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Sjö sækjastSjö sækjastSjö sækjastSjö sækjastSjö sækjast
eftir skatt-eftir skatt-eftir skatt-eftir skatt-eftir skatt-

stjórastólnumstjórastólnumstjórastólnumstjórastólnumstjórastólnum
Sjö umsóknir bárust um

stöðu skattstjóra Vest-
fjarðaumdæmis en um-
sóknarfrestur um stöðuna
rann út þann 14. júlí sl.

Umsækjendur eru Álf-
heiður D. Gunnarsdóttir,
Björn Jóhannesson, Guð-
rún Björg Bragadóttir, Ól-
afur Páll Gunnarsson, Pét-
ur Björnsson, Valdimar
Tómasson og Þórir Jó-
hannesson.

Fjármálaráðherra mun
skipa í stöðuna um næstu
mánaðarmót til fimm ára
frá og með 1. september.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Ólafur ráðinnÓlafur ráðinnÓlafur ráðinnÓlafur ráðinnÓlafur ráðinn
fram á haustfram á haustfram á haustfram á haustfram á haust

Ráðningarsamningur
Ólafs Kristjánssonar bæj-
arstjóra Bolungarvíkur
hefur verið framlengdur til
31. október . Þetta var sam-
þykkt samhljóða á fundi
bæjarstjórnar Bolungar-
víkur þann 10. júní sl. að
tillögu Elíasar Jónatans-
sonar, forseta bæjarstjórn-
ar.

Þar kom fram að Ólafur
hefur lýst sig reiðubúinn
til að starfa með nýjum
bæjarstjóra og setja hann
inn í starfið sé þess óskað.
Fundurinn var sá síðasti
fyrir sumarfrí bæjarstjórn-
ar, en á meðan á því stend-
ur hefur bæjarráð umboð
bæjarstjórnar. Næsti reglu-
legi fundur bæjarstjórnar
er fyrirhugaður 29. ágúst.

Fjárskaði að Hólum í DýrafirðiFjárskaði að Hólum í DýrafirðiFjárskaði að Hólum í DýrafirðiFjárskaði að Hólum í DýrafirðiFjárskaði að Hólum í Dýrafirði

Tæplega 70 lömb fæddust
andvana á bænum Hólum í
Dýrafirði í maí. Ástæða fjár-
skaðans er rakin til smits frá
köttum. Nokkur fjöldi katta
hafði verið á bænum fram að

þessu en þeir fengu fljótlega
að hverfa eftir að smitið kom
upp.

Friðbert Jón Kristjánsson,
bóndi á Hólum, segir að katt-
arsmit hafi komið upp víðar

og valdið fjárskaða. „Kettirnir
hafa verið á bænum í nokkurn
tíma en þetta hefur aldrei kom-
ið upp áður hjá mér. Mér skilst
að smitið sé í öllum köttum
og það hafi líka fundist í

mannfólki“, segir Friðbert.
Skaði Friðberts er mikill þar

sem tryggingar ná ekki til fjár-
skaða af þessu tagi. Hann
hyggst þó athuga með styrk
úr Bjargræðasjóði.

Tæplega sjötíu lömb fæddustTæplega sjötíu lömb fæddustTæplega sjötíu lömb fæddustTæplega sjötíu lömb fæddustTæplega sjötíu lömb fæddust
andvana vegna kattarsmitsandvana vegna kattarsmitsandvana vegna kattarsmitsandvana vegna kattarsmitsandvana vegna kattarsmits
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Gatslitin plataGatslitin plataGatslitin plataGatslitin plataGatslitin plata
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Linda
Rut Ásgeirsdóttir, Arnarflöt 9,
sími 586 2192. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892
5362, netfang: bb@bb.is• Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson • Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn: Haukur Magnússon, sími 695 8158, netfang: haukur@bb.is, Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: blm@bb.is • Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • FFFFFréttavefur:réttavefur:réttavefur:réttavefur:réttavefur: www.bb.is •
LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti

Hreppsnefnd Súðavíkur-
hrepps samþykkti einróma á
fundi á föstudag að ganga til
samninga við Ómar Má Jóns-
son í starf sveitarstjóra. Ómar
Már er iðnrekstrarfræðingur
að mennt. Hann er fæddur og
uppalinn í Súðavík, en hefur
undanfarin ár starfað sem
framkvæmdastjóri vörukynn-
ingarfyrirtækisins Fagkynn-
ingar ehf. í Reykjavík. Ómar
Már var valinn úr hópi þrettán
umsækjenda um starfið og er
tekinn fram yfir Ágúst Kr.

andi sveitarstjóra sem bæði
sóttu um starfið.

Aðrir umsækjendur um
starfið voru eftirtaldir; Snorri
Ásmundsson, Reykjavík, Ein-
ar Garðar Hjaltason, Akureyri,
Áróra Jóhannsdóttir, Reykja-
vík, Bergþóra Kristín Grétars-
dóttir, Reykjavík, Böðvar
Jónsson, Kópavogi, Hafsteinn
Sævarsson, Borgarnesi, Jakob
Kristinnsson og Jón Kr. Auð-
bergsson, Bíldudal og Krist-
ján G. Þorvaldz og Vignir Þór
Jónsson, Reykjavík.

SúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppur

Ómar Már JónssonÓmar Már JónssonÓmar Már JónssonÓmar Már JónssonÓmar Már Jónsson
ráðinn sveitarstjóriráðinn sveitarstjóriráðinn sveitarstjóriráðinn sveitarstjóriráðinn sveitarstjóri

Björnsson, fyrrverandi sveit-
arstjóra hreppsins, og Frið-
gerði Baldvinsdóttur, núver-

Ómar Már Jónsson.

Grammófónplatan frá árinu 1915, sem bóndinn á Hrafnabjörgum spilaði í nýja
safnahúsinu á Ísafirði á harmonikuhátíðinni í byrjun mánaðarins, hljómaði ólíkt betur
en gatslitin plata stjórnvalda allra tíma um úttekt á skattsvikum, sem enn einu sinni hef-
ur verið sett á fóninn, stjórnvöldum sjálfum til friðþægingar. Söngtextinn er
kunnuglegur: Þriggja manna nefnd komin á koppinn, til að gera úttekt á neð-
anjarðarhagkerfinu, sem talið er að velti tugum milljarða króna á ári hverju
og vanskilum vörsluskatta, eins og það heitir á fínu máli að skila ekki inn-
heimtufé til ríkissjóðs.

Samtök aldraðra sýndu nýverið fram á að skatthlutfall ellilífeyris hefði hækkað
verulega síðasta áratuginn. Stjórnvöld segja á móti að ráðstöfunartekjur hafi hækkað
á tímabilinu og því skipti skattahækkunin ekki máli. Auðvitað er þetta yfirlýsing um að
lífeyrisþegar hafi ekki haft þörf  fyrir alla kaupmáttaraukninguna og því hafi ríkisvaldið
séð ástæðu til að höggva af henni með skattahækkun. Þetta eru skilaboðin til þess hluta
þjóðarinnar, sem búinn er að skila dagsverkinu og fer ekki fram á annað en að fá að
njóta ávaxta áratuga erfiðis og ævikvöldsins með reisn.

Búnaðarbankinn fer nú mikinn í að ná yfirtökum á SPRON í skjóli laga, sem þing-
heimur hefur greinilega misskilið (eða ekki skilið frekar en kvótalögin á sínum tíma)
þá sett voru. Til verksins nýtur bankinn aðstoðar fimm kunnra manna. Fyrir hjálpsemina

mun hann, að sögn, ætla að þóknast hverjum og einum þeirra um allt að sjö milljónir.
Fjarri lagi er að ofsjónir yfir þessu lítilræði ráði þar um, að á þetta er minnst. Hins vegar
er upplagt að hafa hliðsjón af þessu í umfjöllun um ,,skattaréttlætið“, sem blasir við í

samfélaginu. Vinna fimm menninganna telst ekki ,,unnin með hörðum
höndum“, heldur heitir þetta að ,,láta fjármagnið vinna fyrir sig.“ Á þessu
tvennu er 28,54% skattamismunur, hinum hörðu höndum í óhag.

Eftirlaunaþeginn, sem átti þess kost að búa í haginn fyrir elliárin með
lífeyrissparnaði og galt keisaranum fulla skatta af öllum tekjum sínum, þar með töldu
því, sem hann lagði til hliðar til elliáranna, er ekki talinn þess verður að ávöxtun sparn-
aðar hans falli undir skilgreininguna að láta fjármagnið vinna fyrir sig, heldur meta
stjórnvöld greiðsluna til hans, sem vinnu hinna hörðu handa og tvískatta hana þar með.

Kosningar til alþingsins nálgast. Stjórnmálamenn allra flokka verða að átta sig á því,
að sá hluti þjóðarinnar, sem sætir þvílíku ranglæti og á sér stað með skattlagningu
eftirlauna, er býsna stór. Hristi þessi fjölmenni hópur af sér klafann og sýni hversu
voldugur og sterkur hann er, er hætt við að hrikti í innviðum á höfuðbólunum stjórn-
málaflokkanna.

s.h.

ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

Ölvunarakst-Ölvunarakst-Ölvunarakst-Ölvunarakst-Ölvunarakst-
ur og ólæti áur og ólæti áur og ólæti áur og ólæti áur og ólæti á
tjaldstæðinutjaldstæðinutjaldstæðinutjaldstæðinutjaldstæðinu

Lögreglunni á Ísafirði barst
á þriðja tímanum í fyrrinótt,
tilkynning um að tveir menn
sem sætu við drykkju í húsbíl
á tjaldstæðinu á Þingeyri,
væru að egna hvorn annan til
þess að fara á skytterí.

Lögregla fór á staðinn og
gerði upptæka tvo riffla sem
fundust í fórum mannanna,
en lét annars iðju þeirra óá-
talda. Rúmum tveimur tímum
síðar barst lögreglu aftur
ábending frá tjaldstæðinu, nú
þess efnis að ölvaður ökumað-
ur æki þar um á sama húsbíl.
Mun maðurinn hafa ekið fram
hjá tjöldum á tjaldstæðinu og
rakleiðis út af því, en ferð
sína endaði hann á steypu-
stöpli við íþróttahúsið á Þing-
eyri þar sem sat hann fastur
og reyndi að losa bifreiðina
þegar lögreglu bar að garði í
annað sinn.

Að sögn lögreglu var mað-
urinn mjög ölvaður.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

16.500 tonn-16.500 tonn-16.500 tonn-16.500 tonn-16.500 tonn-
um landaðum landaðum landaðum landaðum landað
hjá Gná ehfhjá Gná ehfhjá Gná ehfhjá Gná ehfhjá Gná ehf
Í gær var landað um 1000

tonnum úr loðnuskipinu Erni
í Bolungarvík. Skip eru enn
að veiðum fyrir vestan Kol-
beinsey, og að sögn Einars
Jónatanssonar, framkvæmda-
stjóra loðnubræðslunnar
Gnár, er veiðin eitthvað farin
minnka. „Með þeim afla sem
verið er að landa núna höfum
við tekið inn 16.500 tonn á
þessari vertíð“, segir Einar.

Ekki hafa fleiri skip boðað
komu sína til Bolungarvíkur
enn sem komið er. „Maður
fer varlega í að fá afla, því ef
við höfum ekki undan er hrá-
efnið fljótt að skemmast“, seg-
ir Einar Jónatansson.

Um þessar mundir eru
nemendur á kajaksmíða-
námskeiði á vegum Sigl-
ingadaga við Ísafjarðardjúp,
að leggja lokahönd á báta
sína. Alls eru átta nemendur
á námskeiðinu og smíða þeir
saman fimm báta.

Meðal nemenda á nám-
skeiðinu er kajakfrömuður-
inn Sigurður Hafberg frá
Flateyri, en hann segist hafa
fulla trú á því að fleyturnar
verði fyrirtaks smíði þegar
yfir lýkur. Kennarar á nám-
skeiðinu koma frá Græn-
landi en það eru þeir Aap-

anngujuk Jakobsen og Ole
Petrussen og nota þeir aðal-
lega furu, ask og eik í grind
bátanna sem klæddir eru
með bóðmullardúk.

Formlegur lokadagur
námskeiðsins, sem haldið
er í tengslum við siglinga-
daga á Ísafirði, var á sunnu-
dag. Þar sem ekki reyndist
unnt að ljúka smíðinni nýttu
sumir tækifærið og tóku sér
frí frá vinnu á mánudag til
að nýta grænlensku kennar-
ana enn betur, en þeir fara
til síns heima von bráðar.

Smíða kajak úrSmíða kajak úrSmíða kajak úrSmíða kajak úrSmíða kajak úr
timbri og bóðmulltimbri og bóðmulltimbri og bóðmulltimbri og bóðmulltimbri og bóðmull

Sigurður Rúnar Jónsson (Diddi fiðla) fær tilsögn frá
Aapanngujuk Jakobsen við smíðina.
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Fjölbreytt dagskrá í fjóra dagaFjölbreytt dagskrá í fjóra dagaFjölbreytt dagskrá í fjóra dagaFjölbreytt dagskrá í fjóra dagaFjölbreytt dagskrá í fjóra daga
Dagskrá hins árlega Lista-

sumars í Súðavík, sem fer
fram helgina 8.-11. ágúst, hef-
ur nú verið opinberuð og að
vanda verður fjöldi forvitni-
legra viðburða á dagskrá. Há-
tíðin hefst með námskeiði í
gerð íkonamynda sem fer
fram 7. og 8. ágúst. Þar kenna
mægðurnar Sóley Veturliða-
dóttir og Sveinfríður Hávarð-
ardóttir þessa mætu list. Opin-
ber setningarathöfn listasum-
arsins fer fram kl. 20 að kvöldi
fimmtudagsins 8. ágúst við
félagsheimili staðarins. Hin
árlega bíósýning í Súðavíkur-
bíói hefst stundarfjórðungi
síðar, en að þessu sinni verður
sýnd íslenska kvikmyndin
Regína.

Á föstudeginum 9. ágúst ber
hæst fjölskylduferð út á Fola-
fót sem farin verður með
Hornströndum ehf. Þar verða
áhugasamir ferjaðir út í Fola-
fót, en þaðan munu þeir ganga
þriggja klukkustunda leið sem
liggur yfir Fót og að Hesti.
Þátttakendur verða síðan

keyrðir þaðan heim til Súða-
víkur. Göngulúnir gestir ættu
ekki að láta sér leiðast þá um
kvöldið, því kl. 22 hefjast tón-
leikar Sextetts Kristjönu Stef-
ánsdóttur, jazzsöngkonunnar
góðkunnu frá Selfossi, í sal
Grunnskóla Súðavíkur.

Klukkan 11 að morgni laug-
ardagsins 10. ágúst verður
gengið um gamla þorpið í
Súðavík undir leiðsögn Ragn-
ars Þorbergssonar. Ragnar er
kunnugur öllum krókum og
kimum þar, en gengið verður
frá mósaíklistaverkinu við
Aðalgötu. Tveimur tímum
síðar hefst „Geislaglóð“,
íþróttagleði ungmennafélags-
ins Geisla.

Kl. 14 verður Félagsmið-
stöð Félags sumarbúa í Súða-
vík opnuð formlega í gamla
pósthúsinu á staðnum. Þar
hyggjast sumarbúar standa
fyrir uppákomum á borð við
sögukvöld og ljóðalestur fram
á haust, en einnig verður fé-
lagsmiðstöðin vettvangur fyr-
ir gesti til þess að sýna sig og

sjá aðra.
„Dýrðleg veisla“ nefnist

viðburður er hefst kl. 15 þenn-
an dag í nýrri þjónustumiðstöð
Súðavíkurhrepps. Þar munu
tveir Súðvíkingar snæða mat
frá sjö þjóðlöndum með við-
eigandi tónlist með hverjum
rétti. Sýningargestir geta
fylgst með tilburðunum um
leið og þeir þiggja mat af
veisluborðinu, en ílátin sem
þeir eru bornir fram í eru
sýningargripir. Samhliða
veislunni verður samsýning
listakvennanna Ingiríðar Óð-
insdóttur, Jónu Thors, Sigríðar
Erlu Guðmundsdóttur og
Kristínar Ísleifsdóttur opnuð
í þjónustumiðstöðinni.

Þá um kvöldið fer fram
varðeldur og brekkusöngur í
Súðavík, en í ár eru það Súð-
víkingar sjálfir sem stýra her-
legheitunum eins og þeim ein-
um er lagið. Frosti Gunnars-
son gegnir störfum brennu-
stjóra, og Egill Heiðar Gísla-
son frá Grund og Stefán Kjart-
ansson í Eyrardal stýra söng-

num. Eftir varðeldinn skokka
gestir í Grunnskóla Súðavík-
ur, kaupa sér sérlagaða súpu
og brauð og hita þar upp fyrir
ball kvöldsins í félagsheimili
Súðvíkinga, en þar leikur
hljómsveitin Bland í poka
fyrir dansi. Súpusérfræðingur
þessa Listasumars er Súðvík-
ingurinn góðkunni Esra Esra-
son.

