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– segir heimshornaflakkarinn, gullsmíðaneminn og Bolvíkingurinn
Bjarney Jóhanna Kristjánsdóttir í viðtali við BB. Sjá miðopnu

„Mikilvægast„Mikilvægast„Mikilvægast„Mikilvægast„Mikilvægast
að hafa gamanað hafa gamanað hafa gamanað hafa gamanað hafa gaman

af lífinu“af lífinu“af lífinu“af lífinu“af lífinu“
Nýr meirihluti myndaður í ÍsafjarðarbæNýr meirihluti myndaður í ÍsafjarðarbæNýr meirihluti myndaður í ÍsafjarðarbæNýr meirihluti myndaður í ÍsafjarðarbæNýr meirihluti myndaður í Ísafjarðarbæ

Halldór áfram bæjarstjóriHalldór áfram bæjarstjóriHalldór áfram bæjarstjóriHalldór áfram bæjarstjóriHalldór áfram bæjarstjóri
Nýr meirihluti bæjar-

stjórnar í Ísafjarðarbæ var
myndaður í síðustu viku.
Meirihluti síðasta kjörtíma-
bils hélt velli í kosningum
og strax á kosninganótt frétt-
ist af því að oddvitar D- og
B-lista hefðu undirritað
viljayfirlýsingu um meiri-
hlutaviðræður.

Næstu daga var unnið að
gerð málefnasamnings sem
undirritaður var svo að

kvöldi miðvikudags í garðin-
um Skrúði í Dýrafirði, líkt og
fjórum árum fyrr. Samning-
urinn var kynntur almenningi
um hádegi daginn eftir.

Í málefnasamningnum kom
fram að Halldór Halldórsson
yrði áfram bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar. Þá var ákveðið
að forseti bæjarstjórnar yrði
af D-lista, en varaforseti af B-
lista helming kjörtímabilsins
og af D-lista hinn helminginn.

Formaður bæjarráðs mun
verða af B-lista, en varafor-
maður af D-lista.

Í samningnum var einnig
tekið fram að meirihlutinn
muni áfram leggja áherslu á
ábyrga fjármálastjórn og
lækkun rekstrarkostnaðar. Í
samningnum segir svo: „For-
gangsverkefni bæjarstjórnar
verður að leita leiða til að
styrkja atvinnulífið í sam-
vinnu við fyrirtæki og stofn-

anir. Liður í því er að tryggja
Ísafjarðarbæ sem öflugan
byggðakjarna í samræmi við
nýsamþykkta byggðaáætlun.

Lögð verður rík áhersla á
að framfylgja sérstakri
byggðaáætlun fyrir Vest-
firði.“

Oddvitar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, Guðni G.
Jóhannesson og Halldór Halldórsson handsala málefna-
samninginn.
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SkuggarSkuggarSkuggarSkuggarSkuggar
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Teknir meðTeknir meðTeknir meðTeknir meðTeknir með
fíkniefnifíkniefnifíkniefnifíkniefnifíkniefni

Á föstudag fóru lögreglu-
menn frá Ísafirði og Bolung-
arvík með sérþjálfaðan fíkni-
efnaleitarhund til Patreks-
fjarðar. Ætlunin var að vera
lögreglunni á Patreksfirði inn-
an handar við fíkniefnaeftirlit
í umdæminu, en þegar til kom
gafst ekki tilefni til sérstakra
afskipta af mönnum á suður-
svæði Vestfjarða.

Heimleið lögreglumann-
anna varð hins vegar viðburð-
arík, því á leið þeirra norður
yfir Hrafnseyrarheiði höfðu
þeir afskipti af þremur mönn-
um á þrítugsaldri og fundu
hjá þeim 15 grömm af ætluðu
hassi, 18 grömm af ætluðu
amfetamíni og 2 grömm af
ætluðu kókaíni, auk tækja og
tóla tengdum fíkniefnaneyslu.

Mennirnir voru á leið frá
Reykjavík til Ísafjarðar. Voru
þeir færðir í fangahús á
áfangastað en hefur nú verið
sleppt. Mennirnir gengust við
að eiga efnin og hafa ætlað
þau til eigin neyslu.

TungudalurTungudalurTungudalurTungudalurTungudalur

Hákon sigraðiHákon sigraðiHákon sigraðiHákon sigraðiHákon sigraði
á fyrsta mótinuá fyrsta mótinuá fyrsta mótinuá fyrsta mótinuá fyrsta mótinu

Hákon Hermannson sigraði
með og án forgjafar á Sjó-
mannadagsmóti Golfklúbbs
Ísafjarðar er haldið var í
Tungudal á sunnudag.

Tuttugu golfarar tóku þátt í
mótinu, sem hófst kl. 10 að
morgni og stóð fram eftir degi.
Með forgjöf sigraði Hákon á
64 höggum, í öðru sæti var
Gunnlaugur Jónasson á 69
höggum og í þriðja sæti varð
Baldur Ingi Jónasson sem lék
á 69 höggum.

Án forgjafar lék Hákon
sigraði Hákon á 75 höggum, í
öðru sæti var Kristinn Krist-
jánsson á 78 höggum og í
þriðja sæti var Þorsteinn Örn
Gestsson á 79 höggum. Há-
kon hlaut einnig svokölluð
holuverðlaun ásamt Baldri
Inga Jónassyni.

Sjúkraflug á VestfjörðumSjúkraflug á VestfjörðumSjúkraflug á VestfjörðumSjúkraflug á VestfjörðumSjúkraflug á Vestfjörðum

Ákvörðun liggur fyr-Ákvörðun liggur fyr-Ákvörðun liggur fyr-Ákvörðun liggur fyr-Ákvörðun liggur fyr-
ir í þessum mánuðiir í þessum mánuðiir í þessum mánuðiir í þessum mánuðiir í þessum mánuði

Forráðamenn Íslands-
flugs eru um þessar mundir
að skoða hvaða kostir eru
vænlegir í sjúkraflugsmál-
um á Vestfjörðum næsta
vetur. Að sögn Ómars Bene-
diktssonar, framkvæmda-
stjóra Íslandsflugs, verður
ekki ljóst fyrr en seint í
þessum mánuði hvaða flug-
rekendur koma til greina

sem undirverktakar. Eins og
kunnugt er missti flugfélagið
Jórvík flugrekstrarleyfi sitt ný-
lega og verður ekki fullkom-
lega ljóst fyrr en í næsta mán-
uði hvaða aðilar halda sínum
leyfum.

Flugfélagið Mýflug hefur
undanfarið ár séð um sjúkra-
flug á Vestfjörðum fyrir Ís-
landsflug, en með öllu er óvíst

hvort svo verði áfram. Ómar
segir það jafnvel líklegt að
Íslandsflug kaupi flugvél til
að sinna þessum verkefn-
um. Samkvæmt samningi
sem flugfélagið hefur við
ríkið, skal flugvél vera stað-
sett á Ísafirði frá og með 1.
október, svo enn er nægur
tími til að koma þessum
hlutum á hreint.

Þegar ómur ræðuhalda í hefðbundnum Sjómannadagsstíl er þagnaður og
klappið að loknum verðskulduðum viðurkenningum til aldinna hetja hafsins,
fyrir mikil og giftudrjúg störf í þágu alþjóðar, er dáið út, kæmi ekki á
óvart þótt tvennt þyki varpa skugga á þegar horft verður um öxl til Sjó-
mannadagsins árið 2002.

Annars vegar: Skýrsla Hafrannsóknarstofnunar um ástand fiskistofna
við Ísland og tillögur stofnunarinnar um frekari samdrátt í þorskveiðum; áfram-
haldandi niðurlæging eftir tveggja áratuga viðveru fiskveiðistjórnunarkerfis
sem, að sögn frumkvöðla og sérfræðinga, sem þar hafa að málum komið, hafði
þann tilgang fyrstan og síðastan að byggja upp á ný ofveidda fiskistofna.

Hins vegar: Afskipti forystumanna tveggja útgerðarfélaga á Akureyri af há-
tíðarhöldunum þar í bæ til að koma í veg fyrir að tiltekinn maður héldi hátíðar-
ræðuna, þar sem ,,óheppilegt (væri) miðað við að menn vildu ná meiri sátt í
sjávarútvegsmálum, að hann (Árni Steinar Jóhannsson, alþingismaður) yrði
fenginn sem ræðumaður.“

Það þarf bjartsýni og barnaskap í bland til að láta sér til hugar koma að ,,veiði-
gjaldið“ eitt og sér muni binda enda á deilurnar um fiskveiðistjórnunarkerfið.

Meðan ekkert er gert til að uppræta gjafakvótakerfið og braskið sem því fylgir og
menn viðurkenna ekki nauðsyn þess að skilja á milli smábátaútgerðar og úthafs-
veiðiflotans, verður aldrei nein sátt og allra síst um kerfi, sem í tvo áratugi hefur

ekki tekist að skila minnsta árangri upphaflegs tilgangs.
,,Ýmislegt bendir til, að smábátaútgerð sé að verða hagkvæmari

útgerð en útgerð stórra og dýrra fiskiskipa. Framfarir í smíði smábáta
og tæknilegum búnaði þeirra hafa vakið upp áleitnar spurningar í þessu sambandi.
Þessi þróun opnar alveg nýjar víddir fyrir sjómenn sjálfa. Þeir eiga auðveldara
með að verða sínir eigin herrar,“ segir Morgunblaðið í leiðara á sjómannadaginn.
Við þetta er því einu að bæta, að það auðveldar ekki sjómönnum að ,,verða sínir
eigin herrar“ að þurfa að kaupa veiðiréttinn af útvöldum handhöfum gjafakvótans,
(trillukörlum, sem öðrum) sem margir hverjir virðast erfiða það helst að ávaxta
,,aflann“ á verðbréfamörkuðum, í verslunarhöllum höfuðborgarinnar eða á sól-
arströndum. Allt eftir hversu mikillar gjafmildi þeir hafa notið.

En, aftur til Akureyrar: Vandséð er að formaður sjómannadagsráðs komist hjá
því að leggja spilin á borðið.

s.h.
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Bilun varð í hleðslu-Bilun varð í hleðslu-Bilun varð í hleðslu-Bilun varð í hleðslu-Bilun varð í hleðslu-
búnaði á Arnarnesibúnaði á Arnarnesibúnaði á Arnarnesibúnaði á Arnarnesibúnaði á Arnarnesi
Útsendingar allra hljóð-

varps- og sjónvarpsmiðla utan
Skjá eins lágu niðri á Ísafirði
frá því um kl. 21 á mánudags-
kvöld til kl. 06 morgunin eftir
vegna bilunar í hleðslubúnaði
á Arnarnesi. Þá var varasam-
bandið til Ísafjarðar einnig
niðri sem og símasamband í
Ísafjarðardjúpi og GSM sam-
band við Arnarnes.

Að sögn Jóns Hilmarsson-
ar, deildarstjóra línudeildar

Símans á Ísafirði, bilaði
hleðslubúnaður fyrir enda-
búnað á flutningsleið með
þeim afleiðingum að rafgeym-
ir hans tæmdist og útsending-
ar féllu niður. Útsendingar
Skjá eins munu hafa haldist
að fullu þar sem stöðin er á
sérsambandi frá tölvuþjónust-
unni Snerpu út í Arnarnes og
nýtir sér því ekki umræddan
endabúnað.

„Um kl. 23 tókst okkur að

koma útsendingum í lag með
aðstoð varahleðslubúnaður
sem til var á Ísafirði, en hann
réð ekki við álagið og brann
yfir skömmu eftir að hann var
tengdur þannig að laust fyrir
kl. 01 datt allt út aftur. Til
allrar hamingju reyndust við
eiga öflugt varatæki inni í Ögri
í Ísafjarðardjúpi sem við kom-
um í gagnið. Ég á því ekki
von á frekari útsendingar-
vandræðum á svæðinu.“

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Stækkað fyrir út-Stækkað fyrir út-Stækkað fyrir út-Stækkað fyrir út-Stækkað fyrir út-
varpsstarfsmennvarpsstarfsmennvarpsstarfsmennvarpsstarfsmennvarpsstarfsmenn
Hafnar eru framkvæmdir

við húsnæði RÚV á Ísafirði.
Að sögn Elísabetar Gunn-
arsdóttur, eiganda hússins,
er um að ræða 40 fermetra
steinsteypta viðbyggingu á
sem verður í stíl við húsið.

Tilgangur þessa er að bæta
úr ófullnægjandi aðstöðu út-
varpsstarfsmanna sem hafa
búið við nokkuð þröngan kost
á liðnum árum. Það er Eiríkur
og Einar Valur sem hefur
verkið með höndum. Starfsmenn Eiríks og Einars Vals að störfum við viðbygginguna.

Á sjómannadag var húsi
Björgunarfélags Ísafjarðar að
Sindragötu 6 gefið nafnið
Guðmundarbúð jafnframt
sem það var tekið formlega í
notkun. Heitir húsið í eftir
Guðmundi Guðmundssyni
fyrrum útgerðarmanni, sem
starfað hefur ötullega að mál-
efnum félagsins í rúm 50 ár
og var m.a. formaður þess í
tæp 25.

Það var Guðmundur sjálfur
sem afhjúpaði nafnið og hélt
við tækifærið tölu þar sem
hann þakkaði Björgunarfélag-
inu þennan virðingarvott.

Einnig blessaði og vígði Sr.
Magnús Erlingsson, sóknar-
prestur á Ísafirði, bæði húsið
og nýfengið nafn þess.

Að athöfninni lokinni var
gestum og gangandi boðið
upp á kaffiveitingar sem og
að skoða húseignina. Þess má
geta að slysavarnardeild
kvenna á hlut í húsinu ásamt
björgunarfélaginu og hefur
tekið virkan þátt í uppbygg-
ingu þess. Björgunarfélag Ísa-
fjarðar var stofnað árið 1999
með samruna slysavarnar-
deildar karla og Hjálparsveitar
Skáta á Ísafirði.

Húsnæði BjörguanrfélagsinsHúsnæði BjörguanrfélagsinsHúsnæði BjörguanrfélagsinsHúsnæði BjörguanrfélagsinsHúsnæði Björguanrfélagsins

Gefið nafniðGefið nafniðGefið nafniðGefið nafniðGefið nafnið
GuðmundarbúðGuðmundarbúðGuðmundarbúðGuðmundarbúðGuðmundarbúð

Sr. Magnús Erlingsson sóknarprestur á Ísafirði vígir Guð-
mundarbúð.
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Gengið hefur verið frá ráðn-
ingu minka- og refaveiði-
manna í Súðavíkurhreppi fyrir
næsta árið. Bræðurnir Óli og
Helgi Jóhannessynir hafa
verið ráðnir minkaskyttur í

hreppnum, þeir þykja hafa
staðið sig með ágætum undan-
farin ár og veiddu saman um
290 minka á síðasta ári.

Hjalti Reynir Ragnarsson
var ráðinn refaskytta Reykja-

fjarðarhrepps og hálfs Ögur-
hrepps, en Helgi Jóhannesson
mun eyða refum í hinum
helmingi Ögurhrepps og
Súðavíkurhreppi. Veiddir refir
á síðasta ári voru 84.

SúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppur

Minka- og refaveiðimenn ráðnirMinka- og refaveiðimenn ráðnirMinka- og refaveiðimenn ráðnirMinka- og refaveiðimenn ráðnirMinka- og refaveiðimenn ráðnir

Ísafjörður kemur best sveit-
arfélaga út úr könnun á öryggi
barna í bílum sem Slysavarn-
arfélagið Landsbjörg, Árvekni
og Umferðarráð unnu. Aftur
á móti komu Súðvíkingar og
Tálknfirðingar verst allra út
úr könnuninni og Hólmvík-
ingar vermdu þriðja neðsta
sætið. Í könnuninni var athug-
aður öryggisbúnaður barna í

bílum á leið til leikskóla.
Athugaður var aldur barns og
kyn, hvers konar öryggisbún-
að barnið notaði og hvort hann
var notaður á réttan hátt.

Á Ísafirði notuðu um 90%
barna réttan öryggisbúnað,
þ.e.a.s. bílstól eða bílpúða. Í
10% tilfella voru börn ein-
göngu með öryggisbelti sér
til varnar, en blessunarlega

kom ekkert tilfelli upp þar sem
barn var laust í bifreið. Ísa-
fjörður, Ólafsfjörður og Nes-
kaupsstaður geta einir bæja
státað af þeim árangri.

Á Hólmavík var  annað uppi
á teningnum. Í rúm 40% til-
fella voru börn laus í bíl, en á
Tálknafirði og í Súðavík var
ástandið verst. Þar var hlutfall
lausra barna í bíl um 70%.

Ástandið best á Ísa-Ástandið best á Ísa-Ástandið best á Ísa-Ástandið best á Ísa-Ástandið best á Ísa-
firði og verst í Súðavíkfirði og verst í Súðavíkfirði og verst í Súðavíkfirði og verst í Súðavíkfirði og verst í Súðavík

Könnun á örygKönnun á örygKönnun á örygKönnun á örygKönnun á öryggi bargi bargi bargi bargi barna í bílumna í bílumna í bílumna í bílumna í bílum

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Miðvikudaginn 12.
júní verður safnað fé fyrir
Sundfélagið Vestra á Ísa-
firði. Kajakfrömuðurinn
Sigurður Hafberg á Flat-
eyri, sem er faðir eins
sunddrengs úr Vestra,
hyggst aka bátum sínum
undir heiðar og leyfa
mönnum að róa á pollin-
um í Skutulsfirði. Rói
menn í hálftíma greiða
þeir fyrir það 800 krónur,
en 1.200 krónur rói þeir í
klukkutíma. Allar þessar
krónur renna svo til sund-
félagsins.

