætt um það

hvort þær yrðu birtar almenn-
ingi. „Annars vil ég ekkert um
þetta tala“, sagði Guðmundur
þegar við hann rætt á fimmtu-
dag.

– halfdan@bb.is

Enskupróf við Menntaskólann á Ísafirði

Stendur ekki til að
meta yfirferð allra prófa

ar.
„Það var farið yfir þau próf

sem einn kennari hafði lagt
fram og gefið einkunn fyrir“,
segir Guðmundur Árnason
ráðuneytisstjóri. „Þeirri vinnu
er lokið og það er búið að fara
yfir niðurstöðurnar með skóla-
meistara og viðkomandi kenn-
ara. Það stóð aldrei til að fara
yfir önnur próf en þau sem
urðu kveikjan að þessu máli“,
sagði Guðmundur og vildi að
öðru leyti ekkert tjá sig um
málið.

Ýmsir hafa velt því fyrir sér
hvers vegna ekki var farið yfir
aðrar prófúrlausnir við skólann
til samanburðar við yfirferð
Ingibjargar. Hallgrímur Hróð-
marsson kennari við MÍ ritaði
í grein sinni á bb.is og í Bæj-
arins besta meðal annars:

„Ef faglega hefði verið stað-
ið að málinu hér við MÍ þá
hefði átt að kanna úrlausnir
prófa hjá öllum kennurum
skólans í ensku eða jafnvel í
öllum greinum. Einnig mætti
hugsa sér að bera saman yfir-
ferð prófa í ensku í okkar skóla
og kannski tveimur öðrum.
Það er til vansa að einungis
prófin hennar Ingibjargar voru
send til aðila úti í bæ án þess
að sá aðili hefði nokkurt sam-
band við Ingibjörgu.“

– halfdan@bb.is

son lögfræðingur hjá mennta-
málaráðuneyti og Guðmundur
Árnason ráðuneytisstjóri
sendu Ragnari H. Hall, lög-
manni Félags framhaldsskóla-

Ekki stendur til að meta yfir-
ferð allra enskuprófa við
Menntaskólann á Ísafirði þó
svo megi auðveldlega skilja á
orðalagi bréfs sem Valur Árna-

kennara, í lok júní.
Í bréfinu segir meðal annars:

„Mats- og eftirlitsnefnd menn-
tamálaráðuneytisins mun fara
yfir og kynna sér mat á prófúr-
lausnum í ensku við skólann“.

Eins og kunnugt er var yfir-
ferð prófa Ingibjargar Inga-
dóttur enskukennara metin en
ekki var farið yfir úrlausnir
annarra enskuprófa við skól-
ann. Í fyrrgreindu bréfi er
hvergi talað um að sérstaklega
skuli meta úrlausnir Ingibjarg-

Menntaskólinn á Ísafirði.
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AUGLÝSING UM BREYTINGU
Á DEILISKIPULAGI FYRIR LÓÐ
BENSÍNSTÖÐVAR VIÐ HAFNAR-
STRÆTI 21, ÍSAFIRÐI

Með vísan til 1. mgr. 26 gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997 er hér
með auglýst eftir athugasemdum við
tillögu að breytingu á deiliskipulagi
lóðar bensínstöðvar við Hafnarstræti
21 á Ísafirði.
Breytingin tekur til breytinga á teng-
ingum lóðarinnar við gatnakerfi, lóð-
in stækkar og verður 2.671m² og heim-
ilt verður að byggja allt að 350m² hús
innan byggingarreits. Hámarkshæð
skyggnis verður 6 metrar.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði frá og með fimmtudeg-
inum 20. október nk., til og með föstu-
deginum 18. nóvember 2005.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við breytingartill-
öguna. Frestur til að skila inn athuga-
semdum rennur út föstudaginn 2. des-
ember 2005.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrif-
stofur Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhús-
inu, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem
ekki gera athugasemdir við breyting-
artillöguna fyrir tilskilinn frest teljast
samþykkir henni.

Ísafirði, 13. október 2005,
Skipulags- og bygginarfulltrúi.

Skotvopn bönnuð
Öll meðferð skotvopna er stranglega

bönnuð í landi Efstadals og í Laugabólslandi.
Landeigandi.

Alvestfirsk heimildarmynd
er nú í vinnslu hjá kvikmynda-
fyrirtækinu Digi-Film en hún
fjallar um einleikjahátíðina
Act alone sem haldin var á
Ísafirði í vor.

„Myndin gengur ágætlega
en þetta er flókin og tímafrek

vinna. Vinna þarf úr miklu
efni og þjappa saman til að
það skili sér til áhorfenda. Ég
stefni að því að ljúka myndinni
um miðjan desember og mein-
ingin er að koma henni á fram-
færi í sjónvarpi. Ég hef fengið
aðstoð við þetta frá góðu fólki

eins og Elfari Loga Hannes-
syni og Brynju Benediktsdótt-
ur“, segir Jóhannes Jónsson
kvikmyndagerðarmaður.

Act alone var helguð ein-
leikjum en að henni stóð Kó-
medíuleikhúsið á Ísafirði.
Sýndir voru tíu einleikir og

þar á meðal var frumfluttur
útvarpseinleikur og fluttur
króatískur leikur sem sýndur
hefur verið víða um heim. Há-
tíðin var haldin í fyrsta sinn
sumarið 2004 og stefnt er að
því að hún verði árlegur við-
burður á Ísafirði.

Vestfirsk heimildarmynd í vinnslu

Heilmikil uppbygging á að-
stöðu fyrir hestamenn í Engi-
dal er í bígerð og er verið að
reyna að fá fjármagn svo fram-
kvæmdirnar geti orðið að veru-
leika.

„Þegar svæðið var skipulagt
um árið 2000 gert ráð fyrir
keppnisvelli og allt að 14 hest-

húsum. Málið er enn á um-
ræðustigi og allt byggist á því
hvort hægt sé að tryggja fjár-
magn til framkvæmdanna“,
segir Marínó Hákonarson, for-
maður hestmannafélagsins
Hendingar.

Undanfarin ár hefur upp-
bygging átt sér stað í hesta-

mannaaðstöðu í Engidal en þar
hefur hesthúsum fjölgað og
kennslu- og tamningagerði
verið sett upp. Þess má geta
að í lok síðasta árs hvatti
Íþrótta- og æskulýðsráð Ísa-
fjarðarbæ til að styrkja Hesta-
mannafélagið Hendingu svo
hægt yrði að hefja fram-

kvæmdir á svæði félagsins í
ár þar sem félagið væri efst í
forgangsröð um gerð íþrótta-
mannvirkja. Var þá gert ráð
fyrir að framkvæmdum yrði
lokið árið 2008 þegar Hesta-
mannafélagið Hending  verð-
ur 20 ára.

– thelma@bb.is

Uppbygging á hestamanna-
aðstöðu í Engidal í bígerð

Björgunarsveitarmenn negldu fyrir gluggana á Kvíum.

Félagar í Björgunarfélagi Ísafjarðar

Negldu fyrir
glugga eyðibýl-
isins á Kvíum

Húsið er reisulegt á þremur hæðum.

Félagar í Björgunarfélagi Ísafjarðar negldu á sunnudag fyrir
glugga á eyðibýlinu Kvíum í mynni Lónafjarðar í Jökulfjörðum.
Aðspurður segir Pálmi Stefánsson hjá Björgunarfélaginu að að-
gerðin hafi verið góð æfing, en farið var á tveimur Zodiac gúmbátum
frá Ísafirði.  „Fjórir menn voru í hvorum bát og sjö að auki um borð
í Gunnari Friðrikssyni. Af einhverjum óskiljanlegum ástæðum var
búið að brjóta flestar rúðurnar í húsinu á Kvíum, en það gekk vel að
negla fyrir. Þetta var fín æfing fyrir strákana. Menn gátu æft sig að
lenda í fjöru“, segir Pálmi. Eyðibýlið Kvíar stendur í Kvíardal
undir Kvíarfjalli að vestanverðu í mynni Lónafjarðar. Bæjarstæðið
er umkringt háum klettamúlum á báðar hliðar og torfærri sjóleið að
framan. Húsið sjálft er reisulegt steinhús á þremur hæðum. Þar bjó
lengi sama ættin, en síðasti ábúandinn var Jón Eilífur Jónsson sem
flutti þaðan árið 1948.                                            – halfdan@bb.is
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Skiptast á
svartnætti
og bjartsýni

– rætt við Heiðrúnu Björnsdóttir
sem greindist með krabbamein fyrir

tæpum tveimur áratugum

Heiðrún Björnsdóttir fékk krabba-
mein þegar hún var á fertugsaldri en
var ein hinna heppnu og náði sér að

fullu. Sjúkdómurinn heltók líf hennar
á þessum árum en auk hennar greind-

ust tveir nánir ættingjar með hann á
svipuðum tíma. Eftir erfiða baráttu
náði Heiðrún sér á strik og hafði þá

öðlast nýja sýn á lífið.
„Ég var greind með krabba-

mein árið 1986 þegar ég var
36 ára gömul. Það uppgötvað-
ist í móðurlífinu, á þremur
stöðum. Það voru frumubreyt-
ingar í leghálsi og í báðum
eggjastokkum. En ekki þó í
leginu sjálfu. Það fannst þegar
ég fór í reglubundna skoðun.
Ég fékk tilkynningu um að
sýnið hefði glatast og ég var
beðin um að koma aftur í sýna-
töku. Ég gerði það en þá var
annar læknir sem tók á móti
mér. Hann sá eitthvað óvenju-
legt og vildi fá mig í frekari
skoðun án þess að vera búinn
að skoða sýnið. Ég bjó þá á
Selfossi og fór til Reykjavíkur
í skoðun strax daginn eftir. Þá
voru tekin alls konar sýni,
bæði með skópi, sýnatöku og
með venjulegri skoðun. Eftir
það tók við smá bið eftir nið-
urstöðunum en síðan fékk ég
tilkynningu um að mæta á stof-
una til þessa læknis. Hann til-
kynnti mér að ég sé með
krabbamein og samkvæmt
sýnunum var það á þremur
stöðum. Hann sagði að ég
þurfti að fara í aðgerðir og
meðferðir vegna þess.“

– Hafði það hvarflað að þér
að þú gætir verið með krabba-
mein?

„, Nei, aldrei nokkurn tíma
og ég hafði þó alltaf fram að
þessu farið reglubundið í skoð-
anir alveg frá því að ég var um
tvítugt. Einnig var ég í stífu
eftirliti í eitt ár eftir aðgerðirnar
sem voru þrjár og lyfjameð-
ferðina. Ég þurfti þó ekki að
fara í geislameðferð. Alla tíð
síðan fer ég til læknis, og ein-
mitt þessa tiltekna læknis, á
ársfresti. Hann sagði mér að

við yrðum samferða alveg til
æviloka.“

– Hvernig varð þér við að fá
slíkar fréttir?

