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Ísfirðingurinn Ásdís Svava
Hallgrímsdóttir mun leika í
danska spennumyndaflokkn-
um Erninum. Ásdís Svava
fékk hlutverk erlendrar feg-
urðardísar sem heillar aðal-
persónu þáttanna Hallgrím
Örn. Ásdísi bauðst tækifæri

til spreyta sig í áheyrnarprufu
fyrir hlutverkið í kjölfar þátt-
töku hennar í Ungfrú Reykja-
vík þar sem hún nældi sér í
annað sætið en þess má geta
að hún fór með sigur af hólmi
í netkosningunni.

Þrjár íslenskar stúlkur fór

alls í prufu fyrir hlutverk hinn-
ar suðrænu Isabellu en auk
Ásdísar leika í þættinum ís-
lensku leikkonurnar Elva Ósk
Ólafsdóttir og María Ellings-
sen.

Hallgrímur Örn er hálfís-
lenskur rannsóknarlögreglu-

maður sem býr í Kaupmanna-
höfn og berst þar hann gegn
skipulagðri glæpastarfsemi.

Þátturinn hefur slegið í gegn
víða um Evrópu og hlaut al-
þjóðlegu Emmy-verðlaunin á
síðasta ári.

– thelma@bb.is

Ásdís Svava fékk hlutverk í Erninum

Nú er sumarið gengið í
garð og von bráðar fer
hitastigið að hækka og
náttúran og blómin að
lifna við. Annað sem fylg-
ir vorinu og sumrinu eru
farfuglarnir en þeir hafa
verið að streyma til lands-
ins að undanförnu.

Á meðal þeirra tegunda
sem hafa verið að koma
síðustu daga eru heiðlóa,
hrossagaukur, stelkur,
skógarþröstur og sandlóa.
Á leirunum í Önundarfirði
sáust 42 sandlóur á dög-
unum og þar af voru níu
litmerktar. Allar voru þær
merktar á hreiðri í Holts-
oddanum, tvær þeirra
2004 en hinar sjö 2005.
Frá þessu er sagt á
heimasíðu Náttúrustofu
Vestfjarða. – gudrun@bb.is

Farfuglar
streyma til

landsins

Sandlóa. Mynd: nave.is.

Nýjungar verða í uppbygg-
ingu riðla í mýrarboltanum
sem haldinn verður 13-14
ágúst og gefst nú liðum færi á
að skrá sig í ýmsar deildir.
Keppninni verður því skipt
niður í fjármáladeild, verk-
takadeild, sjávarútvegsdeild,
tónlistar- og rokkdeild, hetju-
deild, sjúkra-, lögreglu- og
björgunardeild og verslunar-
deild. Auk þess verður opinn

riðill fyrir þau lið sem finna
sér ekki samhljóm í tilgreind-
um riðlum. Öllum riðlum er
skipt í kvenna og karlariðla.

Fyrsta mýrarboltamótið var
haldið á Ísafirði haustið 2004
en Ísfirðingar kynntust íþrótt-
inni í gegnum viðburðaskipta-
verkefnið Usevenue sem Ísa-
fjarðarbær er þátttakandi í. Þá
var haldið Evrópumót í Mýr-
arbolta í fyrra sem vakti mikla

athygli á landsvísu. Síðan þá
hefur verið stofnað félag
áhugafólks um mýrarbolta
sem hefur þann tilgang fyrst
og fremst að auka veg og virð-
ingu mýrarboltans á Íslandi.

Upphaf þessarar óvenju-
legu íþróttar má rekja til skóg-
lendis Norður-Finnlands þar
sem er að finna talsverð mýr-
lendi sem myndast á auðum
blettum í skóginum eftir að

tré hafa verið höggvin. Á einu
slíku svæði var byrjað að spila
knattspyrnu á litlum velli. Í
byrjun var þetta eingöngu til
skemmtunar en þróaðist fljót-
lega yfir í keppni þar sem lítil
mót voru haldin á svæðinu.

Fyrir fjórum árum var byrj-
að að skipuleggja stærra mót í
kringum þessa sérstæðu grein
sem í dag er orðið stór við-
burður í Finnlandi.

Mýrarboltakeppninni
skipt niður í deildir
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Ísfirðingurinn Lárus Mikael Knudsen Daníelsson

Íslandsmeistari í hnefaleikum
Ísfirðingurinn Lárus Mikael

Knudsen Daníelsson varð á
laugardaginn Íslandsmeistari
í hnefaleikum í þungavigt 19
ára og eldri. Mótið um helgina
var fyrsta Íslandsmeistaramót
í hnefaleikum sem haldið er í
yfir 50 ár. Keppendur voru 47
og var keppt í 11 flokkum. Á
sport.is er þetta sagt um sigur-
bardaga Lárusar:

„Lokabardagi kvöldsins var
jafn og spennandi en náði samt
ekki þeim hæðum sem margir
aðrir bardagar höfðu náð.
Báðir voru keppendurnir var-
kárir og gáfu fá opin færi á
sig. Þrír dómaranna dæmdu
Lárusi sigurinn eftir jafnan
slag.“ Eins og áður segir var
mótið það fyrsta í yfir 50 ár
og einnig voru Íslandsmeist-

arar í kvennaflokki krýndir í
fyrsta sinn.

Að mótinu nú um helgina
undanskildu var síðasta hnefa-
leikameistaramót var haldið
6. maí 1953 í Hálogalandi.
Hnefaleikaiðkun var bönnuð
á Íslandi frá 1956 til 2002 en
þá voru lög um áhugamanna-
hnefaleika samþykkt á Al-
þingi.            – gudrun@bb.is

Hvíldardvöl að Löngu-
mýri í Varmahlíð

Sigurvon auglýsir eftir styrkþegum til
hvíldardvalar að Löngumýri í Varmahlíð.

Létt dagskrá er í boði, matur innifalinn
og góð aðstaða til hvíldar. Einnig er hægt
að fara í léttar göngur um svæðið. Boðið
er upp á fimm daga dvöl frá 14.-18. ágúst
nk. og eins er í boði helgardvöl. (Sjá nán-
ar upplýsingar á heimasíðu félagsins http:/
/svon.blogspot.com).

Sigurvon mun styrkja fimm manns til
helgardvalar og fimm til lengri dvalar og
einn aðstandanda hvers og eins. Styrk-
þegar þurfa annað hvort að vera í meðferð
eða hafa lokið meðferð á síðastliðnum 12
mánuðum. Rétt er að taka fram að hjúkr-
un er ekki á staðnum og akstur til og frá
staðnum er ekki innifalinn.

Umsóknir skulu berast fyrir 6. maí og
sendist á Sigurvon v/Löngumýri, Suður-
götu 9, 400 Ísafirði eða á netfang félagsins
sigurvon@krabb.is.

Sæluhelgarlagið í ár heitir
„Hugsum heim“ en það var
valið á skemmtun í félags-
heimilinu á Suðureyri á sum-
ardaginn fyrsta. Lagið er eftir
Siggeir Siggeirsson en texti
eftir Hildi Guðbjörnsdóttur.
Helgi Þór Arason syngur lagið

en svo vill til að hann var
kosinn bjartasta vonin í söng-
keppni á Sæluhelginni fyrir
fáeinum árum. Þau eiga öll
ættir okkar að rekja til Suður-
eyrar við Súgandafjörð.

Tíu manna dómnefnd, skip-
uð einum fulltrúa frá hverju

byggðu bóli frá Arnarfirði til
Álftafjarðar auk sigurvegara
keppninnar á síðasta ári og
fulltrúa ungu kynslóðarinnar,
sá um valið á laginu ásamt
áhorfendum í sal. Mat dóm-
nefndarinnar hafði 60% vægi
en val áhorfenda 40 %. Sex

lög bárust í keppnina og voru
þau flutt á skemmtuninni.
Mansavinir efndu til laga-
keppninnar en þeir standa að
sumarhátíðinni Sæluhelginni
sem er einn stærsti viðburður
ársins á Suðureyri.

– thelma@bb.is

Helgi Þór syngur Sæluhelgarlagið í ár

Jólapakki sem sendur var sendur frá Ísafirði fyrir jólin
1987 var opnaður á sama stað á páskunum 2006. Forsaga
þessa undarlega máls er sú að árið 1997 fannst jólapakki
sem sendur hafði verið 10 árum áður. Pakkinn var upp-
haflega sendur til viðtakanda í Hafnarfirði, en þegar hann
fannst var hann í gámi austur á Hornafirði. Pakkinn var
sendur eftir þetta áfram til viðtakanda sem þá var búsettur
í Bandaríkjunum.

Hann flutti til Íslands í fyrra og hefur búið á Austurlandi,
en ákvað að skella sér vestur á Skíðaviku og Aldrei fór ég
suður og hafði í för með sér pakkann, sem hann hafði enn
ekki opnað. „Ég sendi bróður mínum þennan jólapakka
fyrir öllum þessum árum og eftir þessa löngu og undarlegu
ferð pakkans tók bróðir minn ekki annað í mál en að ég
yrði viðstödd þegar hann yrði opnaður. Það var því gert
nú um páskana“, segir Áslaug Jensdóttir. – thelma@bb.is

Jólagjöfin opnuð eftir nær 20 ár

Jólapakki sem sendur var árið
1987 var loksins opnaður á

Ísafirði um páskana. Myndir:
Áslaug Jensdóttir.

Innihald pakkans fékk loks að
njóta dagsins ljóss eftir 19 ár.

á Ísafirði er gert ráð fyrir
íbúðabyggð frá Ásgeirsgötu,
meðfram safnasvæði í Neðsta-
kaupstað og niður í Suður-
tanga. Endanleg útfærsla á
lóðunum er ekki tilbúin, en
fyrst og fremst er reiknað með
nokkrum lóðum fyrir einbýl-
ishús meðfram fjörunni neðan
Neðstakaupstaðar. Þegar hafa
borist fyrirspurnir um lóðir á

þessu svæði, að sögn bæjar-
stjóra, en er Örn Elías sá fyrsti
til að skrifa formlega undir
yfirlýsingu þess efnis að hann
hafi áhuga á lóð.

„Við reiknum með því að
rammaskipulagið verði af-
greitt frá nefnd á morgun og
fari fyrir umhverfisnefnd á
miðvikudaginn“, segir Hall-
dór. „Þá verður hægt að vinna

aðal- og deiliskipulag. Gangi
allt eftir áætlun ætti deiliskipu-
lag að vera tilbúið með haust-
inu og hægt að úthluta lóðum
í framhaldi af því.“

Örn Elías hefur verið búsett-
ur í Reykjavík síðastliðin
misseri en er að sögn æstur í
að komast vestur sem allra
fyrst.

–eirikur@bb.is

Mugison vill byggja einbýlishús
og hljóðver í Neðstakaupstað

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, og Örn Elías undirrituðu viljayfirlýsinguna á mánudag.

Norskt selveiðiskip
tengir Ísafjörð við Titanic

Alþjóð kannast við Tit-
anic sem fórst á svo hörmu-
legan hátt í jómfrúarferð
sinni 1912, færri vita þó að
tengsl eru á milli farþega-
skipsins fræga og Ísafjarðar.
Jafnvel hafa verið orðaðar
hugmyndir um að koma á
fót Titanicsafni á Ísafirði.

„Fyrir um 16 árum voru
staddir á Ísafirði tveir menn
sem voru að rannsaka tengsl
Titanic við Ísafjörð og þeir
stungu upp á því að sett yrði
á stofn Titanic safn hérna.
Þeir voru að rannsaka hvort
norskt skip sem orðað hefur
verið í tengslum við slysið
á Titanic hafi verið statt á
Ísafirði í apríl 1912. Síðan
fóru þeir héðan til Noregs“,
segir Áslaug Jensdóttir á
Ísafirði sem hefur verið í
nokkru sambandi við rann-
sóknarmennina í gegnum
tölvupóst síðan þeir voru hér Halldór Halldórsson, bæjar-

stjóri Ísafjarðarbæjar, undir-
ritaði á mánudag viljayfirlýs-
ingu þess efnis að Örn Elías
Guðmundsson, sem betur er
þekktur undir nafninu Mugi-
son, fengi úthlutað lóð á svæð-
inu neðan Neðstakaupstaðar
undir einbýlishús og hljóðver.
Samkvæmt drögum að
rammaskipulagi fyrir eyrina

vestra í heimsókn. „Engin
staðfesting fékkst á því
hvort skipið hafi verið í ná-
grenni við Titanic þegar það
sökk en ég frétti það líka
eftir krókaleiðum að eitt-
hvað hefði verið fjallað um
þetta í norsku blaði og fyrir
nokkru fann ég upplýsingar
um þetta á netinu“, segir
Áslaug.

Tengslin eru með þeim
hætti að haft er eftir farþeg-
um á Titanic að sést hafi
ljós af öðru skipi þegar skip-
ið var að sökkva og talið er
að leyndardómsfulla fleyið
hafi verið The Californian.
En einnig er talið að annað
skip en The Californian hafi
verið í nágrenni við Titanic
þetta örlagaríka kvöld 12.
apríl 1912 og löngum hefur
því verið haldið fram að það
skip hafi verið norska sel-
veiðiskipið Samson.
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Björn Bjarnason, dóms- og
kirkjumálaráðherra, hefur
skipað sr. Skúla Sigurð Ólafs-
son í embætti sóknarprests í
Keflavíkurprestakalli. Tíu
sóttu um embættið en ekki
náðist samstaða innan val-
nefndar. Meirihlutinn mælti
með sr. Skúla og lagði biskup
Íslands síðan til við dóms-
málaráðherra að sr. Skúli Sig-
urður yrði skipaður sóknar-
prestur í Keflavík.

Í kjölfarið á niðurstöðu val-
nefndar var hafin undirskrifta-
söfnun á netinu til stuðnings
séra Sigfúsi B. Ingvasyni,
presti við Keflavíkurkirkju, en

skoða ákvörðun sína þar sem
hún endurspeglaði ekki vilja
sóknarbarna. Voru listarnir
afhentir dóms- og kirkjumála-
ráðherra fyrir páska.

Sr. Skúli Sigurður Ólafsson
lauk embættisprófi í guðfræði
árið 1996 frá HÍ og var vígður
prestur við Ísafjarðarpresta-
kall vorið 1997. Hann var
skipaður prestur Íslendinga í
Svíþjóð með aðsetur í Gauta-
borg vorið 2000. Hann hefur
stundað framhaldsnám við
Gautaborgarháskóla og guð-
fræðideild Háskóla Íslands.
Sr. Skúli er settur sóknarprest-
ur á Ísafirði.

hann var einn umsækjenda um
embættið. Alls skrifuðu um
4400 manns undir áskorun til
valnefndarinnar að endur-

Skúli S. Ólafsson.

Skúli skipaður sókn-
arprestur í Keflavík

Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra

Fagnar Útflutningsverðlaunum 3X stál
Einar K. Guðfinnsson skrif-

ar lítinn pistil á heimasíðu sína
þar sem hann fagnar því að
3X stál hafi fengið Útflutn-
ingsverðlaun forseta Íslands
á dögunum. „Það er nóg að
segja bara eitt um þetta mál.
Þeir áttu það svo sannarlega

skilið. Ef ekki þeir, þá hverjir?
[...] 3 X Stál er mikið óskabarn
og gott dæmi um framtak ein-
staklinga. Og verkin þeirra eru
ein sönnun þess hvernig sjáv-
arútvegurinn leitar stöðugt að
tæknilausnum á viðfangsefn-
um sínum og gerir það að

verkum að við erum með öfl-
ugan sjávarútvegur sem dafn-
ar í sambýli við góð iðnfyrir-
tæki og aðrar þekkingargrein-
ar. Svo eru þeir enn sönnun
þess hvernig öflug iðnaðar-
fyrirtæki , sem í senn eru þekk-
ingargrein og alþjóðleg at-

vinnustarfsemi geta haslað sér
völl af landsbyggðinni og út
um allan heim. Það skiptir
ekki hvað síst miklu máli“,
segir meðal annars í pistli
Einars á ekg.is.

Jóhann Jónasson og Albert
Marzelíus Högnason eigendur

fyrirtækisins tóku við verð-
laununum við hátíðlega at-
höfn á Bessastöðum á dögun-
um. 3X-Stál fékk í viðurkenn-
ingarskyni verðlaunagrip sér-
hannaðan af Ólöfu Nordal og
viðurkenningarskjal.

– eirikur@bb.is Einar K. Guðfinnsson.

Fjölmenni við opnun kosn-
ingaskrifstofu Í-listans

Fjöldi manns var saman
kominn framan við kosn-
ingaskrifstofu Í-listans, þeg-
ar hún var formlega opnuð
að Hafnarstræti 14 á sumar-
daginn fyrsta. Frambjóðend-
ur hins sameiginlega fram-
boðs Samfylkingar, Vinstri
grænna og Frjálslyndra og
óháðra í Ísafjarðarbæ, buðu
nýbakaðar pönnukökur og
kakóbolla í tilefni dagsins
og Lúðrasveit Tónlistarskól-
ans lék létt lög. Fólk staldr-
aði við og spjallaði um horf-
ur og tíðindi í pólitíkinni
framundan.

Margir litu inn á skrifstof-
una á opnunardaginn og var
létt yfir mönnum við upphaf
kosningabaráttunnar sem nú

er formlega hafin. Af sama
tilefni var vefsíða framboðs-
ins, ilistinn.is, formlega kynnt.
Enn fremur var opinberað
merki listans, stílfært Í, sem
hannað er af Pétri Guðmunds-
syni myndlistarmanni og
kennara á Ísafirði.

„Sumar og vetur frusu sam-
an í nótt og það veit á gott“,

segir oddviti listans, Sigurð-
ur Pétursson, á heimasíðu
framboðsins. „Með sól í
sinni og bjartsýni tökumst
við á við verkefni næstu
vikna: Að ná völdum í bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar og
móta framtíð okkar og bæj-
arfélagsins.“

– thelma@bb.is

Nýr bátur Ferðaþjónustunn-
ar Grunnavíkur ehf. kom til
heimahafnar sinnar í Bolung-
arvík í gærkvöldi. Nýi bátur-
inn sem heitir Ramóna eins
og sá gamli er 22 brúttólestir
og verður útbúinn til að flytja
30 farþega. Einnig verður um
borð öflugur krani til hífinga
á tækjum og vörum. Báturinn
er af gerðinni Viksund og er
smíðaður úr trefjaplasti í Nor-
egi 1988. Aðalvél hans ef af
gerðinni Scania og er gang-

hraðinn um 12 sjómílur. Áætl-
að er að báturinn verði tilbúinn
til þjónustu um miðjan maí.