Sundgarpar á vegum
Vestra fara víða á næst-
unni. Stór hópur frá félag-
inu fer á sundmót á Akra-
nesi nú um helgina, en
helgina þar á eftir verður
keppt á Vestfjarðamóti í
Bolungarvík. Næst verð-
ur farið á Laugarvatn og
svo til Stykkishólms.
Ferðalög þessi eru ekki
ókeypis og verður allt féð
sem safnast með kajak-
leigunni eflaust vel þeg-
ið. Róið verður frá fjögur
til miðnættis.

Útleiga á sumarhúsum í
Súðavík hefur verið að sækja
í sig veðrið allt frá því að
byrjað var að bjóða upp á
þjónustuna fyrir fáum árum
og er nú svo komið að öll
gistirými bæjarins eru upp-
bókuð yfir hásumarið.

Sumarbyggð í Súðavík er
stærst þeirra fyrirtækja sem
leigja út sumarhús í bænum,
en nýlega jókst gistirými þar
talsvert þegar útleiga hófst á
gistiheimili sem standsett var
í fyrrasumar. Auk þess býður
fyrirtækið nú upp á tvö ein-
býlishús, fjórar blokkaríbúðir
og tvö parhús, þannig að Sum-
arbyggðin getur með góðu
móti hýst allt að 100 manns
hverju sinni.

Wendy Scott hóf nýlega
störf sem umsjónarkona Sum-
arbyggðar í Súðavík. Hún

segir að þrátt fyrir að fólk hafi
verið duglegt að bóka til þessa
verði hún óneitanlega vör við
lengingu skólaársins, sem
valdi því að dreifing gisti-
plássa yfir árið er ekki eins
jöfn og æskilegt væri.

„Það vilja flestir koma yfir
hásumarið, en okkur gengur
verr að leigja út íbúðir
snemma á vorin og síðla sum-
ars. Ég er þó alls ekki að
kvarta, aðsóknin hefur verið
frábær og mér sýnist á öllu að
það verði aukning á henni frá
því í fyrra. Hingað kemur fólk
víða af landinu og hrífst und-
antekningarlítið af verunni
hér,“ sagði Wendy í samtali
við blaðið. Upplýsingar um
sumarhúsaleigu í Súðavík má
nálgast á heimasíðu Súðavík-
urhrepps.

Allt gistipláss upp-Allt gistipláss upp-Allt gistipláss upp-Allt gistipláss upp-Allt gistipláss upp-
bókað yfir sumariðbókað yfir sumariðbókað yfir sumariðbókað yfir sumariðbókað yfir sumarið

SumarbygSumarbygSumarbygSumarbygSumarbyggð í Súðavíkgð í Súðavíkgð í Súðavíkgð í Súðavíkgð í Súðavík

Hátíðarhöld sjómannadagsins í BolungarvíkHátíðarhöld sjómannadagsins í BolungarvíkHátíðarhöld sjómannadagsins í BolungarvíkHátíðarhöld sjómannadagsins í BolungarvíkHátíðarhöld sjómannadagsins í Bolungarvík

Tókust með ágætumTókust með ágætumTókust með ágætumTókust með ágætumTókust með ágætum
Hátíðarhöld í Bolungarvík

vegna sjómannadagsins
tókust með miklum ágætum

að þessu sinni. Að venju
hófust þau með hópgöngu
frá Brimbrjót til kirkju þar
sem hlýtt var á messu séra

Agnesar Sigurðardóttur
sóknarprests. Þá lásu

Sveinbjörn Ragnarsson og

Benedikt Sigurðsson ritn-
ingagreinar og dreng var

gefið nafn. Halldór Jónasson
var heiðraður og karlakór

söng undir stjórn Guðrúnar
B. Magnúsdóttur. Að messu
lokinni var gengið til kirkju-
garðs og blómsveigur lagður

að minnisvarða um látna
sjómenn sem hjónin Þor-

steina Guðmundsdóttir og
Pétur Ólafsson létu reisa til

minningar um syni sína tvo,
tengdarson og félaga þeirra

sem fórust með bátnum
Baldri árið 1941.

Klukkan 13:30 hófst
útihátíð við höfnina í

Bolungarvík. Keppt var í
kappróðri og sigraði sveit

líkamsræktar Elínbetar
annað árið í röð. Róðrarsveit

líkamsræktar Steingríms
sigraði í karlaflokki land-

sveita, en áhöfn Guðmundar
Einarssonar í flokki sjó-

manna. Mikil þátttaka var í
tunnuhlaupi, kararóðri og
koddaslag og aðsókn var
góð að kaffisölu kvenna-

deildar Slysavarnarfélagsins
á staðnum.

KajakleigaKajakleigaKajakleigaKajakleigaKajakleiga
fyrir Vestrafyrir Vestrafyrir Vestrafyrir Vestrafyrir Vestra Það var líf og fjör við höfnina í Bolungarvík á sjómannadaginn.

Halldór Jónasson fékk heiðursmerki sjómannadagsins í Bolungarvík að þessu sinni.
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Þrjátíu áraÞrjátíu áraÞrjátíu áraÞrjátíu áraÞrjátíu ára
fermingarafmælifermingarafmælifermingarafmælifermingarafmælifermingarafmæli

Árgangur ´58 kom sam-
an um helgina, en um

þessar mundir eru þrjátíu
ár liðin síðan fólk sem
fæddist þetta ár viður-
kenndi Jesú Krist sem

lausnara sinn. Fermingar-
systkinin hittust í golf-

skálanum í Tungudal að
kvöldi föstudags þar sem

meðfylgjandi mynd var
tekin. Á laugardag fór

fólkið í rútuferð til Ön-

undarfjarðar og skoðaði
snjóflóðavarnargarða á

Flateyri. Á leiðinni til baka
var stoppað í Vestfjarða-

göngum þar sem boðið var
upp á veitingar. Um

kvöldið fóru fermingar-
systkinin svo saman á

veitingastaðinn Á Eyrinni
þar sem þau snæddu

kvöldverð og dönsuðu
fram á nótt.

Efri röð frá vinstri: Basdur Kjartansson, Pétur Sigurðsson, Margrét Hreinsdóttir, Kristín Böðvarsdóttir, Rannveig
Björnsdóttir, Jón Oddsson, Kristinn Kristjánsson, Sverrir Halldórsson, Bjarni Guðmundsson, Oddný Bára Birgisdóttir,
Kristján Jóakimsson, Friðgerður Þorsteinsdóttir Neðri röð frá vinstri: Hrefna Garðarsdóttir, Elín Pétursdóttir, Haraldur
Leifsson, Kristjana Jónasdóttir, Bjarnfríður Guðnadóttir, Rannveig Gísladóttir, Sólveig Skúladóttir, Sigríður Bragadóttir,
Anna Kristín Ásgeirsdóttir, Áslaug Jóhanna Jensdóttir, Hallvarður Aspelund.

BygBygBygBygByggðasafn Vestfjarðagðasafn Vestfjarðagðasafn Vestfjarðagðasafn Vestfjarðagðasafn Vestfjarða

Aldargömul byssa semAldargömul byssa semAldargömul byssa semAldargömul byssa semAldargömul byssa sem
ný eftir meðhöndlunný eftir meðhöndlunný eftir meðhöndlunný eftir meðhöndlunný eftir meðhöndlun

Byggðasafn Vestfjarða fékk
á laugardag afhenta á ný byss-
una úr varðskipinu Maríu Júl-
íu, en starfsmenn Vélsmiðj-
unnar Mjölnis í Bolungarvík
hafa upp á síðkastið unnið að
því að hreinsa hana og koma í
upprunalegt form. Rúmlega
aldargömul byssan er nánast
sem ný eftir fagmannlega
meðhöndlun starfsmanna vél-
smiðjunnar og mætti jafnvel
hleypa af henni svo vel væri
að sögn Jóns Sigurpálssonar,

forstöðumanns safnsins. Þetta
mun vera í fyrsta skiptið sem
byssan er gerð upp, en hún
hefur verið í eigu Byggða-
safns Vestfjarða í rúman ára-
tug.

Hjá Byggðasafni Vestfjarða
er mikið um að vera þessa
dagana. Vinna við bátinn Snæ-
dísi gengur vel og ferða-
mannaflaumur sumarsins
mun þegar farinn að gera vart
við sig í safninu. Segir Jón
það koma á óvart hve margir

erlendir ferðamenn hafa látið
sjá sig svo snemma árs, en
einnig munu grunnskólar Ísa-
fjarðarbæjar duglegir að sækja
safnið heim nú við lok skóla-
ársins.

Jón Sigurpálsson, for-
stöðumaður Byggðasafns

Vestfjarða, ræðir við þá
Helga Bragason (t. v.) og

Magnús Ólafs Hansson
(t.h.) frá Vélsmiðjunni
Mjölni við afhendingu

byssunnar.

Velunnararfélag Sérsveitar-
innar, lúðrasveitar í Ísafjarð-
arbæ og í Bolungarvík, hefur
farið þess á leit við Ísafjarðar-
bæ að félagið fái styrk til að
greiða skuld að upphæð kr.
1.232.944 á viðskiptareikn-
ingi hjá Ísafjarðarbæ vegna
hljóðfærakaupa sem greidd
voru af bæjarfélaginu en end-
urgreiða átti með söfnunarfé.

Eins og áður hefur verið
greint frá fór síðastliðið haust

af stað nýtt verkefni í tónlist-
arkennslu í samstarfi Ísafjarð-
arbæjar og Bolungarvíkur um
aukna kennslu á blásturs-
hljóðfæri í tónlistarskólum á
norðanverðum Vestfjörðum
og stofnun lúðrasveita á svæð-
inu. Farið var í hljóðfærakaup
á vegum Velunnarafélags Sér-
sveitarinnar og keypt hljóð-
færi fyrir 1.920.200 krónur,
sem ætlunin var að fjármagna
með söfnunarfé.

Ísafjarðarbær greiddi reikn-
inginn og Bolungarvíkur-
kaupstaður greiddi síðan sinn
hlut í þessum kaupum,
743.424 krónur, en á við-
skiptareikningi Velunnara-
félags Sérsveitarinnar við Ísa-
fjarðarbæ stóð eftir skuld upp
á samtals kr. 1.232.944.

Skemmst er frá því að segja
að ekki gekk sem skyldi að
safna fé til hljóðfærakaupanna
og því fóru fulltrúar Velunn-

arafélags Sérsveitarinnar fram
á að Ísafjarðarbær veitti styrk
til greiðslu ofangreindar við-
skiptaskuldar.

Hefur bæjarráð samþykkt
að greiða eftirstöðvar vegna
hljóðfærakaupa með það að
markmiði að rekstri lúðra-
sveitarinnar verði fundinn
samastaður í tónlistar- og
grunnskólakerfi Ísafjarðar-
bæjar.

Sérsveitin, lúðrasveit í Ísafjarðarbæ og BolungarvíkSérsveitin, lúðrasveit í Ísafjarðarbæ og BolungarvíkSérsveitin, lúðrasveit í Ísafjarðarbæ og BolungarvíkSérsveitin, lúðrasveit í Ísafjarðarbæ og BolungarvíkSérsveitin, lúðrasveit í Ísafjarðarbæ og Bolungarvík

Rekstrinum verði fund-Rekstrinum verði fund-Rekstrinum verði fund-Rekstrinum verði fund-Rekstrinum verði fund-
inn fastur samastaðurinn fastur samastaðurinn fastur samastaðurinn fastur samastaðurinn fastur samastaður

FasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskipti
2ja herbergja íbúðir:
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíbýlis-
húsi ásamt sér geymslu og þvotta-
húsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Engjavegur 33: 50,4 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á 3.
hæð í Dvalarhreimili aldraðra. Áhv.
.ca. 3,7 m.kr. Laus strax Verð 6,3
m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m² íbúð
á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt helmingi
tvöfalds bílskúrs. Áhv. ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Sundstræti 22: 68 m² 2ja-3ja herb.
íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2. hæð
ásamt rislofti. Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á 3ju
hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr. Skoð-
um öll tilboð. Verð 4,9 m.kr.
Atvinnuhúsnæði:
Sindragata:  veiðafærageymsla,
tvö bil, harðsteypt gólf, heitt og
kalt vatn og hiti. Tilboð óskast
Sindragata 14: 534 m² stálgrindar-
hús á einni hæð. Húsið er nýtt, vel
útbúið atvinnuhúsnæði á góðum
stað. Verð 25 m.kr.
Verslunarhúsnæði:
Hrannargata 2: 164,1 m² versl-
unarhúsnæði á 1. hæð og kjallara.
Húsnæðið er tilvalið fyrir rekstur
verslunar og/eða videoleigu. Versl-
unarinnréttingar geta fylgt með.
Verð 6,3 m.kr.
Suðureyri:
Aðalgata 2: 136 m² 6 herbergja
sér íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr Verð 6,2 m.kr.
Aðalgata 2: 124,2 m² neðri hæð í
tvíbýlishúsi, fyrrverandi pósthús
með öllum tilheyrandi innrétting-
um. Verð 6 m.kr.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði

Símar: 456 3940  &  456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang:

tryggvi@snerpa.is
Heimasíða: www.bb.is/

tg

FasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskipti

Einbýlishús
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt risi.
Húsið er mikið endurnýjað, ekkert
áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² endarað-
hús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð. Sk.
á minni eign mögul.Verð 8,9 m.kr.
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjallara,
háalofti og ræktuðum garði. 
Verð 9,7 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr,
kjallara og garði. Húsið er allt að
mestu endurnýjað. Tilboð óskast
Móholt 9: 194,3 m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt kjall-
ara, risi og bílgeymslu. Húsið allt
nýmálað að utan. Skoðum öll
tilboð. Verð 6,1 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum
garði, svölum og sólpalli. Skipti á
minni eign mögul. Verð 13,5 m.kr.
4-6 herbergja íbúðir:
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra herb-
ergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast
3ja herbergja íbúðir:
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð til
hægri í fjölbýlishúsi. Áhv. ca. 2,4
m.kr. Verð 3,7 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju ásamt sér geymslu.
Verð 4,5 m.kr.
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Efsta röð frá vinstri: Einar S. Einarsson, Karl Reynir Guðfinnsson, Guðjón Finndal Finnbogason, Jón Arinbjörn Ás-
geirsson, Garðar Ingvar Sigurgeirsson og frú, Erna Magnúsdóttir, Arnar Geir Hinriksson, Hreinn Pálsson. Önnur röð
frá vinstri: Kona Einars Einarssonar, Haukur Harðarson, Sigrún Steinsdóttir, Guðbjörn Charlesson, Hrefna Einarsdóttir,
Þóra Þórleifsdóttir, Auður Hagalín, Erna Magnúsdóttir, Jón Dahlman, Gunnar Sigurjónsson og frú. Þriðja röð frá
vinstri: Gerða Helga Pétursdóttir, Guðrún Hansína Jónsdóttir, Ásgeir Samúelsson, Guðjón Lúðvík Viggósson, Gréta
Aðalsteinsdóttir, Jóna Jónsdóttir, Lára Helgadóttir Neðsta röð frá vinstri: Garðar S. Einarsson, næst koma tveir makar
fermingasystkina, Árný Alda Sigurðardóttir, Ólafía Aradóttir, Þuríður Eggertsdóttir, Hörður Jakobsson, Hulda Guð-
mundsdóttir og eiginmaður, Auður Þorgerður Jónsdóttir.

Árgangur ́ 48 hittistÁrgangur ́ 48 hittistÁrgangur ́ 48 hittistÁrgangur ́ 48 hittistÁrgangur ́ 48 hittist
Ísfirðingar sem fermd-

ust fyrir fjörtíu árum síð-
an gerðu sér glaðan dag,
eða daga, um liðna helgi.

Fermingasystkinin hittust í
orkubúshúsinu í Engidal á

föstudagskvöld, en morg-
unin eftir gengu menn um

bæinn, sýndu sig og sáu
aðra. Klukkan hálf tvö var
komið saman á Silfurtorgi

og síðan farið í siglingu
með Sjóferðum H&K um

Pollinn og nærliggjandi
hafsvæði. Í siglingunni
bauð Halldór Helgason

upp á rauðmaga, skötu og
fleira góðmeti. Síðla dags
var farið í óvissuferð sem
endaði með hátíðarkvöld-

verði á Núpi í Dýrafirði.
Að málsverði loknum

dönsuðu fermingasystk-
inin fram á nótt undir

þróttmiklum harmonikku-
leik. Á sunnudag fór

mannskapurinn svo í
sjómannadagsmessu og

endaði mótið á léttum
hádegisverði í safnaðar-

heimili Ísafjarðarkirkju.

KnattspyrKnattspyrKnattspyrKnattspyrKnattspyrnanananana

Jafntefli hjá UMFBJafntefli hjá UMFBJafntefli hjá UMFBJafntefli hjá UMFBJafntefli hjá UMFB
og Deiglunniog Deiglunniog Deiglunniog Deiglunniog Deiglunni

Meistaraflokkur UMFB í
Bolungarvík lék sinn fyrsta
leik í 3. deild Íslandsmótsins
í knattspyrnu á laugardag.
Bolvíkingar gerðu ferð suður
á Tungubakkavöll í Mosfells-
bæ og léku þar við heima-
menn í Deiglunni.

Leikurinn mun hafa verið
mjög fjörugur og endaði hann
með 4-4 jafntefli. Nenad Cvet-
kovic skoraði 2 mörg fyrir
Bolvíkinga og þeir Óttar
Kristinn Bjarnason og Krist-
ján Guðjón Bjarnason sitt
markið hvor.

Eldsneyti verður ekki af-
greitt í Djúpmannabúð í
Mjóafirði í sumar. Að sögn
Jóhönnu Agnesar Logadóttur,
eins staðarhaldara, var sam-
eiginleg ákvörðun eigenda
Djúpmannabúðar og Olíufé-
lagsins hf. að hætta allri ben-
sín- og olíusölu á staðnum.

„Við komumst að þeirri nið-
urstöðu að ekki væri grund-
völlur fyrir bensínsölu hér þar
sem Olíufélagið telur ekki
hagkvæmt að endurnýja
dælukost bensínstöðvarinnar
og við treystum okkur ekki til
þess að vinna með þann sem
fyrir er, enda er hann orðinn
gamall og lúinn,“ sagði Jó-
hanna í samtali við blaðið.

