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Guðni Guðnason í VÍS hefur endurheimt þrekið eftir erfið
veikindi í vetur. „Forstigið sést vel áður en þetta verður
illkynja. Það er betra að fara í tékk og losna við alla þessa
meðferð og aðgerðir.“ Sjá miðopnuviðtal við landsliðs-
manninn gamla í körfuboltanum, en þar er einnig vikið
m.a. að Bæjarins beztu í hjarta Reykjavíkur ...

Betra að
fara í tékk

Sprengt fyrir forskeringu
Hávær sprenging bergmálaði í Bolungarvík

á föstudag er Ósafl sprengdi við gangamunna
Bolungarvíkurganga. Að sögn Rúnars Ágústs
Jónssonar, staðarstjóra Ósafls sem sér um fram-
kvæmdirnar, var verið að sprengja fyrir for-
skeringu en um 5.000 rúmmetrar af efni var
losað með sprengingunni. Í vikunni verður farið
í samskonar sprengingar Hnífsdalsmegin en
sprengingarnar þar verða þó eitthvað stærri að
sniðum.

„Þessar sprengingar eru í raun og veru allt
sem þarf að sprengja áður en alvöru gangna-
gerðin byrjar. Ef allt gengur eftir áætlum þá
byrjum við á eiginlegri jarðgangnagerð í byrjun
september“, segir Rúnar. Vert er að benda á að
þótt sprengingar verði notaðar mikið meira við
framkvæmdirnar eru þessar þær sem Bolvík-
ingar og Hnífsdælingar munu taka hvað mest
eftir, enda sprengt nálægt yfirborði. Við fram-
kvæmdirnar verða sprengingarnar langt inn í
fjalli og mun því minna fara fyrir þeim. Hávaðin í sprengjunni var gríðarlegur að sögn heimamanna.

Spánarsnigill (Arion
lusitanicus) fannst í Hnífs-
dal fyrir stuttu en eftir því
sem blaðamaður kemst
næst er það í fyrsta sinn
sem hann finnst á Vest-
fjörðum. Kvikindið, sem
hinn nýfermdi Aron Ingi
Smárason fann, er 15 cm
á lengd og rauðbrúnn á
litinn. Í nágrannalöndum
Íslands er snigillinn orð-
inn alræmd plága en hann
alæta og sólginn í lyktar-
sterkar plöntur.

Spánarsnigill er ættaður
frá Íberíuskaga en þar er
hann óalgengur vegna
erfiðra lífsskilyrða í hita
og þurrka. Í rakara lofts-
lagi í nýjum heimkynnum
komast margir sniglar á
legg. Þar getur fjöldinn
orðið gífurlegur og valdið
miklum skaða t.d. í garð-
rækt og matjurtagörðum.

„Aðstæður hér eru senni-
legar góðar fyrir Spánar-
snigil, þ.e. eftir að vetur
urðu mildari. Úthafslofts-
lag hentar honum vel og
fá dýr á norðurslóðum
leggja sér hann til munns.
Því má vænta þess að
Spánarsnigill nái hér fót-
festu“, segir á vef Náttúru-
fræðistofnunar Íslands.

Spánarsnigill fannst
fyrst á Íslandi árið 2003
og hefur síðan fundist
nokkrum sinnum á höf-
uðborgarsvæðinu. Upp úr
1960 fór hann að berast
norður Evrópu, til Norð-
urlanda. Hann dreifist
nær eingöngu af manna-
völdum sem egg eða ung-
viði með plöntum og jarð-
vegi.

Spánarsnig-
ill fannst í
Hnífsdal
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Sirkuslistamenn
sýndu listir sínar

Þrír alþjóðlegir sirkuskappar sýndu listir sínar í gamla íþróttahúsinu við Austurveg
í síðustu viku. Listamennirnir þrír, hinn sænski Erik Åberg, Mirja Jauhiainen frá
Finnlandi og Jay Gilligan frá Bandaríkjunum, hafa getið af sér gott orð úti í hinum
stóra heimi fyrir fjölbreyttar sirkuslistir sínar og vakti sýningin mikla lukku meðal
áhorfenda. Um 110 manns mættu á sýninguna og að sögn þremenninganna er þetta
mesti fjöldi sem fylgst hefur með sýningu þeirra hingað til en þeir hafa upp á síðkastið
ferðast um landið til að sýna og kenna listir sínar. Síðustu daga hafa þau einmitt fengist
við það að kenna ísfirskum krökkum sirkuslistir en 30 krakkar tóku þátt í námskeiðinu
sem verður að teljast mjög góð mæting.                                                     – nonni@bb.is Þremenningarnir hafa getið af sér gott orð fyrir sirkuslistir sínar.

Samkvæmt bloggi Ólínar
Þorvarðardóttur er útilokað að
um álftir hafi verið að ræða
þegar þyrla Landhelgisgæsl-
unnar var kölluð út ásamt lög-
reglu og björgunarsveit vegna
gruns um ísbirni á Horn-
ströndum á laugardag. Ólína
var í hópi fjórtán göngugarpa
á Hornströndum sem sáu hvíta
bletti við Hvannadalsvatn þar
sem þau stóðu efst í Skála-
kambi á milli Hlöðuvíkur og
Hælavíkur. Sjö tímum seinna
voru blettirnir horfnir og töldu
meðlimir hópsins að réttast
væri að kalla á aðstoð, en
grunur lék á að um ísbirni

væri að ræða. Í bloggi sínu
segir Ólína meðal annars:
„Voru þetta ísbirnir? Veit
ekki. Voru það álftir? Útilok-
að. Mávager? Nei. Snjóskafl-
ar? Hugsanlega. Þennan dag
var heiðskír himinn og mikil
sólbráð á fjöllum. Tveir litlir
skaflar gætu hugsanlega hafa
bráðnað niður á sjö klukku-
tímum, hafi þeir verið orðnir
mjög þunnir. Þetta gætu líka
jafnvel hafa verið hvít lítil
tjöld sem búið var að taka
saman síðdegis. En hver tjald-
ar við vatn þar sem krökkt er
af fugli í 200 m hæð? Hugsan-
lega náttúruvísindamenn. En

hefðu þá ekki einhverjir vitað
af ferðum þeirra? Nota menn
hvít tjöld lengur?“

Ólína segir miklar vanga-
veltur hafa átt sér stað um
hvort rétt væri að tilkynna
þetta til yfirvalda en hugsanir
um að þau yrðu álitin ímynd-
arveik skutu upp kollinum.
„En þó að spéhræðsla sé sterkt
afl þá varð nú umhyggja okkar
fyrir ferðalöngum á Horn-
ströndum hégómanum yfir-
sterkari. Á leiðinni höfðum
við mætt fimm manna hópi
sem var á leiðinni yfir í
Hvannadal um Hvannadals-
skarð. Þau ætluðu að tjalda

þarna í námunda við staðinn
þar sem við sáum fyrirbær-
ið. Okkur var hugsað til þessa
fólks og annarra ferðalanga á
nálægum slóðum. Niðurstað-
an varð því sú að tilkynna
þetta.“ Á endanum hafi því
verið ákveðið að kalla eftir
aðstoð að höfðu samráði við
Guðmund Hallvarðsson, leið-
sögumann og óðalsherra í
Hlöðuvík. Síðar um kvöldið
hafi þyrluspaðar ómað á Horn-
ströndum og meðlimir Land-
helgisgæslunnar og björgun-
arsveita fínkembdu svæðið
ásamt lögreglu án þess að
verða ísbjörns var. Ólína neit-

ar jafnframt að um missýn hafi
verið að ræða líkt og kom
fram í tilkynningu frá lögregl-
unni. „Við vorum fjórtán
manneskjur sem sáum þetta,
og virtum það vel fyrir okkur
í sjónauka.“, skrifar Ólína.

Mikill kostnaður fylgir út-
kalli sem þessu. Þyrla Land-
helgisgæslunnar sem kölluð
var út, TF-GNÁ, er af gerðinni
Super Puma AS-332L1 sem
er samskonar þyrla og TF-
LÍF. Samkvæmt tölum frá
Landhelgisgæslunni eyðir TF-
LÍF um 625 lítrum af flug-
vélaeldsneyti á klukkustund.
Miðað við verð á flugvéla-

eldsneyti þann 1. júní í ár, um
177 krónur, er því eldsneytis-
kostnaður vélarinnar rúmar
110 þúsund krónur á klukku-
stund. Samkvæmt tölum frá
Landhelgisgæslunni var rekstr-
arkostnaður við TF-LÍF árið
2004 um 145 þúsund krónur
án trygginga og launa og að
frádregnum eldsneytiskostn-
aði miðað við verð á þeim
tíma. Má því áætla að kostn-
aður við þyrlu Landhelgis-
gæslunnar á laugardag hafi
verið um 255 þúsund krónur
á klukkustund án launa- og
tryggingakostnaðar.

– nonni@bb.is

„Voru þetta ísbirnir? Veit ekki.
Voru það álftir? Útilokað“

Meðlimir gönguhópsins eru fullvissir að um álftir hafi ekki verið að ræða.
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Morrasprell í
sól og sumaryl

Götulistahópurinn Morrinn brá á leik fyrir gesti og
gangandi á Silfurtorgi á föstudag. Ýmislegt bar fyrir

sjónir ljósmyndara bb.is þegar hann átti leið hjá, diskó-
dansarar, mennsk bongótrommustytta og fjöllistamaður

svo eitthvað sé nefnt ásamt því að seldar voru vöfflur á
aðeins 100 kr. stykkið. Mikill fjöldi safnaðist saman til

að fylgjast með glensinu enda dekruðu veðurguðirnir við
Ísfirðinga. Það er á hreinu að engum leiddist á Silfur-

torgi þennan daginn. Fimmtán leikarar starfa við Morr-
ann í sumar og hafa þeir haft nóg fyrir stafni. Stór þátt-
ur í starfsemi Morrans er að taka á móti skemmtiferða-

skipum sem koma til Ísafjarðar með dagskrá í Neðsta-
kaupstað á Ísafirði. Þá hafa gjörningar þeirra í miðbæ
Ísafjarðar sett mikinn svip á bæjarlífið undanfarin ár.

Hópurinn hefur verið starfræktur frá árinu 1999 en
síðasta sumar tók Kómedíuleikhúsið við listrænni stjórn

Morrans. Í sumar hefur leiklistarneminn og Tálknfirð-
ingurinn Ársæll Níelsson leikstýrt hópnum en hann tók

við af Birni Gunnlaugssyni sem leikstýrði hópnum í
fyrrasumar.

Ekki búið að ganga frá neinum breytingum
„Ég get hvorki staðfest né

neitað“, sagði Eiríkur Finnur
Greipsson er blaðamaður
spurði hann út í frétt sem birt-
ist í DV á mánudag um að
titringur væri á Vestfjörðum
vegna yfirvofandi brotthvarfs
hins vinsæla aðstoðarbanka-
stjóra Sparisjóðs Vestfirðinga.

„Ég get ekkert sagt um þetta
mál, enda er það mjög við-
kvæmt. Það lá fyrir þegar sam-
einingin átti sér stað að það
yrðu gerðar breytingar á yfir-
stjórn sjóðsins en það er ekki
búið að ganga formlega frá
neinu. Það á allt saman eftir
að koma í ljós og ég vona að

það verði farsælt fyrir alla“ Í
fréttinni í DV segir að Angan-
týr Jónasson, fyrrverandi
sparisjóðsstjóri SPVF, verði
yfirmaður útibúanna á Vest-
fjörðum og Eiríkur Finnur
muni þar með hætta störfum
eftir að hafa stjórnað þar lengi.
Eins og kunnugt er samein-

uðust Sparisjóður Vestfirð-
inga, Sparisjóði Húnaþings og
Stranda og Sparisjóðurinn í
Keflavík þann 1. júlí á síðasta
ári og er nýr sjóður starfræktur
undir nafni hins síðastnefnda.

Angantýr býr í Kópavogi
en sinnir starfi sínu á Þingeyri.
Í DV er því slegið upp að

Vestfirðingum sé brugðið vegna
fyrirhugaðrar breytingar og
telji aðgerð bankastjórnarinn-
ar í Keflavík vera einkenni
þess að ekki sé um samruna
að ræða, heldur yfirtöku og
búist sé í framhaldinu við lok-
un sparisjóða á Vestfjörðum í
hagræðingarskyni. „Ég vil

ekki taka þátt í þessari umræðu
enda skiptir það miklu máli
fyrir Sparisjóðinn og starfs-
menn hans, þar með sjálfan
mig, að breytingar fari fram í
sátt við samfélagið og starfs-
mennina sem eftir verða. Ég
vona bara að það takist sem
best“, segir Eiríkur.

Meiri afla var landað á Ísa-
fjarðarhöfn á tímabilinu jan-
úar-júní í ár samanborið við
sama tímabil í fyrra. Fyrstu
sex mánuði ársins var landað
5.952 tonnum á Ísafjarðarhöfn
en aðeins 5.801 tonni fyrstu

sex mánuði ársins 2007, nem-
ur því aukningin tæpum þrem-
ur prósentum. Þrátt fyrir að
dregið hafi úr þorsk landað á
Ísafjarðarhöfn um 13% hefur
verið mikil aukning á ýsu, eða
um 44%. Einnig er minna af

ufsa og steinbít landað í ár en
hinsvegar meira verið landað
af karfa og mikil aukning hef-
ur orðið á rækju Í ár hefur
verið landað 392 tonnum af
rækju á Ísafjarðarhöfn saman-
borið við 171 tonn á sama

tímabili í fyrra.
Heildarafli hefur einnig

aukist í Bolungarvíkurhöfn,
eða um 4%. Landað var 5.034
tonnum fyrstu sex mánuði í
fyrra samanborið við 5.245
tonnum í ár. Munar þar mestu

um síld en á Bolungarvíkur-
höfn var landað 533 tonnum í
ár en engu af silfri hafsins var
landað þar fyrstu sex mánuði
ársins í fyrra. Einnig var aukn-
ing á afla landað á Þingeyrar-
höfn og Súðavíkurhöfn. Þetta

er þvert á þróunina sem sést
hefur á Vestfjörðum í heild
sinni, þar sem afli dróst saman
um 14%, og á höfnum á land-
inu í heild sinni, þar sem afli
dróst saman um 27%.

nonni@bb.is

Meiri afla landað á Ísafjarðarhöfn en í fyrra

Hvíldarklettur og Sumarbyggð
sækja um lóðir í Bolungarvík

Hugur er í eigendum Hvíldarkletts ehf. og Sumarbyggðar hf. að færa út
kvíarnar og hefja uppbyggingu ferðaþjónustu í Bolungarvík en bæði
fyrirtæki hafa sótt um lóðir í Bolungarvík undir ferðaþjónustu. Greinilegt
er að mikil tækifæri eru talin leynast í ferðaþjónustu í Bolungarvík en auk
fyrirtækjanna tveggja hefur Kjarnabúð miklar framkvæmdir í hyggju á
svæðinu. Á fundi umhverfismálaráðs Bolungarvíkur í vikunni voru lögð
fram bréf frá Hvíldarklett og Sumarbyggð varðandi umsóknir fyrir lóðum.