Í sumar verður Grunnavík
með áætlunarferðir á föstu-
dögum og sunnudögum frá
Bolungarvík til Grunnavíkur,
Jökulfjarða og Hesteyrar, sem
bætist við áætlun vegna fjölda
beiðna um það. Þá er einnig
verið að kanna áhuga og þörf
á áætlunarferðum til Aðalvík-
ur. Siglt verður á aðra staði
eftir þörfum og eftirspurn,

m.a. til Hornvíkur sem kom
sterk inn hjá Grunnavík sl.
sumar. Þá er einnig hægt að
panta aukaferðir og sérferðir,
t.d. í flutninga með byggingar-
efni og hvaðeina sem þarf að
flytja sjóleiðina. Að öllu jöfnu
verður siglt frá Bolungarvík
en lítið mál er að sigla frá
annarri höfn í auka- eða sér-
ferðum ef þess er óskað, hvort
sem er frá Súðavík, Reykja-
nesi, Bæjum eða jafnvel Ísa-
firði.             – gudrun@bb.is

Ný Ramóna komin
til Bolungarvíkur

Ný Ramóna siglir inn til Bolungarvíkur.
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,,Þetta er mjög mikil upphefð og hvetur okkur til dáða. Þetta er viðurkenning fyrir starfs-
fólk fyrirtækisins um að við höfum haft erindi sem erfiði og fengið einhverju áorkað í störf-
um okkar sem eftir hefur verið tekið. Þess vegna eru þessi verðlaun okkur sérstaklega hjart-
fólgin,“ sagði Jóhann Jónasson í samtali við Morgunblaðið eftir að hann hafði, ásamt Alberti
Marzellíusi Högnasyni, félaga sínum og meðeiganda að 3X-Stál ehf, tekið við Útflutnings-
verðlaunum forseta Íslands á Bessastöðum síðasta vetrardag.

Fyrirtækið 3X-Stál, sem stofnað var 1994, byggði starfsemina í upphafi á hönnun og
framleiðslu á tækjabúnaði úr ryðfríu stáli og þjónustu við sjávarútvegsfyrirtæki, sér í lagi
rækjuverksmiðjur, en á þeim árum var umhverfi rækjuiðnaðar með ólíkum hætti miðað við
það sem nú er. Fyrirtækinu óx skjótt fiskur um hrygg. Árið 1997 hófst útflutningur til
Kanada, sem fram til þessa hefur verið einn helsti markaður fyrirtækisins. Sem dæmi um
vöxt og viðgang 3X-Stál má nefna að frá stofnun þess hefur starfsmannafjöldinn tífaldast og
á þessu ári er reiknað með að starfsmenn verði orðnir 40 að tölu.

Í téðu viðtali segir Jóhann að framleiðsluvörur og tækja- og vélbúnaðarlausnir fyrirtækisins
megi vel nýta út fyrir svið sjávarfangs og nefnir sem dæmi að þær henti vel fyrir kjötvöru,
ávexti og grænmeti: ,,Við sjáum tækifæri okkar liggja í matvælageiranum í Evrópu, einkum

í Bretlandi, Hollandi, Danmörku og Þýskalandi,“ segir Jóhann og að markaðsstarfið á
Evrópusvæðinu sé þegar farið að skila sér.

Valur Valsson, formaður úthlutunarnefndar verðlaunanna, gat þess í ræðu sinni við
verðlaunaafhendinguna að 3X-Stál fengi verðlaunin fyrir góðan árangur á skömmum
tíma í sölu og markaðssetningu á sérhönnuðum tækjum og tækjalausnum fyrir matvælaiðn-
aðinn. Hann kvað 3X-Stál góðan fulltrúa hérlendra fyrirtækja sem byggðu rekstur sinn á
íslenskri reynslu og þekkingu og hefði náð að laga hana að þörfum alþjóðamarkaðarins.

Auk verðlaunagrips, listaverk eftir eftir Ólöfu Nordal, og verðlaunaskjal er verðlauna-
hafa heimilt að nota merki Útflutningsverðlaunanna á kynningarefni fyrirtækisins næstu
fimm árin.

3X-Stál efh er hér með óskað til hamingju með þá verðskulduðu viðurkenningu sem
felst í Útflutningsverðlaunum forseta Íslands. Fyrirtæki eins og 3X-Stál, sem náð hafa
fótfestu á alþjóðlegum markaði fyrir dugnað, þrautseigju og samheldni eru vestfirsku at-
vinnulífi og samfélagi ákaflega mikilvæg.

Vestfirskar byggðir þurfa á fleiri slíkum fyrirtækum að halda.
s.h.

ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Útivistarsvæði á Flateyri.“
Ofangreindu verki skal vera að fullu
lokið eigi síðar en 15. júlí 2007. Út-
boðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð þriðjudaginn
9. maí nk. kl. 11:00 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

Tæknideild. Ísafjarðarbæjar.

Guðni Geir Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og efsti maður á B-lista skrifar

Framsókn er kjölfestan í Ísafjarðarbæ
Núna þegar þessu kjörtíma-

bili lýkur á ég að baki tveggja
kjörtímabila eða samtals átta
ára starf í bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar, allan tímann í meiri-
hluta. Fyrra kjörtímabilið var
ég eini fulltrúi Framsóknar-
flokksins í bæjarstjórn en í
kosningunum fyrir fjórum ár-
um náði flokkurinn tveimur
bæjarfulltrúum. Ég leyfi mér
að trúa því, að störf mín að
málefnum Ísafjarðarbæjar og
íbúa hans kjörtímabilið þar á
undan hafi ekki spillt fyrir
þeim góða árangri sem fram-
boð okkar náði þá.

Auk þess að starfa í bæjar-
stjórn þessi átta ár hef ég einn-
ig átt sæti í bæjarráði allan
tímann. Formaður þess hef ég
verið allt þetta kjörtímabil og
helminginn af því síðasta, eða
sex af síðustu átta árum. Hin
tvö árin á liðnu kjörtímabili
var ég forseti bæjarstjórnar.

Síðustu átta árin hef ég átt
sæti í stjórn Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga og verið
formaður hennar síðustu fjög-
ur árin.

Reynsla mín á vettvangi
sveitarstjórnarmála síðustu
tvö kjörtímabilin verður því
að kallast mjög staðgóð. Allan
þennan tíma hefur starfað hér
í Ísafjarðarbæ ábyrgur og öfl-
ugur meirihluti sömu flokka,
Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks. Samstarfið hef-
ur verið í alla staði gott og
hefur orðið bænum okkar til
farsældar, eins og flestir sem
fylgst hafa með málum ættu
að þekkja.

Enn líður að kosningum.
Enn verða verk okkar lögð í
dóm kjósenda. Mjög mikil-
vægt er að íbúar Ísafjarðar-
bæjar hyggi vel að störfum
bæjarstjórnar á liðnum árum
og verji ekki atkvæðum sínum

döfinni neinar stórvirkjanir
eða stóriðja á borð við álver
og munu ekki verða, enda eru
hreinleiki vestfirskrar náttúru
annars vegar og mannauður
og menntun hins vegar ein-
hverjar helstu auðlindir okkar
á nýrri öld. Þessar auðlindir
viljum við nýta okkur af skyn-
semi og framsýni. Á undan-
förnum árum höfum við unnið
að virkjun þeirra með mark-
vissum hætti. Þeirri uppbygg-
ingu viljum við halda áfram.

Jafnframt verðum við að
hyggja að iðnaði sem reyndar
gæti vel kallast stóriðja á
mælikvarða okkar litlu sam-
félaga hér fyrir vestan. Sam-
kvæmt þeirri mælistiku eru
bæði Þörungaverksmiðjan á
Reykhólum og Kalkþörunga-
verksmiðjan á Bíldudal stór-
iðja þeirra byggða, þótt ekki
séu bræddir þar málmar.

Yfirleitt er ekki talið gæfu-

legt að skipta um hest í miðri
á. Framsóknarfólkið sem
starfað hefur að bæjarmálum
Ísafjarðarbæjar á liðnum ár-
um, hvort heldur er í bæjar-
stjórn og bæjarráði eða í fjöl-
mörgum nefndum bæjarins,
hefur sýnt að það er traustsins
vert. Framsókn hefur mjög
lengi verið kjölfestan á þeim
vettvangi í Ísafjarðarbæ. Unn-
ið er að mörgum viðfangsefn-
um sem brýnt er að fylgja vel
eftir. Halda verður siglingunni
áfram með öruggum búnaði.
Í komandi kosningum er rétt
að minnast þess, að illa getur
farið ef kjölfestuna vantar.

Á næstunni mun ég í stutt-
um greinum, hvort heldur er á
þessum vettvangi eða öðrum,
fjalla nánar um verk meiri-
hluta bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar á því kjörtímabili sem
nú er senn á enda. Jafnframt
mun ég líta til þeirra mála
sem eru í deiglunni og bíða
okkar á komandi kjörtímabili.
Kjósendur í Ísafjarðarbæ bið
ég að huga mjög vel að hvoru
tveggja.

Ef þið gerið það, ágætu
kjósendur, þá þurfum við sem
stöndum að B-listanum engu
að kvíða. Og vonandi ekki
þið heldur.

án ábyrgðar og umhugsunar.
Tilraunastarfsemi í þeim efn-
um getur orðið dýrkeypt.
Breytingar breytinganna
vegna geta reynst afdrifaríkar.
Greitt atkvæði verður ekki aft-
ur tekið.

Allir vita að landsbyggðin
stendur í stöðugri og erfiðri
varnarbaráttu. Það gildir auð-
vitað líka um Ísafjarðarbæ og
alla Vestfirði. Hér eru ekki á

Guðni Geir Jóhannesson.

Nýi Baldur hefur siglingar
Hin nýja Breiðafjarðarferja

Baldur hefur hafið áætlunar-
ferðir sínar yfir Breiðafjörð.
Síðasta ferð gömlu Breiða-
fjarðarferjunnar var farin um
síðustu mánaðamótin, og hafa
minni skip Sæferða ehf. sinnt
öðrum flutningum en bíla-
flutningum á milli Stykkis-
hólms og Flateyjar síðan
gamli Baldur fór. Fyrsta ferðin
sem farin var á mánudag gekk
vel.

Að því er fram kom í frétt-
um NFS var fullbókað og bið-
listi frá Brjánslæk til Stykkis-
hólms. Skipið var keypt frá
Hollandi og kom til heima-
hafnar á Stykkishólmi á laug-
ardag. Nýi Baldur er mun
stærra skip en sá gamli, eða
62 metrar á lengd miðað við

40 metra gamla Baldurs. Hann
tekur 45-50 fólksbifreiðar og
300 farþega en sá gamli tekur
19 fólksbíla og 200 farþega.
Ganghraði skipsins er 13,5-

14 sjómílur og mun ferðin
milli Brjánslækjar og Stykkis-
hólms styttast um 50 mínútur
með tilkomu hins nýja Bald-
urs.

Ferjan siglir nú samkvæmt
áætlun tvær ferðir á dag hvora
leið. Fleyið er það áttunda í
röðinni til að bera nafnið Bald-
ur.                 – thelma@bb.is

Breiðafjarðarferjan Baldur.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Rannveig Þorvaldsdóttir á Ísafirði

Karrýkjúklingur með hnetum og döðlum
Sælkeri vikunnar býður

að þessu sinni upp á þrjá
góða rétti. Í fyrsta lagi er
karrýkjúklingur með hnet-
um og döðlum, sem er
bragðgóður og framandi
réttur. Í öðru lagi er það
heimatilbúinn Toblerone ís
og síðast en ekki síst Krydd-
brauð ehf. sem er einfalt,
hollt og fljótlegt.

Karrýkjúklingur með
hnetum og döðlum

4 kjúklingabringur krydd
aðar með salti og pipar
100 g smjör til að steikja

bringurnar
200 g brytjaðar döðlur
150 g muldar kasjúhnetur
2 tsk milt madraskarrý (frá
Rajah)
5 dl matreiðslurjómi
sósujafnari til að þykkja
sósuna

Steikið kjúklinginn í smör-
inu á pönnu í stutta stund (rétt
til að loka kjötinu) og setjið
svo í eldfast fat. Látið döðlur
og hnetur malla í smjörinu á
pönnunni í nokkrar mínútur
og blandið þá karrýinu saman
við. Hellið rjómanum út í

blönduna og látið malla dálitla
stund. Þykkið sósuna með
sósujafnara. Hellið sósunni
svo yfir kjúklingabringurnar í
fatinu og eldið í ofni við
175°C í 20 mínútur. Lækkið
þá hitann niður í 150°C og
eldið áfram í 15-20 mínútur.
Berið fram með hrísgrjónum,
fersku salati og brauði.

Toblerone ís
6 eggjarauður
1 bolli púðursykur (stór
bolli)
1 tsk. vanillusykur
½ lítri þeyttur rjómi

100 g smátt saxað Toble
rone

Þeytið eggjarauður, púður-
og vanillusykur mjög vel sam-
an. Blandið þeyttum rjóma og
tobleroneinu varlega saman
við eggjarauðublönduna. Setj-
ið í hringlaga form og frystið.
Berið fram með ferskum
ávöxtum.

Kryddbrauð ehf.
1½ dl. hveiti
1 tsk. matarsódi
2 tsk. kakó
½ tsk. kanill

½ tsk. engifer
½ tsk. negull
1½ dl haframjöl
1½ dl púðursykur
1½ dl AB mjólk/eða súr
mjólk
1 egg
Hrærið allt saman og setjið

deigið í smurt aflangt mót.
Bakið neðst í ofni við 180°C
í 45-50 mín.

Ég skora á Lilju Rafney
Magnúsdóttur á Suðureyri
að koma með góða upp-
skrift.

Fimm börn
fermast á Ísafirði
Fimm börn koma til með að fermast í Ísafjarðar-

kirkju nk. sunnudag 30. apríl kl. 14:00. Hér að neðan
er listi yfir allar fermingarnar auk nafna fermingar-
barnanna og foreldra þeirra.

Sunnudagurinn 30. apríl
kl. 14:00 í Ísafjarðarkirkju

María Sigríður Halldórsdóttir,  Hafraholti 38, 400 Ísafirði
Foreldrar: Guðfinna Hreiðarsdóttir, Halldór Halldórsson

Jóhann Mar Sigurðsson,  Miðtúni 45, 400 Ísafirði
Foreldrar: Guðný Hólmgeirsdóttir, Sigurður Mar Óskarsson

Aníta Björk Jóhannsdóttir,  Fjarðarstræti 59, 400 Ísafirði
Foreldrar: Randí Guðmundsdóttir, Jóhann D. Svansson

Alexander Már Hermannsson,  Austurvegi 12 400 Ísafirði
Foreldrar: Kristrún Einarsdóttir, Hermann Björnsson,
Brynjar Már Eðvaldsson

Jóhanna Stefánsdóttir,  Kjarrholti 7, 400 Ísafirði
Foreldrar: Steinunn Sölvadóttir, Stefán Símonarson

Skeytasalan í skátaheimilinu opin frá klukkan 13:00
- 16:00. Einnig er hægt að hringja inn skeytapantanir
í síma 456 3282.

Starfsmaður
/ meðeigandi

Starfsmaður/meðeigandi óskast í versl-
unina Legg og skel að Austurvegi 2 á Ísa-
firði.

Allar nánari upplýsingar veitir Svana í
versluninni og í símum 456 4070 og 456
3212.

Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi

Stingur upp á 3-4 milljarðar verði lagð-
ir í atvinnuuppbyggingu á Vestfjörðum

Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Framsóknarflokk-
sins fyrir Norðvesturkjör-
dæmi segist efa að önnur eins
breyting hafi orðið á nokkru
landssvæði síðustu áratugina
og átt hefur sér stað á Vest-
fjörðum, og að tími sé kominn
til þess að horfast í augu við
þær staðreyndir sem við blasi
um þróun mála á Vestfjörðum
og bregðast við í samræmi
við þær. Þetta kemur fram í

pistli sem Kristinn skrifar á
heimasíðu sína, kristinn.is. Þá
segir hann að hugsa mætti sér,
til að byrja með, að lagðar
yrðu svipaðar fjárhæðir til at-
vinnumála á Vestfjörðum og
Norðurlandi vestra og kostar
að skapa 10 störf í stóriðju,
eða sem samsvarar um 3-4
milljörðum króna. „Ég er viss
um að ná megi góðum árangri
með það fé til ráðstöfunar og
að innlend sem erlend fyrir-

tæki verði fús til samstarfs
við stjórnvöld og reiðubúin
að leggja fram sjálf mikla pen-
inga til atvinnusköpunar á
landssvæðinu“, segir enn
fremur í pistlinum.

Þá segir einnig: „[Á Vest-
fjörðum] voru lengi hæstu eða
meðal þeirra hæstu tekjurnar
á landinu en það er breytt.
Árið 1998 voru meðaltekjurn-
ar á Vestfjörðum í 3. sæti á
landinu og 90% af meðaltekj-
unum á höfuðborgarsvæðinu,
en sex árum seinna voru meðal

atvinnutekjurnar á Vestfjörð-
um fallnar niður í 6. sæti og
aðeins um 80% af meðaltekj-
um höfuðborgarsvæðisins.
Störfunum fækkaði á þessi
tímabili um tæplega 10% eða
um 460, það samsvarar ríflega
einu álveri. Fyrst og fremst
fækkaði störfunum í fiskveið-
um, þau voru 860 talsins en
hafði fækkað í 520 árið 2004.
Þá fækkaði um 120 störf í
fiskvinnslu. Í raun kom ekkert
annað í staðinn fyrir störfin í
sjávarútveginum sem hurfu.