Þetta gæti valdið nokkrum
vandræðum fyrir bensínlitla
ferðalanga á Vestfjörðum, því
óvíst er hvort að bensín verði
selt í Reykjanesi í sumar, og
verður því hugsanlega „þurr“

kafli í Ísafjarðardjúpi allt frá
Súðavík til Hólmavíkur.

Þrátt fyrir að ferðalangar
geti ekki lengur satt hungur
bifreiða sinna í Djúpmanna-
búð munu þeir ennþá eiga
þess kost að seðja sitt eigið,
því veitingarekstur þar verður
með hefðbundnum hætti í
sumar. Staðurinn verður form-
lega opnaður á sunnudag og
mun frá því vera opinn frá kl.
10-22 dag hvern í allt sumar.

Mun vera ætlun staðarhald-
ara þar að brydda upp á ýms-
um nýjungum til þess að laða
ferðamenn í Mjóafjörðinn í
sumar og hafa þeir meðal ann-
ars í hyggju að prófa sig áfram
með dansleikjahald. Einnig er
væntanlegur spænskur gesta-
kokkur við lok júlímánaðar
sem mun galdra eitthvað upp
úr pottum Djúpmannabúðar
fyrir ævintýragjarna ferða-
langa.

Djúpmannabúð í MjóafirðiDjúpmannabúð í MjóafirðiDjúpmannabúð í MjóafirðiDjúpmannabúð í MjóafirðiDjúpmannabúð í Mjóafirði

Engin eldsneyt-Engin eldsneyt-Engin eldsneyt-Engin eldsneyt-Engin eldsneyt-
issala í sumarissala í sumarissala í sumarissala í sumarissala í sumar
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Sparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður Vestfirðinga

Styrkir Bolta-Styrkir Bolta-Styrkir Bolta-Styrkir Bolta-Styrkir Bolta-
félag Ísafjarðarfélag Ísafjarðarfélag Ísafjarðarfélag Ísafjarðarfélag Ísafjarðar

Sparisjóður Vestfirðinga
afhenti undir lok síðustu
viku, knattspyrnumönnum
Boltafélags Ísafjarðar
íþróttatöskur að gjöf auk
þess sem meistaraflokki og
2. flokki karla hjá félaginu
voru afhentir nýir keppnis-
búningar.

Það var Eiríkur Finnur
Greipsson, aðstoðarspari-
sjóðsstjóri, sem afhenti fé-
laginu gjöfina, en sparisjóð-
urinn er einn aðal styrktar-
aðili BÍ-88. Einnig fengu
knattspyrnuþjálfarar félags-
ins afhentar sérstakar þjálf-
araúlpur.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

BriddshátíðBriddshátíðBriddshátíðBriddshátíðBriddshátíð
Sannkölluð briddshátíð

verður á Ísafirði um næstu
helgi. Á föstudagskvöld
verður keppt í svokölluðum
„alheimstvímenning“ í
húsakynnum Íshúsfélags
Ísfirðinga og hefjast leikar
þar kl. 20.

Ætti keppnin að koma
briddsáhugamönnum í rétt-
an gír fyrir helgina, því dag-

inn eftir kl. 13 hefst á sama
stað Vestfjarðamót í sveita-
keppni, sem reiknað er með
að standi til kl. 16 á sunnu-
dag. Áhugasamir geta til-
kynnt þátttöku og nálgast
frekari upplýsingar um við-
burðina hjá Óskari Elías-
syni í s. 456 4981 og 456
4964 eða hjá Arnari G. Hin-
rikssyni í s. 456 4144.

Golfmót í BolungarvíkGolfmót í BolungarvíkGolfmót í BolungarvíkGolfmót í BolungarvíkGolfmót í Bolungarvík

Pimonlask sigraði áPimonlask sigraði áPimonlask sigraði áPimonlask sigraði áPimonlask sigraði á
Sigga Bjartar mótinuSigga Bjartar mótinuSigga Bjartar mótinuSigga Bjartar mótinuSigga Bjartar mótinu

Á laugardag héldu Bol-
víkingar sitt fyrsta mót þetta
sumarið, Sigga Bjartar mót-
ið. Leiknar voru á Syðri-
dalsvelli átján holur eftir
punktakerfi. Þátttakendur
voru 33, þar af 23 frá Golf-
klúbbi Bolungarvíkur, 8 frá
Golfklúbbnum Glámu á
Þingeyri og 2 frá Golfklúbbi
Ísafjarðar.

Sigurvegari mótsins var
Pimonlask Rodpitak frá GÍ
með 37 punkta, en í öðru
sæti var Tómas Rúnar
Sölvason frá BGO með 36
punkta. Tómas þessi er ein-
göngu fjórtán ára og þótti

eiga glæsilegasta upphafs-
högg mótsins. Þá var Jona-
tan Schreiber frá Glámu í
þriðja sæti með 35 punkta.

Útgerðarmaðurinn Run-
ólfur Pétursson gaf efstu
mönnum verðlaun. Fyrir
fyrsta sætið fékkst glæsileg-
ur golfpoki, en golfkerra í
önnur verðlaun og golftaska
í þriðju. Einnig voru veitt
nándarverðlaun á 3. og 5.
braut og fengu þeir Ingi
Magnfreðsson og Pimon-
lask Rodpitak, báðir frá GÍ,
golfregnhlífar að launum.
Þá átti Birgir Karlsson frá
Glámu lengsta pútt mótsins.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Árekstur í Vest-Árekstur í Vest-Árekstur í Vest-Árekstur í Vest-Árekstur í Vest-
fjarðagöngunumfjarðagöngunumfjarðagöngunumfjarðagöngunumfjarðagöngunum

Sjómannadagshelgin var
að mestu róleg hjá lögregl-
unni á Ísafirði og ekki þurfti
hún að hafa mikil afskipti
af skemmtanaglöðum Vest-
firðingum þótt ölvun væri
víða mikil á götum Ísafjarð-
arbæjar. Á fimmta tímanum
aðfaranótt laugardags varð
bílslys inni í Vestfjarða-
göngunum þegar tvær bif-
reiðar rákust á. Ekki urðu
slys á fólki, en önnur bif-
reiðin varð óökufær og
þurfti að fjarlægja hana með
kranabíl.

Á sunnudag var karlmað-

ur handtekinn grunaður um
ölvun við akstur þegar hann
mætti á lögreglustöðina til
yfirheyrslu í óskyldu máli.
Þótti lögreglumönnum
ástæða til þess að láta
manninn blása í áfengis-
mæli þar sem áfengislykt
bar frá honum og hann hafði
komið akandi á lögreglu-
stöðina. Við mælingu
reyndist áfengismagn í
blóði mannsins vera yfir
leyfilegum mörkum og var
því blóðsýni tekið úr honum
og sent til frekari rannsókn-
ar.

Galdrasýningin á StröndumGaldrasýningin á StröndumGaldrasýningin á StröndumGaldrasýningin á StröndumGaldrasýningin á Ströndum

Fær hálfrar milljónaFær hálfrar milljónaFær hálfrar milljónaFær hálfrar milljónaFær hálfrar milljóna
króna styrk úr Pkróna styrk úr Pkróna styrk úr Pkróna styrk úr Pkróna styrk úr Pokasjóðiokasjóðiokasjóðiokasjóðiokasjóði

Galdrasýningin á Ströndum
hefur fengið hálfrar milljóna
króna styrk úr Pokasjóði versl-
unarinnar. Að sögn Jóns Jóns-
sonar, eins af aðstandendum
sýningarinnar, mun fjármagn-
ið nýtast vel til framkvæmda í
sumar þar sem stefnt er að því
að ljúka í haust framkvæmd-
um við 17. aldar torfhús í
Bjarnarfirði sem hýsa mun
annan áfanga sýningarinnar.
Hann verður að mestu helgað-
ur Svani galdramanni á Svans-
hóli auk þess sem skyggnst
verður í hugarheim galdra-
manns á 17. öld. Vill Jón
hvetja fólk til þess að líta við
í Bjarnarfirði í sumar og fylgj-
ast með framkvæmdum við
húsið þó ekki sé enn komið
þar eiginlegt safn.

Galdrasýningin á Ströndum
verður opnuð á ný á laugardag

eftir hefðbundna vetrarlokun.
Jón segir starfsemi safnsins
verða með hefðbundnum
hætti í sumar. Ekki sé ráðgert
að halda aðra hátíð á borð við
Galdrastef á Ströndum sem
fór fram í fyrra, en ýmsar
uppákomur séu þó fyrirhug-
aðar.

„Galdrastefið var sérlega
vel heppnað og mikill hugur
er í fólki að stefna að annarri
slíkri hátíð. Við höfum verið
að ræða um að halda mætti
hátíð af þeirri stærðargráðu á
þriggja ára fresti, því við vilj-
um síst að dagskráin verði
minna glæsileg en í fyrra og
þá þarf að kosta miklu til.
Okkur langar samt að gera
eitthvað skemmtilegt í sumar
og uppi eru hugmyndir um að
halda minni hátíð með minni
tilkostnaði.“

Á aðra milljón króna tapað-
ist á Galdrastefi á Ströndum,
enda var þar um sérlega metn-
aðarfulla hátíð að ræða. Jón
segir að aðstandendur hátíðar-
innar séu ekki ósáttir við tapið.
„Þetta var einhver sú fram-
bærilegasta tónlistarveisla
sem boðið hefur verið upp á á
Vestfjörðum og hafði auk þess
mikið auglýsingagildi fyrir
safnið og Strandasýslu sjálfa.“

Á Galdrasýningu á Strönd-
um eru kynntir helstu þættir
galdramála á Íslandi auk þess
sem fjallað er um þjóðsögur
tengdum tímabilinu á mynd-
rænan og fróðlegan hátt. Þar
er fyrirkomið umfjöllunum
um hina ýmsu galdra sem
tengjast þjóðsögum í bland
við staðreyndir um fjölda
dómsmála, fjölda galdra-
brenna, hverjir urðu fyrir barð-

inu á ofsóknum og hvar
galdramál komu upp á Íslandi.
Meðal annars er að finna um-
fjöllun um fyrirbæri eins og
uppvakninga, tilbera, flæðar-
mýs og nábrækur. Að auki er
gerð grein fyrir réttarkerfi 17.
aldar og fjallað um galdra-
skræður frá öllum tímum og
athyglisverð galdramál og
persónur frá brennuöld. Þetta
er þriðja starfsár sýningar-
innar og er hún opin frá kl. 10
til 18 fram til 31. ágúst.

Um 7.000 gestir heimsóttu
Galdrasýningu á Ströndum á
síðasta ári og er að sögn Jóns
stefnt að því að gestafjöldi í
sumar verði enn meiri. „Við
búumst við besta ferðasumri
á Ströndum frá upphafi og
bókanir á gistihúsum bera
glöggt vitni þess sem koma
skal,“ segir Jón.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Magnús Freyr
Sveinbjörnsson.

Lést af völd-Lést af völd-Lést af völd-Lést af völd-Lést af völd-
um líkams-um líkams-um líkams-um líkams-um líkams-

árásarárásarárásarárásarárásar
Ungur Ísfirðingur,

sem ráðist var á í Hafnar-
stræti í Reykjavík fyrir
rúmri viku, lést á sjúkra-
húsi á sunnudag.

Hinn látni hét Magnús
Freyr Sveinbjörnsson til
heimilis að Sundstræti
34 á Ísafirði. Hann var
22 ára. Tveir ungir menn,
annar tvítugur og hinn
23 ára, munu hafa viður-
kennt að hafa ráðist á
hinn látna.

YfirkjörstjórYfirkjörstjórYfirkjörstjórYfirkjörstjórYfirkjörstjórn Bolungarvíkurn Bolungarvíkurn Bolungarvíkurn Bolungarvíkurn Bolungarvíkur

Hnökrar voru á framkvæmd flokkunar atkvæðaHnökrar voru á framkvæmd flokkunar atkvæðaHnökrar voru á framkvæmd flokkunar atkvæðaHnökrar voru á framkvæmd flokkunar atkvæðaHnökrar voru á framkvæmd flokkunar atkvæða
Kjörstjórn Bolungarvík-

ur harmar þá umræðu sem
hefur átt sér stað í fjölmiðl-
um og annars staðar í kjöl-
far nýafstaðinna kosninga.
Kjörstjórnin viðurkennir að
hnökrar hafi orðið á fram-
kvæmd flokkunar atkvæða
áður en kjörfundi lauk. Í
fréttatilkynningu frá kjör-
stjórninni segir m.a:

„Af gefnu tilefni skal tekið
fram að ummæli kjörstjórnar
um mannorðsmorð og fleira
slíkt beindust ekki að einum
einstaklingi né ákveðnum
lista öðrum fremur. Rann-
sóknin á meintri símanotkun
beindist að öllum viðstöddum
og var meiningin að hreinsa
alla hlutaðeigandi af grun um
símanotkun. Ekki var ætlunin

að kenna neinum ákveðnum
aðila um að hafa komið um-
fjölluninni af stað. Ýmislegt
af því sem haft var eftir for-

manni kjörstjórnar í fjöl-
miðlum er ranglega eftir
haft og slitið úr samhengi.“

Stefnt er að því að flytja
verslun Samkaupa í nýtt
húsnæði í Neistahúsinu um
miðjan mánuðinn. Í nýja hús-
næðinu bíður starfsfólksins
mikið og gott rými og segir
Haukur Benediktsson, versl-
unarstjóri Samkaupa, starfs-
fólkið mikið hlakka til flutn-
inganna. „Við munum sjálf
sjá um að flytja, en það verður
gerist náttúrlega ekki á einum

degi, enda er mikið verk fyrir
höndum“, segir Haukur.

Neðri hæð gamla kaupfé-
lagshússins sem Samkaup
hafa verið í frá því að verslun-
in hóf starfsemi á Ísafirði,
gekk upp í kaup á nýja hús-
næðinu og á verktakafyrir-
tækið Ágúst og Flosi því hæð-
ina. Ágúst Gíslason húsa-
smíðameistari segir húsnæðið
vera til sölu eða leigu.

„Nokkrir aðilar hafa komið
að máli við okkur og lýst yfir
áhuga á húsnæðinu, en hingað
til höfum við ekki haft mikinn
tíma til að ræða málin mikið
nánar“, segir Ágúst.

Um 200 fermetra verslunar-
plássi á jarðhæð Neistahúss-
ins er enn óráðstafað en rými
á 2. hæð mun allt vera frátekið.
Þá liggur ekki fyrir hversu stór
hluti efstu hæðarinnar er laus.

Flytur senn í nýtt húsnæðiFlytur senn í nýtt húsnæðiFlytur senn í nýtt húsnæðiFlytur senn í nýtt húsnæðiFlytur senn í nýtt húsnæði
Samkaup á ÍsafirðiSamkaup á ÍsafirðiSamkaup á ÍsafirðiSamkaup á ÍsafirðiSamkaup á Ísafirði

Verslunarmiðstöðin Neisti á Ísafirði en þangað flytur Samkaup hf. innan tíðar.
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Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað karlmann á
fertugsaldri af ákæru fyrir að
hafa ekið ölvaður á Flateyri í
lok síðasta árs. Talið var að
maðurinn hefði ekið bíl frá
veitingahúsi heim til sín seint
um nótt en fyrir dómi bar
bróðir mannsins að hann hefði
ekið bílnum og taldi héraðs-
dómur að ekkert hefði komið
fram sem hnekkti þeim fram-
burði.

Hringt var til lögreglunnar
á Ísafirði aðfaranótt laugar-
dagsins 29. desember og sagt
að viðkomandi maður hefði
ekið ölvaður frá veitinga-
staðnum Vagninum á Flateyri.
Tveir lögreglumenn óku til

Flateyrar og var þá bíll, sem
er í eigu bróður mannsins, ut-
an við heimili hans og lykill
var í kveikjulásnum.

Þegar lögreglumenn börðu
að dyrum kom maðurinn fram
og sagði lögreglumönnunum
frá því að hann hefði ekki
ekið bifreiðinni, heldur hefði
einhver annar ekið henni frá
Vagninum og að húsinu. Mað-
urinn var síðan handtekinn og
færður á lögreglustöð.

Lögregla tók skýrslu af
manninum daginn eftir, eftir
dvöl í fangahúsi. Hann sagðist
hafa ekið að heimili sínu um
klukkan 20 á bifreiðini, dvalið
þar í um klukkustund, en
gengið þá heim til foreldra

sinna, þar sem hann hefði
dvalið í um hálfa klukkustund,
en síðan gengið til baka og
dvalið aftur heima hjá sér í
um klukkustund. Þá hefði
hann ekið á veitingastaðinn
Vagninn og drukkið hálfan
lítra af bjór. Um miðnætti
hefði hann ekið bifreiðinni aft-
ur heim og dvalið þar um 20
mínútur til hálfa klukkustund,
síðan gengið aftur á Vagninn
og dvalið þar og neytt áfengis,
uns staðnum var lokað. Eftir
það hefði hann gengið aftur
heim. Alkóhól í blóði manns-
ins mældist 1,56‰ og 2,04‰
í þvagi.

Fyrir dómi sagði maðurinn
síðan að hann hefði komist að

því síðar að bróðir hans og
eigandi bílnum hefði ekið bíl-
num þangað. Hefði hann nærri
verið farinn að trúa því sjálfur
að hann hlyti að hafa ekið
henni þessa leið. Hann hefði
þó vitað hið rétta er honum
var birt ákæra og fyrirkall, en
ekki vitað hverjum hann ætti
að skýra frá atvikum. Hann
hefði verið ný kominn í
Brynjubæ er lögreglan hefði
barið þar að dyrum og aðeins
búinn að dvelja þar í nokkrar
mínútur í mesta lagi. Þetta
staðfesti bróðir hans fyrir
dómi.