Sumarbyggð óskar eftir úthlutun lóðar fyrir allt að tíu hús á svokölluðum
Bjarnabúðarreit en áform standa uppi um að ljúka framkvæmdum við allt
að fimm hús að vori 2009 ef áætlanir um verkefnið ná fram að ganga. Í
bréfi Hvíldarkletts óska þeir eftir þeim lóðum sem hægt er að úthluta nú
þegar fyrir gistihús á svæði sem afmarkast af Aðalstræti, Hafnargötu og
Brimbrjótsgötu. Einnig er óskað eftir því að vinna með Bolungarvíkurkaup-
stað að gerð nýs deiliskipulags fyrir sama byggingasvæði til þess að koma
fyrir meira byggingarmagni á umræddu svæði.

Í svörum umhverfismálaráðs kemur fram að ekki sé hægt að úthluta
umræddum lóðum þar sem deiliskipulagsmeðferð er ekki lokið. Í svari til
Hvíldarkletts er einnig bent á að vinna við gerð deiliskipulags af svæðinu
sé þegar hafin og því sé ekki hægt að verða við beiðni þeirra um að fá
umrætt svæði til deiliskipulagsgerðar.

Mikil gróska hefur verið í sjóstangveiði Hvíldarkletts og Sumarbyggðar
en von er á alls 3.000 ferðamönnum á þeirra vegum vestur í sumar. Greinilegt er að menn sjá mikil tækifæri í sjóstangveiði í Bolungarvík.
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Skróp og skata það skrítnasta
Baptiste Marteau kom til

Ísafjarðar í byrjun síðasta
sumars sem skiptinemi frá
Frakklandi. Fósturfjölskylda
hans tók honum opnum örm-
um en það voru þau Jóna
Benediktsdóttir og Henry Bær-
ingsson sem ákváðu að taka
að sér skiptinema. Margt kom
Baptiste spánskt fyrir sjónir á
meðan dvöl hans stóð á Íslandi
og ekki vakti allt hrifningu, til
að mynda slógu skata og
þorramatur ekki í gegn hjá
honum. En hann segist muni
sakna allra sem hann kynntist
hér og eigi pottþétt eftir að
koma aftur og skoða landið
betur. Bæjarins besta hitti
Baptiste og íslensku fóstur-
móður hans á brottfarardaginn
og spurði út í dvölina á Íslandi.

– Hvernig kom það til að
þú komst til Íslands?

„Mig langaði til að fara til
Norðurlandanna og er ég fór
yfir listann frá AFS samtök-
unum rak ég augun í Ísland
og ég hugsaði með mér: Já, af
hverju ekki? Ég valdi því Ís-
land, Danmörku og Svíþjóð.
Ég valdi hins vegar ekki sjálf-
ur að koma til Ísafjarðar“,
segir Baptiste en sá háttur er
hafður á að nemarnir hafa ekk-
ert val um hvar þeir lenda eftir
að þeir eru búnir að velja land-
ið.

– Hvernig lagðist það í þig
að koma til þessa hluta lands-
ins?

„Ég var svolítið stressaður
því að ég þekkti svo lítið til
Vestfjarða. En það var mjög

fínt og ég er mjög glaður að
hafa komið hingað.“ Baptiste
dvaldi tíu mánuði á Ísafirði,
frá ágúst fram í júní.

– Hvernig fannst þér Mennta-
skólinn á Ísafirði?

„Mér fannst það svolítið erf-
itt í fyrstu því að nemendurnir
komu ekki til mín að fyrra
bragði til að vingast við mig.
Ég hafði svolitlar áhyggjur af
því en eftir jólin þegar ég byrj-
aði að tala íslensku breyttist
allt.“

„Tungumálið er svolítill
þröskuldur fyrst og krakkarnir
vilja kannski frekar tala ensku
við skiptinema en við gerðum
það þannig að fyrst pökkuðum
við honum inn í bómull og
töluðum ensku við hann. En
við settum minnismiða á alla
hluti heima með nöfnum á
hlutunum svo hann myndi
læra þau. Við ákváðum að við
myndum tala ensku við hann
fram að áramótum en eftir jól
myndum við bara tala ís-
lensku“, útskýrir Jóna.

– Ekki er annað að heyra en
að það hafi gengið vel því
Baptiste talar fína íslensku
eftir tíu mánaða dvöl. En ekki
er það svo með alla skiptinema
sem koma til landsins.

„Við vorum þrír sem kom-
um frá Frakklandi og tveir
þeirra búa í Reykjavík. Þeir
eru oft saman og tala eiginlega
bara frönsku. Frakkar eru
frægir fyrir að tala ekki mikla
ensku og ég held þeir tali ekki
mikla íslensku. Skiptinemar
þurfa að fara í tíma í íslensku

fyrir innflytjendur þegar þeir
koma til landsins svo allir fái
að læra smá í tungumálinu en
það er mjög erfitt að tala ís-
lensku“, segir Baptiste að-
spurður um tungumálafærni
annarra skiptinema.

„Við höfum verið með
skiptinema áður og við lítum
svo á að eitthvað þurfi þeir að
fá út úr dvölinni annað en að
búa í öðru landi. Og þegar
þeir koma heim aftur opnar
það marga möguleika að tala
íslensku sem er frekar sjald-
gæft . Fyrir fimm árum bjó
hjá okkur stelpa frá Þýska-
landi, og við fórum eins að
með hana. Límdum miða á
alla hluti og töluðum ensku
fram að áramótum en síðan
var bara íslenska töluð á heim-
ilinu. Hún á heima í litlu þorpi
skammt frá Frankfurt Hahn
flugvelli og hún fékk vinnu
þar við að taka á móti Íslend-
ingum sem eru að ferðast með
Iceland express. Það er alveg
rífandi gangur í þessu og ís-
lenskum ferðamönnum finnst
æðislegt að það sé töluð ís-
lenska við þá við komuna“,
segir Jóna.

Sjónarmið gestsinsSjónarmið gestsinsSjónarmið gestsinsSjónarmið gestsinsSjónarmið gestsins
– Er lífið hjá íslenskum ungl-

ingum öðruvísi en í Frakk-
landi?

„Já, það sem mér fannst
ótrúlegast var að krakkar gera
allt sem þau vilja í tímum, en
það megum við ekki gera í
Frakklandi enda dettur okkur

það ekki einu sinni í hug. Þeir
voru að drekka, borða og jafn-
vel tala í síma. Eins fannst
mér skrítið hversu illa nem-
arnir mæta. Í Frakklandi þurf-
um við að mæta aftur utan
skólatíma og vinna upp tím-
ann sem við missum af þegar
við mætum ekki í einhvern
tíma. Stundum mættu nemar
hér aðeins í 50% af tímunum
og ég veit ekki hvernig þeim
gekk þá að taka prófin. Mér
fannst þetta mjög furðulegt“,
segir Baptiste.

„Það er mjög gott fyrir
okkur að fá sjónarmið gestsins
því maður áttar sig kannski
ekki á því hvort hversdags-
legir hlutir séu normal eða
skrítnir því maður er orðinn
svo vanur þeim. Þess vegna
er mjög gott að fá einhvern
inn í líf sitt sem hefur allt
annað sjónarhorn“, segir Jóna.

– Nú hefur verið mikið í
umræðunni að íslenskir ungl-
ingar byrji snemma að drekka
og geri mikið af því. Hvernig
er það með franska unglinga?

„Það er ekki svo mikið um
það að unglingar byrji að
drekka svona ungir. Við höld-
um líka partý og svoleiðis
heima en við byrjum ekki að
drekka í grunnskóla. En ég bý
í sveit og veit því ekki hvernig
lífið er í borginni. En hér veit
ég að krakkar hafa verið úti til
kl. 2 um nóttina þegar það er
skóli daginn eftir, það gerum
við ekki heima í Frakkalandi“,
segir Baptiste

„Það er allt öðruvísi lífstíll

í Frakklandi, ef foreldrar Bapt-
iste fá sér vín með matnum er
honum boðið líka. En það er
gert mjög pent. Frakkar nálg-
ast vín á allt annan hátt en við
Íslendingar.

Eitt fannst okkur mjög
fyndið en það var að Baptiste
var alltaf lengst að borða að
frönskum sið. Við komum að
matarborðinu og skófluðum í
okkur matnum en Frakkar sitja
í marga klukkutíma. Heima
hjá okkur er regla að allir verði
að sitja við borðið þangað til
allir eru búnir að borða og því
var mikil pressa á Baptiste að
klára að borða,” segir Jóna og
hlær.

Gaman að veraGaman að veraGaman að veraGaman að veraGaman að vera
fósturforeldrifósturforeldrifósturforeldrifósturforeldrifósturforeldri

– Hvernig fer maður að því
að verða fósturforeldri?

„Það eru margir sem halda
að það sé svo mikil vinna að
taka að sér skiptinema en ég
upplifi það ekki þannig. Mað-
ur þjónar þeim ekkert öðruvísi
en öðrum börnum, þau fá ekk-
ert meira en aðrir.

Það er alltaf eftirspurn eftir
fósturforeldrum. Þegar maður
sækir um að verða fósturfor-
eldri fær maður sendan bækl-
ing með smá upplýsingum um
þá sem sótt hafa um að koma
til Íslands. Það eru bara grunn-
upplýsingar um viðkomandi
og tekið fram ef það er eitt-
hvað sérstakt sem þarf að hafa
í huga eins og varðandi trúar-

brögð og sérstakt matarræði.
Það var mjög skrítin tilfinning
að sitja með bækling og velja
sér barn. En þegar við vorum
búin að útiloka það sem við
héldum að myndi valda erfið-
leikum á okkar heimili völd-
um við einhvern nánast af
handahófi. Við sáum fram á
að ef einhver væri grænmet-
isæta myndi það ekki ganga
vel á okkar heimili og eins ef
einhver væri mjög trúaður.
Eftir að við vorum búin að
bjóða barni að dvelja hjá okk-
ur þá fengum við sendar ítar-
legri upplýsingar um það.

Það er mjög gaman að vera
fósturforeldri og fá að kynnast
einhverjum frá öðru landi á
þennan hátt. Við vorum t.d.
með frönsk kvöld einu sinni í
viku fyrir jól þar sem Baptiste
eldaði fyrir okkur. Það var
mjög spennandi að fá eitthvað
óvænt í matinn einu sinni í
viku.

Að hafa skiptinema bindur
mann ekkert meira en að vera
með annan ungling á heimil-
inu. Við ætluðum að hætta
við að verða fósturfjölskylda
því við ákváðum að fara í
fimm vikna frí til Nepal en
þeir hjá AFS spurðu okkur þá
hvað við myndum gera ef við
ættum barn á þessum aldri,
hvort við gætum þá ekki farið
að heiman. Þegar við hugsuð-
um þetta þannig ákváðum við
að fara og eins og með aðra
unglinga þurfti hann bara að
bjarga sér á meðan.

Margir halda að það felist
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mikill kostnaður í því að vera
fósturforeldi en svo er alls
ekki. Fósturfjölskyldan sér
bara um matinn og þetta sem
fer fram heima hjá manni. Við
Henry höfum tekið að okkur
skiptinema tvisvar sinnum
núna og það getur vel verið að
við gerum það aftur eftir svona
fimm ár því þetta er mjög
gaman. Ef að fólk hefur pláss
og finnst gaman að hafa eitt-
hvað skemmtilegt í kringum
sig þá mæli ég sterklega með
þessu“, segir Jóna.

Allt öðruvísiAllt öðruvísiAllt öðruvísiAllt öðruvísiAllt öðruvísi
en Frakklanden Frakklanden Frakklanden Frakklanden Frakkland

– Baptiste, hvernig finnst
þér Ísland?

„Mér fannst það alveg ótrú-
legt að mörgu leyti. Ég sá
margt sem ég vissi ekki að
væri til og það er mjög fallegt
land. Það er allt öðruvísi en
Frakkland. Ég er ekki búinn
að sjá allt landið og ætla að
koma aftur seinna og skoða
mig um.“

– Hvernig upplifðir þú
skammdegið?

„Mér fannst það mjög erfitt.
Ég var alltaf þreyttur og fyrstu
tvo mánuði ársins gerði ég
ekki mikið. Það var alltaf
myrkur og mikill snjór. En
núna hins vegar þegar vorið
er komið og alltaf bjart á ég
erfitt með að sofa.”

– Hvernig fannst þér íslensk
jól?

„Mjög skemmtileg. Ég hélt
að það yrði erfitt að vera í
burtu frá fjölskyldunni minni
yfir jólin en það var svo mikið
að gera að allt í einu voru þau
búin áður en ég vissi af. Há-
tíðin byrjar mjög snemma á
Íslandi, sem sagt það er svo
mikið að gera í mánuðinum.
En við byrjum hátíðahöldin
ekki svo snemma heima í
Frakklandi.“

– Baptiste fékk versta mat-
inn sem hann smakkaði á Ís-
landi daginn fyrir jól

„Ég ætla aldrei að prófa að
éta skötu aftur“, segir Baptiste
og grettir sig.

„Það var frekar skondið
með matinn að þegar hann
fékk svið fannst honum þau
vera ógeðsleg. En eftir að hann
fékk skötu fannst honum svið
bara vera fín. Svo fór hann
líka á þorrablót og fékk að
smakka mikið af skrítnum
mat.

Við lögðum mikið upp úr
því að það giltu ekki aðrar
reglur um Baptiste en okkar
eigin börn en þau þurfa að
smakka svona mat og þeim
fannst hann líka vondur á
meðan þau voru ung, en svo
venst það“, segir Jóna.

„Ég er mjög ánægður með
að hafa smakkað skötu og
þorramat. Þá get ég allavega
sagst hafa gert það. En það
var margt sem var gott. Ég er
mikið fyrir fisk og fannst hann
rosa góður hér. Eins fannst
mér skyr mjög gott“, segir
Baptiste.

„Þetta setti líka nýjan stíl í
matarmenningunni hjá fjöl-
skyldunni. Mér hefði t.d. al-
drei dottið í hug að setja rjóma
út á kjötsúpu en það er rosa
gott,” segir Jóna og hlær.
„Þannig að við lærum margt
líka og maður sér að hlutirnir
þurfa ekkert endilega að vera
eins og þeir eru hjá manni.“

Baptiste segist munu sakna
fjölskyldu sinnar á Íslandi
mikið en þau munu halda sam-
bandi.