„Það var alveg rosalegt
áfall. Fyrst hélt ég að lífinu
væri lokið. Þegar ég kom út
frá lækninum eftir að hafa
fengið þessar fregnir hafði ég
ekki einu sinni löngun til að
fara heim. Samt biðu mín þrjú
börn heima. Allt var svart í
mínum huga. En að sjálfsögðu
fór ég heim og sagði fjölskyldu
minni frá þessu.“

Fylltist bjartsýniFylltist bjartsýniFylltist bjartsýniFylltist bjartsýniFylltist bjartsýni

Ég lá á Landspítalanum við
Hringbraut þegar ég gekk í
gegnum aðgerðirnar þrjár.
Þetta ferli tók rétt tæpt ár. Að-
gerðirnar, biðin á milli, lyfja-
meðferðin og þar til ég var
orðin heil til að sinna mér og
mínu. Þetta hafðist og við unn-
um á meininu. Eftir fyrstu að-
gerðina sem heppnaðist mjög
vel fylltist ég bjartsýni. Upp
frá því var ég staðráðin í því
að komast yfir þetta. Ef til vill
hef ég fundið á mér að þetta
myndi ganga upp. Fyrst þegar
ég fékk að vita að ég væri með
krabbamein fór ég niður í neð-
stu svartsýni en svo þegar það
fór að ganga vel fylltist ég
bjartsýni. En það var tímabil
sem fór í hönd eftir þessa upp-
götvun og ég var orðin það
örvæntingarfull að ég ætlaði
að kasta mér í Ölfussá. Það
skiptust á svartnætti og bjart-
sýni en þetta gekk allt saman.
Eflaust hefur það líka hjálpað
til að yngsta barnið mitt var
fjögurra ára og tvö eldri tíu og
tólf ára og þurfti ég að vera

mjög sterk fyrir þau, og fyrir
fjölskylduna alla. Ég vona að
ég þurfi aldrei að upplifa slíkt
tímabil aftur og óska ekki nein-
um að þurfa að ganga í gegnum
það. Á meðan þessu stendur
er það mjög erfitt en þegar
uppi er staðið verður maður
þakklátur fyrir hvernig það fór.
Eitt sinn hélt ég kynningu um
krabbamein á Hótel Ísafirði
og sagði þá að það væru for-
réttindi fyrir mig að hafa
fengið krabbamein og gengið
í gegnum það. En mér fannst
það ekki þá, það gæti ekki
hafa verið fjær huga mér á
þeim tíma. Maður fær innsýn
inn í eitthvað sem ekki er auð-
velt að útskýra en eftir þessa
reynslu þakka ég fyrir hvern
dag sem ég fæ og fyrir hvert ár
þar sem allt er í lagi. Sá mögu-
leiki að krabbameinið komi
aftur víkur aldrei úr huga mér
en það hefur ekki gert það.
Aðgerðirnar þrjár heppnuðust

svo vel og læknarnir tóku það
mikið af vefnum að þeir náðu
að komast fyrir meinið.
Krabbameinið var bundið við
móðurlífið.“

Erfiður tímiErfiður tímiErfiður tímiErfiður tímiErfiður tími
– Hvernig brást fjölskyldan

þín við fréttunum?
„Þeim varð öllum brugðið.

Sá yngsti sýndi það með því
hve skrítið honum fannst að
mamma sem alltaf hefði unnið
á spítalanum skildi nú liggja í
rúminu á sjúkrahúsinu. Að
vísu voru fleiri áföll ekki langt
undan í fjölskyldunni. Í kjöl-
farið á veikindum mínum
veiktist fósturfaðir minn af
krabbameini og það tók hann
eitt ár að komast yfir það. Þeg-
ar honum batnaði veiktist
móðir mín en hún var ekki
eins heppin og við, því það
tók krabbameinið þrjá mánuði
að fara með hana. Við mamma
sögðum eftir að hún var greind

með sjúkdóminn að þetta hefði
verið eins og einhvers konar
keðjuverkun. Fyrst veiktist ég
og þau svona stuttu á eftir.
Maður veit þó aldrei hver
ástæðan er. Við vorum öll með
sitt hvort krabbameinið. Í
gegnum mína vinnu hef ég þó
oft séð mörg tilfelli á svipuð-
um tíma og svo kemur langur
tími á eftir þegar ekkert er.
Maður hefur jafnvel slegið því
fram að þetta sé að ganga.

Krabbameinið undirlagði
fjölskyldu mína á þessum tíma
og líka vegna þess að krabba-
mein er ekki gegnum gangandi
hvorki í minni fjölskyldu né
fósturföðurs míns. Þetta var
því nýtt fyrir okkur öllum.

Það var líka sérstaklega erf-
itt að um leið og ég og fóstur-
faðir minn fengum bata okkar
féll móðir mín frá. Allt gerðist
þetta líka á stuttum tíma, frá
því að ég greindist og þar til
að mamma dó liðu aðeins fjög-

ur ár.
Til þess að ná mér upp úr

svartnættinu sem heltók mig
árið 1986 eftir að ég greindist
með krabbameinið fór ég til
læknis í örvæntingu minni því
ég var að því komin að varpa
mér í Ölfussá. Ég fór til míns
læknis sem hefur séð um mig
frá því að ég greindist og til
dagsins í dag. Eflaust hef ég
ætlað að biðja hann um að
skrifa upp á einhver lyf til að
hjálpa mér að líða betur. Hann
sagðist alveg geta skrifað upp
á lyfseðil fyrir mig en honum
dytti það ekki í hug. Hann
sagði mér að ég ætti að fara út
í náttúruna, sem er svo yndis-
leg allt í kring um Selfoss,
ganga upp að Ingólfsfjalli og
öskra eins og ég gæti. Eins
gæti ég farið niður að flúðun-
um í Ölfussá rétt fyrir neðan
bæinn og skammast í ánni.
Það væri það albesta sem ég
gæti gert til að losna við van-
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líðanina. Þetta gerði ég. Uppi
við Ingólfsfjall eru miklir og
stórir steinar sem fallið hafa
úr fjallinu og þar fór ég reglu-
lega bakvið í langan tíma til
að fá útrás. Þegar mér líður
illa í dag fer ég oft niður fyrir
grjótgarðinn í Fjarðarstrætinu
og þegar ég er komin það langt
niður að engin sér mig og ég
sé engin hús rífst ég og
skammast. Ég öskra hátt og
mikið en yfirleitt er svo mikill
hávaði í sjónum að enginn
heyrir í mér, vona ég að minn-
sta kosti“, segir Heiðrún og
hlær.

Lífið fór í sinn farvegLífið fór í sinn farvegLífið fór í sinn farvegLífið fór í sinn farvegLífið fór í sinn farveg
– En hvernig var það fyrir

þig sem hafðir unnið í heilsu-
geiranum svona lengi, meðal
annars með krabbameinssjúkl-
ingum, að vera á hinum enda
borðsins?

„Það var mjög skrítið, eins
og börnin mín sögðu þá var
undarlegt að vera sú sem var í
rúminu en ekki sú sem annað-
ist aðra. Ég hafði alla tíð unnið
á spítölum en aldrei legið inni.
Þetta var mjög erfitt í alla staði
en ég fékk geysilega góða um-
önnun. Ég komst að því að
eigin raun hvað starfsfólkið er
frábært, hvað við eigum góða
lækna og hvað heilbrigðis-
þjónustan er góð á Íslandi.
Auðvitað koma oft upp dæmi
sem ekki eru eins góð en það
er bara eðlilegt í hverju samfé-
lagi.“

– Hvað tók svo við þegar
batanum var náð?

„Þegar allt var komið í sama
horf og ég var búin að jafna
mig tók ég aftur mína stöðu í
samfélaginu, í vinnunni og
heima fyrir. Samt blundar
krabbameinið alltaf í hugan-
um. Ég hugsa oft að það geti
verið að ég fái krabbamein
aftur. En ég yrði þá bara að
taka á því. Lífið fór bara í sinn
farveg og allt gekk sinn vana-
gang. Nema bara með auknu
eftirliti. Ég er þó alltaf stressuð
þegar ég fer í eftirlit. Það líða
um 14 dagar frá því að ég fer í
sýnatöku og þar til ég fæ svar.
Ég er alltaf hikandi við að opna
umslagið þegar það kemur.
Svo opna ég það og sé að allt
er í lagi og þá anda ég léttar.
Tímabilið frá því að ég fer til
læknisins og þar til ég fæ svar-
ið er alltaf erfitt.

Maður fylgist grannt með
framförum í læknavísindum
og einnig þekkir maður betur
líkamann sinn, og fylgist með
sjálfur auk þess að fara í reglu-
bundið eftirlit.“

Veitir mikinnVeitir mikinnVeitir mikinnVeitir mikinnVeitir mikinn
stuðningstuðningstuðningstuðningstuðning

– Nú leiðbeinir þú stuðn-
ingshópum á vegum krabba-
meinsfélagsins Sigurvonar,
hvernig kom það til?

„Þegar félagið var stofnað á
Ísafirði var komið með þá
hugmynd að hafa stuðnings-
hóp. Ég hafði verið í stuðn-
ingshóp, sem kallaðist Bandið,
á Selfossi eftir að ég fékk
krabbameinið og hafði því
reynslu af því. Það hjálpaði
mér gífurlega á sínum tíma að
kynnast fólki sem einnig hafði

okkur að hafa þessi félög. Áð-
ur en Krabbameinsfélagið Sig-
urvon var stofnað árið 2001
hafði verið starfandi á Ísafirði
félag sem nefndist Krabba-
meinsfélag Ísafjarðar en það
hafði liðið undir lok fyrir um
10 árum. En það hafa í mörg
ár verið stuðningsfulltrúar á
Ísafirði fyrir konur sem hafa
fengið brjóstakrabbamein. Sá
stuðningur er á vegum krabba-
meinsfélag Íslands og ber
nafnið Samhjálp kvenna.
Krabbameinsfélög út um allt
land eru innan vébanda
Krabbameinsfélags Íslands og
til eru margir stuðningshópar.
Þar má sem dæmi nefna Kjark
sem er stuðningsfélag fyrir
ungt fólk sem greinist með
krabbamein. Þau gefa út blöð
og þar er mikill stuðningur.
Yfirleitt er það mjög hressandi
að komast í slíkan félagsskap.“

Sigur á vígvellinumSigur á vígvellinumSigur á vígvellinumSigur á vígvellinumSigur á vígvellinum

– Er það ekki hátt hlutfall
landsmanna sem fær krabba-
mein eða tekur maður sérstak-
lega eftir því í svona litlu sam-
félagi?

„Jú þetta er mjög stór biti í
hverju samfélagi sem fær
þennan sjúkdóm. Ég var að
lesa sögu Akureyrar þegar ég

var þar í starfsnámi í sumar og
þar kom fram hve hátt hlutfall
hafði lagst inn á sjúkrahús
vegna krabbameins. Einnig
var ég að vinna á Neskaupstað
vorið 1999 og þar var sömu
sögu að segja, það var mjög
há prósenta af bæjarfélaginu
sem hafði fengið krabbamein.
Sem betur fer eru oft sigrar en
svo eru einnig margir sem ekki
ná sér af meininu.

Krabbamein er sjúkdómur
sem spyr ekki um aldur, kyn
eða stöðu í samfélaginu. Það
spyr ekkert hvar það eigi að
ráðast á sjúklinginn. Misjafnt
er hvar krabbameinið kemur
fram í líkamanum. Það þarf
ekki að vera að þessi líkams-
hluti hafi verið eitthvað veilli
en einhver annar. Krabbamein
er sjúkdómur sem kemur
vegna þess að frumur breytast
og verða eyðileggingarvaldur
í staðinn fyrir að vera sá lífs-
máttur sem þær eru í raun.
Þær gerast árásargjarnar og
búa til vígvöll. Stundum verða
sigrar og stundum ósigrar á
þessum vígvelli og ekki er
hægt að henda reiður á hvar
hann kemur fram.

Sem betur fer er læknavís-
indum alltaf að fara fram. Ef
maður horfir á yfirlit yfir
krabbamein á Íslandi frá því

að mælingar hófust og fram á
daginn í dag sér maður að súlu-
ritið er okkur í hag en ekki
meininu. Það eru sífellt fleiri
sigrar vegna þess að vísindun-
um fleytir svo fram. Tæknin
og lyfin verða alltaf betri og
betri. Forvarnir hafa einnig
aukist geysilega mikið á und-
anförnum áratugum.“

Aldrei missaAldrei missaAldrei missaAldrei missaAldrei missa
vonina um batavonina um batavonina um batavonina um batavonina um bata

„Það eru liðin 19 ára frá því
að krabbameinið uppgötvaðist
í mér. Þegar ég hugsa til baka
velti ég því fyrir mér hvert öll
þessi ár hafa farið. En ég má
þakka fyrir að hafa fengið
þessi 19 ár. Ég held að það sé
sammerkt með okkur, lang-
flestum allavega, sem hafa
fengið krabbamein að það
skellur á okkur svartasta svart-
nætti þegar við fáum að vita
að við séum með sjúkdóminn
en þegar við komumst upp úr
því breytist skilningur okkar á
lífinu. Það gerði það a.m.k.
hjá mér.“

– Metur fjölskyldan mann
ekki líka meira eftir svona
áfall?

„Jú, ég efast ekki um það.
Allir sem standa manni nálægt
gera það. Allir sjúkdómar hafa

einnig mikil áhrif á aðstand-
endur.