Tekjurnar í fiskveiðunum á
Vestfjörðum eru þær lægstu á
landinu miðað við upplýsing-
ar Hagstofunnar. Meðal at-
vinnutekjurnar fyrir fiskveiðar
voru 3.3 milljónir króna á
Vestfjörðum árið 2004, sem
er aðeins 53% af meðaltekjum
á höfuðborgarsvæðinu fyrir
fiskveiðar, en þar voru tekj-
urnar hæstar. Þetta er alvarleg
þróun þegar haft er í huga
hversu stór þáttur fiskveiðar
er í atvinnulífi fjórðungsins.“

– eirikur@bb.isKristinn H. Gunnarsson.

Hagnaður hjá Hvetjanda
Hagnaður Eignarhaldsfé-

lagsins Hvetjanda hf., nam
rúmlega 800 þúsund krónum
á síðasta ári að því er kom
fram á aðalfundi félagsins sem
haldinn var fyrir stuttu. Eigið
fé félagsins í árslok var
96.995.000 kr. og þar af er
hlutafé 96.696.000 kr. Félagið
á nú hluti í 5 félögum, með
bókfærðri hlutafjáreign sam-
tals að upphæð 22 milljónir
króna. Starfsemi félagsins fer
vaxandi og er stefnt að öflun

nýrra fjárfesta og aukningu
hlutafjár í félaginu á þessu
ári, en samkvæmt hluthafa-
fundi þá er heimilt að hækka
hlutafé félagsins í 200 millj-
ónir króna.

Tvær tillögur að breyting-
um á samþykktum sjóðsins
voru teknar fyrir á aðalfund-
inum. Þeirri fyrri, sem fól í
sér að sett yrði inn ákvæði í
samþykktirnar þess efnis að
10% af hagnaði ársins skyldi
ráðstafað í sérstakan styrktar-

sjóð, var vísað til stjórnar til
frekari skoðunar. Seinni til-
lagan var samþykkt en hún
fól í sér breytingu á 4. gr.
samþykkta félagsins um að
hver hlutur sé 10.000 krónur
breytist í: „Hver hlutur er að
fjárhæð kr. 1,00“.

Á fundinum var jafnframt
upplýst að stjórn félagsins hef-
ur ákveðið að lækka lágmarks-
viðmiðunarmörk ávöxtunar-
kröfu á framlagt hlutafé fé-
lagsins úr 20% niður í 5%, en
áskilur sér þó rétt til að gera
hærri ávöxtunarkröfu til verk-
efna, háð áhættumati stjórnar.
Þá var kosin ný stjórn og vara-
stjórn félagsins og var kosn-
ingin einróma. Í aðalstjórn
voru kosnir: Guðni A Einars-
son, Sigurjón Kr. Sigurjóns-
son og Agnar Ebenesersson. Í
varastjórn voru kosin: Björn
Davíðsson, Kristín Hálfdánar-
dóttir og Fylkir Ágústsson.
Stjórn félagsins kom saman
að loknum aðalfundi og skipti
með sér verkefnum. Guðni A
Einarsson var endurkjörinn
formaður stjórnar og einnig
var varaformaður hennar Sig-
urjón Kr. Sigurjónsson endur-
kjörinn. Framkvæmdastjóri
félagsins er Eiríkur Finnur

Greipsson og endurskoðandi
félagsins er Löggiltir endur-
skoðendur Vestfjörðum ehf.,
Guðmundur E Kjartansson
löggiltur endurskoðandi.

Eignarhaldsfélagið Hvetj-
andi hf. var stofnað í janúar
2004 af Ísafjarðarbæ. Tilgang-
ur félagsins er að taka þátt í
stofnun og starfsemi annarra
félaga sem rekin eru á grund-
velli arðssemissjónarmiða,
fela í sér nýmæli í atvinnulífi
og/eða eru mikilvægur þáttur
í uppbyggingu atvinnulífs á
norðanverðum Vestfjörðum.
Eignaraðilar að félaginu í dag
eru Ísafjarðarbæjar (31,71%),
Byggðastofnun (57,32%),
Súðavíkurhreppur (1,55%),
Sparisjóður Vestfirðinga
(5,1%) og Lífeyrissjóður
Vestfirðinga (4,24%). Heild-
arhlutfé félagsins er tæpar 97
milljónir króna.

– gudrun@bb.is

Næsta
 tölublað BB

kemur út
 fimmtudaginn

4. maí nk.
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Framboðsfrestur
vegna almennra sveitarstjórnar-

kosninga þann 27. maí 2006
Framboðsfrestur vegna almennra sveitarstjórnarkosninga er fara fram

laugardaginn 27. maí 2006, rennur út kl. 12:00 á hádegi þann 6. maí
2006. Öll framboð skulu tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar eigi síðar
en kl. 12:00 á hádegi þann dag. Yfirkjörstjórn tekur á móti framboðslistum
þann dag í fundarsal bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar milli kl. 10:00 og
12:00, en einnig má skila framboðslistum til formanns yfirkjörstjórnar,
Björns Jóhannessonar hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði, fyrir þann tíma.

Sérstök athygli er vakin á ákvæðum 3., 21., 22., 23., og 25. gr. laga nr.
5/1998 um kosningar til sveitarstjórna, en þar segir:

3. gr. laga nr. 5/1998:
„Kjörgengur í sveitarstjórn er hver sá sem á kosningarrétt í sveitarfé-

laginu skv. 2. gr. og hefur ekki verið sviptur lögræði.“

21. gr. laga nr. 5/1998:
„Þegar sveitarstjórnarkosningar eiga að fara fram skulu öll framboð

tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórn þeirri sem í hlut á eigi síðar en kl.
12:00 á hádegi þann dag þegar þrjár vikur eru til kjördags.

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega fullt nafn fram-
bjóðanda, kennitölu hans, stöðu og heimili, til þess að enginn vafi geti
leikið á því hverjir í kjöri eru.“

22. gr. laga nr. 5/1998:
„Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem á listanum

eru um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann. Framboðslista skal
og fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá kjósendum í
hlutaðeigandi sveitarfélagi. Tilgreina skal nafn meðmælanda, kennitölu
hans og heimili. Hver kjósandi má einvörðungu mæla með einum lista
við hverjar kosningar. Ekki er gerð krafa um meðmælendur í sveitar-
félögum með 100 íbúa eða færri.

Lágmarksfjöldi meðmælenda skv. 1. mgr. skal vera sem hér segir:
a) í sveitarfélagi með 101 – 500 íbúa, 10 meðmælendur.
b) í sveitarfélagi með 501 – 2.000 íbúa, 20 meðmælendur.
c) í sveitarfélagi með 2.001 – 10.000 íbúa, 40 meðmælendur.
d) í sveitarfélagi með 10.001 – 50.000 íbúa, 80 meðmælendur.
e) í sveitarfélagi með 50.001 og fleiri íbúa, 160 meðmælendur.
Hámarkstala meðmælenda skal vera tvöföld tilskilin lágmarkstala.
Frambjóðandi getur afturkallað samþykki sitt til framboðs fram til

þess að frestur til að skila framboðum rennur út.
Kjósandi, sem mælt hefur með framboðslista, getur ekki afturkallað

stuðningsyfirlýsingu sína eftir að framboð hefur verið afhent yfirkjör-
stjórn.

23. gr. laga nr. 5/1998:
„Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg til-

kynning frá frambjóðendum listans um það hverjir tveir menn séu um-
boðsmenn listans. Ef umboðsmenn listans eru ekki tilgreindir eða nauð-
synjar hamla umboðsmanni eru frambjóðendur í aðalsætum hver um
sig, réttir umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn gæta réttar lista
þeirra sem þeir eru fyrir við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir gefa þær
upplýsingar um listana er yfirkjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera
viðstaddir eða gefa öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á hin-
um einstöku kjörstöðum og við talningu atkvæða. Skyldir eru um-
boðsmenn að hlíta þeim fundarreglum sem kjörstjórnir setja.“

25. gr. laga nr. 5/1998:
„Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði hennar má skjóta til

sveitarstjórnar. Úrskurð sveitarstjórnar má kæra á sama hátt sem fyrir er
mælt í 93. gr. ef úrskurður fellur um að fulltrúaefni hafi misst kjörgengi.“

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar.

Kómedíuleikhúsið hefur
staðið í viðræðum í vetur við
einn þekktasta einleikara
Bandaríkjanna síðustu tvo
áratugi um að taka þátt í ein-
leikjahátíðinni Act alone, en
hann hefur einnig verið að
hasla sér völl í Hollywood síð-
ustu ár. Hann hefur samið
fjölda einleikja sem hafa unn-
ið til virtra verðlauna og einnig
hefur hann samið skáldsögur
og kvikmyndahandrit. Ekki er
gefið upp nafn leikarans á
heimasíðu Kómedíuleikhúss-
ins en þó er sagt frá því að
hann hefur leikið í myndum á
borð við Talk Radio, Under

Siege 2, Deconstructing Harry
og Dolores Claiborne. Meðal
leikstjóra sem hann hefur unn-
ið með eru Woody Allen, Ro-
bert Altman og Oliver Stone.

„Allt stefnir í að kappinn
komi til landsins og sýni á
ACT ALONE í sumar. Nú er
bara að krossa fingur og í byrj-
un maí má vænta frétta af því
hver kappinn er“, segir á
komedia.is. Fólk er hvatt til
að senda hugmyndir að því
hver stjarnan sé á netfang
leikhússins komedia@ kome
dia.is og þeir sem giska rétt fá
bókina Íslenskir einleikir í
verðlaun.

Átta íslenskir leikir verða
sýndir á hátíðinni Act alone í
sumar og tveir erlendir, frá
Danmörku og Króatíu. Af ís-
lenskum leikjum á hátíðinni
má nefna Mike Attack, Grýlu-
saga, Ævintýrið um augastein
og Dimmalimm. Einnig verð-
ur boðið upp á Masterclass
námskeið í leiklist undir stjórn
Ole Brekke skólastjóra The
commedia school í Kaup-
mannahöfn. Act alone verður
haldin í þriðja sinn 29. júní til
2. júlí í Hömrum á Ísafirði.
Sem fyrr en ókeypis inn á alla
leiki hátíðarinnar.

– thelma@bb.is

Þekktur Hollywood-
leikari á Act alone?

Andrésar andar leikarnir á Akureyri

Ísfirðingar fengu sex gull
Andrésar Andar leikarnir

fóru fram á Akureyri um síð-
ustu helgi og var þar fjöldi
vestfirskra keppenda. Keppni
hófs á fimmtudag og eins og
áður hefur komið fram hlutu
Ísfirðingar þann daginn þrenn
gullverðlaun, þrenn silfur-
verðlaun og þrenn bronsverð-
laun. Þann daginn nældu
Hólmvíkingar sér einnig í eitt
silfur og eitt brons. Á föstudag
var keppt í svigi, stórsvigi og
skíðagöngu með frjálsri að-
ferð og hirtu Vestfirðingar
fjölda verðlauna í síðast-
nefndu greininni. Keppt var í
nokkrum aldursflokkum og
fengu Ísfirðingar þrenn gull-
verðlaun, þrenn silfurverðlaun
og fern bronsverðlaun. Hólm-
víkingar hrepptu ein silfur-

verðlaun og tvenn bronsverð-
laun einnig í skíðagöngunni.
Á laugardag var keppt í svigi,
stórsvigi og boðgöngu þar
sem A-sveit Ísfirðinga hafnaði
í öðru sæti bæði í flokki 9-12
ára og 13-14 ára, tvenn silfur-
verðlaun þar.

Ísfirðingar hlutu því í heild
sex gull, átta silfur og sjö
brons. Gullverðlaunahafar eru
Katrín Ósk Einarsdóttir, Sig-
rún Arnarsdóttir og Sólveig
G. Guðmundsdóttir sem allar
fengu tvö gull. Silfurverðlaun
hlutu Dagur Benediktsson,
Arna Kristbjörnsdóttir, Hákon
Ari Halldórsson, Hekla Dögg
Guðmundsdóttir og Daníel
Ágúst Einarsson. Í boðgöngu-
sveitinni 9-12 ára voru Hákon
Ari Halldórsson, Arna Krist-

björnsdóttir og Sigrún Arnars-
dóttir. Í flokki 13-14 ára voru
Rannveig Jónsdóttir, Egill Ari
Gunnarsson og Sólveig G.
Guðmundsdóttir í boðgöngu-
sveit Ísfirðinga. Bronsverð-
launahafar eru Vilmar Ben
Hallgrímsson, Hekla Dögg
Guðmundsdóttir, Rannveig
Jónsdóttir, Arna Kristbjörns-
dóttir og Egill Ari Gunnars-
son.

Hólmvíkingar fengu tvö
silfur og þrjú brons. Silfur-
verðlaunahafi eru Branddís
Ösp Ragnarsdóttir og brons-
verðlaunahafar eru Ólafur
Orri Másson og Kolbrún Ýr
Karlsdóttir. Nánari upplýsing-
ar um úrslit má finna á síðunni
www.skidi.is.

– gudrun@bb.is

Glímusveit íþróttafélags-
ins Harðar á Ísafirði vann

Íslandsmeistaratitilinn í
unglingaflokki í sveita-

glímu Íslands sem fór fram
í íþróttahúsi Hagaskóla í

Reykjavík á laugardag.
Glímumenn Harðar unnu
stórsigur á sveit HSK/KR

og fengu 12 vinninga gegn
fjórum hjá sameiginlegri

sveit Héraðssambandssins
Skarphéðins og KR-inga.

KR urðu Íslandsmeistarar
í karlaflokki. Harðarmenn

tóku þátt í fyrsta sinn í
fyrra og urðu þá í öðru
sæti en það var í fyrsta

sinn sem lið frá Vestfjörð-
um var skráð til keppni.
Þessi forna íþrótt hefur

aukið mjög fylgi sitt á
norðanverðum Vestfjörð-
um eftir að íþróttafélagið

Hörður stofnaði glímu-
deild á síðasta ári.

– thelma@bb.is

Íslandsmeistarar
unglinga í sveitaglímu

Harðverjunum var boðið á Bessastaði að móti loknu. Hér sjást þeir ásamt forseta Íslands.
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Bræður sem blæðir saman

„Ég flutti til Þýskalands
þegar ég var 6 ára og um hálfu
ári seinna fluttumst við til
Danmerkur. Í fyrstu var svo-
lítið skrítið að búa þar, en það
var mjög fínt að alast þar upp.“

– Telurðu þig vera Íslend-
ing eða Dana?

„Ég er Íslendingur, það er
engin spurning. Ég hef komið
oft til Íslands í heimsókn eftir
að við fluttum og mamma og
pabbi pössuðu það að við
bræðurnir myndum ekki glata
móðurmálinu. Það hefur því
alltaf verið töluð íslenska á
heimilinu.“

– Hvernig kom það til að
þú fórst í herinn?

„Það er herskylda í Dan-
mörku og þar sem ég var orð-
inn þreyttur á því að vera í
skóla ákvað ég að skrá mig í
herinn. Og ég var þá sendur
til Kaupmannahafnar. Her-
skyldan var vanalega níu
mánuðir en ég skráði mig í
eitt ár. Það er reyndar búið að
breyta því núna svo að þeir
sem skrá sig í herinn geta valið
um hvort þeir fari í fjóra eða

átta mánuði. Það þurfa þó ekki
allir að fara í herinn, það er
þannig farið að maður dregur
tölu og ef hún er mjög há
minnka líkurnar á því að mað-
ur verði kallaður í herinn, en
sömuleiðis ef maður fær lága
tölu er mjög líklegt að maður
komist inn. En fólk getur beð-
ist undan því að fara í herinn
og sinnt samfélagsþjónustu í
staðinn.

Maður fer fyrst í konung-
lega lífvörðinn þar sem maður
er í þjálfun í fjóra mánuði til
að geta passað drottninguna.
En það þarf meiri þjálfun til
að vera sendur erlendis með
hernum. Ég sem sagt fór fyrst
í gegnum þessa grunnþjálfun
og var lífvörður í tvo mánuði.
Það var mjög spennandi en
einnig mjög erfitt. Maður er á
vakt í 24 klukkustundir í einu
við Amalienborgarhöll. Svo
tekur einnig tíma að gera sig
tilbúinn fyrir vaktina svo að
maður náði ekki miklum
svefni. Þrjú lið skiptast á að
vera á vakt, fyrsta daginn er
fyrsta liðið á vakt og þannig

Ísfirðingurinn Hjalti Ragnarsson sinnir herþjón-
ustu hjá danska hernum og hefur verið í Írak frá því

í febrúar þar sem hann hefur lent í ýmsum þrek-
raunum. Hann fékk nýverið leyfi og kom til Ís-

lands, og um leið til Ísafjarðar, í heimsókn áður en
hann heldur til Íraks á ný. Hjalti flutti af landi brott

6 ára gamall ásamt foreldrum sínum Ragnari Har-
aldssyni og Sigríði Þórðardóttur og bræðrum sínum

Gísla og Ingólfi, en hann á mörg skyldmenni fyrir
vestan. Bæjarins besta fékk Hjalta til að ræða um

reynslu sína í hinum konunglega lífverði Dana-
drottningar og segja frá ástandinu í Kosovo og í Írak.

koll af kolli. Ef liðin eru léleg
þurfa þau að æfa eina frídag-
inn sinn svo það borgar sig að
vera góður í þessu. Á sjöunda
tug manns eru í hverju liði.

Þess fyrir utan er mjög heitt
í einkennisbúningnum og
þegar sólin skín á bjarnar-
skinnshúfurnar sem við erum
með, getur orðið 60-70 gráðu
hiti innan í húfunni.

Einu sinni var ég á vakt í
Fredensborg og var að ganga

á bak við hús þegar ég heyrði
hund gelta. Hann kom svo æð-
andi og réðist á mig. Þetta var
einn af hundum drottningar-
innar og hann byrjaði að naga
buxurnar mínar. Ég tók kvik-
indið og henti því inn í garð
aftur en það þurfti að sækja
nýjar buxur fyrir mig. Þessar
buxur kosta um 30 þúsund
danskar krónur, eru gerðar úr
ull frá Nýja Sjálandi og hand-
unnar.“

– Er svona mikil þörf á því
að passa drottninguna með
þessum hætti?