Í niðurstöðu héraðsdóms
segir, að framburður bróðurins
sé ótrúverðugri en ella fyrir

þá sök að hann kom ekki fram
fyrr en við aðalmeðferð máls-
ins, en fullt tilefni hefði verið
fyrir hann, sem kvaðst hafa
orðið þess var að bróðir hans
var grunaður um að hafa ekið
bifreiðinni ölvaður, að upp-
lýsa rannsóknara þegar um að
hann hefði ekið bifreiðinni.
Eins er með ólíkindum að
ákærði, sem kvaðst hafa frétt
það áður en málið var höfðað
að bróðir hans hefði ekið bif-
reiðinni, skyldi ekki upplýsa
lögreglu um það. Þessi atriði
séu þó ekki nægjanleg til að
framburðurinn verði metinn
rangur og þegar málið sé virt
í heild þyki ekkert liggja fyrir
sem hnekki framburði hans.

Sýknaður af ákæru fyrir ölvunaraksturSýknaður af ákæru fyrir ölvunaraksturSýknaður af ákæru fyrir ölvunaraksturSýknaður af ákæru fyrir ölvunaraksturSýknaður af ákæru fyrir ölvunarakstur
Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Sýknaður af ákæru um líkamsárásSýknaður af ákæru um líkamsárásSýknaður af ákæru um líkamsárásSýknaður af ákæru um líkamsárásSýknaður af ákæru um líkamsárás
Hálfþrítugur Þingeyringur

var í síðustu viku sýknaður
fyrir Héraðsdómi Vestfjarða
af ákæru sýslumannsins á Ísa-
firði „fyrir líkamsárás, með
því að hafa aðfaranótt sunnu-
dagsins 22. september 2001,
fyrir utan veitingastaðinn
Tóka munk við Hafnarstræti
á Þingeyri, slegið karlmann

nokkur hnefahögg með
krepptum hnefa í andlitið þar
sem hann lá í götunni“, eins
og segir í dómnum. Einnig
var bótakröfu kæranda sem
varð fyrir meintri líkamsárás
og krafðist 500.000 króna auk
dráttarvaxta, vísað frá dómi.

Ákærði neitaði staðfastlega
að hafa slegið kæranda og

þótti dómnum ónægar sann-
anir vera fyrir hendi til að hægt
væri að sakfella manninn. Í
dómnum segir meðal annars:
„Eins og framburði vitna hér
fyrir dómi er háttað, fær fram-
burður kæranda um að ákærði
hafi slegið hann í andlitið ekki
stoð í framburði annarra [...]
Áverkar kæranda samkvæmt

ofangreindum læknisvottorð-
um þykja ekki vera einhlít
sönnun um að hann hafi feng-
ið högg í andlitið frá ákærða,
eða ákærði hafi valdið þeim
með öðrum hætti, þegar þess
er gætt að kærandi átti í átök-
um við annan mann í fyrstu.“

Tvö vitni báru fyrir lögreglu
að hafa séð ákærða slá kær-

anda í andlitið. Aftur á móti
sögðust bæði þeirra fyrir dómi
ekkert slíkt hafa séð og sagðist
annað þeirra hafa verið undir
áhrifum áfengis þetta kvöld.
Hitt sagðist ekki hafa verið á
staðnum kvöldið sem um ræð-
ir. Dóminn kvað upp Erlingur
Sigtryggsson dómstjóri.

Þjónustumiðstöð SúðavíkurÞjónustumiðstöð SúðavíkurÞjónustumiðstöð SúðavíkurÞjónustumiðstöð SúðavíkurÞjónustumiðstöð Súðavíkur

Garðplöntustöð ÁsthildarGarðplöntustöð ÁsthildarGarðplöntustöð ÁsthildarGarðplöntustöð ÁsthildarGarðplöntustöð Ásthildar
bauð lægst í frágang lóðarbauð lægst í frágang lóðarbauð lægst í frágang lóðarbauð lægst í frágang lóðarbauð lægst í frágang lóðar

Garðplöntustöð Ásthildar
ehf. bauð lægst í frágang
lóðar við þjónustumiðstöð
Súðavíkur en tilboð í verkið
voru opnuð í síðustu viku.

Tilboð Garðplöntustöðv-
ar Ásthildar hljóðaði upp á
kr. 15.359.310. BJ verktakar
ehf. buðu kr.15.406.240 í
verkið en Jónbjörn Björns-
son bauð kr. 16.967.755.

Áætlaður kostnaður við
verkið er kr. 15.350.020.

Verkið felst í frágangi á
lóð þjónustumiðstöðvar
Súðavíkur, hellulagningu,
steypuvinnu, raflögnum og
útbúningi gróðurssvæða.
Einnig mun verktakinn sjá
um að útbúa plan fyrir bens-
ínstöð, sem flyst fljótlega í
þjónustumiðstöðina.

Miðstjórn Alþýðusam-
bands Íslands fundaði á Ísa-
firði fyrir stuttu. Reglulegir
fundir þessa æðsta ráðs laun-
þegasamtakanna eru venju-
lega haldnir í Reykjavík en sl.
haust ákvað miðstjórn ASÍ að
fundir þessir yrðu í framtíðinni
haldnir nokkrum sinnum á ári
á landsbyggðinni og var nú
komið að Ísafirði. Miðstjórn-
armennirnir hófu ferð sína hér
vestra á því að fara til Flateyrar
þar sem þeir gengu upp á út-
sýnispallinn á snjóflóðavarn-

argarðinum undir leiðsögn
Guðmundar Hagalínssonar
auk þess sem þeir skoðuðu
gangnafossinn á leiðinni til
baka.

Eftir fund á Hótel Ísafirði
fór hópurinn í heimsókn til
tveggja iðnfyrirtækja á Ísa-
firði, Póls hf. og 3X-Stál ehf.
Þótti miðstjórnarmönnum
mikið til þessara fyrirtækja
koma enda lýsa þau miklu
framtaki og framsýni. Skoð-
unarferð hópsins endaði í
Turnhúsinu í Neðstakaupstað

þar sem glæsilegt sushi-borð
beið í boði Sindrabergs ehf.
Elías Jónatansson, fram-
kvæmdastjóri kynnti fram-
leiðsluna og þá möguleika
sem eru í boði í þessari fram-
leiðslu.

Formenn verkalýðsfélaga á
norðanverðum Vestfjörðum
og fyrrverandi miðstjórnar-
menn sem búa á Vestfjörðum,
snæddu síðan kvöldverð með
gestunum og skiptust á skoð-
unum um verkalýðsmál og
fleira.

MiðstjórMiðstjórMiðstjórMiðstjórMiðstjórn Alþýðusambands Íslandsn Alþýðusambands Íslandsn Alþýðusambands Íslandsn Alþýðusambands Íslandsn Alþýðusambands Íslands

Fundaði á Ísafirði ogFundaði á Ísafirði ogFundaði á Ísafirði ogFundaði á Ísafirði ogFundaði á Ísafirði og
heimsótti fyrirtækiheimsótti fyrirtækiheimsótti fyrirtækiheimsótti fyrirtækiheimsótti fyrirtæki

Örn Ingólfsson, framkvæmdastjóri Póls hf. kynnir starfsemi fyrirtækisins fyrir miðstjórnar-
mönnum ASÍ. Ljósmynd: Þorsteinn Tómasson.

ÓshlíðarhlaupiðÓshlíðarhlaupiðÓshlíðarhlaupiðÓshlíðarhlaupiðÓshlíðarhlaupið

Þreytt í tíundaÞreytt í tíundaÞreytt í tíundaÞreytt í tíundaÞreytt í tíunda
sinn í sumarsinn í sumarsinn í sumarsinn í sumarsinn í sumar

Þann 29. júní verður Ós-
hlíðarhlaupið haldið í tíunda
sinn. Eins og áður er hægt
að velja um 3 km, 10 km
eða hálfmaraþon sem er
u.þ.b. 21 km. Þeir sem kjósa
að skokka stystu vegalengd-
ina leggja upp frá Silfurtorgi
og koma á sama stað í mark
eftir stutt hlaup eftir Skut-
ulsfjarðarbraut.

Vilji menn hlaupa 10 kíló-
metra, leggja þeir af stað í
Hnífsdal, hlaupa alla leið

inn að Holtahverfi og aftur
út fjörðinn og enda á Silfur-
torgi. Þeir sem mest hafa
þrek leggja af stað frá Bol-
ungarvík, hlaupa inn eftir
Óshlíð, alla leið inn að
Skeiði í Skutulsfirði og aftur
út á Eyri.

Vilji menn taka þátt í
Óshlíðarhlaupinu skulu þeir
skrá sig á heimasíðu hlaups-
ins, www.swim.is/hlaup,
eða í símum 456-4103 og
864-6550.

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Viltu fá kanínu gefins? Uppl. í
síma 456 4108.

Ég á tölvuborð sem mig vantar
að losna við og vil gjarnan fá
skrifstofustól í staðinn. Uppl. í
síma 456 3740 og 866 7435.

Til sölu er bílskúr að Tangagötu
22 á Ísafirði. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 863 3893.

Aðalfundur Félags hjartasjúkl-
inga á Vestfjörðum verður hald-
inn á Hótel Ísafirði, laugardaginn
8. júní nk. kl. 14:00. Venjuleg
aðalfundarstörf og fræðsluer-
indi. Ath! Allir geta gerst félagar.

Við erum 16 mánaða tvíburar,
Oddrún og Guðjón og okkur
vantar dulega stelpu 13-14 ára,
til að passa okkur í sumar, þrjá
morgna í viku. Hringdu í 456
4039 eða 848 2083 og talaðu
við mömmu.

Halló! Ég heiti Ingimar Aron og
er 3ja ára. Mig vantar  barnapíu
(helst ekki yngri en 13 ára), til
þess að sækja mig á leikskólann,
einhverja daga í sumar og vera
með mér í ca. eina klst. þangað
til mamma er búin að vinna.
Hafið samband við Helgu í síma
899 8733, Baldur í síma 895
7160 eða í síma 456 5333.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á Ísa-
firði. Laus strax. Uppl. í síma
456 4212 og 893 1769.

Til sölu er hvítt vatnsrúm, 210
x 2m. Náttborð fylgir. Verð kr.
20 þús. Uppl. í síma 848 2398.

Vantar leiki í eldri gerðir af Nin-
tendo leikjatölvu. Uppl. í síma
893 5191.

Ég er 14 ára og óska eftir að
passa börn í sumar. Uppl. í síma
456 4051.

Til sölu er MMC L-300, árg.
96 með mæli. Skipti á ódýrari
bíl kemur til greina. Uppl. í síma
862 4279.

Til sölu eru prjónavél og sauma-
vél. Uppl. í síma 456 3316.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 með sérinngangi.
Upplýsingar í síma 456 3928
og 456 4323.

Til sölu er Simo kerruvagn. Upp-
lýsingar í síma 456 4212 og
893 1769.

Til sölu er Nissan Almera árg.
2001. Uppl. í síma 861 7394.

Óska eftir píanói handa 10 ára
stúlku sem dreymir um að fara
í nám í haust. Upplýsingar í
síma 456 4562.

Forráðamenn barna og unglinga!
Komið og skoðið í kisturnar
okkar. Það er aldrei að vita hvað
upp úr þeim kemur. Sundhöllin
á Ísafirði.

Til sölu 4ra ára gamalt Roland
rafmagnspíanó. Uppl. í síma
456 4051 eftir kl. 18.

Eldavél óskast. Uppl. í símum
456 3499 og 456 4451.

Til sölu er vel með farið TREK
stelpuhjól, 6 gíra, fjölublátt.
Uppl. í síma 456 4451.

Til leigu er 2ja herb. íbúð í efri
bænum á Ísafirði. Reyklaus leigj-
andi óskast. Uppl. í síma 861
7860.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stór-
holti á Ísafirði. Uppl. í símum
462 5860 og 853 7869.

Til sölu er Hraunprýði 2 á Ísa-
firði sem er 156m² ásamt 31m²
bílskúr. Tilboð óskast. Upplýs-
ingar í síma 456 4445.

bb.is
– dagblað
á netinu

sem vert er
að skoða!
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„Mikilvægast að„Mikilvægast að„Mikilvægast að„Mikilvægast að„Mikilvægast að
hafa gaman af lífinu“hafa gaman af lífinu“hafa gaman af lífinu“hafa gaman af lífinu“hafa gaman af lífinu“

– segir heimshornaflakkarinn, gullsmíðaneminn og Bolvíkingurinn Bjarney Jóhanna Kristjánsdóttir í viðtali við BB

Bjarney Jóhanna Kristjáns-
dóttir er 25 ára gamall Bol-
víkingur sem eytt hefur liðn-
um vetri við gullsmíðanám í
hinum virta Lorenzo de Med-
ici listaskóla í Flórens á Ítalíu.
Aðspurð segir hún að aðdrag-
andinn að því að hún ákvað
að læra til gullsmiðs hafi verið
skammur. „Ég hafði unnið við
rækjuvinnslu hjá Nasco í Bol-
ungarvík í tvö ár til þess að
greiða niður skuldir eftir
ógleymanlega Ástralíuferð og
var orðin hundleið á rútínunni
sem ég hafði myndað með
mér. Ég ákvað því einn góðan
veðurdag að hafa samband við
Vistaskipti og nám, fyrirtæki
sem veitir Íslendingum aðstoð
við að komast til náms erlend-
is, og athugaði hvað það hafði
upp á að bjóða. Gullsmíða-
nám í Flórens var eitt af því
sem þau stungu upp á við mig
og ég ákvað bara að slá til og
hef hingað til ekki séð eftir
þeirri ákvörðun,“ segir Bjarn-
ey.

Í læri hjáÍ læri hjáÍ læri hjáÍ læri hjáÍ læri hjá
Medici ættinniMedici ættinniMedici ættinniMedici ættinniMedici ættinni

Bærinn Flórens er í Tosc-
ana-héraði í mið Ítalíu og hef-
ur lengi verð þekktur sem höf-
uðstaður hinna æðru lista og
menntunar þar. Sögufrægir
menn á borð við listmálarana
Michaelangelo og Leonardo
da Vinci iðkuðu þar listir sínar
og rannsóknarstörf undir
verndarvæng Medici ættar-
innar frægu, en skólinn sem
Bjarney sækir er einmitt
kenndur við hana. „Hann er
reyndar ekki á vegum fjöl-
skyldunnar, en allt umhverfis
hann eru söfn og minnisvarðar

Bjarney situr á brún gljúfursins King´s Canyon.

Bjarney lætur vel að Vallabía (kengúruunga) í Darwin í Ástralíu.

um hana sem hafa að geyma
ódauðleg listaverk,“ segir
Bjarney og játar að hafa ekki
komist yfir að skoða þau öll
þann vetur sem hún hefur ver-
ið á Ítalíu. „Ég hef þó eitt ár
enn þannig að ég næ sjálfsagt
að glöggva mig frekar á arfleið
bæjarins áður en náminu lýk-
ur,“.

Bjó í hjarta FlórensBjó í hjarta FlórensBjó í hjarta FlórensBjó í hjarta FlórensBjó í hjarta Flórens

Bjarney kom til Flórens úr
vestfirskum norðan garranum
í september á síðasta ári og
hóf þá þegar handa við að
koma sér fyrir í íbúð sem skól-
inn útvegaði, en henni átti
Bjarney að deila með þremur
öðrum Íslendingum sem voru
við nám í skólanum. „Þetta
var furðuleg íbúð svo ekki sé
meira sagt. Hún var dimm,
löng og þröng og þunnir vegg-
irnir urðu til þess að minnsta
pískur barst vel yfir í nær-
liggjandi íbúðir. Við vorum
tvær stelpur og tveir strákar
sem áttum að deila henni sam-
an og þó að okkur hafi samið
ágætlega ákváðum við stelp-
urnar fljótlega að leita okkur
að annarri íbúð saman. Okkur
gramdist hvað strákarnir voru
latir og tóku sjaldan til, en
einnig fór leigusalinn mikið í
taugarnar á okkur, þar sem
hún óð inn í íbúðina í tíma og
ótíma og lét eins og hún væri
heima hjá sér.

Í teymi við aðra íslenska
stúlku sem einnig var að leita
sér að samastað lögðumst við
í íbúðaleit sem gekk fljót og
vel fyrir sig þar sem við vorum
það heppnar að kynnast kráar-
eiganda sem útvegaði okkur
glæsilega íbúð í hjarta borgar-

innar. Hún var stór og rúmgóð
og ekki spillti fyrir að frá henni
var frábært útsýni yfir dómuna
og miðborg Flórens. Við eydd-
um oft löngum stundum við
að virða fyrir okkur mannlífið
frá svölunum þar, sötrandi
rauðvín og nartandi í osta. Frí-
tíminn var annars ekki mikill
í vetur þar sem nám við skól-
ann er afar krefjandi og ég
þarf að leggja mig alla fram
til þess að fá góðar einkunnir.
Ég hef samt það mikinn áhuga
á náminu að mér finnst engin
sérstök kvöð að læra heima
og eyddi oft löngum stundum
að kynna mér námsefnið á
eigin spýtur,“

Hver vann eiginlegaHver vann eiginlegaHver vann eiginlegaHver vann eiginlegaHver vann eiginlega
ólympíuleikanaólympíuleikanaólympíuleikanaólympíuleikanaólympíuleikana

Bjarney nemur eins og áður
sagði skartgripahönnun og -
gerð við Lorenzo de Medici
listaskólann í Flórens. Skólinn
er afar virtur og þangað koma
nemendur hvaðanæva frá til
þess að nema undir hand-
leiðslu kennaraliðs skólans,
en auk skartgripafræðanna er
margvíslegt listnám kennt þar.