En það skiptir mestu máli
þegar maður kemst í gegnum
svartnættið að vera bjartsýnn
og hafa baráttuvilja. Ég sagði
oft við sjálfa mig þegar ég
gekk í gegnum þetta: Ég skal!
Ég skal komast í gegnum þetta.
Ég skal verða aftur eins og ég
var. Það tókst og lífið heldur
áfram.

Ég hef verið sjúkraliði síðan
1970 og er núna í fjarnámi. Ég
lýk í desember framhaldsnámi
fyrir sjúkraliða í hjúkrun fyrir
aldraða. Það hefur verið strem-
bið en mjög gaman líka. Það
er æðislegt að geta bætt við
sig í menntun þó maður sé
kominn yfir fimmtugt. Eins
og máltækið segir: Svo lengi
lærir sem lifir.“

–Einhver skilaboð til þeirra
sem glíma við sjúkdóminn?

„Aldrei missa vonina um
bata. Sú von ber mann hálfa
leið. Ég mæli með því að fólk
leiti sér stuðnings eins og til
dæmis hjá stuðningshópi
krabbameinsfélagsins Sigur-
vonar“, segir Heiðrún Björns-
dóttir sem kann betur að meta
lífið eftir að hún barðist og
hafði betur gegn hinum illvíga
sjúkdómi krabbameini.

– thelma@bb.is

fengið krabbamein. Við vor-
um mjög stór hópur á Selfossi
sem hittumst reglulega og
deildum öllu sem okkur datt í
hug. Oftast voru þetta gleði-
stundir þar sem við spjölluðum
yfir kaffi og meðlæti. Við hitt-
umst vikulega og einu sinni í
mánuði fórum við í göngutúr.
Þetta var mjög skemmtilegur
félagsskapur. Stundum hafði
félagi horfið á brott en maður
gladdist samt yfir þeim sem
eftir voru.

Á stofnfundi Sigurvonar var
ákveðið að stofna stuðnings-
hóp og ég bauðst til þess að
vera bæði í hópnum og í for-
svari fyrir hann. Það gekk vel
framan af en starfið hefði þó
mátt vera öflugra. Ég sagði á
einum fundinum að ég ætlaði
ekki að gefast upp og ég mun
ekki gera það. Ég ætla að halda
áfram því ég veit að það er
gott að til séu slíkir hópar í
samfélaginu, bæði fyrir þá sem
hafa fengið krabbamein og að-
standendur þeirra. Ég er
beggja megin við borðið og
veit að slíkur hópur getur veitt
manni mikinn stuðning.“

– Hversu mikilvægt er fyrir
samfélagið að krabbameins-
félög eins og Sigurvon séu til
staðar?

„Það er lífsnauðsynlegt fyrir

„Það eru liðin 19 ára
frá því að krabba-

meinið uppgötvaðist í
mér. Þegar ég hugsa til

baka velti ég því fyrir
mér hvert öll þessi ár
hafa farið. En ég má
þakka fyrir að hafa
 fengið þessi 19 ár.“
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Ísfirðingurinn Lína Björg
Tryggvadóttir stundaði fall-
hlífarstökk um árabil þar til að
hún þurfti að draga sig til hlés
vegna meiðsla. Sportið heill-
aði hana frá upphafi og segir
hún það komist næst því að
fljúga að svífa um loftin blá
með fallhlíf á bakinu.

– Hvenær byrjaðir þú í fall-
hlífarstökki?

„Árið 1997 þegar ég var í
námi við Háskóla Íslands. Ég
fór að sjá kvikmynd með Wesl-
ey Snipes sem snýst um fall-
hlífarstökk og hún hafði þau
áhrif að ég ákvað að spreyta
mig á þessari íþrótt ásamt vin-
konu minni. Við höfðum sam-
band við fallhlífarstökksklúbb
Íslands, sem þá var mjög fá-
mennur, og fengum að prófa
að stökkva. Við stukkum í svo-
kallaðri Static línu, sem lýsir
sér þannig að maður fer aðeins
upp í 3000 fet, fallhlífin er
bundin við flugvélina og opn-
ast um leið og maður stekkur
út. Maður fær því ekki frjálsa
fallið í þess konar stökki.
Gaman er að segja frá því að í
þessu fyrsta stökki mínu vor-
um við eini hópurinn sem hef-
ur mátt stökkva og lenda á
flugvellinum í Reykjavík.
Vanalega er það ekki leyft.

Ári seinna sótti ég AFF
námskeið sem er sjö þrepa
kennsluaðferð þar sem maður
lærir hvernig á að stjórna fall-
hlíf og haga sér í frjálsu falli.
Námskeiðið skiptist í bóklegt
námskeið og síðan sjö þrepa
verklegar æfingar, þar sem
kennarar meta eftir hvert stökk
hvort nemandi fari áfram á
næsta þrep. Ég fór í gegnum
námskeiðið á sjö þrepum og
má núna stökkva hvar sem er í
heiminum því AFF er alþjóð-
legur staðall.

Eftir námskeiðið var ég sí-
fellt að stökkva og það var
mjög skemmtilegur tími. Á
hverju sumri hélt Fallhlífar-
klúbburinn svokallað „boo-
gie“. Þá leigðum við stóra
flugvél frá Finnlandi sem allt
hafði verið fjarlægt úr svo hún
rýmdi um tuttugu manns í
einu. Það var mikill munur frá
rellunum sem við vorum vana-
lega að stökkva úr.

Við iðkuðum fyrst fallhlífar-
stökkið á Sandskeiði. Við
deildum svæðinu með svif-
flugvélamönnum og það fyrir-
komulag olli dálitlum árekstr-
um. Þeir voru kannski að láta
draga sig upp á svifflugvélun-
um og við að stökkva niður,
það var orðið frekar hættulegt.
Fallhlífarstökkið fer ekki leng-
ur fram upp á Sandskeiði held-
ur á Hellu. Svo nú þurfa stökk-
varar að fara heldur lengra til
að geta stundað sína íþrótt.“

– Er meira um karlmenn en
konur í fallhlífarstökki?

„Já, en það stafar kannski
að einhverju leiti af því að
stelpurnar hætta fyrr. Algengt
er að pör stundi fallhlífarstökk
saman en konurnar hætti um
leið og þær verði ófrískar og
byrji ekki aftur. Karlmennirnir
hins vegar halda frekar áfram.“

Skipta líkamsburðir máli í
sportinu?

„Nei, maður þarf ekki að
vera svo líkamlega sterkur en
samt ágætlega á sig kominn

mjög erfiða á og það var mjög
skemmtilegt að takast á við
hana. Ég hef líka farið þrisvar
sinnum í teygjustökk og lét
eitt sinn skjóta mér upp í loftið
bundin við teygju. Mér fannst
ekki mikið varið í teygjustökk.
Eina sem er skemmtilegt er að
hoppa niður og svo er maður
bara dinglandi í teygju. Mér
finnst samt flest jaðarsport
mjög heillandi og væri alveg
til í að stunda þau. “

Alltaf hægtAlltaf hægtAlltaf hægtAlltaf hægtAlltaf hægt
að slasa sigað slasa sigað slasa sigað slasa sigað slasa sig

– Hefurðu stokkið á erlendri
grund?

„Já, ég fór í ferð ásamt fé-
lögum mínum í fallhlífar-
stökkinu til Frakklands þar
sem við fórum á sérstakt stökk-
svæði. Það kom mér á óvart
hve mun varkárari Frakkarnir
voru en Íslendingarnir. Við
vorum vön að stökkva í svo til
alls konar veðrum. Í raun
fannst mér mun þægilegra að
lenda þegar smá vindur var í
loftinu. En í Frakklandi mátti
ekki stökkva ef vindpokinn á
svæðinu svo mikið sem bærð-
ist. Manni fannst það furðulegt
þar sem það var frábært veður
en stökk voru ekki leyfð ef
einhver vindur var.

Á ferð okkar hittum við tvo
norska stráka sem höfðu ekki
farið á AFF námskeið. Kerfið
hjá þeim virtist vera öðruvísi.
Þeir byrjuðu á því að fara í tíu
Static Línu stökk og þannig
lærðu þeir hvernig það var að
vera undir fallhlíf. Eftir það
máttu þeir prófa að stökkva úr
meiri hæð og fá þannig frjálsa
fallið. Við tókum líka eftir því
þegar við stukkum saman að
þeir voru mun óstöðugri í loft-
inu. Enda meiddist annar
þeirra að lokum.

Eftir að ég slasaði mig finn
ég fyrir meiri hræðslu. Það er
eitt að hugsa til þess að geta
drepið sig en maður getur orð-
ið enn óheppnari og lent í
hjólastól. Sú tilhugsun finnst
mér hræðileg. Ég gekk ekki
heil til skógar í smá tíma eftir
meiðsli mín og fékk smjör-
þefinn af því hvernig það er
þegar líkaminn er ekki í lagi.
Fyrir fjórum árum lenti ég illa
eftir stökk. Fólk stóð í kring
og var að horfa á stökkvarana.
Ég stóð því á fætur eins og
ekkert væri, hélt um hálsinn á
mér og gekk í burtu. Ég fann
að eitthvað var að og fór á
sjúkrahús þar sem meiðslin
komu í ljós.

En maður getur slasað sig á
öllu. Þess vegna getur maður
dottið niður tröppurnar heima
hjá sér og fólk hefur jafnvel
drepið sig þannig. Auðvitað
getur maður slasað sig á fall-
hlífarstökki eins og öðru. Mað-
ur verður bara að fara varlega.
Þegar stökkvarar snúa aftur
eftir hlé á íþróttinni fara þeir
með einhverjum reyndum í
loftið, bara til öryggis. Þetta
er eins og að læra að hjóla,
maður gleymir því aldrei en ef
maður hefur ekki hjólað í lang-
an tíma fer maður ekki í erfið-
ustu torfærurnar til að byrja
með“, segir Lína Björg Trygg-
vadóttir sem líður best uppi í
háloftunum.

því maður fær alltaf hnykk
þegar fallhlífin opnast. Að vísu
fer það eftir því hversu vel
maður pakkar fallhlífinni
hversu mikinn hnykk maður
fær.“

Óttinn yfirbugaðurÓttinn yfirbugaðurÓttinn yfirbugaðurÓttinn yfirbugaðurÓttinn yfirbugaður
– Er fallhlífarstökk hættu-

legt sport?
„Nei, þetta er ekki mjög

hættulegt. Þeir fallhlífarstökk-
varar sem deyja taka flestir
óþarfa áhættu eða farast í
flugslysum því oftar en ekki
eru lélegar litlar rellur notaðar.

Maður er alltaf með vara-
fallhlíf og ef maður tekur réttar
ákvarðanir er engin hætta á
ferðum. Það er einmitt það
sem er svo heillandi við þetta
sport að enginn getur tekið
ákvörðun fyrir mann. Það er
undir manni sjálfum komið og
ef eitthvað kemur upp á verður
maður að bregðast við því.
Það þýðir ekkert að bíða og
vona að það lagist af sjálfum
sér.“

– Hefurðu einhvern tímann
verið hætt komin í stökki?

„Nei, ekki get ég sagt það.
Eitt sinn opnaðist fallhlífin
ekki um leið og ég opnaði
hana. Mér fannst óralangur
tími líða en það var ekki rétt
því þegar maður opnar fallhlíf-
ina í 3000 fetum hefur maður

ekki mikinn tíma áður en mað-
ur kemur á jörðina. Hjartað í
mér stoppaði í smástund en
svo opnaðist fallhlífin og þegar
ég lenti fannst mér þetta hafa
verið besta stökk sem ég hafði
stokkið.

Maður er alltaf að sækjast
eftir adrenalínflæðinu sem
maður fær svo mikið út úr. Í
fyrstu liggur maður á magan-
um í fallinu en þegar maður
verður reyndari getur maður
staðið, setið og gert ýmsar
kúnstir í loftinu. Þegar maður
stendur er engin mótstaða og
maður hrapar mjög hratt, sem
er mjög skemmtilegt.