„Þetta er meira upp á hefð-
ina að gera og fyrir ferða-
mennina. En lífvörðurinn er
mjög gömul hersveit, nokkur
hundruð ára gömul. Manni
finnst það mjög spennandi
þegar maður sér þetta utan frá
en það er mjög erfitt að vera
lífvörður og ströng þjálfun
sem fylgir því.“

Velkominn til ÍraksVelkominn til ÍraksVelkominn til ÍraksVelkominn til ÍraksVelkominn til Íraks

– Að lokinni þjálfun sem
lífvörður fór Hjalti með dan-
ska hernum til Kosovo.

„Ég fór til Kosovo í sex
mánuði og það var allt annað
en það sem maður hafði verið
að læra í lífverðinum. Starf
þessarar hersveitar snerist um
að reyna halda niðri óeirðum
og við æfðum því allt aðra
hluti en við höfðum áður gert.
Það var mjög gaman að prófa
bæði.“

– Var slæmt ástand í Kos-
ovo?

„Það var reyndar mjög ró-
legt á meðan við vorum úti en
maður fann hvernig ólgaði
undir yfirborðinu. Serbar og
Albanir vilja báðir fá Kosovo
undir sína stjórn og baráttan
hefur verið blóðug. Albanir
vilja ekki að Kosovo tilheyri
Serbíu því þeir eru hræddir
um að þegar herinn fer að þá
muni þeim verða slátrað og
Serbar vilja ekki sleppa tökum
á Kosovo vegna þess að landið
hefur menningarlegt gildi fyrir
þá.“

– Þú lærðir serbnesku og
albönsku á meðan þú varst í
Kosovo, ekki satt?

„Jú, ég byrjaði aðeins að
læra að tala þau tungumál.
Það skapar svo mikla velvild
að geta sagt hæ og takk fyrir
og slíkt á tungu heimamanna.
Danir eru mjög flinkir í mann-
legum samskiptum.“

– Þegar þú komst heim frá
Kosovo varstu þá ákveðinn í
að fara aftur út með hernum?

„Nei, reyndar ekki. En ég
hugsaði mikið um það og
ákvað að fara til Íraks skömmu
eftir að ég kom heim. Ég bauð
mig fram, fór á æfingu og var
svo sendur af stað. Ég byrjaði
að æfa í desember og fór til
Íraks um miðjan febrúar.

Þegar við komum til Íraks
sögðu þeir sem höfðu verið
þar á undan okkur að það hafi
verið mjög rólegt í um fimm
mánuði. En þá fór allt í köku.
Við vorum búnir að vera þarna
í nokkra daga þegar skotið
var á herstöðina okkar og við
þurftum að hlaupa í var. Það
tók á taugarnar og gerði manni
grein fyrir hvert maður var
kominn, eins og til að segja:
Velkominn til Íraks!“

– Hugsaðir þú þá ekki með
þér á þeim tímapunkti hvað
þú værir eiginlega búinn að
koma þér í?

„Nei, nei ekki strax en þetta
var bara byrjunin. Seinna vor-
um við að keyra á þjóðvegi 6
til þess að gæta að því hvort
það væru jarðsprengjur í veg-
inum og fjarlægja þær svo að
flutningabílar gætu keyrt

Hjalti á leið til Íraks.
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greiðlega í gegn. Það var
komið kvöld og ég stóð og
talaði við vin minn. Allt í einu
lýstist myrkrið upp og það
var eins og verið væri að
sprengja milljón kínverja. Það
var verið að skjóta á okkur.
Það er nánast ómögulegt að
sjá hvaðan skothríðin kemur
þegar skotið er á mann. Maður
sá skotin lenda allt í kringum
okkur en vissi ekki hvaðan
þau komu. Maður upplifir
þetta eins og það gerist mjög
hægt og þjálfunin tekur bara
yfir og maður gerir það sem
þarf að gera. Við hörfuðum
og sluppum. Eftir þessa reyn-
slu fór að kárna gamanið, að
vera hermaður í Írak var ekki
eins mikill glamúr og maður
hélt.

En daginn eftir var ekki um
annað að ræða en að fara aftur
út að keyra. Litlu seinna var
skotið á okkur aftur. Við vor-
um að aka og skotið var yfir
bílinn, við snerum við og þá
var skotið á okkur með þung-
um vopnum rétt yfir hausinn
á okkur. Við bara gáfum í
botn og náðum að sleppa.

Allt þetta gerðist á þremur
vikum. Í þriðju vikunni fundu-
m við jarðsprengju. Við höfð-
um æft þetta hundrað sinnum
en það var annað þegar við
stóðum frammi fyrir raun-
verulegri sprengju. Við hring-
dum því eftir sprengjusér-
fræðingi og á meðan við
biðum eftir honum var skotið
á okkur. Einn vinur minn fékk
skot í hnéð en var svo heppinn
að það fór út hinu megin án
þess að skadda hnéskelina.
Þyrla kom á svipstundu og
náði í hann til að færa hann á
sjúkrahús. Hann var alveg
ótrúlega heppinn en talið er
að eftir átta mánuði verði hann
búinn að ná sér að fullu.

Eftir þessar fyrstu vikur sem
voru svona spennuþrungnar
kom hálfur mánuður sem var
frekar rólegur. Það er svo
furðulegt hvað maður getur
aðlagast erfiðum aðstæðum.
Maður verður alltaf skít-
hræddur en maður fer að geta
hugsað skýrt þegar maður
lendir í svona.“

Bræður semBræður semBræður semBræður semBræður sem
blæðir samanblæðir samanblæðir samanblæðir samanblæðir saman

„Fyrir nokkrum vikum len-
tu Litháar sem eru bandamenn
okkar í skothríð úr þremur
áttum. Liðþjálfinn minn spur-
ði yfirmann þeirra í talstöðinni
hvort þeir þyrftu aðstoð en þá
kom svarið: „Nei, við þurfum
meiri skotfæri.“

Eftir smá tíma var ákveðið
að senda menn til að hjálpa
þeim. Félagi minn keyrði á
undan okkur og hafði ekki
ekið 200 metra þegar hann
keyrði á jarðsprengju. Hann
var á venjulegum bíl og
sprengjan kom inn þar sem
fæturnir á honum voru og
hann missti þá báða. Ég og
sjúkraliði vorum kallaðir fram
til þess hjálpa honum og annar
sjúkraliði sinnti þeim sem var
með honum í bílnum sem
hafði slasast á höndum og
fengið brot úr bílnum í fæt-
urna. Ég þekkti þennan gaur
sem við vorum að sinna og

það var erfitt að sjá hann svona
illa farinn. Hann var lillebror
eða félagi minn í hernum. Að-
stæðurnar voru hræðilegar og
ég og sjúkraliðinn byrjuðum
að reyna að stoppa blæðing-
una. Hann batt annan fótinn
upp og ég hinn. Félagi minn
var samt rosalega rólegur,
hann var örugglega í losti og
hafði fengið morfín en hann
var alveg sallarólegur og gat
talað við okkur. Við settum
hann á börur og þyrlan fór
með hann á sjúkrahúsið. Þar
sinntu honum bestu læknar í
heimi og við fengum fregnir
um að hann væri stabíll. Allt í
einu var svo komið til okkar
og sagt að hann hefði dáið
fyrir tíu mínútum. Það var
rosalegt sjokk því við vorum
vissir um að hann mundi
þrauka. En höggið af sprengj-
unni varð of mikið fyrir lung-
un í honum og þau eyðilögð-
ust. Þótt hann hefði komist
strax á sjúkrahús þá hefði ekki
verið hægt að bjarga honum.
Allir voru mjög fagmannlegir
og enginn var í panikki. Það
var ekki fyrr en við komum
heim í herstöðina sem maður
áttaði sig almennilega á því
hvað hafði gerst.“

– Gátuð þið herfélagarnir
stutt hvern annan í þessari sorg
eða er viðhorfið að sýna ekki
tilfinningar í hernum?

„Nei, það er ekkert svoleið-
is. Við erum bræður og blæðir
saman. Við gátum fundið
styrk hver í öðrum og rætt um
þetta. Svo ræddi líka sálfræð-
ingur við okkur sem var mjög
gott.

Það var mjög skrítið að
keyra aftur út eftir þetta.
Manni fannst maður alltaf
vera svolítið ósigrandi og var
kokhraustur en þarna upplifði
maður sig svolítið varnarlaus-
an. Það er samt þess virði að
hafa farið til Íraks því það eru
hryðjaverkamenn þarna sem
vilja aðeins illt og svo er einn-
ig fólk sem vill framtíð. Það
er svo mikið rótleysi þarna og
allt í klessu, mikil vinna er
framundan.“

Hættir að taka margtHættir að taka margtHættir að taka margtHættir að taka margtHættir að taka margt
sem sjálfsagðan hlutsem sjálfsagðan hlutsem sjálfsagðan hlutsem sjálfsagðan hlutsem sjálfsagðan hlut

„Við umgöngumst íraska
borgara mjög mikið og reyn-
um að verða þeim að liði. Við
tökum líka hjálminn af þegar
við förum og heimsækjum
fólkið og þeir bera mikla virð-
ingu fyrir því. 90 prósent af
tímanum gerist ekki mikið og
allt er rólegt. Svo eru hin 10%
sem eru mjög spennuþrungin.
Íraska fólkið er farið að skilja
að við erum þarna til þess að
hjálpa þeim en ekki vinna
gegn þeim. En þetta gerist
hægt. Fátæktin er rosalega
mikil þarna sem er erfitt að
skilja þar sem óhemju mikið
af olíu er í landinu. Danir vilja
hjálpa írökum að geta staðið á
eigin fótum og það er í verk-
efni í gangi sem heitir Re-
building unit Danmark sem
er á vegum danska ríkisins og
stuðlar að uppbyggingu í land-
inu. Eins og sem dæmi þegar
við erum með vatnsdælu til
að vökva svæði þar sem döðl-
ur og annað vex fáum við

heimamenn til að sjá um það.
Þeir fá borgað fyrir vinnuna
og um leið læra að gera þetta
sjálfir. Þetta er alls ekki fáfróð
þjóð og hlutfallslega hafa íbú-
arnir þar einna flestar phd
gráður í heiminum. Ástandið
er samt erfitt. Stundum er sak-
lausum borgurum boðið að
setja niður jarðsprengjur fyrir
500 dollara og þeir samþykkja
það af því fátæktin er svo mikil
og það er hægt að kaupa
mikinn mat fyrir peningana.

Við tókum þátt í því að
fanga einn stóran glæpamann.
Við vorum í samstarfi við
Delta force og sérsveitir Íraka
og lokuðum stórt svæði af,
fórum inn og náðum vonda
kallinum. Hann var að selja
og búa til jarðsprengjur. Við
vorum mjög ánægðir með að
ná honum.“

– Það hlýtur að vera skrítið
eftir að hafa öðlast þessa
miklu lífsreynslu að koma aft-
ur heim til Danmörku í eðlilegt
ástand.

„Já, það er skrítið. Og mað-
ur hættir að taka svo margt
sem sjálfsagðan hlut. Bara það
að það sé ekki rusl og klóök
alls staðar. Þetta er mjög ríku-
leg lífsreynsla. En ég fer núna
aftur til Íraks um sinn en svo
er ég hættur í hernum og ætla
að fara í nám. Ég ætla mér að
verða verkfræðingur.“

Mikilvægt að látaMikilvægt að látaMikilvægt að látaMikilvægt að látaMikilvægt að láta
gott af sér leiðagott af sér leiðagott af sér leiðagott af sér leiðagott af sér leiða

– Ætlarðu þér að búa áfram
í Danmörku eða á kannski að
flytja heim til Íslands?

„Ég ætla mér að vera áfram
í Danmörku. Ég kann mjög
vel við mig þar og tala og les
tungumálið reiprennandi. Fyr-
ir utan að fjölskylda mín er
þar.“

– Bróðir þinn er einmitt
núna í hinum konunglega líf-
verði Danadrottningar, ef
hann ætlaði að feta í fótspor
þín og fara til Íraks mundirðu
mæla gegn því eða styðja
ákvörðun hans?

„Ég mundi ekki mæla með
því að hann færi út en ef hann

væri ákveðinn í því mundi ég
styðja við bakið á honum. En
hann ætlar ekki að gera það
því hann er ákveðinn að fara
læra og tæknifræði er það sem
heillar hann. Hann hefur þessa
reynslu að baki að vera líf-
vörður en hann hefur ekki
áhuga á meiru.“

– Hvað finnst fjölskyldunni
þinni um herævintýrið þitt?

„Mamma var áhyggjufull
vegna mín en pabbi styður
mig alveg. Þau hafa bæði verið

Hjalti ásamt bróður sínum Gísla Ragnarssyni sem er nú í danska lífverðinum.
mér til mikils stuðnings og
hjálpað mér að komast í gegn-
um erfiðar stundir.“

– Er ekki gaman að fara til
annarra landa sem eru svo ólík
þínum heimahögum?

„Það er mjög gaman að fara
á aðra staði þar sem allt annars
konar menning er og sjá það
að þó hlutirnir séu ekki eins
og við eigum að venjast þá
eru þeir ekkert slæmir. Þeir
eru bara öðruvísi. Það er líka
mikilvægt að geta komist í

svona stöðu þar sem maður
lætur gott af sér leiða í staðinn
fyrir að sitja heima og öskra á
sjónvarpið.“

– Þannig að þú sérð ekkert
eftir því að hafa gengið í her-
inn?

„Nei, alls ekki. Það starf
sem herinn er að vinna á stöð-
um eins og Kosovo og í Írak
er eitthvað sem þarf að gera
og er mjög mikilvægt,“ segir
ísfirski hermaðurinn Hjalti
Ragnarsson.  – thelma@bb.is

Hjalti í danska lífverðinum.
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STAKKUR SKRIFAR

Stefnumótun eða flokkadrættir?
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Síðast var vikið að ánægjulegri þróun sem hófst með Rokkhátíð alþýðunn-
ar, Aldrei fór ég suður. Þar er á ferð kærkomin gerjun í menningarlífinu á
Ísafirði og í Ísafjarðarbæ, reyndar á Vestfjörðum öllum. Löng hefð er fyrir
menningu á Ísafirði og reyndar víðar á fjörðunum. Framhaldsskólar hafa
lengi verið á Ísafirði og tónlistarlíf með miklum blóma, kórar og tónlistar-
kennsla og leiklistarlíf segja sögu um traustan grunn. Endurreisn Edinborgar-
hússins glæðir vonir um bætta aðstöðu, að ógleymdu Safnahúsinu.

Stutt er í kosningar til sveitarstjórna. Fagna ber að sveitarfélögum hafi nú
fækkað í 79 á landinu öllu. Enn eru þau of mörg, þar á meðal á Vestfjörðum,
þótt eitthvað hafi miðað í átt til fækkunar í Strandasýslu, sem nú telur færri
en 800 íbúa alls og ætti að lágmarki að vera eitt sveitarfélag, en þau verða
fjögur eftir kosningar. Það er á skjön við skynsemi og nútíma stjórnunarhætti
að enn skuli vera fjögur sveitarfélög sem liggja að Ísafjarðardjúpi. Á norð-
anverðum Vestfjörðum ætti að vera eitt sveitarfélag. Kannski má marka
stefnubreytingu af hálfu ríkisvaldsins, sem hefur tekið ákvörðun um að
leggja til færslu lögreglustjórnar á Vestfjörðum undir einn lögreglustjóra.

Auðvitað greinir menn á um flestar ákvarðanir. Þýðingarlaust er að berj-
ast gegn tímans þunga straumi og neita að laga sig að aðstæðum sem nú-
tíminn býður upp á. Þó verða sveitarstjórnarkosningar í Súðavíkurhreppi,

Ísafjarðarbæ og Bolungarvík. Úr verða þrjár máttlitlar sveitarstjórnir í stað
einnar styrkari. Ólíkt því sem er uppi á teningnum í menningarlífinu er lítið
nýtt í stjórnmálalífinu á Vestfjörðum. Ekki ber mjög á því að verið sé að
kortleggja framtíðina, sem þó hefur sjaldan verið brýnna verkefni. Eigum
við þó allt undir því að það eða þau stjórnmálaöfl sem halda um valdataum-
ana að liðnum kosningum 27. maí í vor hafi skýra framtíðarsýn. Fátt bendir
til að íbúum á Vestfjörðum fjölgi við óbreyttar aðstæður. Því miður er lík-
legra að enn fækki.

Hvar finnst stefnumótun varðandi samþættingu sjávarútvegs og
ferðaþjónustu svo dæmi sé tekið? Vart er við því að búast eðli máls sam-
kvæmt að hér rísi háskóli. Efla þarf samstarf við háskóla annars staðar á
landinu, sem eru of margir til að standa undir nafni. Fyrst og fremst er það
Háskóli Íslands sem leita verður til. Er nýtt að finna í stefnuskrám flokk-
anna þriggja í Ísafjarðarbæ? Er einhver munur á þeim? Þessu fæst ekki
svarað fyrr en kosningabaráttan er að fullu komin í gang. Um önnur sveit-
arfélög fjórðungsins gildir að vegna smæðar sinnar hafa þau ekki möguleika
til að hafa þó þau áhrif sem hið stærsta getur haft. En munu þau áhrif koma
í ljós fyrir kosningar? Eða blasa hinir venjubundnu flokkadrættir við kjós-
endum?

Sveitarstjórnarkosningarnar í Bolungarvík

Anna Guðrún líklega í sérframboð
Anna Guðrún Edvardsdóttir

segir að málefnaágreiningur
sé ástæða þess að hún fari
ekki í framboð með Sjálfstæð-
isflokknum í Bolungarvík,
eins og til stóð. Anna segir að
ákveðnar skoðanir hennar hafi
ekki notið hljómgrunns innan
framboðsins og vísar þar með-
al annars til greinar sem hún
skrifaði á vef bb.is þar sem
hún fjallar um framtíðarsýn
sína fyrir Bolungarvíkurkaup-
stað. „Ég gat ekki fundið að
þær áherslur sem ég var með
hlytu hljómgrunn innan flokk-
sins“, segir Anna.