„Þarna var fólk frá Banda-
ríkjunum, Hollandi, Mexíkó,
Venesúela og víðar, en námið
fer fram á ensku. Það myndast
mjög skemmtileg stemmning
þegar svo margt fólk af ólíkum
uppruna kemur saman og hver
þjóð hefur sín sérkenni. Til
dæmis voru Mexíkóarnir
partýdýr skólans, hjá þeim
mátti alltaf stóla á eina eða
tvær sangriaveislur í viku, en
Bandaríkjamennirnir héldu
mikið til saman og komu
stundum á óvart með van-
þekkingu sinni á umheimin-
um. Til að mynda heyrði ég
einu sinni tal tveggja stúlka
um vetrarólympíuleikana í
Salt Lake City. Þeim umræð-
um lauk með því að önnur
spurði hina hver hefði eigin-
lega unnið þessa ólympíu-
leika.  En þetta var allt gott
fólk og okkur kom ágætlega
saman í vetur.“

Sækir innblásturSækir innblásturSækir innblásturSækir innblásturSækir innblástur
í íslenska náttúruí íslenska náttúruí íslenska náttúruí íslenska náttúruí íslenska náttúru

„Ég fór samt þangað fyrst
og fremst til þess að læra og
mér fórst námið ágætlega úr
hendi, þó ég segi sjálf frá.
Fyrstu önnina lærði ég steina-
fræði, sem felst í því að greina

steina og finna út hvort þeir
eru ekta eða eftirlíkingar með
hjálp þartilgerðra tóla, hönn-
un, sem mér fannst einna
áhugaverðasta fagið, skart-
gripagerð og saga skartgripa
allt frá dögum forn Egypta,
en þeir tímar voru afar
skemmtilegir og undantekn-
ingalítið fór kennslan fram á
einu af söfnum bæjarins.
Uppáhaldsnámsgreinin mín
var þó án efa skartgripagerðin,
þar lærði ég að meðhöndla
málma og vinna úr þeim skart-
gripi með ýmsum aðferðum
og tólum. Vax er til dæmis
mikið notað við skartgripa-
gerð, þá er það mótað og skor-
ið út eins og ætlunin er að
viðkomandi skartgripur á að
vera og sérstök vél brennir
það burt þannig að eftir stend-
ur fullmótaður silfurskartgrip-
ur. Fyrsta árið vinnum við nær
eingöngu með silfur, enda er
það ódýrara, en í haust mun
ég vinna meira með gull og
dýrari málma. Við kaupum allt
efnið sjálf og það útskýrir
hversu dýrt námið er, en á
móti kemur að við fáum að
eiga hlutina sem við smíðum.
Ég er einmitt með mér erma-
hnappa og bindisnælu er ég
ætla að gefa yngri bróður mín-
um sem útskriftargjöf í húsa-
smíði.“

Hvað hefur þú aðallega ver-
ið skapa til þessa?

„Hringa, ermahnappa bind-
isnælur, eyrnalokka og háls-
men, eiginlega flestar tegundir
af skartgripum. Ég hanna mik-
ið til skartgripina sjálf og fékk
nú í vor hæstu einkunn í hönn-
unaráfanga fyrir skartgripa-

línu byggða á hafinu. Þá not-
aði ég hluti eins og hrúður-
karla og ýsubein sem innblást-
ur fyrir hálsmen, eyrnalokka
og ermahnappa og fékk mikið
hrós fyrir. Ég sæki ávallt nokk-
urn innblástur til heimalands-
ins þegar kemur að því að
hanna hluti og ég held að það
skapi mér ákveðna sérstöðu
meðal nemendanna. Það eru
svo margt fallegt í náttúrunni
hér sem finnst hvergi annars
staðar í heiminum.“

Lífið í FlórensLífið í FlórensLífið í FlórensLífið í FlórensLífið í Flórens

Hvernig er lífið í Flórens?
„Ég er í skóla á virkum dög-

um og svo hafa Íslendingarnir
sem nema við skólann, en þeir
eru 26 talsins, reynt að hittast
alltaf um helgar og gera eitt-
hvað skemmtilegt saman.
Þegar námslánin koma í hús
við lok mánaðar höfum við
haft það að hefð að sletta ær-
lega úr klaufunum, stundum
með þeim afleiðingum að lítið
er eftir að peningunum að
hátíðarhöldunum loknum.

Á dæmigerðum degi vakn-
aði ég um kl. 9 að morgni,
hafði mig til og gekk í skól-
ann, en það tók um 30 mínút-
ur. Gönguleiðin sem ég fór
var sérlega skemmtileg og
kom mér ávallt í gott skap
fyrir daginn. Strax um morg-
uninn fyllast göturnar af
mannlífi, götutónlistarmenn
leika undir berum himni og
fólk gengur um syngjandi.
Ekki spillti heldur fyrir að leið
mín lá framhjá sögufrægum
mannvirkjum sem gaman var
að virða fyrir sér og skoða.
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Eftir gönguna kom ég í skól-
ann og vann þar fram eftir
degi. Við fengum að vísu eina
og hálfa klukkustund í matar-
tíma, en oft eyddi ég honum í
námið líka þar sem mér gekk
oft erfiðlega að slíta mig frá
því.

Að skóladeginum loknum
fór ég yfirleitt heim og hélt
áfram að læra eða á ítölsku-
námskeið sem ég sæki með
skólanum. Mér gekk nú ekki
alltof vel að læra ítölskuna.
Það gafst frekar lítill tími til
þess að tala hana þar sem gull-
smíðanámið fór allt fram á
ensku og frítímanum eyddi
ég innan um Íslendinga. Ég
býst nú samt við því að vera
orðin slarkfær þegar ég lýk
prófum næsta vor, það væri í
það minnsta skemmtilegt.“

ÞúsundfætlaÞúsundfætlaÞúsundfætlaÞúsundfætlaÞúsundfætla
í vínberjunumí vínberjunumí vínberjunumí vínberjunumí vínberjunum

„Um helgar tók ég það yfir-
leitt rólega, en við félagarnir
fórum þó nokkur ferðalög um
nágrennið. Við heimsóttum
m.a. Rimini, San Marino og
Pisa, þar sem hinn frægi
skakki turn er staðsettur. Ég
sleppti reyndar að fara upp í
hann því að það kostaði eitt-
hvað um fimm þúsund krónur
en sá hann vissulega og dáðist
að. Mér er sérstaklega minn-
isstæð ferð okkar til San Mar-
ino, en á leiðinni heimsóttum
við vínekru og fylgdumst með
því þegar vínberin voru tínd.
Við fengum að smakka og þau
voru sérlega góð. Ein vinkona
mín var svo gráðug að hún
tók heilann klasa með sér í
bílinn og þegar við keyrðum
af stað ætlaði hún að narta í
hann, en sá stóra og feita þús-
undfætlu í þann mund sem
hún var að taka fyrsta bitann.
Vinkonan stökk út úr bílnum,
henti frá sér vínberjunum og
hrópaði ókvæðisorð yfir þús-
undfætunni þannig að vín-
bændurnir, sem stóðu þar hjá
horfðu á okkur með furðu
lostnir og vissu ekki hvaðan
þeim stóð veðrið. Hún á vænt-
anlega eftir að sýna meiri að-
gát í grennd við nýtínd vínber
í framtíðinni.“

„Flaggarar“„Flaggarar“„Flaggarar“„Flaggarar“„Flaggarar“
og aðrir dónarog aðrir dónarog aðrir dónarog aðrir dónarog aðrir dónar

Ítalskir karlmenn hafa flag-
araorð á sér og eru sagðir heill-
ast mjög af ljósum lokkum
norrænna kvenna sem þeir
komast í tæri við. Er stundum
sagt að ljóshærðar stúlkur
þurfi aldrei að borga fyrir
drykki á ölkrám í Ítalíu og
geti vart gengið einar um götur
án þess að herskari blístrandi
karlmanna fylgi þeim við
hvert fótmál. Bjarney er
lokkaprúð ung stúlka og hún
segir að flestar goðsagnirnar
um ítalska karlmenn eigi sér
einhverjar stoðir í raunveru-
leikanum, þó vissulega séu
þær orðum auknar.

„Ítalskir karlmenn hafa
vissulega ákveðinn suðrænan
sjarma og eru fallegir á að
líta, en ef maður talar við þá á
maður á hættu að vera kaf-
færður í ást og umhyggju og
því reyndi ég að gera sem

minnst af því. Það er alveg
rétt að þeir séu hrifnir af ljósu
hári og það kom jafnvel fyrir
að þeir eltu íslenska stráka
eftir götunum, sérstaklega ef
hár þeirra var í síðara lagi. Ég
vill nú ekki meina að ég hafi
verið kynferðislega áreitt, en
vissulega var mér og hinum
íslensku stúlkunum veitt mikil
athygli. Þegar ég gekk framhjá
hóp karlmanna úti á götu
blístruðu þeir yfirleitt á eftir
mér og kölluðu „bella, bella“,
en sumar úr hópnum lentu í
svæsnari atvikum. Til dæmis
urðu nokkrar vinkonur mínar
fyrir svokölluðum „flaggara“
sem svipti frá sér frakka sem
hann var í og gekk berstrípað-
ur á eftir þeim nokkra stund.
Svo vorum við einu sinni
nokkrar í almenningsgarði að
taka ljósmyndir og þá vék sér
að okkur maður sem var með
buxurnar á hælunum og vildi
að við tækjum myndir af hon-
um. Okkur leist ekkert sér-
staklega vel á það og við löbb-
uðum rakleiðis burt, en mað-
urinn elti og fitlaði við sig á
meðan þannig að við þurftum
á endanum að taka til fótanna
til þess að losna við hann.“

Lagðist snemmaLagðist snemmaLagðist snemmaLagðist snemmaLagðist snemma
í heimshornaflakkí heimshornaflakkí heimshornaflakkí heimshornaflakkí heimshornaflakk

Bjarney er fædd í Bolungar-
vík og hefur búið þar megnið
af ævinni. Hún sótti Mennta-
skólann á Ísafirði um fjögurra
ára skeið, en fór fljótt að leið-
ast námið sökum áhugaleysis
fyrir viðfangsefnunum og
ákvað því tvítug að leggjast í
heimshornaflakk. Þá fór hún
sem au pair til Auffenbach í
Þýskalandi og sá þar um
tveggja ára gamalt stúlkubarn
fyrir þýsk hjón auk þess sem
hún sinnti tilfallandi verkum
á heimilinu.

„Það erfiðara en margur
heldur að vera au pair. Það
mætti segja að ég hafi séð um
heimilisreksturinn frá a til ö
og hafði því fáar frístundir, en
nýtti þær vel til þess að kynn-
ast landi og þjóð og eignaðist
þar marga góða vini sem ég
held sambandi við enn þann
dag í dag. Þegar ég kom frá
Þýskalandi eftir ársdvöl þar
ákváðum ég og vinkona mín
að ferðast saman til Ástralíu
með ferðahóp fyrir ungt fólk
sem heitir „Kon tiki“. Ég fór
því ekkert heim til Bolungar-
víkur, heldur bjó yfir sumarið
í Reykjavík hjá vinkonu minni
og vann eins og brjálæðingur
til þess að eiga fyrir ferðinni.
Það sumarið var ég sérlega
sparsöm og fór til dæmis al-
drei út að skemmta mér eða í
bíó, enda kostar mikinn pen-
ing að fljúga yfir hálfan hnött-
inn.“

Ólöglegt tyggigúmmíÓlöglegt tyggigúmmíÓlöglegt tyggigúmmíÓlöglegt tyggigúmmíÓlöglegt tyggigúmmí
Fyrsti áfangastaður ferðar-

innar var eyjan Singapúr, sem
er kannski þekktust fyrir að
sítt hár á karlmönnum er þar
ólöglegt og hörð viðurlög
liggja við því að flytja tyggjó
til landsins. „Ég passaði vel
upp á að vera ekki með neitt
tyggjó í farteskinu áður en
við lögðum af stað þangað.
Vinkona okkar sem var þá við
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nám þar tók á móti okkur og
sýndi okkur markverðustu
staðina og við náðum því að
kynnast landinu vel á þeirri
viku sem við dvöldum þar.
Það er alltaf betra að hafa ein-
hvern kunnugan til þess að
vísa manni veginn þegar fram-
andi lönd eru heimsótt í fyrsta
skiptið.

Frá Singapúr fórum við
dagsferð til lítillar indónes-
ískrar eyju sem var áhugavert
að skoða. Þar var allt mjög
frumstætt og eyjarskeggjarnir
horfðu á okkur eins og naut á
nývirki þegar við spígspor-
uðum um göturnar, enda ekki
algengt að ferðalangar heim-
sæki eyjuna. Þetta var ekki
mjög geðslegur staður, fátækt
var áberandi meðal fólksins,
sem bjó í hrörlegum kofum
og á götumörkuðunum voru
lifandi hænsni og apar seld til
matar. Það var gaman að koma
þangað, en ég var fegin að
komast burt að ferðinni lok-
inni.“

LirfurnarLirfurnarLirfurnarLirfurnarLirfurnar
komu á óvartkomu á óvartkomu á óvartkomu á óvartkomu á óvart

Eftir vikudvöl í Singapúr
flugu stúlkurnar til borgar-
innar Darwin í Ástralíu, sem
er norðanmegin í landinu. Þar
var hásumar og Bjarney líkir
því við að ganga á vegg þegar
komið var út úr flugvélinni,
slíkur var rakinn og hitinn.

„Við eyddum nokkrum
dögum í Darwin við að venjast
hitanum og kynnast fólkinu
sem átti eftir að ferðast með
okkur um landið. Þegar hópur-
inn var orðinn sæmilega kunn-
ugur hófst ferðalagið fyrir al-
vöru og við skoðuðum marga
merkilega staði. Við fórum
meðal annars í stærsta þjóð-
garð Ástralíu og komum við á
staðnum þar sem kvikmyndin
um Krókódíla Dundee var tek-
in upp. Þar svömluðum við
um í vatninu þar sem krókódíll
glefsaði í kvenhetjuna og sá-
um skilti sem á stóð „vinsam-

legast gefið krókódílunum
ekki að borða“. Þá titraði ég
aðeins.

Þessi ferð var mikil lífs-
reynsla og ég kynntist ýmsu
sem mig hafði ekki órað fyrir
að ég ætti að komast í tæri
við. Ástralska náttúran er
engu lík og yndislegt að horfa
í kringum sig þar, en einnig
fannst mér skemmtilegt að sjá
skrýtin dýr á borð við kóala-
birni og kengúrur og hitta
ástralska frumbyggja, en með
þeim snæddi ég glóðarsteiktar
lirfur og annað góðgæti. Lirf-
urnar komu á óvart og voru
reyndar merkilega líkar hnetu-
smjöri á bragðið. Einna áhrifa-
mest var samt köfunarferð
sem ég fór í við hin frægu
kóralrif Ástralíu. Þar synti ég
innan um gullfiska í öllum
regnbogans litum, risaskjald-
bökur og ýmis sjávardýr og
þegar ég kafaði dýpra sá ég
kóralrifin, sem eru alveg ein-
stök í litadýrð sinni.“

Mikilvægast að hafaMikilvægast að hafaMikilvægast að hafaMikilvægast að hafaMikilvægast að hafa
gaman af lífinugaman af lífinugaman af lífinugaman af lífinugaman af lífinu

„Mánaðarlöng ferðin kost-
aði mig á aðra milljón króna,
en ég sé engan veginn eftir
þeim peningum þar sem þetta
var eitt það skemmtilegasta
sem ég hef á ævinni gert. Þeg-
ar ég kom frá Ástralíu fór ég
heim til Bolungarvíkur og
vann hjá Nasco upp í ferða-
kostnaðinn, en þaðan fór ég
beint í gullsmíðanámið. Ég
hef alltaf reynt að hafa það að
leiðarljósi að gera það sem ég
hef gaman að hverju sinni og
það hefur skilað sér ágætlega
til þessa. Þegar ég lýk gull-
smíðanáminu stefni ég á að fá
vinnu á góðu gullsmíðaverk-
stæði, en draumurinn er að
búa til eigin skartgripi þegar
fram líða stundir og opna jafn-
vel eigin verslun einhvern
daginn. Það er mikilvægast
að hafa gaman af lífinu og
það geri ég svo sannarlega,“
segir Bjarney að lokum.

Skilti sem þetta eru ekki óalgeng sjón í „Northen Canyon“.

Bjarney og Sandra, ferðafélagi hennar stilla sér upp fyrir
framan styttuna Merlion í Singapúr.Bjarney í fjörunni í Suðurtanganum á Ísafirði.

Guðmundur Einarsson kennari við
Menntaskólann á Ísafirði skrifar

,,Duglegur námsmað-
ur getur alltaf farið í
framhaldsnám“

Verknám – bóknámVerknám – bóknámVerknám – bóknámVerknám – bóknámVerknám – bóknám
Nú verður unga fólkið að

ákveða hvaða stefnu það skal
taka til frekara náms, að lokn-
um grunnskóla. Þetta val er
oft erfitt, hingað til hefur þetta
verið í föstum skorðum, aðrir
ákveðið námsefni og leiðir.

Það er nauðsynlegt í nútíma

þjóðfélagi að læra eitthvað,
með því að nema einhvern
fróðleik fer viðkomandi á
annað farrými til að ferðast á
í gegnum lífið. Vinna hans er
verðlögð á annan hátt, jafnvel
þó að hann vinni á öðru sviði
en menntun hans beindist að.

Framhaldsskólar á Íslandi
gegna í raun fjölþættara hlut-
verki en sambærilegir skólar í
öðrum löndum. Stúdentspróf
á að vera undirbúningur til
frekara náms í háskóla og er
góð menntun á nokkuð breiðu
sviði. Í Evrópu er ekkert starf
svo  ómerkilegt, að það þurfi
ekki skólagöngu til að gegna
því. Til dæmis afgreiða í versl-
un eða hreinsa garnir í slátur-
húsi. Hér á landi hefur unga
fólkið ekki þetta breiða náms-
val, það fer í framhaldsskóla
oft frekar í bóknámið og síðan
í framhaldsnám eða út í at-
vinnulífið. Af þessum ástæð-
um megum við ekki stytta
framhaldsskólann, þó við
sleppum alveg umræðunni um
þroskann.