Strax í fyrsta stökkinu mínu
fékk ég þessa vímu sem maður
fær út úr adrenalínflæðinu.
Annað stökkið mitt var samt
erfiðast. Þá var ég búin að
upplifa spennuna við fyrsta
stökkið og ég fór að gráta af
hræðslu í flugvélinni. Ég var
sannfærð um ég myndi ekki
lifa stökkið af. Eftir það hef ég
ekki fundið til svo mikillar
hræðslu. Auðvitað er alltaf
einhver ótti til staðar en það er
einmitt það sem er svo frábært
við þetta sport. Það gefur
manni fá tækifæri til yfirbuga
eigin ótta.“

– Hefur sú reynsla nýst þér
í þínu daglega lífi?

„Já, það tel ég. Ég hef lent í
atvikum þar sem ég hélt ég

yrði mjög hrædd en fann í stað-
inn innri ró.

Ég stundaði fallhlífarstökk
í 4 ár þar til ég meiddist. Það
var eingöngu sjálfri mér að
kenna því ég tók ranga ákvörð-
un. Ég hef ekki stundað sportið
af eins miklum krafti síðan en
fallhlífarstökk mun alltaf vera
hluti af mínu lífi. Ég verð ekki
eins virk og fer alltaf þegar ég
á frí en fallhlífarstökk verður
ávallt hluti af mér.“

Næst því að fljúgaNæst því að fljúgaNæst því að fljúgaNæst því að fljúgaNæst því að fljúga

– Nú lærðir þú að vera einka-
flugmaður var það í kjölfarið
á fallhlífarstökkinu?

„Það var í kjölfarið á fall-
hlífarstökkinu en ég hafði allt-
af haft áhuga á því að verða
flugmaður. Pabbi minn átti
Cessnu 174 sem hét TF-SIX
og hann leyfði mér stundum
að prófa að stýra. Mér fannst
það æðislegt og hafði mikinn
áhuga á að læra það fljúga. En
ég er nú ekki hávaxin kona og
mér var alltaf sagt að ég væri
of lítil til að geta lært að fljúga.
Ári eftir að ég byrjaði í fall-
hlífarstökkinu spurðist ég fyrir
um hvort ég væri of lágvaxin
sem reyndist ekki vera. Ég
skellti mér því á einkaflug-
mannsnámskeið. Það var
draumur sem rættist en því
miður hef ég glatað leyfinu

núna þar sem ég hef ekki getað
haldið því við. Maður þarf að
fljúga visst marga flugtíma á
ári til að viðhalda leyfinu.
Margir sem voru með mér í
náminu hafa einnig misst leyf-
ið vegna þessa sem er grátlegt
því það kostaði mikinn tíma
og mikla vinnu.“

– Hvað er það við háloftin
sem heillar þig svona?

„Þegar ég var lítil langaði
mig til að verða geimfari. Ætli
flugið og fallhlífarstökkið hafi
ekki verið næst því sem ég gat
komist að tunglinu. Þegar
maður stekkur út úr flugvél
með fallhlíf á bakinu er maður
svo frjáls. Maður svífur í loft-
inu og það kemst næst því að
fljúga sjálfur.“

– Geta allir stundað fallhlíf-
arstökk eða þarf maður stál-
taugar til þess?

„Ég held að allir geti það ef
þeir ætla sér það. En fallhlíf-
arstökk er ekki fyrir alla, sumir
hafa engan áhuga á að prófa
það. Sem er í besta lagi því
hver og einn velur það sem
þeir vilja gera í sínu lífi. Maður
þarf ekki stáltaugar heldur bara
vilja og áhuga.“

– Hefurðu stundað önnur
jaðarsport?

„Nei, ég hef ekki stundað
neitt slíkt að ráði. Ég fór eitt
sinn í flúðasiglingu í Banda-
ríkjunum. Við sigldum niður

Fallhlífastökk er
næst því að fljúga

42.PM5 6.4.2017, 09:5212



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 19. OKTÓBER 2005 1313131313

Upplýsingamiðstöðin á Ísafirði

Íslendingar
tíðustu gestir

Á fjórða þúsund gesta
heimsóttu Upplýsingamið-
stöð ferðamála á Ísafirði í
sumar. Af þeim voru flestir
Íslendingar eða rúmlega 1200
manns. Næst tíðustu gestirnir
voru Þjóðverjar eða 700 tals-
ins.

Frakkar voru einnig iðnir

við að leita sér upplýsinga
hjá miðstöðinni en 440 gestir
voru franskir. Bandarískir
gestir voru um 320 og sami
fjöldi var af Evrópubúum.
243 manns frá Norðurlönd-
unum heimsóttu upplýsinga-
miðstöðina og 170 frá Ítalíu.

– thelma@bb.is

Á fundi sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps síðastliðinn
þriðjudag var lögð fram áskor-
un þess efnis að sá möguleiki
yrði kannaður til hlítar að
byggð yrði sundlaug í Súða-
vík. Áskorunin var undirrituð
af 94 Súðvíkingum og stóð
Jóhanna Rúnarsdóttir ásamt
fleirum fyrir söfnuninni. Í
fundargerð sveitarstjórnar
stendur svo meðal annars:
„Sveitarstjórn tekur vel í að

láta gera úttekt á stofnkostnaði
við gerð sundlaugaraðstöðu og
hugsanlegum rekstrarkostnaði
fyrir slíka starfsemi.“ Var
sveitarstjóra þá falið að afla
upplýsinga um málið.

Steypt útisundlaug er í
Súðavík en hún hefur ekki ver-
ið notuð um árabil og er að
sögn Guðjóns Kjartanssonar,
oddvita sveitarstjórnar í Súða-
vík, full af rusli og ónothæf
með öllu. Hingað til hafa Súð-

víkingar mátt sætta sig við að
sækja sund í nágrannasveitar-
félögunum, en sundlaugar eru
á Ísafirði, Suðureyri, Flateyri,
Þingeyri, og Bolungarvík, auk
þess sem sundlaugaraðstöðu
má finna við Reykjanes í Ísa-
fjarðardjúpi.

Nemendur Grunnskólans í
Súðavík hafa sótt skólasund á
Ísafirði, og er það hluti af
ástæðu þess að Súðvíkingar
leggja nú kapp á að fá sund-

laugaraðstöðu í heimabyggð.
„Það er uggur í fólki vegna
Súðavíkurhlíðar. Fólk vill ekki
að börnin séu að fara þar um
að óþörfu“, segir Guðjón
Kjartansson. „Auk þess sem
ferðin er auðvitað löng. Sem
stendur erum við í Sveitar-
stjórninni bara að skoða mögu-
leikana í þessum málum. Þetta
eru dýrar framkvæmdir og þær
þarf að íhuga vel og vandlega.“

– eirikur@bb.is

Súðvíkingar vilja nothæfa sundlaug

Fé sem safnaðist á tónleik-
um sem haldnir voru 25. ágúst
sl. til styrktar Krabbameinsfé-
laginu Sigurvon hefur ekki
verið afhent félaginu þó svo
að hátt í tveir mánuðir séu
liðnir frá því tónleikarnir voru
haldnir. Þegar rætt var við
Gunnar Atla Gunnarsson
skipuleggjanda tónleikanna
þann 6. september síðastliðinn
sagðist hann ekki vita ná-
kvæmlega hversu há upphæð
hefði safnast, en taldi líklegt
að hún væri um eða yfir hálfa

milljón.
Sigurður Ólafsson hjá

Krabbameinsfélaginu Sigur-
von staðfesti í síðustu viku að
félagið hefði ekki borist styrkt-
arféð. Aðspurður sagði Gunn-
ar Atli í samtali við blaðamann
eiga eftir að greiða einhverja
reikninga og ganga frá pen-
ingamálunum endanlega áður
en hann gæti reitt styrktarféð
af hendi. Það mun verða gert
innan tíðar og eru fjármunirnir
eru geymdir á reikningi í Ís-
landsbanka á Ísafirði, að sögn

Kristínar Hálfdánsdóttur,
móður Gunnars Atla.

Styrktaraðilar tónleikanna
voru Íslandsbanki, TM, Office
1, Sparisjóður Vestfirðinga,
Flugfélag Íslands, Vífilfell,
Hraðfrystihúsið-Gunnvör,
Hárkompaní, Gamla Bakaríið,
Póls og Landflutningar-Sam-
skip. Þá gaf Ísafjarðabær ríf-
lega 120 þúsund króna afslátt
af leigu íþróttahússins.

Margir af helstu tónlistar-
mönnum þjóðarinnar komu
fram á tónleikunum, Á móti

sól, Birgitta Haukdal, Nylon,
Sign, Davíð Smári Harðarson,
Nine elevens, Apollo og Húsið
á sléttunni. Kynnir var Steinn
Ármann Magnússon.

Tónleikarnir í ár voru þriðju
tónleikarnir af sama tagi á jafn
mörgum árum, en í fyrsta sinn
söfnuðust um 60 þúsund krón-
ur, yfir 100 þúsund í fyrra, og
eins og áður sagði er áætlað
söfnunarfé um eða yfir 500
þúsund í ár. Stefnt hefur verið
að því að tónleikarnir verði ár-
legur viðburður. – eirikur@bb.is

Styrktarfé afhent innan tíðar
Góðgerðartónleikar til styrktar Krabbameinsfélaginu Sigurvon

Frá styrktartónleikunum sem haldnir voru í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Frá tónleikunum á Langa Manga.

Víkingar léku á
forn hljóðfæri

Víkingahljómsveitin Krauka hélt tónleika á kaffihúsinu
Langa Manga á Ísafirði á þriðjudag fyrir rúmri viku. Að
sögn viðstaddra ríkti sannkölluð víkingastemmning yfir
kaffihúsinu sem var fullsetið. Boðið var upp á fjölbreytta,
norræna tónlist sem Guðjón Rúdolf Guðmundsson, Jens
Villy Pedersen og Aksel Striim fluttu á ýmis forn hljóðfæri.
Tónlistamennirnir hafa sjálfir smíðað hljóðfærin sem eru
eftirlíkingar af þeim sem notuð voru í Norður Evrópu á Vík-
ingaöld.

Gestir á Langa Manga fengu, auk þess að fá njóta tónlist-
arinnar, fróðleik um uppruna hvers nýs hljóðfæris. Krauka
var stofnuð árið 1999 og var markmiðið að sameina frásagna-
list og tónlist víkingaaldarinnar. Geisladiskur þeirra, Stiklur,
hefur verið seldur í Kanada, Bandaríkjunum, Ástralíu og
Evrópu.                                                      – thelma@bb.is
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Kolbrún Elma Schmidt og Sigurður Gunnar Aðalsteinsson á Ísafirði

Skötuselur með sítrónu
og kryddjurtasósu

Sælkerar vikunnar bjóða
að þessu sinni upp á skötusel
með sítrónu og kryddjurta-
sósu. Þau segja að mjög ein-
falt sé að matreiða réttinn
og að hann sé mjög bragð-
góður. Köld sósan er borin
fram með skötuselnum
ásamt soðnum kartöflum,
rúgbrauði og íslensku græn-
meti.

Skötuselur
500-600 skötuselur
Rúgmjöl
Hveiti
Ólífuolía
Hvítlaukur

Ostur
Ananas
Salt
Pipar

Fjarlægið himnuna af fisk-
inum þar til hann er orðinn
hvítur. Veltið honum upp úr
rúgmjöli og hveiti. Steikið á
pönnu með ólífuolíu og saltið
og piprið aðeins. Steikið fisk-
inn um 2 mínútur á hvorri hlið.

Skerið ananasinn og hvít-
lauk í bita og rífið í ostinn.
Skerið rönd í fiskinn en ekki
taka hann í tvennt. Setjið ana-
nas, hvítlauk og ost í skurðinni.
Bakið í ofni við 170 ° í 10-12
mín.

Sítrónu og
kryddjurtasósa

2 dl sýrður rjómi
½ dl mjólk
1 tsk sykur
1 msk sítrónusafi
1 msk steinselja
1 msk graslaukur

Setjið sýrða rjómann í skál,
bætið mjólk, sykri og sítrónu-
safa út í. Saxið graslauk og
steinselju. Hrærið vel saman.

Við skorum á Jónínu Þor-
kelsdóttur á Ísafirði að koma
með góða uppskrift.