„Mér finnst að auki að það
sé hlutverk bæjaryfirvalda að
hafa trú á samfélaginu og
smita því út frá sér, og mér
finnst það ekki hafa tekist í
þessari bæjarstjórn. Það hefur
ekki tekist að fá fólk til að
öðlast trú á framtíðarbúsetu í
bæjarfélaginu. Þetta eru mínar
áherslur, og maður verður að
fylgja sínum hugsjónum sama
hvaða flokki maður er í. Ég
get ekki verið í framboði á
forsendum einhvers annars en
mínum eigin.“

Anna er þó ekki af baki
dottin þó hún fari ekki fram

með Sjálfstæðisflokknum og
segir að verið sé að vinna að
því að fara í sérframboð í Bol-
ungarvík, og þó ekkert sé enn
ákveðið í þeim efnum sé lík-
legt að af því verði.

Í skoðanakönnun Sjálfstæð-
isflokksins í Bolungarvík sem
nota átti til að hjálpa til við
uppstillingu á lista lenti Anna
í öðru sæti með 66 atkvæði í
fyrsta sætið á móti 72 atkvæð-
um Elíasar Jónatanssonar, en
fékk þó 97 atkvæði í 1.-2.
sæti, svo ljóst má vera að ein-
hvers stuðnings nýtur Anna í
plássinu. Elías og Anna lýstu

á sínum tíma miklum fögnuði
með niðurstöður skoðana-
könnunarinnar þegar blaðið
ræddi við þau.

Í áðurnefndri grein sem
Anna vísaði til að finna mætti
ýmis ágreiningsefni sín við
Sjálfstæðisflokkinn í Bolung-
arvík, sagði Anna m.a. „Mín
framtíðarsýn er að fjölga íbú-
um bæjarins. En það er ekki
nóg að vera með þessa sýn,
það þarf einnig að vinna að
henni. Og hvernig gerum við
það? Jú, með því að setja
okkur markmið og varða leiðir
að þeim markmiðum í öllum

málaflokkum. Þessar leiðir og
vörður þurfa að vera öllum
bæjarbúum ljósar og allir
þurfa að stefna að sama marki.
Þess vegna er mikilvægt að
auka hið svokallaða íbúalýð-
ræði með því að halda íbúa-
þing þar sem hinn almenni
bæjarbúi tekur þátt í þessari
stefnumótun. Fólk vill hafa
áhrif á sitt nærumhverfi og
finna að tekið er tillit til skoð-
ana og viðhorfa þess og það
þarf að gefa því tækifæri til
þess. Þá þarf einnig að auka
upplýsingastreymi til bæjar-
búa.“              – eirikur@bb.is

Óska eftir tvíbreiðu rúmi og
dýnum gefins eða fyrir lítið.
Upplýsingar gefur Halldóra í
síma 866 4424 og Kristinn í
síma 895 3068.

Óskum eftir 4-5 herb. íbúð eða
húsi til leigu frá júní/júlí í sum-
ar. Uppl. gefa Skarphéðinn eða
Guðríður í síma 456 3170.

Er með laus þrjú pláss frá miðj-
um júlí. Halldóra dagamanna,
símar 456 2268 og 866 4424.

Óska eftir 160 cm gönguskíð-
um og skóm nr. 39-40. Upplýs-
ingar í síma 861 4333.

Til sölu er Toyota RAV4, árg.
01, ekinn 58 þús. km, beinskipt-
ur. Uppl. í síma 456 3954.

Funi
Keyrt á gömlu
pokasíunum
Nýir pokar í pokasíu-

virki Funa eru væntanlegir
í maí að sögn Jóhanns
Birkis Helgasonar bæjar-
tæknifræðings Ísafjarðar-
bæjar. „Við ætlum að keyra
á þessum gömlu þar til nýju
koma, það er verið að vinna
í því. Stöðin er stopp núna
en fer í gang á morgun“,
segir Jóhann. Síur hefur
vantað síðan síðsumars í
fyrra.

Búist var við því að að-
eins tæki nokkrar vikur að
panta og setja upp nýja
poka en það hefur nú dreg-
ist um fleiri mánuði og ku
ástæðan vera sú að ekki
var vitað hvað olli skemm-
dunum á pokunum sem
komu göt á. Nú hefur kom-
ið í ljós að tæknilegar
breytingar þurfti að gera
hjá stöðinni til að sagan
endurtæki sig ekki og það
hefur nú verið gert. Poka-
sían saman stendur af sex-
tíu pokum inn í stórum stál-
hólki og síar búnaðurinn
ryk úr útblæstrinum.

– gudrun@bb.is

Metfjöldi erlendra þátttak-
enda í Fossavatnsgöngunni

Metþátttaka er hjá erlendum
skíðagörpum í Fossavatns-
göngunni í ár en 25 hafa skráð
sig til leiks. Þar á meðal eru
margir færustu íþróttamenn
sem sérhæfa sig í lengri göng-
um á heimsvísu. Má þar nefna
sem dæmi liðsmenn Team
Fast frá Noregi sem staðið
hafa sig vel í alþjóðlegum
mótum á þessu misseri og
Mary Beth Tuttle og David
Christopherson sigurvegara
Minnesota Skinnyski Series
mótaraðarinnar í Bandaríkj-
unum.

Erlendu keppendurnir eru
væntanlegir til Ísafjarðar á
fimmtudag. Undirbúningur
stendur nú sem hæst en Fossa-
vatnsgangan fer fram 29. apríl.
Fossavatnsgangan er elsta
skíðamót sem enn er við lýði
á Íslandi og hefur jafnframt
verið fjölmennasta skíða-
göngumót landsins undanfar-
in ár. Fyrsta Fossavatnsgang-
an fór fram á annan Páskadag
árið 1935. Keppendur voru

sjö talsins og var brautin mæld
18 km. Hefð er fyrir því að
gangan fari fram fyrsta laugar-
dag í maí og markar hún jafnan
lok skíðavertíðarinnar hér á
landi.

Gangan er nú í fyrsta sinn á
mótaskrá Alþjóðlega skíða-
sambandsins (FIS) og þarf
sambandið reglum samkvæmt
að eiga fulltrúa á staðnum sem

lítur eftir því að öll fram-
kvæmd mótsins sé í samræmi
við alþjóðlegar kröfur. Hefur
Bretinn Paddy Field verið
skipaður eftirlitsmaður göng-
unnar en hann hefur um
margra ára skeið verið for-
maður þeirrar nefndar FIS sem
fer með málefni almennings-
móta í skíðagöngu og hefur í
gegnum tíðina verið eftirlits-

maður á mörgum af stærstu
og virtustu skíðagöngumótum
heims.

Skráning fer fram á heima-
síðu göngunnar og þeir sem
vilja gerast sjálfboðaliðar og
aðstoða við framkvæmd
göngunnar hafi samband við
Jónas Gunnlaugsson göngu-
stjóra í Bókhlöðunni.

– thelma@bb.is

Frá Fossavatnsgöngunni í fyrra.

Í tilefni sjötugsafmæla
og fleira halda hjónin

Guðrún Fanný Björns-
dóttir og Birkir Friðberts-

son í Birkihlíð, kaffifagnað
í Friðarsetrinu í Holti, 5.
maí nk. Hús verð-ur kl.

20:00 og gestum fagnað
meðan húsrúm leyfir.
Væntanlegir gestir og
aðrir sem ef til vill vilja

sýna hug sinn með gjöf-
um, eru góðfúslega

minntir á að vinátta verð-
ur ekki metin eftir verð-

mæti gjafa og það er hið
besta mál að koma án

þeirra, en hafið góða
skapið meðferðis.

Verið velkomin og eigum
glaða stund.

Gunný og Birkir.

Afmæli

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Guðsþjónusta og ferming
verður í Ísafjarðarkirkju
nk. sunnudag kl. 14:00.

Aðalsafnaðarfundur
Ísafjarðarsóknar verður

haldinn í Safnaðarheimili
Ísafjarðarkirkju sunnudag-

inn 30. apríl kl. 16:00.
Venjuleg aðalfundarstörf

og önnur mál. Stjórnin.
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Framboðsfrestur
vegna almennra sveitarstjórnar-

kosninga í Bolungarvík 27. maí 2006
Framboðsfrestur vegna almennra sveitarstjórnarkosninga er fara fram

laugardaginn 27. maí 2006, rennur út kl. 12:00 á hádegi þann 6. maí
2006. Öll framboð skulu tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar eigi síðar
en kl. 12:00 á hádegi þann dag. Yfirkjörstjórn í Bolungarvík tekur á
móti framboðslistum þann dag í fundarsal bæjarstjórnar Bolungarvíkur
milli kl. 10:00 og 12:00, en einnig má skila framboðslistum til formanns
yfirkjörstjórnar, Antons Helgasonar, Holtabrún 1, Bolungarvík, fyrir
þann tíma.

Sérstök athygli er vakin á ákvæðum 3., 21., 22., 23., og 25. gr. laga nr.
5/1998 um kosningar til sveitarstjórna, en þar segir:

3. gr. laga nr. 5/1998:
„Kjörgengur í sveitarstjórn er hver sá sem á kosningarrétt í sveitarfé-

laginu skv. 2. gr. og hefur ekki verið sviptur lögræði.“

21. gr. laga nr. 5/1998:
„Þegar sveitarstjórnarkosningar eiga að fara fram skulu öll framboð

tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórn þeirri sem í hlut á eigi síðar en kl.
12:00 á hádegi þann dag þegar þrjár vikur eru til kjördags.

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega fullt nafn fram-
bjóðanda, kennitölu hans, stöðu og heimili, til þess að enginn vafi geti
leikið á því hverjir í kjöri eru.“

22. gr. laga nr. 5/1998:
„Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem á listanum

eru um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann. Framboðslista skal
og fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá kjósendum í
hlutaðeigandi sveitarfélagi. Tilgreina skal nafn meðmælanda, kennitölu
hans og heimili. Hver kjósandi má einvörðungu mæla með einum lista
við hverjar kosningar. Ekki er gerð krafa um meðmælendur í sveitar-
félögum með 100 íbúa eða færri.

Lágmarksfjöldi meðmælenda skv. 1. mgr. skal vera sem hér segir:
a) í sveitarfélagi með 101 – 500 íbúa, 10 meðmælendur.
b) í sveitarfélagi með 501 – 2.000 íbúa, 20 meðmælendur.
c) í sveitarfélagi með 2.001 – 10.000 íbúa, 40 meðmælendur.
d) í sveitarfélagi með 10.001 – 50.000 íbúa, 80 meðmælendur.
e) í sveitarfélagi með 50.001 og fleiri íbúa, 160 meðmælendur.
Hámarkstala meðmælenda skal vera tvöföld tilskilin lágmarkstala.
Frambjóðandi getur afturkallað samþykki sitt til framboðs fram til

þess að frestur til að skila framboðum rennur út.
Kjósandi, sem mælt hefur með framboðslista, getur ekki afturkallað

stuðningsyfirlýsingu sína eftir að framboð hefur verið afhent yfirkjör-
stjórn.

23. gr. laga nr. 5/1998:
„Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg til-

kynning frá frambjóðendum listans um það hverjir tveir menn séu um-
boðsmenn listans. Ef umboðsmenn listans eru ekki tilgreindir eða nauð-
synjar hamla umboðsmanni eru frambjóðendur í aðalsætum hver um
sig, réttir umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn gæta réttar lista
þeirra sem þeir eru fyrir við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir gefa þær
upplýsingar um listana er yfirkjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera
viðstaddir eða gefa öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á hin-
um einstöku kjörstöðum og við talningu atkvæða. Skyldir eru um-
boðsmenn að hlíta þeim fundarreglum sem kjörstjórnir setja.“

25. gr. laga nr. 5/1998:
„Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði hennar má skjóta til

sveitarstjórnar. Úrskurð sveitarstjórnar má kæra á sama hátt sem fyrir er
mælt í 93. gr. ef úrskurður fellur um að fulltrúaefni hafi misst kjörgengi.“

Yfirkjörstjórn Bolungarvíkur.

Ný heimasíða Ísafjarðar-
bæjar er tilbúin og verður opn-
uð á næstu dögum að sögn
Inga Þórs Ágústssonar bæjar-
fulltrúa og formanns starfs-
hóps um stefnumótun í tölvu-
málum fyrir Ísafjarðarbæ.
„Það er bara verið að finna
tilefni til að opna síðuna, við
erum búin að bíða svo lengi
eftir henni að við verðum að
halda almennilega upp á opn-
unina“, segir Ingi Þór. Að-

spurður hvort einhver dag-
setning sé í huga segir Ingi
Þór það ekki ákveðið en ítrek-
ar að það verði á allra næstu
dögum og að síðan sé þegar
tilbúin.

Upphaflega var vonast til
að ný heimasíða Ísafjarðar-
bæjar yrði komin upp síðasta
haust, en það brást af mörgum
ástæðum, m.a. vantaði sam-
hæfðar upplýsingar frá Ísa-
fjarðarbæ um ýmis svið og

einnig urðu tafir hjá þjónustu-
aðilanum við uppbyggingu
síðunnar. Þá var talað um 16.
febrúar síðastliðinn, en frestun
varð á því. Þegar rætt var við
Inga Þór fyrir um mánuði síð-
an voru bæjarfulltrúar á nám-
skeiði til að læra á nýju síðuna
og verið var að leggja loka-
hönd á verkefnið. Þá bjóst Ingi
Þór við því að síðan yrði opn-
uð fljótlega en ljóst er að enn
tafðist það.   – gudrun@bb.is

Ný heimasíða Ísafjarðarbæj-
ar opnuð á allra næstu dögum

Fyrirtækið Sjávarþorpið
Suðureyri ehf. hefur að undan-
förnu unnið að undirbúningi
við uppbyggingu á svæði fyrir
neðan Sætún og við svokallað
lón við Súgandafjarðarveg.
Fyrstu drög að breyttu deili-
skipulagi eru nú tilbúin og
hafa verið send umhverfis-
nefnd Ísafjarðarbæjar til um-
fjöllunar og frekari úrvinnslu.
Íbúum Suðureyrar er frjálst
að koma með athugasemdir

við breytingatillöguna til
tæknideildar Ísafjarðarbæjar.

Ef tillagan verður samþykkt
mun framkvæmdum verða
skipt í þrennt. Fyrst verður
hafist handa við uppbyggingu
áningarsvæðis en samþykki
umhverfisnefndar fyrir því
liggur fyrir og hefjast fram-
kvæmdir í byrjun sumars. Þá
er stefnt á að byggja fjögur ný
hús sem ætluð eru fyrir sjó-
stangveiðihópa sem eru ef allt

gengur eftir væntanlegir til
Suðureyrar í maí 2007.

Að lokum á að bæta aðgengi
að lóninu við Súgandafjarðar-
veg. Verið er að hanna bryggju
sem hægt verður að fara ofan
í til að skoða lónið neðansjáv-
ar en ekki er fyrirséð hvenær
hægt verður að hefja þær fram-
kvæmdir. Nánari útlistun á
breytingartillögunni má finna
á www.sudureyri.is.

– gudrun@bb.is

Tillaga að breyttu deili-
skipulagi á Suðureyri

Ísafjarðarbær hefur auglýst
eftir athugasemdum við til-
lögu að breytingum á deili-
skipulagi á Tunguskeiði á Ísa-
firði. Breytingin tekur til suð-
vesturhluta gildandi skipulags
fyrir Tunguskeið, þ.e. gatn-
anna Birkilundar og Furu-
lundar. Svæðið afmarkast af
Tungubraut í norðri og austri,
bæjarhúsum í Efri Tungu og
áningarstaðar í suðri og úti-
vistarsvæði í vestri. Breyting-
in gerir ráð fyrir lágreistari
byggð, rað- og parhúsum í

stað fjölbýlishúsa. Gert er ráð
fyrir minni og fleiri lóðum en
fjöldi íbúða verður óbreyttur.
Birkilundur færist austar svo
og Furulundur sem breytir
einnig um lögun.

Nýr botnlangi bætist við
vestan við Furulund. Gert er
ráð fyrir 1-2 hæða raðhúsum
á öllum lóðum við Birkilund
og lóðum nr. 1,3,5,7 og 9 við
Furulund. Á lóðum nr. 2 og 4
við Furulund og öllum lóðum
við nýjan botnlanga er gert
ráð fyrir 1-2 hæða parhúsum.

Þá er gert ráð fyrir 1-3 hæða
parhúsum á lóðum nr. 11, 13,
15, 17, 19 og 21 við Furulund.

Breytingatillagan verður til
sýnis á bæjarskrifstofum í
Stjórnsýsluhúsinu til 12. maí
nk. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er gefinn
kostur á að gera athugasemdir
við breytingatillöguna. At-
hugasemdum skal skilað inn
á bæjarskrifstofur Ísafjarðar-
bæjar fyrir 26. maí nk. Nánari
upplýsingar má finna á heima-
síðu Ísafjarðarbæjar.

Tillaga að breytingum á
skipulagi á Tunguskeiði

Frá Tunguskeiði á Ísafirði.
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Ólína Þorvarðardóttir
skólameistari Menntaskólans
á Ísafirði heldur nemendum
skólans kveðjuhóf á sal á
morgun. Ólína lætur af starfi
skólameistara 31. júlí nk. og
af því tilefni efnir hún til dag-
skrár með nemendum daginn
fyrir dimmission. Ólína mun
flytja nemendum kveðjuorð
og auk þess munu nemendur
flytja tónlist og sýna dans.

Veitingar verða í umsjón 3.
árs nema en í boði verða kök-
ur, kaffi og gos. Óski nem-
endur eftir því að koma fleiri
atriðum á dagskrána er það
velkomið og er þeim sem það
vilja bent á að hafa samband
við skólameistara eða aðstoð-
arskólameistara fyrir morgun-
daginn. Frá þessu er greint á
vef MÍ.         – gudrun@bb.is

Ólína heldur
nemendum
kveðjuhóf

Leikfélag Hólmavíkur
frumsýndi á skírdag leikritið
Fiskar á þurru landi eftir Árna
Ibsen. Sýningin hefur hlotið
prýðilegar viðtökur en að því
er kemur fram á fréttavefnum
strandir.is hefði aðsókn þó
mátt vera betri. Nú er leikfé-
lagið farið á flakk og til stend-

ur að sýna í Víkurbæ í Bol-
ungarvík 29. apríl nk. og í
félagsheimilinu á Þingeyri 30.
apríl. Báðar sýningarnar hefj-
ast kl. 20 og miða má panta í
síma 865-3838.

