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Héraðsdómur Vestfjarða

Aðalmeðferð í brottkastsmáli Bjarma BA
Aðalmeðferð í máli gegn
útgerð og skipstjóra Bjarma
BA á Tálknafirði hófst í Héraðsdómi Vestfjarða í síðustu
viku.
Ríkislögreglustjóri höfðaði málið fyrir brot gegn lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, með því að
ákærði Níels Ársælsson, sem
skipstjóri á Bjarma BA 326,
„hirti ekki, landaði ekki né
lét vega allan afla skipsins í
samræmi við það sem lög
áskilja, í tveimur veiðiferðum þess út af Vestfjörðum
laugardaginn 3. nóvember
og sunnudaginn 4. nóvember
2001 sem landað var í Flateyrarhöfn að veiðiferðunum
loknum þar sem áhöfn þess
henti að minnsta kosti 53
þorskum af afla skipsins
aftur í hafið skömmu eftir
veiði þeirra“, eins og segir í
ákærunni.
Réttarhöldum var síðan

Ráðstefnan „Vestfirðir, aflstöð íslenskrar sögu“

Á þriðja tug sérfræðinga mættu til leiks
Níels A. Ársælsson (t.h.) og
verjandi hans, Hilmar Ingimundarson hrl., ráða ráðum sínum við dyr Héraðsdóms Vestfjarða.
frestað til 27.júní þar sem
enn átti eftir að yfirheyra
nokkur vitni.
halfdan@bb.is

Ráðstefna undir heitinu
„Vestfirðir, aflstöð íslenskrar
sögu“ var haldin í húsakynnum Menntaskólans á Ísafirði
um helgina. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, setti ráðstefnuna á sal skólans á föstudagskvöld. Síðar
um kvöldið var tekið á móti
gestum í Turn- og Tjöruhús-

unum í Neðstakaupstað þar
sem Jón Páll Halldórsson, formaður Sögufélags Ísfirðinga,
hélt tölu um félagið sem er
fimmtíu ára um þessar mundir.
Hátt í þrjátíu sérfræðingar
héldu erindi á ráðstefnunni.
Þeirra á meðal voru Jón Þ. Þór
sagnfræðingur, Torfi H. Tulinius miðaldafræðingur, Björn

Teitsson, fyrrverandi skólameistari Menntaskólans á Ísafirði og Ólína Þorvarðardóttir,
núverandi skólameistari.
Menn virðast almennt sammála um að ráðstefnan hafi
tekist eins og best verður á
kosið. Nánar má lesa um málið
á innsíðum blaðsins.
– halfdan@bb.is

Húseignirnar í Bræðratungu í Tungudal við Ísafjörð

Hæsta tilboð tæpar 34 milljónir
Tilboð í húseignir Bræðratungu, sambýlis og hæfingarstöðvar fatlaðra í Tungudal á
Ísafirði, voru opnuð hjá Ríkiskaupum fyrir síðustu helgi.
Alls bárust sjö tilboð og var
það hæsta frá Lárusi Einarssyni í Mosfellsbæ upp á kr.
33.878.000. Samtals eru byggingarnar rúmlega eitt þúsund
fermetrar og brunabótamat
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þeirra er um 110 miljónir.
Ríkiskaup skila niðurstöðum útboðsins til félagsmálaráðuneytisins. Að sögn Þórs
G. Þórarinssonar hjá fjölskylduskrifstofu ráðuneytisins
verður farið yfir málið á næstu
dögum og ákvarðanir um
samninga teknar í framhaldi
af því.
kristinn@bb.is

1

Bræðratunga.

18.4.2017, 11:15

ÚTGÁFAN
ISSN 1670 - 021X
Útgefandi:

H-prent ehf.
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður
Sími 456 4560,
Fax 456 4564

Ritstjóri:

Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is

Blaðamenn:

Kristinn Hermannsson
sími 863 1623
kristinn@bb.is
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson
sími 863 7655
hafldan@bb.is

Ritstjóri netútgáfu:

Hlynur Þór Magnússon
sími 892 2240
hlynur@bb.is

Veðrið lék við Ísfirðinga á þjóðhátíðardaginn
Fjölmenni safnaðist saman
á Eyrartúni á Ísafirði til að
taka þátt í hátíðahöldum 17.
júní. Ekki spillti gleðinni að
veður var með allra besta móti
og fólk því léttklætt í bænum
ekki síður en léttlynt. Inga. S.
Ólafsdóttir, formaður menningarmálanefndar Ísafjarðarbæjar, setti hátíðina en síðan
söng Sunnukórinn nokkur lög.
Herdís Anna Jónasdóttir, tónlistarkona og nýbakaður dux
scholae frá Menntaskólanum
á Ísafirði, flutti ávarp fjallkonunnar og Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar flutti hátíðarræðu.
Fram eftir degi var boðið
upp á fjölbreytt skemmtiatriði

og ýmsa leiki fyrir yngri kynslóðina. Meðal annars sýndu
ungir dansarar listir sínar og
vöktu tilþrif þeirra athygli hátíðargesta.
Opnun Safnahússins á Eyrartúni gerði þennan þjóðhátíðardag óvenju svipmikinn á Ísafirði enda mikill áfangi fyrir
menningarlíf í Ísafjarðarbæ
sem á Vestfjörðum öllum. Um
kvöldið var dansað í Neðstakaupstað við undirleik hljómsveitapilta af yngri skólanum
– Unaðsdals, BMX og Apolló.
Viðburðir á þjóðhátíðardaginn hófust óvenjusnemma að
þessu sinni en kl. hálftíu um
morguninn hópaðist fólk niður
á Sundahöfn til að taka þátt í

Sunnukórinn á Ísafirði flutti nokkur lög við hátíðarathöfnina á Eyrartúni.
dorgveiði undir stjórn Guð- Skömmu síðar var lagt upp í leiðsögn Sigurðar Péturssonar
jóns M. Þorsteinssonar. sögurölt um Ísafjörð undir sagnfræðings. –kristinn@bb.is

Ljósmyndari:

Halldór Sveinbjörnsson
sími 894 6125,
halldor@bb.is

Ábyrgðarmenn:

Sigurjón J. Sigurðsson og
Halldór Sveinbjörnsson

Umboðsaðilar BB:

Eftirtaldir aðilar sjá um
dreifingu á blaðinu á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar: Bolungarvík:
Sólveig Sigurðardóttir,
Hlíðarstræti 3, sími 456
7305. Súðavík: Sólveig
Gísladóttir, Arnarflöt 7, sími
456 4106. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson,
Aðalgötu 20, sími 898
6328. Flateyri: Gunnhildur
Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi
12a, sími 456 7752.
Þingeyri: Anna Signý
Magnúsdóttir, Hlíðargötu
14, sími 456 8233.
Sölustaðir á Ísafirði:
Hamraborg, Hafnarstræti
Hamraborg
7, sími 456 3166. Flugbarinn
barinn, Ísafjarðarflugvelli,
sími 456 4772. Bónus
Bónus,
Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. Bókhlaðan
Bókhlaðan, Hafnarstræti 2, sími 456 3123.
Bensínstöðin
Bensínstöðin, Hafnarstræti,
sími 456 3574. Samkaup
Samkaup,,
Hafnarstræti 9-13, sími 456
5460. Krílið
Krílið, Sindragata 6,
sími 456 3556.
Lausasöluverð er kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð
er kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.
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Hljómsveitin Unaðsdalur tók lagið í Neðstakaupstað.

Grillararnir höfðu í nógu að snúast.

Fjallkonan flytur ávarp sitt á Eyrartúni. Að baki henni er Sunnukórinn á Ísafirði.

Upphafskvóti á rækju í Ísafjarðardjúpi verður 700 tonn

Rækjustofninn í Djúpinu sá minnsti í 16 ár
Samkvæmt stofnmati Hafrannsóknastofnunar er rækjustofninn í Ísafjarðardjúpi nú
sá minnsti í 16 ár. Stofnunin
leggur til að upphafsafli á

næsta fiskveiðiári verði 700
tonn. Tillögur um hámarksafla
á vertíðinni allri verða eins og
endranær kynntar að loknum
hefðbundnum haustkönnun-

um.
Í ástandsskýrslu stofnunarinnar segir að þessi lægð stafi
sennilega mest af aukinni
þorskgengd veturna frá 1996/

97 til 2002/03. Afli hafi líka
verið nokkuð sveiflukenndur
eða um 2.000 til 2.800 tonn á
árunum 1990 til 1996 en aðeins um 1.000 tonn undan-

farna vetur. Á síðustu vertíð
var kvendýravísitalan sú lægsta frá upphafi og rækja á
fyrsta ári áberandi.
– halfdan@bb.is

RITSTJÓRNARGREIN

Safnahús Ísafjarðar

Enginn dagur hefði verið betur til þess fallinn að opna Safnahús Ísafjarðar en þjóðhátíðardagurinn. Með tilkomu Safnahússins Eyrartúni eru bókasafn bæjarins, héraðsskjalasafnið og ljósmyndasafnið, sem allt fram til þessa hafa búið við þröngan kost,
komin í glæsilegt framtíðarhúsnæði. Með því er Listasafni Ísafjarðar einnig búin viðeigandi umgjörð. Nú gefst almenningi kostur á að njóta verka í eigu safnsins, sem hingað
til hafa að mestu mátt hírast í geymslum. Í Safnahúsinu mun nemendum vaxandi skólabæjar gefast kostur á að nýta sér góðan bókakost og þá mun hugsað fyrir aðstöðu til
rannsókna fyrir þá sem vinna að verkefnum sem tengjast Vestfjörðum.
Ekki er ofmælt að Safnahúsið, sem Guðjón heitinn Samúelsson teiknaði sem sjúkrahús
og byggt var árið 1925, er með fallegri húsum, sem augum gefur að líta. Nú þegar búið
er að koma húsinu í upprunalegt útlit er ánægjulegt að þegar skuli vera farið að huga að
frágangi lóðarinnar í kringum það. Vel er að við það verk skuli litið til tillögu Guðjóns
að skipulagi á Eyrartúni, frá þeim tíma er hann teiknaði húsið, þótt eflaust kunni svo að
þykja að hún henti ekki með öllu nú á tímum.
Við skipulag lóðarinnar þarf að ganga út frá því að þarna verði unnt að standa vel að
útihátíðahöldum líkt og á þjóðhátíðardegi og afmæli bæjarins, svo dæmi séu tekin.
„Sjúkrahússtúnið“, eins og lóðin hefur verið kölluð til þessa, hefur áunnið sér þann sess

meðal bæjarbúa að á þessum stað vilja bæjarbúar áfram koma saman til útihátíðahalda.
Við frágang lóðarinnar verður því að fara saman hagnýt notkun og augnayndi, þar sem
Safnahúsið og umhverfi þess verður óhjákvæmilega sá hluti bæjarins, sem fyrst að
marki fangar ferðalanginn, sem til bæjarins kemur.
Um leið og Safnahúsið er tekið í notkun verður ekki hjá því komist að hugsað sé til
Byggðasafnsins, sem verið hefur bak við lás og slá á Sundlaugarloftinu um árabil.
Næsta verkefni bæjaryfirvalda í safnamálum hlýtur að miða að því að byggja yfir
Byggðasafnið í Neðstakaupstað. Útlit þeirrar byggingar verður að miðast við það að hún
falli vel að þeirri eldri tíma húsaþyrpingu, sem þar er til staðar og er einstök hér á landi.
Vel hefur tekist til með Safnahúsið Eyrartúni. Engum blöðum er um það að fletta, að
þegar fram líða stundir á Safnahúsið eftir að vera lyftistöng fyrir bæjarfélagið ef
möguleikarnir sem þar hafa opnast verða nýttir.
En meðal annarra orða – er ekki pláss í Safnahúsinu fyrir líkanið af bænum, eins og
hann var þegar hann öðlaðist kaupstaðarréttindi 1866, á meðan Byggðasafnið er lokað?
Er ekki ástæðulaust að láta þessa merku heimild um upphaf kaupstaðarins rykfalla frekar en orðið er?
s.h.
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Safnahúsið Eyrartúni á Ísafirði opnað við hátíðlega athöfn

Mikilvægt skref til lifandi varðveislu
á einu glæsilegasta húsi landsins
Safnahúsið Eyrartúni á Ísafirði, eða gamla sjúkrahúsið
eins og það hefur verið kallað
í daglegu tali, var opnað við
hátíðlega athöfn á þjóðhátíðardaginn 17. júní, að viðstöddu
fjölmenni. Í húsinu verður ný
aðstaða bókasafns, héraðsskjalasafns, ljósmyndasafns
og listasafns. Það var Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra sem opnaði húsið formlega ásamt Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar.
Í húsinu eru einnig tvær
minningarstofur, Vilmundarstofa til minningar um Vilmund Jónsson landlækni og
Hagalínsstofa til minningar
um Guðmund Gíslason Hagalín rithöfund. Þeir störfuðu
báðir lengi á Ísafirði og tóku
ekki síður virkan þátt í bæjarmálum og ýmsum öðrum samfélagsmálum á þeim tíma en
þeim greinum sem titlar þeirra
segja til um. Húsið var opið
almenningi kl. 15-18 á þjóðhátíðardaginn og var húsfyllir
nánast allan tímann.
„Með endurbyggingu Gamla sjúkrahússins á Eyrartúni
sem safnahúss er bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar að stíga mikilvægt skref til lifandi varðveislu á einu glæsilegasta húsi
landsins. Húsið er varðveitt í
sinni upprunalegu mynd að
utan og herbergjaskipan er að
mestu óbreytt hið innra en að-

gengi aukið og bætt með nútímatækni. Varðveislan er lifandi vegna þess að sú starfsemi sem fer fram í safnahúsinu laðar til sín fjölda fólks á
hverjum degi auk starfsmanna
hússins,“ segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í ávarpi í sérstöku
kynningarblaði sem gefið var
út í tilefni af vígslu hússins.
Þar segir Halldór einnig:
„Húsið er glæsileg umgjörð
utan um bókasafn, héraðsskjalasafn, ljósmyndasafn og
listasafn. Endurgerð safnahússins á Eyrartúni hefur verið
kostnaðarsöm fyrir bæjarsjóð
Ísafjarðarbæjar en með samningi við ríkisstjórn Íslands
vorið 2003 er húsið skilgreint
sem eitt af þremur menningarhúsum Ísafjarðarbæjar. Þannig
eykst hlutverk hússins sem alhliða menningarhúss, ekki
bara fyrir íbúa Ísafjarðarbæjar
heldur með sérstaka áherslu á
Vestfirðinga alla. Samningur
um menningarhús léttir einnig
á Ísafjarðarbæ við að koma
húsinu í það glæsilega ástand
sem það er í dag.“
Ítarleg frásögn af söfnunum
í Safnahúsinu Eyrartúni er á
fréttavefnum bb.is 17. júní
undir fyrirsögninni „Safnahúsið Eyrartúni á Ísafirði
(gamla sjúkrahúsið). Þá munu
fjölmargar ljósmyndir frá opnunardeginum birtast á svipmyndum á bb.is í vikunni.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Inga S. Ólafsdóttir, formaður menningarmálanefndar Ísafjarðarbæjar
og Sturla Böðvarsson, samgönguráðhera við opnun safnahússins.

Jóhann Hinriksson bókavörður með lykilinn að Safnahúsinu.

