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Líffræðinginn Öldu Brynju Birgisdóttur grunaði ekki
að hún myndi vinna við sviðslistir, hvað þá í
sirskus. Sú varð þó raunin eftir að hún kynntist
manni sínum, ástralska götulistamanninum Lee
Nelson. Sirkus Íslands varð að veruleika og eftir
það varð ekki aftur snúið. Húladrottningin
Alda Brynja er í viðtali vikunnar. – sjá bls. 8 og 9.

Hittust á Sirkus
og stofnuðu sirkus

Málverkasýning Eddu Heiðr-
únar Bachman á Suðureyri
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Stjórn Héraðssambands Vest-
firðinga hefur ráðið Sigríði Láru
Gunnlaugsdóttur sem fram-
kvæmdastjóra sambandsins. Hún
tekur við starfinu af Pétri G. Mark-
an sem er nýtekinn við sem sveit-
arstjóri Súðavíkurhrepps. „Sig-
ríður Lára er menntaður sjúkra-
þjálfari og hefur um árabil verið
einn af máttarstólpum vestfirskr-

ar íþróttaflóru. HSV bindur mikl-
ar vonir við ráðningu og störf
Sigríðar Láru og óskar  henni
velfarnaðar í starfi. Þá vill stjórn
HSV þakka fyrir þann mikla
áhuga sem starfinu var sýndur
og óskar öllum umsækjendum
gæfu og gleði í komandi framtíð,“
segir í tilkynningu frá HSV.

– harpa@bb.is

Sigríður Lára fram-
kvæmdastjóri HSV

Ísfirðingar og nærsveitungar
hafa ekki þurft að pirra sig mikið
á geitungum í sumar enda hafa
þeir varla sést. Dr. Þorleifur Ei-
ríksson, dýrafræðingur, segir að
geitungastofnar um allt land séu
að hruni komnir. „Það hefur orðið
algjört hrun um allt land. Holu-
og húsageitungar sjást varla leng-
ur. Minna ber á því hjá trágeit-
ungum sem finnast um allt land
og er sú tegund sem finnst hérna

fyrir vestan en þeim hefur samt
fækkað verulega,“ segir Þorleif-
ur. Hann segir að ástæða hrunsins
sé ókunn.

„Það veit þetta enginn og erfitt
að segja til um ástæðuna. Senni-
legast er þetta þó kuldi og um-
hleypingar í vor þegar drottning-
arnar koma frjóvgaðar úr dvala.
Það er sú skýring sem mér þykir
sennilegust,“ segir Þorleifur.

– smari@bb.is

Hrun í geitungastofnum

Á dögunum færði Ísfirð-
ingurinn Magni Blöndal Pét-
ursson Ljósmyndasafni Ísa-
fjarðar, gamlar ljósmyndir
og filmur úr búi Páls Guð-
mundssonar sem áður bjó
að Túngötu 11, Ísafirði. Páll
fæddist 17. desember 1893
að Þorfinnsstöðum í Þverár-
hreppi, Vestur-Húnavatns-
sýslu, sonur hjónanna Ingi-
bjargar Pálsdóttur og Guð-
mundar Árnasonar. Tvíbura-
bróðir hans var Ingimundur
Guðmundsson, síðar vél-
smiður á Ísafirði. Páll ólst
upp hjá foreldrum sínum í
Saurbæ á Vatnsnesi en flutti
til Ísafjarðar árið 1908 og
bjó þar síðan. Ingimundur
bróðir hans flutti einnig til
Ísafjarðar og árið 1927, þeg-
ar Ingibjörg móðir þeirra var
orðin ekkja, flutti hún til
þeirra bræðra og hélt með
þeim heimili í mörg ár. Árið
1930 reistu þeir húsið að
Túngötu 11.

Páll lærði skósmíði hjá
Þorbirni Tómassyni og hjá
Ólafi J. Stefánssyni og stund-
aði lengi þá iðn. Þá fékkst
hann um skeið við verslunar-
störf en árið 1934 var hann
ráðinn innheimtumaður bæj-
arins og gegndi því starfi til
1954. Upp frá því vann hann
ýmis skrifstofustörf, mest
hjá bæjarfélaginu.  Páll var
ókvæntur.

Færði Ljós-
myndasafninu
gamlar myndir

Umsóknarfrestur um stöðu for-
stjóra Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða rann út um síðustu mánað-
armót. Fjórir umsækjendur eru
um stöðuna, Bjarni Kr. Gríms-
son, verkefnastjóri Biskupsstofu,
Gerður Björk Sveinsdóttir, skrif-

stofustjóri Tálknafjarðarhrepps,
Gunnar Alexander Ólafsson,
verkefnastjóri Öryrkjabandalagi
Íslands og Þröstur Óskarsson,
forstjóri Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða. Kristján Þór Júlíus-
son ákvað í sumar að sameina

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og
Heilbrigðisstofnun Patreksfjarð-
ar og gengur sameiningin í gegn
1. október.

Tvær aðrar heilbrigðisstofn-
anir taka til starfa í haust að lokn-
um sameiningum, Heilbrigðis-

stofnun Norðurlands og Heil-
brigðisstofnun Suðurland. Bjarni
Kr. Grímsson sótti um forstjóra-
stöður við allar þrjár stofnanirnar
og Þröstur Óskarsson sótti einnig
um forstjórastöðu Heilbrigðis-
stofnunar Suðurlands.

Fjórir sóttu um forstjórastöðu
Heilbrigðistofnunar Vestfjarða

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði er stærsta eining nýrrar stofnunar.
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Ritstjórnargrein

Höggva verður á hnútinn

Spurning vikunnar

Ferðu til berja?

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

Alls svöruðu 274.
Já sögðu 212 eða 77%
Nei sögðu 62 eða 23%

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Starfsmenn
í aðhlynningu

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar
eftir að ráða starfsmenn í aðhlynningu í eftir-
talin störf:

Á öldrunardeild í afleysingarstöður frá 15.
september 2014 til 1. febrúar í 50-100% stöðu-
hlutfalli, eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir,
deildarstjóri í síma 450 4500 eða á netfanginu
rannveig@hvest.is.

Á heimahjúkrunardeild í 50-80% stöður frá
1. september 2014, eða eftir nánara samkomu-
lagi.

Um er að ræða morgunvaktir, kvöldvaktir
og helgarvaktir þriðju hverja helgi.

Upplýsingar veitir deildarstjóri heimahjúkr-
unardeildar, Halldóra Hreinsdóttir, í síma 456
4515 og 860 7441, netf. halldorah@hvest.is.

Vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 18. ágúst
2014 til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t.
Hörður Högnason, Torfnesi, 400 Ísafirði.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum
www.hvest.is, undir viðkomandi starfsauglýs-
ingu eða í afgreiðslu á Torfnesi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðn-
ing hefur verið ákveðin.

Hjónin Ásgeir S. Sigurðsson
og Messíana Marsellíusdóttir af-
hentu á föstudag tvö hundruðustu
harmonikkuna á Harmonikku-
safn Ásgeirs S. Sigurðssonar.
Harmonikkan sem var afhent var
í eigu Magnúsar Reynis Guð-
mundssonar og fékk hann hana
að gjöf frá foreldrum sínum þegar
hann ungur að árum. Árið 2008
afhentu Ásgeir og Messíana
Byggðasafni Vestfjarðar safn sitt
til varðveislu og segir Jón Sigur-
pálsson, forstöðumaður Byggða-
safnsins að safn þeirra hjóna sé
ákaflega merkilegt.