Lokadagur hátíðarinnar
hefst með fjölskylduguðs-
þjónustu í Súðavíkurkirkju, en

að henni lokinni geta gestir
matast í kaffihlaðborði á sal
grunnskólans. Þar verður af-
rakstur íkonanámskeiðsins til
sýnis auk þess sem leikararnir
þjóðkunnu Björgvin Franz
Gíslason og Þórunn Clausen
sýna uppfærslu Hafnarfjarðar-
leikhússins á sögunni um
Rauðhettu. Kaffihlaðborðið er
síðasti dagskrárliður Lista-
sumarsins að þessu sinni, en
því verður formlega slitið kl.
16 á sunnudaginn.
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Framkvæmdir við hafskipabrygFramkvæmdir við hafskipabrygFramkvæmdir við hafskipabrygFramkvæmdir við hafskipabrygFramkvæmdir við hafskipabryggjuna á Flateyrigjuna á Flateyrigjuna á Flateyrigjuna á Flateyrigjuna á Flateyri

Ný þekja bætir að-Ný þekja bætir að-Ný þekja bætir að-Ný þekja bætir að-Ný þekja bætir að-
stöðuna til munastöðuna til munastöðuna til munastöðuna til munastöðuna til muna

„Það eru mestar fram-
kvæmdir hér á Flateyri og mér
sýnist að flestar gröfur á norð-
anverðum Vestfjörðum séu að
vinna hérna. Þetta er aðal stað-
urinn,“ sagði Einar Halldórs-
son, gröfumaður frá Ísafirði,
við fréttaritara flateyri.com
þar sem hann vann að undir-
búningi þess að steypt verði
þekja á hafskipabryggjuna á
Flateyri.

Það er verktakafyrirtækið
Eiríkur & Einar Valur ehf. á

Ísafirði sem annast fram-
kvæmdirnar. „Þetta sem ég er
að grafa núna er fyrir húsi
undir ljósamastur og svo þarf
að grafa fyrir lögnum, raf-
magni og vatni. Þetta er þó
nokkur framkvæmd og á að
klárast í haust,“ segir Einar á
meðan hann föndrar við að
grafa upp gamla olíuleiðslu.

Mikil bót mun verða af því
að fá þekjuna steypta og munu
nú löndunarmenn ekki lengur
þurfa að hossast á lyfturum á

ósléttu yfirborði bryggjunnar.
Þó höfnin sé stór kemur iðu-
lega fyrir að nota verði hana
alla þegar tugir báta landa á
sama tíma. Hafnaraðstaða á
Flateyri verður eftir þetta með
því besta sem þekkist enda er
á staðnum flotbryggja og smá-
bátahöfn auk hinnar stóru haf-
skipabryggju þar sem eru þrír
löndunarkranar fyrir smærri
báta. Vatn og rafmagn er með-
fram öllum bryggjuköntum og
aðstaða því til fyrirmyndar.

Magnús Sigurður Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Suðureyrar:Magnús Sigurður Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Suðureyrar:Magnús Sigurður Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Suðureyrar:Magnús Sigurður Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Suðureyrar:Magnús Sigurður Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Suðureyrar:

„Harma þá neikvæðu umfjöll-„Harma þá neikvæðu umfjöll-„Harma þá neikvæðu umfjöll-„Harma þá neikvæðu umfjöll-„Harma þá neikvæðu umfjöll-
un sem skólinn hefur fengið“un sem skólinn hefur fengið“un sem skólinn hefur fengið“un sem skólinn hefur fengið“un sem skólinn hefur fengið“

Ekki eru meiri vandræði við
skólahald í grunnskólanum á
Suðureyri en gengur og gerist
í öðrum skólum að sögn
Magnúsar Sigurðar Jónsson-
ar, skólastjóra. „Ég harma þá
neikvæðu umfjöllun sem ver-
ið hefur um skólann og mót-
mæli því harðlega að hér sitji
fólk aðgerðarlaust ef vanda-
mál koma upp,“ segir Magn-
ús.

Talsverðar deilur hafa stað-
ið um skólahald á Suðureyri
síðustu vikur í kjölfar ákvörð-
unar fræðslunefndar Ísafjarð-
arbæjar þess efnis að flutn-
ingur grunnskólanema milli
skólahverfa verði héðan af
ekki heimill. Þetta mun gert
til þess að framfylgja þeirri
stefnu sveitarfélagsins að
skólar á grunnskólastigi verði
starfandi í öllum byggða-
kjörnum þess, en átta súgfirsk
ungmenni hafa numið við
Grunnskólann á Ísafirði und-
anfarin misseri og umsóknir
um skólavist þar á næsta
skólaári liggja fyrir frá ellefu
nemum til viðbótar. Þótti
fræðslunefndarmönnum slík-
an flótta nemenda frá grunn-
skólanum á Suðureyri líkleg-
an til þess að grafa undan
skólahaldi þar og var því
ákveðið að haga málum á
þennan hátt.

Ekki var tekið fram í bókun
fræðslunefndar hvort þeir átta
súgfirsku nemendur sem þeg-
ar hafa fengið inni við GÍ
fengju að ljúka skólagöngu
sinni á Ísafirði, en í bréfi sem
foreldrum þeirra barst frá GÍ
kom fram að „allir grunn-
skólanemendur til heimilis á
Suðureyri (Súgandafirði) sem
hafa verið skráðir í GÍ eða
hafa sótt um skólavist í GÍ
fyrir næsta skólaár, skuli

sækja skóla á Suðureyri frá
og með næsta skólaári nema
sérstakar ástæður hamli.“

Í grein frá foreldrum barn-
anna er birtist á bb.is telja þeir
fram ástæður þess að þeir óska
þess að börn sín sæki Grunn-
skólann á Ísafirði. Þar segir
m.a: „Ástæða brottflutnings
á sínum tíma var sú að skólinn
hér sinnti ekki þeim skyldum
sem á hann eru lagðar í dag.
Einelti var viðvarandi, kennar-
ar eða starfsmenn skólans
gerðu ekkert í því að koma í
veg fyrir það, sérkennslu
ábótavant. Kennarar töluðu
niður til krakkana og upp-
nefndu þau með orðum eins
og sauður, asni og vitleysing-
ur.“ Bréfið er undirritað af Jóni
Arnari Gestssyni, Burkna
Dómaldssyni, Violettu Mariu
Leskooska og Agneeseke Am-
brozoh.

Magnús S. Jónsson segir
að sér þyki ákvörðun fræðslu-
nefndar um flutning milli
skólahverfa eðlileg, enda hafi
lengi legið fyrir að eitthvað
þessu líkt þyrfti að gera til
þess að skilgreina skólahverf-
in í Ísafjarðarbæ. „Ennfremur
kemur skýrt og greinilega
fram í bréfi GÍ til foreldra
þeirra átta barna er um ræðir,
að flutningur væri heimill
kæmu sérstakar ástæður til.
Eins og fram kemur í  bréfi
þeirra Burkna og Jóns á bb.is,
þá voru sérstakar ástæður fyrir
flutningi þeirra barna til Ísa-
fjarðar á sínum tíma. Því átti
áframhaldandi skólavist fyrir
börnin í GÍ að vera  auðsótt,
þar sem þau höfðu stundað
nám sitt þar síðustu tvö árin.
En þeir, því miður, kjósa hins-
vegar að nota ákvörðun fræð-
slunefndar sem átyllu til þess
að veitast að skólanum á Suð-

ureyri með þessum hætti. Ég
hélt að þeirra mál hefðu verið
leyst fyrir tveimur og þremur
árum, þegar börn þeirra fengu
skólavist í Grunnskólanum á
Ísafirði.”

Magnús segir ekki sitt að
svara því sem kemur fram í
bréfinu. „Þær alhæfingar og
fullyrðingar sem koma þar
fram eiga hinsvegar ekki við
rök að styðjast og ég harma
þær. Að sjálfsögðu koma upp
ýmis vandamál í skólastarfi,
hér líkt og annars staðar, en
þá er mikilvægt að foreldrar
og skólayfirvöld taki saman
höndum um að leysa þau.Gott
samstarf heimilis og skóla er
forsenda þess að vandamál
verði leyst,“ segir Magnús.

Ástæður þess að svo margir
súgfirskir foreldrar kjósa að
senda börn sín til náms á Ísa-
firði segir Magnús vera marg-
þættar og hann hafi ekki feng-
ið skýringar á þeim öllum,
enda hafi ekki verið gerð krafa
um slíkt til þessa. Hann bendir
einnig á að af þeim ellefu
börnum sem sóttu um skóla-
vist á Ísafirði fyrir komandi
vetur sé einn nemandi sem
mun koma til með að sækja
sérdeild og tveir sem eru að
flytja frá Suðureyri. „Jafn-
framt hefur fram komið
ástæða flutnings hjá foreldr-
um fjögurra barna og hún er
sú að sérkennslu á Suðureyri
er ábótavant, að þeirra mati.
Það gefur einnig auga leið að
í svona litlu samfélagi hefur
það mikil áhrif á fólk þegar
umfjöllun um skólann er með
þeim hætti sem hún hefur
verið, samanber bréf Jóns
Arnars og Burkna. Líklega
hafa þeir ekki legið á þessari
skoðun sinni síðan þeir fluttu
börn sín í GÍ og er slíkur mál-

næsta vetur verða í 10. bekk
og þar gætu auknir valmögu-
leikar ráðið einhverju um. Í
kjölfar breyttra áherslna í
grunnskólanámi byggist
skólavist nemenda í níunda
og tíunda bekk æ meir upp á
valfögum og nema þau nú tíu
tímum á viku. Við erum ekki
jafn vel í stakk búin og stærri
skólar til þess að þjónusta
börnin hvað þetta varðar. Ég
hef ekkert legið á þeirri skoð-
un minni að ég tel að betra
væri að nemendur níunda og
tíunda bekkjar á Suðureyri
sæktu sitt nám til Ísafjarðar.
Þá  fengju nemendur  fjöl-
breyttara val og ef til vill yrði
það þeim hvatning til þess að

stunda menntaskólanám á Ísa-
firði þegar þau eru kunnug
félagslífinu þar og jafnöldrum
sínum.“

Magnús vill sem minnst
segja varðandi þær ásakanir
er komið hafa fram á netspjalli
bb.is. „Ég tel það ekki réttan
vettvang til að leysa jafn við-
kvæm mál og skólamál eru.
Ég held að kennarar og starfs-
fólk Grunnskólans á Suður-
eyri vinni af samviskusemi
og trúnaði að velferð barn-
anna.  Meginmarkmiðið með
skólahaldinu er vitaskuld að
börnin séu höfð í fyrirrúmi og
menntun þeirra.“ segir Magn-
ús S. Jónsson, skólastjóri
Grunnskólans á Suðureyri.

flutningur engum skóla til
framdráttar. Mér þykir þó und-
arlegt, ef skólinn hefur jafn
marga ókosti og þeir segja, að
Jón Arnar ætlar að láta yngsta
barn sitt hefja skólagöngu á
Suðureyri næsta haust.

Margt fleira gæti komið til
og valdið þessari aukningu á
flutningum, til dæmis má
nefna að samgöngur milli Ísa-
fjarðar og Súgandafjarðar hafa
batnað til muna á síðustu ár-
um. Tveir nemendur sem
sækja um skólavist á Ísafirði

Magnús Sigurður Jónsson.

bb.is
vestfirskt
dagblað

á netinu!



4 MIÐVIKUDAGUR 24. JÚLÍ 2002

Á ferð á seglskútu umÁ ferð á seglskútu umÁ ferð á seglskútu umÁ ferð á seglskútu umÁ ferð á seglskútu um
Norður-AtlantshafNorður-AtlantshafNorður-AtlantshafNorður-AtlantshafNorður-Atlantshaf

Súðavíkurmærin Ester Ösp Guðjónsdóttir sigldi
snemmsumars um 1.520 sjómílna leið frá Kaupmanna-

höfn til Reykjavíkur með viðkomu í sjávarþorpum í
Danmörku og Noregi og á Hjaltlandseyjum. Farkost-

urinn var finnsk tveggja mastra skúta að nafni Fiia.
Siglingin, sem enn stendur yfir með nýrri áhöfn, er

lokaverkefni tveggja finnskra listaskólanema sem þær
kalla „Nordic messages from the seas“. Markmiðið með

verkefninu er að norræn ungmenni komist í kynni við
hafið og sjávarþorp Norðurlanda milli þess sem þau

skapa listaverk á hafi úti með aðstoð ýmissa miðla
ásamt því að læra þá mætu list að sigla seglskútu.

Ester er ein þriggja vestfirskra stúlkna er voru valdar
til þess að taka þátt í verkefninu. Auk hennar sigla

systurnar Kristjana Sigríður og Borgný Skúladætur frá
Þingeyri við Dýrafjörð með ævintýrafleyinu Fiia.

Enn með salt-Enn með salt-Enn með salt-Enn með salt-Enn með salt-
bragð í munnibragð í munnibragð í munnibragð í munnibragð í munni

Það liggur við að Ester sé
ennþá með saltbragð í munni
þegar hún mætir til viðtals.
Enda er þá ekki liðin heil vika
frá því að hún kvaddi skútuna
Fiia með söknuð í hjarta eftir
rúmlega þriggja vikna veru
þar um borð. Hún segist fyrst
hafa fengið fregnir af sigling-
unni síðla vetrar og ákveðið
að slá til og sækja um þátttöku,
þar sem verkefnið hljómaði
vel í eyrum hennar.

„Það var margt sem kom til
að ég ákvað að sækjast eftir
þátttöku í verkefninu. Ég hef
alltaf fundið mikla tengingu
við hafið og ólst nánast upp á
bryggjunni í Súðavík. Faðir
minn er sjómaður og ég var á
sjó með honum eitt sumarið.
Einnig fannst mér sjálf hug-
myndin áhugaverð. Helsta
ástæðan er þó sú að ferðin
hljómaði eins og ævintýri og
það er ekki á hverjum degi
sem maður fær tækifæri til að
upplifa slíkt“, segir Ester.

Ester sitjandi á aðalbómunni. Lífið um borð var ekki bara
harðræði.

Til þess að sannfæra verk-
efnisstjórana um listræna hæf-
ni sína þurfti hún að skila inn
listaverki sem sýndi tengingu
hennar við hafið. „Ég ákvað
að senda rekaviðarbút frá
Rekavík bak Látur á Horn-
ströndum sem ég hafði málað
og skreytt með öldum og mar-
bendlum.“

ÞrjóskaðistÞrjóskaðistÞrjóskaðistÞrjóskaðistÞrjóskaðist
við sjóveikinnivið sjóveikinnivið sjóveikinnivið sjóveikinnivið sjóveikinni

Þegar umsókn Estarar hafði
verið samþykkt þurfti hún að
útvega sér styrki til ferðarinn-
ar. Zontaklúbburinn Fjörgyn,
Súðavíkurhreppur og Horn-
strandir ehf. studdu rækilega
við bakið á henni svo hún
gæti ferðast með Fiia. „Það
var frábært að fá hjálp frá svo
mörgum, án þeirra hefði ég
einfaldlega ekki komist“, seg-
ir hún. Þegar peningamálin
voru komin á hreint setti Ester
stefnuna á Kaupmannahöfn,
þar sem ný áhöfn átti að taka
við skútunni. „Það fyrsta sem
við gerðum var að skoða skút-
una. Við vorum frædd um

grunnatriði skútusiglinga,
hvernig seglin virka, hvernig
á að hífa þau og taka niður og
hvernig best er að geyma far-
angur í káetunum svo hann
slasi okkur ekki þegar skútan
veltist um í öldugangi.“

Þegar þeirri vinnu var lokið
lögðum við loks af stað í
ferðalagið. Áhöfn Fiia saman-
stóð af Grænlendingi, Dana,
þremur Svíum og þremur
Finnum auk Esterar, en einnig
voru skipuleggjendur verkefn-
isins um borð ásamt stýri-
manni og skipstjóra í fullri
vinnu. „Það kom mér talsvert

Hetjuleg uppstilling. Horft í átt til Íslands.
á óvart að mikill meirihluti
þátttakenda í verkefninu er
kvenkyns. Ég hélt alltaf að
strákar væru meira fyrir segl-
báta og svoleiðis græjur.“

– Fannst þú eitthvað fyrir
sjóveiki þegar komið var á
haf út?