Sigríður Ragnarsdóttir skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar
og Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, safnfræðingur voru á meðal
gesta í opnunarhófinu.

Fjölmenni var viðstatt formlega opnun Safnahússins.

Hinn aldni heiðursmaður Jóhann Júlíusson, fyrrum skipstjóri og útgerðarmaður á Ísafirði var ánægður með húsið.

Gestir á opnunarhátíðinni hlýða á Jónas Tómasson tónskáld.
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Pílagrímsferð á slóðir amerískra lúðuveiðimanna í Dýrafirði

Fann leiði afabróður
síns í Sandakirkjugarði
Þingeyri við Dýrafjörð og
Gloucester á austurströnd
Bandaríkjanna tengjast á
nokkuð sérstakan máta. Á
ofanverðri 19. öld var Þingeyri
dvalarstaður fjölmargra
bandarískra skonnortusjómanna sem gerðu út á lúðu
við Íslandsstrendur. Vera
þeirra þar hafði geysimikil
áhrif á íbúa Dýrafjarðar og
nágrennis. Segja má að reynsla
Dýrfirðinga af amerísku sjómönnunum hafi gefið forsmekkinn af því sem síðar átti
eftir að koma annars staðar á
landinu.
Þeir Jóhann Diego í Kópavogi og John Morris frá
Massachusetts í Bandaríkjunum eiga það sameiginlegt að
vera báðir komnir af lúðuveiðimönnum frá Gloucester
sem sigldu hingað til „lands
miðnætursólarinnar”. Þeir
gerðu svo út frá Þingeyri þar
sem kaupmaðurinn Gram var
konsúll þeirra.
Afi Johns Morris var einn
af mörgum doríumönnunum
er veiddu lúðu á þessum slóðum fyrir meira en hundrað árum. Afabróðir Johns, sem
einnig var doríumaður, drukknaði hér við Íslandsstrendur
og er hann grafinn í Sandakirkjugarði í Dýrafirði. Jóhann
Diego er aftur á móti kominn
af John Duguo, fengsælum
skipstjóra á skonnortunni
Concord. Hann var nefndur
ýmsum nöfnum og virðist sem
hvergi hér á landi hafi ratast á
rétt. Það er svo í lok þriðja
áratugar síðustu aldar að sonur
og barnabörn hans fara að
nefna sig Diego.

Tilganginum náð
Þeir John og Jóhann komu
fyrir skemmstu í nokkurs konar pílagrímsferð vestur á firði.
Eitt fyrsta verk þeirra var að
leita uppi gröf afabróður Johns
að Söndum. „Okkur var sagt
að búið væri að rústa öllum
legsteinum í kirkjugarðinum

og erfitt yrði að finna gröfina“,
segir John.
„Þetta fór þó á annan veg,
við fundum legsteininn og
hann var óskemmdur. Þetta var
mjög spennandi fyrir mig og
ég varð fyrir miklum hughrifum. Mér stukku tár. Við höfum
farið nokkuð víða í þessari
ferð, til dæmis upp á Sandafell
í Dýrafirði. Við ætluðum að
keyra upp á Bolafjall við Bolungarvík en vegurinn var lokaður svo að við fórum til
Skálavíkur í staðinn. Tilgangur ferðar okkar var að kynnast
umhverfinu og fá að upplifa
það frá eigin hendi og það er
óhætt að segja að það hafi
tekist.“

Mikil og fjölbreytt þjónusta
Það sem helst sameinar
John og Jóhann er áhugi þeirra
á samskiptum Dýrfirðinga og
bandarísku lúðusjómannanna,
þessu litla broti af Íslandssögunni sem hafði svo mikil áhrif
í Dýrafirði og víðar á Vestfjörðum. Báðir eru þeir að
vinna heimildavinnu og
hyggja á útgáfu ritverka er
byggja á veiðum Ameríkumannanna og ýmsu er þeim
tengdist.
Á sínum tíma fylgdu sjómönnunum nokkur efnisleg
gæði til Dýrafjarðar. Mörg
skipin komu hálfmönnuð til
landsins og gátu heimamenn
komist í góð pláss. Sjómennirnir höfðu mikil áhrif á bæjarlífið, þeir höfðu meira á milli
handanna en flestir heimamenn og skjótt byggðist upp á
Þingeyri allnokkur þjónusta
við þessa menn.
Vertshús var starfrækt í bænum strax á níunda áratug nítjándu aldar. Meira að segja
nefndist það Hótel Niagara til
að höfða frekar hinum útlendu
sjómönnum. Að vísu virtist
vertinn ekki ætla að verða ríkur
af þeim rekstri og til stóð að

selja hótelið ofan af honum
eftir sumarvertíðina árið 1888.
Þá var rekin verslun á Þingeyri
og breyttist staðurinn hratt í
myndarlegt þorp með iðandi
mannlífi og fjölbreyttri þjónustu.

Mikil byrði
Heimamenn urðu fyrir
miklum og afdrifaríkum áhrifum af amerísku sjómönnunum. Fárra örlög breyttust þó
eins mikið og Ingibjargar
Bjarnadóttur í Nýjabæ, langömmu Jóhanns Diego, sem
eignaðist þrjú börn með þremur amerískum sjómönnum.
Húsfólk stóð illa fjárhagslega
og ekki bætti úr að raða niður
börnum og það í lausaleik.
„Fjárhagslega hafði þetta
mikil áhrif og þurftu foreldrar
Ingibjargar stundum að segja
sig á hreppinn að einhverju
leyti. Þá stóð til að flytja fjölskylduna hreppaflutningum
en hún átti ekki sveitfesti í
Dýrafirði. Það var þó hætt við
það enda gat fjölskyldan að
mestu framfleytt sér sjálf en
hún fékk til þess frændstyrk
frá ættmennum er máttu sín”,
segir Jóhann.

Rótlausir menn
á þrítugsaldri
Við lúðuveiðarnar sigldu
Ameríkumennirnir skonnortunum út á miðin fyrir Vestfjörðum og víðar við landið
og lögðu þeim við akkerisfestar. Átta eða tíu doríur með
tveimur mönnum í hverri reru
út frá skonnortunni og frá þeim
lögðu þeir lóðirnar. „Þeir
Bandaríkjamenn sem störfuðu
á þessum skipum voru yfirleitt
á þrítugsaldri, ókvæntir og tilbúnir að vera lengi að heiman“, segir John.
„Í Gloucester bjuggu þessir
menn í verbúðum, áttu ekki
hús og voru svolítið rótlausir.
Menn voru í fyrstu ráðnir sem
sjómenn á doríu. Ef þeir stóðu

Valdimar H. Gíslason sagnfræðingur (tv) og John Morris við legstein afabróðurs þess síðarnefnda í Dýrafirði.

Birkir sigraði á golfmóti Sjóvár-Almennra

Meira atvinnuleysi
meðal ungs fólks

Klæðning ehf. átti
lægsta boð í Djúpveg

Birkir Halldór Sverrisson (GÍ) sigraði á árlegu golfmóti
Sjóvár-Almennra á Syðridalsvelli í Bolungarvík. Birkir
lék 18 holurnar á 79 höggum en Bjarni Pétursson (GBO)
og Chatchai Phothtya (GGL) komu næstir á 85 höggum.
Í punktakeppni sigraði Chatchai Phothtya í karlaflokki á
39 punktum, Birkir Halldór Sverrisson varð í öðru sæti
með 38 punkta og Jóhann Þór Ævarsson (GBO) þriðji
með 34 punkta. Í kvennaflokki sigraði Þorbjörg Harðardóttir (GKJ) með 31 punkt en Kristinn Gauti Einarsson
(GBO) sigraði í unglingaflokki á 31 punkti. – kristinn@bb.is

Atvinnuleysi á Vestfjörðum virðist hafa aukist nokkuð á
síðustu vikum. Telja má líklegt að útrás skólafólks á
vinnumarkaðinn skipti þar miklu. Atvinnulausir á Vestfjörðum, að Reykhólahreppi undanskildum, voru 107
fyrir síðustu helgi. Þar eru konur í miklum meirihluta
eða 66 talsins. Fyrir mánuði voru atvinnulausir á svæðinu 87 og hefur atvinnulausum á aldrinum 16-25 ára
fjölgað úr 27 í 44 á einum mánuði. Á Ísafirði og Suðureyri eru atvinnulausir færri en fyrir mánuði en á öðrum
stöðum eru þeir nú jafnmargir eða fleiri. – halfdan@bb.is

Klæðning ehf. í Kópavogi átti lægsta boð í nýbyggingu
31,5 km kafla Djúpvegar frá Kleifum í Skötufirði að
Hesti í Hestfirði. Kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar var
tæpar 426 milljónir króna en tilboð Klæðningar var
rúmar 328 milljónir króna eða 77,1% af kostnaðaráætlun. Fjögur tilboð bárust. Boð Íslenskra aðalverktaka hf.
í Reykjavík var 86,6% af kostnaðaráætlun og boð Kubbs
ehf. á Ísafirði 98,7% af kostnaðaráætlun. Langhæsta
boðið átti Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf. á Selfossi eða 124,1% af kostnaðaráætlun. – kristinn@bb.is
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sig vel fengu þeir stundum
stöðuhækkun og gátu þá oft
orðið skipstjórar í afleysingum. Að lokum gátu menn jafnvel fengið yfirráð yfir eigin
skipi og þannig var það í tilfelli
langafa Jóhanns. Mjög ungur
var hann orðinn skipstjóri og
átti skonnortuna Concord sem
hann sigldi hingað flest árin
frá 1884 til 1897.“

Ætlar fljótlega
til Gloucester
Eins og áður sagði gætti
lengst af misskilnings með
nafn langafa Jóhanns og hefur
ættin öll borið nafnið Diego.
„Ég komst ekki að því fyrr en
í hitteðfyrra að langafi minn
hét John Duguo. Við höfðum
lengi reynt að finna ættingja í
Bandaríkjunum en ekki orðið
ágengt þar sem við gengum
ekki út frá réttu nafni.
Eftir að ég komst að því að
rétt nafn var Duguo hvatti konan mín mig til að leita að ættingjum í gegnum internetið.
Ég gerði það og komst þannig
í samband við frænda minn
sem býr á Gloucestersvæðinu
í Massachusetts. Ég hef ekki
ennþá farið þangað á heimaslóðir langafa míns en ég ætla
að gera það fljótlega.“

Ákaflega áhugavert sögubrot
„Ég hef líka verið að safna
upplýsingum um Ingibjörgu,
langömmu mína, og fjölskyldu hennar. Ég veit að fjölskyldan átti sveitfesti í Eyjahreppi en þau voru fædd og
bjuggu á Barðaströnd áður en
þau komu til Dýrafjarðar.
Okkur John finnst þetta litla
brot af sögunni ákaflega
áhugavert og við höfum, ásamt
fleirum, verið að vinna að því
að læra eins mikið og hægt er
um þetta fólk. Það eru ekki
margir sem vita af því hversu
mikil áhrif þessir sjómenn
höfðu og menn mættu endilega kynna sér þessi mál betur.“
Því skal bætt hér við, að
Valdimar H. Gíslason, bóndi
og sagnfræðingur á Mýrum í
Dýrafirði, fjallaði í meistaraprófsritgerð sinni við Háskóla
Íslands, sem hann lauk á síðasta ári, um amerísku lúðuveiðimennina við Vestfirði.
Útdráttur úr ritgerð Valdimars
birtist í 21. tölublaði Bæjarins
besta hinn 28. maí síðastliðinn. Þar er meðal annars fjallað
rækilega um John Duogo skipstjóra á Concord og um
„ástandsárin“ í Dýrafirði undir
lok 19. aldar.
– halfdan@bb.is

Byggðastofnun átti um áramót hlutafé í 13 félögum á Vestfjörðum

Fimm styrkir til vestfirskra verkefna 2002
– auk 48,5 milljón króna hlutafjár sem lagt var inn í vestfirsk fyrirtæki

Byggðastofnun greiddi út á
liðnu ári fimm styrki til verkefna á Vestfjörðum, samtals
3,8 milljónir króna, auk rekstrarframlags til Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf. að fjárhæð rúmar 18 milljónir króna.
Á árinu lagði stofnunin hlutafé
inn í fimm félög á Vestfjörðum, samtals að fjárhæð 48,5
millj. króna. Um síðustu áramót átti Byggðastofnun hlutabréf í þrettán félögum á Vestfjörðum. Þar af átti stofnunin
hlutabréf í Fiskvinnslunni
Fjölni hf. á Þingeyri að nafnverði 100 millj. króna, Bakka-

vík hf. í Bolungarvík að nafnverði liðlega 31 millj. króna
og Sindrabergi ehf. á Ísafirði
að nafnvirði 30 millj. króna.
Þetta kemur fram í nýútkominni ársskýrslu Byggðastofnunar fyrir árið 2002.
Á síðasta ári greiddi
Byggðastofnun út styrki til eftirtalinna aðila á Vestfjörðum:
Rætur, áhugahópur um
menningarfjölbreytni, fékk
300 þúsund krónur vegna
Þjóðahátíðar á Vestfjörðum.
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
fékk hálfa milljón króna vegna
Náttúrugripasafns Bolungar-

víkur. Leið ehf. í Bolungarvík
fékk eina milljón króna til undirbúningsvinnu vegna vegarlagningar milli Hólmavíkur og
Gilsfjarðar. Ásbjörn Þorgilsson hótelrekandi í Djúpavík
og Jón Halldórsson bifreiðastjóri á Hólmavík fengu eina
milljón hvor vegna vetrarsamgangna.
Hlutafé sem Byggðastofnun
lagði inn í félög á Vestfjörðum
á árinu 2002 skiptist þannig:
Fjarvinnslan Suðureyri ehf. kr.
3.000.000. Netagerð Vestfjarða hf. á Ísafirði kr.
7.000.000. Sindraberg ehf. á

Ísafirði kr. 30.000.000. VoiceEra á Íslandi ehf. í Bolungarvík kr. 6.000.000. Sumarbyggð í Súðavík kr. 2.500.000.
Um síðustu áramót átti
Byggðastofnun hlutafé í eftirtöldum félögum á Vestfjörðum
(nafnverð og eignarhluti):
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf. kr. 1.200.000 (20%).
Bakkavík hf. í Bolungarvík
kr. 31.097.000 (19,77%).
Eignarhaldsfélag Vestfjarða
hf. kr. 3.438.000 (33,97%).
Fiskvinnslan Fjölnir hf. á
Þingeyri kr. 100.000.000
(20%). Fiskvinnslan Drangur

Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins kom til Ísafjarðar á sunnudag

Farþegar Clipper Adventurer komu víða við
Bandaríska skemmtiferðaskipið Clipper Adventurer kom víða við á
norðanverðum Vestfjörðum
á sunnudag. Snemma
morguns fóru farþegar þess
í gönguferð um Hornvík
þar sem heimskautarefur
gladdi augu ferðamannanna. Næst lá leiðin til
Ísafjarðar þar sem leikhópurinn Morrinn tók á móti
fólkinu. Morraliðar klæddust þjóðlegum klæðum og
dreifðu bæklingum til
ferðamannanna á meðan
Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir lék á harmonikku. Þegar ferþegar
Clipper Adventurer höfðu
fylgst með leikurunum
syngja og dansa í Neðstakaupstað, sigldi skipið inn
Ísafjarðardjúp. Komið var