„Þetta er eitt stærsta safn í sinni
röð. Það eru ekki til mörg harmo-
nikkusöfn í heiminum og ég get
fullyrt að það sé ekki víða sem
jafn margar nikkur eru saman-
komnar,“ segir Jón. Þegar Ásgeir
og Messíana afhentu safnið árið
2008 voru hljóðfærin um 140 og
hefur safnið vaxið jafnt og þétt
síðan. Auk fjölda hljóðfæranna
eru mörg þeirra einstök sem gerir
safnið eitt af merkilegri söfnum
landsins.

Þrátt fyrir að Byggðasafnið sé
með safnið undir sínum verndar-
væng þá eru þau hjón enn viðloð-
andi safnið. „Þau eru okkur alveg
ómetanlega við að hlúa að safn-
inu. Ásgeir er hérna eins mikið
og hann getur að gera við nikkur
á verkstæðinu og hlúa að hljóð-
færunum,“ segir Jón. Ekki er
hægt að sýna nema hluta safnsins
í einu. Um fjórðungur af nikkun-
um er til sýnis hvert sumar í
Turnhúsinu í Neðstakaupstað og
svo er skipt um harmonikkur á
hverju ári. Jón segir að fágætar
nikkur séu inn á milli eins og ein
ítölsk Cellini harmonika sem ekki
eru til mörg eintök af og mjög

gömul hljóðfæri frá miðbik 19.
aldar.“

Safnið í Neðstakaupstað er
fyrst og fremst sjóminjasafn og
segir Jón það fara vel saman að

sýna harmonikkur á sjóminja-
safni. „Þetta fer býsna vel saman,
það skynja allir þessa tengingu,“
segir Jón Sigurpálsson.

– smari@bb.is

Auglýsingasíminn er

456 4560

Harmonikkusafnið einstakt
Ásgeir og Magnús Reynir með harmonikkuna.

Bæjarins besta telur að afstaða blaðsins í Teigsskógarmálinu
hafi birst með skilmerkilegum hætti í leiðara 17. júlí síðastliðinn,
þar sem kveðið var upp úr með að ríkisstjórn og Alþingi Íslendinga
gætu ekki lengur beðið, ekki lengur dregið lappirnar í pattstöðunni
sem uppi er og því þyrfti að láta kné fylgja kviði, koma í veg fyrir
að vegaframkvæmdir á sunnanverðum Vestfjörðum, sem loksins
hafa komist á skrið, stöðvist vegna þvergirðingsháttar embættis-
manna, grundvölluðum á ímyndaðri náttúruvernd, og sérhagsmuna
fáeinna einstaklinga.

Aldrei er góð vísa of oft kveðin. Árétting þessi er til komin vegna
skrifa Einars Kristins Guðfinnssonar, forseta Alþingis og þing-
manns NV-kjördæmis. Nýverið lagði hann leið sína um Austur-
Barðastrandasýslu, þar sem loks eftir áratuga bið styttist í lok var-
anlegra vegabóta í Múlasveit með um 16 km lagningu vegar með
bundnu slitlagi og þverun tveggja fjarða, með brúargerð, fram-
kvæmd sem frelsar vegfarendur frá hremmingum á um 24 km
malarvegi, sem ekki nokkur sála  saknar.

En þá kemur að því að höggva verður á hnútinn, sem sýnt er að
ekki verður leystur með vitrænum hætti. Þingforsetinn segir: ,,Á
þessu ári verðum við að taka ákvörðun um hvernig staðið verður
að framhaldi vegagerðarinnar í Gufudalssveitinni, veg um Þorska-
fjörð (Teigskóg) um Hallsteinsnes og yfir á Skálanes (Melanes)“.

Þegar mikið liggur við þarf að taka djúpt í árinni: ,,Með góðu
eða illu. Minni hagsmunir verða að víkja fyrir þeim meiri.“ Þegar
forseti Alþingis reiðir til höggs með slíkum hætti með hættulegasta
vopninu, pennanum, verður ætlast til eftirfylgni orða.

Auðvitað er það ekkert annað en linkind stjórnvalda, Alþingis,
að hafa ekki fyrir löngu látið sverfa til stáls hvað Teigsskógarvitl-
eysuna áhrærir. Hvað sem öllum hrísluverndarákvæðum og lög-
fræðiflækjum líður, trúir ekki nokkur heilvita maður því í alvöru
að hagsmunir íbúa byggðalaganna sem fyrirhuguð vegalagning
nær til, séu ekki það, sem horfa beri til. Það er einfaldlega eitthvað
meira en lítið að í samfélaginu, ef svo er ekki.

Vestfirðingar bíða í ofvæni eftir að eitt af fyrstu verkum Alþingis
á komandi þingi verði verði framlagning frumvarps sem tryggir
vegagerð í Þorskafirði samkvæmt tillögu Vegagerðarinnnar og
vilja íbúanna.

s.h.
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„Ólíðandi að börn séu drepin“
Fjölmennt var á Silfurtorgi á

Ísafirði í síðustu viku þegar blóð-
baðinu á Gaza og framferði Ísra-
elsmanna var mótmælt. Það var
áhrifamikið að sjá barnaföt hengd
á snúru sem lá umhverfis torgið
en þau tákna þann fjölda barna
sem Ísraelsher hefur drepið í árás-
um sínum en þau eru fleiri hundr-
uð talsins. Ólína Þorvarðardóttir
og Gísli Halldór Halldórsson
fluttu ræður og Herdís Magnea
Hubner flutti valin ljóð úr ljóða-
bókinni Viljaverk í Palestínu.
Fundarstjóri las kveðju sem fund-
inum barst frá Sveini Rúnari
Haukssyni, formanni Félagsins

Ísland - Palestína.
„Mörg hundruð börn liggja í

valnum. Börn sem voru leidd í
skjól í athvörfum Sameinuðu
þjóðanna, lágu við sofandi við
hlið foreldra sinna þegar sprengj-
unum var beint að þeim, með
hernaðartækni sem Ísraelsmenn
hafa beitt af djöfullegri nákvæm-
ni. Skipti eftir skipti, ekki sjaldnar
en sex sinnum á síðustu vikum,
hafa þeir sprengt upp flótta-
mannaathvörf á vegum Samein-
uðu þjóðanna, vitandi fullvel hver
fórnarkostnaðurinn yrði,“ sagði
Ólína m.a. í ræðu sinni.