„Ég hafði nú ekki búist við
því að verða sjóveik á ferða-
laginu þar sem ég þykist frek-
ar vön sjóferðum, en fyrstu
tvo dagana voru næstum allir
um borð grænir í framan af
sjóveiki nema skipstjórinn og
stýrimaðurinn. Enginn annar
var undanskilinn og þeim sem
veltingurinn hafði ekki áhrif
á varð bara flökurt af því að
horfa á hina æla. Mér fannst
sjálfri alveg fjarstæðukennt að
ég yrði sjóveik og þrjóskaðist
þess vegna við að viðurkenna
fyrir sjálfri mér að ég væri
slöpp. Ég held jafnvel að það
hafi bjargað mér frá því að
verða veikari en ég varð.

Eftir tvo daga á skútunni
voru hins vegar flestir orðnir
nokkuð sjóaðir og þá gátum
við tekið til við að kynnast
hvert öðru almennilega. Fyr-
stu vikuna notuðum við nán-
ast bara ensku til þess að tjá
okkur. Eftir það blómstruðu
tungumálin og við vorum öll
farin að tala einhvers konar
sambland af Norðurlandamál-
unum.“

Að standa sína pligtAð standa sína pligtAð standa sína pligtAð standa sína pligtAð standa sína pligt

– Hvað aðhöfðust þið svo
þegar komið var af stað?

„Það var mismunandi hvað

hver og einn gerði á skútinni.
Þema þessa leggjar verkefn-
isins var að fylgjast með breyt-
ingunum sem verða þegar far-
ið er úr innhafi og í úthaf. Við
stoppuðum í höfnum á um
tveggja daga fresti og leituð-
umst þá við að kynnast fólkinu
á viðkomandi stað og kanna
viðhorf þess til hafsins og
hvernig hafið hefur haft áhrif
á líf þess. Svo voru krakkarnir
að sinna mismunandi verkefn-
um. Ein stúlkan var allan tím-
ann í því að skrifa ljóð um
okkur og leiðangurinn, einn
teiknaði það sem fyrir augu
bar, einhverjir voru að ljós-
mynda og aðrir héldu viða-
miklar dagbækur. Fólk fylgd-
ist með ákveðnum hlutum um
borð og safnaði heimildum til
þess að skapa listaverk. Af-
rakstur þessarar vinnu má sjá
á sýningu um verkefnið í
Hafnarhúsinu í Reykjavík
sem verður uppi fram á haust.

Svo fór líka mikill tími í að
læra að sigla. Við þurftum að
fylgja mjög strangri áætlun
sem fólst m.a. í því að hvert
okkar tók nokkrar vaktir á
hverjum sólarhring þar sem
við fylgdumst grannt með
skútunni og framgangi sigl-
ingarinnar. Reyndar var það
bara eins og vinna og þar voru
engar afsakanir teknar gildar.
Það gilti einu hvort maður var
sjóveikur, þreyttur, með haus-
verk eða bara illa upplagður,
maður gerir það sem gera þarf
og stendur sína vakt. Það er
ákveðinn agi sem maður þarf

að temja sér úti á sjó og ég er
ekki frá því að það væri gott
fyrir flesta unga Íslendinga
að reyna eitthvað á borð við
þetta. ég veit að ég hafði í það
minnsta gott af þessari reyn-
slu.“

Heilluð af Hjalt-Heilluð af Hjalt-Heilluð af Hjalt-Heilluð af Hjalt-Heilluð af Hjalt-
landseyjumlandseyjumlandseyjumlandseyjumlandseyjum

Ferðalag Fiia yfir Atlants-
hafið gekk yfir heildina litið
vandræðalaust. Þó urðu nokk-
rar tafir þegar halda átti frá
Noregi til Hjaltlandseyja, sem
voru einn viðkomustaða leið-
angursins, vegna slæms veð-
urs á Norðurhafinu. Því þurfti
áhöfnin að sigla milli hafna í
Noregi um nokkurra daga
skeið og bíða þess að óveðrið
gengi niður. En þegar haldið
var aftur af stað tók ekki betra
við því vél skútunnar bilaði.

„Þá var ekki um annað að
ræða en að bíta á jaxlinn, snúa
aftur til Noregs og láta gera
við vélina þar þrátt fyrir að
við hefðum verið búin að sigla
í fleiri tíma í gagnstæða átt.
Allar þessar tafir urðu á end-
anum til þess að við gátum
ekki stoppað nema fjórar
klukkustundir á Hjaltlands-
eyjum, en þar hafði verið fyr-
irhugað að dvelja í heila tvo
daga. Mér þótti leiðinlegt að
geta ekki verið þar lengur, því
ég varð alveg heilluð af eyj-
unum á þeim litla tíma sem
við dvöldum þar. Það voru
mikil viðbrigði að sjá ekta
breskan bæ með gráum stein-
steyptum húsum eftir að hafa
siglt með ströndum Noregs
framhjá þorpum sem saman-
stóðu mestmegnis af pastel-
lituðum sveitahúsum.“

Í bómu yfir ólgusjóÍ bómu yfir ólgusjóÍ bómu yfir ólgusjóÍ bómu yfir ólgusjóÍ bómu yfir ólgusjó
„Á leiðinni til Hjaltlands-

eyja sá ég líka eina mögnuð-

Dolfallnir áhafnarmeðlimir horfa á Heimaey.
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ustu sýn lífs míns til þessa
þegar við sigldum fram hjá
norskum olíuborpalli þegar
tekið var að kvölda. Það er
alveg einstakt að sjá þessar
ljósaborgir standa upp úr auðn
hafsins. Birtan í loftinu olli
því að mér leið hálfpartinn
eins og ég væri að sigla inn í
vísindaskáldsögu. Reyndar
var ekki lítið um svona upp-
lifanir í ferðinni. Mér leið statt
og stöðugt eins og ég væri að
taka þátt í einhverju miklu
ævintýri.

Á leiðinni frá Hjaltlandi til
Færeyja lentum við t.a.m. í
miklu roki og öldugangi þegar
ég átti vakt uppi á dekki. Þetta
var um miðja nótt og kolniða-
myrkur úti, en vegna vindátt-
arinnar þurftum við að rifa
meginseglið og binda það nið-
ur. Það var rosaleg upplifun
að hanga yfir ólgandi hafinu
með báðum höndum í ránni,
reynandi að binda niður seglið
með lappirnar í lausu lofti og
vitandi að það eina sem hélt
mér frá því að detta voru mínar
eigin hendur.

Síðar sama kvöld lá ég svo
sofandi í káetunni minni þar
sem ég átti frívakt. Það var
enn mikill öldugangur og ég
vaknaði við að báturinn gekk
undan mér. Ég var í örfáar
sekúndur stödd í lausu lofti
án þess að átta mig almenni-
lega á því og rétt náði að hugsa
„hvar er koddinn minn?“ áður
en ég skall niður í kojuna aftur,
beint á koddann. Þetta er
ævintýramennska, þetta er ak-
sjón“, segir Ester og brosir.

Tími ævintýrannaTími ævintýrannaTími ævintýrannaTími ævintýrannaTími ævintýranna
er ekki liðinner ekki liðinner ekki liðinner ekki liðinner ekki liðinn

Þrátt fyrir að Ester hafi notið
sjóferðarinnar til hins ýtrasta
og upplifað þar mörg ævintýri
var hún engu að síður fegin
þegar fyrstu merki um heima-
landið tóku að sjást við sjón-
deildarhringinn. „Það var góð

tilfinning þegar ég gerði mér
grein fyrir því að þetta hvíta
sem ég sá við sjónarröndina
var ekki ský heldur Vatna-
jökull“, segir hún. „Ég þrætti
reyndar við hin í áhöfninni
sem héldu því lengi vel fram
að stolt okkar Íslendinga væri
ekkert annað en skýjabakki.
Þegar fólk skreið upp úr káet-
um sínum klukkan átta morg-
uninn eftir lék hins vegar eng-
inn vafi á því að við værum að
nálgast áfangastað. Við blöstu
Mýrdals- og Eyjafjallajökull
í glampandi sólinni og mávar
sveimuðu milli fiskibáta
skammt frá okkur. Þegar ég
leit yfir þetta laust þeirri hugs-
un í mig að ég væri komin
alla leið yfir Atlantshafið á
skútu. Það er ansi stór hugsun
að hafa gert eitthvað á borð
við þetta og mér varð þá ljóst
hversu verðmæt þessi ferð á
eftir að verða mér þegar fram
líða stundir.

Að sigla á tíu hnúta ferð
undir segli með öldurnar fyss-
andi umhverfis mig, vindurinn
blæs, maður horfir á skýin og
hefur eitt andartak ekki minn-
stu hugmynd um hvaða dagur
er eða hvað maður heitir yfir-
leitt. Í stutta stund saman-
stendur umheimurinn af blárri
auðn hvert sem augað lítur og
þá er eins og lífið sé fullkomið,
ævintýri.“

– En heldur þú að verkefnið
eigi eftir að skila einhverju til
hins almenna borgara?

„Fólk getur að sjálfsögðu
farið í Hafnarhúsið og skoðað
hvað við höfðumst að á þess-
um þremur vikum. En ég held
að það mikilvægasta séu
kannski skilaboðin sem við
sendum umheiminum; það er
hægt að upplifa ævintýri þó
að nútíminn hellist óðum yfir
okkur. Það er hægt að taka
skref til baka til þess að upp-
lifa heiminn og finna vindinn
á andlitinu. Það er ennþá
hægt.“

Ester Ösp Guðjónsdóttir.

Óska eftir 2ja herb. íbúð til
leigu, helst á eyrinni á Ísafirði.
Uppl. í síma 849 0113.

Til sölu er 3ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði á mjög góðu verði.
Góð eign til að byrja á. Uppl. í
síma 690 2100.

Til leigu er lítil íbúð á eyrinni á
Ísafirði. Laus frá og með 15.
júlí. Uppl. í síma 896 0542.

Til sölu er lítill Whirlpool ísskáp-
ur, aðeins notaður í 1 ár. Verð
kr. 16 þús. Uppl. í símum 456
4011 og 848 0528.

Til sölu er amerískt, king size
rúm, sófasett og þurrkari. Uppl.
í síma 690 3115.

Til sölu er vandað og gott skrif-
borð. Uppl. í síma 456 8230.

Til sölu er nettur leður hornsófi
ásamt borði. Verð kr. 30.000.
Uppl. í síma 690 7270.

Óska eftir konu til að þrífa
heimahús tvisvar í mánuði.
Uppl. í síma 660 6081.

Frá 1. september er til leigu
stúdíóíbúð að Hlíðarvegi 42 á
Ísafirði. Uppl. í símum 456
3704 og 456 4022.

Til sölu er dökkgrænn Silver
Cross barnavagn með bátalag-
inu. Verð kr. 15.000. Uppl. í
síma 861 4654.

Blár Nokia 6110 GSM-sími
tapaðist fyrir ca. tveimur mán-
uðum. Finnandi vinsamlegast
hafi samband í síma 863 4295
eða 456 4295.

Óska eftir að leigja 1-2ja herb.
húsnæði í Skutulsfirði næsta vet-
ur. Reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í síma
456 2025 eða 869 4787.

Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Engjavegi 17. Leigist frá og
með 1. ágúst. Leiga kr. 30.000.
á mán. Uppl. í síma 867 0397.

Til sölu er Apollo Lux tjaldvagn.
Uppl. í síma 456 5481.

Til sölu er sófaborð, hillusam-
stæða og tölvuborð fyrir lítinn
pening. Uppl. í símum 456
5063 og 866 7012 e. kl. 16.

Til sölu er uppstoppaður refur
og fálki. Uppl. í síma 861 4709.

Til sölu er emaleruð Sóló elda-
vél. Uppl. í síma 855 4100.

Til leigu er 4ra herb. íbúð frá 4.
ágúst nk. Sér inngangur og
geymslur. Vel staðsett. Sann-
gjörn leiga. Upplýsingar í síma
867 5161.

Neðstikaupstaður á ÍsafirðiNeðstikaupstaður á ÍsafirðiNeðstikaupstaður á ÍsafirðiNeðstikaupstaður á ÍsafirðiNeðstikaupstaður á Ísafirði

Gestum fjölgar miðaðGestum fjölgar miðaðGestum fjölgar miðaðGestum fjölgar miðaðGestum fjölgar miðað
við sama tíma í fyrravið sama tíma í fyrravið sama tíma í fyrravið sama tíma í fyrravið sama tíma í fyrra
Talvert fleiri ferðamenn

hafa sótt Byggðasafnið í
Neðstakaupstað á Ísafirði
heim það sem af er júlí en á
sama tíma í fyrra. „Við fund-
um fyrir örlítilli aukningu í
júní, þrátt fyrir að þá hafi engin
skemmtiferðaskip komið til
bæjarins. Það sem af er júlí
hefur verið talsverð aukning

gesta. Sem fyrr virðast Íslend-
ingar vera heldur fleiri en er-
lendir ferðamenn“, segir
Heimir Hansson, safnvörður
í samtali við blaðið.

Greiðasala í Tjörukaffi hef-
ur tekið mikinn kipp í júlí.

„Það var tiltölulega rólegt í
júní, en gestum hefur fjölgað
mikið að undanförnu. Það er

skemmtilegt að segja frá því
að ferðamenn eru mjög
ánægðir, ekki bara með safnið
og kaffihúsið í Neðstakaup-
stað, heldur með Ísafjörð allan
og þá sérstaklega miðbæinn.
Helst kemur það Íslendingum
á óvart hvað allt er í miklum
blóma“, segir Heimir.

Deild 21 innan Vinnuskóla ÍsafjarðarbæjarDeild 21 innan Vinnuskóla ÍsafjarðarbæjarDeild 21 innan Vinnuskóla ÍsafjarðarbæjarDeild 21 innan Vinnuskóla ÍsafjarðarbæjarDeild 21 innan Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar

Ágæt útkoma í umhverf-Ágæt útkoma í umhverf-Ágæt útkoma í umhverf-Ágæt útkoma í umhverf-Ágæt útkoma í umhverf-
ismati hjá fyrirtækjumismati hjá fyrirtækjumismati hjá fyrirtækjumismati hjá fyrirtækjumismati hjá fyrirtækjum
Fyrirtæki í Ísafjarðarbæ

koma ágætlega út úr umhverf-
ismati sem deild 21 innan
vinnuskóla bæjarins gerði í
sumar. Alls var skoðað ytra
umhverfi 70 fyrirtækja í öllum
þéttbýliskjörnum bæjarins og
gerð könnun á innra umhverfi.

„Niðurstöður ytra matsins
komu ágætlega út. Af 70 fyr-
irtækjum voru 21 fyrirtæki
sem fengu engar athugasemd-
ir og voru talin til fyrirmyndar
fyrir Ísafjarðarbæ“, segir í nið-
urstöðu umhverfismatsins.

„Niðurstaða þessa um-
hverfismats er á margan hátt
athyglisverð og gefur ein-
hverja hugmynd um ástand

umhverfismála hjá fyrirtækj-
um í Ísafjarðarbæ. [...] Sú
spurning sem endurspeglar ef
til vill einna best hið raun-
verulega ástand umhverfis-
mála í Ísafjarðarbæ er síðasta
spurningin það sem spurt er
hvort svarandi telji fyrirtæki í
Ísafjarðarbæ eiga við  um-
hverfisvandamál að stríða.
Eins og fram kom áður skipt-
ust svarendur í tvær nánast
hnífjafnar fylkingar og því
greinilega skiptar skoðanir um
þetta mál“, segir í niðurstöðu
matsins.

Í lokaorðum niðurstöðunn-
ar segir: „Það er vissulega
margt sem má betur fara hjá

fyrirtækjum Ísafjarðarbæjar
en einnig margt, ef ekki fleira,
sem við getum verið ánægð
með. Að lokum má nefna að
fljótlega eftir heimsóknina
mátti sjá að fyrirtækin höfðu
mörg hver greinilega vaknað
til umhugsunar eftir fyrri
heimsóknina og á nokkrum
stöðum er búið að setja blóm
við byggingar og hreinsa til á
lóðum. Þessi viðbrögð þurfa
þó ekki að koma á óvart því
að það er oft að fólk verður
samdauna umhverfi sínu og
hættir að taka eftir því sem
mætti betur fara og er því
ánægt þegar einhver bendir á
það sem fara má betur.“

MýrakirkjaMýrakirkjaMýrakirkjaMýrakirkjaMýrakirkja

TónleikarTónleikarTónleikarTónleikarTónleikar
á föstudagá föstudagá föstudagá föstudagá föstudag

Sópransöngkonan Diljá
Sigursveinsdóttir heldur
tónleika í Mýrakirkju í
Dýrafirði á föstudag kl.
21:00 við undirleik Guð-
nýjar Einarsdóttur, organ-
ista.

Mýrakirkja fagnaði 100
ára afmæli árið 1997 og
hafa vandaðir, menningar-
og kirkjulegir viðburðir
verið fastir liðir í sumar-
dagskrá kirkjunar síðan
þá, enda hentar hún vel
fyrir slíka starfsemi þar
sem hljómburður í henni
þykir afar góður og nægt
rými er fyrir áhorfendur.