Örbylgjusamband fyrir
internetið í Súðavík
Tölvuþjónustan Snerpa hefur byrjað sölu á internettengingum í gegnum örbylgju í Súðavík. Fyrir eru
örbylgjutengingar á Suðureyri,
Flateyri, Hólmavík og í Bolungarvík
og eru áskrifendur nú komnir yfir
hundraðið. „Síðustu þrjár vikur
höfðu þrír útvaldir Súðvíkingar haft
örbylgjutengingar til reynslu. Þetta hefur gefist vel og
við erum núna byrjaðir að selja inn á kerfið“, segir Jón
Arnar Gestsson, markaðsstjóri Snerpu. – halfdan@bb.is

Harmonikkuleikur gladdi farþega skipsins.
við í eyjunni Vigur og grillað
vík. Frá Djúpi fór Clipper
í Kaldalóni. Um kvöldið
Adventurer að Rauðasandi
skoðaði fólkið hina fornu þar sem til stóð að taka land
verbúð Ósvör við Bolungaráður en haldið var áfram

suður eftir ströndinni. Skipið
er væntanlegt aftur til Ísafjarðar strax á föstudag, en
samtíða því verður portú-
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galska skemmtiferðaskipið
Funchal.
– halfdan@bb.is

Vefur Siglingadaga Styrkir vegna sérverk2003 opnaður
efna atvinnulausra
Bæjarsjóður Ísafjarðar og Sæfari, félag sjóíþróttamanna, standa sem kunnugt er fyrir Siglingadögum, tíu
daga hátíð í tengslum við sjó og sjóíþróttir. Siglingadagarnir verða 18.-27 júlí og eru nú haldnir í fjórða sinn.
Hátíðin fer fram á Ísafirði, í Önundarfirði, í Ísafjarðardjúpi og í Jökulfjörðum. Dagskrá Siglingadaga er tilbúin
og hefur vefur hátíðarinnar verið opnaður. Meðal annars
er dagskráin kynnt þar og tekið við skráningum í keppnisgreinar. Magnús Hávarðarson, tölvu- og kerfisfræðingur hjá Netheimum hannaði vefinn. – hlynur@bb.is

Atvinnuleysistryggingasjóður hefur samþykkt að veita
Ísafjarðarbæ styrki til að ráða fimm starfsmenn í þrjá
mánuði vegna sérverkefna. Styrkirnar eru veittir til að
ráða fólk af atvinnuleysisskrá og greiðir sjóðurinn hluta
launanna. Til endurbóta á tjaldsvæðinu í Tungudal á Ísafirði hlýtur Ísafjarðarbær styrk sem nemur tveimur
starfsmönnum í þrjá mánuði og til merkinga á gönguleiðum hlýtur bærinn styrk fyrir þrjá starfsmenn í jafnlangan tíma. Sjóðurinn hafnaði umsókn um að ráða í
þrjá mánuði staðardagskrárfulltrúa. – kristinn@bb.is
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hf. á Drangsnesi kr. 2.762.000
(21,76%). Fjarvinnslan Suðureyri ehf. kr. 300.000 (27,03%).
Hótel Ísafjörður hf. kr. 12.
400.000 (20,31%). Netagerð
Vestfjarða ehf. á Ísafirði kr.
7.000.000 (19,72%). Sindraberg ehf. á Ísafirði kr.
30.000.000 (24%). Snerpa ehf.
á Ísafirði kr. 750.000 (21,
43%). Sumarbyggð ehf. í
Súðavík kr. 2.500.000 (23,
36%). VoiceEra ehf. í Bolungarvík kr. 400.000 (20%). Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum
kr.
7.919.000
(32,16%). – hlynur@bb.is

18.4.2017, 11:15

5

Sælkerar vikunnar
eru Sigrún Óskarsdóttir og
Önundur Pálsson á Flateyri

Þrír léttir sumarréttir frá Flateyri
Hér eru þrjár einfaldar og góðar uppskriftir sem eiga sérstaklega vel við yfir sumartímann. Skinkupaté hentar vel
sem smáréttur t.d. í garðveisluna, aðalrétturinn nýtir ferskt
hráefni úr hafinu í kringum okkur en perurnar í eftirréttinum
gefa suðrænan blæ.

Skinkupaté
300 g góð skinka
150 g lint smjör
100 g nýrifinn Parmigiano ostur
¼ tsk marjoram
¼ tsk paprikuduft
nýmalaður pipar
salt eftir þörfum
Allt hráefnið er maukað í matvinnsluvél, smakkað til og
kryddað með pipar og e.t.v. örlitlu salti. Ef maukið er þykkt
má þynna það ögn með rjóma eða hvítvíni. Sett í skál og kælt
vel. Berið fram með ristuðum snittum.

Skötuselur með plómusósu
Skötuselurinn er skorinn í bita og steiktur á pönnu í
ólívuolíu. Kryddið með salti og pipar.
Rauðvínssósa frá Toro er matreidd samkvæmt leiðbeining-

um á pakka en síðan er Plum Sauce frá Blue dragon bætt út
í og smakkað til eftir smekk hvers og eins.
Berið fram með brauði, salati og kartöflum ef vill.

Perur með After eight og rjóma
Perurnar eru afhýddar, skornar í helminga og raðað í
eldfast mót. Að sjálfsögðu má nota niðursoðnar perur í
réttinn en okkur þykja þær fersku betri. After eight súkkulaðinu er raðað ofan á perurnar og rétturinn bakaður í ofni
þar til súkkulaðið er orðið vel bráðið. Berið fram strax með
þeyttum rjóma.
Eftir matinn er svo tilvalið að setjast niður með kaffibolla
og dást að veðurblíðunni.
Við höfum ákveðið að skora á Maríu Hrönn Valberg kennara
og Björn R. Gunnarsson vélstjóra á Flateyri. Gangi ykkur
vel!

maður vikunnar
Ætlaði að
verða ýtustjóri og
slökkviliðsmaður
Nafn: Bergmann Ólafsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Ísafirði 13.01.1947.
Atvinna: Framkvæmdastjóri og sölumaður hjá Bílatanga ehf. á Ísafirði.
Fjölskylda: Eiginkonan heitir Ardís Gunnlaugsdóttir
og við eigum tvo syni, Kristján Viðar og Eyþór Ólaf.
Helstu áhugamál: Barnabörnin og fjölskyldan.
Bifreið: Toyota LandCruiser.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Lexus RX300.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Ýtustjóri og slökkviliðsmaður.
Uppáhalds matur? Holusteikt lambalæri.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Soðinn
smokkfiskur.
Uppáhalds drykkur? Mjólk og te.
Uppáhalds tónlist? Er alæta á tónlist. Hlusta á allt
nema rapp og þungarokk.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Kimi Räikkönen hjá McLaren og Christian da Matta hjá Toyota.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Formúla 1.
Uppáhalds vefsíðan? mbl.is, bb.is og formula.is.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Touch með
Dustin Hoffman.
Fallegasti staður hérlendis? Fljótavík.
Fallegasti staður erlendis? Capri á Ítalíu.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Sjónvarpstækið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Leika
við Palla Stull og Gunnar Arnórs og vera með gufugenginu.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óheiðarleiki.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Ósköp lítið.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar fólk og jafnvel skyldmenni heilsa mér og ég
man ekki hver það er..
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Það er lítið hægt að gera á einum degi en
ég myndi leggja til að malbika alla eyrina og bæta þá
gangstíga sem eftir er að klára.
Lífsmottó? Vera ég sjálfur og hafa gaman af lífinu.

Útboð
Gunnar Friðriksson kemur með Egil Halldórsson SH til hafnar í Bolungarvík.

Björgunarbáturinn Gunnar Friðriksson á Ísafirði

Dró bilaðan hundrað tonna
bát til hafnar í Bolungarvík
Hjartalæknir
Davíð Ó. Arnar hjartalæknir verður með
móttöku á Heilsugæslustöðinni á Ísafirði
dagana 24.-27. júní nk.
Tímapantanir eru í síma 450 4500 frá kl.
08:00 til 16:00.
6
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Björgunarbáturinn
Gunnar Friðriksson á Ísafirði kom til Bolungarvíkur
um níuleytið á föstudagsmorgun með snurvoðarbátinn Egil Halldórsson
SH-2 í togi. Egill Halldórsson sem er 100 tonna
stálbátur frá Ólafsvík var
á reki vegna bilunar í gír
um 10 mílur út af Rit.
Áhöfn björgunarbátsins
lagði af stað um klukkan
þrjú um nóttina. „Þetta
gekk ágætlega, við drógum
bátinn á svona sex mílna
ferð“, segir Pálmi Stefáns-

son, skipstjóri á Gunnari
Friðrikssyni. „Það var
aldrei nein hætta á ferðum.
Þeir hefðu getað látið reka
í nokkuð langan tíma“,
sagði Pálmi.

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

18.4.2017, 11:15

Byggðasafn Vestfjarða óskar eftir tilboðum í jarðvegsskipti, grunnlagnir, undirstöður, grunneinangrun og grunnplötu fyrir
700m² nýbyggingu sem hýsa á sýningarsal
og geymslur fyrir byggðasafnið í Neðstakaupstað á Ísafirði.
Helstu magntölur eru: Jarðvinna, 1200m³,
mót, 310m², bendistál 2.500 kg., steinsteypa 109m³, einangrun 735m², grunnlagnir 250 m.
Verktaki getur áætlað að hefja framkvæmdir í lok 33 viku (um 15. ágúst). Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 24. október 2003.
Tilboð skulu hafa borist á skrifstofu Tækniþjónustu Vestfjarða hf., Aðalstræti 26, Ísafirði, eigi síðar en föstudaginn 4. júlí 2003,
kl. 11:00 og verða þau þá opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Útboðsgögn veru afhent á sama stað
gegn 5.000.- króna skilatryggingu.
Byggðasafn Vestfjarða.
Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Sólskinsganga leikskólabarna á Ísafirði og í Hnífsdal
Börn á leikskólunum Sólborg, Eyrarskjóli og
Bakkaskjóli komu saman
við minnismerki sjómanna
á föstudagsmorgun og
gengu fylktu liði að Silfurtorgi. „Við köllum þetta
sólskinsgöngu“, segir Jóna
Lind Karlsdóttir, leikskólastjóri á Eyrarskjóli. „Þetta
var alltaf árvisst, en hefur
legið niðri í nokkurn tíma.
Á torginu sungu börnin
saman lög sem við höfum
verið að æfa. Ruth
Tryggvason í Gamla bakaríinu kom út og gaf börn-

Ruth Tryggvason færir börnunum kringlur.
unum kringlur og við endEyrarskjóli.“
uðum síðan með grillveislu á
halfdan@bb.is

Kylfingurinn Auðunn Einarsson frá Ísafirði

Leikur á móti Justin
Rose á Canon mótinu
Kylfingurinn Auðunn Einarsson frá Ísafirði sigraði
opna Canon mótið á Urriðavatnsvelli í Garðabæ á laugardag og tryggði sér þar með
þátttökurétt, á móti hinum
heimsfrægu kylfingum Justin Rose og Peter Baker, á
lokuðu móti sem leikið verður 22. júlí.
Auðunn lék mótið á 69
höggum og var því þremur

undir pari en næstu þrír kylfingar fóru brautin á 70 höggum. Margir af sterkustu kylfingum landsins tóku þátt og
m.a. sló Auðunn þeim Birgi
Leifi Hafþórssyni, Davíð
Heiðari Bragasyni og Ottó
Sigurðssyni ref fyrir rass að
þessu sinni. Auðunn var að
mestu frá keppni í fyrrasumar
vegna bakmeiðsla.
„Nú er maður á fullu að

kenna og að koma sér í gang
á keppnissviðinu. Það er
nokkuð sérstakt við þennan
sigur að ég fékk splunkunýtt
golfsett í hendurnar daginn
fyrir mótið sem kunningi
minn hafði sérpantað á netinu. Ég einfaldlega treysti á
kylfurnar og lét vaða. Það
gekk, akkúrat þegar maður
þurfti á því að halda“, sagði
Auðunn. – kristinn@bb.is

Seiði sett í kví í Seyðisfirði á mánudag. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Sex þúsund þorskseiði frá Háafelli á Nauteyri

Flutt í sjókvíar
HG í Seyðisfirði
Um sex þúsund þorskseiði
voru á mánudag flutt frá fiskeldisstöðinni Háafelli á Nauteyri innst í Ísafjarðardjúpi í
sjókvíar í Seyðisfirði við Djúp.
Er þetta hluti af þeim um

það bil 30.000 seiðum sem
starfsmenn HraðfrystihússinsGunnvarar hf. áætla að setja í
kvíar í sumar. Seiðin voru flutt
með bátnum Val ÍS en þau
vega að meðaltali um 170 gr.
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Flest voru seiðin veidd síðasta
haust en sum þeirra voru fengin úr Grindavík. Vilja menn
meina að aldrei hafi svo mörg
seiði verið flutt í einu á Íslandi.
halfdan@bb.is
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Jóhann Sigurjónsson og Sigurður Hafsteinn Markússon.

Gæti svo farið að sjórinn verði litaður fjólublár
– rætt við tvo unga ísfirska námsmenn sem vinna að rannsóknum á sjávarmengun vegna frárennslis frá þéttbýli
Umhverfismál verða mikilvægari með hverju
árinu sem líður. Fastlega má búast við því að
neysluþjóðfélag eins og okkar þurfi í stöðugt
ríkari mæli að sinna þessum málaflokki og
finna betri og hagkvæmari lausnir á þeim
vandamálum sem geta skapast. Kröfur verða
sífellt meiri og ítrekað setja alþjóðastofnanir
nýjar og strangari reglur um það hvernig haga
megi losun sorps og skolps, svo dæmi sé tekið.
Alls staðar í heiminum er unnið að nýjum
lausnum. Í Bolungarvík vinna tveir ungir háskólanemar frá Ísafirði að rannsóknum á getu
sjávarins til að taka við frárennsli frá þéttbýlisstöðum. Þeir Sigurður Hafsteinn Markússon og
Jóhann Sigurjónsson vonast til þess að áður en
sumarið er á enda verði þeir komnir með vísi
að hentugu ferli til að kanna hvert frárennslismengun fer og hversu lengi vottur af henni
getur fundist í sjó við mismunandi aðstæður.
Báðir nema þeir við Háskóla Íslands. Sigurður
lærir efnafræði en Jóhann leggur stund á umhverfis- og byggingaverkfræði.
8
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Hluti af stærri heild
Verkefnið vinna þeir félagar
fyrir Náttúrustofu Vestfjarða í
Bolungarvík og er það hluti af
stærri heild. „Náttúrustofur
víðs vegar um landið unnu
fyrir skömmu skýrslu um
ástand frárennslismála við sjö
þéttbýlisstaði umhverfis landið“, segir Jóhann.
„Okkar aðkoma að þessu er
hugsuð sem viðbót við þessa
skýrslu og einnig sem hluti af
stærri rannsókn sem unnin er
í samstarfi við aðila í Noregi
og Færeyjum. Með notkun
svokallaðra ferilefna getum
við vonandi sannað, eða svo
gott sem, að niðurstöðurnar
sem tíundaðar voru í skýrslunni eigi við rök að styðjast.“

Aðstæður allt aðrar
en á meginlandinu
Eins og áður sagði eru ítrek-

að settar nýjar reglur um umhverfismál, sem stundum eiga
ekki alls staðar við. „Reglugerð frá Evrópusambandinu
segir að þéttbýli af ákveðinni
stærð verði að byggja skolphreinsistöð með ákveðinni afkastagetu. Samkvæmt þessari
reglugerð þyrftu mörg sveitarfélög á Vestfjörðum og víðar á
landsbyggðinni að ráðast í gífurlega kostnaðasamar framkvæmdir til að uppfylla skyldur sínar“, segir Sigurður.
„Það er tilfinning margra
að staðlarnir séu einungis miðaðir við þorp í miðri Evrópu
þar sem skolp er jafnvel losað
í ár. Aðstæður eru allt aðrar
við strendur Íslands. Okkur
grunar, þó að við göngum að
sjálfsögðu ekki út frá því við
upphaf rannsóknanna, að það
sé eiginlega tilgangslaust að
reisa skolphreinsistöðvar í
þéttbýli á Vestfjörðum. Það
gæti verið að menn væru að
reyna að draga úr mengun sem

er ekki til staðar því viðtakinn
er svo öflugur“, segir Jóhann.