Hún tók fram að Ísland væri

lítið og vanmátttugt á alþjóða-
mælikvarða „en við getum a.m.k.
sýnt vanþóknun okkar á þessum
ódæðisverkum. Og það gerum
við hér í dag með því að hugsa til
barnanna á Gaza, þeirra sem dóu,
en ekki síður allra hinna sem
bera sárin - á líkama og sál.“
Krafan er alveg skýr, sagði Ólína:
„Við krefjumst þess að brjálæð-
inu linni – ekki bara vegna al-
mennra borgara í Palestínu og
Ísrael, heldur heimsins vegna –
mennskunnar vegna. Brjálæðinu
verður að linna.“

Í ræðu sinni reyndi Gísli
Halldór að greina meginmarkmið
stefnu stríðandi fylkinga á Gaza.
Hann sagði að svo virtist að Ísrael
vilji eyða byggð Palestínumanna
á Gaza með síendurteknum ár-
ásum og eyðileggingu á stoðkerfi
samfélagsins. „Það læðist líka
að manni sá grunur að stefna
stríðsfylkinga Palestínumanna sé
fyrst og fremst að vinna sér fylgi
meðal andstæðinga Ísraelsríkis,
sýna vaska framgöngu í blóðugu
stríði og afla sér þannig fjárstuðn-
ings til styrkingar eigin hernaði,“

sagði Gísli Halldór.
Lokaorð Gísla Halldórs voru á

þessa leið: „Maður hefur alltaf
einhverja valkosti, stundum eru
þeir allir slæmir og þá velur
maður þann skásta. Lausn sem
felur í sér þvílíkar hörmungar og
þær sem eiga sér stað á Gaza
getur ekki talist ásættanleg í okk-
ar augum. Lausn sem felur í sér
þvílíkan hrylling ætti heldur ekki
að vera ásættanleg í augum Ísra-
elsríkis.  Skilaboðin mín eru ein-
föld: Vinsamlegast finnið ykkur
aðra leið, þessi er ófær.“
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Líffræðingur og trúður hittust
á Sirkus og stofnuðu sirkus

Öldu Brynju Birgisdóttur óraði
aldrei fyrir því þegar hún var
yngri að hún myndi vinna við
sviðslistir, og hvað þá í sirkus.
Sú varð þó raunin eftir að hún
kynntist manni sínum, ástralska
götulistamanninum Lee Nelson,
sem stofnaði fyrsta sirkus Íslend-
inga og hefur hún verið hluti af
honum og komið fram á hinum
ýmsu sýningum Sirkuss Íslands.
Í sumar lagði sirkusinn land undir
fót, ferðaðist um landið með
stærðarinnar sirkustjald og gladdi
landann með sannri sirkusmenn-
ingu og tilheyrandi upplifun.

Ísafjörður var einn viðkomu-
staða sirkussins í sumar, en þar
sem Alda Brynja og Lee eignuð-
ust son þann 17. júní hefur hún
staðið utan sýninganna þetta
sumarið. Þegar sirkusinn hélt frá
Ísafirði varð hún hér eftir ásamt
börnunum, en hún er ættuð að
vestan og dvaldi hér vestra oft á
tíðum sem barn og unglingur.

Blaðamaður Bæjarins besta
hitti Öldu yfir kaffibolla og for-
vitnaðist um tilurð íslenska sirk-
ussins, ástina og lífið, og hvernig
það kom til að líffræðimenntaður
náttúrufræðikennari hljópst á
brott með sirkusi.

Sjö ára uppbygging
Sirkus Íslands hefur verið

starfræktur síðan haustið 2007
og samanstendur af fjölbreyttum
hópi hæfileikaríks fólks í ýmsum
greinum sviðslista. En vísirinn
að sirkusnum var einfaldlega sá
að Lee Nelson, eiginmaður Öldu,
var að leita að einhverju til að
hafa fyrir stafni eftir að hann
fluttist til landsins.

„Sirkusinn byrjaði í raun á því
að maðurinn minn, sem er sirk-
uslistamaður, hélt handstöðutíma
í Kramhúsinu, en stór hluti þeirra
sem sóttu það námskeið eru í
sirkushópnum enn í dag. Það var
byrjunin og svo hlóð þetta utan
um sig. Þó nokkrir hafa bæst í
hópinn síðan þá og í dag fáum
við að æfa í Ármanni þar sem er
frábær aðstaða.

Starfsemin hefur verið að
byggjast upp hægt og rólega í
þessi sjö ár og svo var það í fyrra
þegar haldin var skandinavísk
sirkushátíð í Vatnsmýrinni á veg-
um Norræna hússins að við feng-
um að sýna í fyrsta sinn í alvöru
sirkustjaldi. Þá fæddist hug-
myndin um það hversu æðislegt
það væri ef sirkusinn ætti sitt
eigið tjald. Við ákváðum að leita
til landans að hjálpa okkur með

þennan nýja sirkusdraum og
stofnuðum til fjáröflunar á Karo-
lina Fund. Þá gat fólk ánafnað
okkur upphæð, en í staðinn fengið
miða á framtíðarsýningar í tjald-
inu ef söfnunarupphæð myndi
nást.

Það var lítið að gerast í fjáröfl-
uninni til að byrja með og í raun
vorum við að missa alla trú á
þessu verkefni þegar þremur dög-
um fyrir lok hennar birtist viðtal
við mig á Stöð 2. Þar komust
skilaboðin skýrt til landans og
söfnunin fór í blússandi gang.
Það var hreint ótrúlegt að fylgjast
með þessu. Íslendingar stóðu þétt
við bakið á okkur, voru ólmir að
fá sirkustjald og við enduðum
með að ná settu marki söfnunar-
innar. Og nú er sirkustjaldið, hún
stórfenglega Jökla okkar, orðin
að veruleika.“

Mikið fyrirtæki að
ferðast um landið

Sirkusinn hefur vakið mikla
lukku á ferð sinni um landið og
er ætlunin að halda áfram sýning-
arferðalaginu næsta sumar.

„Í ár er það Ísafjörður, Akur-
eyri, Reykjanes og Selfoss auk
Reykjavíkur. Svo stefnum við á
að fara austur á næsta ári. Það er
stórt verkefni að ferðast um land-
ið með tjald og allt tilheyrandi,
en um tuttugu manns starfa við
sýningarferðalagið. Sirkuslista-
mennirnir ganga sjálfir í öll störf,
hvort sem um ræðir afgreiðslu í
sjoppunum, miðasölu, matreiðslu
fyrir hópinn og uppvask eða upp-
setningu tjaldsins. Starfsemi sirk-
ussins sjálfs telur þó fleiri en þá
sem eru á sirkustúrnum, því auk
sýninga býður Sirkus Íslands upp
á andlitsmálningu og blöðrulistir
auk kennslu fyrir börn í sirkuslist-
um.

Á Ísafirði var mjög góð aðsókn
og hópnum fannst gaman að koma
hingað vestur. Margir höfðu al-
drei komið hingað áður og hópur-
inn var mjög hrifinn af móttökun-
um og staðnum sjálfum. Ég á
von á því að við komum aftur
með sirkusinn og vonandi bara
sem fyrst.“

Leesdóttir en ekki Leesson
Alda Brynja og Lee Nelson

eiga saman börnin Róbert Þór
Nelson og Brynju Lind Leesdótt-
ur, auk þess sem Alda átti fyrir
soninn Einar Loga Magnússon.

„Ástæðan fyrir því að börnin
eru með sitt hvort eftirnafnið er
sú, að okkur manninum mínum

fannst ekki passa að dóttirin yrði
Nelson, því samkvæmt íslensk-
um hefðum ætti hún ekki að vera
-son heldur bera fornafn föðurs-
ins. Þegar sonurinn fæddist
fannst síðan Lee ómögulegt að
strákurinn væri Leesson og fékk
hann því eftirnafnið Nelson og
heldur þannig fjölskyldunafninu
á lofti, sem afinn í Ástralíu er
afar ánægður með,“ útskýrir Alda.

– En hvernig er að ala upp
börn samhliða sirkuslífinu?