„Þetta skapar tengsl og oft
hefur maður eignast vin fyrir
lífstíð. Og nú eigum við erindi
til Parísar“, segir Jóna og með
þeim orðum er viðtalinu slitið
því Baptiste þarf að gera sig
kláran fyrir ferðalagið heim
til Frakklands.

Þórður Júlíusson fyrrum útgerðarmaður á
Ísafirði verður níræður þann 4. ágúst nk. Þórður
er sonur hjónanna Júlíusar Geirmundssonar
og Guðrúnar Jónsdóttur. Hann er fæddur í
Fljótavík á Hornströndum og upphaf útgerðar
hans mátti rekja til strands Gunnvarar RE-81 frá
Siglufirði þar í víkinni. Bræðurnir Þórður og
Jóhann keyptu flak bátsins á strandstað sem
var upphaf útgerðarfyrirtækisins Gunnvarar.
Þórður hefur fengist við margt í lífinu og má þar
geta ökukennslu og rækjuverkun. Hann var
kvæntur Aðalheiði Báru Hjaltadóttur og saman
áttu þau átta börn. Þórður heldur upp á afmælis-
dag sinn laugardaginn 2. ágúst kl. 15 í Oddfell-
owhúsinu. Gjafir og blóm vinsamlegast afþökk-
uð. Allir eru velkomnir og vonast Þórður til að
sem flestir sjái sér fært um að fagna þessum
tímamótum með honum.

90 ára

Villi Valli með nýja plötu
Út er komin platan Í tímans

rás með Villa Valla. Gamal
kunnir félagar Villa spila með
honum á plötunni, m.a. Ólafur
Kristjánsson, Magnús Reynir
Guðmundsson, Jón Páll Bjarna-
son og Önundur Pálsson. Ell-
efu lög eru á plötunni, öll eftir
Villa nema tvö sem eru eftir
Hoagy Charmichael. Í tímans
rás er önnur plata Villa en
fyrir nokkrum árum kom út
platan Villi Valli. Upptökur
hófust vorið 2006 í Víkurbæ í
Bolungarvík með vestfirskum
félögum Villa en seinna var
haldið í stúdíó Sigur Rósar í
Mosfellsbæ þar sem tekið var
upp með hljómsveitinni Flís.
Barnabarn Villa, Viðar Hákon
Gíslason, stjórnaði upptökum
á plötunni og fjölskyldu-
tengslin enda ekki þar því Ylfa
Mist Helgadóttir, barnabarn
Villa, syngur eitt lag og Sara
dóttir hans sá um gerð um-
slagsins. Villi segir litlar líkur
á að hann taki upp þriðju plöt-

una. „Fyrri platan er Rúnari
syni mínum að kenna og Viðar
ber ábyrgð á þessari. Þeir bera
alla ábyrgð á þessu brölti“,
segir Villi með sínu þekkta
lítillæti. Ísfirðingar og nær-
sveitungar eiga ekki von á að
haldnir verði útgáfutónleikar.

Villi segir að þar sem langt sé
síðan lögin voru tekin upp og
tónlistarmennirnir sem spil-
uðu á plötunni séu bundnir í
hinum og þessum verkefnum
yrði talverð fyrirhöfn að koma
því við og æfa lögin upp á ný.

Á plötunni eru tvö lög til-

einkuð ísfirskum tónlistar-
mönnum. Lagið Vals fyrir Ás-
geir er tileinkað Ásgeiri S. Sig-
urðssyni harmonikkuleikara
og lagið Í Hollakoti er tileink-
að Gunnari Hólm Sumarliða-
syni. „Ég var fyrir löngu búinn
að tileinka Ásgeiri þetta lag.
Það var á harmonikkumótinu
2002 sem ég gerði það þegar
hann opnaði Harmonikku-
safnið. Í Hollakoti tileinka ég
Gunnari þar sem ég spilaði
með honum í áratugi. Hollakot
er lítið hús sem hann og börnin
hans eiga í Súðavík. Textinn
við lagið, sem KK syngur, eru
hugleiðingar mínar um veru
hans í húsinu.“

„Diskurinn verður svo til í
öllum betri búðum eins og
sagt er“, segir Villa að lokum
og hlær sínum smitandi hlátri
sem allir sem einhvern tímann
hafa sest í rakarastólinn hjá
þessum fjölhæfa listamanni
ættu að þekkja.

– smari@bb.is

Plötuumslagið er hannað af Söru Vilbergsdóttur.

Íbúar húsa sem liggja að
skólalóð Grunnskólans á
Ísafirði hafa hrint af stað
undirskriftarsöfnun þar sem
mótmælt er harðlega þeirri
fyrirætlan bæjaryfirvalda að
staðsetja fótboltavöll á skóla-
lóðinni. Þeir sem skrá nafn
sitt á listann telja að finna

þurfi fótboltavelli rýmra svæði
en fyrir hendi er á núverandi
grunnskólalóð, enda liggur
ekki enn fyrir hversu stór
skólalóðin muni verða í fram-
tíðinni. Óttast þeir mikinn há-
vaða frá fyrirhuguðum velli
sem ekki verður einungis á
skólatíma heldur á kvöldin og

um helgar líka.
Þrjár götur liggja að skóla-

lóðinni þar sem fyrirhugað er
að upp reistur verði sparkvöll-
ur; Austurvegur, Grundargata
og Skólagata. Eins og greint
hefur verið frá bauð stjórn KSÍ
sveitarfélaginu sparkvöll til að
staðsetja á Eyrinni á Ísafirði

og er sá völlur sá sjöundi
sem fellur í hlut Ísafjarðar-
bæjar í sparkvallaátaki sam-
bandsins.

Fyrirhugað er að hann
verði settur upp í ágúst á
þessu ári og er undirbún-
ingur þegar hafinn.

thelma@bb.is

Mótmæla staðsetningu
sparkvallar á Ísafirði

Íbúarnir í Grundargötu búa í mikilli nánd við fyrirhugaðan sparkvöll.
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Á sama tíma og 15 milljónir Afríkubúa eru sagðir bíða ör-
laga sinna í skugga hungurvofunnar, verði þeim ekki rétt
hjálparhönd strax, styttist í dýrustu skrautsýningu sem efnt
hefur verið til af einni þjóð, til að kaupa sér ímynd á alþjóða-
vettvangi undir fánum íþróttamóts, sem fyrrum flaggaði kjör-
orðum um hrausta sál í fögrum líkama og krýndi sigurvegara
lárviðarsveigum, tákn um vináttu og bræðralag þjóða, en er nú
bundið á klafa peninga og pólitíkur, ólympíuleikana í Peking,
sem sagðir eru kosta kínversku þjóðina 43 milljarða dollara.
Engum dettur í hug að spyrja: Væri ekki hægt að nýta þessa
fjármuni til þarfari verka?

Hvort forseti Íslands og menntamálaráðherra eigi að fara,
eða ekki fara, til Peking, til að standa við hlið kínverskra ráða-
manna við setningarathöfn leikanna, hefur verið eitt helsta
umfjöllunarefni fjölmiðla undanfarið. Meira að segja Reykja-
víkurbréf Morgunblaðsins í síðustu viku var helgað málefninu.
Bæði ætla að fara. Forsetinn telur vænlegri leið til áhrifa að
sýna kínverskum ráðamönnum virðingu og sóma en að hundsa
þá. Ráðherra telur leikana ekki vera vettvang til gagnrýni og
að ekki megi gera Ólympíuleikana að einhverjum sirkus:
,,Gagnrýnin hefði átt að vera miklu meiri þegar ákveðið var að
leikarnir yrðu í Peking“.

Hvað ræður úrslitum hvaða þjóð er falin umsjá Ólympíuleika
hverju sinni? Leikur  einhver vafi á því að pólitík og viðskipta-
hagsmunir eru efst á blaði? ,,Lítilsvirðing við mannréttindi er
fjandskapur við þau gildi sem Ólympíuleikarnir eru táknrænir
fyrir,“ segir Mbl. Þetta er rétt að öllu öðru leyti en því að hin
fornu ,,gildi“ Ólympíuleikanna eru löngu fyrir bí. Íþróttir í dag
eru bissnes, hvernig sem á það er litið, hvert sem horft er.
Ólympíuleikarnir eru þar engin undantekning. Þeir eru farvegur
þjóða til að kaupa sér virðingu, sem ekki hefur tekist með öðr-
um hætti. Kínverjar róa ekki einskipa hvað þetta varðar?
Draumur íþróttafólks um að komast á Ólympíuleika er hinn
sami og áður. Það ræður hins vegar engu um hvar á bás því er
skipað. Íþróttafólkið eru peðin í refskákinni á bak við tjöldin.
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands hlýtur að anda léttar yfir
að þurfa ekki að kosta gesti sína til Peking. Ef til vill eigum við
ekki margra kosta völ í sjónarspilinu, sem ætlað er til að friða
lýðinn. Það er sitthvað sem ekki breytist í aldanna rás.

Sýnum gætniSýnum gætniSýnum gætniSýnum gætniSýnum gætni
Fram undan er mesta ferðahelgi ársins. Bæjarins besta hvet-

ur alla til að líta í eigin barm og sýna gætni. Skjótum okkur
ekki undan ábyrgð þegar við erum sest undir stýri. s.h.

Sýknaður af kröfu
um ökuleyfissviptingu

Á þessum degi fyrir 10 árum

Sýslumaðurinn á Ísafirði, Ólafur Helgi Kjartansson, hefur
mælt með því við ríkissaksóknara að áfrýjað verði til Hæstaréttar
dómi Héraðsdóms Vestfjarða frá því í síðustu viku, þar sem
ökumaður var sýknaður af kröfu um sviptingu ökuleyfis. Ökumað-
urinn var hins vegar dæmdur til að greiða 12 þúsund króna en
allur sakarkostnaður felldur á ríkissjóð, þar með talin málsvarnar-
laun verjandans, Tómasar Jónssona hrl., 100 þúsund krónur.
Ökumaðurinn var 5. júní sl. sviptur ökuleyfi til bráðabirgða í einn
mánuð fyrir að hafa mælst á 67 km hraða þar sem leyfilegur há-
markshraði er 35 km/klst. Hann ók í gegnum Hnífsdal á leið til
Ísafjarðar og taldi sig eiga eftir um 50-100 metra að umferðarskilti
þar sem 70 km hámarkshraði tekur við. Hann kvaðst ekki véfengja
hraðamælingu lögreglunnar, en umferð hefði verið lítil og engir
gangandi vegfarendur og hann hefði því aukið hraðann á ný þegar
út úr byggðinni í Hnífsdal kom. […] Ökumaðurinn vísaði kröfunni
um ökuleyfissviptingu til Héraðsdóms, sem komst að þeirri nið-
urstöðu þremur dögum eftir sviptinguna að hún skyldi felld úr
gildi.

Bílvelta í MjóafirðiBílvelta í MjóafirðiBílvelta í MjóafirðiBílvelta í MjóafirðiBílvelta í Mjóafirði
Bílvelta varð seinnipart laugardags ofan við bæinn Botn í Mjóafirði. Öku-
maður komst sjálfur út úr bílnum en kvartaði undan eymslum, var því haft
samband við Neyðarlínuna og flutti sjúkrabíll ökumanninn á sjúkrahúsið á
Ísafirði til aðhlynningar. Að sögn lögreglunnar á Vestfjörðum er bifreiðin
mikið skemmd en staðnæmdist hún á hliðinni nokkrum metrum utan við
veginn. Ekki er vitað hvernig atvikið bar að en vert er að benda á að miklar
framkvæmdir standa yfir á svæðinu og lausamöl því mikil.

Þyrla sneri við vegna þokuÞyrla sneri við vegna þokuÞyrla sneri við vegna þokuÞyrla sneri við vegna þokuÞyrla sneri við vegna þoku
Þyrla á leið frá Ísafirði til Grænlands neyddist til að snúa aftur á

Ísafjarðarflugvöll á sunnudag. Samkvæmt upplýsingum frá
Norðurflugi, sem á þyrluna, var hún komin um 50 mílur frá

Ísafirði þegar ákveðið var að snúa við. Þoka var á Grænlandshafi
og virtist hún þéttast og hækka því lengra sem var komið og var
ekki talið öruggt að halda áfram. Þyrlan er að vinna að sex vikna

verkefni sem tengist undirbúningi fyrir námugröft í Sköresbysund.

Stjörnulið Ísafjarðar þurfti
að lúta í lægra haldi fyrir
sterku liði skipuðu skipverjum
á skemmtiferðaskipinu Delp-
hin í vináttuleik í knattspyrnu
í síðustu viku. Skipstjóri Delp-
hin og jafnframt þjálfari liðins,
kafteinn V.Vorobyov, hafði
samband við umboðsmanns
skipsins áður en það kom í
land og óskaði eftir að fá að
spila við ísfirska knattspyrnu-
menn. Smalað var í lið og fór
leikurinn fram á Torfnesi.
Ekki voru menn lausir við þá
tilfinningu að lið Delphin hafi
verið vanmetið þegar mætt var
á Torfnes. Stæðilegir Úkra-
ínumennirnir virtust þraut-
þjálfaðir og agaðir í upphit-

uninni þar sem þjálfarinn
öskraði á þá á framandi tungu-
máli eins og sönnum skip-
stjóra sæmir. Kom það í ljós
að liðið, Juventus Delphin, er
heimsmeistari áhafna skemmti-
ferðaskipa í knattspyrnu og
engir aukvisar hér á ferð. Fyrir
hönd Ísfirðinga voru mættir
sprækir spilarar sem áttu þó
von á léttu spili í stað úkra-
ínskra heimsmeistara.

Leikurinn var spilaður á litl-
um velli, sjö leikmenn í hvoru
liði, en ekki náðist að safna
fleiri heimamönnum með svo
stuttum fyrirvara. Heimamenn
höfðu því enga skiptimenn en
við hliðarlínuna var allt krökkt
af æstum sjóörum Delphin

sem biðu tækifæris á að sýna
sig fyrir þjálfaranum. Leikur-
inn fór létt af stað á meðan
liðin voru að þreifa fyrir sér.
Skipstjórinn var skipaður
dómari og tók þá aðstoðar-
maður hans, sennilega fyrsti
stýrimaður skipsins, við þjálf-
un og fyrr en varði hóf hann
að öskra á áhafnarmeðlimina
og aga þá til. Úkraínska knatt-
spyrnuvélin fór þó fljótt af
stað og vann sem smurð enda
vel þjálfuð. Leikurinn endaði
1-6 Juventus Delphin í vil eftir
skemmtilegan leik.