Þarf að leita
hagkvæmari lausna
Þeir Sigurður og Jóhann
taka skýrt fram að þeir hvetji
alls ekki til þess að umhverfismál sem þessi verði hundsuð.
„Við teljum til að mynda að
það sé ekkert endilega sniðugt
að veita skolpinu beint í bæjarhöfnina eins og víða er gert.
Það er af og frá“, segir Sigurður.
„Það mætti aftur á móti athuga hvort ekki sé vænlegra
að fara aðrar leiðir en að
byggja rándýrar skolphreinsistöðvar. Það gæti þannig verið
miklu auðveldara, ódýrara og
vænlegra til árangurs að framlengja frárennslisrörin út í
haf.“

Lita sjóinn fjólubláan
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Sigurður segir að verkefni
þeirra félaga gangi að stórum
hluta út á að meta sjóinn sem
viðtaka og athuga hvaða áhrif
frárennsli geti haft. „Með svokölluðum ferilefnum vonumst
við til að geta rakið væntanlegan feril frárennslisins og
metið þynningu þess. Við notum flúorljómandi efni sem
hafa þann eiginleika að hægt
er að mæla þau í sjó þótt styrkleikinn sé mjög lítill. Þar að
auki litar efnið sjóinn og það
gæti verið að okkur takist að
gera höfnina í Bolungarvík
fjólubláa í sumar eða þá Pollinn á Ísafirði.“
Jóhann bætir því við að efnin séu skaðlaus. „Fólk þarf
ekkert að fara á taugum þó
sjórinn hætti allt í einu að vera
blár. Við setjum efnin að öllum
líkindum nálægt frárennslisrörum. Við förum síðan á bát
og tökum sýni á hafsvæðum
samkvæmt fyrirfram tilbúnu
mælineti.“

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Ólíkar aðstæður
Jóhann segir að mælt verði
við alla þéttbýlisstaðina við
Djúp: Bolungarvík, Ísafjörð
og Súðavík. „Aðstæður á
þessum stöðum eru mjög ólíkar. Þegar litið er á sjóinn sem
viðtaka fyrir frárennsli eru aðstæður verstar í Pollinum á
Ísafirði. Þar er losað í svo gott
sem lokaðan fjarðarbotn þar
sem hafstrauma gætir lítið. Í
Súðavík stendur byggðin samsíða opnum firði en aðstæður
eru sennilega bestar í Bolungarvík hvað þetta varðar. Þar
stendur byggðin nokkurn veginn fyrir opnu hafi.
Með mælingunum ætlum
við að komast að því hvort
raunverulegur munur sé á
þessum stöðum. Við búumst
eiginlega við því að mengunin
sé alls staðar mjög lítil. Hægt
verður að bera saman aðstæðurnar og jafnvel fá einhvers
konar reiknirit fyrir aðra þéttbýlisstaði þar sem aðstæður
eru svipaðar.“

Aukinn áhugi á
umhverfismálum
Á þeim skamma tíma sem
Jóhann og Sigurður hafa unnið
að verkefninu hefur áhugi
þeirra á umhverfismálum aukist mjög.
„Ég held að þessi mál eigi
eftir að verða ennþá fyrirferðarmeiri í framtíðinni“, segir
Sigurður. „Fyrir mína parta tel
ég frekar líklegt að ég eigi
eftir að einbeita mér meira að
umhverfistengdu námi í framtíðinni. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á raunvísindum.
Mig hefur alltaf langað til að
vita nákvæmlega hvernig hlutirnir virka og hvers vegna. Ég
hafði ákveðið að fara í eitthvert raunvísindanám, eða
jafnvel heimspeki. Ég tel alls
ekki langt á milli þessara vísinda.“
Jóhann er fullkomlega sammála þessu. „Ég held að það
sé jafnvel hægt að segja að
heimspeki sé búkurinn og aðrar vísindagreinar séu útlimirnir.“

Vildu báðir
koma heim
En hvernig kom til að þeir
Sigurður og Jóhann voru ráðnir til þessara rannsókna?
„Við vildum báðir vinna
fyrir vestan í sumar“, segir
Sigurður. „Báðir höfðum við
verið lengi fyrir sunnan og
vildum koma heim. Það var
nú samt tilviljun að við enduðum báðir á sama stað. Mig
langaði að fá vinnu sem tengdist náminu á einhvern hátt. Ég
hafði samband við Þorleif Eiríksson, forstöðumann Náttúrustofu Vestfjarða, og spurði

hvort ég gæti fengið eitthvað
að gera. Hann sagðist varla
hafa fjárráð til að ráða sumarstarfsmann, en bætti því við
að það þyrfti að fara í þessar
rannsóknir. Ef ég treysti mér
til þess, þá væri vel hægt að
athuga málið.
Ég tók hann á orðinu og
byrjaði strax að tala við mér
fróðari menn, prófessora í Háskólanum og sérfræðinga hjá
Hafrannsóknastofnun og
Orkustofnun. Mér var alls
staðar vel tekið og hjá Orkustofnun lofuðu menn mér sérfræðiaðstoð og tækjabúnaði ef
ég tæki að mér þetta verkefni.
Því má segja að þeir séu óbeinir þátttakendur í verkefninu.“

Jón Páll Halldórsson, formaður Sögufélags Ísfirðinga flytur ávarp í hófinu í Turnhúsinu í Neðstakaupstað.

Reru á sömu mið

Ráðstefnan „Vestfirðir, aflstöð íslenskrar sögu“ haldin á Ísafirði

Jóhann segir að á sama tíma
hafi hann verið í svipuðum
erindagjörðum. „Ég hafði líka
hringt í Þorleif til að kanna
hvort það væri einhver möguleiki á því að fá rannsóknarstarf eða eitthvað í þeim dúr.
Hann var svartsýnn en minntist þó á þetta verkefni og sagði
að mín aðkoma að því gæti
verið að kanna sjávarstrauma
og búa til straumkortalíkan.
Ég var í fyrstu hræddur um
að hann hefði í huga eitthvert
starf sem hentar einungis fullmenntuðum verkfræðingi, en
hann fullvissaði mig um að
þetta ætti að vera á mínu færi.
Um þetta leyti hitti ég Sigurð
í skólanum og þá kom í ljós að
við höfðum róið á sömu mið.“

„Ekki bara aflstöð, heldur hreinasta gullnáma íslenskrar sögu“

Vísir að því
sem koma skal
Þeir félagar eru starfsmenn
Náttúrustofu Vestfjarða en
verkefnið er einnig styrkt fjárhagslega af Bolungarvíkurkaupstað og Ísafjarðarbæ.
„Mér finnst mjög aðdáunarvert að Náttúrustofan og sveitarfélögin á svæðinu skuli gera
ungu fólki í háskólanámi kleift
að vinna námstengd störf í
heimabyggð“, segir Jóhann.
Sigurður er sammála þessu.
„Það eru margir Vestfirðingar
í háskólanámi sem eru allir af
vilja gerðir til að koma í
heimabyggð og vinna að störfum sem tengjast þeirra námi.
Oft er það mjög erfitt. Mér
finnst eðlilegt að menn þurfi
að hafa fyrir því að fá vinnu
en það mætti gera meira til að
létta þeim róðurinn.
Það má alls ekki skilja það
sem svo að ég sé vanþakklátur.
Mér finnst eins og Jóhanni að
það sé virðingarvert að sveitarfélögin styrki verkefnið og ég
er mjög þakklátur fyrir þetta
tækifæri. Ég vona og trúi að
þetta sé vísir að því sem koma
skal. Það er mjög mikilvægt
að allt sé gert til að fá nema
eða fullmenntað fólk aftur
heim.“

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
...síminn er 456 4560

„Vestfirðir, aflstöð íslenskrar sögu“ var heiti ráðstefnu sem haldin var á Ísafirði um síðustu helgi. Mikill
fjöldi fræðimanna flutti erindi sem snerta sögu Vestfjarða á mismunandi hátt.
Mun það hafa komið mörgum mjög á óvart hversu mörg
spennandi verkefni liggja
fyrir í sagnfræðirannsóknum
á svæðinu. „Það sem mér
fannst standa upp úr er áhugi
heimamanna á verkefninu og
þær viðtökur sem við fengum“, segir Torfi H. Tulinius,
miðaldafræðingur og einn
aðal skipuleggjandi ráðstefnunnar.
„Það er líka áhugavert
hversu mikið er hægt að
kanna og öðlast betri skilning á. Þar ber helst að nefna
þá hámenningu sem þróaðist
á Vestfjörðum frá miðöldum
og fram á 17. öld. Á ráðstefnunni vöknuðu ótal hugmyndir að spennandi rannsóknarverkefnum og maður áttaði
sig betur á því að Vestfirðir
eru ekki bara aflstöð, heldur
hreinasta gullnáma íslenskrar sögu“, segir Torfi.
„Ráðstefnan tókst mjög
vel og við erum afskaplega
ánægð. Fyrirlestrarnir voru
allir góðir og mjög fróðlegir.
Það tókst vel að draga upp

Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni voru þeir Jón Þ. Þór og Björn Teitsson.
mynd af sögunni og maður breytt efni úr ýmsum áttum hægt að hugsa sér betri affékk mikla tilfinningu fyrir því og stígandinn var markviss frá mælisgjöf“, segir Jón Páll
hversu frjótt og áhugavert upphafi byggðar og fram á Halldórsson, formaður
þetta svæði er“, segir Torfi H. 20. öld“, segir Jón Páll.
Sögufélags Ísfirðinga.
Tulinius.
„Mér fannst þetta ljómandi
Björn Teitsson, sagnfræðJón Páll Halldórsson, for- vel lukkað í alla staði og ég ingur og fyrrverandi skólamaður hins 50 ára gamla trúi því að ekki aðeins sé okkur meistari Menntaskólans á
Sögufélags Ísfirðinga, segir Ísfirðingum sýndur mikill Ísafirði, er sammála þeim
aðeins eitt orð lýsa ráðstefn- sómi með þessu, heldur muni Torfa og Jóni Páli. „Mér
unni. „Frábært. Þetta gekk ráðstefnan lyfta okkur á hærra fannst þetta takast mjög vel
alveg frábærlega vel. Heildar- plan þar sem þetta vekur óneit- og hvert erindið var öðru
svipurinn var afar góður og anlega mikla athygli á svæð- áhugaverðara. Skipulagning
ráðstefnan var vel skipulögð. inu. Sögufélagið er 50 ára um ráðstefnunnar var til fyrirFyrirlestrar fjölluðu um fjöl- þessar mundir og það er varla myndar og má það helst
þakka Andreu Harðardóttur“, segir Björn.
„Ég hafði mjög gaman af
erindi Þóru Kristjánsdóttur
um listmuni frá 17. öld.
Einnig var skemmtilegur
fyrirlestur Jóns Þ. Þór um
sjávarútveg. Annars er erfitt
að nefna einstök erindi sem
stóðu upp úr þar sem þau
voru öll mjög góð. Það sem
kom mér þó mest á óvart var
hversu góð aðsóknin var, en
á milli 60 og 70 manns sóttu
eiginlega öll erindin“, segir
Björn. „Það er mjög
skemmtilegt að koma aftur
til Ísafjarðar, sérstaklega til
að koma á svona viðburð og
í svona góðu veðri“, segir
Björn Teitsson, sagnfræðingur og fyrrverandi skólaÓlína Þorvarðardóttir, skólameistari Menntaskólans á Ísafirði, Valdimar H. Gíslason, meistari.
sagnfræðingur og Magni Guðmundsson, stjórnarmaður í Sögufélagi Ísfirðinga.
– halfdan@bb.is
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Jónína Einarsdóttir, Dagrún Erla Ólafsdóttir, Flóra Sigríður Ebenezersdóttir og Valgerður Bára Guðmundsdóttir.

Minningar frá Húsmæðraskólanum Ósk á Ísafirði

Rekstrarsjón á sunnudögum
og böll einu sinni í mánuði
Húsmæðraskólinn Ósk var
stofnaður á Ísafirði árið 1912
og starfaði nær sleitulaust fram
til ársins 1990 þegar hann var
settur undir sameiginlega
skólastjórn Framhaldsskóla
Vestfjarða. Að vísu var gert
hlé á skólahaldi á árunum
1917 til 1924 vegna erfiðleika
sem meðal annars tengdust
fyrri heimstyrjöldinni.
Á þeim tíma sem skólinn
starfaði var þar menntaður gífurlegur fjöldi yngismeyja,
bæði ísfirskra stúlkna sem og
kvenna sem komu annars staðar að og gistu á heimavist skólans. Húsmæðraskólinn hafði
mikil áhrif á líf margra kvenna
og má líklegt telja að fæstar

þeirra gleymi dvölinni þar. Í
það minnsta hafa þær Valgerður Bára Guðmundsdóttir, Dagrún Erla Ólafsdóttir, Jónína
Einarsdóttir og Flóra Sigríður
Ebenezersdóttir engu gleymt.