Fjórir leikendur taka þátt í
sýningunni, tveir karlar og
tvær konur og leikstjóri verks-

ins er Kolbrún Erna Péturs-
dóttir. Á leiklistarvefnum leik-
list.is segir um söguþráðinn:
„Þegar „uppi“ nokkur þarf út
á land með kúgaða kærustu
sína kynnist hann annarri þjóð
en hann hélt að byggi í land-
inu.“ Þetta er gamanleikur og
gerist í nútímanum.

Fiskar á þurru landi í
Bolungarvík og á Þingeyri

Ísafjarðarbær tekur ekki
þátt í degi umhverfisins í ár

Ísafjarðarbær mun ekki taka
þátt í degi umhverfisins sem
er nk. þriðjudag og er í ár

tileinkaður endurnýtingu.
Umhverfisráðuneytið hvatti
sveitarfélög til þess að minn-

ast dagsins t.d. með því að
fræða íbúa um möguleika til
endurvinnslu og framtíðarsýn

í úrgangsmálum eða að halda
upp á daginn með uppákom-
um sem hvetja til þess að íbúar
hugi að umhverfi sínu al-
mennt, en að sögn Rúnars Óla
Karlssonar umhverfismála-
fulltrúa Ísafjarðarbæjar var
hvorki mannskapur né tími til
að skipuleggja atburði.

Á degi umhverfisins mun
umhverfisráðherra að venju
veita Kuðunginn, viðurkenn-
ingu ráðuneytisins, til fyrir-
tækis sem skarað hefur fram
úr á sviði umhverfismála á sl.

ári. Dagur umhverfisins er
fæðingardagur Sveins Páls-
sonar fyrsta íslenska náttúru-
fræðingsins og þess manns
sem einna fyrstur hvatti til að-
gerða gegn skógareyðingu á
Íslandi og orðaði þá hugsun
sem nú kallast sjálfbær þróun.

– gudrun@bb.is

Ferðaþjónustan Reykjanesi

Sumarið lítur vel út
Útlitið fyrir sumarið hjá

Ferðaþjónustunni Reykja-
nesi er ágætt að sögn Jóns
Arnars Gestssonar staðar-
haldara. „Þetta lítur bara
ágætlega út, lofar góðu eins
og maður segir. Það eru
komnar töluverðar pantanir
og svo er alltaf þrusutraffík
af fólki sem er ekki með
pantað“, segir Jón. Hann
segir sumarvertíðina standa
frá byrjun júní og fram í
miðjan ágúst en einnig sé
traffík um helgar á veturna,

sem áætlað er að leggja á
Reykjanesi og þverun Mjóa-
fjarðar svarar Jón því til að
umferðin muni aukast og
það hljóti að vera af hinu
góða. „Þá verður styttra að
fara og betra að komast
hingað, við verðum þá ekki
lengur úr alfaraleið“, segir
Jón. Þeim sem áhuga hafa á
að kynna sér aðstæður og
gistimöguleika á Reykjanesi
er bent á heimasíðu ferða-
þjónustunnar www.rnes.is.

– gudrun@bb.is

þá séu árshátíðarferðir o.fl.
Aðspurður um hvað hann

telji að breytist við nýjan veg

Tveir Ísfirðingar og fyrr-
um BÍ-liðar gengu til liðs
við Hött á Egilsstöðum
fyrir skömmu og vegnar
mjög vel. Þeir eru Halldór
Ingi Skarphéðinsson sem
sinn er stöðu markmanns
og Ásgeir Guðmundsson
sem er bakvörður.

„Ég fékk símtal og þá
vantaði Hött heppilegan
markmann og Ásgeir, sem
hafði gengið til liðs við þá
á undan, hafði mælt með
mér. Þetta leggst mjög vel
í okkur en félagið útvegaði
okkur bæði íbúð og vinnu“,
segir Halldór Ingi. Víst er
að ófáir ísfirskir fótbolta-
áhugamenn eigi eftir að
fylgjast vel með gengi pilt-
anna hinu megin á landinu.

– thelma@bb.is

Tveir Ísfirð-
ingar til liðs

við Hött

Ljósmyndarinn Páll Ön-
undarson frá Flateyri hefur
nú opnað sína eigin ljós-
myndasíðu. Páll hefur
löngum verið iðinn við
ljósmyndun á alls kyns við-
burðum hér vestra, en jafn-
vel líka annars staðar, og
hefur hann meðal annars
tekið myndir fyrir bb.is og
Bæjarins besta.

Slóðin á síðuna er
pallio.net. Meðal nýlegra
ljósmyndasyrpa sem má
skoða eru myndir frá Aldrei
fór ég suður og Skíðavik-
unni 2006, auk grímuballs
á Flateyri og margs fleira.

– eirikur@bb.is

Palli opnar
ljósmyndasíðu
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Maður án drauma er
maður án framtíðar

Magni ásamt Carlo Ancelotti þjálfara AC Milan.

Magni Fannberg Magnússon er yngsti þjálf-
arinn í efstu deild í knattspyrnu á landinu en
hann þjálfar meistaraflokk Ungmennafélags

Grindavíkur. Hann er fæddur á Ísafirði og ólst
upp í Súðavík og á Ísafirði þar sem hann kynnt-
ist fótboltanum fyrst með Boltafélagi Ísafjarðar.

Hann dreymir að verða þjálfari á erlendri
grundu og er nýkominn frá Ítalíu þar sem hann

fylgdist með þjálfunaraðferðum liðsins AC
Milan. Bæjarins besta ræddi við Magna um

boltann, Ísafjörð og draumana.
– Hefurðu alltaf haft áhuga

á fótbolta?
„Alveg frá því að ég var

lítill, ætli ég hafi ekki verið
um átta ára þegar ég byrjaði
fyrst í boltanum. Ég byrjaði
svo um tíu ára að æfa með BÍ
og síðan þá hefur fótbolti átt
mig allan, nánast frá A til Ö.
Þegar ég var tvítugur fluttist
ég suður og fór að æfa með
HK í Kópavogi. Ég spilaði
þar í eitt ár og fór svo að
þjálfa. Þar þjálfaði ég í sex ár
eða þar til ég fór yfir til Grin-
davíkur þar sem ég er aðstoð-
arþjálfari í dag.“

– Var markmiðið alltaf að
verða þjálfari eða þróaðist það
bara þannig?

„Alveg frá því að ég var 14-
15 ára var það inni í myndinni
að verða þjálfari. Ein af fyr-
irmyndum mínum var Trausti
Hrafnsson fyrir vestan, sem
hafði áhrif á mig alveg frá því
að ég kom á fyrstu fótbolta-
æfinguna. Hann fór með mig
á fyrsta fótboltamótið mitt og
var þjálfarinn minn á mikil-
vægum tímapunkti á ungl-
ingsárunum. Það var líka hann
sem reddaði mér starfi hjá HK
eftir að ég kom fyrst suður.
Hann hefur alltaf verið mér
innan handar og verið mín
fyrirmynd frá því að ég var
lítill. Fyrst sem leikmaður og
svo þegar maður sá hann fara
í skólann á Laugavatni og
koma svo heim að þjálfa fetaði
maður í fótspor hans. Ég á
honum margt að þakka. Einn-
ig hefur Jón bróðir minn haft
mikil áhrif á mig og stutt mig
í gegnum tíðina, enda mikill
áhugamaður um knatt-
spyrnu.“

– Hvert er svo framtíðar-
markmiðið? Er þjálfari ævi-
starfið eða er eitthvað annað
sem heillar?

„Ég reikna með því að þjálfa
eins lengi og ég get. Í dag er
ég ekki nema 27 ára og farinn
að þjálfa í efstu deild
á Íslandi. Ég á
því ekki

von á öðru en að vera áfram
þjálfari en maður veit aldrei.
Markmiðið er að komast út
og þjálfa. Menn halda náttúru-
lega að maður sé klikkaður að
segja svona hluti en svoleiðis
er það. Ég hef mín gildi í lífinu
og hef það að markmiði að
láta þennan draum rætast.
Þannig vinn ég smátt og smátt
að millimarkmiðunum og
þannig gerast hlutirnir.“

Í heimsóknÍ heimsóknÍ heimsóknÍ heimsóknÍ heimsókn
hjá AC Milanhjá AC Milanhjá AC Milanhjá AC Milanhjá AC Milan

– Magni fór nýlega til Ítalíu
og fylgdist með þjálfun liðsins
AC Milan.

„Ég fór til Ítalíu í boði AC
Milan sem er eitt stærsta fót-
boltalið í heiminum og fékk
að fylgjast með starfinu þar.
Klúbburinn er frekar sérstakur
fyrir það að hann hefur allt
sem til þarf. Allt frá því að
geta sinnt meiðslum leik-
manna og að geta sjálfir fylgst
vel með næringarástandi og
líkamsástandi þeirra. Þeir hafa
sérstaka þjálfunarstofu þar
sem sjúkraþjálfar, íþrótta-
fræðingar og fleiri starfa. Þetta
var alveg einstök heimsókn
og sérstaklega gaman þar sem
það fer ekkert hver sem er
þarna inn.“

– Hvernig kom það til að
þér var boðið?

„Þar er stóra leyndarmálið
og ég má ekki greina frá því
en það var fyrir liðsinni góðra
manna. En það stendur til að
fara í fleiri svona ferðir. T.d.
hefur mér verið boðið að koma
til Inter Milan sem er hitt stóra
liðið í Mílanóborg og fleiri
stórra liða. Kannski maður láti
verða af því haust. Þetta er
virkilega mikil viðurkenn-
ing fyrir mig. Mark-
miðið er svo að
komast

að í svona klúbb sem annað
hvort aðalþjálfari eða til að-
stoðar.“

– Hvernig upplifun var það
að heimsækja svona stóran og
heimsfrægan klúbb?

„Það var alveg magnað,
þetta var alveg eins og draum-
ur en mér leið þó bara eins og
ég væri heima hjá mér. Þetta
var akkúrat eins og ég vil hafa
hlutina.

Ég hitti leikmennina og
Ancelotti þjálfara þeirra. Ég
var inni á innsta kopp hjá
þeim, borðaði með leikmönn-
unum og var inni í þreksalnum
eða á grasinu þegar þeir voru
að æfa. Ég fór einnig á æfingar
með Franco Baresi sem er einn
þekktasti leikmaður í heimi
og hefur unnið nánast allt sem
hægt er að vinna. Hann er
fyrrverandi fyrirliði ítalska
landsliðsins og gömul kempa
hjá AC Milan. En eins og ég
sagði í viðtali á NFS nýlega
þá sannaðist sú fleyga setning:
sérfræðingur er venjulegur
maður, nema bara frá útlönd-
um. Þessir menn eru ekkert
öðruvísi en hinn meðal Vest-
firðingur.“

– Getur þú nýtt það sem þú
lærðir í Ítalíu hér heima fyrir
með íslenskum fótboltamönn-
um?

„Í rauninni er hægt að gera
allt sem þeir gera þarna úti á
Íslandi, eini munurinn er sá
að þeir hafa marga milljarða á
bak við sig. Ef það væri þannig
á Íslandi þá er engin spurning
að við gætum gert þetta.“

– Hvað fannst leikmönn-
unum í liðinu sem þú þjálfar
um að þú værir að fara út?

„Þeim fannst það, eins og
flestum öðrum, alveg frábært.
Ég færði þeim treyju sem ég
lét leikmenn AC Milan árita

sérstaklega fyrir þá. Þeir seldu
hana á uppboði á herrakvöldi
og fengu nærri 200 þúsund
krónur fyrir. Stakkavíkur-
bræður held ég að hafi keypt
treyjuna og núna er hún á upp-
boði á netsíðunni fotbolti.net
til styrktar krabbameinssjúk-
um börnum. Virkilega gott
framtak hjá þeim enda heið-
ursmenn.“

– Er markmiðið að verða
þjálfari í Ítalíu?

„Nei, Norðurlöndin og Eng-
land heilla mig meira. Það er
allt öðruvísi menningarheim-
ur í Ítalíu og Austur- og Suður-
Evrópu. Ég myndi frekar vilja
vera í Englandi, Þýskalandi
eða á Norðurlöndunum. Þar
eru hlutirnir aðeins líkari því
sem við eigum að venjast hér
heima. Ég mundi hins vegar
ekki segja nei ef menn frá AC
Milan myndu hringja. Ég á
fullt erindi í þennan heim og
ætla mér þarna út, fyrir mér er
það meira spurning um hve-
nær en hvort. Ég stefni á að
gera sama og jafnvel betur en
íslenskir þjálfarar hafa gert á
erlendri grundu t.d Guðjón
Þórðarsson, Logi Ólafs og
Teitur Þórðarsson.“

– Hversu lengi ertu samn-
ingsbundinn í Grindavík?

„Ég gerði þriggja ára samn-
ing við Grindavík í haust og
eins og staðan er í dag sé ég
ekki fram á annað en að standa
við það. En maður veit aldrei
hvað verður. Ég gæti þess
vegna misst vinnuna á morg-
un. Ég tel það henta mér betur
að vera aðalþjálfari heldur en
aðstoðarþjálfari. Fyrirkomu-
lagið í Grindavík er þannig að
við erum þrír með liðið. Sig-
urður Jónsson er nokkurs kon-
ar framkvæmdastjóri og sér
um allt sem snýr að leikmönn-
um en ég og Milan Stefán
Jankovic erum aðstoðarþjálf-
arar og sjáum miklu meira
um vinnuna á vellinum. Það
er minn draumur að komast
einhvers staðar í aðalþjálfara-
stöðu og ef það kemur upp
áður en þessu lýkur þá myndi
ég skoða það vel. Það væri
mjög gaman að þjálfa annað
hvort HK eða BÍ sem fyrsta

liðið. Ef menn væru
klárir með ein-

h v e r j a

peninga og tilbúnir að leggja
á sig það sem þarf á Ísafirði
þá væri það engin spurning
að ég myndi skoða það vel.
Þeir hafa haft samband við
mig með þjálfun í huga en
mér hefur fundist andrúms-
loftið í bænum og áhugi þeirra
sem hafa hringt ekki hafa
verið mikill. Það hafa því alltaf
verið meira spennandi kostir í
boði.

HK gerði mikið fyrir mig,
ólu mig upp sem þjálfara og
gáfu mér mörg tækifæri, þeir
eiga mikið í mér og mikið
inni hjá mér, mér þykir virki-
lega vænt um þá.

Ég ber einnig miklar taugar
til míns gamla félags BÍ og
fylgist alltaf vel með þeim þar
sem margir vinir mínir hafa
spilað með þeim síðustu ár.“

FyrirmyndirFyrirmyndirFyrirmyndirFyrirmyndirFyrirmyndir
nauðsynlegarnauðsynlegarnauðsynlegarnauðsynlegarnauðsynlegar

„Ég fæddist í Súðavík og
eyddi mínum fyrstu árum þar.
Fjölskyldan fluttist svo til
Ísafjarðar þegar ég var um 8
ára gamall. Ég bjó fyrst á Eyr-
inni en svo fluttumst við upp
á Seljalandsveg við fótbolta-
völlinn. Það má eiginlega
segja að ég hafi alltaf verið
þar. Fyrir utan að æfa þar,
vann ég á vellinum á sumrin
og fékk ég vinnu við að þjálfa
eitt sumar áður en ég fór suður.
Það kom aldrei neitt annað til
greina en að verða fótbolta-
þjálfari. Maður hugsaði ekki
um annað en fótbolta og þegar
maður var ekki sjálfur að spila
horfði maður á fótbolta. Þetta
var bara það sem lífið snerist
um. Það er ekki fyrr en fyrst í
dag að maður er farinn að læra
eitthvað í skóla í staðinn fyrir
að hugsa bara um boltann.

Þegar ég var yngri, um
1992-93, lágum við félagarn-
ir, ég, Gummi Guðjóns núver-
andi leikmaður og þjálfari hjá
BÍ og Heiðar Birnir núverandi
þjálfari hjá KR, niðri á velli
og fylgdumst með eldri strák-
unum spila. Við hlupum og
náðum í boltann fyrir þá og
áttum okkur virkilega fyrir-
myndir. Það var fjallað um
leikina í blöðunum og BÍ gaf
út árblað. Við áttum okkur
drauma um að spila og þjálfa
lið eins og Fram, Val og KR,
við hlustuðum jafnvel á lýs-
ingar frá leikjum í vasaútvarpi
á grasinu við gamla sjúkra-
húsið. Í dag eru þessir draumar
enn til hjá manni en töluvert
stærri um sig. Þetta virðist
vera á undanhaldi á Ísafirði.
Maður flettir kannski Bæj-
arins besta eða fer inn á bb.is

og það er aldrei nein umfjöllun
um leiki og sáralítil umfjöllun
um íþróttir. Mér finnst ekkert
skrítið að íþróttirnar gangi illa
hjá meistaraflokkunum ef
börnin eiga sér enga drauma
né fyrirmyndir. Bæjarfélagið
í heild sinni þarf að skoða
þessa hluti og skapa fyrir-
myndir fyrir yngri kynslóðina.
Með þessu er ég ekki að segja
að þeir sem spili með mfl BÍ í
dag séu ekki vel að því komnir
að vera fyrirmyndir yngri kyn-
slóðarinnar. En því miður talar
árangurinn sínu máli og eins
og hann hefur verið undan-
farið, að liðið sé neðarlega í
neðstudeild er ekki ásættan-
legt og ég tel að við getum
gert miklu betur. Ég hef boðist
til þess að koma vestur með
þekkta leikmenn, stór nöfn í
fótboltaheiminum, til þess að
ræða við krakkana en það hef-
ur ekki reynst vera neinn raun-
verulegur áhugi fyrir því. Ég
myndi gera allt sem ég gæti
fyrir fótboltann á Ísafirði og
veit af öðrum gömlum leik-
mönnum sem eru sama sinnis.
Eitthvað þarf að gera. Það er
algjör skandall að 5000 manna
samfélag eins og er á svæðinu
skuli ekki vera með lið í alla-
vega næstefstu deild. Tökum
t.d. Ólafsvík sem dæmi, þar
sem 6-800 hræður búa en þeir
eru þó með lið í efstu deild.
Það er alveg ljóst að hlutirnir
gerast ekki ef menn eru enda-
laust vælandi og kennandi
hvor öðrum um hvernig farið
hefur. Það þarf bara að bretta
upp ermarnar og hefja róttæka
vinnu.