„Það þarf óneitanlega að skipu-
leggja allt betur þegar börnin eru
annars vegar, en allt er hægt ef
viljinn er fyrir hendi og við ætlum
okkur að taka þau með á túrinn
næsta sumar. Ætli við finnum
okkur ekki bara góða barnapíu
eða au pair til að fylgja okkur á
ferðalaginu og sinna börnunum
meðan við foreldrarnir erum á
sviði. Það eru fleiri en við í sirkus-
hópnum sem eiga börn og oft
fylgja börnin með á æfingar og
sýningar. Fyrir þeim er lífið ein-
faldlega svona, og þeim finnst
þetta allt ofureðlilegt. Börn eru
svo fljót að aðlagast og oftast er
þetta mjög skemmtilegt umhverfi
fyrir þau að vera í.“

Sonurinn kom í heiminn 17.
júní, á háannatíma sirkusforeldra
sinna, og því ákvað Alda Brynja
að fylgja sirkusnum ekki áfram á
næsta áfangastað heldur að vera
eftir á Ísafirði hjá foreldrum
sínum.

„Foreldrar mínir eru héðan að
vestan, pabbi minn hann Birgir
Hermannsson er úr Ögurvík en
alinn upp á Ísafirði frá sex ára
aldri. Móðir mín Alda Sigtryggs-
dóttir er hreinræktaður Ísfirðing-
ur.

Ég hef aldrei búið á Ísafirði en
alltaf verið hér með annan fótinn
frá unga aldri, komið í heim-
sóknir, skíðað á páskunum og
vann hér öll sumur í frystihúsun-
um á unglingsaldri. Enn í dag
reyni ég að koma alltaf á páskum
og mér finnst ómissandi að koma
hingað á sumrin. Það er alltaf
svo gott að koma hingað vestur
þar sem fjöllin umvefja mann.“

Líffræðingur og heimsvanur
trúður fundu ástina á Sirkus

Alda ólst upp í Vesturbænum í
Reykjavík og fór í líffræði eftir
menntaskóla.

„Ég er líffræðingur að mennt
og var að kenna náttúrufræði þeg-
ar ég kynntist Lee árið 2006.
Hlutirnir þróuðust þannig að ég
hætti að kenna og undanfarin ár

hef ég alfarið verið að vinna fyrir
sirkusinn.“

Lee er frá Ástralíu og ætlaði
upphaflega að dvelja á Íslandi í
tvo mánuði. Það var fyrir átta
árum, en áætlanir hans breyttust
eftir að hann kynntist Öldu.

„Við kynntumst á bar sem
heitir Sirkus, eins skondið og það
er. Hann ákvað í kjölfarið að
prófa að búa hér á landi, en hann
hafði ferðast víða um heim með
trúðinn sinn, Wally. Hann var
búinn að vera á flandri um allan
heim og hafði komið fram sem
götulistamaður í yfir hundrað
löndum, en hafði lengi langað til
að heimsækja Ísland.“

En hvernig kom það til að Alda
varð húladrottning í sirkus?

„Ég var alltaf í fimleikum sem
krakki og hafði í raun aldrei
fundið neitt sem kom í staðinn
fyrir það þó ýmislegt hafi verið
prófað, svo sem badminton, lík-
amsrækt og blak. Þegar Lee fór
af stað með handstöðutímana á
sínum tíma og seinna sirkusæf-
ingarnar, þá mætti ég að sjálf-
sögðu, enda fannst mér þetta
mjög skemmtilegt. Á einhverjum
tímapunkti fór Lee að ýta að mér
húlahringjunum, sagði að flestar
stelpurnar í sirkusskólanum
hefðu elskað að húlla. Ég fór að
reyna við þetta, og jú, viti menn,
innan skamms gat ég gert nokkur
trix, og þá varð ekki aftur snúið.
Ég varð óð í að læra meira og
fyrr en varði var ég orðin húla-
drottningin í sirkusnum. Ég bjóst
nú ekki við um þrítugt að hlaupast
á brott með sirkus, en þannig
æxlaðist það.“

Alda hefur æft ýmislegt annað
en húlla með sirkusnum, helst þá
loftfimleika, og var á sýningum
síðasta árs að sveiflast um í
silkiborða sem hangir úr loftinu.
Fyrir utan að sýna með sirkusnum
hefur Alda einnig verið að kenna
listina að húlla í Kramhúsinu.
„Ég hef sótt húlaráðstefnur er-
lendis þar sem ég lærði heilmikið
og hitti fullt af öðrum húlurum
sem deildu ást minni á hringnum.
Þar sá ég að til eru heilu húlasam-
félögin og ég gerði mér grein
fyrir að ég var ansi einangruð hér
á Íslandi, ein að húlla.

Nú er draumur minn sá að koma
á húlasamfélagi hér á landi og
þess vegna kenni ég að húlla. Ég
er nú þegar búin að ná að smita
smáhóp kvenna af bakteríunni
sem eru búnar að taka hringinn
inn í sitt líf. En strákar geta líka
húllað og ég bíð spennt eftir að

fyrsti karlmannshúlari Íslands
stígi fram.“

„Skinnsemi“ er
bönnuð börnum

„Sýningarnar okkar byggjast
á mörgum litlum atriðum og því
er ansi mikið sem ber fyrir augu
sýningargesta. Til dæmis eru átj-
án atriði í stóru fjölskyldusýning-
unni okkar, svo það er töluverð
upplifun fyrir þá sem sækja sýn-
inguna. Margt af því sem við
erum að gera hefur aldrei sést
áður á Íslandi. Við komum sjálf-
um okkar í raun á óvart á sirkus-
hátíðinni í fyrra þegar okkur varð
ljóst að við gáfum atvinnusirkus-
listamönnum frá Skandinavíu
ekkert eftir.

Þetta var mjög flott hátíð þar
sem fengin voru tjöld að utan og
nokkrir hópar komu og sýndu.
Við vorum mörg hver svolítið
stressuð fyrir því að sýna á hátíð-
inni, en komumst svo að því að
við vorum ekkert síðri en hinir
hóparnir og það efldi og styrkti
mjög sjálfsmynd okkar. Það var
frábært að fá þennan samanburð
þar sem hann er ekki að finna á
Íslandi.

Í sumar höfum við verið með
þrjár sýningar í sirkustjaldinu, í
fyrsta lagi stóru fjölskyldusýn-
inguna okkar „Heima er best“
sem ætluð er fyrir alla fjölskyld-
una. Svo erum við með S.I.R.K.U.S.
sem er sýning miðuð að yngri
kynslóðinni, en hún er styttri og
má segja dempaðri en fjölskyldu-
sýningin. Síðast en alls ekki síst
er fullorðinssýningin Skinnsemi
sem er bönnuð börnum og saman-
stendur af óvæntum atriðum og
fullorðinshúmor.

Það er skemmtilegt að geta
sýnt margar mismunandi hliðar
sirkussins og hafa allar sýning-
arnar verið vinsælar. Við erum
nú að sýna Skinnsemi í tíunda
sinn og Reykvíkingar farnir að
þekkja sýninguna frekar vel. Því
var mjög gaman að fara með hana
út á land þar sem fólk kannski
veit ekki alveg hverju það á von
á,“ segir Alda Brynja og hlær.