Aðgangur á tónleikana
er ókeypis, en dagskrá
þeirra samanstendur af
fjölda laga úr ýmsum átt-
um og er þar m.a. að finna
falleg íslensk sönglög sem
flestir ættu að þekkja.
Sóknarnefnd Mýrakirkju
býður alla velkomna.

Sveinbjörn sigraði í  kajakróðriSveinbjörn sigraði í  kajakróðriSveinbjörn sigraði í  kajakróðriSveinbjörn sigraði í  kajakróðriSveinbjörn sigraði í  kajakróðri
SigSigSigSigSiglingadagar við Ísafjarðardjúplingadagar við Ísafjarðardjúplingadagar við Ísafjarðardjúplingadagar við Ísafjarðardjúplingadagar við Ísafjarðardjúp

Sveinbjörn Kristjánsson frá
Bolungarvík sigraði í keppni
í kajakróðri sem haldin var á
Ísafirði á laugardag í tilefni af
siglingadögum sem standa
yfir. Keppnin var mjög spenn-
andi og tók það Sveinbjörn
56 mínútur og 11 sekúndur
að róa tíu kílómetra, en þjálfari
hans, Halldór Sveinbjörnsson,
kom í mark tveimur sekúnd-
um síðar.

Af þeim sem réru styttri
vegalengdina, 6,5 kílómetra,
var Baldur Pétursson frá Flat-
eyri röskastur, réri á 36:24. Þá
sigraði Elísabet Finnbogadótt-

ir í kvennaflokki og réri 6,5
kílómetra á 44 mínútum.
Elísabet var reyndar eina kon-
an sem tók þátt og vilja for-
kólfar kajakíþróttarinnar hvet-
ja vestfirskar valkyrjur til að
snúa sér að kajakróðri.

Um kvöldið gerðu kajak-
menn sér glaðan dag í Tjöru-
húsinu í Neðstakaupstað á Ísa-
firði. Sigurður Rúnar Jónsson,
betur þekktur sem Diddi fiðla,
lék á harmonikku fyrir lúna
en ánægða kajakgarpa og
Rúnar Óli Karlsson, einn
skipuleggjenda siglingadaga,
lék á gítar.

Siglingadögum verður fram
haldið um næstu helgi. Á
föstudag hefst kajaknámskeið
í Reykjanesi í umsjón Hall-
dórs Sveinbjörnssonar og
munu enn nokkur sæti vera
laus. Hægt er að skrá sig hjá
Halldór í síma 894-6125, eða
hjá Pétri síma 893-1791.

Þá má ekki gleyma hinu
rómaða bátaballi í Ögri sem
haldið verður á laugardags-
kvöld. Hljómsveitin Rós mun
þar leika fyrir dansi og að
vanda verður boðið upp á
rabbabaragraut með rjóma í
hléi.

Þrír efstu í kajakróðrinum. F.v. Sveinbjörn Kristjánsson, Halldór Sveinbjörnsson og
Gunnar Tryggvason ásamt Rúnari Óla Karlssyni.



6 MIÐVIKUDAGUR 24. JÚLÍ 2002

Sitja við ritstörf í ver-Sitja við ritstörf í ver-Sitja við ritstörf í ver-Sitja við ritstörf í ver-Sitja við ritstörf í ver-
búð Norðurtangansbúð Norðurtangansbúð Norðurtangansbúð Norðurtangansbúð Norðurtangans
Hjónin Hrafn Jökulsson og Guðrún Eva

Mínervudóttir hafa um nokkurra vikna skeið
dvalið í fornri verbúð á Eyri við Skutulsfjörð

og hyggjast ekki snúa á heimaslóðir í Reykja-
vík fyrr en líða tekur á sumar. Hrafn er kannski

kunnastur fyrir störf sín í fjölmiðlageiranum,
en hann hefur komið víða við á blaðamanns-

ferli sínum, nú síðast á vefmiðlinum Press-
unni.is. Undanfarið hefur hann þó varið mest-
um tíma í þágu skákgyðjunnar, og er að undir-

búa ýmislegt henni til dýrðar. Guðrún Eva er
rithöfundur að atvinnu og hefur gefið út smáar

sögur og stærri sem jafnan hafa hlotið góðar
viðtökur hjá gagnrýnendum jafnt sem lesend-

um. Til Ísafjarðar segjast þau hafa komið til
þess að öðlast frið frá erlinum í höfuðborginni,

og einbeita sér að vinnu sinni án utanaðkom-
andi truflana.

ritverki. Ferill Guðrúnar Evu
hófst þó með öðrum hætti og
óvenjulegri.

„Ég hafði sáralítið gert af
því að skrifa þegar ég byrjaði
á minni fyrstu sögu. Ég fékk
bara einn daginn góða hug-
mynd að sögu og settist í fram-
haldinu niður og skrifaði hana.
Þannig stendur nú á því að ég
get haldið upp á rithöfundar-
afmæli mitt. Þar að auki var
þetta prýðilega tilefni fyrir
Hrafn að töfra fram eina
rjómatertu, enda er hann snill-
ingur í þeirri listgrein.“

Rithöfundarferill Guðrúnar
Evu spannar eitt smásagna-
safn, þrjár skáldsögur, kenn-
slubók (safn heimspekilegra
smásagna fyrir börn) og hálfa
ljóðabók sem verður að teljast
nokkuð góður árangur á að-
eins sjö árum. Nýjasta verk
hennar, „Albúm“, kom út nú
á vordögum, en útgáfa hennar
var einskonar tilraun til upp-
reisnar af hálfu Guðrúnar Evu.

„Ég reyndi að safna liði
meðal höfunda til þess að gefa
út bækur að sumarlagi og
brjóta þannig upp þá hefð að
aðeins megi gefa út bækur
fyrir jólin. Ég endaði reyndar
bara ein á báti, en það er aldrei
að vita hvort að þessi tilraun
eigi eftir að verða fyrsti sprot-
inn í byltingunni. Það myndi í
það minnsta gera bæði bóka-
forlögum og rithöfundum gott
að mínu mati,“ segir Guðrún
Eva. „Albúm“ hefur fengið
ágætar viðtökur þrátt fyrir að
hafa ekki komið út á jólaver-
tíðinni. Bókin hefur sérkenni-
lega uppbyggingu, en í henni
gerir Guðrún Eva ævi ungrar
stúlku skil með stuttum frá-
sögnum. Nýstárleg stílbrigðin
virka vel í bókinni og ættu
flestir að geta haft gaman af
henni.

Skrölt vestur áSkrölt vestur áSkrölt vestur áSkrölt vestur áSkrölt vestur á
skrjóðnum góðaskrjóðnum góðaskrjóðnum góðaskrjóðnum góðaskrjóðnum góða

Meðal þess sem varð til
þess að draga athygli Hrafns
og Guðrúnar Evu að Ísafirði
sem ákjósanlegum sumar-
dvalarstað eru fræðimanna-
íbúðir sem fregnir bárust af
að Ísafjarðarbær ætlaði sér að
starfrækja í vannýttum félags-
legum íbúðum sem eru margar
í sveitarfélaginu. Ekki hefur
hugmyndinni verið komið í
framkvæmd enn þótt prýðileg
sé, þannig að þegar parið hafði
samband við bæjarskrifstof-
una vísaði starfsfólk hennar á
hugmyndasmiðinn Elísabetu
Gunnarsdóttur, arkitekt með
meiru. Hún reyndist hjálp-
semin öll og var meira en lítið
tilbúin að hýsa þau í gamalli
verbúð Norðurtangans sáluga
við Tangagötu.

„Þetta er prýðilegt sumar-
hús,“ segja þau. „Það minnir
reyndar á eyðibýli, en hefur
þess mun meiri sál og sjarma.
Við skröltum hingað vestur á
gamla skrjóðnum á sjómanna-
daginn og sjáum ekki eftir því.
Það er gott að vera á Ísafirði.“

Nota hvert tilefniNota hvert tilefniNota hvert tilefniNota hvert tilefniNota hvert tilefni
til rjómatertugerðartil rjómatertugerðartil rjómatertugerðartil rjómatertugerðartil rjómatertugerðar
Daginn sem viðtalið fór

fram vildi svo skemmtilega
til að Guðrún Eva átti sjö ára
starfsafmæli sem rithöfundur
og var því fulltrúa blaðsins
boðið upp á ljúffenga rjóma-
tertu með tilheyrandi kaffi.
Tæpast er algengt að rithöf-
undar geti tímasett upp á dag
hvenær þeir hófu skriftir því
yfirleitt er um að ræða langa
þróun frá frístundadútli og yfir
í skipulagðari vinnubrögð
sem síðan skila sér í fyrsta

þegar hún kemur út í vetur.
Sjálfur er Hrafn að vinna að
margvíslegum verkefnum í
verbúðinni við Tangagötu.

„Ég er m.a. að undirbúa
vetrarvertíð í skákinni,“ segir
Hrafn, en hann er sem kunn-
ugt er forseti Skákfélagsins
Hróksins, sem kom eins og
stormsveipur og sigraði á Ís-
landsmóti skákfélaga í vor.
Hrókurinn byrjaði í 4. deild
fyrir fjórum árum, vann eina
deild á ári og sigraði með yfir-
burðum í efstu deild í fyrstu
tilraun. Í liði Hróksins voru
heimsfrægir meistarar í bland
við unga og efnilega skák-

menn. Hrafn segir að Hrókur-
inn muni freista þess að verja
Íslandsmeistaratitilinn næsta
vetur. Fyrsta viðureign félags-
ins í haust verður einmitt gegn
Taflfélagi Bolungarvíkur og
Hrafn talar af virðingu um þá
andstæðinga.

„Margir góðir skákmenn
koma af Vestfjörðum og lið
Bolungarvíkur er afar vel
skipað. Í liði þeirra eru harð-
snúnar kempur, þeir eru firna
baráttumenn.“ Þá mun Hrók-
urinn standa að alþjóðlegu
skákmóti á Hótel Selfossi í
haust og verður það sterkasta
mót sem fram hefur farið á

Íslandi í meira en áratug. Með-
al keppenda verða Jóhann
Hjartarson, stigahæsti skák-
maður Norðurlanda, sem ekki
hefur teflt á kappskákarmóti í
fimm ár, Ivan Sokolov og
Predrag Nikolic, en allir eru
þeir svokallaðir „ofurstór-
meistarar“. Þarna verður líka
Luke McShane, yngsti lands-
liðsmaður Breta og fv. heims-
meistari barna, auk fjölda ann-
arra meistara, íslenskra og er-
lendra. „Mótið á Selfossi
verður efalaust bæði skemmti-
legt og spennandi,“ segir
Hrafn.

„Mig langaði að færa skák-

Sagan af sjóreknuSagan af sjóreknuSagan af sjóreknuSagan af sjóreknuSagan af sjóreknu
píanóunumpíanóunumpíanóunumpíanóunumpíanóunum

Ísafjarðardvölina nýtir
Guðrún Eva til þess að vinna
að annarri skáldsögu sem fyr-
irhugað er að komi út síðar á
árinu. Verkið er titlað „Sagan
af sjóreknu píanóunum“, en
höfundurinn fæst ekki til að
ljóstra frekar upp um innihald
hennar né söguþráði, enda erf-
itt að gera heilli skáldsögu
skil í einni setningu. Hrafn
virðist þó kunnugur bókinni
og segir að íslenskir lesendur
megi búast við afbragðs lestri
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ina út fyrir Reykjavík, enda
hefur alþjóðlegt mót aldrei
verið háð á Suðurlandi. Hér
vestra voru hinsvegar haldin
tvö alþjóðlegt mót á níunda
áratugnum. Þau voru skipu-
lögð af Jóhanni Þóri Jónssyni,
þeim mikla skipuleggjanda og
velgjörðarmanni skáklistar-
innar. Ég er að láta mig
dreyma um að skipuleggja al-
þjóðlegt skákmót á Vestfjörð-
um á næsta eða þarnæsta ári,
og auglýsi hér með eftir
áhugasömum samstarfsaðil-
um! Skákmót eru ótrúlega
skemmtileg vítamínsprauta í
mannlífið. Norsku landnem-
arnir tóku með sér taflsett til
Íslands og því má segja að
eiga skáklistin og Íslendingar
hafi átt samleið frá upphafi.
Skákin er þannig skemmti-
legur hluti af þjóðararfi Ís-
lendinga. Við eigum að gæta
arfsins, ekki satt, og ávaxta
hann.“

Hrafn er ekki hættur rit-
störfum, þótt hann segist í
kærkomnu fríi frá blaða-
mennskunni. „Ég er með sitt-
hvað í takinu, meðal annars í
samvinnu við Illuga, bróður
minn. Mig langar að skrifa
ótal bækur, en næsta árið fer
að miklu leyti í þjónustu við
skákgyðjuna.“

FóstursonurFóstursonurFóstursonurFóstursonurFóstursonur
StrandannaStrandannaStrandannaStrandannaStrandanna

Faðir Hrafns, leikskáldið
Jökull Jakobsson (1933-
1978), ætti að vera flestum
Vestfirðingum að góðu kunn-
ur, en hann dvaldi langdvölum
á Ísafirði á áttunda áratug síð-
ustu aldar og sótti þaðan sjó-
inn milli þess sem hann drakk
í sig mannlífið og nýtti til inn-
blásturs í verk sín. Sjálfur er
Hrafn ekki ókunnur Vestfjörð-
um með öllu því hann vann
meðal annars í fiski í Hnífsdal
um nokkurra vikna skeið þeg-
ar hann var á átjánda aldursári.

„Ég bjó á verbúðinni
Heimabæ, sem var þá alræmd-
ur sukkstaður. Reyndar stóð
hún ekki undir væntingum
hvað það varðaði, sem hentaði
mér alveg ágætlega. Tengsl
mín við Vestfjarðakjálkann
eru hinsvegar sterkari norður
á Ströndum, enda var ég mörg
sumur vinnudrengur hjá
sómafólkinu Guðmundi
bónda Jónssyni í Stóru-Ávík
og Huldu Kjörenberg. Ég er
þakklátur fyrir þá lífsreynslu
að hafa kynnst lífsbaráttunni
á Ströndum og fólkinu þar.
Ég naut líka þeirra forréttinda
að vera nokkra hríð með Krist-
ni Drangajarli og hans fólki á
Seljanesi og Dröngum. Þaðan
á ég minningar sem mér þykir
vænt um.“

– Nú hafa skoðanir þínar
oft vegið þungt í þjóðmála-
umræðunni. Hefur þú myndað
þér einhverjar sérstakar skoð-
anir á bæjarpólitík í Ísafjarð-
arbæ á þeim stutta tíma sem
þið hafið dvalið hér?

„Nei, ekki get ég sagt það.
Ég fylgdist með bæjarstjórn-
arkosningunum og tók eftir
að hér voru jafnmargir fram-
boðslistar og í höfuðborginni,
sem bendir vissulega til að
hér séu margir sem láta sig
pólitík varða. Það er jákvætt,
því mér finnst að allir eigi að
hafa áhuga á pólitík.“ Þó
Hrafn sé ekki kunnugur bæjar-
fulltrúum á Ísafirði styður
hann eindregið launahækkun
til þeirra, sem nokkuð hefur
verið deilt um að undanförnu.

„Ég sá í blaðinu ykkar að
einhverjir voru að kvarta yfir
því að laun bæjarfulltrúanna
hefðu verið hækkuð. Þau voru
hinsvegar ákaflega lítilfjörleg
og mér finnst sjálfsagt að fólk
fái laun fyrir störf í þágu sam-
félagsins. Svo hafa nú margir
ísfirskir stjórnmálamenn náð
langt á landsvísu, og sjálfsagt
að halda uppeldisstarfinu
áfram,“ segir Hrafn og minnir
á að Ísafjörður hafi áður og
fyrrum verið pólitískur suðu-
pottur.

Rabbað í SamkaupumRabbað í SamkaupumRabbað í SamkaupumRabbað í SamkaupumRabbað í Samkaupum
Milli þess sem hjónin skrifa

og skipuleggja hafa þau verið
dugleg að kynna sér Ísafjörð
og næsta nágrenni. Sundferðir
og fjallgöngur hafa ofan af
fyrir þeim auk þess sem bíl-
ferðir til nágrannabæjanna eru
tíðar.

– Hvernig hefur ykkur svo
líkað vistin á Vestfjörðum það
sem af er?

„Ljómandi vel. Hér er feg-
urð og friður, gott mannlíf og
blómleg menning. Einn dag-
inn var hægt að velja milli
þess að fara á opnun listsýn-
ingar eða horfa á kraftakarla
leika listir sínar úti á götu, og
skömmu síðar voru þúsund
harmóníkuspilarar búnir að
leggja undir sig bæinn. Svo er
gaman að rölta um bæinn, fara
niður í fjöru eða upp í fjall,“
segir Guðrún Eva.