Eftir leikinn ákváðu liðin
að mætast aftur að ári liðnu,
næst þegar liðið er í höfn, og
taka alvöru leik. Þá ætla Ís-

firðingar ekki að vanmeta
fyrrum Sovíetmennina. Kaft-
einn Vorobyov var að sögn
ánægður með leik sinna manna.
Sagðist hann hafa viljað frekar
spila á stóran völl en þetta
hefði samt sem áður verið góð
og skemmtileg æfing fyrir sína
menn. Var hann hæstánægður
með gestrisni heimamanna og
vildi bera „fótboltavíkingun-
um“ kveðjur sínar og þakkir.
Er umboðsmaður skipsins á
Ísafirði var spurð um hvernig
stæði á þessu vanmati sagði
hún einfaldlega:

„Ég sagði þeim að þeir væru
góðir. Þeir hafa bara ekki trúað
mér“.

nonni@bb.is

Heimsmeistararnir
sigruðu Ísfirðingana

Úkraínsku heimsmeistararnir voru sprækari en menn áttu von á.
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Draugagatan DísarlandDraugagatan DísarlandDraugagatan DísarlandDraugagatan DísarlandDraugagatan Dísarland
Dísarlandið í Bolungarvík er mannlaust en búið er að rýma öll húsin í götunni. Rífa á húsin en rýma þarf svæðið fyrir
snjóflóðavarnargarð sem á að rísa í hlíðinni. Sigurgeir Jóhannsson var síðasti íbúi Dísarlands en hann flutti í nýtt húsnæði
fyrir viku síðan. Þessa dagana er hann að klára að hreinsa út föggur sínar áður en vinnuvélar rífa fyrrum heimili hans við
Dísarland 14. Að hans sögn verður farið í að rífa húsið á næstu dögum en niðurrifi á öllum húsum í götunni á að ljúka
fyrir 15. ágúst. „Það er auðvitað ömurlegt að sjá þetta rifið“, segir Sigurgeir og segir að það sé ekki spurning að hægt
hefði verið að tryggja öryggi íbúa með minni mannvirki en varnargarðurinn á að vera. „Ég er auðvitað ekki á móti
snjóflóðavörnum en þetta er gríðarlegt mannvirki og leiðinlegt að sjá götuna tæmda fyrir það“, segir Sigurgeir.

Dansgólfið dúaði langt fram eftir kvöld í
takt við tóna dúetts Þórunnar og Halla.

Dúndrandi stuð á
sveitaballi í Ögri
Fjöldi fólks lagði leið sína

í Ögur í Ísafjarðardjúpi á
laugardagskvöld þar sem
hið árlega Ögurball var
haldið. Var ekki skeifu að
sjá á andlitum ballgesta
enda hélt dúettinn Þórunn
og Halli upp dúndrandi
stuði í sneisafullu sam-
komuhúsinu og ljómandi
fín stemning myndaðist
innandyra sem og í rjóma-
blíðunni utandyra. Líkt og
síðustu ár var boðið upp á
rabarbaragraut með rjóma í
boði Maríu, húsfreyjunnar
í Ögri, og rann hann ljúft
niður í ballgesti enda veitti
mörgum ekki af orkusprautu
eftir danstaktana. Dansgólf-
ið dúaði langt fram eftir
kvöldi og voru það þreyttir
en sælir Ögurfarar sem

lögðust til svefns um nótt-
ina, hvort sem það var í
rúmi, tjaldi eða undir berum
himni í blíðunni.

Mikil hefð var fyrir þessu
fornfræga balli í „den tíð“
en þá gerðu nærsveitungar
sér ferð í Ögur og dönsuðu
fram á rauða nótt í sam-
komuhúsinu, en dansiballa-
menningin er í það minnsta
jafn gömul húsinu sem
byggt var árið 1926. Dans-
leikir lágu niðri um árabil
en mörgum til mikillar gleði
var þessi skemmtilega hefð
endurvakin árið 1998 og
hefur notið mikilla vin-
sælda síðan. Þess má geta
að allur ágóði rennur óskipt-
ur til viðhalds og uppbygg-
ingar samkomuhússins í
Ögri.           – nonni@bb.is

Fýlusvip var ekki að sjá í Ögri á laugardagskvöld.

„Við sjáum að sjóstang-
veiðin hefur umtalsverð veltu-
áhrif enda hefur hún áhrif á
þjónustuna á viðkomandi stað
og ýmis störf skapast í kring-
um hana. Þá hafa auðvitað
verið gerðar miklar fjárfest-
ingar í kringum iðnaðinn og
við vitum ekki alveg hve lang-
ur tími líður þar til þær borga
sig til baka,“ segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri á Ísa-
firði í samtali við Morgun-
blaðið.

Mikill vöxtur hefur verið í
sjóstangveiði á Vestfjörðum
frá því hún varð hluti af
ferðaþjónustu árið 2006. Talið
er að um 3.000 erlendir ferða-
menn heimsæki Vestfirði í
sumar í þeim tilgangi að fanga
fisk úr úthafinu.

„Þeir voru um 2.000 í fyrra.
Skýringin er eflaust sú að þá
veiddist svo rosalega mikið
af lúðu hérna. Því koma marg-
ir veiðimenn hingað í ár,“ seg-
ir Elías Guðmundsson hjá

Hvíldarkletti ehf.
Sjóstangveiði getur þó verið

óstöðugur atvinnuvegur enda
misjafnt hvert straumur veiði-
manna liggur. „Hér þarf að
passa að ekki gerist það sama
og í Noregi. Þar fylltust smám
saman allir firðir af bátum og
þá misstu veiðarnar allan
sjarma. Þá misstu þeir við-
skiptin. Við þurfum að passa
að þetta gerist ekki hérna,“
segir Shiran Þórisson hjá At-
vinnuþróunarfélagi Vestfjarða.

Hin mikla ásókn til Vest-
fjarða hefur margvísleg efna-
hagsleg áhrif. „Það er mjög
erfitt að mæla veltu í ferða-
þjónustu en við teljum okkur
sjá áhrifin vel. Þau eru einnig
afleidd – Flugfélag Íslands
hefur til að mynda verið að
fljúga aukalega hingað með
ferðamenn. Þá höfum við
einnig heyrt að erlendir ferða-
menn haldi nánast uppi allri
þjónustu í verslunum á Suður-
eyri,“ segir Halldór.

Þurfa að passa að fylla ekki firðina

Sædís M. Jónatansdóttir,
fulltrúi á Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu, mælir með að ör-
yggiskerfi á Hlíf I verði end-
urnýjað sem allra fyrst. Í bréfi
sem var lagt fyrir fund bæjar-
ráðs á dögunum kemur fram
að þann 10. júní hafi öryggis-
kerfið á Hlíf I bilað. Þá hafi
verið mögulegt að koma hluta
þess í gang en það hafi bilað

aftur 11. júlí og þá verið úr-
skurðað ónýtt af þjónustuað-
ilum kerfisins, meðal annars
vegna þess að varahlutir í kerf-
ið eru ófáanlegir. Í bréfinu
kemur fram að íbúar á Hlíf
greiða þjónustugjald vegna
öryggiskerfisins og hefur Ísa-
fjarðarbær séð um viðhald og
rekstur á öryggiskerfinu. Sam-
kvæmt lögum um málefni

aldraðra skal vera öryggiskerfi
í þjónustuíbúðum fyrir aldr-
aða. Sædís segir í bréfinu að
mikilvægt sé að nýja öryggis-
kerfið uppfylli möguleika
þess kerfis sem fyrir var á
Hlíf I hvað kallkerfi varðar,
enda sé það sambærilegt þeim
kerfum sem eru í nýlega
byggðum þjónustu og örygg-
isíbúðum. Einnig þurfi að

huga að nýjustu lausnum ör-
yggiskerfa, s.s. lausum örygg-
ishnöppum en með tilkomu
slíkra hnappa yrði framför í
öryggismálum Hlífar I.

Í bréfinu segir að sam-
kvæmt lauslegri könnun muni
endurnýjun öryggiskerfis Hlíf-
ar I kosta ríflega fimm millj-
ónir króna.

           – nonni@bb.is

Öryggiskerfi á Hlíf
I úrskurðað ónýtt

Bæjarráð hefur samþykkt að fela tæknideild Ísafjarðarbæjar að endurnýja öryggiskerfi Hlífar I.
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Þetta getur hent hvern sem er, líka menn á besta aldri. Með
ristilspeglun er auðvelt að koma í veg fyrir það sem ég lenti í.
Erlendis er farið að skanna þetta reglubundið líkt og vegna brjósta-
krabba hjá konum. Forstigið sést vel áður en þetta verður ill-
kynja. Það er betra að losna við alla þessa meðferð og aðgerðir.

Það hefur ekkert upp á sig
að leggjast í einhverja depurð

– segir Guðni Guðnason í VÍS, sem gekkst í vetur gegnum erfið veikindi
Já, tíminn flýgur, sagði Guðni Ó. Guðnason þegar við byrjuðum þetta

viðtal. Tíu og hálft ár og rúmlega það eru liðin frá því að undirritaður tók við
hann opnuviðtal fyrir Bæjarins besta. Áratugurinn er fljótur að líða, einkum
í seinni tíð, finnst okkur báðum. Þegar umrætt viðtal birtist í desembermánuði
1997 var Guðni þjálfari meistaraflokks Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar
(KFÍ) og jafnframt leikmaður. Hann var þá gamalreyndur í körfunni og var
fenginn vestur á Ísafjörð haustið 1996, þrítugur að aldri, til að þjálfa liðið
og jafnframt að styrkja það með því að spila sjálfur. Þjálfarastarfinu gegndi
hann í tvö ár og má segja að um þær mundir hafi verið sannkallaður blóma-
tími hjá KFÍ. Jafnframt vann Guðni hjá Sandfelli hf. en eiginkona hans,
Sólveig Pálsdóttir, var þá um það bil að ljúka námi í hjúkrunarfræði. Þegar
viðtalið gamla var tekið áttu þau tvo barnunga syni, Guðna Pál og Kjartan
Elí, en fáum árum seinna bættist sá þriðji í hópinn, Benedikt Hrafn.

Í þessu nýja viðtali lítur
Guðni yfir farinn veg fyrir
vestan en einkum er staldrað
við erfið veikindi sem hann
átti við að stríða í vetur. Hann
gekkst undir geislameðferð og
uppskurð en hefur nú á sumar-
mánuðum náð fullu þreki á
ný. Hann hefur veitt skrifstofu
VÍS á Ísafirði forstöðu síðasta
áratuginn en undir hana heyrir
svæðið allt suður að Breiða-
firði.

Guðni Ólafur Guðnason er
einn af reyndustu landsliðs-
mönnum Íslendinga í körfu-
bolta. Fyrsta landsleikinn spil-
aði hann þegar hann var 18
ára og alls lék hann 78 lands-
leiki næsta áratuginn. Félags-
lið hans var KR þar sem hann
var lengstum fyrirliði og
hampaði titlum bæði Íslands-
meistara og bikarmeistara.
Áður en hann kom vestur á
Ísafjörð þjálfaði hann og spil-
aði í tvö ár með liði stúdenta
(ÍS).

Þegar Guðni var rétt um tví-
tugt var hann eitt ár við nám í
viðskiptafræði í Wisconsin í
Bandaríkjunum og spilaði
jafnframt með háskólaliðinu í
körfubolta.

Á sínum tíma lauk Guðni
námi í viðskiptafræði frá Há-
skóla Íslands og vann um ára-
bil hjá VÍS í Reykjavík áður
en hann kom vestur. Auk þess
afgreiddi hann pylsur í ígrip-
um um fimmtán ára skeið í
pylsuvagninum alkunna Bæj-
arins beztu við Tryggvagötu.

BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins
beztu pylsurbeztu pylsurbeztu pylsurbeztu pylsurbeztu pylsur

Bæjarins beztu hafa alla tíð
verið í eigu sömu fjölskyld-

unnar. Afi Guðna, Jón Sveins-
son, kom pylsuvagninum á
laggirnar ásamt öðrum manni
fyrir eitthvað um sjötíu árum
en keypti félaga sinn út áratug
seinna eða þar um bil. Fyrst
voru Bæjarins beztu á Lækjar-
torgi en hafa verið á sínum
stað við Tryggvagötuna eins
lengi og Guðni man og talsvert
lengur.

Einu sinni a.m.k. hefur
pylsuvagninn Bæjarins beztu
komist í heimsfréttirnar. Það
var þegar Bill Clinton kom
þar við og fékk sér eina með
sinnepi.

Guðni segist hafa gripið
aðeins í pylsusöluna eftir að
hann kom vestur. „Móðir mín
er einn af eigendunum. Frá
því að ég kom til Ísafjarðar
hef ég tvisvar verið kallaður
suður til að sjá um vagninn
meðan allur mannskapurinn
hefur verið í árshátíðarferðum
erlendis.“

Tók við afTók við afTók við afTók við afTók við af
Gunnari JónssyniGunnari JónssyniGunnari JónssyniGunnari JónssyniGunnari Jónssyni
Snemma árs 1998 bauðst

Guðna að taka við skrifstofu
VÍS á Ísafirði þegar Gunnar
Jónsson umboðsmaður hætti
vegna aldurs. Eins og áður
sagði hafði Guðni starfað
lengi hjá fyrirtækinu syðra,
„og þar sem mér var farið að
líka svo vel á Ísafirði, þá stökk
ég á þetta“, segir hann.

– Hvernig er  að vera í for-
svari fyrir tryggingafélag þar
sem allir þekkja alla?

„Yfirleitt er það ánægjulegt.
Maður hittir marga og kynnist
mörgum og reynir að greiða
úr vandamálum og vandræð-
um fólks. Viðskiptamanna-

hópurinn er breiður og víðar
en á Ísafirði og nær alveg suð-
ur á Barðaströnd, því að undir
mig heyra líka þjónustuskrif-
stofurnar í Bolungarvík, á
Þingeyri, Bíldudal, Tálkna-
firði og Patreksfirði. Við-
fangsefnið er að reyna að
tryggja að fólk verði fyrir sem
minnstum skaða og taka á
málum þegar eitthvað gerist.“

Guðni viðurkennir þó að
einnig séu erfiðari hliðar á
þessu starfi. „Mér finnst leið-
inlegt að þurfa að segja nei.
Eðli málsins samkvæmt þarf
stundum að neita um tjóna-
bætur og það fer auðvitað mis-
vel í fólk.“

Betra að fara í tékkBetra að fara í tékkBetra að fara í tékkBetra að fara í tékkBetra að fara í tékk
Á síðasta ári varð Guðni

þess var að ekki var allt með
felldu varðandi heilsufarið.
Þegar hann fór loksins í lækn-
isrannsókn reyndist hann vera
með krabbamein í ristli. Hann
er fús að segja hér frá veikind-
um sínum, ekki síst til að vekja
aðra til umhugsunar og hvetja
þá til að fara reglulega í tékk,
þannig að hægt sé að grípa
inn í áður en komið er í verra.