Var á undanþágu
Þrátt fyrir að fimmtíu ár séu
liðin síðan þær stöllur sóttu
skólann muna þær enn eftir
vefnaðarkennslunni hjá Guðrúnu Vigfúsdóttur, prjónakennslunni hjá Jakobínu Pálmadóttur og síðast en ekki síst
styrkri stjórn hinnar ungu og
ströngu forstöðukonu Þorbjarnar Bjarnadóttur. Þessir
fyrrum nemendur skólans
komu saman á Ísafirði fyrir

Sara valin í 18 ára
landsliðið í körfu
Sara Pálmadóttir, leikmaður hjá
Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar,
hefur verið valin í átján ára landslið
kvenna. Liðið kom saman um fyrri
helgi til að æfa fyrir Promotion Cup
mótið sem haldið verður í Hafnarfirði
dagana 5. til 9. ágúst í sumar. Sara er
ein fimmtán stúlkna sem valdar eru í
liðið og sú eina sem kemur frá liði
utan suðvesturhornsins. – halfdan@bb.is
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skemmstu til að fagna 50 ára
útskriftarafmæli.
„Ég er yngst af okkur“, segir
Valgerður. „Ég var ekki nema
sextán ára þegar fór í skólann
haustið 1952 og varð sautján
ára í febrúar, en aldurstakmarkið var átján ár. Þetta var
voða mál og ég þurfti að fá
undanþágu. Ég var trúlofuð
manni sem átti föðursystur
sem starfaði við skólann og
hún hafði miklar áhyggjur af
mér að hún vildi endilega fá
mig á Grautó.“

Skólasystur hittast
Oftast voru stúlkurnar heilan vetur í skólanum, en á því

var þó allur gangur. Til að
mynda gat Jónína Einarsdóttir
einungis verið við skólann í
stuttan tíma því hennar var
þörf í vinnu. Þá ætlaði Dagrún
Ólafsdóttir aðeins að vera hálfan vetur við skólann. „Ég fékk
samt ekki herbergi á vistinni
nema ég væri tilbúin að vera
allan veturinn og ég þurfti þess
vegna að slá til.“
Dagrún er sú eina af þeim
fjórum sem ekki er búsett á
norðanverðum Vestfjörðum.
„Ég kom til að hitta fermingarsystkini mín og ákvað að
nýta tækifærið til að hitta einnig skólasystur mínar úr Húsmæðraskólanum. Ég veit til
þess að stór hópur kvenna sem

var með okkur í skólanum ætlar að hittast á Hótel Örk í
Hveragerði og rifja upp gamla
tíma, líkt og við gerum hér á
Hótel Ísafirði.“

Mikill agi sem hitti
beint í mark
Þær Valgerður, Dagrún, Jónína og Flóra hugsa til baka og
tala með miklum hlýhug um
Þorbjörgu Bjarnadóttur, þáverandi skólastýru Húsmæðraskólans. „Það er í raun ótrúlegt að konan var ekki nema
þrítug þegar við komum í
skólann“, segir Jónína. „Þá
hafði hún stýrt skólanum í
fimm ár. Hún var mjög ung í

Stöðvaður með laust Magnús sigraði á Gullbarn í bílnum
augamótinu í golfi
Lögreglan á Ísafirði stöðvaði í liðinni viku ökumann sem
ók með ungt barn laust í bifreiðinni. Barnið var í fangi
fullorðinnar manneskju í aftursæti bílsins. Ökumaðurinn var aðstoðaður við að hringja á leigubíl svo að hægt
væri að fá viðunandi öryggisbúnað fyrir barnið. Má
hann búast við 10 þúsund króna sekt vegna þessa. Sex
ökumenn voru kærðir í vikunni fyrir of hraðan akstur
og jafn margir voru stöðvaðir þar sem ljósabúnaður bíla
þeirra var í ólagi. Tveir mega búast við sektum fyrir að
leggja bifreiðum sínum á gangstéttum. – halfdan@bb.is

Magnús Gautur Gíslason sigraði á Gullaugamótinu í
golfi var haldið á Tungudalsvelli á sunnudag. Leiknar
voru 18 holur í einum opnum flokki karla og kvenna og
sló Magnús 76 högg. Næstur var Bjarni Pétursson með
79 högg og í þriðja sæti var Kristinn Kristjánsson með
80 högg. Með forgjöf sigruðu þeir Sigurgeir Einar Karlsson og Gunnar Ingi Elvarsson efstir með 65 högg hvor. Í
þriðja sæti með forgjöf var síðan Guðjón Helgi Ólafsson
með 68 högg. Nándarverðlaun hlutu þeir Þorsteinn H.
Guðbjörnsson og Hákon Hermannsson. – halfdan@bb.is
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þessu starfi en tókst samt ótrúlega vel að hafa hemil á okkur,
þó við værum hátt í fjörutíu
ungar stúlkur.
Eðlilega þurfti hún að vera
svolítið ströng á köflum en
hennar agi hitti alveg í mark
hjá okkur. Ég held að þessi
agi hennar Þorbjargar og ýmislegt sem honum fylgdi hafi
skilið hvað mest eftir sig af
minningum.
Sem dæmi höfðum við engan frjálsan tíma nema milli
klukkan 5 og 6 á daginn. Þá
máttum við koma og fara eins
og við vildum. Utan þess tíma
giltu strangar reglur um hvar
við máttum og máttum ekki
vera. Mér skilst þó að Þorbjörg

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Þótt stúlknanna hafi verið
gætt og reglur verið strangar
var þó nokkur afþreying í boði
„Það var náttúrlega ekkert útvarp og ekkert sjónvarp á herbergjunum en samt var nóg að
gera. Mér fannst til dæmis
kvöldvökurnar alveg æðislega
menningarlegar og skemmtilegar“, segir Valgerður. „Þar
voru lesin kvæði og sögur og
boðið upp á ýmis konar
skemmtiatriði.“
„Svo var rekstrarsjón á
sunnudögum“, bætir Flóra við.
„Þar gat maður fengið Valashgosdrykk og hlustað á lifandi
tónlist.“
Jónína bætir því við að böll
hafi verið haldin einu sinni í
mánuði. „Þá var dansað í Alþýðuhúsinu. Mér þótti mjög
skrítið að sumar stúlkurnar
nýttu sér ekki einu sinni böllin,
voru komnar í skólann til að
læra og bara til að læra.“

Allt gert til að brjóta
útivistarreglurnar

hafi víst slakað á reglunum
þegar á leið og meiri reynsla
var komin á hennar starf.“

vori. Þannig losnuðum við úr
prísundinni og Þorbjörg bauð
okkur meira að segja í kaffi.“

Þorbjörg bjargaði

Lærðu ekki einvörðungu heimilisstörf

Þorbjörg átti eftir að veita
skólanum forstöðu í áratugi.
Þegar Valgerður heimsótti
skólann um það bil þrjátíu árum eftir að hún lauk þar námi
rakst hún á Þorbjörgu með
einkennilegum hætti. „Ég bjó
þá í Reykjavík með manninum
mínum. Við fórum í heimsókn
til Ísafjarðar og ég vildi sýna
honum húsakynni skólans.
Þetta var að vori við skólalok. Ég fór inn í ólæst húsið
og sýndi manninum skólastofurnar allar, en þegar við ætluðum aftur út var útidyrahurðin læst. Leiðin niður til Berta
kyndara var líka lokuð. Allar
sem hafa verið í Húsmæðraskólanum vita hver Berti
kyndari var.
Við vissum ekkert hvað við
áttum að gera, því það gat
alveg eins verið að ekki nokkur maður myndi koma að
húsinu fyrr en um haustið. Ég
byrjaði að góla eins og ég
mögulega gat og var svo heppin að eftir smástund kom frú
Þorbjörg til að ganga frá og
loka öllum gluggum, sem var
hennar síðasta verk á hverju

Í skólanum lærðu stúlkurnar
fræði sem áttu eftir að nýtast
þeim í lífinu. „Við lærðum búreikninga og svo var eitt fag
sem hét „þvottur og ræsting“.
Við lærðum þó alls ekki eingöngu heimilisstörf. Þannig
lærðum við íslensku og dönsku, bókmenntir, söng og leikfimi, svo fátt eitt sé nefnt“,
segir Dagrún.
„Svo má ekki gleyma manneldisfræðinni“, bætir Valgerður við. „Ég nota manneldisfræðina ennþá og fletti oft upp
í bókunum mínum. Innan
hennar var lögð rík áhersla á
næringarefnafræði og vöruþekkingu.
Við fengum líka að sauma á
okkur föt í tímum hjá henni
Jakobínu Pálmadóttur. Kennslan hjá henni var alltaf
svolítið frjálsleg. Ég græddi
kjól og ýmislegt fleira á meðan
ég var í skólanum.“

Rekstrarsjón
á sunnudögum

Tvær ungar stúlkur
slösuðust um helgina
Fimmtán ára gömul stúlka slasaðist þegar hún féll af
hestbaki á reiðvellinum í Hnífsdal á föstudagskvöld.
Stúlkan var flutt með sjúkrabifreið á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði. Meiðsl hennar reyndust ekki eins alvarleg og óttast var í fyrstu. Þá slasaðist þrettán ára
gömul stúlka í Önundarfirði á sunnudag. Lögregla og
sjúkraflutningamenn voru sendir á staðinn og kom í ljós
að stúlkan hafði skorist á fæti og var mikið kvalin. Stúlkan var flutt á Fjórðungssjúkrahúsið þar sem gert var að
sárum hennar. – halfdan@bb.is

Eins og við mátti kannski
búast reyndu margar stúlkurnar allt hvað þær gátu til að
brjóta settar útivistarreglur.
Þetta var oftast gert svo hægt
væri að umgangast hitt kynið
að einhverju marki. Valgerður
segir frá tveimur bræðrum sem
hún var skotin í, harðtrúlofuð
stúlkan.
„Þetta voru tveir yndislegir
bræður, en ólíkir. Annar dansaði eins og engill og vangaði
við mig öll böll. Hinn var
miklu meiri töffari, stórglæsilegur maður sem fylgdi mér
heim að Grautó og kyssti mig
við hliðið“, segir Valgerður,
en við þessa yfirlýsingu hennar taka hinar stúlkurnar andköf.“

Ekki komust allar
upp með agabrot
Stúlkurnar í Húsmæðraskólanum Ósk stóðu saman
að því að koma í veg fyrir að
upp um agabrot þeirra kæmist.
„Einu sinni skilaði ein stelpan
sér ekki í hús fyrir háttatíma“,
segir Valgerður. „Við tróðum
koddum undir sængina hennar
og biðum með öndina í hálsinum eftir frú Þorbjörgu, sem
ævinlega bankaði korteri eftir
heimkomutíma og sagði: „Allir hér“. Í þetta skiptið komst
hún ekki að neinu.
Þær sem stálust til að vera
úti þurftu svo að troða sér inn
um glugga. Oftast gekk það
áfallalítið en í eitt skipti festist
ein á mjöðmunum í glugganum. Sem betur fer fylgdu
henni tveir strákar og gátu ýtt
á eftir henni.“

Útskriftarnemendur Húsmæðraskólans Óskar vorið 1953.
Það kom þó fyrir að stelpur- fækkað mjög á síðustu áratugnar í Grautó komust ekki upp um og finnst þeim stöllum það
með að brjóta reglurnar og mjög miður. „Ég held að það
voru tvær þeirra reknar frá sé að hluta til vegna þess að
skólanum þennan vetur, önnur kennsla í heimilisfræðum heffyrir að láta barna sig og hin ur færst niður í grunnskólana“,
fyrir að skila sér ekki í hús segir Dagrún. „Ég held að það
eina nóttina.
sé þó ennþá full þörf fyrir
Húsmæðraskólum hefur skóla af þessu tagi og er hand-

Nemendur Húsmæðraskólans Óskar á grímuballi veturinn 1952-1953.

Tryggingamiðstöðin hf. hélt svokallaðan gleðidag hjá umboðsmanni sínum á Ísafirði á
föstudag. Gatan milli útibús Tryggingamiðstöðvarinnar og verslunarhússins Neista var
lokuð bílaumferð seinni part dags og boðið upp á grillaðar pylsur, hoppikastala fyrir
börnin og körfuboltakeppni svo fátt eitt sé nefnt. Ungir harmonikkuleikarar og kántrísveitin
Unaðsdalur léku fyrir gesti sem voru fjölmargir á tímabili, enda veður gott og iðulega
fjölmargir á ferð um miðbæ Ísafjarðar á þessum tíma. Eins og sjá má á meðfylgjandi
mynd kunnu börnin vel að meta hoppikastalann.

Bróðir minn Ljóns- Námufélagi dreginn út
hjarta á Sæluhátíð
í fermingarleik LÍ
Leikritið Bróðir minn Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren
er viðfangsefnið hjá leikfélaginu Hallvarði súganda á
Suðureyri um þessar mundir. Leikstjóri er Elfar Logi
Hannesson. Æfingar hófust í lok maí en frumsýningin
verður 10. júlí. Frumsýning á leikriti í uppfærslu Hallvarðs súganda markar að þessu sinni eins og undanfarin
ár upphaf Sæluhelgar Súgfirðinga. Leikritið fjallar um
þá Jónatan og Karl Lejon sem láta lífið ungir að árum.
Eftir dauðann fara þeir til Nangiala þar sem enn er tími
varðeldanna og ævintýranna. – hlynur@bb.is

Hjalti Már Magnússon á Ísafirði var dreginn út í fermingarleik Landsbanka Íslands og hlaut veglega Canon
Powershot A200 stafræna myndavél frá Nýherja. Bryndís Baldursdóttir þjónustufulltrúi afhenti Hjalta myndavélina í útibúi bankans á Ísafirði. Allir félagar í Námunni, námsmannaþjónustu Landsbankans, sem fæddir
eru á árinu 1989 og lögðu inn á sparireikning eða tékkareikning í bankanum fyrir 31. maí, áttu kost á að vera
dregnir út. Landsbankinn hefur lengi fært viðskiptavinum sínum gjöf á fermingarárinu. – kristinn@bb.is
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viss um að ungar konur, já og
ungir menn, hefðu verulega
gott af því að læra þau fræði
sem við vorum að læra.“
„Og svo má geta þess að nú
er sem betur fer farið að meta
hússtjórnarnám til 32ja eininga til stúdentsprófs“, bætir
Fjóla við að lokum.

18.4.2017, 11:15

11

Tónleikaröð fjögurra listamanna

Ólafur Helgi Kjartansson skrifar

Tónlistarhátíðin „Við
Til hamingju með Djúpið“ hefst í kvöld

glæsilegt Safnahús
Þjóðahátíðardaginn 17. júni
2003 var formlega tekið í notkun nýtt hús fyrir söfnin í Ísafjarðarbæ. Húsið sem um

nokkurt skeið hefur gengið
undir heitinu ,,Gamla Sjúkrahúsið” er glæsileg bygging og
ber höfundi sínum Guðjóni

Námsstyrkur til
vestfirskra kvenna
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr
Minningarsjóði Gyðu Maríasdóttur. Tilgangur sjóðsins er að veita vestfirskum
konum námsstyrki. Sjóðurinn styrkir nám
á sviði menningar og lista hérlendis sem
erlendis. Umsóknarfrestur er til. 15. ágúst
2003.
Umsóknum ásamt námsvottorðum, staðfestingu og upplýsingum um fyrirhugað
nám sendist til undirritaðra.
Sigrún Guðmundsdóttir, Hjallavegi 23,
400 Ísafirði.
Ólína Þorvarðardóttir, Menntaskólanum
á Ísafirði, 400 Ísafirði.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýju vegna andláts og jarðarfarar bróður
okkar og frænda

Magnúsar Jónssonar
frá Minni Hattardal

Gísli Jónsson
Björn Jónsson
Einar Jónsson
Ólöf Jónsdóttir
Guðbjörg Jónsdóttir
Sigríður Jónsdóttir
Halldóra B. Jónsdóttir
Ingibjörg R. Jónsdóttir
Ásmundur Ásmundsson

Soffía Bergmannsdóttir
Sveinn Sörensen
Þorsteinn Magnfreðsson
Jónas Guðmundsson
Elvar Reynisson

Samúelssyni fagurt vitni og
setur sterkan svip á byggðina
á Skutulsfjarðareyri. Í þessu
húsi, sem reist var á undraskömmum tíma og tekið í
notkun 1925, hafa margir hafið
lífsgönguna og margir lokið
henni, auk allra þeirra sem
þangað sóttu hjúkrun og lækningu bróðurpart síðustu aldar.
Mér er það sérstakt ánægjuefni að nú skuli vera komin
lausn á húsnæðisvanda safnanna á Ísafirði, sem alltof lengi
hafa búið við ónógan kost og
þröngan, söfnunum til ama og
erfiðs, einkum starfsfólkinu.
Bæjarbúum öllum, stafsfólki og bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar eru færðar hamingjuóskir á þessum tímamótum,
sem renna enn styrkari stoðum
undir Ísafjörð sem menningarbæ. Í Safnahúsið Eyrartúni,
þar sem áður stóð Eyri við
Skutulsfjörð, munu margir
sækja sér andlega næringu og
heilsubót ekki síður en meðan
húsið gegndi fyrra hlutverki.
Að lokum þakka ég boð um
að vera viðstaddur opnun
hússins, sem því miður reyndist ekki unnt að þiggja vegna
anna og skylduverka. Hugur
fyrrum bæjarstjórnarmanns er
hjá Ísfirðingum á þessum
merku tímamótum, sem leiða
til frekari sóknar höfuðstaðar
Vestfjarða. Um leið er rétt að
þakka þingmönnum Vestfirðinga og ríkisstjórn fyrir myndarleg átak til þess að ljúka
mætti þessum áfanga.
Hugheilar árnaðaróskir og
hjartahlýjar kveðjur af Suðurlandi.
Ólafur Helgi Kjartansson.