Og þeim hefur verið vel tek-
ið af heimamönnum?

„Jú, sannarlega. Hér býr
hressilegt og skemmtilegt
fólk, og ég lendi reglulega á
kjaftatörn í sundlauginni,
bókasafninu eða í Samkaup-
um. Ég hef ekki fundið annað
en við farfuglarnir að sunnan
séum meira en velkomin,“
segir Hrafn og skötuhjúin
kveðja og halda áfram vinnu
sinni við ódauðleg meistara-
verk og skipulagningu stór-
meistaramóta.

Meistaramót Golfklúbbs Ísafjarðar 2002Meistaramót Golfklúbbs Ísafjarðar 2002Meistaramót Golfklúbbs Ísafjarðar 2002Meistaramót Golfklúbbs Ísafjarðar 2002Meistaramót Golfklúbbs Ísafjarðar 2002

Magnús Gautur og AnnaMagnús Gautur og AnnaMagnús Gautur og AnnaMagnús Gautur og AnnaMagnús Gautur og Anna
Ragnheiður klúbbmeistararRagnheiður klúbbmeistararRagnheiður klúbbmeistararRagnheiður klúbbmeistararRagnheiður klúbbmeistarar
Meistaramót Golfklúbbs

Ísafjarðar var haldið um
helgina. Keppt var í þremur
karlaflokkum, kvenna- og
unglingaflokki. Í 1. flokki
karla sigraði Magnús Gautur
Gíslason, en hann sló alls
314 högg á mótinu. Næstir
komu Þorsteinn Örn Gests-
son með 317 högg og Hákon

Hermannsson með 321 högg,
en sá síðastnefndi afrekaði að
fara holu í höggi á 15. braut.

Í öðrum flokki karla sigraði
Ingi Magnfreðsson á 341
höggi, en Gunnar Sigurðsson
og Óli Reynir Ingimarsson
komu næstir með 346 og 353
högg. Þá var Jakob Ólafur
Tryggvason efstur kylfinga í

3. flokki, sló alls 373 högg á
mótinu. Gunnar Þór Helgason
varð í öðru sæti á 382 höggum,
en Finnur Magnússon í því
þriðja með 384 högg.

Anna Ragnheiður Grétars-
dóttir varð hlutskörpust
kvenna, fór hringina á 185
höggum, en Kolbrún Bene-
diktsdóttir varð önnur með

210 högg og Margrét Ólafs-
dóttir í þriðja sæti með 237
högg.

Í unglingaflokki sigraði
Sigurður Fannar Grétarsson
með yfirburðum, sló 161
högg, en næstir komu Loftur
G. Jóhannesson með 183
högg og Magnús H. Guð-
mundsson með 189 högg.

Meistaramót Golfklúbbs Bolungarvíkur 2002Meistaramót Golfklúbbs Bolungarvíkur 2002Meistaramót Golfklúbbs Bolungarvíkur 2002Meistaramót Golfklúbbs Bolungarvíkur 2002Meistaramót Golfklúbbs Bolungarvíkur 2002

Bjarni og Guðrún sigruðuBjarni og Guðrún sigruðuBjarni og Guðrún sigruðuBjarni og Guðrún sigruðuBjarni og Guðrún sigruðu
Bjarni Pétursson og Guð-

rún D. Guðmundsdóttir sigr-
uðu á meistaramóti Golf-
klúbbs Bolungarvíkur sem
haldið var um helgina. Leik-
nar voru 36 holur í tveimur
flokkum karla, en 18 holur í
kvenna- og unglingaflokki.

Bjarni var með átta högga
forskot á Birgi Olgeirsson
sem kom næstur í 1. flokki
karla eða 163 högg á móti
171 höggi hjá Birgir, en
þriðji varð Unnsteinn Sigur-
jónsson á 175 högum. Í 2.
flokki karla sigraði Guð-
mundur Ó. Reynisson á 196
höggum, annar varð Jóhann
Þór Ævarsson á 199 höggum

og Jón Þorgeir Einarsson varð
þriðji á 200 höggum.

Guðrún sigraði í kvenna-
flokki á 134 höggum en þar

voru leiknar 18 holur. Valdís
Hrólfsdóttir varð önnur á 138
höggum og Fjóla Bjarnadóttir
varð þriðja á 149 höggum. Þá

sigraði Hafsteinn Þór Jó-
hannsson í flokki unglinga
á 114 höggum.

Verðlaunahafar á mótinu. Ljósmynd: Baldur Smári Einarsson.

Bílstjóri óskastBílstjóri óskastBílstjóri óskastBílstjóri óskastBílstjóri óskast
Bílstjóri með meiraprófsréttindi óskast til

afleysinga í einn mánuð.
Upplýsingar gefur Ragnar í símum 892

0660 og 456 4710.

Samkomuhúsið á ReykhólumSamkomuhúsið á ReykhólumSamkomuhúsið á ReykhólumSamkomuhúsið á ReykhólumSamkomuhúsið á Reykhólum

Hlunnindasýning opnuðHlunnindasýning opnuðHlunnindasýning opnuðHlunnindasýning opnuðHlunnindasýning opnuð
Hlunnindasýning verður

formlega opnuð í samkomu-
húsinu á Reykhólum nk.
laugardag, 27. júlí kl. 14:00.

Á sýningunni verður nýt-
ing sels gerð góð skil sem
og nýting æðarfugls og sex
tegunda sjófugla. Þá eru á
sýningunni, myndir og upp-
settir hlutir og er allur skýr-
ingartexti bæði á íslensku
og ensku auk þess sem sér-
stakt barnahorn hefur verið
sett upp. Í frétt frá Reyk-
hólahreppi segir að með sýn-
ingunni sé stigið skref í þá

átt að auka menningartengda
ferðaþjónustu á landsbyggð-
inni.

„Höfuðbólið Reykhólar í
Austur-Barðastrandarsýslu er
viðurkennt sem mikil hlunn-
indajörð. Þar sátu höfðingjar
til forna og höfðu um sig hirð
mikla. Væringar voru tíðar
með mönnum og því oft gott
að ekki var langt að leita fanga
til matar fyrir heimilisfólk og
gesti. Breiðafjörðurinn var og
er mikil matarkista. Eyjarnar
á Breiðafirði og sjórinn þóttu
gefa vel, bæði af fugli og

fiski,“ segir í frétt frá hreppn-
um um þema sýningarinnar.

Að uppsetningu hlunninda-
sýningarinnar stóðu þau Sig-
rún Kristjánsdóttir, þjóðfræð-
ingur, Finnur Arnar Arnarson,
leikmyndasmiður og Þórarinn
Blöndal, myndlistarmaður,
auk heimamanna sem smíð-
uðu og máluðu og unnu að
útvegun muna. Sýningin verð-
ur opin alla daga frá kl. 13-18
til 15. ágúst. Eftir þann tíma
verður opnunartíminn styttur.

„Það er tilvalið að skreppa í
helgarferð til Reykhóla sem

er aðeins í rúmlega 200 km
fjarlægð frá Reykjavík,
skoða þessa fögru sveit, þar
sem landslag er afar fjöl-
breytt. Gista í tjaldi eða á
gistiheimili, fara í sund og
heita potta, nota sér göngu-
leiðir sem búið er að merkja
í nágrenninu, skoða hlunn-
indasýninguna og enda svo
með góðum kvöldverði í
Bjarkalundi, þar sem einnig
er hægt að gista,“ segir í
frétt frá Reykhólahreppi.

BjarBjarBjarBjarBjarnabúðarmótið í golfinabúðarmótið í golfinabúðarmótið í golfinabúðarmótið í golfinabúðarmótið í golfi

punkta, en Unnsteinn Sigur-
jónsson varð annar með 39
punkta. Þá hlaut Páll Guð-
mundsson 38 punkta.

Hólmfríður Einarsdóttir
þótti kvenna best enda hlaut
hún 32 punkta. Margrét Ólafs-
dóttir varð önnur með 31

Bjarnabúðarmótið í golfi
fór fram á Syðridalsvelli í
Bolungarvík á sunnudag.
Alls mætu tæplega 30 kylf-
ingar til leiks og léku 18
holur með punktakeppnis-
formi. Þorleifur Ingólfsson
sigraði á mótinu, hlaut 40

Á þriðja tug kylf-Á þriðja tug kylf-Á þriðja tug kylf-Á þriðja tug kylf-Á þriðja tug kylf-
inga tóku þáttinga tóku þáttinga tóku þáttinga tóku þáttinga tóku þátt

punkt, en Anna Ragnheiður
Grétarsdóttir þriðja með 30
punkta. Þá sigraði Sigurður
Fannar Grétarsson í unglinga-
flokki og hlaut hann 28 punkta.

Að venju voru veitt verð-
laun fyrir lengsta pútt á 9.
flöt, en að auki voru veitt

nándarverðlaun á 12. og 14.
holu. Jón Þorgeir Einarsson
átti það teighögg sem næst
fór 12. holu, en bolti Önnu
Ragnheiðar lenti næst 14.
holu. Unnsteinn Sigurjóns-
son átti svo lengsta púttið á
9. flöt.

Verðlaunahafar á mótinu.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Þú skalt á Suðureyri!Þú skalt á Suðureyri!Þú skalt á Suðureyri!Þú skalt á Suðureyri!Þú skalt á Suðureyri! NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Ætlar þú áÆtlar þú áÆtlar þú áÆtlar þú áÆtlar þú á
útihátíð umútihátíð umútihátíð umútihátíð umútihátíð um
verslunarmanna-verslunarmanna-verslunarmanna-verslunarmanna-verslunarmanna-
helgina?helgina?helgina?helgina?helgina?
Alls svöruðu 444.
Já sögðu 56 eða 12,61%
Nei sögðu 346 eða 77,93%
Óvíst sögðu
42 eða 9,46%

Niðurstöður mælinga ogNiðurstöður mælinga ogNiðurstöður mælinga ogNiðurstöður mælinga ogNiðurstöður mælinga og
þakkir til hjúkrunarfræðingaþakkir til hjúkrunarfræðingaþakkir til hjúkrunarfræðingaþakkir til hjúkrunarfræðingaþakkir til hjúkrunarfræðinga

Jóhann Kárason, formaður Félags
hjartasjúklinga á Vestfjörðum skrifar

,,Góður göngutúr
í sumarblíðunni
hressir alla og kætir“

Laugardaginn 8. júní s.l. var
boðið upp á mælingu á blóð-
þrýstingi og blóðfitum (heild-
arkólesteróli) ásamt útreikn-
ingi á líkamsþyngdarstuðli, á
heilsugæslustöð Heilbrigðis-
stofnunar Ísafjarðarbæjar. Var
mælingin í boði Félags hjarta-
sjúklinga á Vestfjörðum í til-
efni aðalfundar félagsins, í
samvinnu við Landssamtök
hjartasjúklinga og SÍBS.

Fyrir hönd ofangreindra að-
ila vil ég þakka þeim sjö hjúkr-
unarfræðingum er stóðu að
mælingunum en framkvæmd
þeirra og fyrirkomulag tókust
með miklum ágætum. Einnig
vil ég þakka fyrir þá góðu að-
stöðu sem við fengum á
heilsugæslustöðinni. Sam-
skonar mælingar hafa farið

fram víða um landið en er það
mál manna að sjaldan hafi jafn
vel tekist til og nú.

Niðurstöður úr þessum
mælingum liggja nú fyrir. Rétt
er að geta þess að niðurstöður
mælinganna voru á engann
hátt persónugreinanlegar. Á
þeim fjórum klukkutímum
sem mælingarnar stóðu yfir
komu alls 103 gestir. 72 konur
og 31 karl, á aldrinum 21 til
88 ára. Meðalaldur var 52 ár.
Þegar á heildina er litið má
segja að mælingarnar á blóð-
þrýstingi og kólesteróli hafi
komið vel út. Efri mörk blóð-
þrýstings voru að meðaltali
126.5 mmHg og neðri mörkin
77 mmHg.  Æskilegt er að
vera sem næst 120 mmHg í
efri mörkum og 80 mmHg í

þeim neðri. Gildið á heildar-
kólesteróli var að meðaltali
4.93 mmol/L en æskilegt er
að vera undir 5 – 5.5 mmol/L.
Þegar skoðaður er munur milli
kynja kemur í ljós að karlarnir
voru að jafnaði með hærri
blóðþrýsting en konurnar með
hærri gildi á kólesteróli.

Af þeim 103 sem voru
mældir greindust tæp 13 %
með háþrýsting en einungis
ein þeirra reyndist vera ný
greining.  59 % gestanna
reyndust vera með heildarkól-
esteról undir 5 mmol/L, 27 %
með 5 – 6 mmol/L og 14 %
með yfir 6 mmol/L. Hjá sam-
tals 10 einstaklingum var um
áður óþekkta hækkun á kól-
esteróli að ræða. Þessi góða
útkoma á gildum blóðþrýst-

ings og kólesteróls gæti að
einhverju leiti falist í því að
rétt tæpur helmingur gestanna
notaði að jafnaði blóðþrýst-
ings- og / eða blóðfitulækk-
andi lyf.

Niðurstöður útreikninga á
líkamsþyngdarstuðli (BMI)
voru ekki eins jákvæðar. Þar
reyndust fæstir vera í kjör-
þyngd eða samtals 24 %.  43
% gestanna flokkuðust í of-
þyngd og 33 % áttu við offitu
að stríða. Algengara var að
karlar væru í ofþyngd á meðan
konurnar reyndust í fleiri til-
vikum vera ýmist í kjörþyngd
eða með offitu.

Ég vil nota hér tækifærið
þakka fyrir góða þátttöku í
mælingunum og hvetja fólk
til þess að nota sumarið til að

huga að heilsunni. Góður
göngutúr í sumarblíðunni
hressir alla og kætir og styrkir
hjarta- og æðakerfið. Auk þess
vil ég benda á blóðþrýstings-
mælingu og ráðgjöf hjúkrun-
arfræðings á heilsugæslustöð-
inni, fyrsta mánudag hvers
mánaðar, milli kl. 17 og 19,
öllum að kostnaðarlausu.
Vegna verslunarmannahelgar-
innar verður næsta mæling 12.
ágúst n.k.

Að lokum vil ég óska þeim
níu hjúkrunarfræðingum er út-
skrifuðust frá Háskólanum á
Akureyri í Ísafjarðarkirkju
þann 17. júní s.l. hjartanlega

til hamingju og óska þeim vel-
farnaðar í starfi. Það er
ánægjulegt til þess að vita að
þær hafi allar átt þess kost að
starfa hér í byggðarlaginu.
Skemmtileg tilviljun að það
skildi einmitt vera Ísfirðing-
urinn Þórarinn Sigurðsson
deildarforseti heilbrigðis-
deildar HA, er lengi átti heima
hér, sem brautskráði þær við
hátíðlega athöfn.

Varðveit hjarta þitt því þar
er uppspretta lífs þíns !

Fyrir hönd Félags hjarta-
sjúklinga á Vestfjörðum,
Landssamtaka hjartasjúkl-
inga. Jóhann Kárason.

Sveitarstjórnir eru sá þáttur stjórnsýslunnar sem gjarnan er talað um í sömu
andránni og nauðsyn þess að færa ákvaraðanatöku nær íbúum sveitarfélaganna.
Nú er svo komið að sveitarstjórnir bera ábyrgð á rekstri grunnskóla eftir að sá
verkþáttur var fluttur frá til þeirra frá ríkinu. Ýmislegt hefur verið rætt um þann
tilflutning enda mátti öllum vera ljós sú staðreynd að sveitarfélög á Íslandi eru
mjög misjöfn að gerð. Íbúafjöldi þeirra er frá nokkrum tugum til þess að telja á
annað hundrað þúsund. Á Vestfjörðum er nú svo komið að heildarfjöldi íbúa nær
ekki átta þúsundum. Enn eru sveitarfélögin þar þó 11 talsins.
Ísafjarðarbær er hið fjölmennasta og tekur til svæðis sem áður
taldi þegar mest lét 11 sveitarfélög. Fyrir sameiningu 1996 voru
þau þó aðeins sex. Snæfjallahreppur hafði áður sameinast Ísa-
fjarðarkauspstað og Auðkúluhreppur sömuleiðis Þingeyrarhreppi. Enn fyrr hafði
Eyrarhreppur sameinast Ísafirði og Grunnavíkurhreppur Snæfjallahreppi og síð-
ar var eyðihreppurinn Sléttuhreppur lagður undir Ísafjörð.

