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– segir Elvar Logi Hannesson,
leikstjóri Morrans, atvinnuleikhúss
ungs fólks í Ísafjarðarbæ sem nú
er að hefja sitt þriðja starfsár.
Sjá nánar miðopnu

– segir Elvar Logi Hannesson,
leikstjóri Morrans, atvinnuleikhúss
ungs fólks í Ísafjarðarbæ sem nú
er að hefja sitt þriðja starfsár.
Sjá nánar miðopnu

Frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS 270 kom úr metveiðiferð á föstudagFrystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS 270 kom úr metveiðiferð á föstudagFrystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS 270 kom úr metveiðiferð á föstudagFrystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS 270 kom úr metveiðiferð á föstudagFrystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS 270 kom úr metveiðiferð á föstudag

Aflaverðmætið 160 milljónir krónaAflaverðmætið 160 milljónir krónaAflaverðmætið 160 milljónir krónaAflaverðmætið 160 milljónir krónaAflaverðmætið 160 milljónir króna
Frystitogarinn Júlíus Geir-

mundsson ÍS 270 kom að
landi á Ísafirði á föstudag úr
metveiðiferð sem stóð í 24
sólarhringa. Áætlað aflaverð-
mæti úr veiðiferðinni sem
hófst 16. maí er rúmar 160
milljónir króna sem gerir 6,7
milljónir króna aflaverðmæti
að meðaltali á sólarhring.

Hásetahluturinn í veiðiferð-
inni er samkvæmt upplýsing-
um blaðsins um 1,6 milljónir
króna. Hluta af aflanum, rúm-
um 600 tonnum upp úr sjó var
landað í Reykjavík, mánudag-
inn 28. maí sl.

Aflinn sem var mestmegnis
grálúða fékkst á Torginu svo-
kallaða. Landað úr Júlíusi Geirmundssyni í Ísafjarðarhöfn fyrr á árinu.
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Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
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„Sjósóknin hefur verið svo samgróin mannlífi og farsæld hér vestra að sjálfsmynd
Vestfirðinga er ekki síst helguð hafinu og þeirri lífsbjörg sem það hefur jafnan gefið
þeim sem tryggð héldu við byggðarlögin.

Þegar hungur og harðræði, mannfellir og fátækt urðu um aldir örlög
margra sem áttu heimkynni í öðrum byggðum, komust Vestfirðingar ætíð
betur af því sóknin á sjóinn færði þeim í senn kostafæði og afurðir til við-
skipta og verslunar. Firðirnir voru matarkista; væri báti ýtt úr vör brást aflinn
aldrei.

Öld af öld var byggðin hér í miklum blóma og sjósóknin sú undirstaða sem ávallt
dugði. Jafnvel á dimmum dögum einokunar og erlends valds tókst Vestfirðingum í
skjóli hafsins að halda sínu og kveðja lið sitt til sóknar þegar sjálfstæðiskrafan tók að
hljóma.

Það var héðan frá Ísafirði sem Jóni Sigurðssyni barst atfylgi sem byggt var á miklum
afla og Skúli Thoroddsen naut á úrslitastundu liðsinnis þeirra sem við sjóinn bjuggu.
Það var héðan sem Hannes Hafstein hélt vestur í Dýrafjörð til að stugga við landhelg-
isbrjóti og lét nærri lífið í þeirri för.“

Svo komst forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, að orði í upphafi ræðu sinnar
í Ísafjarðarkirkju á sjómannadaginn, um þá þætti sem allt fram á þennan dag hafa tengt

sjósókn, mannlíf allt og farsæld Vestfirðinga órjúfanlegum böndum. Þá ræddi forsetinn
um ásókn erlendra þjóða á Íslandsmið og baráttu okkar þar í móti, sem ,,var í raun
sjálfstæðisbarátta sem háð var á ný á lýðveldistíma...“ Síðan sagði forsetinn:

„Það myndi sjálfsagt hljóma undarlega í eyrum þeirra sem baráttuna
leiddu til sigurs að svo væri komið fáeinum áratugum eftir að Íslendingar
fóru að ráða einir hvaða skipan gilti um veiðar og vinnslu að Vestfirðingar
gætu þurft að óttast að ekki væri unnt til lengdar að treysta á sjávarútveg í

þessum fjörðum, að á sjómannadaginn væri spurt með heilum huga en ugg í brjósti hve
lengi enn Vestfirðingar gætu sótt sjóinn?

Það má eflaust ætíð deila um þær reglur sem hæfa best þegar ákveða skal hvernig
veiðar og vinnsla skili mestum arði í þjóðarbú en erfitt mun reynast að koma því heim
og saman að sú skipan sé sanngjörn og hagkvæm sem gerir vestfirskum byggðum svo
erfitt fyrir að hætta sé á að sjósóknin leggist að mestu af hér, að Vestfirðir sem allt frá
upphafi Íslandsbyggðar hafa verið matarkista og kennileiti um fengsæl mið verði á
nýrri öld hornreka í þessum efnum.“

Við þessi orð forseta Íslands er því einu við að bæta að fyrr munu Vestfirðingar liði
fylkja en hornrekur verði gerðar í eigin landi. s.h.
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Davíð flyturDavíð flyturDavíð flyturDavíð flyturDavíð flytur
ræðu dagsinsræðu dagsinsræðu dagsinsræðu dagsinsræðu dagsins

Dagskrá þjóðhátíðardags-
ins, 17. júní á Hrafnseyri í
Arnarfirði, fæðingarstað Jóns
Sigurðssonar, verður með
hefðbundnum hætti í ár.