Kvikmyndasýningar hafnar að nýju í Ísafjarðarbíói

Nýtt hljóð- og texta-
kerfi sett upp í bíóinu

Fyrir helgi hófust kvik-
myndasýningar í bíóinu á Ísa-
firði að nýju eftir nokkurra
vikna hlé, en eins og Ísfirð-
ingar hafa orðið áþreifanlega
varir við hafa sýningar legið
niðri síðan í sumar. Sýningar-

hléið helgaðist af því að nú í
sumar var hætt að texta myndir
fyrirfram þurfti því nýjan
tækjabúnað til að geta sýnt
myndir með texta, og þurftu
flestöll kvikmyndahús á land-
inu að ráðast í breytingar til að

mæta þessu.
Rekstaraðilar bíósins á Ísa-

firði fóru í samstarf við eig-
anda Alþýðuhússins, Verka-
lýðsfélag Vestfirðinga, um
kaup á nýjum búnaði til text-
unar, auk þess sem tækifærið

Félagsheimili Flateyringa

Á annan tug manna
vinna að endurbótum

Um þessar mundir standa
yfir miklar endurbætur á fé-
lagsheimili Flateyringa.

„Við erum að rífa allt út
og ætlum síðan að byggja
inn í húsið aftur. Þar ætlum
við að hafa almennilega að-
stöðu svo hægt verði að

halda böll, horfa á fótbolta á
risaskjá og spila pool. Við er-
um svona 10-15 manns, inn-
lendir sem erlendir, sem stönd-
um í þessu. Framkvæmdir
ganga alveg ótrúlega vel“,
segir Hólmar Hinriksson, einn
hinna framkvæmdaglöðu Flat-

eyringa sem lagt hafa hönd
á plóg.

Ef framkvæmdir halda
áfram að ganga vel er stefnt
að því að taka endurbætt fé-
lagsheimilið í notkun með
dansleik um mánaðamótin
nóvember/desember.

var notað og fjárfest í glænýju
Dolby Digital hljóðkerfi fyrir
kvikmyndahús. Tækin komu
svo til landsins fyrir stuttu og
lauk uppsetningu á þeim á
þriðjudag.

Að sögn Steinþórs Friðriks-
sonar er nýja hljóðkerfið von-
um framar stórfenglegt.

„Sándið er ævintýralegt“,
segir Steinþór. „Við vorum
líka svo ánægð með það hvað
hljómgæðin ná vel um allt hús-
ið, efri salinn líka, þó hljóm-
botnarnir séu á neðri hæðinni.
Þegar best lætur leikur húsið á
reiðiskjálfi.“

Samhliða uppsetningu
þessa nýja búnaðar voru gerð-
ar gagngerðar endurbætur á

húsakosti bíósins, allt þrifið
hátt og lágt, lélegum stólum
skipt út, teppin þrifin og allt
málað upp á nýtt.

Að sögn Steinþórs verður
mikið um dýrðir í bíóinu á
næstunni, sýnt af miklum
krafti og frumsýndar tvær til
þrjár myndir á viku. Stóru
sumarsmellirnir verða allir
sýndir, auk þess sem nýjar
myndir fara að sjálfsögðu í
sýningu eftir því sem þær ber-
ast.

Bíóið á Ísafirði er elsta starf-
andi kvikmyndahús á Íslandi,
en fyrsta kvikmyndasýningin
í Alþýðuhúsinu var þann 23.
nóvember 1935, og styttist því
í að bíóið verði sjötugt. Fyrsta

myndin sem sýnd var sagði
söguna af örkinni hans Nóa,
og hét Noah’s Ark. Í auglýs-
ingaefni fyrir hana segir að
hún sé „afar stórfengleg kvik-
mynd um heimsendi“.

Einnig kemur fram að í þá
daga var miðasalan meira og
minna opin allan daginn, eða
frá 13-19. Steinþór upplýsti
að verið sé að vinna í því að
útvega Noah’s Ark svo hægt
verði að halda veglega afmæl-
issýningu á þessu gamla meist-
arastykki nú í nóvember.
Steinþór segir þó að erfitt geti
verið að komast yfir svo gaml-
ar myndir, en hann er þó bjart-
sýnn á að það geti heppnast.

– eirikur@bb.is

Ísafjarðarbíó.
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Meðeigendur Ísafjarðarbæjar í félagsheimilinu á Suðureyri

Neita að leysa til sín hlut sinn
Fyrir nokkru lagði bæjarráð

Ísafjarðarbæjar fram fyrir-
spurn til meðeigenda sinna að
félagsheimilinu á Suðureyri,
kvenfélagsins Ársólar, Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga og
íþróttafélagsins Stefnis, þess
efnis að félögin leystu til sín
hlut bæjarins í félagsheimil-
inu, en félögin eiga 45% í hús-
inu á móti 55% hlut bæjarins.

Fyrirspurning var gerð í
kjölfar þess að meðeigendurnir
töldu ekki tímabært að selja
húsið eins og Ísafjarðarbær
hefur viljað, nú þegar nýtt
íþróttahús er risið sem talið er
geta þjónað sama hlutverki og
félagsheimilið gerði áður.

Í samningi sem eigendur fé-
lagsheimilisins gerðu með sér
1. júní 1992 er ákvæði um að

eigendum sé óheimilt að selja
eða afhenda á nokkurn hátt
hluti sína í fasteigninni, nema
allir samþykki það. Á fundi
bæjarráðs í síðustu viku voru
svo tekin fyrir svör félaganna
þriggja, en öll höfnuðu þau
ósk Ísafjarðarbæjar að svo
stöddu.

Í bréfi Stefnis segir meðal
annars: „Íþróttafélagið Stefnir

hefur enga beina hagsmuni af
því að vera eigandi að þessu
húsi. Í ljósi þess að nú er að
rísa nýtt hús til íþróttakennslu-
og iðkana á Suðureyri er full-
ljóst að íþróttir verði ekki
stundaðar í gamla félagsheim-
ilinu lengur. Alla vega ekki af
hálfu Stefnis. [...] það væri
ábyrgðarleysi af hálfu íþrótta-
félagsins að reyna ekki að hafa
áhrif í þá átt að koma í veg
fyrir að gamla félagsheimilið
verði eyðilagt í einhverri fljót-
færni áður en í ljós kemur
hvort hið nýja íþróttahús kem-
ur til með að geta sinnt hlut-
verki sínu sem alhliða menn-

ingarhús eins og vilji stjórn-
enda Ísafjarðarbæjar stendur
til.“

Í bréfi Verkalýðsfélags
Vestfirðinga stendur svo með-
al annars: „Varla hefur gefist
tími til að ræða framtíðarnot
hússins, aðeins var farið fram
á að ráðstöfun yrði frestað þar
til í ljós kæmi hvort hin nýju
húsakynni íþróttahússins gætu
hýst þá starfsemi sem til þessa
hefur átt inni í félagsheimil-
inu.“

Kvenfélagið Ársól hafnaði
svo tillögunni alfarið á félags-
fundi í síðustu viku. „Okkur
finnst að ef selja á félagsheim-

ilið þurfi að leita betra tilboðs
en þess sem barst síðastliðið
sumar. Það krafðist stórkost-
legra fjárútláta sem alls ekki
eru á færi kvenfélagsins að
inna af hendi og myndi auk
þess kippa stoðum undan starfi
þess. Jafnfram samþykkir
fundurinn að komi fram annað
tilboð sem hefði ekki í för með
sér íþyngjandi kostnað af hálfu
kvenfélagsins Ársólar, þá lýsir
félagið sig reiðubúið til við-
ræðu um það.“

Á bæjarráðsfundi var bæjar-
stjóra falið að ræða frekar við
meðeigendur bæjarins í  félags-
heimilinu.      – eirikur@bb.is

Félagsheimilið á Suðureyri.

Þorskafli á Vestfjörðum í september

Meiri afli í ár en á
sama tíma í fyrra
Þorskafli á Vestfjörðum í

september jókst nokkuð á
milli ára. Þetta kemur fram í
nýrri skýrslu frá Hagstofu. Í
september í fyrra veiddust
1.980 tonn af þorski en í ár
veiddust 2.133 tonn í sama
mánuði. Þorskafli á Vest-
fjörðum það sem af er árinu
er þó minni en á sama tíma-
bili í fyrra.

Frá janúar til september í
fyrra veiddust 23.422 tonn
en á sama tímabili í ár veidd-
ust 19.428 tonn. Þá veiddust
1.338 tonn af ýsu í september
í fyrra en nokkuð minna í ár,
eða 1.166 tonn. Þó eru ýsu-
veiðar það sem af er árinu
meiri en á sama tíma í fyrra,

þegar veiddust 7.165 tonn á
tímabilinu frá janúar til sept-
ember, en í ár veiddust 7.938
tonn. 38 tonn af ufsa veiddust
í september í fyrra, á móti 372
tonnum í ár, sem er nærri því
helmingur alls ufsaafla sem
veiðst hefur í ár, en frá janúar
til september í ár veiddust 679
tonn af ufsa á móti 729 tonnum
af ufsa á sama tímabili í fyrra.
Rækjuveiði hefur verið léleg í
ár, en í september í fyrra veidd-
ust 214 tonn af rækju á móti
einungis 65 tonnum í ár.
Rækjuafli frá janúar til sept-
ember í fyrra var 3.456 tonn á
móti 1.255 tonnum í ár.

Útflutningsgreinar á Íslandi
hafa mátt sækja á brattann upp

á síðkastið vegna hás gengis
krónunnar. Nýbakaður sjáv-
arútvegsráðherra, Bolvík-
ingurinn Einar Kr. Guð-
finnsson, lýsti áhyggjum
sínum vegna þessa á aðal-
fundi Samtaka fiskvinnslu-
stöðva fyrir skemmstu. Kom
Einar þar fram með tillögur
að úrbótum, og sagðist vilja
hyggja að styrkingu gjald-
eyrisvarasjóðs með hliðsjón
af aukinni skuldasöfnun
þjóðarbúsins við útlönd og
vilja ná utan um heildar-
lánaumfang þjóðarinnar,
einkanlega til húsnæðis-
mála, í því augnamiði að
lækka gengi.

– eirikur@bb.is

Reikna má með því að út-
sendingar Digital Íslands, staf-
ræns útsendingakerfis 356
ljósvakamiðla, hefjist á næsta
ári. Aðspurður um málið segir
Pálmi Guðmundsson, mark-
aðsstjóri fyrirtækisins, að
nauðsynlegur búnaður hafi
þegar verið pantaður og aðrar
viðeigandi ráðstafanir verið
gerðar.

„Ísafjörður er kominn á plan
fyrir árið 2006, en hvenær á
árinu þetta verður þori ég ekki
að segja“, segir Pálmi. Hann
segir lagalega þröskulda enn
standa í vegi fyrir því að hægt
sé að dreifa erlendum rásum í
gegnum kerfið, en samkvæmt
núgildandi fjarskiptalögum
má ekki dreifa erlendum sjón-
varpsrásum með UHF-tíðni.

„Þær rásir sem fylgja þar
sem við sendum út með UHF-
tíðni, eins og t.d. á Akureyri,
eru Stöð 2, Stöð 2 plús, Stöð 2
bíó, Sýn, Sýn extra, Sirkus,
Sjónvarpið, og NFS, ný frétta-
stöð sem hefur göngu sína í
byrjun næsta mánaðar. Ef lög
breytast verður síðan lítið mál
að bæta erlendum rásum við
pakkann.“    – halfdan@bb.is

Stafrænar útsendingar Digital Íslands

Hefjast á Ísafirði á næsta ári

Ísfirðingar geta vænst þess að fá aðgang að sjónvarpsrásum Digital Íslands á næsta ári.
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STAKKUR SKRIFAR

Hæstiréttir, ákæruvaldið og pólitíkin
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Fátt hefur vakið meiri athygli en dómur Hæstaréttar í fyrri viku þegar
dómarar hans vísuðu 32 ákæruliðum af 40 í svokölluðu Baugsmáli frá
héraðsdómi, en sendu hina 8 heim í hérað. Vart verður annað sagt en
Hæstiréttur kveði fast að í umsögn sinni um ákæruna í Baugsmálum.
Þegar þessi orð eru rituð hefur Ríkissaksóknari tekið hina 32 ákæruliðina
til sín og er athugun hans á efni þeirra og hugsanlegu framhaldi þeirra
ekki lokið. Hollt er að hafa í huga að samkvæmt 25. grein laga um með-
ferð opinberra mála frá árinu 1991, en svo eru þau mál kölluð sem ríkis-
valdið höfðar á hendur einstaklingum í því skyni að þeim verði refsað,
er ríkissaksóknari æðsti handhafi ákæruvalds.