Hvað hefur þessi þróun að gera með flutning grunnskólanas til sveitarfélaganna?
Svarið er einfalt. Til þess að vera fær um taka að sér verkefni þurfa sveitarfélögin
að hafa burði og getu til þess að ráða fram úr vandamálum og viðfangsefnum sem
upp koma. Krafa íbúa til þjónustu grunnskólans hefur heldur vaxið við flutninginn.
Deilur þær sem nú eru uppi sýnast glöggt dæmi um það. Foreldrar barna á Suður-
eyri sætta sig ekki við þá ákvörðun skólayfirvalda í Ísafjarðarbæ að grunnskólabörn

þar eigi að sækja skólann á Suðureyri og megi því ekki sækja grunnskólann á
Ísafirði. Sú ákvörðun að gera grunnskólanemendum á Suðureyri skylt að sækja
skólann þar er að mörgu leyti skiljanleg. Meðan grunnskóla er haldið uppi þar er
það eðlileg tilætlun sveitarstjórnar að grunnskólanemendur á Suðureyri sæki
skólann á staðnum. En af hverju nú? Ef litið er til þess að átta börn þaðan hafa sótt
skólann á Ísafirði undanfarin ár verður þessi tilskipan eftitektarverð. Ekki er að
sjá að neitt hafi breyst nema ef vera skyldi að aukin ásókn nemenda frá Suðureyri

sé í Grunnskólann á Ísafirði. Nú munu vera átján Suðureyrarbörn
sem óska grunnskólagöngu á Ísafirði.

Tvennt vekur sérstaka athygli. Hið fyrra er að skólastjórinn
á Suðureyri virðist koma af fjöllum. Hið síðara er er fullyrðing

þeirra foreldra sem nú lýsa óánægju sinni með breytt fyrirkomulag. Þau segja
fullum fetum að ekki sé tekið á einelti í grunnskólanum á Suðureyri. Einelti er nú
orðið viðurkennt vandamál og enn fremur talið hafa áhrif til framtíðar á þau börn
sem fyrir því verða. Sérfræðingar telja að taka þurfi á þessu mikla vandamáli
strax og af fullri alvöru. Hvað sem öðru líður er brýnt að skólayfirvöld upplýsi
hvað er á ferðinni og  skýr svör fáist við því hvort ekki skuli ríkja jafnræði með
nemendum grunnskóla í Ísafjarðarbæ óháð búsetu.

Fullyrðing stendur gegn fullyrðingu, en með hag grunnskólans og nemenda
hans að leiðarljósi verður að upplýsa málið.

Ögurballið haldið um helginaÖgurballið haldið um helginaÖgurballið haldið um helginaÖgurballið haldið um helginaÖgurballið haldið um helgina

Hið árlega Ögurball verður
haldið á laugardag. Böll þessi
hafa ætíð þótt nokkuð sérstök,
ekki síst fyrir þær sakir að
ballgestir fá rabbabaragraut
með rjóma á miðjum dansleik.

Að sögn Leifs Halldórsson-
ar, annars tveggja skipuleggj-
enda dansleiksins, er það hús-
freyjan í Ögri, María Guðröð-
ardóttir, sem eldar grautinn.

„Það munu allir fá góðan
skammt af graut á ballinu“,
segir Leifur.

Undanfarin ár hefur hefð
skapast fyrir því að menn sigli
að Ögri og leggi þar bátum
sínum. Skipuleggjendur dans-
leiksins vona að sem flestir
sjá sér fært að sigla, því bátar
á legufæri gefa Ögri skemmti-
legan blæ. Að þessu sinni
munu Þórunn og Halli leika
fyrir dansi í samkomuhúsinu
í Ögri.

Um 200 manns mættu á
ballið í fyrra og er búist við
svipaðri aðsókn í ár.

Boðið upp áBoðið upp áBoðið upp áBoðið upp áBoðið upp á
rabbabara-rabbabara-rabbabara-rabbabara-rabbabara-

graut og rjómagraut og rjómagraut og rjómagraut og rjómagraut og rjóma

Ögur við Ísafjarðardjúp.

Júlíus Geirmundssyni
kom til hafnar á Ísafirði á
mánudag með um 230
tonn af afurðum eftir 24
daga að veiðum á Hamp-
iðjutorginu.

Verðmæti aflans, sem
samanstendur að mestu af
grálúðu, er 60 milljónir
króna. Skipstjóri í veiði-
ferðinni var Ómar Ellerts-
son. Áætlað er að Júlíus
haldi aftur til veiða á föstu-
dag.

Andey kom til hafnar í
Súðavík á sunnudag með
33 tonn af rækju og Fram-
nesið kom á mánudag með
um 38 tonn.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Júlíus meðJúlíus meðJúlíus meðJúlíus meðJúlíus með
60 milljón60 milljón60 milljón60 milljón60 milljón
króna afla-króna afla-króna afla-króna afla-króna afla-
verðmætiverðmætiverðmætiverðmætiverðmæti
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Þorsteinn Másson, vélstjóriÞorsteinn Másson, vélstjóriÞorsteinn Másson, vélstjóriÞorsteinn Másson, vélstjóriÞorsteinn Másson, vélstjóri

Hundrað hestafla gumpurHundrað hestafla gumpurHundrað hestafla gumpurHundrað hestafla gumpurHundrað hestafla gumpur
„Þetta Benz merki fékk

ég mér undir áhrifum áfeng-
is veturinn 1998, þegar lista-
smiðstöð Andrúms var enn
við lýði í Hlíðarskjólshús-
inu sælla minninga. Þannig
var að ég var eitthvað að
sniglast í kringum fólk sem
var að fá sér húðflúr og lista-
konan Gugga, sem hafði
málaraaðstöðu í húsinu,

vildi endilega fá að prófa tattó-
græjurnar. Ég bauð mig fram
eins og sannur herramaður og
valdi Benz merkið vegna þess
að ég hef alltaf verið dyggur
aðdáandi bifreiða af þeirri
gerð. Þegar ég tók þátt í Djúpu
lauginni á Skjá einum nokkru
síðar fékk alþjóð síðan að sjá
tattóið og ég var í langan tíma
eftir þekktur sem „strákurinn

með benz merkið á rassinum“
meðal fólks sem vissi ekki
hvað ég hét.

Ég sé lítið eftir því að hafa
fengið mér þetta húðflúr,
finnst það reyndar fínt og svo
er það líka á þannig stað að ég
þarf sjaldan að horfa á það
sjálfur. Ég myndi hinsvegar
aldrei gera þetta í dag, orðinn
eldri og reyndari maður“

Flúraðir ÍsfirðingarFlúraðir ÍsfirðingarFlúraðir ÍsfirðingarFlúraðir ÍsfirðingarFlúraðir ÍsfirðingarFFFFFlllllúúúúúrrrrraaaaaðððððiiiiirrrrr Ísfirðingar Ísfirðingar Ísfirðingar Ísfirðingar Ísfirðingar
Undanfarin ár og

áratugi hefur sá forni
ættbálkasiður að skreyta

hörund sitt varanlega
með aðstoð nála og bleks

farið sigurför um hinn
vestræna heim og skarta

sífellt fleiri borgarar
einhverskonar táknum á

furðulegustu stöðum á
líkamanum, sér og öðrum
til yndisauka. Húðflúr eru

ekki lengur aðeins fyrir
siglda sjóara, mótor-

hjólatöffara og indíána,
heldur má finna þau meðal

fólks af öllum stéttum og
stigum þjóðfélagsins og

gildir þá einu hvort rætt er
um húsmæður á besta
aldri eða bankastjóra.

Ísfirðingar eru ekki síður
glysgjarnir en aðrir. Með

þá staðreynd í huga fór
blaðið á stúfana og fékk að
skoða nokkur athyglisverð
húðflúr sem ýmsir bæjar-
búar hafa komið sér upp.

Lárus Daníelsson, kraftakappiLárus Daníelsson, kraftakappiLárus Daníelsson, kraftakappiLárus Daníelsson, kraftakappiLárus Daníelsson, kraftakappi

Öl er aldrei bölÖl er aldrei bölÖl er aldrei bölÖl er aldrei bölÖl er aldrei böl
„Ég fékk mér þetta húð-

flúr fyrir nokkrum árum síð-
an og hef ósjaldan kneyft
frían mjöð eftir það, enda
er þetta fyrirtaks auglýsing
fyrir Egils öl og varanleg í
þokkabót.

Þannig var að umboðs-
maður Egils á Ísafirði var á
þeim tíma Rúnar nokkur
Rafnsson, sem starfaði líka
með mér í Sjallanum. Ég
spurði hann eitt sinn af rælni
hvort að hann gæfi mér ekki
kassa af bjór ef ég tattóver-
aði Egils lógóið á kálfann á
mér og hann tók því furðu
vel og sagðist til í tuskið.
Ég hafði nú bara verið að
grínast við hann, en fyrst

hann sór að standa við
samninginn vildi ég ekki
minni maður vera og
ákvað að slá bara til.
Kassann fékk ég vita-
skuld og síðan þá hefur
mér nokkrum sinnum
tekist að sníkja fríar Egils
vörur út á húðflúrið.

Ég sé ekki vitund eftir
að hafa látið tattóvera
lógóið á legginn á mér,
ég hugsa að ég drekki nú
bjór þegar ég verð eldri
og Egils gerðin er í miklu
uppáhaldi hjá mér.“

Ísak Benjamínsson, kerfisstjóriÍsak Benjamínsson, kerfisstjóriÍsak Benjamínsson, kerfisstjóriÍsak Benjamínsson, kerfisstjóriÍsak Benjamínsson, kerfisstjóri

Hentar vel tilHentar vel tilHentar vel tilHentar vel tilHentar vel til
ýmissa athafnaýmissa athafnaýmissa athafnaýmissa athafnaýmissa athafna

tattó á þessum stað
og ég kvaldist mik-
ið meðan húðflúr-
arinn lauk sér af. Ég
nenni ekkert að
velta mér upp úr
fortíðinni og sé
þess vegna lítið eft-
ir þessu. Svo finnst
mér líka bara flott að sjá
þetta í speglinum þegar ég

er búinn í sturtu, flúrið er
eiginlega orðið hluti af mér.“

„Þetta húðflúr er þannig
tilkomið að ég sat við
drykkju ásamt félaga mín-
um og horfði á meðan á
kvikmyndina „Mars at-
tacks“, en í henni ganga ill-
skeyttar geimverur um og
tuldra „I come in peace“
milli þess sem þær skjóta
jarðarbúa með geislabyss-
um. Okkur félögunum
fannst þetta eitthvað sniðugt
og eltum stelpur niðri í bæ
síðar um kvöldið með þess-
um sömu orðum, án nokk-
urs árangurs reyndar. Þetta

sat í mér og nokkrum árum
síðar fékk ég vin minn til þess
að tattóvera þessa setningu
rétt neðan við mittið á mér.
Tattóið hefur vakið nokkra at-
hygli síðan þá og fyrst eftir að
ég fékk það voru allir voða
forvitnir að vita hvað stæði
þarna. Ég hélt því lengi fram
að það þyrfti að koma með
mér upp í rúm til þess að kom-
ast í raun um það, en þar sem
ég er ráðsettur maður þessa
dagana get ég varla haldið því
áfram.

Það er sérlega sárt að fá sér Sigurvin Samúelsson, beitningamaðurSigurvin Samúelsson, beitningamaðurSigurvin Samúelsson, beitningamaðurSigurvin Samúelsson, beitningamaðurSigurvin Samúelsson, beitningamaður

Hentug aðferð til aðHentug aðferð til aðHentug aðferð til aðHentug aðferð til aðHentug aðferð til að
muna börnin heitamuna börnin heitamuna börnin heitamuna börnin heitamuna börnin heita
„Ég lét tattóvera nöfn

barnanna minna á hand-
legginn fyrst og fremst til
þess að undirstrika hve vænt
mér þykir um hvert og eitt
þeirra, þó ég segi stundum í
gríni að þetta sé til þess að
muna hvenær grislingarnir
eiga afmæli og hvað þau
heita. Það vantar reyndar
tvö nöfn þarna á, því ég hef
eignast tvær stelpur síðan,
en ég á von á því að ég bæti
þeim þarna á fyrr en síðar
því ekki þykir mér minna
vænt um þær.

Ég hef alltaf verið mikill
áhugamaður um húðflúr og
er með ein sjö slík dreifð
um líkamann. Það fyrsta
fékk ég í jólagjöf frá kon-
unni minni árið 1995.“

Heiðrún Björnsdóttir, sjúkraliðiHeiðrún Björnsdóttir, sjúkraliðiHeiðrún Björnsdóttir, sjúkraliðiHeiðrún Björnsdóttir, sjúkraliðiHeiðrún Björnsdóttir, sjúkraliði

Gamall draumur rættistGamall draumur rættistGamall draumur rættistGamall draumur rættistGamall draumur rættist
„Ég var komin á fimm-

tugsaldurinn þegar ég fékk
mér mitt fyrsta og eina húð-
flúr. Árið 1993 var ég stödd
í Newcastle á Englandi
ásamt eiginmanni mínum
og áhöfn rækjutogarans
Skutuls í helgarferð sem var
farin fyrir hákarlasjóð

skipsins. Einhverjir af sjóur-
unum höfðu ákveðið að fá sér
húðflúr á stofu sem var í bæn-
um og þar sem mig hafði allt-
af dreymt um að skarta einu
slíku ákvað ég að skreppa bara
með þeim. Þegar þangað var
komið bað ég um að fá að
vera síðust í röðinni, þar sem

ég átti eftir að ákveða hvernig
mynd ég vildi fá. Þegar komið
var að mér að setjast í stólinn
rak ég síðan augun í þessa
mynd af stjörnumerkinu mínu
og mér leist einna best á hana.
Þarna gat ég látið gamlan
draum rætast og þetta tók stutt
af og var ekkert sérstaklega
sárt. Því er ég sérstaklega
ánægð með vatnsberann minn
og er um þessar mundir að
spá í því að fá mér jafnvel

annað húðflúr.
Húðflúrið vekur nokkra

athygli vegna þess hve gömul
ég var orðin þegar ég fékk
mér það, en fólk er ekkert
hneykslað. Ég held samt að
einhverjir úr fjölskyldunni
hafi átt erfitt með að kyngja
þessu fyrst um sinn, þó að nú
hafi allir sætt sig við þetta og
flestum þyki þetta bara nokk-
uð flott.“
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Frægð í 15 mínútur

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Sunnan og síðan suð-
vestan 13-18 m/s og rign-
ing um allt land, mest þó
sunnan og vestantil. Hiti 7
til 16 stig, hlýjast norð-
austantil.
Horfur á föstudag:
Suðvestan strekkingur og
rigning eða skúrir, en
úrkomulítið norðaustan-
og austantil. Heldur hlýn-
ar í veðri.
Horfur á laugardag:
Suðvestan strekkingur og
rigning eða skúrir, en
úrkomulítið norðaustan-
og austantil. Heldur hlýn-
ar í veðri.
Horfur á sunnudag:
Suðvestan strekkingur og
rigning eða skúrir, en
úrkomulítið norðaustan-
og austantil. Heldur hlýn-
ar í veðri.