„Þetta getur hent hvern sem
er, líka menn á besta aldri. Þó
að fólk sé við hestaheilsu, þá
þarf að láta tékka á sér varð-
andi þetta og annað. Með rist-
ilspeglun er auðvelt að koma
í veg fyrir það sem ég lenti í.
Erlendis er farið að skanna
þetta reglubundið líkt og
vegna brjóstakrabba hjá kon-
um. Forstigið sést vel áður en
þetta verður illkynja. Það er
betra að fara í tékk og losna
við alla þessa meðferð og að-
gerðir.“

– Var það mikið andlegt
áfall að fá þá niðurstöðu að þú
værir með krabbameinsæxli?

„Nei, alls ekki. Í raun og
veru svipað og að snúa á sér
ökklann. Að minnsta kosti tók
ég því þannig. Það var ekkert
sem ég gat gert í þessu annað
en að gangast undir það sem
þurfti að gera og reyna síðan
að ná mér. Það hefur ekkert
upp á sig að leggjast í ein-
hverja depurð. Ég sá engan
tilgang með slíku. Maður hef-
ur engan valkost annan en að
tækla þetta og taka því með
æðruleysi.“

Guðni segir að vinnuveit-
endur bæði hans og konu hans
hafi sýnt mikla lipurð og skiln-
ing vegna veikinda hans og
fjarvista. „Konan mín fór með
mér suður. Hún er hjúkrunar-
fræðingur hérna á sjúkrahús-
inu á Ísafirði og fékk frí eins
og hún þurfti. Sama er að segja
um minn vinnuveitanda. Ég
gat alveg fengið þann tíma
sem ég þurfti til að ná mér.
Reyndar vann ég með þegar
ég var í geislunum fyrir sunn-
an, hálfan daginn eða svo, var
bara með tölvuna á heimili
foreldra minna.“

Blakið, golfið ...Blakið, golfið ...Blakið, golfið ...Blakið, golfið ...Blakið, golfið ...
– Þú nefndir að þú hefðir

verið að djöflast í blaki ...
„Já, konan er búin að vera í

blaki í nokkur ár. Svo var
ákveðið að öldungamót Blak-
sambands Íslands yrði haldið
hér á Ísafirði í vor og við drif-
um okkur í það nokkrir að slá
saman í karlalið. Ég hafði al-
drei snert á þessu fyrr. Þetta
var mjög gaman og ég verð
örugglega í blakinu áfram.“

– Hvað hefurðu að öðru
leyti stundað af sporti á seinni
árum?

„Ég hef nú alltaf mætt eitt-
hvað á æfingar í körfunni með
strákunum. Auk þess hef ég
verið í golfi öll sumur en kann-
ski ekki af neinni alvöru fyrr
en síðustu árin. Ég prófaði
það fyrst þegar ég var í kring-
um tvítugt en núna þegar börn-
in eru orðin eldri gefst meiri
tími.“ Aðspurður segir Guðni
að forgjöfin hjá honum sé 17
og það sé ekki nógu gott, „en
ég stefni á að bæta það“, segir
hann.

Fyrir utan að mæta á æf-
ingar hefur Guðni alla tíð verið
með puttana í körfuboltanum
á Ísafirði með öðrum hætti.
Bæði hefur hann þjálfað yngri
flokka og séð um fjármálin í
unglingaráði KFÍ í mörg ár.

Uppbygging yngriUppbygging yngriUppbygging yngriUppbygging yngriUppbygging yngri
flokka hjá KFÍflokka hjá KFÍflokka hjá KFÍflokka hjá KFÍflokka hjá KFÍ

– Staða KFÍ er nú allt önnur
en var fyrir áratug. Hvað veld-
ur?

„Ástæðan fyrir velgengn-
inni á þeim tíma var kannski
meðal annars nýjabrumið.
Okkur gekk vel að fá til okkar
öfluga leikmenn. Stuðningur
almennings var gríðarlegur,
fullt hús á hverjum leik. Síðan
hallar smátt og smátt undan
fæti, peningamálin voru erfið
viðfangs og erfiðara að fá leik-
menn. Núna er unnið að því
að byggja upp starf yngri
flokkanna og byggja á heima-
mönnum. Það eru dálítil göt í
þessu hjá okkur. Efnilegustu
strákarnir okkar núna eru ekki
nema sextán ára og þeir eru
ekki alveg tilbúnir.“

– En miðað við þann efnivið
sem núna er til staðar í yngri
flokkunum, sjáið þið fram á
bjartari tíma hjá KFÍ á ný á
næstu árum?

„Já, við sjáum fram á bjart-
ari tíma þó að það verði kann-
ski ekki í toppbaráttunni. Ef
við búum til afreksmenn, þá
fara þeir bara til stóru liðanna
fyrir sunnan eins og dæmin
sanna.“

Karfan vænlegustKarfan vænlegustKarfan vænlegustKarfan vænlegustKarfan vænlegust
fyrir Ísafjörðfyrir Ísafjörðfyrir Ísafjörðfyrir Ísafjörðfyrir Ísafjörð

– Er það ekki að heita má
vonlaust fyrir lítil félög úti á
landi, hvort sem það er fót-
bolti, handbolti eða körfubolti,
að halda í efnilegustu leik-
mennina sem þar eru aldir
upp?

„Sérhver afreksmaður með
metnað hlýtur að vilja spila
við bestu mögulegu aðstæður,
hjá bestu þjálfurunum og með
bestu leikmönnunum. Eins og
staðan er hér, þá breytist það
ekki í nánustu framtíð. En ef
Ísfirðingar ætla yfirleitt að ná
góðum árangri í einhverri

GeislameðferðGeislameðferðGeislameðferðGeislameðferðGeislameðferð
og uppskurðurog uppskurðurog uppskurðurog uppskurðurog uppskurður

Guðni segist ekki muna
gjörla hvenær hann varð var
við fyrstu einkennin, sem voru
blóð í hægðum, og lét ekki
athuga það neitt fyrr en í fyrra-
haust. Þá var hann drifinn í
ristilspeglun.

„Menn grunaði svo sem
ekki að þetta væri krabbi“,
segir hann, „en vildu kanna
hvort þetta væru einhverjar
bólgur. Þá kemur í ljós að
þarna var æxli, töluvert stórt.
Ég var drifinn suður í sex
vikna geislameðferð sem byrj-
aði um miðjan október, alls
28 skipti. Þá tók við sex vikna
hvíld og svo var uppskurður
27. desember.“

– Er þetta mikil aðgerð?
„Þetta er talsvert stór hol-

skurður, maður er ristur niður
frá nafla. Ég lá inni á spítalan-
um eitthvað um tíu daga, vildi
nú komast út eins fljótt og ég
gat. Síðan lá ég eitthvað
heima. Ég var með stómapoka
í sex vikur og þurfti að fara í
aðra aðgerð þegar ég losnaði
við hann seint í febrúar.“

– Hvernig tilfinning er að
vera með slíkan poka framan
á sér?

„Þetta var ótrúlega fljótt að
venjast. Ég var meira að segja
farinn að djöflast í blaki með
þetta á mér. Ég gat í raun og
veru gert hvað sem var. Ég
var farinn að hlaupa um á blak-
æfingum strax í byrjun febrú-
ar.“

Núna hefur Guðni endur-
heimt sitt fyrra þrek þó að það
hafi tekið sinn tíma. „Ég kunni
mér ekki hóf í byrjun og
reyndi að gera meira en ég
gat. En þetta er bara eins og í
hlaupum eða öðrum íþróttum,
maður gerir meira og meira
og að lokum er þrekið komið.“

– Liggur fyrir hvernig þetta
heppnaðist og hvort meinið
er úr sögunni?

„Aðgerðin tókst vel og
læknarnir voru ánægðir með
árangurinn. Ég á síðan að vera
í eftirliti og fara í skoðun tvisv-
ar á ári næstu fimm árin.“

Að taka því sem aðAð taka því sem aðAð taka því sem aðAð taka því sem aðAð taka því sem að
höndum berhöndum berhöndum berhöndum berhöndum ber
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Ef Ísfirðingar ætla yfirleitt að ná góðum árangri í einhverri flokka-
íþrótt, þá er það nánast eingöngu körfuboltinn sem kemur til greina,
vegna þess að færri leikmenn þarf til að ná árangri. Það þarf kannski
ekki nema tvo-þrjá mjög öfluga leikmenn til að draga vagninn. Þann-

ig var það einmitt á bestu árunum hjá KFÍ fyrir rúmum áratug.

flokkaíþrótt, þá er það nánast
eingöngu körfuboltinn sem
kemur til greina, vegna þess
að færri leikmenn þarf til að
ná árangri. Það þarf kannski
ekki nema tvo-þrjá mjög öfl-
uga leikmenn til að draga
vagninn. Þannig var það ein-
mitt á bestu árunum hjá KFÍ
fyrir rúmum áratug.“

– Er minni kraftur í Ísfólk-

inu núna en var þegar best
gekk?

„Það eru kannski færri í
hópnum en nánast sami kjarn-
inn hefur stutt okkur öll þessi
ár. Þetta er hópur sem styður
okkur dyggilega, mætir á alla
leiki og safnar peningum á
hverju ári. Núna síðast gaf
Ísfólkið væna fjárhæð til að
styðja krakkana okkar til

ferðar í æfingabúðir í Serbíu.“
– Hvað finnst þér um ís-

lenskan körfubolta þessi árin,
hefur honum farið aftur?

„Nei. Strákarnir núna eru
tæknilega betri en við vorum.
Helsti munurinn finnst mér
vera sá, að það voru meiri
karakterar í gamla daga. En
kannski málar minningin þetta
skörpum litum. Þá voru líka

færri útlendingar. Íslensku
leikmennirnir þurftu í ríkara
mæli að bera liðin uppi og
tóku kannski meiri ábyrgð.“

– Er það slæmt fyrir lands-
liðið að hafa svona marga út-
lenda leikmenn í félagsliðun-
um?

„Nei. Núna eigum við besta
landslið sem við höfum átt í
mjög langan tíma. Það er meiri

samkeppni, þannig að bestu
íslensku leikmennirnir verða
betri.“

– Þegar þú lítur yfir nærri
tólf ár á Ísafirði - hvernig þykir
þér og fjölskyldunni að eiga
heima svona langt úti á landi,
svona langt frá höfuðborginni,
svona langt frá hjarta Reykja-
víkur og Bæjarins beztu?

„Við værum ekki hérna enn

ef okkur þætti það ekki gott.
Ég hef nú sagt að mér finnist
það forréttindi að fá að búa
hér með börnin. Þetta hefur
upp á svo margt að bjóða um-
fram borgina. Þegar ég þarf
einhverra hluta vegna að fara
suður vil ég komast sem fyrst
vestur aftur.“

– Hlynur Þór Magnússon.
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STAKKUR SKRIFAR

Heitt sumar,skattar og jafnræði
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.

Heitustu mál sumarsins hafa verið tvö, umræður um upptöku Evru,
reyndar á svo undarlegum forsendum að efasemdir hafa vaknað um það
hvort þeir sem hæst hafa viti í raun hvernig standa skuli að málum. Enn skal
á það minnt að heiti gjaldmiðils er ekki trygging fyrir því að auðveldara
verði að greiða skuldir, safna sparifé eða fara í ferðalög, að ekki sé talað um
húsnæðisakup. Vegurinn að Evrunni er langur, en mjög stuttur að skattinum,
sem nú er að koma fram.

Mörgum finnst skrítið að ekki hafi verið tekið erlent lán upp á 500
milljarða til bjargar þjóðinni. Sér er nú hvert vitið meðan enn er ekki séð
fyrir hvar gengisskráning krónunnar endar. En sem betur fer getum við
greitt skattinn okkar í íslenskum krónum og borgað fyrir skóla, heilbrigðis-
mál, vegagerð og annað þar með talið móttöku flóttamanna. Sumir stjórn-
málmenn hafa mun meiri áhyggjur af Paul Ramses, en því hvort fólk geti
yfirleitt þrifist á landsbyggðinni. Ef ekki væri betur vitað mætti halda að
velferð ísbjarna og flóttamaður frá Kenýa skipti meiru en það hvort af-
komendur þess fóks er hefur byggt Ísland mann fram af manni og eiga
stóran þátt í því að hér er byggilegt geti þrifist utan Reykjavíkur.

Auðvitað rýkur einhver vandlætingurinn upp núna og hrópar
kynþáttafordómar. Verði þeim sem vandllætast, eða ætti kannski frekar að

segja vandlátast, að góðu. Enginn hefur bent á að reglur hafi verið brotnar
varðandi meðferð þessa annars ágæta manns sem að vísu hefur ekki haft
fyrir því að segja fjölmiðlum allan sannleikann. Við Vestfirðingar eigum
ekki svo greiðan aðgang að fjölmiðlun í gúrkutíðinni að fjallað sé um þann
gríðarlega vanda sem blasir við fjórðungnum vegna stöðugs landflótta úr
honum. Ekki er Vestfirðingum hampað sem pólitískum flóttamönnum er
þeir koma á suðvesturhornið og er þó ekki að mörgu að hverfa til framfæris
hér á Vestfjörðum og þrengir stöðugt að með skertum aflaheimildum.

Það er þó bót í máli að fá að tala um skattana, hverjir borga og hvort þeir
borgi í samræmi við lífsstílinn. Gagnrýnt hefur verið að álagningarskrár
liggi frammi. Kannski ýtir það undir hnýsni en vekur oft upp spurningar
sem getað orði óþægilegar áberandi lífsstílsfólki. Enginn hefur enn spurt
hve mikið þekktasta söngkona af íslensku bergi brotin greiðir í skatt á
Íslandi, þótt hún vilji segja okkur fyrir verkum um lifibrauðið.

Mörgum þykir jafnræði lítið þegar álagningarskrár eru skoðaðar og
velta fyrir sér hvort sanngirni sé gætt. Skattstjórum á að vera treystandi til
að fara að lögum, eins og öðrum stjórnvöldum, þótt einstaka þyki súrt í
broti. Ef kvótinn væri ekki svona lítill orðinn mætti færa hinum skattlágu
fisk í soðið eins og Vestfirðingar haf oft gert af vorkunnsemi sinni.

Rudolf Schuster, fyrrum
forseti Slóvakíu, var í Ísafirði
á dögunum. Sást hann á Edin-
borgarhúsinu í fylgd tveggja
Íslendinga og sátu þau þar
fram á lokun. Að sögn ungrar
barmeyjar Edinborgarhússins
spjallaði hann létt við hana og
var hann hinn viðkunnanleg-
asti. „Ég var bara að loka og
ég leyfði þeim að vera aðeins
lengur enda tekur það smá
stund. Íslenska parið sem
fylgdi honum sagði mér hver
þetta var og ég spjallaði stutt
við þau áður en þau fóru“,

segir barmeyjan. Að hennar
sögn kom Rudolf fyrst til Ís-
lands í fylgd George W. Bush
Bandaríkjaforseta er flugvél
hans, Air Force One, millilenti
í Keflavík.