Ef unglingur er mjög óráð-
inn í hvaða námsleið skal
halda, er áhugi á bóknámi ef
til vill ekki mikill. Þá væri
mikið betra að hann færi í

eitthvað verknám, þó ekki
væri nema einn vetur og læra
til hagnýtra verka í frjálslegu
og öguðu umhverfi.

Síðan gæti hann skipt yfir í
annað nám eða haldið áfram
á verklegu brautinni. Fólk
með menntun á verklegu sviði
hefur yfirleitt góð laun fyrir
skapandi vinnu.

Duglegur námsmaður getur
alltaf farið í framhaldsnám,
burt séð frá hvaða námsbraut
hann velur í upphafi.

Það er oft sagt að það eigi
að vera skylda ríkisvaldsins,
að skapa starfsumhverfi  fyrir
atvinnulífið en láta það svo í
friði. Einn liður í þessu starfs-
umhverfi er stuðningur við
verknámið, án verknáms
þrífst ekki iðnaður og þjón-
usta. Atvinnulífið á að gefa
ríkisvaldinu stöðugan þrýst-
ing, um að verknám geti verið
öflugt í öllum fjölbrautarskól-
um landsins.

rekendur, beitið þrýstingi á
ríkisvaldið og skólayfirvöld,
að styðja við bakið á menntun
heima í héraði.

Guðmundur Einarsson.
Höfundur er kennari
við Menntaskólann á

Ísafirði og nýbakaður
kennslufræðingur.

Vandi fámennra skóla er,
að stundum eru einstaka
áfangar mjög fámennir, áfang-
ar sem eru hluti af heilstæðu
námi. Við þessar aðstæður
ættu skólarnir að geta sótt um
sérstaka fjárveitingu, til að
kenna þennan áfanga. Þetta
yrði hluti af byggðastefnu
stjórnvalda í menntamálum.
Nemendur í verknámi greiða
efnisgjald ásamt venjulegu
skólagjaldi,  bóknámsnem-
endur sem eru t.d. í líffræði
eða eðlisfræði greiða ekki
hliðstæð gjöld. Þarna er eitt-
hvað bogið við jafnræðisregl-
una, þó að verknám sé al-
mennt dýrara en bóknám. For-
eldrar, nemendur og atvinnu-

Sumardvalar-Sumardvalar-Sumardvalar-Sumardvalar-Sumardvalar-
styrkirstyrkirstyrkirstyrkirstyrkir

Styrktarfélag fatlaðra á Vestfjörðum aug-
lýsir sína árlegu sumardvalarstyrki til um-
sóknar. Veittir verða 15 styrkir, allt að 20
þúsund krónur hver.

Umsóknir sendist í pósthólf 288 á Ísafirði
fyrir 30. júní nk. ásamt staðfestingu á sumar-
dvöl.

Stjórnin.

bb.is
– dagblað
á netinu!
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Skólaslit Tónlistarskóla ÍsafjarðarSkólaslit Tónlistarskóla ÍsafjarðarSkólaslit Tónlistarskóla ÍsafjarðarSkólaslit Tónlistarskóla ÍsafjarðarSkólaslit Tónlistarskóla Ísafjarðar

Farsælt starf þráttFarsælt starf þráttFarsælt starf þráttFarsælt starf þráttFarsælt starf þrátt
fyrir langt verkfallfyrir langt verkfallfyrir langt verkfallfyrir langt verkfallfyrir langt verkfall
Skólaslit Tónlistarskóla

Ísafjarðar fóru fram með há-
tíðlegum hætti í Ísafjarðar-
kirkju á laugardag. Á skóla-
slitunum voru að venju flutt
vönduð tónlistaratriði og
ávörp og veitt voru verðlaun
og skírteini. Meðal þeirra sem
fram komu var hljómsveit
Tónlistarskólans og stúlkna-
kór skólans. Þá söng Þórunn
Arna Kristjánsdóttir nokkur
lög við undirleik Beötu Joó,
en Þórunn hlaut aðalverðlaun
skólans, veglega peningaupp-
hæð frá Hraðfrystihúsinu –
Gunnvöru, fyrir frábæran ár-
angur í tónlistarnámi.

Þær Sara Sturludóttir, sem
fékk verðlaun Ísfirðingafé-
lagsins fyrir mjög góðan

Frá skólaslitum Tónlistarskóla Ísafjarðar í Ísafjarðarkirkju á laugardag.

Þórunn Arna Kristjánsdóttir fékk aðalverðlaun skólans að
þessu sinni. Það er Kristinn Níelsson, aðstoðarsskólastjóri
sem afhendir henni verðlaunin.
námsárangur, og Hjördís Eva
Ólafsdóttir léku á píanó, en

Hjördís hefur lengi verið
kennari og nemandi við skól-

ann og er nú á í framhaldsnám
við Listaháskóla Íslands.

Á skólaslitunum greindi
Sigríður Ragnarsdóttir skóla-
stjóri frá starfi skólans, sem
var farsælt þrátt fyrir langt
verkfall kennara. Við lok
skólaársins námu 232 nem-
endur við skólann, þar af 175
á Ísafirði, 21 á Þingeyri, 13 á
Suðureyri, 14 á Flateyri og 9 í
Súðavík. Um 70 nemendur
luku stigsprófum á hljóðfæri

og í söng, allt upp í 7. stig. Þá
tóku fjölmargir nemendur
stigspróf í bóklegum greinum,
tónfræði, tónheyrn og hljóm-
fræði.

Við skólaslitin sagði Sigríð-
ur meðal annars að „markmið
góðs tónlistaruppeldis er
þannig ekki eingöngu að
kenna börnum nóturnar og að
spila á eitthvað hljóðfæri,
heldur ekki síður mannrækt í
besta skilningi þess orðs. Það

á að efla þroska, auka víðsýni
og trú á það sem fagurt er og
mannauðgandi. Hinu má þó
aldrei gleyma, að tónlistin
hefur fyrst og fremst gildi í
sjálfri sér sem upplifun og
nautn. Vonandi hefur okkur
tekist að opna hug og hjörtu
einhverra nemenda okkar fyrir
þeirri lífsuppsprettu sem tón-
listin er“.

Hjónin Marías Þ. Guðmundsson og Málfríður FinnsdóttirHjónin Marías Þ. Guðmundsson og Málfríður FinnsdóttirHjónin Marías Þ. Guðmundsson og Málfríður FinnsdóttirHjónin Marías Þ. Guðmundsson og Málfríður FinnsdóttirHjónin Marías Þ. Guðmundsson og Málfríður Finnsdóttir

Rausnarleg sjóðsstofnun íRausnarleg sjóðsstofnun íRausnarleg sjóðsstofnun íRausnarleg sjóðsstofnun íRausnarleg sjóðsstofnun í
minningu Jóns Sigurðssonarminningu Jóns Sigurðssonarminningu Jóns Sigurðssonarminningu Jóns Sigurðssonarminningu Jóns Sigurðssonar

Hjónin Marías Þ. Guðmundsson og Málfríður Finnsdóttir,
hafa lagt fram eina milljón króna í sjóð til að koma upp minn-
isvarða um Jón Sigurðsson, forseta frá Hrafnseyri við Arnar-
fjörð, á lóð Menntaskólans á Ísafirði. Gjöfin er í tilefni af átt-
ræðisafmæli Maríasar fyrr í þessum mánuði. Grunninn að
sjóði þessum lögðu hjónin 17. júní 1954, þegar tíu ár voru lið-
in frá stofnun lýðveldis á Íslandi. Með hinu rausnalega framlagi
að þessu sinni vilja þau „gera tilraun til að endurvekja þá
frómu ósk að Jóni Sigurðssyni, forseta, verði reist minnismerki
á Ísafirði“ eins og segir í gjafabréfinu.

Jón Sigurðsson var fyrst kjörinn þingmaður Ísfirðinga 13.
apríl 1844. Er vel við hæfi að velja minnisvarðanum stað á lóð

Menntaskólans á Ísafirði þar sem Jón Sigurðsson var fyrstur
Íslendinga til þess að koma á framfæri hugmynd að framhalds-
skóla fyrir hinar ýmsu starfsstéttir, í grein sem hann skrifaði
„Um skóla á Íslandi“ í Ný félagsrit árið 1942. Þá má til gaman
geta að langafi Málfríðar Finnsdóttur, Magnús Einarsson frá
Hvilft var kjörinn varaþingmaður Jóns árið 1844.

Í samráði við gefendur hefur verið skipuð undirbúnings- og
framkvæmdanefnd til að koma málinu í höfn. Nefndina skipa
Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari, Gunnar Jónsson, fyrrv.
umboðsmaður VÍS, Gunnlaugur Jónasson, bóksali, Jón Páll
Halldórsson, fyrrv. framkvæmdastjóri og Konráð Jakobsson,
fyrrv. framkvæmdastjóri.

Hjónin Marías Þ. Guðmundsson og Málfríður Finnsdóttir
ásamt Ólínu Þorvarðardóttur, skólameistara Menntaskólans
á Ísafirði.

Sturla Páll Sturluson skrifar

Ný skoðanakönnum um atvinnuNý skoðanakönnum um atvinnuNý skoðanakönnum um atvinnuNý skoðanakönnum um atvinnuNý skoðanakönnum um atvinnu
og byggðamál í Ísafjarðabæog byggðamál í Ísafjarðabæog byggðamál í Ísafjarðabæog byggðamál í Ísafjarðabæog byggðamál í Ísafjarðabæ

,,Meira en helmingur
Ísfirðinga eru ánægður,
eða mjög ánægðir með

byggðastefnuna...“Samkvæmt nýlegri skoð-
anakönnun voru 53% Ísfirð-
inga  ánægðir, eða mjög
ánægðir með kótakerfið og af-
leiðingar þess. Samkvæmt
sömu könnun voru einnig
53% Ísfirðinga ánægðir, eða
mjög ánægðir með byggða-
stefnu Valgerðar Sverrisdóttur
iðnaðarráðherra og hefur
stuðningur við stefnuna aukist
nokkuð frá fyrri könnunum.
Könnunin var gerð laugar-
daginn  24. maí og náði til
84,04%  allra kosningabærra
Ísfirðinga.

Já, svona og nákvæmlega
svona munu forsvarsmenn
ríkisstjórnarflokkana túlka
þau skilaboð sem Vestfirð-
ingar sendu þeim í sveitar-
stjórnarkosningunum  síðast-
liðinn laugardag.

Skilaboðin til ríkisstjórnar-
flokkana eru skýr. „Ísfirðingar

eru mjög ánægðir með það
sem þið eruð að gera, vinsam-
legast haldið áfram á sömu
braut. Davíð, bestu þakkir
fyrir stefnuna í byggða- og
sjávarútvegsmálum og Val-
gerður, þúsund kossar og
bestu þakkir fyrir stefnumörk-
unina í byggðamálum og
Orkubúsmálið.“

ParadísarheimtParadísarheimtParadísarheimtParadísarheimtParadísarheimt

Mikið verður nú gott að búa
í Ísafjarðarbæ þegar maður
sér hversu mikil sátt hefur
náðst um fiskveiðistjórnunar-
kerfið og byggðastefnu ríkis-
stjórnarflokkana. Til þessa
hefur nánast verið óbærilegt
að búa hér fyrir eilífu nöldri
og röfli út af kvótakerfinu,
málefnum Orkubús Vestfjarða
og „byggðastefnu“  Valgerðar
Sverrisdóttir, framsóknarráð-

herra.
Nú hefur hins vegar meiri-

hluti Ísfirðinga sagt skoðun
sína og lagt blessun sína yfir
öll þessi mál. Því er væntanleg
betri tíð með blóm í haga. Við
hin sem höfum verið að nöldra
og skammast yfir óréttlátu
kvótakerfi og eyðibyggða-
stefnu ríkisstjórnaflokkanna,
hljótum nú að draga okkur í
hlé og lúta þessari meirihluta
ákvörðun Ísfirðinga. Ég vill
því nota tækifærið og óska
nýbökuðum meirihluta  í bæj-
arstjórnar Ísafjarðarbæjar til
hamingju með kosninguna.
Þau munu væntalega fylkja
liði með bros á vör og storma
til Valhallar með þessi skýru
skilaboð frá Vestfirðingum.

Þar sem við Ísfirðingar höf-
um nú sýnt ríkisstjórn Davíðs
Oddssonar slíkan hlýhug í
verki, mun hann vonandi taka

við bænaskjölum okkar með
meiri hluttekningu en áður og
vonandi líta yfir, að minnsta
kosti fyrirsagnirnar, áður en
hann rennir þeim í gegnum
pappírstætarann. Þá getur Val-
gerður ekki lengur  hundsað
okkur þar sem framsóknar-
menn er nú komin með
HEILA TVO fulltrúa í bæjar-

stjórn. Hún mun því væntan-
lega venda sínu kvæði í kross
í byggðamálum og draga fram
gömlu Íslandskortin þar sem
Vestfjarðakjálkinn sést ennþá,
eða þá að hún teiknar Vest-

firðina aftur inn á nýja ríkis-
stjórnarkortið,  þ.e. ef hún nær
sér aftur á strik eftir veikindin.
Til hamingju Ísfirðingar!

Sturla Páll Sturluson.

Bólstrarar koma aftur!Bólstrarar koma aftur!Bólstrarar koma aftur!Bólstrarar koma aftur!Bólstrarar koma aftur!
Verðum á Húsgagnaloftinu á Ísafirði laugardaginn 9. júní frá kl.

10:00-13:00 og á Ísafirði dagana 7. til 9. júní.
Veitum faglega ráðgjöf og komum í hús ef óskað er.
Hringið í síma 892 1284 og 852 1284.

Hafsteinn.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:
Ertu sátt(ur) viðErtu sátt(ur) viðErtu sátt(ur) viðErtu sátt(ur) viðErtu sátt(ur) við
niðurstöðuniðurstöðuniðurstöðuniðurstöðuniðurstöðu
kosninganna íkosninganna íkosninganna íkosninganna íkosninganna í
þínu sveitar-þínu sveitar-þínu sveitar-þínu sveitar-þínu sveitar-
félagi?félagi?félagi?félagi?félagi?
Alls svöruðu 469.
Já sögðu 260 eða 55,44%
Nei sögðu 193 eða 41,15%
Hlutlausir voru
16 eða 3,41%

SjómannadagurinnSjómannadagurinnSjómannadagurinnSjómannadagurinnSjómannadagurinn
haldinn hátíðlegurhaldinn hátíðlegurhaldinn hátíðlegurhaldinn hátíðlegurhaldinn hátíðlegur
Hátíðarhöld vegna sjó-

mannadagsins voru haldin á
laugardag víðast hvar á Vest-
fjörðum. Á Ísafirði, sem og
annars staðar, voru hátíðar-
höld með hefðbundnu sniði.

Boðið var upp á kappróður,
karahlaup, keppni í netabæt-
ingu og slægingu og margt
fleira. Að sögn Jóhanns Ólaf-
sonar, eins skipuleggjenda
hátíðarhaldanna, tókst vel til
á Ísafirði, en þátttaka í keppn-
isgreinunum hefði þó mátt
vera betri.

Að kvöldi laugardags var
blásið til sjómannadansleikjar
í íþróttahúsinu á Torfnesi, en
dansleikur þessi er orðinn að
árlegum viðburði. Tónlistar-
skólinn á Ísafirði sá um hljóm-
flutning að þessu sinni og
stóðu nemendur og kennarar
skólans sig með stakri prýði.
„Ballið var alveg meiriháttar“,
sagði Jóhann Ólafson í sam-
tali við blaðið. „Margir voru
með harðsperrur daginn eftir,
svo mikið var dansað.“

Á sunnudag var gengið frá

Hnífsdalskapellu til kirkju-
garðs. Þá var haldin sjó-
mannadagsmessa í Ísafjarð-
arkirkju þar sem sjómennirnir
Reynir Torfason og Grétar
Þórðarson voru heiðraðir.
Einnig var haldið sjómanna-
dagsmót í golfi í Tungudal og
nýju húsi Björgunarfélags Ísa-
fjarðar gefið nafnið Guð-
mundarbúð. Meðfylgjandi
myndir af hátíðarhöldunum á
Ísafirði tók Þorsteinn Tómas-
son. Fleiri myndir munu birt-
ast í svipmyndum á bb.is

Þessi ungi piltur mátaði stólinn hjá Ómari Ellertssyni skipstjóra á Júlíusi Geirmundssyni
í siglingunni á laugardag.

Skipstjórarnir á Páli Pálssyni ÍS 102, Heimir Tryggvason og Páll Halldórsson skemmtu sér
vel á sjómannadagsballinu í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Dansinn stiginn í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Húsi Björgunarfélags Ísafjarðar var gefið nafnið
Guðmundarbúð við hátíðlega athöfn á sjómanna-
daginn.

Þessi hákarl sem var um borð í Júlíusi
Geirmundssyni vakti mikla athygli hjá
unga fólkinu.

Þorsteinn Jóhannesson yfirlæknir FSÍ
var mættur á bryggjuna ásamt syninum.

Hart var barist í koddaslagnum og lentu nokkrir
í köldum sjónum.