„Almennt er sirkusinn mikið
að skemmta á árshátíðum, í part-
íum, á starfsdögum og skólahá-
tíðum og við hin ýmsu tilefni.
Við erum því búin að þróa sýn-
ingar fyrir alls konar viðburði.
Þar sem við erum einnig með
andlitsmálara og blöðrulista-
menn á okkar snærum, auk þess
að eiga popp og kandíflossvélar,
þá bjóðum við allt sem til þarf til
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að setja upp skemmtilega hátíð.
Þeir sem koma að undirbúningi
viðburða eru einmitt að átta sig á
því að það þarf ekki lengur að
leita til margra aðila til að bjóða
upp á allsherjar karnivalstemmn-
ingu, heldur erum við með allan

pakkann.“

Björt framtíð í sirkuslistum
„Fyrir utan það að skemmta

og setja upp viðburði rekur sirk-
usinn skóla fyrir börn og unglinga
þar sem kenndar eru hinar ýmsu

sirkuslistir. Sirkuskennsla hentar
mörgum krökkum betur en hefð-
bundnar íþróttir þar sem ekki er
um að ræða þessi sífelldu mót og
keppni. Í sirkus er maður aðeins
að keppa við sjálfan sig að læra
meira og verða flinkari, og það

verður að eins konar fíkn, má
segja. Sirkusæfingar eru mjög
góðar fyrir börn og unglinga þar
sem reynir mikið á einbeitingu
og samhæfingu sem allir hafa
gott af að æfa.“

Alda segir sirkusinn sífellt vera

að vaxa og dafna.
„Nokkur úr sirkushópnum

sækja nú nám í sirkuslistum í
Hollandi. Þau stefna á framtíð í
þessu, sem er mjög jákvætt. Það
má því eiga von á bjartri framtíð
í sirkuslistum á Íslandi.“
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Sælkeri vikunnar er Dagný Hermannsdóttir á Ísafirði

Fiskisúpa og mömmubollurFiskisúpa og mömmubollurFiskisúpa og mömmubollurFiskisúpa og mömmubollurFiskisúpa og mömmubollur
Góð súpa er eitt það besta

sem ég fæ. Ég er mjög dugleg
að bjóða vinum og fjölskyldu í
mat og þá slær þessi fiskisúpa
alltaf í gegn. Þessa uppskrift
fékk ég hjá mömmu minni og
auðvitað klikka uppskriftirnar
hennar aldrei. Gott er að hafa
heimabakað brauð eða bollur
með súpunni, þessi uppskrift
hefur fylgt mér síðan ég fór að
heiman, þetta eru bestu bollur
í heimi , njótið!

Fiskisúpa
1-2 stk laukar
2-4 tsk karrý
4 dl vatn

Kartöflur
Gulrætur
1-2 grænmetiskraftur
1 dós tómatar
1/2  dós ferskjur ásamt safa
2 1/2 dl rjómi
Fersk basilíka
Fiskur að eigin vali (settur í

lokin)
Kryddað og smakkast til eftir

smekk
Laukur og karrý látið malla í

smjöri/olíu. Kartöflur, gulrætur,
kraftur og vatn sett út í og soðið
í ca 10 mínútur. Ferskjur, rjómi
og fiskur sett í lokin.

Mömmubollur

5 dl mjólk
30 gr smjörlíki
1 poki ger
1 mtsk sykur
1-2 tsk salt
1/2 litil dós kotasæla
650 gr.hveiti
Hitið 30 gr smjör og mjólk

saman í potti. Bætið þurrefnunum
saman við en ekki allt hveitið, ca
helminginn. Kotasælunni bætt út
í og látið hefast í ca 1 klst. Restin
af hveitinu er sett útí deigið í
lokin.

Ég skora á Írisi Pétursdóttur
að vera næsti sælkeri vikunnar.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Sjúkraliðar
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar

eftir að ráða sjúkraliða í eftirtalin störf:
Á legudeildir í afleysingastöður frá 15. sept-

ember 2014 til 1. febrúar í 50-100% stöðuhlut-
falli, eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar gefur Rannveig Björnsdóttir,
deildarstjóri í síma 450 4500 eða á netfanginu
rannveig@hvest.is.

Á heimahjúkrunardeild í 50-80% stöður frá
1. september 2014, eða eftir nánara samkomu-
lagi. Um er að ræða morgunvaktir, kvöldvakt-
ir og helgarvaktir þriðju hverja helgi.

Upplýsingar veitir deildarstjóri heimahjúkr-
unardeildar, Halldóra Hreinsdóttir, í síma 456
4515 og 860 7441 eða á halldorah@hvest.is.

Vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 28. ágúst
2014 til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t.
Hörður Högnason, Torfnesi, 400 Ísafirði.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum
www.hvest.is, undir viðkomandi starfsauglýs-
ingu eða í afgreiðslu á Torfnesi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðn-
ing hefur verið ákveðin.

Flateyri vinsæl hjá kvik-
myndagerðarmönnum

„Flateyringar eru höfðingjar
heim að sækja,“ segir Sindri Páll
Kjartansson, kvikmyndafram-
leiðandi í samtali við Fréttablað-
ið. Sindri er framleiðandi mynd-
arinnar París norðursins sem tek-
in var upp að mestu leyti á Flat-
eyri í fyrra. Hann hefur ekkert
nema gott að segja um tillitsemi
Flateyringa en kvikmyndatökur
eru heilmikið batterí og segir
Sindri að ekkert mál hafi verið
að fá Flateyringa til að fresta að
slá blettinn ef sláttuvélin truflaði
tökur. „Eiginlega fengum við að
slökkva nokkrum sinnum á bæn-
um,“ segir Sindri. Þess má geta
að Sindri bjó á árum áður á Ísa-

firði en hann er sonur Kjartans
Sigurjónssonar skólastjóra og
organista í Ísafjarðarkirkju.

Sindri segir að í svo litlu sam-
félagi gefist ekki vel að taka upp
símann þegar komið er að redd-
ingum. „Það er betra að fara í
bíltúr, þá hittir maður menn þann-
ig að þetta reddast allt á rúntin-
um,“ segir hann. Nálægðin á sér
líka spaugilega hlið. Sindra og
félögum vantaði hund í myndina
og þegar hann var búinn að finna
heppilegan hund, eftir dauðaleit
í nærsveitum, til að leika á móti
aðalleikaranum þá sagði hund-
eigandinn: „Það þarf að venja
hann fyrst að leikaranum. Hver

er þessi leikari?“ Hún fékk þau
svör að sá héti Helgi Björnsson.
„Nú, Helgi bróðir, hundurinn
þekkir hann nú.“

Flateyri er vinsæl hjá kvik-
myndagerðarmönnum um þessar
mundir en leikstjórinn Rúnar
Rúnarsson er að taka upp mynd-
ina Þrestir um þessar mundir, að
stórum hluta á Flateyri en einnig
í nágrannabyggðarlögun. Ekki
stendur á bæjarbúum þegar vant-
ar fólk fyrir framan tökuvélina.
Nú ætlar t.d. Bryndís Sigurðar-
dóttir, framkvæmdastjóri Arctic
Odda, að taka að sér hlutverk
prestsins í kvikmynd Rúnars.

– smari@bb.is

Hnúfubakur með
bauju og belg í eftirdragi

Hnúfubakur krusar Ísafjarðar-
djúp þvert og endilagt með bauju
og belg í eftirdragi. Pétur Jónsson
skipstjóri á Einari Hálfdáns ÍS,
sem að þetta sé býsna furðuleg
sjón. Skipverjaar á Sigga Bjartar
ÍS frá Bolungarvík voru að draga
línu í Ísafjarðardjúpi á miðviku-
dag í síðustu viku þegar í ljós og
að baujan og belgurinn var horf-
inn og það vantaði 30 metra á
endafærið. Skömmu síðar sáu
þeir baujuna og belginn á fleygi-
ferð á haffletinum í eftirdragi
hnúfubaks og virtist færið hafa
flækst í sporði hvalsins.