Enn er unnt að teygja lopann og nú láta sumir svo, að þau 8 ákæruatriði
sem eftir standa séu svo smávægileg að ekki taki að fylgja þeim eftir.
Fjárhæðir sem þar eru til umfjöllunar nema milljónum króna. Vissulega
eru þær lágar sé tekið mið af heildarpakka hinnar upphaflegu ákæru.
Skyldu þeir sem stela í búðum og hafa verið dæmdir af þeim sökum,
jafnvel vegna lágra fjárhæða, svo sem eitt þúsund króna eða þar um bil,
vera á sama máli og hinir er hæst hafa?

Eiríkur Tómasson, lagaprófessor telur í lagi að að Ríkissaksóknari

gefi út nýja ákæru vegna þeirra sakarefna sem Hæstiréttur taldi ekki tæk
til meðferðar fyrir dómi í undirrétti. Gestur Jónsson hæstaréttarlögmaður
og verjandi Jóns Ásgeirs Jóhannessonar telur það brot á mannréttindum
ef svo fer. Eftir stendur almenningur og botnar hvorki upp né niður í því
hverja stefnu Baugsmál hafa nú tekið.

Með dómi sínum 10. október síðastliðinn hefur Hæstiréttur brotið
blað og sagt ákæruvaldinu hraustlega til um það að gæta skuli vandvirkni
og nákvæmni við útgáfu ákæru. Það er gott. Mannréttindi ber að virða
og þegar ríkisvaldið leggur af stað og vill refsa þegnum sínum er afar
brýnt að standa vel og nákvæmlega að verki. Það er öllum erfitt að sitja
undir ásökunum um lögbrot og hvað þá heldur að sæta ákæru og þurfa
að svara sakarefnum fyrir dómstólum. Hitt er líka ljóst að úr því sem
komið er, hlýtur að teljast nauðsynlegt að hreinsa andrúmsloftið í þjóð-
félaginu og því vaknar sú spurning hvort ekki sé einfaldlega best að fá
dóm um sakarefnin í Baugsmálum. Séu hinir ákærðu saklausir mega
allir vel við una.

Gæta verður jafnræðis og muna að efnahagur manna á ekki að vera
þeim til trafala fremur en framdráttar í viðbrögðum réttaríkisins.

Til sölu eru 32" negld jeppa-
dekk á sex gata álfelgum. Uppl.
í síma 898 8646.

Eldri borgarar! Sparidagar á
Hótel Örk í Hveragerði 29. nóv.
til 4. des. Stjórnin.

Til leigu er 4ra herb. íbúð á efri
hæð í einbýlishúsi. Laus 1. nóv.
Uppl. í síma 899 5666.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
96, ekinn 150 þús. km. Lítið
notuð sumar- og vetrardekk
fylgja. Verð kr. 480 þús. Uppl. í
síma 692 3083 og 456 3372.

Til sölu er Brio kerruvagn á loft-
dekkjum og Brio kerrupoki.
Notað af einu barni. Vel með
farið. Upplýsingar í síma 456
3850 og 867 9920.

Vantar vetrardekk SR 185/65
14. Mega vera á felgum. Uppl.
í síma 456 4084.

Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu
á eyrinni á Ísafirði. Uppl. gefur
Anna Ragnheiður í síma 894
4266 eftir kl. 17.

FMG með almenningssamgöng-
ur í Ísafjarðarbæ út skólaárið

Á fundi bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar í síðustu viku var lagt
fram erindi frá Þorleifi Páls-
syni bæjarritara vegna vænt-
anlegs útboðs á almennings-
samgöngum í Ísafjarðarbæ og
skólaakstri í Skutulsfirði, en
gildandi samningur um al-
menningssamgöngur og skóla-
akstur, við Ferðaþjónustu
Margrétar og Guðna ehf., fell-

ur úr gildi þann 31. desember.
Í erindi bæjarritara er lagt

til að sökum þess hve skamm-
ur tími er til stefnu þar til gild-
andi samningur við FMG ehf.
rennur út verði gengið til
samninga við FMG ehf. um
að fyrirtækið annist áfram
akstur almenningsvagna í Ísa-
fjarðarbæ og skólaakstur í
Skutulsfirði út yfirstandandi

skólaár, eða til 31. maí 2006.
Aukinheldur var stungið

upp á að farið verði strax í
útboð vegna almenningssam-
gangna í Ísafjarðarbæ og
skólaaksturs í Skutulsfirði
þannig að sá aðili sem samið
verði við hafi rúman tíma til
undirbúnings. Gerði bæjarrit-
ari það að tillögu sinni að nýr
samningur taki gildi frá og

með 1. júní 2006, og að hann
verði gerður til fimm og hálfs
árs með heimild um árs fram-
lengingu. Þá lagði bæjarritari
til að ákvæði verði í samn-
ingnum um að hann megi end-
urskoða ef til verulegra verð-
lækkana á rekstrarkostnaði
kemur á samningstímanum.

Bæjarráð samþykkti tillögur
bæjarritara og fól honum að

vinna áfram að gerð útboðs-
gagna. Það skal tekið fram að
starfandi formaður bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar á þessum fundi
var Birna Lárusdóttir, en
Guðni G. Jóhannsson, annar
eiganda áðurnefndrar Ferða-
þjónustu Margrétar og Guðna
efh., sem jafnan gegnir for-
mennsku í bæjarráði, sat ekki
fundinn.         – eirikur@bb.is

Trúbadúrnum Sigurði
Björnssyni, sem nær und-

antekningalaust er kall-
aður Siggi Björns, var

komið þægilega á óvart af
sveitungum sínum á Flat-

eyri í síðustu viku. Siggi
hélt að hann væri að fara

að halda venjulega tón-
leika í handverkshúsinu

Purku.

„Þegar ég mætti á stað-
inn voru allar gömlu kon-
urnar að baka á fullu, en

ég fattaði samt ekki neitt“,
segir Siggi. „Þegar ég var
búinn að spila í um þrjú
korter ætlaði ég að taka

pásu, en þá komu þær
systur Pálína og Soffía

Vagnsdætur og Íris Sveins-
dóttir, sungu fyrir mig og

áður en ég vissi af voru
tónleikarnir orðnir að af-
mælisveislu“, segir Siggi

sem varð fimmtugur í júní.
„Ég hélt ég væri slopp-

inn, en ég hef aldrei gert
mikið úr afmælum. Ég

varð samt hálf aumur við
að sjá allt þetta fólk. Það er

frábært að finna fyrir
svona stuðningi.“

Fimmtugum Sigga
Björns komið á óvart

Sigga var komið skemmtilega á óvart.

Siggi og félagar fengu að spila óáreittir í um 45 mínútur.

Pálína, Íris og Soffía sungu fyrir afmælisbarnið.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Hólssókn:

Kirkjuskóli kl. 11:00 á
sunnudag. TTT kl. 12:00.

Guðsþjónusta kl. 14:00.
Suðureyrarkirkja:

Guðsþjónusta á sunnu-
dag kl. 11:00. Kór kirkj-

unnar syngur undir stjórn
Mariola Kowalczyk.

Zbigniew Jan Jaremko
spilar undir.

Bjössi Kristmanns er sjö-
tugur í dag, 19. október.

Að því tilefni viljum við
bjóða ættingjum og vinum

að samgleðjast honum
laugardaginn 22. október

frá kl. 19:30 til 23:00 í
félagsheimili Súgfirðinga.

Eiginkona, börn og rest!

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli
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Vestfirðingar
athugið!

Hafnarstræti 9-13, 400 Ísafjörður
sími 456 4233 · fax 456 4710 · netfang: afgr@lvest.is

Send hafa verið út sjóðfélagayfirlit yfir iðgjaldagreiðslur
til 31. ágúst sl.

Við prentun þessara yfirlita hjá Verk- og kerfisfræðistofunni
hf., áttu þau mistök sér stað, að baksíða yfirlitanna prent-
aðist ekki.

Þar af leiðandi verða öll sjóðfélagayfirlit prentuð á ný og
send út aftur, með baksíðu.

Þeir sjóðfélagar, sem ekki fá yfirlit, eða þeir sem sjá eitt-
hvað athugavert við yfirlitið sitt eru beðnir að hafa tafarlaust
samband við skrifstofu sjóðsins.

Fjögur tilboð bárust í endur-
lagningu Djúpvegar á um 9,5
kílómetra kafla í Hrútafirði frá
Kjörseyri að Prestbakka. Fyll-
ing ehf. á Hólmavík átti lægsta
boð eða rétt rúmar 53 milljónir
króna, sem er undir áætluðum
verktakakostnaði, sem var rétt

rúmar 54 milljónir króna.
KNH ehf. á Ísafirði bauð rúm-
lega 68,5 milljónir, Klæðning
hf. í Kópavogi bauð tæpa 71
milljón króna og Fjörður ehf.
í Skagafirði bauð rúmlega 73
milljónir.

Verklok skulu ekki vera síð-

ar en 15. ágúst 2006. Þess má
til glöggvunar geta að sam-
kvæmt skilgreiningu Vega-
gerðarinnar liggur Djúpvegur
frá Brú í botni Hrútafjarðar og
til Bolungarvíkur. Enginn
Hrútafjörður er í Ísafjarðar-
djúpi svo vitað sé.

Fjögur tilboð í endur-
lagningu Djúpvegar

Fresta þurfti lagningu slit-
lags á tvo endurgerða götu-
kafla á Suðureyri. Kaflarnir
höfðu verið endurgerðir, skipt
um efni, sett vatn og lagnir, og
átti bara eftir að setja slitlag.

„Það var vonast til að það
myndi nást fyrir veturinn, en
þetta tafðist út af bleytu. Töfin
veldur ekki miklu tjóni, það
þarf að vísu að hefla þetta aftur
áður en nýtt slitlag verður sett

á í vor“, segir Jóhann Birkir
Helgason, bæjartæknifræðing-
ur Ísafjarðarbæjar. Umræddir
kaflar eru á Túngötu og við
fjölbýlishús bæjarins.

– halfdan@bb.is

Fresta þurfti lagningu slitlags
Frá Suðureyri.

Grunnskólinn í Bolungarvík

Nýtt mötuneyti opnað
Nýtt mötuneyti tók til starfa

við Grunnskólann í Bolungar-
vík í síðustu viku. Þátttaka
nemenda var að sögn mjög
góð og tókst fyrsti dagurinn
með miklum sóma. Þóttu nem-
endur vera til mikillar fyrir-
myndar í hegðun sinni og um-
gengni við mötuneytið. Mötu-
neytið er rekið af Bolungar-
víkurkaupstað sem réði til sín
matselju.

Eldamennska fer sem stend-
ur fram í félagsheimilinu Vík-

urbæ og er matur fluttur þaðan
í skólann, en til stendur að
byggja eldhús í skólanum á
næstu mánuðum. Alltaf er
boðið upp á heitan mat í mötu-
neytinu, og kostar hver máltíð
270 krónur í áskrift, og er það
prufuverð að sögn Kristínar
Óskar Jónasdóttur skólastjóra.
Sal mötuneytisins er þannig
niðurskipt að hver bekkur hef-
ur sitt eigið borð og eru matar-
hlé tvö. Fyrst fer 7.-10. bekkur
í hádegismat frá klukkan fimm

mínútur í tólf til hálfeitt, og
síðan kemur 1.-6. bekkur frá
25 mínútum í eitt til fimm mín-
útur yfir eitt.

Mötuneyti Grunnskólans í
Bolungarvík er annað grunn-
skólamötuneytið á norðan-
verðum Vestfjörðum til að
opna nú í haust, en eins og
lesendum blaðsins er vel
kunnugt um var opnað mötu-
neyti við Grunnskólann á Ísa-
firði fyrir skemmstu.