Föstudagur 26. júlí
16.45 Fótboltakvöld
17.00 Í úlfakreppu (1:3)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (17:90)
18.30 Falda myndavélin (29:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ævintýri Indiana Jones (8:22)
21.40 Þriðja augað. (After Alice)
Bandarísk spennumynd frá 1999.
Drykkjusjúk lögga öðlast yfirskilvitlega
hæfileika sem nýtast honum vel í baráttu
við raðmorðingja. Aðalhlutverk: Kiefer
Sutherland og Henry Czerny.
23.20 Níunda hliðið. (The Ninth Gate)
Spennumynd frá 1999 um bóksala sem
dularfullur maður ræður til að hafa uppi
á fornum dulspekiritum. Aðalhlutverk:
Goldie, Johnny Depp, Frank Langella,
Lena Olin og Emmanuelle Seigner.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 27. júlí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (44:90)
09.26 Maja (15:52)
09.33 Albertína ballerína (19:26)
09.45 Fallega húsið mitt (4:30)
09.50 Friðþjófur (9:13)
09.57 Babar (38:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (19:40)
10.45 Hundrað góðverk (6:20)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn á Hocken-
heim-brautinni í Þýskalandi.
12.10 Kastljósið
12.30 Hvernig sem viðrar (9:10)
13.00 Vélhjólasport. Sýnt er frá KFC
& DV Sport Íslandsmótinu í vélhjóla-
akstri.
13.15 Skjáleikurinn
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (22:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Fjölskylda mín (3:8)
20.30 Storkurinn. (Delivering Milo)
Bíómynd frá 2001. Kona er að því komin
að eiga þegar að hríðarnar detta niður
vegna þess að ófæddur sonur hennar á
himnum neitar að koma í heiminn. Ná-
ungi sem er mitt á milli þess að vera í
himnaríki eða helvíti er fenginn til að
sannfæra stráksa og að launum á hann
að fá eilífa jarðvist. Aðalhlutverk: Anton
Yelchin, Bridget Fonda, Campbell Scott
og Albert Finney.
22.05 Barnaby ræður gátuna. (Mid-
somer Murders: Death of a Hollow Man)
Bresk sakamálamynd byggð á sögu eftir
Caroline Graham þar sem Barnaby lög-
reglufulltrúi glímir við dularfullt morð.
Aðalhlutverk: John Nettles, Daniel
Casey, Nicholas Le Prevost og Angela
Pleasance.
23.50 Milli tveggja elda. (Gun Shy)
Spennumynd í léttum dúr frá 2000 um
útbrunna löggu sem leitar til geðlæknis
eftir að hann er gerður að milligöngu-
manni ítalskra og kólumbískra bófa. e.
Aðalhlutverk: Liam Neeson, Oliver Platt,
Sandra Bullock, Jose Zuniga og Richard
Schiff.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 28. júlí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Hans og silfurskautarnir
09.55 Andarteppa (17:26)
10.18 Svona erum við (14:20)
10.28 Ungur uppfinningamaður
11.00 Kastljósið
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum á Hockenheim-brautinni
í Þýskalandi.
14.10 Hvernig sem viðrar (9:10)
14.35 Timburmenn (6:8)
14.45 Skjáleikurinn
17.00 Mannsandlitið (4:4)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Viktor
18.15 Sigga og Gunnar
18.30 Knútur og Knútur (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Maður eigi einhamur. Heimild-
armynd um lista- og athafnamanninn
Guðmund frá Miðdal. e.
20.50 Bláa dúfan (4:8) (Blue Dove)
Breskur myndaflokkur um fjölskyldu
sem rekur postulínsverksmiðju. Þegar
forstjórinn deyr taka börnin við. Rekstur-
inn gengur illa og börnin fá liðsauka en
bjargvætturin hefur annað í huga en að
bjarga fyrirtækinu. Í aðalhlutverkum eru
Paul Nicholls, EstherHall, Nicky Henson,
Ruth Gemmell, Stephen Boxer og James
Callis.
21.45 Helgarsportið
22.10 Sade. (Sade) Bíómynd frá 2000

sem gerist í frönsku byltingunni. De Sade
markgreifa er haldið í klaustri ásamt öðru
hefðarfólki. Hann kynnist ungri stúlku
sem hrífst af honum og vill kynnast
leyndardómum lífsins áður hún fer undir
fallöxina. Aðalhlutverk: Daniel Auteuil,
Isild le Besco og Marianne Denicourt.
23.45 Kastljósið
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.30 Í fínu formi
12.45 Murphy Brown (e)
13.10 Blazing Saddles.
14.40 Andrea (e)
15.05 Ved Stillebækken (4:26) (e)
15.35 Britney Spears
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (e)
17.40 Neighbours
18.05 Seinfeld (11:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Far Off Place. (Veiðiþjófarnir)
Ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna
um þrjú ungmenni sem flýja 2.000 km
yfir Kalahari-eyðimörkina á flótta undan
grimmum veiðiþjófum. Þau ætla að leita
á náðir ofurstans Mopanis Therons sem
stýrir baráttu gegn veiðiþjófum en á
leiðinni lenda þau í ótal ævintýrum þar
sem reynir á hugrekki þeirra og þor.  Að-
alhlutverk: Reese Witherspoon, Ethan
Randall, Maximilian Schell.
21.15 Smallville (15:22)
22.05 The Runner. (Sendillinn) Þessi
spennumynd, sem byggð er á sannsögu-
legum atburðum, fjallar um fjárhættu-
spilarann Edward sem starfar fyrir þekkt-
an glæpamann í Las Vegas. Edward veðj-
ar fyrir yfirmann sinn en vegna fíknar
hans lendir hann fljótt í skuldakröggum.
Ekki batnar ástandið þegar hann kemst
að því að kærastan hans á von á barni.
Honum eru settir úrslitakostir og verður
að taka mestu áhættu lífs síns til að bjarga
sér og sínum úr klúðrinu.  Aðalhlutverk:
John Goodman, Courtney Cox, Ron
Eldard.
23.40 Becomes of the Broken Hearted
(Eitt sinn stríðsmenn 2) Framhald hinnar
mögnuðu Once Were Warriors. Við
kynnumst skuggahliðum samfélags á
Nýja-Sjálandi þar sem gengi ráða ríkjum
og berjast um yfirráðin á degi hverjum.
Aðalhlutverk: Temuera Morrison, Julian
Arahanga, Clint Eruera.
01.20 Psycho. (Skelfing) Endurgerð
einnar mögnuðustu spennumyndar allra
tíma. Mynd meistara Hitchcocks var
frumsýnd árið 1960 en hér er á ferðinni
ný útgáfa af sögunni um stúlkuna sem
leitar hælis á afskekktu móteli sem Nor-
man Bates rekur ásamt móður sinni.
Aðalhlutverk: Julianne Moore, Vince
Vaughn, Anne Heche.
03.00 Seinfeld (11:24) (e)
03.20 Ísland í dag
03.45 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 The Bad News Bears. (Botnliðið)
Þriggja stjarna gamanmynd um hafna-
boltalið og þjálfara þess. Morris Butter-
maker var að eigin sögn mikil stjarna í
hafnaboltanum. Hann hefur nú tekið að
sér að þjálfa Birnina, lið sem á litla fram-
tíð fyrir sér. Leikmennirnir eru á aldrin-
um 10-13 ára og þeir kæmust örugglega
aldrei að hjá öðru liði. Morris er samt
hvergi smeykur og um leið og nýr kastari
gengur í raðir liðsins liggur leiðin óvænt
upp á við.  Aðalhlutverk: Walter Matthau,
Tatum O´Neal, Ben Piazza, Vic Morrow.
12.00 Bold and the Beautiful
13.50 Starman. (Aðkomumaðurinn)
Geimfar er skotið niður og geimvera
fellur til jarðar í Wisconsin í Bandaríkj-
unum. Hún reikar að afskekktum bónda-
bæ þar sem ung ekkja býr og ekkjunni til
mikillar furðu lítur veran alveg eins út
og eiginmaður hennar sálugi. Geimveran
nemur hana á brott í leit að lendingarstað
móðurskipsins enda aðeins þrír dagar til
stefnu, annars mun geimveran deyja.
Herinn veitir þeim eftirför en á flóttanum
tengjast konan og geimveran tilfinninga-
böndum sem flækir málin enn frekar.
Aðalhlutverk: Jeff Bridges, Karen Allen,
Charles Martin Smith.
15.40 Phffft!. (Hliðarspor) Nina og Ro-
bert eru komin á endastöð í hjónabandi
sínu og ákveða að róa á önnur mið. Nina
blómstrar sem aldrei fyrr og vekur at-
hygli karlanna hvert sem hún fer og Ro-
bert reynir að taka stelpurnar með trompi.
En allar leiðir liggja heim og aldrei að

vita nema þau lendi aftur saman í einni
hjónasæng.  Aðalhlutverk: Jack Lemmon,
Judy Holliday, Jack Carson.
17.10 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (21:24)
20.00 Spin City (3:22)
20.30 Woman on Top. (Konan ofan á)
Rómantísk gamanmynd. Isabella er
skapheit, brasilísk fegurðardís. Hún er
meistarakokkur og rekur veitingahús
með eiginmanni sínum, Toninho. Hann
reynist henni ótrúr og þá flytur hún til
vinkonu sinnar í San Francisco. Þar
breytir Isabella um lífsstíl en er hún raun-
verulega búin að gefa Toninho upp á
bátinn?  Aðalhlutverk: Penélope Cruz,
Murilo Benício, Harold Perrineau Jr..
22.00 15 Minutes. (Frægð í 15 mínútur)
Þessi spennutryllir er hörð ádeila á fjöl-
miðlafár nútímans og hversu langt menn
gangi til að öðlast sínar 15 mínútur í
frægðinni. Robert De Niro og Edward
Burns leika tvær löggur sem eru á höttun-
um eftir tveimur brjálæðingum sem kvik-
mynda ódæðisverk sín og senda á sjón-
varpsstöð. Fyrr en varir er þátturinn orð-
inn sá vinsælasti og glæpamennirnir
verða frægir á einni nóttu. Löggurnar
þjarma þó smám saman að þeim þangað
til hámarki fjölmiðlasirkussins er náð og
óumflýjanlegt uppgjör verður í beinni
útsendingu.  Aðalhlutverk: Robert De
Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer.
00.00 Joan of Arc. (Jóhanna af Örk)
Luc Besson leikstýrir einvalaliði í þessari
stórmynd um ævi og örlög Jóhönnu af
Örk. Hún var einungis þrettán ára þegar
hún fékk sína fyrstu vitrun og fáeinum
árum síðar fékk hún staðfestingu á því
að örlög hennar væru fólgin í að bjarga
Frakklandi undan oki Englendinga. Hún
blés baráttuanda í herinn og í kjölfarið
snerist baráttan Frökkum í vil. Laun Jó-
hönnu voru hins vegar lítil því hún var
brennd á markaðstorgi Rúðuborgar árið
1431, einungis 19 ára að aldri.  Aðalhlut-
verk: Milla Jovovich, John Malcovich,
Dustin Hoffman, Faye Dunaway.
02.35 Killers in the House. (Friðhelgin
rofin) Sawyer-fjölskyldan er nýflutt í
glæsilegt hús og unir hag sínum vel en
fyrsta kvöldið verður að martröð þegar
hópur misindismanna leitar þar skjóls.
Aðalhlutverk: Mario Van Peebles.
04.05 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Nutcracker, The
10.50 Barnatími Stöðvar 2
11.10 The Simpsons (15:21) (e)
11.35 Undeclared (4:17) (e)
12.00 Neighbours
13.55 U2
14.35 Mótorsport (e)
15.00 Bartok the Magnificent
16.25 Þorsteinn J. (8:12) (e)
16.50 Andrea (e)
17.15 Pukka Tukka (3:4)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag

19.30 The Education of Max
20.20 Random Passage (5:8) (Út í óviss-
una) Þessi áhrifamikla þáttaröð fjallar
um erfiða ferð konu frá Englandi til Ný-
fundnalands seint á 19. öld. Hún verður
fyrir miklum raunum á leiðinni og neyð-
ist til að berjast fyrir frelsi sínu og barns-
ins síns eftir að barnsfaðirinn yfirgaf
hana.
21.10 Illuminata. (Sett á svið) Frábær
mynd John Turturro sem tilnefnd var til
Gullpálmans á Cannes árið 1998. Þetta
er erótískur farsi áhrifamikillar ástarsögu.
Myndin gerist snemma á síðustu öld og
segir af leikkonunni Rachel og leikrita-
skáldinu Tuccio. Þau eru elskendur sem
reyna að setja upp verk eftir Tuccio og
fylgjumst við með þeim reyna að skapa
eitthvað sérstakt á meðan margs kyns
öfl innan leikhússflokksins berjast um
völd. Bak við tjöldin er leynimakkið
mikið og takast á losti, tryggð, daður,
grátur og hlátur. Aðalhlutverk: John
Turturro, Susan Sarandon, Christopher
Walken, Leo Bassi.
23.00 The Butcher Boy. (Slátrara-
drengurinn) Francie Brady, tíu ára írskur
drengur, hefur átt allt annað en auðvelda
æsku. Pabbi hans er drykkjurútur og
móðir hans á við geðræn vandamál að
stríða. Francie er samt sem áður alltaf
glaðvær þó að ekki sé allt sem sýnist og
ýmislegt ógeðfellt gangi á í kollinum á
honum. Aðalhlutverk: Stephen Rea,
Fiona Shaw, Eamonn Owens.
00.50 Cold Feet 3 (1:8) (e)
01.40 Tónlistarmyndbönd
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18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Heiðurstónleikar Janet Jackson
21.10 Prophecy II. ( Spádómurinn 2)
Þegar hinum illa engli Gabríel verður
ljóst að engillinn Daníel hefur getið barn
með hjúkrunarkonunni Valerie verður
hann æfur af reiði. Í spádómi munksins
Thomas var getið um barn sem myndi
koma og frelsa mannkynið undan hinu
illa og nú hefur spádómurinn ræst. Hann
ákveður því að koma í veg fyrir að
barnið fæðist og býr sig undir að snúa
aftur til jarðarinnar. Aðalhlutverk:
Christopher Walken, Jennifer Beals.
22.35 Prophecy 3. (Spádómurinn 3) Á
himni ríkir stríð og á jörðu hyggst Pyriel,
engill tortímingarinnar, ná völdum og
útrýma mannkyninu. Sá eini sem gæti
hindrað áform hans er Danayel, hálfur
engill og hálf kona. Erkienglinum Gabr-
íel hefur verið falið það hlutverk að
gæta Danayel og tryggja framtíð mann-
kyns.  Aðalhlutverk: Christopher Walk-
en, Vincent Spano.
00.05 Further Gesture. (Skuldaskil)
Sean Dowd er liðsmaður í Írska lýðveld-
ishernum, IRA. Hann er handsamaður
fyrir hryðjuverk og fluttur í fangelsi í
Belfast. Honum tekst að sleppa og flýr

til New York þar sem hann lætur fara
lítið fyrir sér. Hann fær brátt vinnu á
veitingahúsi og áður en langt um líður er
hann aftur kominn í vafasaman félags-
skap.   Aðalhlutverk: Stephen Rea, Alfred
Molina, Rosana Pastor, Brendan Glee-
son, Jorge Sanz.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 27. júlí
13.45 Símadeildin. Bein útsending frá
leik ÍA og KR.
16.00 Toppleikir
18.00 Íþróttir um allan heim
18.50 Lottó
19.00 Highlander (20:22)
20.00 MAD TV. Geggjaður grínþáttur
þar sem allir fá það óþvegið. Heiti þáttar-
ins dregur nafn sitt af samnefndu skop-
myndablaði sem notið hefur mikilla vin-
sælda.
21.00 Heavenly Creatures. (Himneskar
verur) Þessi stórgóða mynd er byggð á
sannsögulegum atburðum og segir frá
vinkonunum Juliet Hulme og Pauline
Parker. Með þeim þróast einstakt vináttu-
samband þar sem bókmenntir og óbeisl-
að ímyndunarafl leikur lausum hala.
Smám saman fjarlægjast þær fjölskyldur
sínar og sökkva sífellt dýpra inn í sameig-
inlegan hugarheim sinn. Að lokum reynir
móðir Pauline að stía þeim í sundur en
það reynist hafa hörmulegar afleiðingar.
Aðalhlutverk: Melanie Lynskey, Kate
Winslet.
22.40 Hnefaleikar - Vernon Forrest.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Banda-
ríkjunum. Á meðal þeirra sem mættust
voru veltivigtarkapparnir Vernon Forrest
og Shane Mosley en í húfi var heims-
meistaratitill WBC-sambandsins í sama
þyngdarflokki.
00.40 Seductive Co-eds. Erótísk kvik-
mynd.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 28. júlí

19.00 South Park (10:17)
19.30 Golfstjarnan Carlos Franco
20.00 Golfmót í Bandaríkjunum
21.00 Picture Perfect. (Til fyrirmyndar)
Rómantísk gamanmynd. Kate er ein-
hleyp kona sem vinnur á auglýsinga-
stofu. Hún hrífst af einum samstarfs-
manna sinna en þorir ekki að láta það í
ljós. Þess í stað ræður hún leikara til að
leika unnusta sinn og ætlar að slá tvær
flugur í einu höggi. Vekja afbrýðisemi
samstarfsmannsins og ganga í augun á
yfirmönnum sínum og sýna þeim að
hún er kona sem veit hvað hún vill.  Að-
alhlutverk: Jennifer Aniston, Kevin Bac-
on, Jay Mohr.
22.40 Íslensku mörkin
23.10 Fleshtone. (Málarinn og dauðinn)
Listamaðurinn Matthew Greco er bæði
ríkur og frægur. Hann fæst við óvenju-
lega gerð myndlistar sem þó virðist falla
í kramið hjá fjöldanum. Dauðinn er
viðfangsefnið í verkum Matthews sem
er fjarri því að vera ánægður með lífið.
Þrátt fyrir velgengnina er hann einmana
og þráir að veita sjúklegum kynlífsórum
sínum útrás. Á vegi hans verður síma-
vændiskonan Edna en samskiptin við