„Honum þótti ekki mikið
til Íslands koma. Hann líkti
þessu við að lenda á tunglinu
og heillaðist ekki af þessu
stutta stoppi“, segir barmeyin.
Davíð Oddsson gaf þó Rudolf
bók um Ísland sem hann
gluggaði í. Trúði hann vart að
myndirnar í bókinni væru af
sama landinu hann millilenti

á áður og áhugi hans var vak-
inn. Að sögn barmeyjarinnar
er Rudolf nú ástfangin af landi
og þjóð og er nú að heimsækja
landið í fimmta sinn. Er hann
mikill áhugamaður um ferða-
lög og ljósmyndun og vinnur
að bók um Ísland, en hann
þykir víst liðtækur penni.

Hinn 74 ára gamli Rudolf
Schuster var annar forseti
Slóvakíu á árunum 1999-2004
og sá fyrsti sem var kjörinn í
lýðræðislegum forsetakosn-
ingum.

– nonni@bb.is Rudolf Schuster í góðum gír ásamt George W. Bush, forseta Bandaríkjanna.

Fyrrum forseti Slóvakíu heimsótti Ísafjörð

Huldumaður kenndi Mugison
um listina og að reykja banana

Mugison fer um víðan völl
í viðtali sínu við ástralska
blaðamanninn Katie Spain á
vefmiðlinum Backstage Pass.
Blaðamaður segist geta talað
við Mugison allan daginn því
íslenskur hreimur hans breyti
orðunum í tónlist og ástríða
hans fyrir tónlist sé eins smit-
andi og ebóla-vírusinn. Hún
spyr tónlistarmanninn út í
hans fyrstu minningu sem
tengist tónlist. „Þegar ég var
krakki bjó ég í vesturhluta
landsins míns, Íslandi, á Vest-
fjörðum. Ég bjó í litlum bæ
sem heitir Ísafjörður og ég
var mjög heppinn að faðir
minn átti stórt plötusafn. Hann
var sjómaður þá og á þeim
tíma áttu sjómenn fullt af pen-
ingum og hann eyddi mjög
miklu í plötur. Ég á svo margar
myndir af mér með heyrnartól
þegar ég var smábarn. Foreldr-
ar mínir segja að þegar ég var
barn þurftu þau ekki barnapíu,
þau settu bara heyrnartólin á
mig og eftir fimmtán mínútur
komu þau og sneru vínýlplöt-

unni fyrir mig.“
Þegar Mugison er spurður

hvort hann hafi alltaf vitað að
hann myndi feta tónlistar-
brautina segir hann svo ekki
vera. „Ég var mikið í íþróttum
sem krakki. Sundi, fótbolta,
hjólreiðum, öllu. Ég var að
vinna í verksmiðju þegar ég
var þrettán ára og hitti þar
einn gaur. Hann heitir Kjartan
og hann var með hárgreiðslu
eins og Robert Plant. Ég var
mikið fyrir Led Zeppelin á
þessum tíma og Lenny Krav-
itz og mér fannst hann vera sá
svalasti gaur sem ég hafði
nokkurn tímann séð. Hann var
aldrei með neinum, sat alltaf
út í horni og las bækur og
reykti sígarettur. Mér fannst
hann vera virkilega svalur svo
ég bankaði upp á hjá honum
án þess að þekkja hann, hann
var bara maður sem vann í
verksmiðjunni. Ég vissi hvar
hann bjó og spurði hvort hann
vildi kenna mér að verða lista-
maður. Ég vissi að hann var
ljóðskáld, það sagði fólkið í

þorpinu mér, hann hafði gefið
út eina bók. Hann tók áskor-
uninni og sagði mér að koma
þrisvar til hans í viku. Þegar
ég lít til baka þá var hann
kannski bara að grínast en ég
tók þessu mjög alvarlega.
Hann lét mig hlusta á listræna
tónlist, þú veist Frank Zappa
og mikið af indí tónlist. Hann
lét mig lesa bækur og ljóð og
kenndi mér að drekka viský.
Hann kenndi mér að reykja
sígarettur, banana, hvað sem
er… hvernig horfa ætti á kon-
ur.“

Blaðamaður spyr Mugison
hvaðan hann sé og hann svarar
því að hann hafi verið það
heppinn að faðir hans hafi
verið sjómaður svo hann hafi
fengið tækifæri til að búa um
allt Ísland auk London og Afr-
íku. Nú búi hann aftur í
vesturhluta landsins með konu
sinni og tveimur börnum.
„Það er lítill bær sem heitir
Súðavík og aðeins um 110
manns búa þar. Veturinn verð-
ur ansi erfiður, þú veist, veð-

urfarslega séð. Þarna ríkir
samt andi sem ég tengi mig
við. Þetta harðgera fólk, bæði
konur og menn, eru stanslaust
gangandi á móti umferðinni.
Fyrir um áratug síðan féll
hryllilegt snjóflóð og næstum
20 manns dóu. Það er stórt
hlutfall í svona litlum bæ, en
þau fluttu bara bæinn nokkr-
um mílum neðar þar sem það
var öruggt. Þau endurbyggðu
hann á fáeinum mánuðum.
Þau voru svo ákveðin að gef-
ast ekki upp, þau urðu að sigr-
ast á aðstæðunum. Það er svo
hvetjandi fyrir mig sem lista-
mann að vera með þessu fólki
því þau eru svo raunveruleg.“

Að lokum er Mugison spurð-
ur hvaða gigg í tónleikaferða-
laginu, sem hann er nú á ,
hann hlakki mest til að spila
á. Hann segist vera á leið til
Póllands í lok túrsins. „Ég hef
aldrei komið þangað. Það eru
margir pólskir innflytjendur á
Íslandi, sérstaklega þar sem
ég bý. Yndislegt fólk og það
verður gaman að koma aftur heim og segja þeim að ég hafi séð heimalandið þeirra.“

Örn Elías Guðmundsson (Mugison).



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 31. JÚLÍ 2008 1111111111

Háskólasetur Vestfjarða á
von á 80 námsmönnum í þriggja
vikna íslenskunámskeið í
ágúst. Þátttakendur eru skipti-
nemar, sem koma til náms í
íslenskum háskólum í vetur.
Á námskeiðinu fá þeir tæki-
færi til að kynnast tungumáli
og menningu Íslands, en það
er skipulagt í samvinnu við
Alþjóðaskrifstofu háskóla-
stigsins og styrkt af Evrópu-
sambandinu og Nordplus-
áætluninni. Það var Háskóla-
setrinu mikið kappsmál að fá
þetta fjölmenna námskeið
hingað vestur, en hingað til
hefur það verið kennt í Reyk-
javík.

Kennslan fer bæði fram á
Núpi í Dýrafirði og á Ísafirði,
en ekki aðeins innan veggja
skólastofunnar. Til að kynnast

tungumáli og menningu Ís-
lands sem best munu nem-
endurnir fara út í samfélagið,
en kennslan gerir beinlínis ráð
fyrir því.

Frá fyrsta degi hvetja kenn-
ararnir námsmennina til að
tala íslensku, enda hafa þeir
þegar farið í gegnum vefnám-
skeiðið Icelandic online og
hafa þar af leiðandi einhvern
grunn í málinu. Þótt nemendur
sem koma til Íslands í hálft ár
eða eitt ár muni í flestum til-
fellum sækja nám á ensku
þurfa þeir engu að síður að
geta bjargað sér í daglegu lífi
á íslensku. Námsmönnum
sem sækja skiptinám finnst
auk þess skemmtilegra og
áhugaverðara að fá tilfinningu
fyrir tungumáli og menningu
landsins sem þeir dvelja í.

Markmið námskeiðsins er því
ekki að fólk nái málfræðinni
heldur að það geti bjargað sér
– á einfaldri íslensku.

Námsmennirnir munu fara
út í lífið á Ísafirði og reyna að
nota sína íslensku, sem vissu-
lega verður bjöguð. Þá munu
þeir þurfa á hvatningu að
halda. Mesta hvatning sem
hægt er að fá í tungumálanámi
er ekki endilega hrós, heldur
að sjá árangur með því að tak-
ast að gera sig skiljanlegan og
að skilja viðmælandann við
raunverulegar aðstæður. Þessa
hvatningu munu þeir ekki geta
fengið frá kennurunum eða í
skólastofunni yfirleitt, heldur
frá Ísfirðingum við sína dag-
legu iðju. Þessir námsmenn
eru hér til að læra íslensku,
ekki ensku. Tölum íslensku

við þá eins langt og kunnátta
þeirra nær, skýra, einfalda og
góða íslensku.

Að fara erlendis í nám er
spennandi tími fyrir alla sem
það reyna. Fyrstu vikurnar í
nýju landi munu þessir skipti-
nemar dvelja hér á Vestfjörð-
um. Þeir munu segja vinum
og vandamönnum frá dvöl-
inni, þeir munu blogga, senda
ótal netpósta, setja myndir á
heimasíður og í haust munu
þeir segja kennurum og sam-
nemendum sínum í Reykjavík
og víðar frá Vestfjörðum. Og
þeir munu minnast Vestfjarða
síðar, hvar sem þeir verða
staddir í lífinu.

Gerum þá að sendiherrum
Vestfjarða úti í heimi. Kenn-
um þeim að skilja okkur.
Tölum íslensku við þá.

Áttatíu sendiherra
vantar aðstoðarkennara

Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða skrifar

Háskólasetur Vestfjarða.

Gengið var fylktu liði að Skeiðisvelli þar sem mótið fór fram.

Mikil gleði á Vestfjarðamótinu
Tæplega tvö hundruð ungir

knattspyrnumenn af Vest-
fjörðum tóku þátt í árvissu
Vestfjarðamóti Sparisjóðs
Bolungarvíkur og Ungmenna-
félags Bolungarvíkur um
helgina. Þótti mótið fara afar
vel fram. Mótið er ætlað yngri
flokkum í knattspyrnu, bæði
stelpum og strákum. Mótið
hófst með skrúðgöngu frá
íþróttamiðstöðinni Árbæ að á
æfingasvæðinu á Skeiðisvelli
þar sem leikirnir fóru fram.
Ungu fótboltahetjurnar lögðu
sig allar fram og var hart barist

um boltann. Mikil gleði í
bland við mikinn keppnisanda
skapaði stemmninguna og er
óhætt að segja að börn jafnt
sem fullorðnir hafi haft mjög
gaman af mótinu.

Foreldraráð yngri flokka
knattspyrnu UMFB hefur veg
og vanda af mótshaldinu og
nýtur til þess aðstoðar meist-
araflokks, karla og kvenna,
auk stuðnings fjölmargra fyr-
irtækja en aðalstyrktaraðili
þess er Sparisjóður Vestfjarða
en mótið var nú haldið á 100.
ára afmælisári sjóðsins.

Mikill keppnisandi ríkti á mótinu.Ráðfært sig við þjálfarann í hálfleik.
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„Ströndin er minn vinnustaður“
Sem skipstjóri Sæbjargar,

skólaskips Slysavarnarskóla
sjómanna, hefur Hornstrend-
ingurinn Hilmar Snorrason
það verðuga verkefni að fræða
íslenska sjómenn um öryggis-
mál. Sæbjörgin fagnar tíu ára
afmæli um þessar mundir og
var því tilvalið að grípa Hilmar
í spjall þar sem hann var á
heimaslóðum, en í starfi sínu
á hann oft leið hér um svæðið.
Við mælum okkur mót um
borð í skólanum þar sem hann
var að senda frá sér enn einn
hópinn, í þetta sinn  starfs-
menn Ísafjarðarhafnar, auk
nokkurra starfandi sjómanna,
sem eru að ljúka námskeiði.

Hilmar hefur í langan tíma
siglt um strendur Íslands. Ekki
aðeins hefur hann verið að
sigla um Ísland síðastliðin 17
ár til að kenna sjómönnum
hvernig forðast skal hættur
hafsins heldur sigldi hann
sömu leið með Ríkisskipum í
15 ár. „Ég er því ströndunum
vel kunnugur og það má segja
að ströndin sé minn vinnu-
staður. Öll mín sjómennska
hefur verið við ströndina og
því oft verið með annan fótinn
á heimaslóðum á Vestfjörð-
um. Ég hef alltaf haft sterkar
taugar vestur þrátt fyrir að hafa
fæðst í Reykjavík“, segir Hilm-
ar. Eins og áður sagði þá er
Hilmar ættaður norðan af
Hornströndum en faðir hans,
Snorri Júlíusson, fæddist í
Fljótavík árið 1916. Hilmar
er því barnabarn Júlíusar Geir-
mundssonar en segja má að
sjómennskan sé í blóðinu, en
Snorri var háseti hjá Ríkis-
skipum, en afi hans siglir enn
um, að minnsta kosti í anda.

„Öll mín sjómennska hefur
verið í strandsiglingum en al-
drei í fiskveiði. Ég ætlaði auð-
vitað alltaf að fara á sjó á
honum afa, það varð samt
ekkert úr því“, segir Hilmar
og hlær en á veggnum hangir
einmitt mynd af togaranum.
 

Mikill vilji til að bætaMikill vilji til að bætaMikill vilji til að bætaMikill vilji til að bætaMikill vilji til að bæta
öryggi sjómannaöryggi sjómannaöryggi sjómannaöryggi sjómannaöryggi sjómanna

Hilmar tók við stöðu skóla-
og skipstjóra Sæbjargar í sept-
ember 1991. Í þá daga var
skólinn starfræktur í gömlu
Sæbjörginni sem eitt sinn var
varðskipið Þór og var smíðað
árið 1951. Það var því strax
ljóst að aðstaðan væri á engan
hátt nógu góð og fljótlega
hófst leit að nýju skipi.

„Við höfðu skoðað nokkur
skip og meðal annars falast
eftir Herjólfi þegar hann var
endurnýjaður. Okkur var þó
neitað um það og einnig neitað
um Akraborgina í fyrstu. Það
var þó ekki fyrr en eftir fund í
samgönguráðuneytinu með
Halldóri Blöndal, þáverandi
samgönguráðherra, Kristjáni
Ragnarssyni formanni LÍÚ og
Guðjóni Arnari Kristjánssyni
að hjólin fóru að snúast. Það
að við fengum Akraborgina
undir okkar starfsemi sýndi

fyrst og fremst fram á vilja
stjórnvalda til að gera eitthvað
í öryggi sjómanna“, segir Hilm-
ar. Aðstaðan sem skólinn fékk
var öll hin glæsilegasta og í
raun bylting fyrir kennslu á
slysavörnum fyrir sjómenn.
 

Kenndi afrískumKenndi afrískumKenndi afrískumKenndi afrískumKenndi afrískum
sjómönnumsjómönnumsjómönnumsjómönnumsjómönnum

Hilmar fór til Walvis Bay í
Namibíu árið 2003 á vegum
Þróunarsamvinnustofnunnar
Íslands þar sem hann aðstoð-
aði við uppbyggingu sjó-
mannaskóla.