Tónlistarhátíðin „Við
Djúpið“ hefst á Ísafirði og í
Bolungarvík í kvöld með
tónleikum í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þar sem fram
koma þau Guðrún Birgisdóttir flautuleikari og Pétur
Jónsson gítarleikari. Á
morgun standa þeir Jónas
Ingimundarson píanóleikari
og Ólafur Kjartan Sigurðarson barítónsöngvari fyrir
dagskrá í Hömrum sem
nefnist „Hvað ertu, tónlist?“.
Á laugardagskvöld verða
haldnir hátíðartónleikar í
Víkurbæ í Bolungarvík þar
sem allir fjórir listamennirnir koma fram og leika
blandaða tónlist.
Síðustu tónleikarnir verða
haldnir í Hömrum á sunnudagskvöld, en þar flytja þeir
Jónas og Ólafur sígildar

Pétur Jónasson, Ólafur Kjartan Sigurðarson, Guðrún Birgisdóttir og Jónas Ingimundarson.
söngperlur. Samhliða tón- við Ísafjarðarbæ, Bolungarleikaröðinni verða haldin víkurkaupstað, tónlistarnámskeið og munu nemendur skólana á Ísafirði og í Bolþeirra láta ljós sitt skína klukk- ungarvík, Listaskóla Rögnan hálf sex á sunnudag á sér- valdar Ólafssonar, Hótel Ísastökum nemendatónleikum. fjörð og Flugfélag Íslands.
Aðgöngumiðar á alla tónleik- Þá styrkja hátíðina Sjóva –
ana verða seldir við innganga Almennar tryggingar og
þeirra.
Menningarborgarsjóður.
Hátíðin er haldin í samvinnu
halfdan@bb.is

Tómas Guðni Eggertsson hélt tónleika í Bolungarvík

Fékk blóm, vettlinga
og harðfisk að launum
Píanóleikarinn Tómas
Guðni Eggertsson hélt í síðustu viku tónleika í Víkurbæ
í Bolungarvík við góðar
undirtektir áheyrenda. Tómas er Vestfirðingum góðkunnur en hann kenndi við
tónlistarskólana í Bolungarvík og á Ísafirði um tveggja
ára skeið. Meðal annars hélt
hann uppi öflugu lúðrasveitarstarfi en nú var hann á
heimavelli við flygilinn.
Að tónleikununum í Vík-

Soffía færir Tómasi Guðna blóm, vettlinga og harðfisk.
urbæ loknum færði Soffía fyllta harðfiski. Þóttu gjafirVagnsdóttir, skólastjóri Tón- nar hæfa vel í þakklætislistarskólans í Bolungarvík, skyni fyrir framlag hans til
einleikaranum bolvísk blóm tónlistarflutnings og kennog handprjónaða vettlinga slu. – kristinn@bb.is

Kvennahlaup
á laugardag

STAKKUR SKRIFAR

Þjóðhátíðardagurinn 17. júní
Nú eru 59 ár frá lýðveldisstofnun í rigningunni á Þingvöllum 1944. Þegar heimsstyrjöld hafði staðið á fimmta ár slitu Íslendingar tengslin við
danska konunginn, sem sat í hernumdri Danmörku. Dauft var yfir Dönum
en Íslendingar fögnuðu endanlegu frelsi, og höfðu þó öðlast fullveldi
nærri 26 árum fyrr og heimastjórn 1. febrúar 1904, er Hannes Hafstein
sýslumaður á Ísafirði varð fyrsti íslenski ráðherrann. Á þessum tímamótum
þegar liðin eru 192 ár frá fæðingu Jóns Sigurðssonar, frelsihetjunnar og
baráttumannsins, sem lagði línurnar fyrir sjálfan sig og eftirkomendur, og
Íslendingar heiðruðu með því að stofna lýðveldið á afmælisdegi hans,
blasir við að næsta stórhátið þjóðarinnar verður að minnast aldarafmælis
heimastjórnar eftir tæpa átta mánuði. Ísfirðingum rennur þar blóðið til
skyldunnar að minnast í senn sýslumanns síns, er hvarf að störfum
ráðherra og mótaði þau að fenginni lífsreynslu hér vestra, og þess merka
áfanga að stjórnun lands og lýðs var komin heim. Óskir Jóns Sigurðssonar
höfðu ræst.
Merkir áfangar í sögu íslenskrar þjóðar eru því nátengdir Ísafirði,
Ísfirðingum og Vestfirðingum öllum. Sá ráðherra er við tók af Hannesi
1909 var Björn Jónsson frá Djúpadal í Gufudalssveit, sem var alþingismaður
bæði Strandamanna og Barðstrendinga. Hann gegndi embætti ráðherra í
tvö ár, var mikilvirkur blaðamaður og ritstjóri, gaf út Ísafold og var faðir

fyrsta foseta lýðveldisins, Sveins Björnssonar, sem einnig var þingmaður
Reykvíkinga um skeið og fyrsti sendiherra Íslendinga i Danmörku.
Vart hefur prestsonurinn frá Hrafnseyri, Jón Sigurðsson, séð þróun frelsisbaráttu Íslendinga fyrir, eins og hún æxlaðist, en markið var honum ávallt
ljóst, heimastjórn Íslendinga. Hann var lýðræðissinni eins og fram kom í
Nýjum félagsritum 1841: ,,...en aðalhugmynd þeirra er sú hin sama, sem
lýsti sér í stjórn hinna fornu Íslendinga og náttúrulegust er, að þjóðin sjálf
á höfuðvaldið, og enginn á með að skera úr málefnum þeim sem allri þjóðinni viðkoma, nema samkvæmt vilja flestra meðal þjóðarinnar.“ Þessi
háttur er viðhafður í íslenska lýðveldinu. Kosið er til Alþingis og sveitarstjórna á fjögurra ára fresti, nema sérstakar aðstæður komi til. Hver Íslendingur sem náð hefur18 ára aldri er kjördagur rennur upp á kosningarétt,
uppfylli hann almenn skilyrði til þess. Lýðræði er ekki sjálfgefið, en hitt er
ekki nýtt að menn deili hart um stjórnmál og úrlausnarefni kjörinna fulltrúa, svo sem glöggt kom í ljós við nýafstaðnar alþingiskosningar. Þá
skiptir máli að muna, að í boðskap sínum sagðist Jóns Sigurðsson í umræðum um föðurlandsást, meina þá föðurlandsást, sem elskar land sitt eins og
það er, kannast við annmarka þess og kosti og vill ekki spara sig til að
styrkja framför þess, en forðast skrum og ávaxtarlausan hégóma. Það er
kjörnum fulltrúum okkar Íslendinga gott vegarnesti á þjóðhátíðardegi.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins 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 á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Á laugardag klukkan 14
verður kvennahlaupið haldið
á Ísafirði í 14. sinn. Skráning í
hlaupið er hafin í versluninni
Nærveru og hjá Sjóvá-Almennum á Ísafirði, en einnig
verður hægt að skrá sig í
íþróttahúsinu á Torfnesi
klukkutíma fyrir hlaup. Þátttökugjald er 800 krónur og er
kvennahlaupsbolur innifalinn
í gjaldinu.
Hægt er að velja um þrjár
vegalengdir, 2,5, 5 eða 7 kílómetra. Upphitun hefst hálftíma fyrir hlaup, en að því
loknu fá allir þátttakendur
verðlaunapening og svaladrykk.

bb.is

Þar sem púlsinn slær...

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Bryggjudagar í Súðavík

Tókust vel og verða
haldnir aftur að ári
Bryggjudagar voru haldnir
í fyrsta sinn í Súðavík um liðna
helgi á vegum starfsmannafélags Hraðfrystihússins –
Gunnvarar hf. og Súðavíkurhrepps. Að sögn Vilborgar
Arnardóttur eins af skipuleggjendum Bryggjudaganna
var dagskránni vel tekið og
verður því hátíðin haldin á ný
að ári liðnu. „Hátíðin hefur
vakið mikla lukku enda var
fólk duglegt að taka þátt“, segir Vilborg. Bryggjudagar hófust á föstudag með kynnisferð
að þorskeldikvíum Hraðfrystihússins Gunnvarar á Álftafirði. Um kvöldið var siglt að
Folafæti í Hestfirði þar sem
gengið var um undir leiðsögn
Barða Ingibjartssonar.
Á laugardag fór fram dorgkeppni á bryggjunni í Súðavík.
Mætti fjöldi fólks ýmist til að
taka þátt eða fylgjast með. Til
keppni voru skráð 45 börn og
11 fullorðnir og fengu allir
viðurkenningu fyrir þátttöku.
Ísak Pálmason fékk mestan
heildarafla meðal barna en
hann dró 4620g úr sjó. Arnar
Haraldsson átti stærsta fiskinn
meðal barna og vó hann 652g
en Elmar Atli Garðarsson

Súðvísk ungmenni taka lagið með Guðmundi Hjaltasyni.

Mæðginin Aron Ingi Gestsson og Steinunn Björk Jónatansdóttur tóku þátt í dorgveiðikeppninni.
veiddi þann minnsta sem var borg segir að vel hafi tekist til
62g.
við að glóða pylsur og kjöt en
Í keppni fullorðinna aflaði vindur hafi snúist í óheppilega
Vala Hansdóttir mest en hún átt og því hafi dagskrá verið
dró 5945g úr sjó. Stærsti fisk- haldið áfram í félagsheimili
urinn kom í hlut Þorsteins Súðvíkinga. Þar lék trúbadorAndréssonar og vó hann inn Guðmundur Hjaltason
3325g. Minnsta fiskinn átti fyrir gesti og ungmenni
Jón Grétar Kristjánsson en spreyttu sig á söng.
hann vó 42g. Heildaraflinn í
Bryggjudögum lauk á
dorgveiðikeppninni var 85 „bokkuballi“ að hætti Súðvíkkíló og 373g.
inga þar sem dúettinn Baldur
Sídegis á laugardag var og Margrét léku fyrir dansi
grillað á Langeyri innan við fram eftir nóttu.
nýju byggðina í Súðavík. Vilkristinn@bb.is

Bryggjudögum lauk á „bokkuballi“ að hætti Súðvíkinga þar sem dúettinn Baldur og
Margrét léku fyrir dansi fram eftir nóttu.

FIMMTUDAGUR 19. JÚNÍ 2003

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

24.PM5

13

18.4.2017, 11:15

13

helgardagbókin

skemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

smáar

Óska eftir 4-5 lykileinstaklingum til markaðs- og kynningarstarfa. 25 ára aldurstakmark.
Mjög góð laun í boði fyrir rétta
aðila. Leggðu inn nafn, netfang
og símanúmer á netfangið
baldur@ snerpa.is og við höfum
saband.
Óska eftir hornsófa eða sófasetti. Uppl. í síma 867 1293.
Til sölu er ósamsett gestahús
frá Húsasmiðjunni. Uppl. í síma
899 7430 og 456 7430.
Barnapía óskast á daginn fyrir
eins og hálfs árs gamla stelpu á
Ísafirði. Uppl. gefur Hulda Lind
í símum 456 4521 eða 848
2991.
Vantar dráttarbeisli undir Toyota Corolla. Upplýsingar í síma
847 8531.
Til sölu er hellueldavél með
blástursofni. Selst ódýrt. Uppl.
í síma 456 3641.
Grófbröndótt kisa með hvítar
hosur og hvítt trýni er í óskilum
í hesthúsinu í Hnífsdal. Var
með ól og er greinilega heimilisköttur. Uppl. gefur Hulda Braga
í síma 456 3135 og 860 4414.
Sundfatnaður, regnfatnaður,
hjólahjálmur og húfur og vettlingar í öllum regnbogans litum
er í óskilum í Tónlistarskóla Ísafjarðar. Fólk getur litið inn á
næstu vikum og vitjað þeirra.
Eins árs gamall Labrador-hundur
fæst gefins. Gott efni í veiðihund.
Uppl. í síma 867 1285.
Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stórholti 11. Verð kr. 3 milljónir.
Uppl. í símum 551 4998 eða
846 0230.
Föstudaginn 20. júní frá kl. 1317 verður garðsala á leikföngum
og húsgögnum á leikskólanum
Eyrarskjóli á Ísafirði. Allt verður
selt gegn vægu gjaldi. Tilvalið
fyrir foreldra, ömmur og afa og
alla þá sem fá börn í heimsókn.

afmæli

Sveinn Bernódusson,
járnsmíðameistari, Skólastíg 7 í Bolungarvík varð
fimmtugur í gær, 18. júní.
Af því tilefni verður opið
hús í félagsheimili Bolvíkinga föstudaginn 20.
júní frá kl. 20-23.