BB þyrfti að vera beittara í umfjöllun!BB þyrfti að vera beittara í umfjöllun!BB þyrfti að vera beittara í umfjöllun!BB þyrfti að vera beittara í umfjöllun!BB þyrfti að vera beittara í umfjöllun!
Það hefur vakið athygli með hverjum hætti frambjóðendur hafa brugðist við

kosningaúrslitum. Framsóknarmenn hafa eðli málsins fagnað á nokkrum stöðum,
svo sem í Kópavogi, Garðabæ og í Ísafjarðarbæ. Þar vann flokkurinn mann af Sam-
fylkingu að því er ætla má. Frjálslyndir og óháðir unnu kosningasigur í Reykjavík
og fögnuðu mjög. Sjálfstæðismenn þar voru nokkuð hnípnir meðan félagar þeirra í
Reykjanesbæ og Mosfellsbæ fögnuðu miklum sigri. Sjálfstæðismenn í Ísafjarðarbæ
töpuðu nokkru fylgi en unnu ótvíræðan varnarsigur undir forystu hins farsæla og úr-
ræðagóða bæjarstjóra Halldórs Halldórssonar. Enda náðu þeir saman aftur við ann-
an sigurvegarann á Ísafirði, Framsóknarflokkinn. Í Vesturbyggð
náðu sjálfstæðismenn og óháðir glæsilegum árangri og fengu
hreinan meirihluta. Í Bolungarvík varð glæislegt jafntefli en hlut-
kestið féll sjálfstæðismönnum þar í skaut. Þrátt fyrir undarlega
uppákomu varðandi grun og rannsóknir um meinta farsímanotkun listamanna er
sátu með kjörstjórn virðist allt þar að falla í ljúfa löð. Enda er það svo að staða flestra
sveitarfélaga er með þeim hætti að allir fulltrúar í sveitarstjórn verða að leggjast á eitt
til að ná árangri fyrir umbjóðendur sína.

Sem fyrr segir er eftirtektarvert að sjá viðbrögð sigurvegaranna. Árni Sigfússon
verðandi bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sem vann einhvern stærsta sigurinn í kosning-
unum í maí, hefur brugðist við af hógværð og lítillæti, þakkar öðrum og kjósendum
sigurinn. En því til viðbótar vill hann virkja alla bæjarfulltrúa til góðra verka líkt og
Bæjarmálafélagið í Bolungarvík lofaði þegar það tapaði hlutkestinu. Hinn sigurveg-

arinn í Ísafjarðarbæ var Frjálslyndi flokkurinn og óháðir. Forystumaður þeirra í
bænum, Magnús Reynir Guðmundsson, fyrrum varaþingmaður og keppinautur við
Gunnlaug Sigmundsson um þingsæti 1995, hefur leikið hlutverk hins sigraða að
kosningum loknum ef eitthvað er að marka það sem haft hefur verið eftir honum og
hann hefur sagt í Svæðisútvarpi Vestfjarða. Sem kunnugt er hafði Gunnlaugur þing-
sætið en vék svo fyrir Kristni H. Gunnarssyni fjórum árum síðar.

En Magnús Reynir er engan veginn óreyndur í pólitík. Hann er fyrrverandi bæjar-
ritari í Ísafjarðakaupstað, auk þess er áður var talið. Magnús Reynir hefur setið á

Alþingi og notið trausts Framsóknarflokksins sem varabæjarfull-
trúi á Ísafirði. Nú skammar hann BB fyrir samsvarandi skoðana-
könnun og Halldór Jónsson, er féll með A listanum nú, taldi fyrir
fjórum árum marktæka, þrátt fyrir hátt hlutfall óvissra. Magnús

Reynir komst inn nú, Halldór ekki. En stórmannlegt er það ekki og klár móðgun við
kjósendur að kenna svo BB um að þeir hafi ekki kosið hann. Voru þeir þá ólæsir sem
kusu Frjálslynda flokkinn og óháða eða hvað? Það er af sem áður var þegar Magnús
Reynir skammaði BB í 15 ára afmælisblaðinu 1999 fyrir að vera ekki nógu beitt í
umfjöllun um samfélagsmál. Hvað er að vera beittur ef ekki að fjalla um það er hæst
ber hverju sinni og leita viðbragða? Magnús Reynir varpaði ljósmyndara BB á dyr
og neitar að tala við BB. Væri honum ekki nær að skýra málið fyrir kjósendum sem
treystu Frjálsynda flokknum, því ekki er hann einn innanborðs.
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helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 8. júní kl. 16:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatökunni í Kanada.
Sunnudagur 9. júní kl. 16:50

Formúla 1: Bein útsending frá kappakstrinum í Kanada.
Sunnudagur 9. júní kl. 20:00

Landsleikur í handbolta: Ísland – Makedónía

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 5. júní kl. 06:10

HM í knattspyrnu: Rússland – Túnis
Miðvikudagur 5. júní kl. 08:45

HM í knattspyrnu: Bandaríkin – Portúgal

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðlæg átt, 8-13 m/s,
skýjað og dálítil rigning
suðvestan og vestantil, en
annars hægari vindur og
skýjað með köflum. Hiti
8-18 stig, hlýjast norð-
austanlands.
Horfur á föstudag:
Suðlæg átt, 8-13 m/s,
skýjað og dálítil rigning
suðvestan og vestantil, en
annars hægari vindur og
skýjað með köflum. Hiti
8-18 stig, hlýjast norð-
austanlands.
Horfur á laugardag:
Hæg suðlæg eða breyti-
leg átt og dálítil rigning
með köflum víða um land,
síst þó norðaustan og
austanlands. Hiti 6-16
stig, svalast við norður-
ströndina.
Horfur á sunnudag:
Hæg suðlæg eða breyti-
leg átt og dálítil rigning
með köflum víða um land,
síst þó norðaustan og
austanlands. Hiti 6-16
stig, svalast við norður-
ströndina.
Horfur á mánudag:
Hæg suðlæg eða breyti-
leg átt og dálítil rigning
með köflum víða um land,
síst þó norðaustan og
austanlands. Hiti 6-16
stig, svalast við norður-
ströndina.

Föstudagur 7. júní
17.00 Hálandahöfðinginn (5:8)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (89:90)
18.30 Falda myndavélin
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ævintýri Indiana Jones (1:22).
Myndaflokkur um Indiana Jones á yngri
árum. Í þessum þætti ræður hann morð-
gátu með hjálp Arabíu-Lárens og lendir
í klóm þrælasala í Norður-Afríku. e. Að-
alhlutverk: Corey Carrier, Sean Patrick
Flanery, George Hall og Ronny Coutt-
eure.
21.35 Þá var kátt í höllinni. (The Qu-
een’s Concerts) Upptaka frá tónleikum í
Buckingham-höll 3. júní. Meðal þeirra
sem fram koma eru Annie Lennox,
Aretha Franklin, Atomic Kitten, Brian
Adams. Blue, Brian Wilson, Corrs, Cliff
Richard, Elton John, Emma Bunton, Eric
Clapton, Joe Cocker, Paul McCartney,
Phil Collins, Ray Davies, S Club, Tom
Jones, Tony Bennett, Wycliffe og Will
Young.
00.35 Austrið. (East Is East) Bresk bíó-
mynd frá 1999 um pakistanska fjöl-
skyldu sem er að gliðna vegna þess að
börnin virða ekki gamlar hefðir. e. Að-
alhlutverk: Om Puri, Linda Bassett,
Jordan Routledge og Archie Panjabi.
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 8. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (90:90)
09.30 Maja (9:52)
09.37 Albertína ballerína (13:26)
09.45 Litlu skrímslin (48:52)
09.54 Kattalíf (6:6)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (12:40)
10.25 Pokémon (49:52)
11.10 Kastljósið
11.30 Hvernig sem viðrar (2:10)
12.00 Skjáleikurinn
16.20 Vélhjólasport
16.40 Táknmálsfréttir
16.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Kanada.
18.05 Forskot (15:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Silas frændi (2:6)
20.30 Yngissveinar. (Little Men) Bíó-
mynd frá 1997 byggð á sögu eftir Louisu
May Alcott um tvo götustráka sem lenda
saman í skóla. Annar er háttprýðin upp-
máluð en hinn klætur öllum illum látum.
Aðalhlutverk: Mariel Hemingway, Chris
Sarandon, Michael Caloz og Ben Cook.
22.05 Að hrökkva eða stökkva. (Drop
Zone) Spennumynd frá 1994 um baráttu
lögreglunnar við fallhlífabófa sem brjót-
ast inn á lögreglustöðvar og stela þaðan
gögnum um njósnara. Aðalhlutverk:
Wesley Snipes og Gary Busey.
23.45 Síðasti dansinn. (The Last Dan-
ce) Bíómynd frá 1996 um vináttu ungs
lögfræðings og konu sem bíður þess að
verða tekin af lífi. Aðalhlutverk: Sharon
Stone, Rob Morrow, Randy Quaid og
Peter Gallagher.
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 9. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin (2:20)
09.57 Andarteppa (11:26)
10.10 Gleymdu leikföngin (8:13)
10.23 Ungur uppfinningamaður
10.45 Svona erum við
11.00 Kastljósið
11.20 Hvernig sem viðrar (2:10)
11.45 Grill er best (2:2)
12.10 Timburmenn (1:8)
12.20 Á hestbaki (1:4)
12.45 Skjáleikurinn
15.40 Strákurinn í næsta húsi
15.55 Umhverfis jörðina
16.05 Finnur finnur upp (2:3)
16.40 Táknmálsfréttir
16.50 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Kanada.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið. Hitað upp fyrir leik
Íslendinga og Makedónínumanna sem
hefst kl. 20:00.
20.00 Landsleikur í handbolta. Bein
útsending frá seinni leik Íslendinga og
Makedóníumanna í undankeppni heims-
meistaramótsins.
21.35 Hálandahöfðinginn (11:11)
22.25 Örlög ráða. (Deja Vu) Bíómynd
frá 1997. Verslunareigandinn Dana í
Los Angeles og Englendingurinn Sean
verða ástfangin við fyrstu sýn, en Sean
er giftur og Dana að fara að gifta sig.
Aðalhlutverk: Stephen Dillane, Victoria
Foyt og Vanessa Redgrave.
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 7. júní
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Murphy Brown (e)
13.05 The Color of Courage
14.35 Andrea (e)
15.00 NBA Action
15.30 The Simpsons (21:21) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (e)
17.40 Neighbours
18.05 Friends (19:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The King and I. (Kóngurinn og
ég) Teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
Aðalsöguhetjan er Anna, breskur kennari
sem fer með son sinn til Austurlanda.
Hún fær kennslustarf við konungshirð
en hugmyndir hennar og aðferðir eru
gjörólíkar því sem fólkið á að venjast.
21.00 Smallville (9:22)
21.50 Idle Hands. (Laus höndin) Hroll-
vekja á léttum nótum. Anton er 17 ára
unglingur sem gerir fátt annað en að
slæpast og horfa á tónlistarmyndbönd í
sjónvarpinu. En að morgni hrekkjavök-
unnar fer hann á fætur og uppgötvar að
foreldrum hans hefur verið ráðinn bani.
Öllum venjulegum unglingum yrði þetta
mikið áfall en ekki Anton. Það skal þó
aldrei vera að hann beri ábyrgð á dauða
mömmu og pabba? Aðalhlutverk: Devon
Sawa, Seth Green, Elden Henson, Jessica
Alba.
23.25 End of Days. (Efsti dagur) Í þess-
um trylli er Arnold Schwarzenegger í
hlutverki fyrrverandi lögregluþjóns sem
þarf að verja heiminn fyrir sjálfum djöfl-
inum. Allt ráðabrugg djöfulsins virðist
snúast um eina konu sem Arnold þarf að
bjarga.  Aðalhlutverk: Arnold Schwarz-
enegger, Gabriel Byrne, Robin Tunney.
01.25 HM-Fjórir fjórir 2
02.25 Bright Shining Lie. (Glampandi
lygar) Sannsöguleg mynd byggð á met-
sölubók Neils Sheehans sem fékk Pulit-
zer-verðlaunin fyrir verk sitt. Þessi átak-
analega mynd gerist í Víetnam á árunum
1962 til 1972 og segir sögu bandaríska
hermannsins Johns Pauls Vanns sem naut
stríðsátaka mun meira en hins daglega
lífs. Aðalhlutverk: Bill Paxton, Amy
Madigan.
04.20 Ísland í dag
04.45 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 8. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Mouse Hunt. (Músaveiðar) Stór-
skemmtileg gamanmynd fyrir alla fjöl-
skylduna. Bræðurnir Ernie og Lars
Smuntz stíga ekki í vitið. Og þegar þeir
erfa hús í niðurníðslu gleðjast þeir ekkert
óskaplega. Brátt átta þeir sig þó á þeim
möguleikum sem húsið getur veitt þeim
og þeir sjá gróðann fyrir sér. En fyrst er
að losa húsið við eina íbúann, þrautseiga
mús sem sýnir bræðrunum í tvo heimana.
Aðalhlutverk: Nathan Lane, Lee Evans,
Vicki Lewis, Maury Chaykin.
11.50 Bold and the Beautiful
13.40 60 Minutes (e)
14.30 True Grit
16.35 Best í bítið
17.10 The Naked Chef (4:8) (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (14:24)
20.00 Friends (20:24)
20.30 The Replacements. (Varamenn)
Gamanmynd um háalvarlegt efni. Það
eru blikur á lofti í bandarísku íþróttalífi.
Leikmenn ruðningsliðanna í NFL-deild-
inni eru ósáttir við kjör sín og hafa boðað
verkfall. Eigendur liðanna eru harðir í
horn að taka og eru staðráðnir í að láta
íþróttastjörnurnar ekki komast upp með
neitt múður. Kannski sannast hér eins og
annars staðar að maður kemur í manns
stað.  Aðalhlutverk: Keanu Reeves, Gene
Hackman, Brooke Langton.
22.30 The Art of War. (Eins manns
stríð) Háspennumynd um útsendarann
Neil Shaw sem lendir í slæmum málum.
Hópur kínverskra flóttamanna finnst
látinn í gámi í New York og skömmu
síðar er sendiherra Kína hjá SÞ myrtur.
Böndin berast að Shaw sem veit að litla
hjálp er að fá hjá yfirmönnum hans í
bandaríska stjórnkerfinu. Öll sund virð-
ast lokuð en Shaw neitar að gefast upp.
Aðalhlutverk: Wesley Snipes, Anne Arch-
er, Maury Chaykin, Donald Sutherland.
00.25 HM-Fjórir fjórir 2
00.55 The Siege. (Umsátrið) Herlögum

er komið á í New York þegar múslímar
ráðast á borgina í kjölfar handtöku eins
helsta leiðtoga þeirra, Ahmeds bin Talals.
Átökin eru ekki einungis á milli múslím-
anna og hersins heldur einnig innan
hersins, FBI og CIA. Aðalhlutverk: Bruce
Willis, Denzel Washington, Annette
Benning.
02.45 Trespass. (Á bannsvæði) Hörku-
spennandi mynd þar sem Ice Cube og
Ice-T fara með hlutverk vondu karlanna.
Tveir slökkviliðsmenn komast yfir kort
sem bendir til að falinn fjársjóð sé að
finna í yfirgefinni verksmiðju. En það er
ekki eins auðvelt að komast yfir gullið
og þeir bjuggust við þar sem þeir lenda í
valdabaráttu götugengja.  Aðalhlutverk:
Bill Paxton, Ice T, William Sadler.
04.20 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 9. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.40 The Simpsons (9:21) (e)
12.00 Neighbours
13.55 Spaced (1:7) (e)
14.20 Mótorsport (e)
14.45 Making of Panic Room
15.00 Inspector Gadget. (Lási lögga)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna um
ævintýralegar persónur. Gadget er lög-
regluvarðstjóri sem kallar ekki allt ömmu
sína þegar glæpamenn eru annars vegar.
Hann hefur nú öðlast nýjan kraft í barátt-
unni við óþokkana sem ættu að halda sig
á mottunni. Sjónvarpsþættir um sam-
nefnda persónu nutu mikilla vinsælda á
árum áður. Aðalhlutverk: Matthew
Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher.
16.20 Sjálfstætt fólk (e)
16.45 Þorsteinn J. (1:12) (e)
17.15 Andrea (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max Bickford
20.20 Dirty Pictures. (Dónamyndir)
Sannsöguleg sjónvarpsmynd um söguleg
málaferli í Cincinnati í Bandaríkjunum.
Sýningarstjórinn Dennis Barrie var
ákærður fyrir að hafa sett upp sýningu á
ljósmyndum sem misbuðu fólki. Mynd-
irnar voru af kynferðislegum toga og úr
varð mikið hneyksli. Sitt sýndist hverju
enda er tjáningarfrelsið teygjanlegt hug-
tak. Aðalhlutverk: James Woods, Ann
Marin, Craig T. Nelson.
22.00 The Spying Game (1:4) (Njósnir)
Í kalda stríðinu gegndu leyniþjónustur
eins og CIA, MI6, KGB og Stasi lykil-
hlutverki í baráttunni gegn óvininum.
En hvað er það sem raunverulega gerðist
á bak við tjöldin og hvaða verk inntu
leyniþjónustumennirnir af hendi? Í þess-
um óvenjulega myndaflokki eru öll
leyndarmálin dregin fram í dagsljósið.
22.50 Red Corner. (Roðinn í austri)
Lögfræðingurinn Jack Moore er í við-
skiptaerindum í Kína þegar hann er
hnepptur í varðhald fyrir morð sem hann
framdi ekki. Hann heldur statt og stöðugt
fram sakleysi sínu fyrir daufum eyrum
en það er ljóst að innan tíðar verður
honum stillt upp fyrir framan aftökusveit.
Jack og lögfræðingur hans reyna að kom-
ast að því hver stóð á bak við morðið áð-
ur en það verður um seinan.  Aðalhlut-

verk: Richard Gere, Bai Ling, Byron
Mann.
00.50 HM-Fjórir fjórir 2
01.20 Cold Feet (6:6) (e)
02.10 Tónlistarmyndbönd

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Galdrasýningin á
Ströndum var opnuð fyrir
á helginni og verður hún
opin frá kl. 10-22 dag
hvern fram í september.
Þeir sem hafa áhuga á
sýningunni en komast
ekki til Hólmavíkur í bráð
geta í staðinn glöggvað
sig henni á alnetinu, en
vef sýningarinnar má
nálgast á vestfirdir.is/
galdrasyning. Þar er að
finna gagnlegar upplýs-
ingar af ýmsu tagi auk
þess sem gestir vefsins
geta tekið þátt í skemmti-
legri getraun um umfjöll-
unarefni hans og skráð
sig í Tilberaklúbbinn
svokallaða. Þar er og
hægt að festa kaup á
ýmsum varningi tengdum
Strandagaldri, s.s. bollum
og húfum með áprentuð-
um galdramerkjum. Lítið
inn á vefinn og þið verðið
margs fróðari um galdra-
menninguna á Ströndum.