Daginn eftir var Pétur að leggja
línu á sömu slóðum og sá hann

þá bauju og belg sem honum
fannst furðulegt því ekki vissi
hann af neinni línu á þessum slóð-
um. „Svo tekur belgurinn bara á
rás og hásetinn sem var með mér
var einmitt á Sigga Bjartar daginn
áður og hann áttaði sig náttúru-

lega á að þarna var hvalurinn
aftur á ferð,“ segir Pétur. Hann
segir gríðarmikið af hval í Djúp-
inu. „Oft hefur verið mikið af
hval í Djúpinu en ég hef aldrei
séð eins mikið og núna,“ segir
Pétur.                   – smari@bb.is
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StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Sérkennilegasta fólkið í Bolungarvík?
„Þegar grannt er skoðað kemur

í ljós að það sem við höldum að
sé ósköp venjulegt og sjálfsagt,
það er raunar mjög sérkennilegt í
stærra samhengi, til dæmis að
allar konurnar á þorrablótinu séu
klæddar í íslenskan búning og
karlarnir líka,“ segir Elísabet
Gunnarsdóttir verkefnastýra Vest-
fiðrings um þær upplýsingar sem
safnað var í Bolungarvík í síðustu

viku. Hún segist hafa lært margt
nýtt og ótrúlega spennandi á fund-
inum enda Bolvíkingar miklu
meira spennandi en Ísfirðingar
vilji vera láta, bæði opinberlega
og almennt. „Og þá er svo gaman
að upplifa að það sem manni
þótti skringilegt af afspurn er í
dag sérkennilegt á jákvæðan hátt,
eitthvað til að vinna með, eitthvað
fróðlegt sem kallar á skapandi

hugsun og endurmat á sögunni,
eins og hann Finnbogi Bernódus-
son er svo einstaklega góður í.“

Fundarmenn virtust að sögn
Elísabetar bara nokkuð ánægðir
með samkomuna, svo ekki sé nú
minnst á hið safaríka sjávarfang
sem Núps-bræðurnir útbjuggu úr
bolvísku hráefni fyrir fundar-
gesti. „Endurmatið á sögunni og
það að lyfta upp hlugmyndum

sem við gjarnan gleymum alltof
auðveldlega, það er svo hollt.
Hér í Bolungarvík er elsta verstöð
landsins, en einnig elsta verslun-
in, Bjarnabúð, allt þar á margan
hátt originalt út í gegn, hægt að
gera hana að lifandi safni á nóinu,
og svona mætti áfram telja.
Starfsmenn Vestfiðrings-verk-
efnisins er mjög bjartsýnir á
framhaldið og vona að þeim verði

áfram komið á óvart, fund af
fundi. „Það væri nú lítið varið í
þetta allt saman ef maður kemst
upp með að halda að Bolvíkingar
séu sérkennilegasta fólkið á Vest-
fjörðum svo vikum skiptir. Næst
höldum við til Súðavíkur og þeir
gera örugglega sitt besta til að
afsanna það.“  Gert er ráð fyrir
að fundaröð Vestfiðrings standi
nokkuð fram á haustið.

Fjölgun ferðamanna sem skoða
Látrabjarg er látlaus. Hákon
Ásgeirsson, svæðislandvörður á
sunnanverðum Vestfjörðum,
segir að engar tölur séu haldbærar
um fjölda ferðamanna í sumar en
þeim hafi klárlega fjölgað. „Við
gerðum gróflega talningu í júlí í
fyrra og hún gaf okkur að fjöldinn

var 10 þúsund manns í júlí sem
má gróflega áætla sem 40 þúsund
manns allt árið í fyrra. Ferða-
mönnum hefur klárlega fjölgað í
sumar og þeim hefur fjölgað frá
ári til árs í nokkurn tíma,“ segir
Hákon. Þrátt fyrir að Látrabjarg
sé stórt þá er þungi ferðamanna
aðallega á frekar litlu svæði í

kringum Bjargtanga. Hákon segir
að engin aðstaða sé til staðar til
að taka á móti öllum þessum
fjölda og átroðningur orðinn tals-
verður. Það stendur þó til bóta.

Vesturbyggð hefur fengið 14
milljón króna styrk til að byggja
upp aðstöðu. Fyrst þarf þó að
deiliskipuleggja svæðið og von-

ast Hákon til að skipulagið verði
samþykkt í haust og þá verði
hægt að fara í framkvæmdir.
Hann segir mögulega skýringu á
aukningu á fjölda ferðamanna
vera opnun nýs hótels á Patreks-
firði í fyrra. Ferðamenn sem
koma á Látrabjarg fara flestir á
tvær aðrar náttúruperlur á Suður-

fjörðunum, Rauðasand og Dynj-
anda. „Það er sama á Dynjanda
og á Látrabjargi. Átroðningur er
orðinn mikill og það hefur fengist
sjö milljón króna styrkur til að
byggja upp göngustíga,“ segir
Hákon Ásgeirsson, svæðisland-
vörur.

– smari@bb.is

Ferðamönnum fjölgar á Látrabjargi

Fiskeldi - lax og þorskur
Liðlega sjö þúsund manns eru búsett á Vestfjörðum, bæði af

íslenskum og erlendum uppruna. Lítið hefur fjölgað síðustu
árin, en fækkað verulega síðustu áratugi og er það miður. At-
vinna hefur mikil hrif á búsetu fólks á Íslandi og reyndar um
allan heim. Hún er grundvöllur þess að fólk geti lifað og notið
þess lífs sem það óskar sér. Sjávarútvegur hefur breyst mjög
síðustu áratugi og fiskvinnsla einnig. Afleiddum störfum hefur
fækkað með mikilli fækkun frystihúsa og fiskvinnslustöðva.
Frystitogarar hafa í raun flutt landvinnu út á sjó. Það er ekki
gagnrýnt því án framfara í sjávarútvegi gerist fátt. Auðvitað
verður fólki hugsað til kvótakerfsins í þeim efnum. En þá má
einnig velta fyrir sér ákvörðun manna sem hlut áttu að máli í
þeim efnum. Erfitt var að sjá fyrir allt sem fylgdi kvótasetningu.
En sumir líkt og Samherjastjórnendur á Akureyri gerðu sér
grein fyrir aðalatriðum eða að minnsta kosti veðjuðu rétt við
kvótasetningu og hafa notið þess. Nú er fyrir dyrum að byggja
nýja togara í Tyrklandi. Fróðlegt er að skoða breytingar á fiski-
skipum og áhersluna á betri nýtingu orkugjafa í þeim efnum.

Síðast var vikið að ferðaþjónustu sem einum kosti í uppbygg-
ingu  atvinnulífs á Vestfjörðum, en jafnframt bent á hættur sem

henni kunna að vera samfara og þá einkum varðandi verndun
náttúrunnar. Annað stórkostlegt tækifæri að því er best verður séð
liggur í fiskeldi. Einkar ánægjulegt hefur verið að fylgjast með
starfsemi Hraðfrystihússins Gunnvarar í þorskeldi og laxeldi á
sunnanverðum vesturfjörðum Vestfjarðakjálkans og íbúafjölgun
á Bíldudal. Nú liggur fyrir að aukning í þorskeldi HG kann að
hafa í för með sér allt að fimm milljarða aukningu tekna í þessum
geira. En stækkun fiskeldis fyrirtækisins er háð því að tilskilin
leyfi fáist.