bb.is

– vettvangur
Vestfirðinga nær
og fjær. Góður
auglýsingamiðill!
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Föstudagur 20. júní
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Lífið í Louisiana. (My Louisiana
Sky) Bandarísk mynd frá 2001. Sagan
gerist í Louisiana árið 1957 og segir frá
ungri stúlku sem þarf að spjara sig sjálf
eftir að amma hennar fellur frá. Aðalhlutverk: Juliette Lewis, Kelsey Keel, Shirley
Knight, Amelia Campbell og Chris Owens.
21.50 Skynsamur maður. (A Reasonable Man) Frönsk/suður-afrísk bíómynd
frá 1999. Lögfræðingur tekur að sér mál
drengs í Zúlúlandi sem myrti ársgamalt
barn í þeirri trúa að hann væri að tortíma
illum anda. Aðalhlutverk: Gavin Hood,
Nigel Hawthorne, Janine Eser, Ian Roberts og Vusi Kunene.
23.30 Stjarnan eina. (Lone Star)
Bandarísk spennumynd frá 1996. Eftir
að lögreglustjóri í landamærabæ í Texas
finnur beinagrind forvera síns grafna í
jörðu kemur ýmislegt dularfullt úr kafinu.
Aðalhlutverk: Kris Kristofferson, Matthew McConaughey, Chris Cooper og
Elizabeth Pena. e.
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 21. júní
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (25:65)
09.08 Stjarnan hennar Láru (12:13)
09.19 Engilbert (18:26)
09.20 Póstkassinn (64:70)
09.30 Albertína ballerína (21:26)
09.45 Hænsnakofinn (11:13)
10.03 Babar (14:65)
10.04 Póstkassinn (65:70)
10.18 Gulla grallari (34:52)
10.55 Timburmenn (2:10)
11.10 Kastljósið
11.35 Í einum grænum (7:8)
12.00 Út og suður (6:12)
12.25 Hlé
15.30 Leitin að réttu öldunni
16.25 Opna Ástralíumótið í dönsum
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (3:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Fjölskylda mín (3:13)
21.00 Utanbæjarfólk. (The Out of Towners) Bráðskemmtileg gamanmynd frá
1999 með Goldie Hawn og Steve Martin
í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um hjón
á miðjum aldri sem lenda í ýmsum ævintýrum í New York þegar eiginmaðurinn
er þar í atvinnuleit. Með önnur hlutverk
fara: John Cleese, Mark McKinney og
Oliver Hudson.
22.35 Morðgátur - Riddarabragð.
(Murder Rooms: The White Knight
Stratagem) Bresk sakamálamynd frá
2001 þar sem Arthur Conan Doyle, höfundur sagnanna um Sherlock Holmes,
og dr. Joseph Bell, kennari hans, fást við
dularfullt mál. Aðalhlutverk: Charles
Edwards, Ian Richardson, Rik Mayall
og Annette Crosbie.
00.05 Verðir laganna. (U.S. Marshals)
Bandarísk spennumynd frá 1998. Hópur
lögreglumanna leitar að strokufanga en
foringi þeirra er efins um sakargiftirnar
gegn honum. Aðalhlutverk: Tommy Lee
Jones, Wesley Snipes, Robert Downey,
Joe Pantoliano og Irene Jacob.
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 22. júní
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Otrabörnin
09.25 Sígildar teiknimyndir
09.32 Guffagrín (53:53)
09.55 Kobbi (13:13)
10.15 Ungur uppfinningamaður
10.50 Í einum grænum (7:8)
11.05 Vísindi fyrir alla
11.15 Laugardagskvöld með Gísla
12.00 Út og suður (6:12)
12.25 Hlé
17.05 Maður er nefndur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Villiblómahöllin
18.16 Jarðarberjahæð (4:6)
18.20 Úr Stundinni okkar
18.28 Bruninn (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Ár var alda. Heimildarmynd um
Félag ásatrúarmanna. Fjallað er um áhrif
hins forna síðar á nútíma þjóðfélagið og
tilurð ásatrúarfélagsins.
20.30 Saga Forsyte-ættarinnar (1:8)
(The Forsyte Saga) Vandaður breskur
myndaflokkur og fjallar um ævi og örlög
Forsyte ættarinnar. Þættirnir eru byggðir
á skáldsögu eftir John Galsworthy. Í ár-

daga sjónvarpsútsendinga á Íslandi var
sýndur myndaflokkur gerður eftir sömu
sögu sem naut mikilla vinsælda. Aðalhlutverk: Damian Lewis, John Carlisle,
Gina McKee og Barbara Flynn.
21.30 Helgarsportið
21.45 Fótboltakvöld
22.00 Með þýfið á bakinu. (Les Oreilles sur le dos) Frönsk sjónvarpsmynd frá
2002um málaliða sem stelur merkum
listmunum af svikulum yfirmanni sínum
og upphefst þá mikill flótti. Aðalhlutverk:
Béatrice Dalle, Gérald Laroche, Eric
Savin og Belkis Alvillares.
23.30 Kastljósið
23.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 20. júní
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma og Greg (21:24)
13.00 Jag (1:25)
13.45 Universe (1:4)
14.35 The Agency (8:22)
15.15 Thieves (2:10)
16.00 Smallville (20:21)
16.45 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (1:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends (22:23)
20.00 Friends (23:23) (Vinir) Hópurinn
fer allur saman til Barbados þar sem
Ross er aðalræðumaður á ráðstefnu. Heitt
loftslag Kyrrahafsins glæðir ástarlíf
þeirra verulega. Skyldu hlutirnir loks fara
að ganga upp hjá vinunum? Rachel með
sína dagdrauma, rómantískur ástarþríhyrningur hjá Charlie, Ross og Joey og
gæti verið að Phoebe sé loks búin að
finna hinn eina rétta?
20.45 George Lopez (10:26)
21.15 Just Shoot Me (15:22)
21.40 American Idol (33:34)
23.45 Jerry & Tom. Félagarnir Jerry og
Tom selja notaða bíla en drýgja tekjurnar
með því að þiggja peninga fyrir að ryðja
óæskilegum mönnum úr vegi að næturlagi. Tom er mun reyndari í leigumorðingjabransanum og reynir að kenna Jerry
að fara eftir reglunum. Jerry vill gera
hlutina með stæl og Tom óttast að það
komi honum í koll einn daginn. Aðalhlutverk: Joe Mantegna, Ted Danson, Maury
Chaykin, Sam Rockwell.
01.20 The Haunting.(Draugahúsið) Alvörudraugasaga! Doktor David Marrow
er kominn til stuttrar dvalar á gömlu óðalssetri, í fylgd þriggja aðstoðarmanna.
David hefur sagt fólkinu að hann hyggist
njóta aðstoðar þeirra við rannsókn á
svefnröskun. Fljótt renna þó tvær grímur
á aðstoðarfólkið því það er engu líkara
en einhverjir fleiri hafist við í húsinu.
Aðalhlutverk: Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor, Owen Wilson.
03.10 Friends (22:23)
03.30 Friends (23:23)
04.15 Ísland í dag, íþróttir, veður
04.45 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 21. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.25 Tiddi
11.35 Yu Gi Oh (22:48)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Random Passage
14.05 Vikan í enska boltanum
14.30 Anna & the King
16.55 Monk (5:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Friends 5 (6:23)
19.30 Summer Catch.(Sumarást) Rómantísk gamanmynd. Ryan Dunne er kominn af lágstéttarfólki. Eina leið hans frá
illa launaðri verkamannavinnu er að slá í
gegn í hafnabolta. Dunne skortir ekki
hæfileikana og þetta er sumarið sem hann
fær tækifæri til að sanna sig. Atvik utan
vallar gætu samt eyðilagt stóra drauminn
hans og kannski er þetta ekki rétti tíminn
til að verða ástfanginn! Aðalhlutverk:
Freddie Prinze Jr., Jessica Biel, Matthew
Lillard.
21.20 Zoolander. Bráðskemmtileg
mynd sem kemur öllum í gott skap. Derek
Zoolander var útnefndur besta karlfyrirsætan þrjú ár í röð. En það er kalt á toppnum og nú hefur annar hrifsað hásætið af
Zoolander sem þarf að hugsa sinn gang.
Ekki skortir verkefnin en það sem Zoolander tekur sér næst fyrir hendur gæti
fært honum fleiri aðdáendur en nokkru
sinni fyrr. Aðalhlutverk: Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Milla Jovovich.

Fyrirsætan Ben Stiller
Zoolander er bráðskemmtileg mynd sem kemur öllum í gott skap. Derek Zoolander var útnefndur besta karlfyrirsætan þrjú ár í röð. En það
er kalt á toppnum og nú hefur annar hrifsað hásætið af Zoolander sem
þarf að hugsa sinn gang. Ekki skortir verkefnin en það sem hann tekur
sér næst fyrir hendur gæti fært honum fleiri aðdáendur en nokkru sinni
fyrr. Á meðal leikenda eru Owen Wilson, Will Ferrell, Milla Jovovich og
Ben Stiller. Myndin er sýnd á Stöð 2 kl. 21:20 á laugardagskvöld.
22.55 Goodbye Lover. (Bless elskan)
Spennumynd um svik og undirferli. Sandra Dunmore er fasteignasali í Los Angeles. Hún er gift Jake og hjónabandið
virðist ágætt. En Sandra er ekki tryggasta
eiginkona í heimi og þegar Jake kemst
að framhjáhaldinu verður fjandinn laus.
Bróðir hans tengist málinu með einkennilegum hætti og finnst fljótlega myrtur.
Fleira kemur fram í dagsljósið og málið
verður sífellt ógeðfelldara. Aðalhlutverk:
Patricia Arquette, Dermot Mulroney,
Ellen Degeneres, Mary-Louise Parker,
Don Johnson.
00.35 Scary Movie 2. (Hryllingsmyndin
2) Sprenghlægileg hryllingsmynd þar
sem margar af vinsælustu spennumyndum síðari ára fá það óþvegið. Fylgst er
með ungmennum sem prófessor platar í
draugahús undir því yfirskini að um verkefni fyrir skólann sé að ræða. Aðalhlutverk: Marlon Wayans, Shawn Wayans,
James DeBello, Anna Faris.
01.55 Anna & the King. (Anna og kóngurinn) Þessi mynd fjallar um enska kennarann Önnu Leonowens sem fór til Síams
um 1860 til þess að kenna börnum konungsins. Smám saman dregst hún inn í
ýmis mál konungsins, allt frá persónulegum málum kvenna hans til alvarlegra
utanríkismála og stríðs. Á meðan á þessu
stendur kviknar ást á milli þeirra. Aðalhlutverk: Jodie Foster, Chow Yun-Fat,
Ling Bai.
04.20 Friends 5 (6:23)
04.40 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 22. júní

Laugardagur 21. júní

Föstudagur 20. júní
17.45 Olíssport
18.15 Football Week UK
18.45 FIFA Confederations Cup 2003.
(Álfukeppnin) Bein útsending frá leik
Frakklands og Japans í A-riðli.
21.00 Princess Mononoke. (Mononoke
prinsessa) Hörkuspennandi teiknimynd.
Sögusviðið er Japan á miðöldum. Prinsinn Ashitaka barðist hetjulega gegn einum af óvinum ríkisins en það var dýru
verði keypt. Eiturefni er komið í líkama
hans og horfurnar eru ekki góðar. Mótefnið er til en það verður ekki hættulaust
að nálgast það.
23.10 Frankenstein. Myndin er byggð
á klassískri sögu Mary Shelley um vísindamanninn sem tókst að gæða ófreskju
lífi með því að græða í hana heila úr stórhættulegum glæpamanni. Þetta hefði
hann betur látið ógert því ófreskjan sleppur frá skapara sínum og hefur stórfelld
áhrif á líf og örlög hans og í raun allra
þeirra sem hún kemst í návígi við. Aðalhlutverk: Patrick Bergin, Randy Quaid,
John Mills, Lambert Wilson.
01.05 FIFA Confederations Cup 2003.
(Álfukeppnin) Útsending frá leik Frakklands og Japans í A-riðli.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.30 60 mínútur
14.15 Tónlist
14.40 Star Wars Episode VI
16.50 Strong Medicine (4:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Friends 5 (7:23)
19.30 Monk (6:12)
20.20 Villiljós (4:5) (Heimsyfirráð eða
bleyjuskiptingar) Villiljós er íslensk kvikmynd frá árinu 2001 sem fékk góðar viðtökur. Raktar eru fimm sögur og sýnir
Stöð 2 eina þeirra á hverju sunnudagskvöldi í júní. Áhorfendur kynnast ólíku
fólki sem þó virðist tengjast með einhverjum hætti. Allir sem koma við sögu
standa frammi fyrir áleitnum spurningum
og hjá flestum blasir við uppgjör.Á meðal
leikenda eru Ingvar E. Sigurðsson, Björn
Jörundur Friðbjörnsson, Guðrún
Bjarnadóttir, Hafdís Huld og Álfhildur
Örnólfsdóttir.
20.50 Twenty Four (21:24)
21.35 Boomtown (19:22)
22.25 60 mínútur
23.10 Band of Brothers (10:10)
00.15 American Idol (33:34) (Súperstjarna) Hér spreyta sig ungir og upprennandi söngvarar sem allir eiga þann
draum að slá í gegn. Hinna útvöldu bíður
frægð, frami og spennandi útgáfusamningar. Í dómnefnd sitja Paula Abdul,
Randy Jackson og Simon Cowell.
02.25 Friends 5 (7:23)
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí
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15.45 Trans World Sport
16.45 FIFA Confederations Cup 2003.
(Álfukeppnin) Bein útsending frá leik
Kamerúns og Tyrklands í B-riðli.
18.40 FIFA Confederations Cup 2003.
(Álfukeppnin) Bein útsending frá leik
Brasilíu og Bandaríkjanna í B-riðli.
20.40 MAD TV
21.35 Snakes & Ladders. (Einstigi)
Rómantísk gamanmynd. Vinkonurnar
Jane og Kate eru listamenn sem troða
upp á götum og í krám í Dyflinni á Írlandi. Þær hafa fengist við þessa iðju í
nokkur ár og eru enn að bíða eftir stóra
tækifærinu. Samstarfið gengur vel en
þegar tónlistarmaðurinn Martin biður
Jane að giftast sér verður breyting þar á.
Og ekki batnar ástandið þegar Kate hoppar upp í rúm með Martin. Aðalhlutverk:
Pom Boyd, Gina Moxley, Seam Hughes,
Rosaleen Linehan.
23.10 Arturo Gatti - Micky Ward.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Atlantic
City. Á meðal þeirra sem mættust voru
veltivigtarkapparnir Arturo Gatti og
Micky Ward. Þetta var þriðji bardagi
erkióvinanna, Ward sigraði fyrst en svo
kom Gatti fram hefndum. Áður á dagskrá
7. júní 2003.
01.00 Lennox Lewis - Kirk Johnson.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Los Angeles. Á meðal þeirra sem mætast
eru Lennox Lewis, heimsmeistari í
þungavigt, og Kirk Johnson. Á sama

Sportið í beinni...
Sýn
Fimmtudagur 19. júní kl. 16:45
Álfukeppnin í knattspyrnu: Tyrkland – Bandaríkin
Fimmtudagur 19. júní kl. 19:00
Álfukeppnin í knattspyrnu: Brasilía – Kamerún
Föstudagur 20. júní kl. 18:45
Álfukeppnin í knattspyrnu: Frakkland – Japan
Laugardagur 21. júní kl. 16:45
Álfukeppnin í knattspyrnu: Kamerún – Tyrkland
Laugardagur 21. júní kl. 18:40
Álfukeppnin í knattspyrnu: Brasilía – Bandaríkin
Laugardagur 21. júní kl. 01:00
Hnefaleikar: Lennox Lewis gegn Kirk Johnson
Sunnudagur 22. júní kl. 19:00
Landsbankadeildin: Fylkir – KR
Þriðjudagur 24. júní kl. 19:00
Landsbankadeildin: FH – Fram

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Hljómsveitin Múm í fimm vikur á Galtarvita

Vinnur að lagasmíðum fyrir nýja plötu
Hljómsveitin Múm er
meðal þeirra sem dveljast á
Galtarvita í sumar. Sveitin
ætlar að vera í íbúðarhúsinu
við vitann næstu fimm vikur
og vinna að lagasmíðum fyr-

ir næstu plötu. Fyrir tveimur
árum dvaldist mannskapurinn
einnig undir Geltinum í svipuðum erindagjörðum.
„Eftir þessar fimm vikur
förum við í vinnuferð á stað-

inn“, segir Ólafur Jónasson,
kvikmyndagerðamaður frá Ísafirði. Hann stendur ásamt fleirum að félaginu Göltur Holding
sem á og leigir út húseignirnar
á Galtarvita. „Fleiri en Múm

stað mætast einnig þungavigtarkapparnir
Vitali Klitschko og Cedric Boswell.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