Í íþróttum, og bara í lífinu
öllu, verður fólk að eiga sér
drauma og geta litið upp til
einhvers. Einhvern tímann las
ég að maður sem á sér ekki
drauma á sér ekki framtíð. Það
á sérstaklega við í íþróttum,
maður verður að setja sér
markmið og æfa til að ná þeim.
Annars gerist ekki neitt.“

– En það er inni í myndinni
hjá þér að koma aftur til Ísa-
fjarðar ef rétta tækifærið skildi
bjóðast?

„Já, það er alveg möguleiki
og sérstaklega á næstu árum
þar sem ég stefni að því að
vera kominn í úrvalsdeildina
fyrir eða um þrítugsaldurinn
svo það eru ekki mörg ár til
stefnu fyrir Ísfirðinga að nýta
sér starfskraftana. En menn
verða þá að hugsa aðeins
stærra og vera tilbúnir að
vinna. Ég hef ekki áhuga á að
starfa í því andrúmslofti sem
mér finnst gusta fyrir vestan
núna. En eins og ég segi þá
eru það fleiri en ég sem vilja
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rífa ísfirska fótboltann upp.
Ég heyrði á dögunum í manni
fyrir vestan sem vildi sameina
félögin á svæðinu og gera
þetta af krafti. Það verður því
spennandi að sjá hvað gerist.“

Hörkulið ogHörkulið ogHörkulið ogHörkulið ogHörkulið og
stolt bæjarinsstolt bæjarinsstolt bæjarinsstolt bæjarinsstolt bæjarins

– Fylgir því ekki mikið stolt
að vera yngsti fótboltaþjálfar-
inn í efstu deild?

„Jú, það er mjög gaman, en
ég á fullt erindi þarna og þetta
er bara viðurkenning fyrir vel
unnin störf. Það var aðeins á
undan áætlun að fara í efstu
deild en ég átti möguleika á
því að þjálfa lið í þriðju og
annarri deild í haust. Auk þess
að taka annan flokk hjá stórum
liðum á höfuðborgarsvæðinu.
En ég var búinn að ýta því
öllu frá mér þegar tækifærið
bauðst hjá Grindavík og það
var ekki auðveld ákvörðun að
ganga frá samningi sem var á
borðinu frá HK en þetta var
bara eitthvað sem mér fannst
ég ekki geta hafnað og sama
hvað gerist þarna mun það
bara þroska mig bæði sem fag-
mann og persónu. Mér fannst
það mjög spennandi. Það er
mikil hefð fyrir fótbolta í
Grindavík, mikið fjármagn og
frábær umgjörð. Það er búið
að vera mjög gaman að starfa
hérna. Og svo er þetta hörkulið
en það vantar aðeins grunninn.
Þetta er hálfatvinnumannalið
og mikið af aðkomumönnum
sem eru fengnir hingað til þess
að spila í bland við heima-

menn. Liðið er stolt bæjarins
ásamt körfuboltaliðinu. Þetta
er það sem bæ eins og Ísafjörð
vantar. Allir krakkarnir eiga
sér fyrirmyndir og maður sér
þau upplifa það sem maður
sjálfur gerði sem krakki þegar
þau koma á æfingar og fylgjast
með leikmönnunum með að-
dáunaraugum.

Ég hef einnig verið að þjálfa
hjá Knattspyrnuakademíu Ís-
lands með Arnóri Guðjohn-
sen, Eyjólfi Sverris og fleiri
köppum og farið með þeim til
Egilsstaða og Húsavíkur og
fleiri staða. Manni finnst
andrúmsloftið á þeim stöðum
vera allt annað en á Ísafirði
þegar ég hef komið þangað
síðustu ár. Húsavík er minni
bær en Ísafjörður og er með
lið sem var að falla úr fyrstu
deild niður í aðra. Þeir eru
með lið nærri eingöngu byggt
af heimamönnum og þó eru
þeir einni deild fyrir ofan
okkur.

Það vantar kraftinn í starfið
fyrir vestan, en til þess þarf
bærinn, fyrirtækin, og fjöl-
miðlar að vinna saman. Fót-
boltinn væri ekki svona stór í
heiminum ef hann fengi ekki
alla þessa umfjöllun. Eins og
AC Milan hefur aldrei farið
neitt á undirbúningstímabilinu
fyrr en undanfarin tvö til þrjú
ár og þá hefur það eingöngu
verið vegna útbreiðslustarfs.
Þeir fara þá til Asíu og Banda-
ríkjanna til að kynna starfið
og selja íþróttina.“

– Hefurðu tíma fyrir önnur
áhugamál?

„Í rauninni er ekki tími fyrir
önnur áhugamál. Þegar maður
á frídag þá fer maður að horfa
á andstæðinga spila eða horfa
á aðra leiki. Ég hreyfi mig
mjög mikið en þá hleyp ég
eða skokka og yfirleitt horfi
ég þá á fótbolta í sjónvarpinu
um leið. Maður hefur séð
krakka sem voru í sama ár-
gangi eða bekkjunum í kring
fara mjög illa vegna ýmissa
ástæðna og er því mjög þakk-
látur að hafa haft eitthvað til
þess að halda manni við efnið.
Það eru um fimm ár síðan ég
hætti að drekka og ég hef reynt
að helga mig þeim gildum sem
ég hef í lífinu.

Það er allt hægt ef viljinn er
fyrir hendi. Ég er ágætt dæmi
um það, ég fæðist í Súðavík
og fer svo til AC Milan í heim-
sókn sem margar milljónir láta
sig dreyma um. Það er enginn
of lítill til þess að láta drauma
sína rætast.“

– Einhver orð að lokum?
„Ég vil hvetja Ísfirðinga og

Bolvíkinga til að sameina
krafta sína sem Vestfirðinga.
Ég vil hvetja BB til þess að
fjalla meira um leikina og bæ-
inn til þess að stuðla að góðu
íþróttalífi og einnig að hvetja
börn og unglinga til að setja
sér markmið og finna leiðir til
að vinna að þeim, þá munu
þau uppskera ríkulega. Svo
vil ég óska Ísfirðingum alls
hins besta á vellinum í sumar
og ekki yrði leiðinlegt að
koma vestur og spila við þá í
bikarnum“, segir Magni Fann-
berg sem á sér stóra drauma.

Magni fór einnig á æfingar með Franco Baresi sem er einn þekktasti
leikmaður í heimi og hefur unnið nánast allt sem hægt er að vinna. Hann er

fyrrverandi fyrirliði ítalska landsliðsins og gömul kempa hjá AC Milan.

Bræðurnir Jón og Magni Fannberg Magnússynir.
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Í dag er miðvikudagurinn
26. apríl,  117. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1834 fórust tvö skip og fjórtán bátar í
skyndilegu ofsaveðri á Faxaflóa og með þeim 42 menn.

Þennan dag árið 1944 kom gamall öskuhaugur í ljós
þegar verið var að grafa fyrir húsi við Tjarnargötu í
Reykjavík. Þar fundust bein úr svínum, geirfugli og

fleiri dýrum. Jafnvel er talið að þetta hefði verið ösku-
haugur Ingólfs Arnarsonar.

Þennan dag árið 1966 kom Akraborgin í síðasta sinn
til Borgarness. Þá hafði áætlunarferðum með skipum

milli Reykjavíkur og Borgarness verið haldið uppi í
hálfan áttunda áratug.

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Kristbjörn Sigurjónsson, einn skipuleggjenda Fossavatnsgöngunnar

Á þessum degi fyrir 18 árumÁ þessum degi fyrir 18 árumÁ þessum degi fyrir 18 árumÁ þessum degi fyrir 18 árumÁ þessum degi fyrir 18 árum

Þungt hljóð...
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestlæg átt og súld vestanlands, en léttskýjað um

landið austanvert. Hiti 6 til 12 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðlæg átt með rigningu, mest sunnanlands
og vestan. Hiti 5 til 10 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt með rigningu, mest sunnanlands

og vestan. Hiti 5 til 10 stig.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Suðlæg átt með rigningu, mest sunnanlands.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ert þú búin(n) að gera upp við þig hvað þú
ætlar að kjósa í kosningunum í maí?

Alls svöruðu 499. – Já sögðu 341 eða 68%
– Nei sögðu 158 eða 32%

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

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

Stefnir í metþátttöku í göngunni

„Við erum sannfærðir um að ef ekki verður strax gripið til
róttækra ráðstafana hvað varðar stöðu fiskvinnslunnar þá
stefnir í hreint þjóðargjaldþrot,“ sagði Einar Oddur Kristjáns-
son, framkvæmdastjóri Hjálms hf. á Flateyri, að loknum sex
klukkustunda löngum fundi í Félagi vestfirskra fiskvinnslu-
stöðva sem haldinn var á Ísafirði í gær. Á fundinum var rætt
um afkomu fiskvinnslunnar og sagði Einar að þungt hljóð
hefði verið í mönnum enda væri þolinmæði margra á þrotum.
„Við vildum bera saman bækur okkar um afkomunam til að
sannreyna okkar eigin tölur og bera okkar saman við aðra
landshluta. Niðurstaðan varð sú að við fengum staðfest, sem
reyndar vissum fyrir, að staða fiskvinnslunnar er vægast sagt
skelfileg,“ sagði Einar Oddur ennfremur. „Við vorum sammála
um að fiskvinnslan stæði nú verr en hún hefur staðið um ára-
bil, jafnvel þótt farið sé tvo áratugi aftur í tímann.“

Iðnaðarmaður-
inn heimafyrir

Því hefur stundum verið
haldið fram um iðnaðar-
menn að þeir séu latir
heima hjá sér þó þeir
séu þrælduglegir í vinn-
unni. Bæjarins besta tók
púlsinn á nokkrum iðn-
aðarmönnum og spurði
þá út í húsverkin og
fleira.

Alfreð ErlingssonAlfreð ErlingssonAlfreð ErlingssonAlfreð ErlingssonAlfreð Erlingsson

Er mikið í því að elda
– Ertu duglegur heima-

fyrir?
„Ég myndi segja bara í með-

allagi.“
– Hvað finnst þér skem-

mtilegast að gera heima?
„Það er nú bara að vera með

fjölskyldunni, en ef verið er
að falast eftir húsverkum þá
er ég mikið í því að elda.“

– En leiðinlegast?
„Ætli það sé ekki að vinna í

garðinum. Ég er með ákveðna
sýn á það, ef það er gott veður
og maður er úti í garði, þá er
maður að vinna í honum en ef

maður ætlar að slaka á í garð-
inum þá er aldrei gott veður.“

– Ef þú værir ekki í þessu
starfi hvað myndirðu þá
vilja vinna við?

„Ég er nýútskrifaður við-
skiptafræðingur þannig að ég
myndi hasla mér völl á því
sviði.“

– Hvað finnst þér skemm-
tilegast að gera í vinnunni?

„Einhver hönnunarvinna
finnst mér skemmtilegust.“

– Eitthvað fyndið atvik
sem þú hefur lent í vinn-
unni?

„Það eru mörg fyndin atvik
sem hafa komið upp. Það
þekkist oft í bransanum að
iðnaðarmenn eru að stríða
hver öðrum og ég man eftir
einu atviki þegar ég var að
læra og var að vinna uppá
Álafossi. Þá límdum við fé-
lagarnir aftur kistu hjá smið-
unum og þeir þurftu að brjóta
hana upp. Daginn eftir var bú-
ið að skjóta göllunum okkar
uppá vegg með naglabyssu
og þeir voru ónýtir. Það borgar
sig alltaf að fara varlega þegar
grínast er í iðnaðarmönnum.“

Fullt nafn: Alfreð Erlingsson.
Hjúskaparstaða: Giftur.
Börn: Fjögur börn.
Starf: Pípulagningameistari.
Áhugamál: Tónlist og sumarbú-
staðurinn.
Stjörnumerki: Meyja.
Hvort myndirðu vilja vera heims-
meistari í golfi eða kyntákn á
hvíta tjaldinu? Þetta eru nú ekki
margir valmöguleikar. Ég held ég
myndi velja golfið.
Te eða kaffi? Kaffi.

Hermann ÞorsteinssonHermann ÞorsteinssonHermann ÞorsteinssonHermann ÞorsteinssonHermann Þorsteinsson

Í meðallagi duglegur
– Ertu duglegur heima-

fyrir
„Eigum við ekki að segja í

meðallagi. Ég er nú búin að
byggja hús þannig að það hlýt-
ur að teljast sem eitthvað.“

– Hvað finnst þér skem-
mtilegast að gera heima?

„Það er allt skemmtilegt,
það sem til fellur.“

– En leiðinlegast?
„Ég er mesti trassinn í að

ganga frá.“
– Ef þú værir ekki í þessu

starfi hvað myndirðu þá
vilja vinna við?

„Ég bara veit það ekki, hef
aldrei hugsað út í það.“

– Hvað finnst þér skem-
mtilegast að gera í vinn-
unni?

„Það er allt sem til fellur
gaman í vinnunni.“

– Eitthvað fyndið atvik

sem þú hefur lent í vinn-
unni?

„Þau eru svo mörg, það er
ekkert eitt sem stendur upp
úr.“

Fullt nafn: Hermann Þorsteinsson
Hjúskaparstaða: Giftur.
Börn: Tvö börn.
Starf: Múrari.
Áhugamál: Útivist, fjalla- og
ferðamennska, og allt sem snýr að
vinnunni.

Stjörnumerki: Meyja.
Hvort myndirðu vilja vera
heimsmeistari í golfi eða
kyntákn á hvíta tjaldinu? Ja,
það er nú góð spurning, ætli
maður velji ekki golfið, það er
skemmtilegra að spila golf en að
láta taka af sér myndir.
Te eða kaffi? Bæði.

Einar Ágúst YngvasonEinar Ágúst YngvasonEinar Ágúst YngvasonEinar Ágúst YngvasonEinar Ágúst Yngvason

Leiðinlegast að þurrka af
vilja vinna við?

„Ég hef ekki hugmynd um
það, hef aldrei spáð í það.“

– Hvað finnst þér skem-
mtilegast að gera í vinn-
unni?

„Það er allt svosem ágætt,
það eru bara misjafnir dagar
eins og gengur og gerist.“

– Eitthvað fyndið atvik
sem þú hefur lent í vinn-
unni?

„Það er ekkert sem ég man
svona í svipinn, annars hefur

– Ertu duglegur heima
fyrir?

„Ég gæti verið duglegri.“
– Hvað finnst þér skem-

mtilegast að gera heima?
„Þegar ég er ekki í vinnunni

þá fer ég mikið á skíði, og
fjölskyldan öll saman. Af
heimilisstörfunum ætli sé ekki
skemmtilegast að ryksuga.“

– En leiðinlegast?
„Þurrka af.“
– Ef þú værir ekki í þessu

starfi hvað myndirðu þá

maður alveg lent í fyndnum
atvikum.“

Fullt nafn: Einar Ágúst
Yngvason.
Hjúskaparstaða: Giftur.
Börn: Þrjú börn og eitt stjúpbarn.
Starf: Rafmagnsiðnfræðingur.
Áhugamál: Skíði og útivist.
Stjörnumerki: Tvíburar.
Hvort myndirðu vilja vera
heimsmeistari í golfi eða
kyntákn á hvíta tjaldinu?
Heyrðu ég þoli ekki golf þannig
að það verður að vera hitt.

Te eða kaffi? Kaffi, svart og
sykurlaust.

„Það er allt frábært að frétta af Fossavatnsgöngunni. Þetta lítur mjög vel út og hátt í 70 skrán-
ingar komnar, en vanalega skrá flestir sig á fimmtudag og föstudag. Mestmegnis eru þetta
skráningar erlendis frá en töluvert líka frá Íslandi. Það stefnir í metþátttöku, það er engin spurn-
ing. Ég er að vona að þátttakan fari yfir 200 manns. Fossavatnsgangan hefur aldrei fengið jafn
mikla athygli og nú og sérstaklega erlendis frá. Það verður þó enn betra á næsta ári en þá ætl-
um við, sem stöndum að göngunni, að kynna hana enn betur ásamt samstarfsaðilum okkar.
Undirbúningurinn gengur vel en þetta hefur verið mikil vinna. Við erum búnir að færa allt okkar
starf í íþróttahúsið á Torfnesi og þar munu skráningar fara fram. Þar munum við einnig bjóða
upp á gúllassúpu á laugardagskvöldið sem er nýbreytni. Fossavatnskaffið verður svo vitanlega
á sínum stað. Ég vona bara að veðrið verði gott en spáin er ágæt. Margir heimamenn bíða fram
á síðustu stundu með að skrá sig þegar ljóst er hvernig veðrið er. Skráningu lýkur á föstudag
og gangan fer fram á laugardaginn.“

17.PM5 5.4.2017, 10:2418
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Helga Ingeborg Hausner, náms- og starfsráðgjafi Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.politik.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Í Berlín máttu vera þú sjálfur! Þegar taka á stóru tökin

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Sigurður Gunnarsson, sagnfræðingur, ljósmyndanemi og kaffibarþjónn

Edge of Midnight besta rokklag Íslands
1. Autobahn – Kraftwerk

Gott lag frá snillingunum
í Kraftwerk sem fundu upp
raftónlistina á áttunda ára-
tugnum. Ekkert „loop“ kjaft-
æði á þeim tíma, heldur takt-
inum haldið hárréttum í 15
mínútur.

2. What is and what should
never be – Led Zeppelin
Mér finnst þetta lag mjög

þægilegt. Ljúft en eitthvað
svo þétt líka.