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
www.isafjordur.is/
skoli/sugandi
Málefni grunnskólans á
Suðureyri hafa verið í
brennidepli undanfarið
svo sem Bæjarins besta
hefur margsinnis greint
frá. Ekki þykir hér ástæða
til þess að rifja upp efni
deilunnar, en áhugasamir
um skólahald í Súganda-
firði geta glöggvað sig á
ágætri heimasíðu skólans
og þannig reynt að fá
skýrari mynd af ástand-
inu. Á síðunni finna
myndir úr skólalífinu, allar
upplýsingar um skólann,
starfsemi hans og starfs-
menn ásamt tenglum á
heimasíður nemenda og
ýmis verkefni er þeir hafa
unnið. Er óhætt að segja
að burtséð frá öllum
deilum um ágæti skólans
er vefur hans fagmann-
lega unninn og útlitsfagur,
en allt of oft ber við að
kastað sé til höndum
þegar vefur á borð við
þennan er hannaður.

bb.is
– dagblað
á netinu!
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Ísafjarðarkirkja:

 Guðsþjónusta sunnu-
daginn 28. júlí kl. 11:00.

hana færa Matthew allt annað en til stóð
í upphafi. Aðalhlutverk: Martin Kemp,
Tim Thomerson, Lise Cutter, Graham
Armitage.
00.40 The Ruling Class. (Yfirstéttin)
Úrvalsmynd þar sem breskt þjóðfélag
fær hressilega á baukinn. Við skyndilegt
fráfall jarlsins á Gurney tekur sonur hans
við völdum. Erfinginn er hins vegar
andlega sjúkur og alls ekki fær um að
gegna þessari áhrifastöðu. Málið vandast
svo verulega þegar sonurinn telur sig
vera Guð. Það varir þó stutt en ekki tek-
ur betra við þegar sonurinn álítur sig
vera Kviðristu-Kobba. Aðalhlutverk:
Peter O´Toole, Alastair Sim, Arthur
Lowe, Harry Andrews.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 26. júlí
17:30 Muzik.is
18:30 Hjartsláttur í strætó (e)
19:30 Yes dear (e) Það er svo sannar-
lega ekki tekið út með sældinni að vera
foreldri, hvað þá fullkomið foreldri. Nýir
og sprenghlægilegir þættir um systurnar
Kim og Christine sem hafa vægast sagt
ólíkar hugmyndir um foreldrahlutverkið.
20:00 Charmed (e) Systurnar þrjár sem
hafa heillað unga sem aldna búa yfir
kyngimögnuðum krafti og töfrum sem
þær beita gegn illum öflum við alls kyns
aðstæður. Þær ferðast um í tíma og rúmi
til að sigrast á hinu illa, sem er ekki auð-
unnið verk.  Eins og í öllum alvöru æv-
intýrum sigrar hið góða að lokum og
systurnar geta því safnað kröftum fyrir
átökin í næstu viku.
21:00 Traders. Kanadísk þáttaröð um
líf og störf verðbréfasala, ástir þeirra og
örlög. Fylgst er með baráttu félaganna
hjá Gardner-Ross í viðskiptaheiminum,
fjandsamlegum yfirtökum, miklum
gróða og stóru tapi
22:00 Bíómynd
23:00 Bíómynd
23:30 According to Jim (e) Bandarísk
þáttaröð með Jim Belushi og Courtney
Thorne-Smith í aðalhlutverkum. Jim
leikur jarðbundinn vertaka og blúsara
sem veit að lykillinn að góðu hjónabandi
er að kinka kolli þegar konan segir eitt-
hvað. Honum kemur líka vel saman við
börnin því hann er ekki beint vaxinn
upp úr barndómi sjálfur. Inn í líf þeirra
spila síðan systkini Courtney sem eru
hið besta fólk en vandræðagripir jafnvel
þegar best lætur.
00:00 Law & Order SVU (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Muzik.is

Laugardagur 27. júlí
16:30 Jay Leno (e)
17:30 Judging Amy (e)
18:30 Dateline (e). Dateline er marg-
verðlaunaður, fréttaskýringaþáttur á dag-
skrá NBC sjónvarpsstöðvarinnar í
Bandaríkjunum. Þættirnir hafa unnið til
fjölda viðurkenninga og eru nær alltaf á
topp 20 listanum í Bandaríkjunum yfir
áhorf í sjónvarpi.
19:30 Sledgehammer (e)
20:00 Malcolm in the middle.  Þessir
frábæru gamanþættir hafa hlotið verð-
skuldaða athygli víða um heim. Þættirnir
fjalla um hinn ofurgáfaða Malcolm ,
bræður hans og foreldra sem geta ekki
beinlínis kallast mannvitsbrekkur.
Drengurinn á við það vandamál að stríða
að vera gáfaðastur ífjölskyldunni en það
er svosannarlega enginn leikur.... Frum-
legir og fjörlegir þættir um fjölskyldulíf
í blíðu og stríðu... og allar stóru spurning-
arnar í tilverunni.
21:00 Klassíski klukkutíminn. Fylgist
með, rifjið upp kynnin við gamla kunn-
ingja og nýja, og látið laugardagskvöldin
koma ykkur á óvart.
22:00 Profiler. Réttarsálfræðingurinn
Rachel er allra kvenna gleggst á hegðun
glæpamanna og ásamt sérsveit FBI í
Atlanta fær hún til rannsóknar erfiðustu
glæpamálin. Baráttan fyrir betri heimi
litar líf hennar allt og hún á í miklum
innri átökum vegna fórnanna sem hún
færir. Á hælum hennar er ósvífinn rað-
morðingi, sem grípur öll tækifæri til að
hrella hana.
22:50 Bíómynd (e)
00:20 Jay Leno (e)
02:10 Muzik.is

Sunnudagur 28. júlí

15:00 Jay Leno (e)
16:00 48 Hours. Vandaður , bandarísk-
ur fréttaskýringaþáttur með Dan Rather
í fararbroddi. Í hverjum þætti er fjallað
ítarlega um eitt mál á gagnrýninn hátt.
Sérstök áhersla er lögð á vönduð vinnu-
brögð enda hefur þátturinn hlotið fjölda

verðlauna, m.a. 17 Emmy – verðlaun.
17:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18:00 Providence (e)
19:00 According to Jim (e) Bandarísk
þáttaröð með Jim Belushi og Courtney
Thorne-Smith í aðalhlutverkum. Jim
leikur jarðbundinn vertaka og blúsara
sem veit að lykillinn að góðu hjónabandi
er að kinka kolli þegar konan segir eitt-
hvað. Honum kemur líka vel saman við
börnin því hann er ekki beint vaxinn
upp úr barndómi sjálfur. Inn í líf þeirra
spila síðan systkini Courtney sem eru
hið besta fólk en vandræðagripir jafnvel
þegar best lætur.
19:30 Yes,Dear! (e) Það er svo sannar-
lega ekki tekið út með sældinni að vera
foreldri, hvað þá fullkomið foreldri.
Nýir og sprenghlægilegir þættir um syst-
urnar Kim og Christine sem hafa vægast
sagt ólíkar hugmyndir um foreldrahlut-
verkið. Kim er ekki taugaveikluð móðir
eins og Greg heldur fram. Henni finnst
bara betra að vakna á klukkutímafresti
til að athuga hvort barnið andar ekki.
20:00 The King of Queens. Bandarísk
gamanþáttaröð um Doug Hefferman,
sendil í New York sem gerir ekki miklar
kröfur til lífsins. Meðal þess sem honum
þykir vænst um er 70 tommu sjónvarp

sem eiginkonan gaf honum en nú er
tengdapabbinn fluttur inn í sjónvarps-
herbergið og það hefur í för með sér
talsverðar breytinga á einfaldri tilveru
Dougs.
21:00 Citizen Baines. Elliott fær með
dætrum sínum til Washington en hann
ætlar að gera sitt besta til að verða við-
skiptaráðherra. Þar verður hann fyrir
ágangi fasteignasala og fyrrverandi
eiginkonu sinnar. Ellen er beðin um að
bjóða sig fram og líst nokkuð vel á.
21:45 Dateline.
22:30 Boston Public (e) Skólaballið
nálgast og kvenkyns nemar gera allt
vitlaust er þær halda uppboð á stefnu-
mótum með sér. Harper þarf að eiga við
reiða nema sem eru á móti því að hommi
geti boðið sig fram í keppnina um titilinn
“Skóladrottningin”.
23:15 Traders (e) Í dramaþættinum
Traders er fjallað um hóp fólks í sem
vinnur við verðbréfamiðlun í banka. Það
er stutt milli hláturs og gráturs í þessum
heimi þar sem breytingar eru miklar og
þær hafa ekki einugis áhrif á vinnu þessa
fólks heldur tekur sinn toll í einkalífinu.
00:00 Deadline (e)
00:45 Muzik.is

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslu- og pökk-

unarstarfa. Vinnutími fyrir hádegi, eftir há-
degi eða allan daginn.

Upplýsingar gefur María, Rósa eða Ruth
á staðnum. Gamla bakaríið.

T-bolir til sölu!
1 stk. kr. 900.-

3 stk. kr. 2.400.-
5 stk. kr. 3.500.-

Lokum
frá og með
1. ágúst um
óákveðinn
tíma!

Flestir litir

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Guðmundur M. Kristjáns-

son, yfirmaður hafna
Ísafjarðarbæjar svarar:

,,Ég byrja á
bb.is. Ég

hafði það fyrir
reglu þegar

ég bjó í Mala-
síu að fara

inn síðuna og
athuga hvort ekki væri allt

í lagi fyrir vestan. Oft fer
ég líka inn á thestar.com.

my, sem er heimasíða
stærsta dagblaðs í Mala-
síu. Svo fer ég stundum
inn á barnaland.is til að

fylgjast með nýjustu með-
limum ættarinnar og at-
huga hvernig þeir dafna

og þroskast. Stundum fer
ég svo líka inn á mbl.is til

að fá innlendar fréttir.“

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir

Hólmvíkingar virðast
manna duglegastir við að
ráða konur í áhrifastöður,

því nú er svo komið að
sveitarstjóri, sýslumaður

og sóknarprestur eru allir
kvenkyns. Óhætt er að

fullyrða að fáir staðir, ef þá
nokkur, lýtur stjórn kvenna

að jafn miklu leyti. „Þetta
er framtíðin“, segir Ásdís

Leifsdóttir, nýráðinn sveit-
arstjóri Hólmavíkurhrepps.
Hún segir að starfið leggist

vel í sig, en Áslaug þótti
hæfust þeirra tíu umsækj-
enda sem sóttu um stöðu
sveitarstjóra fyrr í sumar.

Áslaug Þórar-insdóttir
var skipuð í stöðu sýslu-

mannsins á Hólmavík
þann 15. mars sl. „Mér
finnst það allrar athygli

vert að við séum hér þrjár
konur í lykilstöðum á

svæðinu, og ég held að
okkur finnist það öllum
mjög merkilegt“, segir

Áslaug.

ValdamiklarValdamiklarValdamiklarValdamiklarValdamiklar
valkyrjur ávalkyrjur ávalkyrjur ávalkyrjur ávalkyrjur á
StröndumStröndumStröndumStröndumStröndum
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bb.isbb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Stálu bíl-Stálu bíl-Stálu bíl-Stálu bíl-Stálu bíl-
númerumnúmerumnúmerumnúmerumnúmerum

Aðfaranótt sunnudags
gerðu tveir menn um tví-
tugt sér það að leik að
stela bílnúmerum af bif-
reiðum við Urðarveg á
Ísafirði.

Mennirnir hafa báðir
gengist við verknaðinum
og gáfu þær skýringar á
athæfi sínu að þeim hafi
fundist þjófnaðurinn af-
skaplega fyndinn, enda
báðir við skál þá um nótt-
ina.

Sömu nótt var stolið
hjóli undan hjólhýsi við
Urðarveg og tilraun var
gerð til að stela reiðhjóli.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

GöngustígurGöngustígurGöngustígurGöngustígurGöngustígur
milli gatna?milli gatna?milli gatna?milli gatna?milli gatna?

Húseigendur nokkurra
húsa við Engjaveg og
Seljalandsveg á Ísafirði
hafa óskað eftir því við
bæjaryfirvöld að gerður
verði göngustígur milli
húsa þeirra.

Í bréfi til bæjaryfirvalda
segja húseigendurnir að
talsverður átroðningur
skapist á lóðum þeirra
vegna ferða nemenda MÍ
og annarra íbúa Engjaveg-
ar og Urðarvegar, sem
stytta sér gjarnan leið um
lóðir þeirra. Jafnframt lýsa
bréfritarar því yfir að þeir
séu tilbúnir að láta eftir
hlut í lóðum sínum til
þessara framkvæmda.

Tæknideild Ísafjarðar-
bæjar hefur verið falið að
leggja fram greinargerð
um málið.

SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri

Íbúarnir viljaÍbúarnir viljaÍbúarnir viljaÍbúarnir viljaÍbúarnir vilja
íþróttahúsíþróttahúsíþróttahúsíþróttahúsíþróttahús

Bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar hefur falið tækni-
deild að kanna kostnað
við byggingu íþróttahúss
á Suðureyri, en sem kunn-
ugt er, hefur þar lengi skort
aðstöðu til íþróttaiðkunar.

Súgfirsk ungmenni af-
hentu Halldóri Halldórs-
syni, bæjarstjóra, undir-
skriftarlista vegna málsins
í vor en flest framboð við
bæjarstjórnarkosningar í
vor höfðu það á stefnuskrá
sinni að koma upp íþrótta-
húsi á Suðureyri.

Seglskipið Fiia við bryggju á Ísafirði.

Ungmenni á ferð um NorðurhöfUngmenni á ferð um NorðurhöfUngmenni á ferð um NorðurhöfUngmenni á ferð um NorðurhöfUngmenni á ferð um Norðurhöf
Seglskútan Fiia frá Raahe
í Finnlandi kom við á Ísa-

firði á fimmtudag í síðustu
viku. Um borð voru níu

ungmenni víðs vegar að af
Norðurlöndum sem hafa að

undanförnu verið á siglingu
um Norðurhöf, en ferð

þeirra er liður í samnorræna
verkefninu „Nordic mess-

ages from the seas“.
Markmiðið með því er að

norræn ungmenni komist í
kynni við hafið og sjávar-

þorp Norðurlanda milli þess
sem þau skapa list með að-

stoð ýmissa miðla. Skip-
verjar kynntu síðan verkefn-

ið í samstarfi við heima-
menn og á föstudag hélt

skútan áleiðis til Húsavíkur.
Sjá einnig viðtal við einn

skipverjanna, Ester Ösp
Guðjónsdóttur á bls. 4 og 5.

Húseignin Grænigarður á ÍsafirðiHúseignin Grænigarður á ÍsafirðiHúseignin Grænigarður á ÍsafirðiHúseignin Grænigarður á ÍsafirðiHúseignin Grænigarður á Ísafirði

Ráðuneytið samþykkir söluRáðuneytið samþykkir söluRáðuneytið samþykkir söluRáðuneytið samþykkir söluRáðuneytið samþykkir sölu
Umhverfisráðuneytið hefur

samþykkt sölu Ísafjarðarbæj-
ar á fasteigninni Grænagarði
við Seljalandsveg á Ísafirði
að fenginni tillögu Ofanflóða-
sjóðs. Eignin verður því seld
með þinglýstum kvöðum um
nýtingu. Hefur bæjarstjóra
verið falið að ganga frá söl-

unni.
Ísafjarðarbær mun væntan-

lega gangast við 750.000
króna tilboði barnabarna Pét-
urs Pétussonar í eignina, en
bæjarráð lagði til við bæjar-
stjórn í maí að tilboði þeirra
yrði tekið. Tilboðið er það síð-
asta af fjöldamörgum sem af-

komendur Péturs hafa gert í
eignina frá því að ákveðið var
að selja hana, en af þeim níu
tilboðum sem bárust upphaf-
lega í hana voru átta frá af-
komendum Péturs.

Grænigarður er steinsteypt
hús frá árinu 1950 með tveim-
ur íbúðum. Í kjallara er 68,3m²

íbúð og á þeirri efri er 82,5m²
íbúð. Um er að ræða upp-
kaupahús á snjóflóðahættu-
svæði, sem ekki er gert ráð
fyrir að verði varið og er bú-
seta í húsinu óheimil á tíma-
bilinu 1. nóvember til 30. apríl
ár hvert.

Bátadagur fjölskyldunnar
var haldinn á Ísafirði á sunnu-
dag. Þar gafst mönnum tæki-
færi á að komast á sjóinn með
einum eða öðrum hætti og má

með sanni segja að Ísfirðingar
og aðrir hafi tekið tækifærinu
fegins hendi. Talið er að um
400 manns hafi tekið þátt á
bátadeginum og eru skipu-

leggjendur furðu lostnir, en
himinlifandi, yfir viðbrögðun-
um.

„Það var rosalegt rennerí í
gær. Menn fengu að prófa alls

kyns farartæki og fólkið hafði
líka gaman af því að kíkja á
kajaksmiðjuna sem er í gangi
í aðstöðunni á Suðurtanga“,
segir Rúnar Óli Karlsson.
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Pollurinn á Ísafirði var skrautlegur á sunnudag.