00:20 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01:10 Jay Leno (e) Enginn er eyland
og því bjóðum við upp á tvöfaldan
skammt af Jay Leno en hann er einmitt
tvíræður, tvöfaldur (í roðinu), tvífari (á
sér marga) og eldri en tvævetra.
01:50 Dagskrárlok

réttlætisins. Ásamt félaga sínum berst hún
harðri baráttu við hrokafulla saksóknara
og dómara í von um að fá kerfið til að
virka. Kathleen er líka einstæð móðir og
barnsfaðirinn jafnframt helsti andstæðingur hennar og ofurfjandi, sjálfur aðalsaksóknari Fíladelfíuborgar.
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e) Enginn
er eyland og því bjóðum við upp á tvöfaldan skammt af Jay Leno en hann er einmitt
tvíræður, tvöfaldur (í roðinu), tvífari (á
sér marga) og eldri en tvævetra.
01:10 Dagskrárlok

Sunnudagur 22. júní
16.00 Lennox Lewis - Kirk Johnson
19.00 Landsbankadeildin. Bein útsending frá leik Fylkis og KR.
21.20 FIFA Confederations Cup 2003.
(Álfukeppnin) Útsending frá leik í Ariðli.
23.20 Íslensku mörkin
23.50 European PGA Tour 2003
00.50 Landsbankadeildin. Útsending
frá leik Fylkis og KR.
02.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 20. júní
18:30 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
19:30 Life with Bonnie (e)
20:00 Dateline. Bandarískur fréttaskýringaþáttur sem er til skiptis og jafnvel
allt í senn, spennandi, skemmtilegur og
fræðandi. Bestu fréttamenn Bandaríkjanna taka á málum sem eru helst á döfinni
þar í landi, s.s. morðum, skurðaðgerðum,
klónun og öðrum siðferðilegum vandamálum sem mennirnir takast á við.
21:00 Philly. Kathleen er fyrsta flokks
verjandi, sannur riddari hringborðsins í
leit að hinum heilaga kaleik réttlætisins.
Ásamt félaga sínum berst hún harðri
baráttu við hrokafulla saksóknara og
dómara í von um að fá kerfið til að virka.
Kathleen er líka einstæð móðir og barnsfaðirinn jafnframt helsti andstæðingur
hennar og ofurfjandi, sjálfur aðalsaksóknari Fíladelfíuborgar. Spennandi réttardrama.
22:00 Djúpa laugin. Í fyrrrasumar var
í fyrsta sinni bryddað upp á þeirr nýbreytni að velja nýja umsjónarmenn
Djúpu laugarinnar í beinni útsendingu.
Gafst sú tilraun afar vel og í ár hefur verið ákveðið að sami háttur skuli á hafður.
Leitin að nýjum sundlaugarvörðum er
hafin og áhugasamir geta sent inn umsókn
og seinna í maí verður valinn hópur boðaður í viðtöl og prufur. Átta einstaklingar
fá síðan tækifæri til að spreyta sig í
beinni og áhorfendur geta haft áhrif á
hverjir verða fyrir valinu sem sundlaugarverðir komandi vetrar
23:00 Gleðisveit Ingólfs (e) Í þáttunum
um Hljómsveit Íslands, eða Gleðisveit
Ingólfs, er fylgst með Ingólfi umboðsmanni koma meðlimum Gleðisveitarinnar í fremstu röð sveitaballahljómsveita
og vera snöggur að því! Ingólfur fær
tæpt sumar til að gera strákana fræga og
í þáttunum, sem eru nokkurs konar blanda
af heimildar- og skemmtiþáttum, verður
fylgst með því hvaða aðferðum hann
beitir. Gleðisveitinni verður fylgt eftir á
ferðum sínum um landið í leit að frægð
og frama og áhorfendur sjá með eigin
augum hvernig óþekkt bílskúrsband
breytist í hljómsveit Íslands! Gleðisveitin
er aufúsugestur á hverju heimili, plötuskáp og félagsheimili og eins og Ingólfur
sjálfur orðar það: ,,Við erum að tala um
hljómsveit sem er ekki bara hópur af
mönnum sem búa til frábæra tónlist,
heldur fjölskylda sem ÞÚ ert partur af!”.
Það má búast við sannkallaðri sveitaballstemningu stanslausu stuði í allt sumar
23:30 CSI: Miami (e)

Laugardagur 21. júní
13:30 Dateline (e)
14:30 Mótor - Sumarsport
15:30 Jay Leno (e) Jay Leno sýnir
fram á keisarans nekt á hverju kvöldi er
hann togar þjóðarleiðtoga, frægt fólk
og bara hversdagslega vitleysinga
sundur og saman í háði. Síðan spjallar
hann í rólegheitum um stjórnmál, kvikmyndir, saumaskap og gæludýrahald
við gesti sína sem eru ekki af verri endanum, margverðlaunaðar stjörnur og
stuðboltar. Þættinum lýkur yfirleitt á að
síkátir söngvarar koma fram.
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Wildest Police videos (e)
18:00 ,,Fólk - með Sirrý”.Fjölbreyttur
þáttur um fólk í leik og starfi, gleði og
sorg. Skollaleikur með Árna Pétri fer út
um víðan völl. Lokaþátturinn verður
sendur út frá hjarta Reykjavíkur þar
sem listamenn og góðir gestir koma
fram. Úrslit áhorfenda liggja þá fyrir
í valinu á ,,Framúrskarandi fólki”.
19:00 Traders (e)
20:00 Md´s. Skoski sjarmurinn John
Hannah fer með hlutverk læknisins
Robert Dalgety í MD´s sem eru á dagskrá á laugardagskvöldum kl. 20:00.
Þættirnir gerast á sjúkrahúsi og meðal
annarra leikara er hinn írskættaði
William Fichtner sem leikur galgopann
William Kellerman
21:00 Leap Years
22:00 Law & Order SVU (e). Geðþekkur og harðsnúinn hópur sérvitringa
vinnur að því að finna kynferðisglæpamenn í New York. Stabler og Benson,
Munch og Tutuola undir stjórn Don
Cragen yfirvarðstjóra og Alexöndru
Cabot saksóknara leita allra leiða til að
finna tilræðismenn, nauðgara og annan
sora og koma þeim bakvið lás og slá.
22:50 Philly (e) Kathleen er fyrsta
flokks verjandi, sannur riddari hringborðsins í leit að hinum heilaga kaleik

hafa sýnt því áhuga að dvelja
þar í sumar en ennþá er ekkert
fastneglt.“
Eigendur Galtarvita hafa
gengið í Vitafélag Íslands,
félag áhugafólks um vita- og

sjóminjar. „Fulltrúi félagsins
fór fyrir stuttu á ráðstefnu í
Noregi og vakti Galtarviti
mikla athygli gesta. Hvort og

veðrið
Horfur á föstudag:
Norðvestan 8-13 m/s og
skúrir eða dálítil rigning á
austanverðu landinu, en
annars 3-8 m/s og skýjað
með köflum. Hiti 6-16 stig,
hlýjast syðst.
Horfur á laugardag:
Hægviðri og víða léttskýjað, en sums staðar þokubakkar út við ströndina.
Hiti 8-20 stig, hlýjast inn til
landsins.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt og stöku
skúrir, en áfram hlýtt í
veðri.
Horfur á mánudag:
Austanátt með vætu,
einkum sunnanlands, en
fremu hlýju veðri.
Horfur á þriðjudag:
Austanátt með vætu,
einkum sunnanlands, en
fremu hlýju veðri.

Sunnudagur 22. júní
13:00 48 Hours (e)
14:00 Life with Bonnie (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Md´s (e)
16:00 Boston Public (e) Boston Public
er vel skrifaður framhaldsþáttur þar sem
fylgst með lífi og störfum kennara og
nemenda í menntaskóla í Boston. Þátturinn er framleiddur af David Kelly sem til
dæmis framleiðir The Practice, Ally
Mcbeal og Chicago Hope
17:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18:00 Philly (e)
19:00 Cybernet (e)
19:30 Drew Carey (e)
20:00 Traders. Slóttugir og undirförulir
kaupsýslumenn með vafasama fortíð sitja
í bankaráði fjárfestingabanka í Kanada
og leita allra leiða til að hámarka gróða
sinn. Þeir eru fyrir löngu búnir að merkja
fyrir rýtingnum á bakinu á hverjum öðrum
en þeir eru líka slyngir í að standast hverjum öðrum snúning. Plott, peningar og ill
augnaráð eru þeirra líf og yndi.
21:00 Practice. Bobby Donnell stjórnar
lögmannastofu í Boston og er hún smá en
kná. Hann og meðeigendur hans grípa til
ýmissa ráða, sumra býsna frumlegra til að
koma skjólstæðingum sínum undan
krumlu saksóknara, þar á meðal hinnar
harðskeyttu Helen Gamble sem er samt
mikil vinkona þar og sannar þar með enn
og aftur að vinna og skemmtun þarf ekki
að fara saman (þó hún geti gert það).
21:50 Íslensk bíómynd – Bíódagar.
23:20 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
00:10 Hljómsveit Íslands - Gleðisveit
Ingólfs (e)
00:40 Dagskrárlok

fréttir

Þrjú fíkniefnamál upplýst

Arnar G. Hinriksson hdl.

Lögreglan á Ísafirði lagði
hald á rúm 170 grömm af
kannabisefnum og tæp 4
grömm af amfetamíni í
þremur aðskildum fíkniefnamálum í vikunni. Aðfaranótt síðastliðins laugardags stöðvaði lögreglan
tvo pilta í Hestfirði í Ísafjarðardjúpi á leið til Ísafjarðar. Við leit í bifreið
þeirra fundust 42 grömm
af hassi. Upplýst var að
mennirnir höfðu farið akandi frá Ísafirði að Brú í
Hrútafirði þar sem þeir
tóku við fíkniefnunum. Við
rannsókn málsins upplýstist að annar þessara aðila
hefur dreift fíkniefnum á
norðanverðum Vestfjörðum. Grunar lögreglu að
þessi ferð hafi verið farin í
þeim tilgangi að ná í birgðir fíkniefna til að selja.
Að kvöldi miðvikudagsins 11. júní sl. var 19 ára
karlmaður handtekinn á
Ísafirði og fannst á honum
lítilræði af kannabisefnum.
Var framkvæmd húsleit
heima hjá honum og
einnig á heimili vitorðsmanns hans. Þar fundust
rúm 53 grömm af hassi.
Við rannsókn málsins þykir
sannað að tveir aðilar hafi
farið akandi til Reykjavíkur
fyrir viku í þeim tilgangi að
kaupa hass.

Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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þá hvað kemur út úr því er
óljóst“, segir Ólafur.
halfdan@bb.is
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Þorskeldi Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.

Þrjátíu þúsund seiði alin í kvíum í Seyðisfirði
Í síðustu viku var unnið að
flutningi þorskseiða frá fiskeldinu Háafelli á Nauteyri við
Ísafjarðardjúp. Seiðin fóru í
sérstaka móttökukví og en
þaðan fara þau í tvær kvíar
sem Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. kom nýlega fyrir í Seyðisfirði við Djúp.
„Áætlanir gera ráð fyrir því
að um 30 þúsund seiði verði
sett í kvíar að þessu sinni“,

segir Þórarinn Ólafsson, umsjónarmaður fiskeldis hjá HG.
„Aðallega er um að ræða seiði
sem við veiddum síðasta haust
en að auki fáum við seiði frá
Hafrannsóknastofnun.“ Þórarinn segir að aldrei hafi svo
mörgum þorskseiðum verið
sleppt í kví á Íslandi. Seiðin
vega að meðaltali um 170
grömm.
„Samkvæmt vaxtarkúrfum

ætti þessi fiskur að vera orðinn
slátranlegur í fyrsta lagi haustið 2005. Þorskeldið er vissulega ennþá á tilraunastigi og
verður meiri hluti seiðanna
merktur svo að hægt verði að
fylgjast vel með. Við erum
einnig með kynbótaverkefni í
gangi og veljum nokkra heppilega fiska til undaneldis.“
Ólíklegt þykir að afföll af
seiðum verði mikil. „Það er

ekki nema eitthvað kæmi upp
á í flutningi. Seiðin virðast
dafna vel í sjókvíum“, segir
Þórarinn.
Óljóst er hvort farið verður
aftur til seiðaveiða á vegum
Hraðfrystihússins-Gunnvarar
hf. í haust. „Það eru blikur á
lofti með það og óvíst hvort til
þess fáist leyfi frá yfirvöldum“, segir Þórarinn Ólafsson.
halfdan@bb.is

Ísafjörður

Safnahúsið Eyrartúni.

Gamla sjúkrahúsið á Ísafirði

Heitir framvegis
Safnahúsið Eyrartúni
Gamla sjúkrahúsið á Eyrartúni á Ísafirði mun framvegis nefnast Safnahúsið
Eyrartúni. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ákvað þetta á
fundi sínum í síðustu viku.
Jafnframt var samþykkt að
merki hússins verði mynd af
framhlið þess. Halldór Halldórsson bæjarstjóri segir
ljóst að fólk muni áfram tala
um Gamla sjúkrahúsið en
vegna breyttrar notkunar eigi
nafnið Safnahúsið Eyrartúni
betur við. „Þetta er ekki
sjúkrahús lengur heldur
safnahús. Nýja nafngiftin er
lýsandi fyrir þá starfsemi“,

Finnskt
olíuskip í
heimsókn
Finnska olíuskipið Sirri
kom til Ísafjarðar í síðustu
viku. Skipið hafði losað
flotaolíu víða kringum
land og var Ísafjörður síðasti áfangastaður þess. Olíunni var dælt beint í tanka
á höfninni á Ísafirði.–
halfdan@bb.is

Rauð tunga The Rolling Stones prýðir Ölduna ÍS 47

Áhöfnin miklir áhugamenn um hljómsveitina
Ýmsir sem leið eiga um
Ísafjarðarhöfn hafa rekið upp
stór augu við að sjá Ölduna
ÍS 47. Á bakborðshlið skipsins getur nú að líta rauða
tungu sem rokkhetjurnar í
The Rolling Stones hafa notað sem einkennismerki sveitarinnar. „Ég ber ábyrgð á
þessu“, segir Gísli Jón Krist-

24.PM5

jánsson, skipstjóri á Öldunni.
„Við Einar Valur Guðmundsson sem er með mér á bátnum
erum báðir miklir áhugamenn
um Rolling Stones og hann
þó heldur meiri en ég. Það var
ljótur veggur á bátnum sem
við vildum fegra og þessi
mynd varð fyrir valinu.“
Þeir félagar settu tunguna á
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bátinn í síðustu viku. „Hún
lítur vel út á bátnum þar sem
hann er rauður. Við ætlum að
gera eitthvað ennþá meira til
að fegra Ölduna, helst eitthvað
tengt Rolling Stones. Okkur
vantar góðar hugmyndir og
eru þær vel þegnar“, segir Gísli
Jón Kristjánsson.
halfdan@bb.is

Tungan heimsfræga prýðir nú Ölduna ÍS 47.
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segir Halldór.
Bæjarstjórn samþykkti
einnig tillögu menningarmálanefndar að útnefna tvær
minningarstofur í Safnahúsinu Eyrartúni. Það verða Vilmundarstofa til minningar
um Vilmund Jónsson landlækni og Hagalínsstofa til
minningar um Guðmund
Gíslason Hagalín rithöfund.
Þeir störfuðu báðir lengi á
Ísafirði og tóku ekki síður
virkan þátt í bæjarmálum og
ýmsum öðrum samfélagsmálum á þeim tíma en þeim
greinum sem titlar þeirra
segja til um. –kristinn@bb.is