„Sjómannaskólinn starfaði
á þremur sviðum. Vel hafði
tekist til við kennslu á skip-
stjórn og vélstjórn en mikið
vantaði upp á öryggisfræðslu
sjómanna. Ég segi ekki að það
hafi verið sjokk að koma í
skólann, hins vegar var greini-
legt að það var mikil þörf á
hjálp við öryggisfræðslu. Það
sem vantaði aðallega var
þekking en þegar ég hafði lok-
ið sex mánaða starfi mínu
þarna úti hafði þetta gjör-
breyst. Ég hef verið í miklu
sambandi við fólkið þarna úti
og séð myndir af starfseminni
og þeim breytingum sem hafa
átt sér stað að tilstilli þeirrar
aðstoðar sem skólinn gat veitt“,
segir Hilmar. Hann segir að
starf þeirra hafi örugglega ver-
ið mikil lyftistöng fyrir fisk-
iðnaðinn í Namibíu en þar sé
mikið af tækifærum, það eina
sem þurfi sé hjálp og reynsla
til að nýta þau.

Hilmar er að fara í fjögurra
vikna sumarleyfisferð til
Namibíu þar sem hann ætlar
að m.a. skoða árangur síðustu
ára frá fyrstu hendi. „Ég
hlakka mikið til að sjá hvernig
hefur heppnast. Ég heillaðist
gjörsamlega af landi og þjóð
og reynsla mín úti í þessa sex
mánuði var mjög gefandi. Ég
held að allir þeir sem hafi tæki-
færi á að vinna við þróunar-
aðstoð eigi að stökkva á tæki-
færið, ekki að hika við það“,
segir Hilmar.
 

Öryggi ekki meðfættÖryggi ekki meðfættÖryggi ekki meðfættÖryggi ekki meðfættÖryggi ekki meðfætt

Hilmar telur að öryggi sé
eitthvað sem ég ekki meðfætt
heldur nokkuð sem þurfi að
temja sér, en mönnum gengur
misvel. Sumum gengur vel,
öðrum ekki. „Ég man til dæm-
is að þegar pabbi fór til Banda-
ríkjanna árið 1969 eignaðist
hann öryggishjálm í fyrsta
skiptið. Hann hóf að setja
hjálminn á sig þegar hann var
að vinna, nokkuð sem var fá-
heyrt á sínum tíma en sem
bjargsigsmaður í Hornbjargi
á unga aldri hafði hann vanist
hjálmanotkun. Menn héldu að
hann væri orðinn klikkaður
en hann lét ekki segjast og
notaði hjálminn sama hvað
öðrum fannst, hann vandi sig
einfaldlega á þetta einfalda
öryggisatriði“, segir Hilmar.

Margir gamlir sjóhundar

ir þeirra verða seint þekktir
fyrir þolinmæði og varkárni.
Hvernig er fyrir barnabarn
hans, í karllegg í þokkabót,
að starfa við öryggisfræðslu?

„Ekki nóg með að vera af-
komandi hans heldur deilum
við afi sama afmælisdegi“,
segir Hilmar og hlær, „Við
erum skrautlegur hópur en frá-
bært fólk allt saman, ég er
auðvitað stoltur af því að vera
Júllari. Það var mikil harka
hjá afa og hans fólki í Fljóta-
vík. Þetta voru einfaldlega
vinnuþjarkar sem byggði allt
á hörkunni og þekkti ekkert
annað en að framkvæma fyrst
og hugsa svo og stökkva á
hlutina þegar þeir bjóðast,
enda var það bara lífsspursmál
á þeim tíma“.

Hilmar veit vel að fljótfærni
er í ættinni, það fer ekki fram-
hjá neinum. Hins vegar hafi
hann í gegnum árin reynt að
passa sig á þessari tilhneig-
ingu og tamið sér öguð vinnu-
brögð. „Þetta snýst fyrst og
fremst um að aga sjálfan sig,
öryggi snýst aðallega um það,
en í starfi sem þessu verður
maður að hafa trúverðugleika.
Ef ég virti ekki þær öryggis-
reglur sem ég kenndi sjálfur
væri trúverðugleiki minn í
starfi lítill og starfið ómögu-
legt. Það eyðileggur enginn
orðstír manns nema maður
sjálfur.“, segir Hilmar.

Hann gerir sér engar hug-
myndir um fullkomnun og
viðurkennir að honum verði á
eins og hverjum öðrum. Hann
reynir þó að setja gott fordæmi
enda veit hann að fólk horfir
til hans og hans manna þegar
kemur að öryggismálum.

„Þegar ég fór í mína jómfrú-
arferð sem skipstjóri, 27 ára
gamall, fékk ég kort frá göml-
um skólafélaga úr Stýrimanna-
skólanum sem reyndar var
stýrimaður á skipinu. Á kort-
inu var mynd af skráargati
með auga og textanum „Það
eru svo margir sem gefa þér
auga“. Ég hef alltaf haft þetta
í huganum“, segir Hilmar.
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Hilmar viðurkennir að í
starfi sem þessu þurfi að hafa
ákveðna ástríðu fyrir því sem
maður er að gera.

„Í þessu starfi er hver dagur
öðrum skemmtilegri en það
eru alltaf ný verkefni og nýjar
áskoranir. Ég fæ um 1400
nemendur á ári og því er varla
sá sjóari á Íslandi sem ég hef
ekki staðið frammi fyrir. Það
þýðir til dæmis lítið fyrir mig
að fara á pöbb því ég enda
alltaf með skara af sjómönn-
um að ræða öryggismál. Ég
hef mjög gaman af því per-
sónulega, en konan hefur það
hinsvegar ekki þegar hún er
með í för“ segir Hilmar með
bros á vör, „Þetta er mjög mik-
ilvægt. Fólk byrjar að tala um
öryggi og það er oft fyrsta
skrefið í átt að árangri.“

– nonni@bb.is

sækja námskeiðin hjá Hilmari.
Menn sem hafa séð tímana
tvenna og migið oftar en einu
sinni í saltan sjó. En er hægt
að kenna gömlum hundi ný
brögð?

Hilmar er ekki í vafa um
það: „Já, tvímælalaust. Þeir
eru oftast mjög samvinnuþýð-
ir og ekki vandamál með þá.
Það eru frekar ungir strákar,
nýkomnir úr skóla, sem eru
erfiðari. Að hluta til er þetta
bara leti en þetta er líka töff-
araskapur og hormónar. Menn
þroskast á endanum upp úr
þessu. Ég man hvernig ég var
sjálfur á þessum aldri, alveg
að springa úr töffaraskap“.

En hvernig eru íslenskir sjó-
menn almennt í öryggi miðað
við aðra? Er hin íslenska óþol-

inmæði erfið viðureignar?
Þegar Hilmar var í Namibíu
segist hann hafa orðið var við
nokkuð sem hafi kennt honum
eitt um Íslendinga og öryggi.
Hann var um borð í gamla
Júlíusi Geirmundssyni sem
var á þessum tíma ennþá gerð-
ur út í Namibíu.

„Ég spurði skipverja hvort
það væri mikið um slys um
borð. Þeir vissu varla hvað ég
var að tala um, það var ekkert
um slys. Þegar ég skoðaði
málið komst ég að því að þeir
vinna á allt annan máta en
Íslendingar. Í stað íslenskrar
18 manna áhafnar var 40
manna áhöfn af innfæddum
og allt gekk miklu hægar fyrir
sig. Það var ekkert stress og
menn unnu bara á sínum

hraða. Þrátt fyrir að þeir væru
alltaf í 7 gömlum vindstig-
um þýddi það að það var ein-
faldlega ekkert um slys um
borð“. Að hans sögn hættir
Íslendingum á að vera glæfra-
skap og í vondu veðri getur
það skapað hættu. „Hið ís-
lenska hugarfar að redda hlut-
unum alltaf hreint hefur oft
komið okkur til góðs, en það
getur líka verið hættulegt. Ég
man eftir einu lagi Ríó tríói:
„Æ það reddast, jú það redd-
ast.“ Það er kannski hin ís-
lenska þjóðarsál í hnotskurn“.
 

FljótavíkurblóðiðFljótavíkurblóðiðFljótavíkurblóðiðFljótavíkurblóðiðFljótavíkurblóðið
Það er oft sagt að blóð Júl-

íusar Geirmundssonar renni í
æðum afkomendanna en marg-

Það er varla til sá sjóari til á Íslandi sem ekki þekkir til Hilmars.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 31. JÚLÍ 2008 1313131313

Slökkvilið norðanverðra Vestfjarða við æfingar. Myndir: www.vikari.is.

Slökkviliðið kveikti í
húsum við Dísarland

Slökkvilið Bolungar-
víkur kveikti í húsum við

Dísarland í síðustu viku
þar sem haldin var „heit“

brunaæfing í samstarfi við

önnur slökkvilið á norðan-
verðum Vestfjörðum.

Töluverðan reyk lagði frá
húsinu en veðurskilyrði

gerðu það að verkum að

ekki var talið öruggt að
láta allt húsið loga að

samkvæmt vikari.is. Að
sögn Ólafs Þórs Bene-

diktssonar, slökkviliðs-

stjóra Bolungarvíkur, eru
æfingar sem þessar mikil-

vægar fyrir slökkvilið svæð-
isins og ómetanlegt að fá

aðstöðu sem þessa til æfinga.

Slökkviliðsmaður að störfum.

Slökkviliðsmennirnir voru ánægðir með æfinguna.
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Ekki klárt fyrr en næsta vorEkki klárt fyrr en næsta vorEkki klárt fyrr en næsta vorEkki klárt fyrr en næsta vorEkki klárt fyrr en næsta vor
Bolungarvíkurkaupstaður hefur farið fram á að verktími við endurbætur á Félagsheimilinu í

Bolungarvík verður lengdur fram til 30. apríl 2009. Gert hafði verið ráð fyrir að nýtt
menningarhús Bolungarvíkur yrði tilbúið fyrir 31. desember 2008. Uppbygging og
endurbætur á Félagsheimili Bolungarvíkur er langstærsta einstaka framkvæmdin sem

sveitarfélagið hefur ráðist í um árabil. Í áætlunum var gert ráð fyrir að leita eftir allt að
30% af fjármagni sem þarf til verksins hjá opinberum aðilum og einkaaðilum. Málið var

tekið fyrir á bæjarráðsfundi á dögunum og var bæjarstjóra falið að ganga frá samningnum.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í Holta-
hverfi. Uppl. í síma 891 7997.

Til sölu er Mont Blanc RBX 3200
ferðabox á kr. 15.000. Stærð:
L134xB94xH45, 310l. Upplýs-
ingar í síma 895 7130.

Hef til sölu tvær nýjar útihurð-
ir með vinstri opnun. Góður af-
sláttur. Uppl. í símum 456 3470
eða 862 3470.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í Kópa-
vogi. Um er að ræða nýlega
101 m² íbúð. Leigutími er eitt ár
frá og með 1. september nk.
Möguleiki er á að leigja hús-
gögn með íbúðinni. Eingöngu
reyklausir aðilar koma til greina.
Uppl. í símum 456 5363 og 844
3143.

Til leigu er 3ja-4ra herb. íbúð í
Bolungarvík. Uppl. í síma 691
3115.

Til sölu er Hrannargata 3 á Ísa-
firði. Um er að ræða 142,5m²
einbýli á tveimur hæðum, fjög-
ur svefnherbergi, skjólríkur
pallur við húsið. Uppl. í síma
861 7860 (Rósamunda).

Óska eftir einstaklings- eða 2ja
herb. íbúð til leigu á Suðureyri
frá ca. 20. október til vors. Uppl.
í síma 845 7059.

Til sölu er Nissan Terrano II,
2,7 turbo dísel, 7 manna með
loftkælingu, dráttarkúlu, raf-
magns hliðarspeglum og sex
diska magasíni. 33" dekk. Árg.
2000, ekinn 122 þús. km. Uppl.
í síma 863 3577.

Fjölskylda á ferðalagi á Ísafirði
tapaði svartri Canon myndavél.
Miklar minningar og sárt að sjá
af þeim. Ef þú hefur fundið hana
vinsamlegast láttu vita í síma
869 3904 eða komdu henni til
lögreglunnar á Ísafirði.

Til sölu er eins vetra hestur.
Uppl. í síma 892 7575.

Óska eftir notuðum barnavagni.
Má vera mikið notaður. Uppl. í
síma 852 4819 og 866 5491.

Til leigu er falleg og vel skipu-
lögð og björt 76m², 2ja herb.
íbúð á eyrinni á Ísafirði frá byrj-
un september og til loka maí á
næsta ári. Stórar svalir. Nýr
svefnsófi, tveir leður hæginda-
stólar og nýr ísskápur fylgja
(jafnvel fleiri húsgögn eða full-
búin íbúð). Meðmæli óskast.
Uppl. í síma 867 6657.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stór-
holti 11. Laus frá 1. ágúst. Uppl.
í síma 898 9794.

Birgir Jónsson, kokkur á
Ísafirði, fagnar sextugsafmæli
sínu með stæl um helgina.
Hann hyggur á þriggja daga
hátíð að hætti víkinga og er
von á 80 manns í bæinn til
fagna með Birgi. Hann hefur
ásamt eiginkonu sinni Stein-
unni skipulagt veglega dag-
skrá en þar er meðal annars að
finna golfmót sem opið er öll-
um sem vilja.

– Hver var hugmyndin að
þessari afmælishátíð?

„Fyrst var nú hugmyndin
að vera halda ekki neitt af-
mæli. Meiningin var að fara í
ferð með eiginkonunni eins
og við gerðum þegar hún var
sextug en þá fórum við í sigl-
ingu um karabíska hafið. En
sá maður fyrir sér að maður
yrði að halda einhverja veislu
fyrir börnin og systkinin sem
yrði þá haldin fyrir sunnan og
þá yrði maður líka að halda
veislu á Ísafirði fyrir nánustu
þar. Þá var maður kominn með
tvær veislur svo ég hugsaði

mér að af hverju ætti maður
þá ekki bara að slá þessu sam-
an í eina veislu, sleppa því að
fara í siglingu og hafa þetta
grand.

Ég á afmæli 3. ágúst og þá
er nóg um að vera á svæðinu,
ljóst var að einhverjir myndu
vilja slá saman í lið fyrir Mýr-
arboltann og ég ákvað því að
slá upp golfmóti og þeir á
golfvellinum voru alveg til í
að leyfa mér það. Það kom
því fljótt í ljós að við vorum
komin með heilmikla dagskrá
yfir alla helgina. Þetta sýnir
hvað maður getur framkvæmt
ef maður fær góða hugmynd
og góðan stuðning. Þetta dreg-
ur fólk lík til bæjarins.