– eirikur@bb.is
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
19. október,  294. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1918 barst spænska veikin til lands-
ins með tveimur skipum, öðru frá Kaupmannahöfn og
hinu frá New York. Í þessari skæðu inflúensu létust á

fimmta hundrað manns.

Þennan dag árið 1965 kom fyrsta hljómplata hljóm-
sveitar Ingimars Eydals út. Á plötunni voru fjögur lög.

Þennan dag árið 1969 var stytta af Ólafi Thors, for-
sætisráðherra, afhjúpuð framan við Ráðherrabústað-

inn við Tjörnina í Reykjavík, þegar um aldarfjórðungur
var frá því að nýsköpunarstjórnin var mynduð.

Þennan dag árið 1994 kom Guðbjörg ÍS, fullkomnasta
skipið í íslenska flotanum til heimahafnar á Ísafirði.

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Hafdís Pálsdóttir, nemi í Listaháskóla Íslands

Á þessum degi fyrir 49 árumÁ þessum degi fyrir 49 árumÁ þessum degi fyrir 49 árumÁ þessum degi fyrir 49 árumÁ þessum degi fyrir 49 árum

Fangar gera tilraun til
sjálfsmorðs í klefa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustanátt og él norðan- og austanlands, en létt-

skýjað sunnan- og vestanlands. Hiti 0-5 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Hæglætis veður og stöku él með suður- og austur-
ströndinni, en annars bjartviðri. Fremur kalt í veðri.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hæglætis veður og stöku él með suður- og austur-
ströndinni, en annars bjartviðri. Fremur kalt í veðri.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Hæglætis veður og fremur kalt í veðri.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hversu mörg sveitarfélög eiga að vera á
norðanverðum Vestfjörðum?

Alls svöruðu 432. – Eitt sögðu 206 eða 48% – Tvö
sögðu 67 eða 15% – Þrjú sögðu 159 eða 37%

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Skapandi tónlistarnámskeið

Tveir fangar í Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg
gerðu tilraun til þess að stytta sér aldur aðfararnótt
sunnudagsins. Fangar þessir voru tveir saman í klefa.
Aðfararnótt sunnudagsins, er einn fangavarðanna var á
eftirlitsferð, kom hann að mönnum þessum tveim mjög
blóðugum í klefa sínum. Höfðu þeir báðir opnað sér æð
í handlegg, þó ekki slagæð, og misst talsvert blóð, er
fangavörðurinn kom að þeim. Föngunum var í skyndi
ekið í slysavarnarstofuna, þar sem dælt var í þá blóði, og
er þeir höfðu jafnað sig voru þeir fluttir aftur í Hegningar-
húsið. Annar fanganna er búinn að vera þar til afplánunar
dómi um nokkurt skeið. Hinn hefur aðeins verið þar stutt
og á skammt eftir uns afplánunardómi er fullnægt.

„Ég er á fullu í námi í Lista-
háskóla Íslands. Mér finnst
mjög gaman í skólanum og
þetta er sannkallaður draum-
ur að rætast. Samnemendur
mínir eru skemmtilegt fólk en
ég er líka í háskólakórnum.
Námið tekur þrjú ár og ég er
enn óráðin í hvað mig langar
til að gera að því loknu. Hvort
maður muni starfa sem at-
vinnutónlistarmaður eða

verða kennari. Það er alveg
inn í myndinni að setjast að
heima á Ísafirði en það verður
bara að koma í ljós.

Ég veit enn ekki hvort ég
komi vestur í sumarfríinu eða
hvort ég finni mér vinnu í
Reykjavík. Það fer líka eftir
húsnæðismálum. Eins og er
leigi ég með vinkonu minni
en ég er að reyna komast að
á Stúdentagörðunum.

Ég kom til Ísafjarðar um
daginn á vegum skólans á
námskeiðið „Skapandi tónlist-
armiðlun“. Það var mjög
skemmtilegt og öðruvísi. Það
var líka gaman að slá tvær
flugur í einu höggi og fá að
kíkja aðeins heim. Framhald
verður á námskeiðinu í des-
ember en þá verður það
haldið í Reykjavík,“ sagði Haf-
dís Pálsdóttir.

Dansk-íslenska víkinga-
hljómsveitin Krauka lék fjöl-
breytta tónlist á endurgerð forn
hljóðfæri á Ísafirði og Þingeyri
í síðustu viku. Krauka hefur
komið víða fram en hljóm-
sveitin var stofnuð árið 1999.
Markmiðið að sameina frá-
sagnalist og tónlist víkinga-
aldarinnar. Hljómsveitina
skipa Guðjón Rúdolf Guð-
mundsson, Jens Villy Peder-
sen og Aksel Striim. Tónlist-
armennirnir hafa sjálfir smíð-
að flest hljóðfæranna sem eru
eftirlíkingar af þeim sem notuð
voru í Norður Evrópu á Vík-
ingaöld.

„Ævintýrið hófst er við tók-
um þátt í hátíð helguð Leif
Eiríkssyni á Grænlandi fyrir
nokkrum árum. Við aðstoðuð-
um sögukonu við að flytja
gamlar Inúítasögur og Eiríks-
son með því að framkalla alls
kyns hljóð til að leggja áherslu
á sögurnar. Okkur fannst þetta
svo spennandi að við ákváðum
að afla okkur frekari upplýs-
inga. Við þefuðum upp ýmsar
bækur og könnuðum hvaða
hljóðfæri voru notuð á vík-

ingaöld. Þetta vatt síðan upp á
sig og við byrjuðum að hittast
einu sinni í viku til að fá okkur
kaffi og vöfflur og æfa okkur
á hljóðfærin“, segir Guðjón
Rúdolf sem er Íslendingum af
góðu kunnur síðan hljómplata
hans Minimania kom út sem
inniheldur m.a. lagið vinsæla
Hvar er húfan mín.

Víkingar takaVíkingar takaVíkingar takaVíkingar takaVíkingar taka
upp geisladiskupp geisladiskupp geisladiskupp geisladiskupp geisladisk

á Ströndumá Ströndumá Ströndumá Ströndumá Ströndum

„Við höfum síðan þá komið
fram á ýmsum stöðum og gefið
út tvo geisladiska. Þriðji disk-
urinn er í vinnslu en fórum
beint frá tónleikunum á Þing-
eyri fyrir til Bjarnafjarðar til
að taka diskinn upp.

Tónlist okkar hefur fengið
mun betri viðtökur en við
bjuggumst við eða þorðum að
vona. Víkingatónlist er ekki
til en við höfum leyft hljóð-
færunum að kenna okkur að
spila á sig og leyft ímyndunar-
aflinu að fara þangað sem þau
vilja leiða okkur. Fyrsta hljóð-

færið sem við notuðumst við
var beinflauta sem Aksel bjó
til úr læri sem ég át. Það er
mikið samstarf hjá okkur. En
það hefur fundist mest af bein-
flautum af hljóðfærum frá
víkingaöld.

Svo var það líra sem var
smíðuð var eftir norður-þýskri
líru sem fannst ásamt boga í
kumli. Það voru munkar í Ír-
landi sem byrjuðu að strjúka
líruna og það breiddist yfir til
Norðurlandanna. Hún dreifð-
ist svo enn víðar en það og
þróaðist síðar í strengjahljóð-
færin sem við þekkjum í dag
eins og fiðlu og gítar.

– Gerið þið öll hljóðfærin
sjálfir?

„Nei, ekki er það alveg svo.
Trommusmiður í Árósum hef-
ur gert rammatrommur fyrir
okkur. Þó það hafi ekki beint
fundist trommur í víkinga-
heiminum þá lítum við til
Finnlands og Síberíu þar sem
trommusláttur var vinsæll.“

– Krauka hefur vakið mikla
athygli víða um heim.

„Við spilum víða og höfum
komið mikið fram á söfnum.

Mörg víkingasöfn hafa dustað
af sér rykið og slegið til nokk-
urs konar leikrits fyrir sýning-
argesti þar sem leikarar klæð-
ast búningum og veita okkur
innsýn í hvernig daglegt líf
var á þessum tíma. Þegar þetta
fólk slær til veislu og vill
skemmta sér erum við kallaðir
til. Við erum nefnilega ekki
atvinnuvíkingar heldur
skemmtikraftar.

Við höfum í sjálfu sér ekki
selt mikið af diskum en hann
hefur selst út um allan heim.
Það er gaman að fá tölvupóst
frá löndum eins og Brasilíu
þar sem spurt er fyrir um
hvernig skinn sé notað í
trommurnar og þannig fram
eftir götunum. Ég hef nú ekki
skilið hvað víkingatónlist
kemur Brasilíu við en þetta er
nú eiginlega orðið að alheims-
músík.“

– Að lokum, stefnið þið að
því að koma brátt aftur til að
spila fyrir Vestfirðinga?

„Það er ómögulegt að segja
hvað gerist í framtíðinni, eng-
inn veit sína ævina fyrir en öll
er“, sagði Guðjón Rúdolf.

Ekki atvinnuvíkingar
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Sportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinni

Enski boltinn:Enski boltinn:Enski boltinn:Enski boltinn:Enski boltinn:
Laugardagur 22. október:
Kl. 11:25
Blackburn – Birmingham.
Kl. 14:00
Arsenal – Man. City (EB2)
Fulham – Liverpool (EB3)
Aston Villa – Wigan (EB4)
Kl. 16:15
Portsmouth – Charlton A.

Sunnudagur 23. október:
Kl. 12:20
Newcastle – Sunderland
Kl. 14:00
West Ham – Middlsbr. (EB2)
Bolton – WBA (EB3)
Kl. 14:50
Everton – Chelsea

Margvíslegir litir í Landmannalaugum Fljótafgreitt
„Landmannalaugar og

Þórsmörk eru fallegustu
staðirnir á landinu að mínu
mati. Þar er maður staddur
langt frá öllu ysi og þysi í
svo rosalega fallegu um-
hverfi þar sem litirnir eru
svo margvíslegir, sérstak-
lega í Landmannalaugum.
Ég hef komið þangað þó
nokkrum sinnum en það

ætti að vera árviss viðburð-
ur. Kannski byrjar maður að
heimsækja þessa staði ár-
lega þegar börnin manns
eru orðin stærri og maður
getur tekið þau með. Að
sjálfsögðu eru þúsund aðrir
staðir fallegir á Íslandi en
þessir standa upp úr,“ sagði
Sigríður Inga Sigurjónsdóttir
héraðsdýralæknir.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, forstöðumaður Gamla apóteksins á Ísafirði

Sumarlögin alltaf öðruvísi
„Það er ekki verið að biðja

um lítið þegar á að búa til
lista sem einungis má inni-
halda tíu lög, sérstaklega
fyrir alætur á tónlist eins og
mig. Náði með herkjum að
ná listanum niður í 39 lög,
með tár, svita og blóði komst
hann í 29 lög en þar sat ég
föst. Ákvað að lokum að
sigta úr þessum 29 lögum
þau 10 lög sem ég hlustaði
hvað mest á í sumar, enda
eru sum(ar) lög alltaf svolít-
ið öðruvísi en öll hin.“

1. Wish you were here –
Pink Floyd

Snilldar lag sem ratar allt-
af óvart inn á spilarann. Sér-
staklega er gítarinn í byrjun
lagsins flottur. Angurvært
og fallegt lag sem alltaf er
gott að hlusta á.

2. Beautiful –
Christina Aguilera

Ég viðurkenni það, innst inni
finnst mér gaman að hlusta á
gott popp. Ég gat því ekki
annað en komið út úr skápn-
um og sett þetta lag á listann.
Christina er einstaklega góð
söngkona og þetta er fallegt
lag sem oft virðist hitta beint
í mark.

3. Twist and Shout
– The Beatles

Það er eiginlega ekki hægt
að gera topp tíu lista án þess
að þar sé a.m.k. eitt bítlalag.
Ég valdi Twist and Shout,
sem reyndar er ekki samið af
þeim félögum, einfaldlega út
af því að það er alveg sama
hvar eða hvenær, þetta lag
kemur mér alltaf í stuð og já,
til að dansa.