3. Il Bombarolo
– Fabrizio de André

Fabrizio de André var ein-
hvers konar Bob Dylan

þeirra ítala og var vinsælastur
á sjöunda og áttunda áratugn-
um. Il Bombarolo er afar
smellið lag um sprengjugerð-
armann sem ætlar að sprengja
þinghúsið í Róm... og honum
tekst það.

4. Indagine su un cittad-
ino... – Ennio Morricone
(í flutningi the Orobians)

Þetta er flott stef úr ítalskri
spennumynd frá áttunda
áratugnum. Ítalska ska-
hljómsveitin the Orobians
„covera“ það mjög vel. Ennio
Morriconi er frægastur fyrir
tónlista í spaghettivestrunum
með Clint Eastwood.

5. Mr Bassie – Horace Andy
Ógeðslega flott reggie.

Gamalt og gott.

6. Can´t you hear me
knocking – Rolling Stones
Flottur gítar.

7. Þú þekkir mig ekki – Megas
Lagið kom held ég bara út á

plötunni hans Þorláks Krist-
jánssonar, The Boys from Chi-
cago. Flott hrátt lag, Megas
syngur mjög vel í því.

8. Trippin´ out
– Curtis Mayfield

Fallegur soul-fusion óður til

kvenmanns... Er líka auglýs-
ingastefið fyrir Kringlukrána.

9. No train to Stockholm
– Lee Hazelwood

Slagari gegn stríðinu í Víet-
nam. Titillinn tengist því að
þeir bandaríkjamenn sem ekki
vildu berjast í Vietnam gátu
sótt um hæli í Svíþjóð á sjö-
unda og áttunda áratugnum.
Ég held samt að Lee Hazel-
wood var frægastur fyrir að
syngja með Nancy Sinatra en
ekki fyrir lög sín gegn stríði.

10. Edge of midnight
– TheNineElevens

Glæsilegt lag... Besta rokk-
lag Íslands... Bíð spenntur
eftir plötu!

Sigurður Gunnarsson.

Gunnar Þór SigurðssonGunnar Þór SigurðssonGunnar Þór SigurðssonGunnar Þór SigurðssonGunnar Þór Sigurðsson

Alltaf gaman að koma lit á veggina
– Ertu duglegur heima-

fyrir?
„Ja, hvað á ég að segja,

svona annað slagið. Það er
enginn annar á heimilinu til
að gera neitt.“

– Hvað finnst þér skem-
mtilegast að gera heima?

„Þar fórstu alveg með það,
ætli það sé ekki að hlusta á
tónlist. Af húsverkunum

finnst mér skemmtilegast að
ryksuga.“

– En leiðinlegast?
„Við skulum segja upp-

vaskið.“
– Ef þú værir ekki í þessu

starfi hvað myndirðu þá
vilja vinna við?

„Þetta hef ég aldrei hugsað
út í. Ég hef verið sáttur í minni
vinnu í gegnum árin, en ætli

maður sæti ekki á stól einhver
staðar.“

– Hvað finnst þér skemmti-
legast að gera í vinnunni?

„Það er alltaf gaman að koma
lit á veggina.“

– Eitthvað fyndið atvik
sem þú hefur lent í vinnunni?

„Ekki sem ég man eftir í
augnablikinu.“

Fullt nafn: Gunnar Þór
Sigurðsson.
Hjúskaparstaða: Einhleypur.
Börn: Engin börn.
Starf: Málari.
Áhugamál: Skíði, hjól og hlaup.
Stjörnumerki: Steingeit.
Hvort myndirðu vilja vera
heimsmeistari í golfi eða
kyntákn á hvíta tjaldinu?
Tökum frekar kyntáknið, ég hef
ekkert gaman af golfi.
Te eða kaffi? Það er te.

Vann keppnina af heppni
Gunnar Örn Rögnvaldsson

hlaut nafnbótina fyndnasti
maður Vestfjarða 2006 í
keppni um titilinn sem haldin
var í þriðja sinn í Krúsinni á
Ísafirði á miðvikudag í dym-
bilvikunni. Þar var hann val-
inn fyndnastur af sex kepp-
endum af dómnefnd undir for-
ystu grínistans Davíðs Þórs
Jónssonar.

– Hvernig hefur það breytt
lífi þínu að fá nafnbótina
Fyndnasti maður Vestfjarða
2006?

„Það breyttist nú skemmti-
lega lítið nema tvö kvöld, þá
átti ég heilan helling af bjór
og ógeðslega mikið af vinum.
En svo kláraðist bjórinn og þá
átti ég enga vini lengur.“

Fórstu í keppnina ákveðinn
í að vinna hana eða var mark-
miðið bara að vera með?

„Ég var dreginn í keppnina.
Ég ætlaði ekki að taka þátt
aftur. Í fyrra fengu keppendur

aðeins tvo fría bjóra til þess
að hita sig upp. Þegar Böddi
(Böðvar Sigurbjörnsson
skipuleggjandi keppninnar.
Innskot: BB) spurði mig
hvort ég vildi taka þátt sagðist
ég ekki gera það nema ég
fengi meiri bjór. Hann sam-
þykkti það svo ég sló til.
Reyndar gleymdi ég því svo
að ég væri að fara taka þátt í
þessari keppni þar til daginn
áður þegar ég spurði kunn-
ingja minn að því hvað væri
að gerast um helgina. Hann
minntist á keppnina og þá
mundi ég eftir því.

Prógrammið samdi ég á
staðnum þar sem ég gleymdi
mínu prógrammi heima. Þeg-
ar ég lít um öxl er það heppi-
legt þar sem prógrammið mitt
var frekar lélegt en þetta gull
sem ég kom með á keppninni
um konur og kex sló í gegn.“

– Finnst þér vera sett pressa
á þig að vera alltaf fyndinn

nú þegar þú berð þennan titil?
„Já, já samt ekki svo mikið.

Það er oft sagt við mig: „Hey
ert þú ekki fyndnasti maður
Vestfjarða? Segðu eitthvað
fyndið.“ En nema ég fái frían
bjór í hendina þá segi hreint
út, nei!“

– Ætlarðu að leggja það
fyrir þig að vera grínisti?

„Tja, ef frír bjór er í boði þá
getur vel verið að maður skoði
það. En ég held samt ekki. Þá
þarf maður að vera alltaf fynd-
inn og þar sem þessi keppni
vannst á heppni held ég að

það sé ekki gott upp á at-
vinnumöguleikana að þurfa
að reiða sig á heppni til þess
að vera fyndinn“, segir Gunn-
ar Örn Rögnvaldsson, fyndn-
asti maður Vestfjarða árið
2006.

– thelma@bb.is

„Uppáhaldsborgin mín er Berlín, fæðingarstaður
minn. Berlín er mjög fjölbreytt borg og þar máttu vera
þú sjálfur og klæðast eins og þú vilt, það finnst mér
mjög gott. Berlín er líka full af náttúru , þar er mikið að
stórum ám, vötnum og skógum. Í þeim hluta sem var
áður A-Berlín má enn finna svæði þar sem vinnufólk
bjó áður fyrr, þar eru mjög fallegir húsveggir með þrí-
víddarmunstri. Þar voru 6 hæða hús byggð í röð og á
neðstu hæðinni voru litlar búðir og barir. Það er sér-
stakt andrúmsloft á þessum svæðum og þar býr
núna mikið af háskólanemum.“

Vélgæslu-
námskeið
Námskeið í vélgæslu hefst
á Ísafirði laugardaginn 29.
apríl. Námskeiðið er 65
kennslustundir alls og veit-
ir réttindi á 375 kW vélar
miðað við 20 rúmlesta
báta. Kennari er Guð-
mundur Einarsson og
námskeiðið er haldið í
samvinnu við Fræðslumið-
stöð Vestfjarða. Guð-
mundur er einn af virtustu
vélfræðikennurum lands-
ins en auk kennslu við
Menntaskólann á Ísafirði
hefur hann haldið vél-
gæslunámskeið víða um
Vestfirði. Hann hefur
einnig skrifað og gefið út
bók sem notuð er við
kennslu vélgæslu víða um
land. Skráning fer fram í
síma 456-5025 eða hjá
Guðmundi í síma 896-3697

Umhverfisvika Gámaþjón-
ustu Vestfjarða hefst nk.
föstudag en þetta er í
fjórða sinn sem hún er
haldin. Gámaþjónustan
stendur að vikunni í sam-
starfi við leikskóla Ísafjarð-
arbæjar og Bolungarvíkur.
Börnin eru frædd um sorp-
hirðingu, flokkun rusls og
endurvinnslu. Vikunni lýk-
ur með heimsókn útskrift-
arkrakkanna, þ.e. elstu
barnanna á leikskólunum,
til Gámaþjónustunnar á
Kirkjubóli í Engidal þar
sem þau fá að flokka rusl
og fleira.

Umhverfisvika

Námskeið í gerð gripa úr
beini, horni, bronsi og silfri
í víkingastíl verður haldið
á Þingeyri um næstu helgi.
Námskeiðið, sem er haldið
undir leiðsögn Guðmundar
Sigurðssonar handverks-
manns frá Akranesi,
stendur yfir í þrjá dag og
hefst kl. 10:30 á laugardag
í Björgunarsveitarhúsinu á
Þingeyri og stendur til 1.
maí.Þátttökugjald er 3.500
krónur fyrir félagsmenn en
10.000 krónur fyrir utanfé-
lagsmenn. Efnisgjald er
ekki innifalið í þátttöku-
gjaldi. Nánari uppl. veitir
Dóra í síma 893-2617.

Námskeið í
víkingastíl

Reykjavíkurborg hefur þurft að glíma við illan þurs, þveran og úrill-
an; Ríkið. Það er merkilegt að fylgjast með því hvernig Sjálfstæðis-
flokkurinn í krafti ráðherravaldsins berst með bolabrögðum gegn
kjörnum meirihluta í borgarstjórn. Í hvert sinn sem takast þarf á við
stór og krefjandi samgöngumál er Sturla í veginum. Ríkið fer nefni-
lega með þann málaflokk á stórum svæðum í borginni í formi Vega-
gerðarinnar og Flugmálastjórnar. Þar er Sturla innsti koppur í búri.
Því miður hefur samgönguyfirvöldum tekist að láta það líta svo út
sem að borgaryfirvöld tefji öll mál og vilji ekki láta hendur standa
fram úr ermum í mikilvægum málum. Sundabraut og flugvöllurinn
eru nærtæk dæmi. Meirihluti borgarstjórnar hefur varið kröftum sín-
um í annað en pólitískan rykslátt og orðið merkilega ágengt miðað
við farartálmana.
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Vestfirðing-
um fækkar

Vestfirðingum fækkaði
um ellefu fyrstu þrjá mán-
uði ársins, samkvæmt nýj-
ustu tölum Hagstofu Ís-
lands, eða um 0,1%. Um
áramót voru Vestfirðinga
7.551 en einungis 7.540
þremur mánuðum síðar,
þann fyrsta apríl. Íbúum
Bolungarvíkur fækkaði
um eina sjö, úr 920 í 913.

Íbúum Ísafjarðarbæjar
fækkað um tvo einstakl-
inga, úr 4.108 í 4.106. Íbú-
um Tálknafjarðarhrepps
fjölgaði um þrjá. Íbúafjöldi
Reykhólahrepps stóð í
stað, og það gerði hann líka
í Broddaneshreppi, Kaldr-
ananeshreppi og Árnes-
hreppi. Íbúum Vestur-
byggðar fækkaði um 7, úr
964 í 957. Íbúum í Súða-
víkurhreppi fækkaði þá um
tvo, úr 240 í 238. Íbúum
Hólmavíkurhrepps fjölg-
aði þá úr 446 í 452, eða um
eina 6 íbúa. – eirikur@bb.is

Jóhann Jónasson og Albert Högnason, eigendur 3X-Stál taka hér við verðlaununum úr hendi forsetahjónanna,
 hr. Ólafs Ragnars Grímssonar og Dorrit Moussaeiff á Bessastöðum. Ljósm: Morgunblaðið/Árni Sæberg.

3X-Stál hlaut Útflutnings-
verðlaun forseta Íslands

3X-Stál ehf. hlaut Útflutn-
ingsverðlaun forseta Íslands í
ár. Jóhann Jónasson og Albert
Marzelíus Högnason eigendur
fyrirtækisins tóku við verð-
laununum við hátíðlega at-
höfn á Bessastöðum. Valur
Valsson formaður úthlutunar-
nefndar verðlaunanna segir að
3X-Stál hljóti verðlaunin fyrir
þann ágæta árangur sem fyrir-
tækið hefur náð á skömmum
tíma í sölu og markaðssetn-
ingu á sérhönnuðum tækjum
og tækjalausnum fyrir mat-
vælaiðnaðinn. Hann segir 3X-
Stál vera góðan fulltrúa fyrir
þau fyrirtæki hér á landi sem
byggja rekstur sinn á íslenskri
reynslu og þekkingu og hafi
tekist að laga hana að þörfum
hins alþjóðlega markaðar. 3X-
Stál fékk í viðurkenningar-
skyni verðlaunagrip sérhann-
aðan af Ólöfu Nordal og skjal
og fær auk þess leyfi til að
nota merki verðlaunanna á
kynningarefni sitt næstu fimm
árin.

Í úthlutunarnefnd verðlaun-
anna sitja fulltrúar frá embætti

forseta Íslands, Alþýðusam-
bandi Íslands, viðskipta- og
hagfræðideild Háskóla Ís-
lands, Landsnefnd alþjóða
verslunarráðsins og frá Út-
flutningsráði, en Útflutnings-
ráð ber ábyrgð á undirbúningi
og kostnaði við verðlaunaveit-
inguna. Þeir sem sæti áttu í
nefndinni í ár voru: Stefán L.
Stefánsson, Þórunn Svein-
björnsdóttir, Gylfi Magnús-
son, Friðrik Pálsson og Valur
Valsson sem einnig var for-

maður nefndarinnar.
3X-Stál var stofnað á Ísa-

firði árið 1994. Fyrirtækið var
í byrjun byggt upp í kringum
þrjá upphaflega eigendur þess
og snerist reksturinn um ryð-
fría smíði og þjónustu við
sjávarútvegsfyrirtæki á Ísa-
firði og í nágrenni. Strax í
upphafi var fókusinn á þjón-
ustu við hinar fjölmörgu
rækjuverksmiðjur sem starf-
ræktar voru á svæðinu. Fyrir-
tækið stækkaði ört og sam-

hliða því að þjónusta þess náði
til allra landsmanna, fjölgaði
starfsfólki. Árið 1997 flutti
fyrirtækið í nýtt húsnæði á
Ísafirði og urðu þar með
stakkaskipti í rekstri þess.
Starfsemin jókst til muna og
var þjónusta og vöruframboð
fyrirtækisins aukið verulega
á næstu árum þar á eftir.

Útflutningur hófst síðla árs
1997 og var Kanadamarkaður
mikilvægur frá upphafi. Síðan
hefur útflutningur aukist á

hverju ári og er nú meirihluti
veltu fyrirtækisins frá erlend-
um mörkuðum. Í dag rekur
3X-Stál fullkomna framleið-
slueiningu í glæsilegu 1500
fm húsnæði á Ísafirði. Hjá fyr-
irtækinu starfa liðlega 30
manns, flestir á Ísafirði en
einnig á söluskrifstofum fyrir-
tækisins í Reykjavík, Kanada
og á Englandi.

Verðlaunin voru fyrst veitt
árið 1989.

– gudrun@bb.is

Rúnar Helgi hlýtur íslensku þýðingaverðlaunin
J.M. Coetzee – sem hlaut Nób-
elsverðlaun í bókmenntum
árið 2003 - svarið orðræðu
skáldskaparins eið, sú orð-
ræða er laus við sýndarmenn-
sku, hún er grimm en gjöful
og sýnir okkur glímu manns
og heims í nýju ljósi. Rúnar
Helgi Vignisson kemur þess-
ari glímu vel til skila, hann
færir okkur hljóðláta rödd
J.M. Coetzees og auðgar
þannig íslenskar bókmenntir.“

ir með metnaðarfullum þýð-
ingum sínum á skáldsögum
eftir helstu höfunda samtím-
ans, en meðal þeirra höfunda
sem Rúnar hefur þýtt má nefna
Philip Roth, Ian McEwan og
William Faulkner.

„Þýðing Rúnars Helga
kemur til skila fágætu hug-
rekki - jafnvel vægðarleysi –
höfundar á tilgerðarlausan
hátt. Eins og Rúnar bendir á í
eftirmála bókarinnar þá hefur

Ísfirðingurinn Rúnar
Helgi Vignisson hefur hlotið
Íslensku þýðingaverðlaunin,
en þau voru afhend á Gljúf-
rasteini á sunnudag. Verð-
launin hlaut Rúnar fyrir þýð-
ingu sína á sjálfsævisögu
suður-afríska rithöfundarins
J.M. Coetzee, Barndómur. Í
umsögn dómnefndar segir
meðal annars að Rúnar Helgi
hafi á undanförnum árum
auðgað íslenskar bókmennt- Rúnar Helgi Vignisson.

Handteknir
við apótekið

Aðfaranótt laugardags
handtók lögreglan á Ísa-
firði tvo karlmenn í annar-
legu ástandi við apótekið á
Ísafirði. Þar hafði rúða ver-
ið brotin og viðvörunar-
búnaður kominn í gang.

Mennirnir voru færðir í
fangaklefa og yfirheyrðir
daginn eftir. Ekki hafði
komið til þess að farið haf-
ið verið inn í apótekið en
grunur leikur á að það hafi
verið ætlunin að brjóta rúð-
una.

Mennirnir hafa áður
komið við sögu lögregl-
unnar m.a. í tengslum við
fíkniefnaneyslu.

Ölvaður
undir stýri
Aðfaranótt laugardags

hafði lögreglan á Ísafirði
afskipti af ökumanni ein-
um sem grunaður var um
að vera undir áhrifum
áfengis.

Var hann handtekinn og
færður á lögreglustöð þar
sem tekin voru úr honum
blóðsýni og hlýtur mál hans
venjulega meðferð.

Á föstudag var hins veg-
ar ekið utan í mannlausa
bifreið sem stóð við Langa
Manga við Aðalstræti. Sá
sem þar var að verki ók á
brott án þess að láta vita.
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