Bíggísmótið fer því fram á
laugardaginn á Tungudals-
velli og að móti loknu verðum
við með veitingar og verð-
launaafhendingu í golfskálan-
um. Allir þátttakendur fá gjafir
og ég hef sjálfur skorið út
verðlaunagripi fyrir fyrstu
þrjú sætin. Um kvöldið er

síðan veisla í Frímúrarasaln-
um og þar verða krakkarnir
mínir með einhverja uppá-
komu.

Það hefur verið heljarinnar
undirbúningur til að ráðstafa
öllu en þetta er allt að hafast
og allir hafa verið tilbúnir að
hjálpa til. Til dæmis hef ég
fengið íbúðir lánaðar fyrir
gesti og það er ýmislegt sem
þarf að huga að. Á föstudags-
kvöldið ver ég með grillveislu
fyrir börnin mín og systkini
og þetta er svona þriggja daga
hátíð eins og víkingarnir gerðu
forðum. Af hverju ekki að vera
grand á því ef maður hefur
möguleika á því? Ekki fer
maður með peningana upp eða
niður eða hvert sem maður
fer. Ég sé allavega ekki eftir
þessum pening því það er
gaman að gleðjast með góðu
fólki.“

Öllum frjálstÖllum frjálstÖllum frjálstÖllum frjálstÖllum frjálst
að mætaað mætaað mætaað mætaað mæta

„Það er svakaleg eftirvænt-
ing meðal gesta fyrir helginni.
Búið er að smala í tvö lið sem
taka þátt í Mýrarboltanum og
þau eru ákveðin í að fara til
Finnlands á næsta ári, en þang-
að fer sigurliðið. Þau vita þó
ekkert hvað þau eru að fara út
í og hafa bara séð frá mótinu á
myndum. Það kemur því ljós
hvað verður.

Þetta er mjög samrýnd
fjölskylda. Við eigum sjö börn
og 14 barnabörn og svo eru
systkinabörn á svipuðum
aldri. Á hverju ári efna þau til
fótboltamóts milli Biggís,
Lilýs og Tommís, en systkini
mín heita Lilja og Tommi.
Þetta er heljarinnar fjör og svo
grilla þau saman. Þau eru því
ekki alveg ókunnug knatt-
spyrnu þótt þau hafi ekki
ráðist í drulluboltann áður.“

Afmælismótið er opið öll-
um og hvetur Birgir sem flesta
til að taka þátt. „Öllum er
frjálst að taka þátt, þeir þurfa
ekki að vera meðlimir í nein-

um klúbbi eða neitt slíkt. Spil-
að verður svokallað Texas
scramble en þá eru tveir og
tveir saman í liði og þetta á að
vera létt og skemmtilegt. Ég
hef í hyggju að vera með ein-
hverjar uppákomur á sumum
teigunum til að stytta biðina
hjá fólki eftir því að geta
slegið.

Hugmyndin að Biggísmót-
inu er fengin frá Þresti Marz-
ellíusarsyni sem hélt afmælis-
mót í fyrra og ég aðstoðaði
hann við það. Það tókst alveg
ægilega vel og fólk hafði mjög
gaman af. Ég vona því að svo
verði einnig í ár og hef eigin-
lega enga trú á öðru,“ segir
Birgir og brosir breitt.

Ræst verður út af teigum
kl. 10 á laugardag en hægt er
að skrá sig hjá Golfklúbbi Ísa-
fjarðar. Spilaðar verða 18 hol-
ur og mótsgjald er 2000 krón-
ur sem fer óskipt til Golf-
klúbbsins. Birgir verður svo
með opið hús í Frímúrarasaln-
um frá kl. 19 um kvöldið.

Þriggja daga hátíð að hætti víkinga
Birgir Jónsson, kokkur á Ísafirði, fagnar sextugsafmæli sínu með stæl um helgina. Hann

hyggur á þriggja daga hátíð að hætti víkinga og er von á 80 manns í bæinn til fagna með Birgi.

Alls svöruðu 591.Alls svöruðu 591.Alls svöruðu 591.Alls svöruðu 591.Alls svöruðu 591.
Já sögðu 56 eða 9%Já sögðu 56 eða 9%Já sögðu 56 eða 9%Já sögðu 56 eða 9%Já sögðu 56 eða 9%

Nei sögðu 535 eða 91%Nei sögðu 535 eða 91%Nei sögðu 535 eða 91%Nei sögðu 535 eða 91%Nei sögðu 535 eða 91%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hafa ísbirnir dregið úrHafa ísbirnir dregið úrHafa ísbirnir dregið úrHafa ísbirnir dregið úrHafa ísbirnir dregið úr
áhuga þínum á að ferðastáhuga þínum á að ferðastáhuga þínum á að ferðastáhuga þínum á að ferðastáhuga þínum á að ferðast

til Hornstranda?til Hornstranda?til Hornstranda?til Hornstranda?til Hornstranda?

Það er
ódýrara að vera

áskrifandi!
Síminn er
456 4560
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Austlæg átt, dálítil rigning austantil
en annars skýjað. Hiti 13-22 stig, hlýjast vestanlands.

Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Fremur hæg austan- og norð-
austanátt. Skýjað með köflum og áfram hlýtt í veðri.

Horfur á sunnu-dag: Horfur á sunnu-dag: Horfur á sunnu-dag: Horfur á sunnu-dag: Horfur á sunnu-dag: Fremur hæg austan- og norð-
austanátt. Skýjað með köflum og áfram hlýtt í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Jóna Björk Brynjarsdóttir

Kjúklingaréttur og al-
gjör kókosbollubomba

Sælkeri vikunnar býður upp
á dýrindis kjúklingarétt með
hrísgrjónum og osti. Jóna
Björk segir að mjög gott sé að
borða hvítlauksbrauð með
réttinum. Í eftirrétt er svo al-
gjör bomba þar sem rjóma og
kókosbollum er blandað sam-
an við makkarónukökur, ávexti
og sælgæti. Freisting sem fáir
geta staðist.

Kjúklingaréttur
4-5 kjúklingabringur
2 laukar
2 paprikur
2 poka hrísgrjón
Kjúklingakraftur
Ostur

Skerið kjúklingabringurnar
í ca 1 cm þykkar sneiðar og
steikið á pönnu með kryddi
að eigin vali, brytjið niður lauk
og papriku og steikið á pönnu
með ólífuolíu þar til allt er
orðið mjúkt. Sjóðið hrísgrjón-
in með tveimur teningum af
kjúklingakrafti.

Þegar allt er tilbúið þá er
þessu skellt í eldfast mót,
hrísgrjónin neðst svo laukur-

inn og paprikan og síðan er
kjúklingnum raðað ofan á, að
lokum er ostasneiðum raðað
yfir allan kjúklinginn og þessu
skellt inn í ofn þar til osturinn
er bráðinn.

Algjör bomba
1/2 rjómi
4 kókosbollur
Makkarónukökur
2 bananar
2 kíwi
2 öskjur jarðaber
1 poki Tromp
1 poki Nóakropp

Rjóminn er þeyttur og
kókosbollunum er hrært sam-
an við, bananar, kíwi, jarðaber
og tromp skorið niður í bita.
Blandið öllu saman við kók-
osbollurjómann líka Nóa-
kroppinu og hrærið vel saman,
myljið makkarónukökur niður
í form þannig að botninn sé
alveg hulinn svo er öllu hinu
hellt yfir. Gott er að láta þetta
standa yfir nótt.

Ég skora á Þórdísi Guð-
mundsdóttir að koma með
uppskrift í næsta blað.

Jóns Hjartar Jóhannessonar
Hlíf I, Ísafirði

Katrín Jónsdóttir
Anna Jónsdóttir Konráð Einarsson

Halldóra Jónsdóttir Eiríkur Böðvarsson
Jóhannes Jónsson Íris Björk Felixdóttir

Íris Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns,

föður okkar, tengdaföður, afa og langafa

Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahjúkrunar á Hlíf fyrir einstaka
alúð og góða umönnun svo og starfsfólks á sjúkrahúsinu á Ísafirði.

Ólöf Erna Guðmundsdóttir

Olía vestfirskra ökumanna skoðuðOlía vestfirskra ökumanna skoðuðOlía vestfirskra ökumanna skoðuðOlía vestfirskra ökumanna skoðuðOlía vestfirskra ökumanna skoðuð
Þessa dagana er fulltrúar frá Ríkisskattstjóra og Vegagerðinni á ferðinni um Vestfirði að kanna notkun á
litaðri dísilolíu. Í samstarfi við lögreglu taka þeir sýni úr olíutönkum bifreiða og kanna hvort notuð hafi
verið lituð dísilolía, en sérstakt leyfi þarf til þess að notast við þá olíu enda undanþegin skattgjöldum
líkt og venjuleg olía. Að sögn Önundar Jónssonar, yfirlögregluþjóns á Vestfjörðum, fylgir þessu ekki
mikið ónæði fyrir ökumenn. „Vegagerðin er með fullkominn búnað til að greina sýni úr tönkunum.
Þetta tekur enga stund en mögulegt er að greina minnstu leifar af litaðri olíu í tönkum bifreiða“, segir
Önundur. Ólögleg notkun á litaðri olíu varðar sektum á bilinu 200.000 – 1.250.000 krónur.

Mýrarboltinn 2008 verður
haldinn um helgina. Mótið er
farið að skipa stóran sess í
félagslífi Ísfirðinga enda afar
áhugarverð íþrótt fyrir þátt-
takendur jafnt sem áhorfend-
ur. Jóhann Bæring Gunnars-
son aðalritari Mýrarboltafélag
Íslands og Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson fyrrum drullu-
sokkur Mýrarboltans litu við
í spjall og fóru yfir málin.

HBH: Það munu verða
nokkrar nýjungar í þetta skipt-
ið. Mýrarblak verður sýning-
argrein Mýrarboltans 2008. Í
fyrra var drulluteygjan sýn-
ingargrein og þótti gefa góða
raun.

JBG: Ný gríp ég fram í.
Mýrarblakið er heimsmeist-
aramót en ekki Evrópumeist-
aramót eins og sjálfur mýrar-
boltinn. Þetta er enn ein vöru-
þróunin í mýrarboltanum.
Sem sagt í ár verða fyrstu
heimsmeistarar í mýrarblaki
krýndir á Ísafirði. Þetta er stór
stund í sögu blaksins.

– Eruð þið að rita blaksög-
una í drulluna?

HBH: Já, við erum tvímæla-
laust að gera það.

JBG: Vellirnir verða eitt-
hvað minni og jafnvel færri í
liði en í venjulegu blaki en
það á eftir að fara nánar yfir

þetta.

Kysstu á bágtiðKysstu á bágtiðKysstu á bágtiðKysstu á bágtiðKysstu á bágtið
JBG: Til að auka gæðin í

Mýrarboltanum þá héldum
við dómaranámskeið til þess
að dómgæslan væri sam-
ræmdari. Hingað til höfum við
sjanghæjað dómara á síðustu
stundu og þeir ekki almenni-
lega vitað hvernig ætti að
dæma.

HBH: Það var ansi vand-
ræðalegt í fyrra þegar dómarar
voru að koma upp að mér og
spyrja hvernig ætti fram-
kvæma einköst og útspörk og
hvort þetta mætti eða hitt
mætti. Enn vandræðalegra var
þegar ég gat einfaldlega ekki
svarað þeim vegna þess að
reglurnar voru ekki til. Nám-
skeiðið héldum við um síðustu
helgi og nokkrir dómarar voru
útskrifaðir með b-réttindi í
mýrarboltadómgæslu.

JBG: Hálfdán Bjarki samdi
nýju reglurnar og hann á það
til að vera helst til refsinga-
glaður. Sem dæmi má nefna
nýju spjöldin, bleika spjaldið
og svarta spjaldið. Bleika
spjaldið, eða kysstu á bágtið
spjaldið, er til að bregðast við
ef leikmaður meiðir annan
leikmann. Þá ber dómara að

sýna bleika spjaldið og þá á
leikmaður að kyssa á bágtið.
Svarta spjaldið er til að bregð-
ast við grófum brotum og
almennum dónaskap en sá
sem fær svarta spjaldið á að
spila með hauspoka í tvær
mínútur. Mér finnst þessar
nýjungar vera mjög spenn-
andi.

Íþrótta- ogÍþrótta- ogÍþrótta- ogÍþrótta- ogÍþrótta- og
menningarviðburðurmenningarviðburðurmenningarviðburðurmenningarviðburðurmenningarviðburður

– Hvað er búist við mörgum
liðum?

JBG: Við gerum okkur von-
ir um að slá í gegn enn eitt
árið. Þetta ætti að vera einfalt
val fyrir fólk. Það er annað-
hvort tískufatnaðurinn í Vest-
mannaeyjum sem er óranslit-
aði 66° norður pollagalli eða
Mýrarboltinn á Ísafirði. Ég er
þess fullviss að við fyllum
bæinn af skemmtilegu fólki.

– Hafið þið orðið varir við
neikvæða strauma gagnvart
Mýrarboltanum?

JBG: Nei, alls ekki. Það
voru fordómar fyrir þessu
fyrst. Fólk hafði ekki trú á að
þetta yrði svona gaman. Ef
neikvæð umræða um Mýrar-
boltann á sér stað þá berst hún
alla vega ekki í mín eyru. Bær-
inn má vera stoltu af því að

vera drullugasti bær landsins
um verslunarmannahelgina.
Mýrarboltinn er ekki bara
íþróttaviðburður heldur menn-
ingarviðburður.

Á ekki að veraÁ ekki að veraÁ ekki að veraÁ ekki að veraÁ ekki að vera
tjaldhátíðtjaldhátíðtjaldhátíðtjaldhátíðtjaldhátíð

JBG: Við höfum einblínt á
það að Mýrarboltinn sé fyrir
fullorðið fólk og því erum við
harðir á 18 ára aldurstakmark-
inu. Við getum ekki tekið
ábyrgð á fólki sem ekki er
orðið sjálfráða. Okkur dreym-
ir ekki um að Mýrarboltinn
verði einhver tjaldhátíð eins
og við þekkjum víða um land.

HBH: Við vonumst svo
sannarlega til þess að Mýrar-
boltinn 2008 verði besta mótið
til þessa. Þó það sé ekki nema
bara vegna þess að við erum
farnir að kunna betur að halda
Mýrarboltann því það er í ansi
mörg horn að líta.

JBG: Eins og flestir vita þá
verður keppt bæði á laugardag
og sunnudag. Herlegheitunum
lýkur svo með heljarinnar
lokahófi fyrir keppendur og
balli í Félagsheimilinu í Hnífs-
dal með hljómsveitinni Kraft-
lyftingu, sem er ný ísfirsk ball-
hljómsveit sem ætlar sér stóra
hluti í framtíðinni.

Sagan rituð í drulluna