Lennox
Lewis gegn
Mike Tyson
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Föstudagur 7. júní
06.10 HM 2002. Bein útsending frá leik
Svíþjóðar og Nígeríu í F-riðli.
08.45 HM 2002. Bein útsending frá leik
Spánar og Paragvæs í B-riðli.
11.15 HM 2002. Bein útsending frá leik
Argentínu og Englands í F-riðli.
13.40 Heklusport. Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis.
14.00 HM 2002. Útsending frá leik Sví-
þjóðar og Nígeríu í F-riðli.
16.00 HM 2002. Útsending frá leik Spán-
ar og Paragvæs í B-riðli.
18.00 HM 2002. Útsending frá leik Ar-
gentínu og Englands í F-riðli.
20.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
21.00 HM 2002.
23.00 Gillette-sportpakkinn
23.30 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.

og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
00.30 NBA-tilþrif
01.00 NBA. Bein útsending.
04.05 HM 2002. Útsending frá leik í B-
eða F-riðli.
06.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 8. júní
06.10 HM 2002. Bein útsending frá leik
Suður-Afríku og Slóveníu í B-riðli.
08.45 HM 2002. Bein útsending frá leik
Ítalíu og Króatíu í G-riðli.
11.15 HM 2002. Bein útsending frá leik
Brasilíu og Kína í C-riðli.
13.35 Gillette-sportpakkinn
14.00 HM 2002. Útsending frá leik
Suður-Afríku og Slóveníu í B-riðli.
16.00 HM 2002. Útsending frá leik Ítalíu
og Króatíu í G-riðli.
18.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
18.30 HM 2002. Útsending frá leik
Brasilíu og Kína í C-riðli.
20.30 MAD TV. Geggjaður grínþáttur
þar sem allir fá það óþvegið. Heiti þáttar-
ins dregur nafn sitt af samnefndu skop-
myndablaði sem notið hefur mikilla vin-
sælda.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Fermingarmessa sunnu-
daginn 9. júní kl. 14:00.

Fermd verða eftirtalin
börn: Benedikt Birkir

Hauksson, Skólagötu 8,
Birgitta Rós Guðbjarts-
dóttir, Fjarðarstræti 32,

Eggert Orri Hermannsson,
Sundstræti 26, Gunnar Atli

Gunnarsson, Sundstræti
34, Gunnar Jónsson,

Skógarbraut, Halla Björg
Ragnarsdóttir, Góuholti

14, Haukur Guðjónsson,
Urðarvegi 17 og Sigrún

Eva Sigurjónsdóttir,
Kjarrholti 2.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Guðbjartur Jónsson,

framkvæmdastjóri Fisk-
markaðar Flateyrar

svarar:
,,Fyrst og

fremst heim-
sæki ég ávallt
flateyri.com,

sem er síða
Fiskmarkaðar
Flateyrar. Þar
má finna afla-

tölur og upplýsingar um
alla aðstöðu við markað-
inn, en einnig birtast þar

fréttir, svipmyndir og
brandarar frá mannlífinu á
Flateyri. Ég er lítið í frétta-

síðunum en kíki stöku
sinnum á bb.is og visir.is

mér til gamans. Fiski
stofa.is er mér nauðsyn-

leg vegna vinnunnar og
sömuleiðis rsk.is og
spar.is. Þá er síðan

inyourpocket.com sér-
lega gagnleg fyrir þá sem
hafa hug á því að ferðast
um austandtjaldslöndin,

en þar getur maður fræðst
um hvað er skemmtilegt

að skoða og hvar best er
að gista í ákveðnum borg-
um og bæjum svo fátt eitt

sé nefnt. Einstaklega
áhugaverð síða fyrir ferða-
langa og aðra áhugasama

um þetta svæði.“

Miðvikudagur 5. júní kl. 11:15
HM í knattspyrnu: Þýskaland – Írland

Miðvikudagur 5. júní kl. 01:00
Úrslitakeppni NBA: Los Angeles Lakers – New Jersey Nets

Fimmtudagur 6. júní kl. 06:10
HM í knattspyrnu: Danmörk – Senegal

Fimmtudagur 6. júní kl. 08:45
HM í knattspyrnu: Kamerún – Sádí-Arabía

Fimmtudagur 6. júní kl. 11:15
HM í knattspyrnu: Frakkland – Úrúgvæ

Föstudagur 7. júní kl. 06:10
HM í knattspyrnu: Svíþjóð – Nígería

Föstudagur 7. júní kl. 08:45
HM í knattspyrnu: Spánn – Paragvæ

Föstudagur 7. júní kl. 11:15
HM í knattspyrnu: Argentína – England

Föstudagur 7. júní kl. 01:00
Úrslitakeppni NBA: Los Angeles Lakers – New Jersey Nets

Laugardagur 8. júní kl. 06:10
HM í knattspyrnu: Suður Afríka – Slóvenía

Laugardagur 8. júní kl. 08:45
HM í knattspyrnu: Ítalía – Króatía

Laugardagur 8. júní kl. 11:15
HM í knattspyrnu: Brasilía – Kína

Laugardagur 8. júní kl. 01:00
Hnefaleikar: Lennox Lewis – Mike Tyson

21.15 Dog Park. (Í hundana) Þessi róm-
antíska gamanmynd fjallar um nokkur
ungmenni og endalausa leit þeirra að
ástinni. Andy er í ástarsorg og til að bæta
gráu ofan á svart þarf hann að deila for-
ræðinu yfir hundinum með fyrrverandi
ástkonu sinni. Andy kynnist loks konu
sem hann kolfellur fyrir en hún beinir
allri sinni orku að hundinum sínum eftir
að síðasta samband hennar fór út um
þúfur.  Aðalhlutverk: Janeane Garofalo,
Luke Wilson, Natasha Henstridge, Bruce
McCullogh.
22.45 Hnefaleikar - Lennox Lewis. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Las Vegas
í Bandaríkjunum.
01.00 Hnefaleikar - Lennox Lewis.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Memphis í Bandaríkjunum. Á meðal
þeirra sem mætast eru þungavigtarkapp-
arnir Lennox Lewis, núverandi heims-
meistari, og Mike Tyson, fyrrverandi
heimsmeistari.
04.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
04.30 Saga HM. Rakin er saga heims-
meistarakeppninnar í knattspyrnu frá
1954 til 1990. Í þessum þætti er fylgst
með keppninni á Spáni árið 1982. Flestir
reiknuðu með sigri Brasilíumanna en
það voru Ítalir sem stálu senunni.
06.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 9. júní
06.10 HM 2002. Bein útsending frá leik
Mexíkós og Ekvadors í G-riðli.
08.45 HM 2002. Bein útsending frá leik
Kostaríku og Tyrklands í C-riðli.
11.15 HM 2002. Bein útsending frá leik
Japans og Rússlands í H-riðli.
13.35 Heimsfótbolti með West Union
14.00 HM 2002. Útsending frá leik
Mexíkós og Ekvadors í G-riðli.
16.00 HM 2002. Útsending frá leik
Kostaríku og Tyrklands í C-riðli.
18.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
18.30 HM 2002. Útsending frá leik
Japans og Rússlands í H-riðli.
20.30 Golfmót í Bandaríkjunum
21.30 Hnefaleikar - Lennox Lewis. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Memphis
í Bandaríkjunum sem fór fram sl. nótt. Á
meðal þeirra sem mættust voru þunga-
vigtarkapparnir Lennox Lewis, núver-
andi heimsmeistari, og Mike Tyson, fyrr-
verandi heimsmeistari.
23.30 NBA. Bein útsending.
02.30 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn.
03.00 HM 2002. Útsending frá leik
Mexíkós og Ekvadors í G-riðli.
05.00 Brazil´s Qualification to the (2:2)
(Leið Brasilíu á HM) Brasilíumenn þykja
jafnan sigurstranglegir á HM. Þeir ætla
sér stóra hluti í Kóreu og Japan í sumar
en miðað við frammistöðu þeirra í und-
ankeppninni verður á brattann að sækja.
06.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 7. júní
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond (e)
18.30 Yes, Dear(e)
19:00 Powerplay (e)
19.30 Powerplay(e)
20:00 Jackass
20.30 Tom Green
21.00 Traders - Nýtt
22.00 Djúpa laugin
23:00 Will & Grace (e)
23.30 According to Jim (e)
00.00 Law & Order SVU (e)
00.50 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is

 Laugardagur 8. júní
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Jay Leno (e)
17.30 Fólk (e)

18.30 Dateline (e)
19.30 Two Guys and Girl (e)
20.00 Powerplay
21:00 Klassíski klukkutíminn
22:00 Total Recall
22.50   Ladies Man (e)
23.20 Profiler (e)
00.10 Tvöfaldur Jay Leno (e)
02.20 Muzik.is

Sunnudagur 9. júní
15.00   Jay Leno (e)
16.00   48 Hours (e)
17.00   Innlit - Útlit (e)
18.30 Sledge Hammer (e)
19.00 Jackass(e)
19.30 Yes,dear (e)
20:00 Ladies Man. Stöðugt er verið að
trufla Jimmy og hann heimtar að enginn
trufli hann frá 9 til 5. En hann verður
ákaflega einmana fyrir vikið.
20.30 Will & Grace
21.0 The Practice
21.45 Dateline(e)
22.30 Survivor IV (e)
23.15   Traders (e)
00.00    Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

bb.is
– dagblað
á netinu!

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Skíðafélags Ísfirðinga verður

haldinn á Hótel Ísafirði, 5. hæð, föstudaginn
14. júní nk. kl. 20:00.

Stjórnin.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík
– leiguhúsnæði– leiguhúsnæði– leiguhúsnæði– leiguhúsnæði– leiguhúsnæði

Leitað er að vönduðu og rúmgóðu hús-
næði til leigu, ótímabundið fyrir 5 manna
fjölskyldu í Bolungarvík.

Æskilegt er að bílgeymsla fylgi. Þarf að
vera laust fljótlega.

Upplýsingar gefur Björn Jóhannesson,
hdl. í síma 456 4577.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Gunnar ogGunnar ogGunnar ogGunnar ogGunnar og
Felix skemmtaFelix skemmtaFelix skemmtaFelix skemmtaFelix skemmta

Leikararnir og skemmti-
kraftarnir Gunnar Helgason og
Felix Bergsson halda barna-
skemmtun í Edinborgarhúsinu
á fimmtudag.

Gunnar og Felix eru fyrir
löngu orðnir landsþekktir,
einna helst fyrir þeirra framlag
í Stundinni okkar. Þá hafa þeir
gefið út nokkrar barnaplötur
og myndbandaspólur. Ferð
þeirra félaga um landið er farin
í samstarfi við Landsbanka Ís-
lands.

Tvær sýningar verða í Edin-
borgarhúsinu, önnur klukkan
fimm, en hin klukkan hálf sjö.
Miðaverð er 1.000 krónur.
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SnæugSnæugSnæugSnæugSnæugla heimsótti áhöfn Júlíusar Geirmundssonar ÍS 270la heimsótti áhöfn Júlíusar Geirmundssonar ÍS 270la heimsótti áhöfn Júlíusar Geirmundssonar ÍS 270la heimsótti áhöfn Júlíusar Geirmundssonar ÍS 270la heimsótti áhöfn Júlíusar Geirmundssonar ÍS 270

Vistuð í sjúkraklefa ogVistuð í sjúkraklefa ogVistuð í sjúkraklefa ogVistuð í sjúkraklefa ogVistuð í sjúkraklefa og
fóðruð á nautalundumfóðruð á nautalundumfóðruð á nautalundumfóðruð á nautalundumfóðruð á nautalundum

Óvæntan gest bar að garði
áhafnarinnar á Júlíusi Geir-
mundssyni á föstudag í síð-
ustu viku. Skipverjar voru að
veiðum á svokölluðu Hamp-
iðjutorgi, um 90 sjómílur vest-
ur af Látrabjargi, þegar snæ-
ugla settist á skipið.

Að sögn Þóris Hálfdánar-
sonar, vélstjóra á Júlíusi Geir-
mundssyni, var uglan hálf-
dauð, en hresstist fljótlega eft-
ir að skipverjar höfðu sprautað
upp í hana vatnssopa. Eftir
það var hún vistuð í sjúkra-
klefa skipsins og fóðruð á
nautalundum sem henni líkaði
vel.

Júlíus kom í land á laugar-
dag og síðar þann dag var
gerð tilraun til að sleppa snæ-
uglunni. Tilraunin, sem var

gerð við skíðaskálann í Selja-
landsdal, heppnaðist með
ágætum. Fuglinn flaug strax
upp í fjall og settist á stein í
hlíðinni.

Að sögn Þorleifs Eiríksson-
ar hjá Náttúrustofu Vestfjarða,
er snæugla ekki reglulegur
varpfugl á Íslandi. Nokkuð er
síðan menn urðu varir við
hreiður snæuglunnar, en það
gerðist síðast í Mývatnssveit.
Aftur á móti sést fuglinn nokk-
uð reglulega hér á landi. „Snæ-
uglan sem settist á Júllann
kemur nærri því örugglega frá
Grænlandi“, segir Þorleifur.
Aðspurður segist hann bjart-
sýnn á að snæuglunni takist
að finna sér mat og að hún
komist á endanum heim til
Grænlands.

Skipverjarnir Þórir Hálfdánarson og Kristinn Hermannsson
sleppa snæuglunni við skíðaskálann á Seljalandsdal.

Þórir Hálfdánarson, vélstjóri á Júlíusi Geirmundssyni ÍS
með snæugluna um borð í skipinu.

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

AuglýstAuglýstAuglýstAuglýstAuglýst
eftir sveit-eftir sveit-eftir sveit-eftir sveit-eftir sveit-
arstjóraarstjóraarstjóraarstjóraarstjóra

Ákveðið hefur verið að
auglýsa starf sveitarstjóra
Súðavíkurhrepps laust til
umsóknar.

Að sögn Friðgerðar
Baldvinsdóttur, sveitar-
stjóra, verður það gert að
loknum fyrsta fundi ný-
kjörinnar hreppsnefndar.

Síðasti fundur núver-
andi hreppsnefndar verður
haldinn stuttu áður en ný
hreppsnefnd kemur sam-
an. Nýja hreppsnefnd
Súðavíkurhrepps skipa
Sigurdís Samúelsdóttir og
Albert Heiðarsson af T-
lista ungs fólks, og Frið-
gerður Baldvinsdóttir, Jón
Grétar Kristjánsson og
Salvar Baldursson eru í
meirihluta fyrir hönd H-
listans.

Á föstudag fóru lög-
reglumenn frá Ísafirði og
Bolungarvík með sérþjálf-
aðan fíkniefnaleitarhund
til Patreksfjarðar. Ætlunin
var að vera lögreglunni á
Patreksfirði innan handar
við fíkniefnaeftirlit í um-
dæminu, en þegar til kom
gafst ekki tilefni til sér-
stakra afskipta af mönnum
á suðursvæði Vestfjarða.

Heimleið lögreglu-
mannanna varð hins vegar
viðburðarík, því á leið
þeirra norður yfir Hrafns-
eyrarheiði höfðu þeir af-
skipti af þremur mönnum
á þrítugsaldri og fundu hjá
þeim 15 grömm af ætluðu
hassi, 18 grömm af ætluðu
amfetamíni og 2 grömm
af ætluðu kókaíni.

Mennirnir voru á leið
frá Reykjavík til Ísafjarð-
ar. Voru þeir færðir í fanga-
hús á áfangastað en hefur
nú verið sleppt. Mennirnir
gengust við að eiga efnin
og hafa ætlað þau til eigin
neyslu.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Teknir meðTeknir meðTeknir meðTeknir meðTeknir með
fíkniefnifíkniefnifíkniefnifíkniefnifíkniefni

Fjölmenningarsetrið á Vestfjörðum í ÞróunarsetrinuFjölmenningarsetrið á Vestfjörðum í ÞróunarsetrinuFjölmenningarsetrið á Vestfjörðum í ÞróunarsetrinuFjölmenningarsetrið á Vestfjörðum í ÞróunarsetrinuFjölmenningarsetrið á Vestfjörðum í Þróunarsetrinu

Opnar símsvörunar-Opnar símsvörunar-Opnar símsvörunar-Opnar símsvörunar-Opnar símsvörunar-
þjónustu á landsvísuþjónustu á landsvísuþjónustu á landsvísuþjónustu á landsvísuþjónustu á landsvísu

Fjölmenningarsetrið á Vest-
fjörðum opnar símsvörunar-
þjónustu fyrir fólk af erlend-
um uppruna kl. 16 fimmtu-
daginn 6. júní í samstarfi við
Rauða kross Íslands. Sigrún
Árnadóttir, framkvæmdastjóri
Rauða kross Íslands og Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar munu flytja

ávarp við opnunina auk þess
sem þær Dragana Zastavnik-
ovic frá fyrrum Júgóslavíu og
Barbara Gunnlaugsson frá
Póllandi segja frá þjónust-
unni.

Til að byrja með verður
boðið upp á símsvörunarþjón-
ustu á pólsku í síma 470 4708
og á serbnesku og króatísku í

síma 470 4709. Boðið verður
upp á símsvörunarþjónustu á
fleiri tungumálum síðar. Við
opnunina verður boðið upp á
léttar kaffiveitingar að hætti
Pólverja, Serba og Króata.

Allir eru velkomnir á opn-
unina sem fram fer í Fjöl-
menningarsetrinu að Árna-
götu 2-4 á Ísafirði.

Fjölmenningarsetrið er til
húsa að Árnagötu 2-4 á Ísa-
firði.