4. Nocturno Op. 55 Nr. 1 í
F-moll – Frederic Chopin

Fallegt næturljóð eftir pól-
ska tónskáldið Frederic Cho-

pin. Þetta lag, eins og svo mörg
önnur eftir Chopin, vekur
ósjálfrátt tilfinningar hlustand-
ans. Í þessu tilfelli er upplifunin
sorg en jafnframt undirliggj-
andi angurværð, örlar á smá
reiði en svo viðurkenningu og
jafnvel gleði og sátt í lokin.

5. Chariot (Stripped
útgáfan) – Gavin DeGraw
Kynntist Gavin DeGraw

fyrir hálfgerða tilviljun í sumar,
sérstaklega er Stripped útgáfan
af disk hans Chariot skemmti-
leg. Lög DeGraw hafa þann
kost að bæði eru þau skemmti-
leg á að hlusta og að spila þau
á píanóið. Mæli sérstaklega
með titillaginu Chariot.

6. Got to give it up –
Marvin Gaye

Ertu á leiðinni í partý?
Skelltu þessu á fóninn og partý-
skapið kemur ósjálfrátt. Tví-
mælalaust eitt af mínum uppá-

haldslögum. Öxlin byrjar að
lyftast í takt, svo annar fótur-
inn, hinn fóturinn byrjar að
sveiflast með – partýið er aug-
ljóslega í góðu gengi.

7. Feelin’ Love – Paula Cole
Kynþokkafullt lag – synd-

samlegur texti.

8. Nasty Boy – Trabant
Þau voru ekki mörg íslensku

lögin sem rötuðu inn á spilar-
ann í sumar. Þetta er hins vegar
eitt af mörgum góðum lögum
á nýjasta disk Trabant. Góður
taktur, gaman að syngja með
og já, alíslenskt lag þó textinn
sé á ensku (löng saga).

9. Angels – Wax Poetic
Frískandi lag með banda-

rísku trip hop hljómsveitinni
Wax Poetic.

10. Still in Love – Nick Cave
Ég kynntist Nick Cave upp

á nýtt síðasta vetur í gegn-
um Huldu Maríu vinkonu
mína. Þetta lag snerti mig
alveg sérstaklega, það tjáir
enginn tilfinningar í tónlist
eins og Nick Cave gerir.

Albertína Elíasdóttir.

Hátíð til að minnast hinna látnu
Á dögunum var lagt fyrir

bæjarráð Ísafjarðarbæ beiðni
um aðstoð til að koma aftur á
fót fornu íslensku hátíðisdög-
unum vetrarkomugleði og
ljósahátíð í lok október á þeim
degi sem nú er hrekkjuvaka.
Af því tilefni grennslaðist
Bæjarins besta fyrir um upp-
runa þessa hátíðisdags sem er
svo vinsæll hjá Bandaríkja-
mönnum en á rætur sínar að
rekja í heiðna trú.

Upphaf hrekkjavökunnar
var hjá keltneskum ættflokk-
um sem bjuggu í Bretlandi.
Hjá þeim táknaði 1 nóvember
komu vetrar og nýs árs. Kvöld-
ið áður var haldin hátíð til
heiðurs Samhain, lávarði
hinna látnu. Keltar trúðu því
að á meðan hátíðinni stóð
kæmu sálir hinna dauðu aftur
til hinna lifandi. Til hræða hið
illa í burtu settu þeir upp grím-
ur og kveiktu varðelda.

Þegar Rómverjar hertóku
Kelta bættust áhrif þeirra við
Samhain hátíðina. Má þar
nefna sem dæmi að þeir gerðu
skreytingar úr eplum og hnet-
um fyrir Pomonu sem var róm-
versku gyðja aldina. Einnig
veiddu þeir epli upp úr körum
og drukku cider en þeir siðir
eru enn við lýði í Bandaríkj-
unum.

Árið 835 varð hrekkjuvaka

að kristinni hátíð er páfinn
Gregory IV færði fögnuð allra
píslarvætta sem seinna varð
fögnuður allra dýrlinga frá 13.
maí yfir á 1. nóvember. Mark-
miðið var að gera þennan
heiðna sið til að minnast
þeirra látnu að kristninni há-

tíð. Kvöldið áður varð þekkt
sem All Hallow´s Even sem
þýðir heilagt kvöld. Síðar stytt-
ist nafnið í Halloween sem há-
tíðin er þekkt undir í dag.

Á miðöldum ríkti sú hjátrú
að þeir sem höfðu dáið á árinu
án þess að sættast við hina

lifandi kæmu aftur sem draug-
ar til að ásækja fólk. Þá var
ráð að veita þeim frið með
bæn, fyrirgefningu eða góð-
gæti fyrir sálina. Menn trúðu
því að ef þeir gæfu vofunum
sætar kökur myndu þær síður
gera þeim grikk. Síðar þróaðist

þessi siður í að þeir lifandi
notuðu tækifærið til að gera
upp sakir sínar fyrir árið sem
var að ganga í garð og báðu
um góðgæti í skjóli nætur og
óþekkjanlegir með grímur.

Heimildir:
americancatholic.com.

Fór holu í höggi
Bolvíski kylfingurinn Gunn-
ar Már Elíasson gerði sér
lítið fyrir og fór holu í höggi
á 4. braut Syðridalsvallar á
mánudag. Þetta er ekki
bara í fyrsta sinn sem
Gunnar Már fer holu í
höggi heldur er þetta í
fyrsta skipti sem 4. hola
Syðridalsvallar er farin á
einu höggi, en um er að
ræða 250 metra par 4
holu. Áður hefur 5. hola
Syðridalsvallar verið farin í
einu höggi. Gunnar Már
lék brautina á þremur
höggum undir pari og fékk
því það sem er kallað
albatross. Gunnar Már er
19 ára gamall og með 7,6 í
forgjöf.       – eirikur@bb.is

Gerist áskrif-
endur í síma

456 4560
– það er mun ódýrara!

Guðmundur Ólafsson frá Garðsstöðum í Ögursveit í
Djúpi ólst upp í stórum systkinahópi og fluttist ungur til
Patreksfjarðar. Þar þótti Gummi laginn við að klippa hár
manna, fékk fljótlega viðurnefnið Gummi klipp og er
löngu orðinn þjóðsagnapersóna.

Eitt sinn var Gummi að klippa Jóhannes Árnason
sýslumann Barðstrendinga. Í miðri klippingu hringdi sím-
inn. Í símanum var maður sem var að biðja Gumma að
skjóta fyrir sig kött.

Allt í lagi, sagði Gummi. Ég klippi hann fyrst og skýt
hann svo.
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Dæmdur í skilorðsbund-
ið fangelsi fyrir fjárdrátt

Karlmaður á sextugsaldri
var í Héraðsdómi Vestfjarða
á fimmtudag dæmdur í 10
mánaða fangelsi, skilorðs-
bundið í þrjú ár, fyrir fjárdrátt
í opinberu starfi. Maðurinn
dró sér rúmlega 17 milljónir
króna í yfir 100 færslum, en

endurgreiddi féð að verulegu
leyti á því tímabili sem ákæran
nær til og hefur nú endurgreitt
féð að fullu.

Litið var til þess við ákvörð-
un refsingar að ákærði gerði
enga tilraun til að fela brot
sitt, játaði það hreinskilnings-

lega og lét sjálfur af starfi
vegna þess. Þá hefur hann
ekki sætt refsingu áður og
hefur endurgreitt allt það fé
sem hann dró sér. Til þyng-
ingar var aftur á móti litið til
þess hversu mikið fé maður-
inn dró sér í opinberu starfi.

Vestfjarðabeltið, forn verð-
launagripur vestfirskra glímu-
kappa, var kynnt í íþróttahús-
inu á Torfnesi á föstudag. Af
þessu tilefni kynntu íþróttina
börn og unglingar sem hafa
verið að æfa glímu undir leið-

sögn Hermanns Níelssonar.
Beltið, sem er ægifögur silf-

ursmíð Höskuldar Árnasonar
gullsmiðs, var gert að beiðni
Ungmennafélags Bolungar-
víkur á sínum tíma og var fyrst
keppt um það árið 1912. Síðast

var keppt um beltið árið 1933
og varð Gísli Kristjánsson,
fyrrum sundhallarstjóri á Ísa-
firði, síðasti maðurinn til að
hljóta þennan eftirsótta farand-
grip.

Íþróttin hefur meira og

minna legið í dvala á Vest-
fjörðum svo áratugum skiptir,
en hefur að undanförnu sótt

verulega í sig veðrið. Til stend-
ur að keppa um Vestfjarða-
beltið í vetur, í fyrsta sinn í

meira en 70 ár. Vonast er eftir
glímuköppum til keppni alls
staðar að úr fjórðungnum.

Vestfjarðabeltið kynnt í íþróttahúsinu á Torfnesi

Geir Guðmundsson heldur stoltur á Vestfjarðabeltinu.

Lagt til að tekjutenging vegna
leikskólagjalda verði felld niður

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
Halldór Halldórsson, lagði
fram bréf á bæjarráðsfundi í
síðustu viku þar sem hann
stingur meðal annars upp á að
tekjutenging vegna leikskóla-
gjalda verði felld niður og syst-
kinaafsláttur verði hækkaður.
Þetta kemur fram á heimasíðu
bæjarstjórans, haddi.is, en
gögn með tillögunni hafa ekki
fengist frá Ísafjarðarbæ. Er þar
vísað til þess að það eigi eftir
að taka málið fyrir í félags-
málanefnd og fræðslunefnd.

Erindi bæjarstjóra snýr að
tillögum vegna gerðar fjár-

hagsáætlunar fyrir árið 2006.
Þar er komið inn á gjaldskrár
leikskóla, leikskóladvöl utan
lögheimilissveitarfélags og
niðurgreiðslu dagmæðra-
gjalda. Bæjarstjóri gerði það
meðal annars að tillögu sinni
að Ísafjarðarbær greiði kostn-
að vegna leikskólabarna með
lögheimili í Ísafjarðarbæ en
tímabundna búsetu annars
staðar, til dæmis vegna skóla-
göngu foreldra eða annars
sambærilegs.

Í sömu tillögu er svo gert
ráð fyrir því að Ísafjarðarbær
þurfi í framtíðinni að vera í

stakk búinn til þess að taka
við leikskólabörnum frá öðr-
um en sveitarfélögum, en talið
er að sú þörf fari sívaxandi
eftir því sem Háskólasetri
Vestfjarða vex fiskur um
hrygg. Þá var gerð tillaga um
endurskoðun reglna um gjald-
skrá leikskóla og niðurgreiðsl-
na til dagmæðra.

Lárus G. Valdimarsson,
bæjarfulltrúi Samfylkingar, lét
bóka að hann fagnaði fram-
komnum tillögum frá meiri-
hluta um endurskoðun reglna
um gjaldskrá leikskóla og nið-
urgreiðslu til dagmæðra. Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.

Alnafnarnir Sturla Halldórsson og Sturla Halldórsson.

Sturla kominn til Ísafjarðar
Sturla Halldórsson, nýr

hafnsögubátur Ísfirðinga kom
til heimahafnar á Ísafirði á
miðvikudag í síðustu viku eftir

siglingu frá Póllandi þar sem
skipið var smíðað. Aðspurður
sagði Guðmundur M. Krist-
jánsson hafnarstjóri sér lítast

vel á bátinn og að hann hefði
reynst vel í sjó á siglingunni
frá Póllandi þrátt fyrir vonsku-
veður á köflum.

Sturla Halldórsson, sem
nefndur er í höfuðið á fyrrum
yfirhafnaverði Ísafjarðar, var
strax tekinn í notkun en Þytur,
gamli lóðsbátur Ísafjarðar-
hafnar, verður seldur. Eins og
sagt hefur verið frá var bátur-
inn sjósettur í Gdansk í Pól-
landi í ágúst og var lagt af stað
áleiðis til Íslands fyrir tæplega
þremur vikum síðan. Guð-
mundur og Már Óskarsson
vélstjóri voru þó sérstaklega
óheppnir með veður og tafðist
för þeirra talsvert.

– halfdan@bb.isSturla siglir inn Skutulsfjörðinn.
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