Með sama hætti vekja hugmyndir um mikla aukningu laxeldis
á Austfjörðum athygli. Með því að efla fiskeldi má skapa störf ,,í
landi“, sem renna stöðum undir samfélagið og efla landsbyggðina
og styrkja. Íbúum fjölgar þá væntanlega og styrkur þeirra sveitar-
félaga, sem í hlut eiga, vex að sama skapi. Sé litið til afleiddra
starfa og margföldunaráhrifa þeirra má gera ráð fyrir því að íbú-
um fjölgi enn meira en störfin við fiskeldið eitt segja til um.

Á þessu sviði sem öðru er brýnt að taka mið af áhrifum fiskeldis
á náttúruna og að því verður að gæta að stíga varlega til jarðar eða
öllu heldur til sjávar í þessum efnum. Tækifærin blasa við og þau
ber að nota en af sjálfsögðu af skynsemi líkt og gildir hjá HG.
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Nokkuð algengt er að starfs-
fólk á félagssvæði Verkalýðsfé-
lags Vestfirðinga sem ráðið er til
starfa í ferðaþjónustu og á veit-
ingastöðum sé boðin vinna á
„jafnaðarkaupi“, að því er fram
kemur í pistli á vefsíðu félagsins.
„Jafnaðarkaup er ekki til sam-
kvæmt kjarasamningum og því

óheimilt að semja um slíkt við
starfsfólk. Ekkert virðist skorta á
hugmyndarflug hvað er sett inn í
jafnaðarkaupið. Hafa sumir
ferðaþjónustuaðilar gengið svo
langt að reikna fæði, húsnæði og
önnur hlunnindi eða jafnvel orlof
starfsmanna inn í jafnaðarkaupið.
Í sumum tilfellum er haft í hótun-

um við starfsfólk ef það hyggst
leita aðstoðar stéttarfélags.

Algengasta hótunin er uppsögn
eða að haldið verði eftir af laun-
um ef starfsfólk sættir sig ekki
við þau kjör sem að þeim er rétt.
Því miður er algengt að áhersla
sé lögð á að halda stéttarfélagi
utan við launamál og aðbúnað

starfsmanna þegar kemur að
ráðningu. Því miður koma alltof
mörg svona mál inn á borð hjá
stéttarfélögum á hverju sumri og
fer starfsfólk Verk Vest ekki var-
hluta af því,“ segir ennfremur.
Því miður er það oftast ungt fólk
eða þeir sem eru að stíga sín fyrstu
skref á vinnumarkaði sem verða

fyrir að á þeim er brotið.
Þá er farið nokkur atriði sem

starfsfólki er ráðlagt að hafa í
huga þegar kemur að ráðningu.
Sem dæmi að prufudagar án
launa eru ólöglegir, allir nýir
starfsmenn eigi að gera skriflegan
ráðningasamning, skylda sé að
greiða í lífeyrissjóð og fleira.

Í sumum tilfellum er haft í hótunum við starfsfólk

Eldi getur tvöfaldað veltu HG
Vinnsla regnbogasilungs í Ísa-

fjarðardjúpi getur tvöfaldað veltu
Hraðfrystihússins - Gunnvarar
hf. að sögn Kristjáns G. Jóakims-
sonar, verkefnisstjóra fiskeldis
hjá HG. Í viðtali í fréttum Stöðvar
2 segir Kristján að gangi allt eftir,
geti tekjur vegna fiskeldis numið

allt að 5 milljörðum króna á ári.
Fyrirtækið sótti árið 2011 um að
fá að framleiða 7000 tonn af regn-
bogasilungi en erfiðlega hefur
gengið að fá tilskilin leyfi og
málið flækst um í stjórnsýslunni
í tæp þrjú ár. Kristján segir að
fyrirtækið eigi von á svari í haust

en ljóst er að gríðarleg verðmæti
eru í húfi.

„Kílóið af laxi og regnbogasil-
ungi hefur verið innan við 1000 -
800 krónur, syndandi fiskur við
kví af réttri stærð. Þannig að þetta
gæti auðveldlega verið verðmæti
upp á rúma fjóra, fimm millj-

arða,“ segir Kristján. Hraðfrysti-
húsið Gunnvör vinnur um 11 til
12 þúsund tonn af slægðum fiski
á ári. Aukning um 7000 tonn af
regnbogasilungi myndi því stór-
auka umsvif fyrirtækisins. Krist-
ján segir að mikil vaxtartækifæri
séu í fiskeldi og með takmörkuð-

um kvótum sé fiskeldi sú leið
sem stjórnendum HG finnst fýsi-
legust til að vaxa í framtíðinni.
Hann segir að sé horft á heims-
myndina komi aukning á fram-
leiðslu sjávarafurða frá eldi en
heimsaflinn hefur staðið í stað.

– smari@bb.is

Framkvæmdir hafn-
ar við Fossárvirkjun

Framkvæmdir eru hafnar við
nýtt stöðvarhús Fossárvirkjunar
í Engidal í Skutulsfirði og lagn-
ingu nýrrar þrýstipípu frá Fossa-
vatni. Vestfirskir verktakar reisa
stöðvarhúsið og Tígur ehf. sér
um lagningu þrýstipípunnar.
Samanlagt voru tilboð fyrirtækj-
anna tveggja upp á tæpar 129
milljónir króna. Lagning vatns-

pípu skal lokið í október og verk-
lok stöðvarbyggingar um miðjan
nóvember.

Fossavatnsvirkjun í Engidal
var reist árið 1936 og Nónhorns-
virkjun tíu árum síðar af Rafveitu
Ísafjarðar. Þær veittu íbúum Ísa-
fjarðar og Eyrarhrepps rafmagn
um áratugaskeið.

– smari@bb.is

Nýja stöðvarhúsið stendur utar
en gamla stöðvarhúsið.

Djúpmanna-
tal á lokastigi

Unnið hefur verið að sam-
antekt á Djúpmannatali í
mörg ár. Verkið er nú á loka-
metrunum og segist Ólafur
Hannibalsson, ritstjóri bók-
arinnar, vonast til að bókin
komi út á þessu ári. „Það eru
eftir samningar um útgáfu
og umbrot og allt slíkt en
verkið er á lokastigi“ segir
Ólafur. Í bókinni verða
ættartölur í stafrófsröð yfir
ábúendur í Ísafjarðardjúpi á
árunum 1801 til 2011. „Þeir
sem stóðu fyrir búi í þrjú ár
eða lengur eiga að vera í bók-
inni ásamt örstuttu æviágripi
hvers og eins og með fylgja
myndir af ábúendum frá 1965
sem Jón Aðalbjörn tók á
sínum tíma,“ segir Ólafur.

Það er Félag Djúpmanna
sem stendur fyrir útgáfunni
og á hún sér langan aðdrag-
anda. Félagið var stofnað
árið 1954 og á aðalfundi
tveimur árum síðar var hreyft
við því að skrifa sögu ábú-
enda við Djúp.

Vinna við gröft og lagningu
regnvatnslagna ásamt hellulögn
við Aðalstræti og Austurveg á
Ísafirði er á lokametrunum. Í
breytingu á skipulaginu, Eyrin á
Ísafirði – Austurvegur, sem tekur
til lóðar Grunnskólans á Ísafirði
við Aðalstræti og Austurveg,
Austurvegar 2, 9 og 11 og Silfur-

götu 1 og 3 auk aðliggjandi hluta
gatna og almenningsgarðsins
Austurvallar, er tengingu Aðal-
strætis og Austurvegar breytt
þannig að akstursleiðin verður
rýmri en áður. Gert er ráð fyrir
að gatan verði einstefna til suð-
urs, nema næst Silfurgötu, þar
verður áfram tvístefna. Þessi leið,

þ.e. frá Austurvegi að Aðalstræti
33 verður jafnframt lokuð fyrir
vélknúinni umferð milli kl. 07.40
og 14 þá daga sem starfsemi er í
GÍ.

„Hellulögning er búin í bili,
síðan er meiningin að bæta við
einhverju svæði upp við skóla-
lóðina, sem sagt helluleggja þar

sem enn er opið sár eins og er.
Förum í það líklega í næstu viku.
Það átti að koma girðing þarna
en hún verður ekki. Svo verða
bílastæðin malbikuð næsta sum-
ar,“ segir Bjarni Jóhannsson eig-
andi Gröfuþjónustu Bjarna ehf.
sem sér um framkvæmdirnar.

– harpa@bb.is

Framkvæmdir á lokametrunum
Vinna við gröft og lagningu regnvatnslagna ásamt hellulögn við Aðalstræti og Austurveg á Ísafirði er nú á lokametrunum.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Laugardagur 16. ágústLaugardagur 16. ágústLaugardagur 16. ágústLaugardagur 16. ágústLaugardagur 16. ágúst
kl. 11:35 Man. Utd. - Swansea
kl. 13:45 Leicester - Everton
kl. 14:00 Stoke - Aston Villa
kl. 14:00 West Ham - Spurs

kl. 14:00 QPR - Hull
kl. 14:00 West Brom. - Sunderl.

kl. 16:15 Arsenal - Crystal P.
Sunnudagur 17. ágústSunnudagur 17. ágústSunnudagur 17. ágústSunnudagur 17. ágústSunnudagur 17. ágúst

kl. 12:30 Liverpool - South.pton
kl. 15:00 Newcastle - Man. C.

Mánudagur 18. ágústMánudagur 18. ágústMánudagur 18. ágústMánudagur 18. ágústMánudagur 18. ágúst
kl. 19:00 Burnley - Chelsea

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
14. ágúst 1982: 14. ágúst 1982: 14. ágúst 1982: 14. ágúst 1982: 14. ágúst 1982: Furstahjónin
af Mónakó, Grace Kelly og
Rainer, komu í heimsókn til

Íslands. Tvö börn þeirra, Caro-
lina og Albert, komu með
þeim. Grace lést í bílslysi

mánuði síðar.
15. ágúst 1933:15. ágúst 1933:15. ágúst 1933:15. ágúst 1933:15. ágúst 1933: Flugkappinn

Charles Lindbergh kom til
Reykjavíkur frá Grænlandi

ásamt konu sinni, Anne
Morrow. Þau flugu norður og
austur um land og fóru frá

Eskifirði til Færeyja 23. ágúst.
Lindbergh flaug fyrstur

manna á millilendingar yfir
Atlantshafið í maí 1927.

16. ágúst 1941:16. ágúst 1941:16. ágúst 1941:16. ágúst 1941:16. ágúst 1941: Sveinn Björns-
son, 39 ára forstjóri Bruna-

bótafélags Íslands, var skip-
aður fyrsti sendiherra Íslands í
Kaupmannahöfn. Hann var

síðar forseti Íslands.
17. ágúst 1980:17. ágúst 1980:17. ágúst 1980:17. ágúst 1980:17. ágúst 1980: Heklugos
hófst. Það stóð í fáa daga.

Annað stutt gos hófst 9. apríl
1981 og er það talið fram-

hald af þessu gosi.
18. ágúst 1992:18. ágúst 1992:18. ágúst 1992:18. ágúst 1992:18. ágúst 1992: Lögreglu-
maður slasaðist alvarlega

þegar maður sem grunaður
var um fíkniefnasölu lenti í

árekstri við lögreglubíl í Mos-
fellsbæ. Í bíl hins grunaða
fundust 1,2 kg af kókaíni.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Breytileg átt, 3-10 m/s. Rign-
ing um vestanvert landið. Hiti

5-13 stig, hlýjast A-lands.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðlæg átt, 8-15 m/s og

skýjað með köflum. Hiti 4-15
stig, hlýjast sunnanlands.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðlæg eða breytileg átt,
3-10 m/s. Dálítil súld öðru
hvoru, en annars bjart.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið



FIMMTUDAGUR     14. ÁGÚST 2014 1515151515

Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Einbýlishús til leigu í vetur eða
frá mán. ágúst/september. Hús-
ið er fullbúið húsgögnum og er
með fjórum svefnherbergjum.
Ekki má reykja í húsinu. Uppl. í
síma 661 7338.
Til sölu er vel með farin Canon
EOS 7D myndavél með rafhlöðu-
gripi. Einnig 10-22 mm gleið-
linsa. Uppl. í síma 892 5362.

Enn fækkar
nemendum
Nemendum Grunnskólans á

Ísafirði fækkar á milli ára. Í fyrra
stundaði 351 nemandi nám við
skólann en í vetur er ráðgert að
þeir verði 335-340. Í vor útskrif-
uðust 43 börn frá skólanum og
36 ný börn hefja nám í haust.
Sveinfríður Olga Veturliðadóttir,
skólastjóri Grunnskólans á Ísa-
firði, segir þróunina hafa verið á
þessa leið í nokkur ár. Einnig
flytja nokkur börn frá Ísafirði og
önnur koma í staðinn. Í haust
hefja 36 börn nám í fyrsta bekk á
móti 25 nemendum í fyrra. Skóla-
setning Grunnskólans á Ísafirði
fer fram 22. ágúst.

Misgóð
berjaspretta

Útlit er fyrir góða berjasprettu
á Norðurlandi og Austfjörðum
enda hefur tíðin verið afskaplega
hagstæð á þeim slóðum. Á Face-
book-síðunni berjavinir kemur
fram að útlitið sé gott í Álftafirði
við Ísafjarðardjúp en Bláberja-
dagar verða haldnir í Súðavík
eftir viku. Kristel Þórðardóttir
skrapp upp í hlíðina fyrir ofan
Súðavík á þriðjudag og segir á
Berjavinum að útlitið sé gott og
að bláberin séu langt á eftir aðal-
bláberjunum í þroska.

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
hefur skipað Yordan Slavov
Yordanov, fjárbónda, í starf
slökkviliðsstjóra sveitarfélagins
en hann var áður varaslökkvi-
liðsstjóri. Yordan flutti frá Búl-
garíu til Ísafjarðar vorið 1996 og
þaðan til Súðavíkur tveimur árum
síðar. Hann hefur mjög virkur í
samfélaginu í Súðavík og setið í
ýmsum nefndum sveitarfélags-
ins. Hann er aðalmaður í jafn-
réttisnefnd, framkvæmdaráði
samkomuhúss Súðavíkur og eftir
skipanina í starf slökkviliðsstjóra
situr hann í sameinaðri almanna-
varnarnefnd. Þá situr hann í stjórn
Fasteignafélagsins Langeyri ehf.
sem er í eigu Súðavíkurhrepps.

Yordan valinn
slökkviliðsstjóri
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