Davíð Oddsson, forsætis-
ráðherra mynd flytja ræðu
dagsins. Nánari dagskrá verð-
ur kynnt þegar líður á vikuna
á bb.is.
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andinn fimmtán áraandinn fimmtán áraandinn fimmtán áraandinn fimmtán áraandinn fimmtán ára

Undanfarna daga hefur
staðið yfir alþjóðlegt nám-
skeið fyrir sellóleikara á Ísa-
firði í Tónlistarskóla Ísafjarðar
undir leiðsögn sellósnillings-
ins Erlings Blöndal Bengts-
sonar.
Námskeiðið er í ,,master-
class” formi, þ.e. kennslan fer
fram fyrir opnum tjöldum og
felst námið ekki síður í því að
hlusta og fylgjast með kennsl-
unni en að vera virkur þátttak-
andi.

Aðsókn að námskeiðinu er
mjög góð og meðal þátttak-
enda eru nýútskrifaðir selló-
leikarar og þaulreyndir spil-
arar, en flestir eru langt komnir

sellónemendur, sumir ungir að
árum en yngsti þátttakandinn
er fimmtán ára. Á námskeið-
inu eru ellefu virkir þátttak-
endur frá öllu landinu, meðal
þeirra eru tvær ungar konur
sem hafa verið við nám við
þekkta tónlistarháskóla í
Bandaríkjunum. Á námskeið-
inu hefur verið leikið fjöl-
breytt úrval verka, þættir úr
sellósvítum Bachs, sónötur
eftir Brahms, Prokofieff og
Shostakovich, sellókonserta
eftir Boccherini, Schumann
og Shostakovich og ýmislegt
fleira og hafa þessi verk
hljómað frá því eldsnemma á
morgnana og fram á nótt.

Þátttakendur hafa gert fleira
en að spila tónlist. Á sunnudag
bauð Ísak Jónsson þátttakend-
um til veislu í Tjöruhúsi til
minningar um foreldra sína,
Þóreyju Albertsdóttur og Jón
Ísak Magnússon, en móðir
Ísaks var góð vinkona Sigríðar
Nielsen móður Erlings Blönd-
al Bengtssonar.

Námskeiðið hefur farið
fram í Hömrum, sal Tónlistar-
skóla Ísafjarðar og þar verða
lokatónleikar námskeiðsins í
kvöld kl. 20:30. Á lokatón-
leikunum koma fram þau
Catherine Stankiewicz, Gréta
Rún Snorradóttir, Guðný Jón-
asdóttir, Gyða Valtýsdóttir,

Erling Blöndal Bengtsson við hljóðfærið.
Júlía Mogensen, Margrét
Árnadóttir, Nicole Cariglia,
Sigurður Halldórsson og Tóri
R. Jacobsen.  Þau flytja verk,
sem æfð hafa verið á nám-

skeiðinu m.a. eftir Bach, Beet-
hoven, Boccherini, Brahms,
Prokofieff og Shostakovich.
Aðgangur að tónleikunum er
ókeypis og öllum heimill.
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Hátíðardagskrá þjóðhátíð-
ardagsins á Ísafirði verða með
hefðbundnu sniði í ár. Dag-
skráin hefst með dorgveiði-
keppni á Ásgeirskanti klukk-
an 08:30 á sunnudag. Hálf-
tíma síðar verður rölt frá Silf-
urtorgi um Ísafjörð og mun
Ragnheiður Hákonardóttir
skýra frá sögu bæjarins. Þá
verður hátíðarmessa í Ísa-
fjarðarkirkju klukkan 11 þar
sem séra Stína Gísladóttir

mun þjóna fyrir altari.
Klukkan 14:30 verður safn-

ast saman á Silfurtorgi og
gengið fylktu liði ásamt lúðra-
sveit að hátíðarsvæði á sjúkra-
hústúninu. Þar verður hátíðin
sett kl. 14. Sunnukórinn mun
syngja, fjallkona flytja ávarp
og hátíðarræða verða flutt af
Jóni Fanndal Þórðarsyni.
Einnig mun Tónlistarskólinn
á Ísafirði vera með atriði og
stutt leikatriði verða flutt.

Þá taka við léttari dagskrár-
atriði, söngvarakeppni, ræðu-
keppni, körfuboltakeppni, rat-
leikur, kraftakeppni. Fígúrur
munu skemmta börnunum,
krakkar verða málaðir, hestar
verða á svæðinu sem og skáta-
leiktæki, pylsur verða grill-
aðar og mörg önnur afþreying
verður í boði. Um kvöldið
verður dansað í Neðstakaup-
stað við undirleik hljómsveit-
arinnar Gabríels.

Með hefðbundnu sniðiMeð hefðbundnu sniðiMeð hefðbundnu sniðiMeð hefðbundnu sniðiMeð hefðbundnu sniði
Hátíðarhöld þjóðhátíðardagsins á ÍsafirðiHátíðarhöld þjóðhátíðardagsins á ÍsafirðiHátíðarhöld þjóðhátíðardagsins á ÍsafirðiHátíðarhöld þjóðhátíðardagsins á ÍsafirðiHátíðarhöld þjóðhátíðardagsins á Ísafirði

Um miðjan maí sendu bæj-
aryfirvöld í Bolungarvík og
Ofanflóðasjóður matsgerðir

(tilboð) til eigenda sjö húsa
við Dísarland og Traðarland í
Bolungarvík, en hús þeirra

munu koma til með að lenda
undir snjóflóðavarnargarði
sem reisa á í byggðarlaginu.

Eigendur allra húsanna gerðu
athugasemdir við matsgerð-
irnar sem unnar voru af þeim
Gunnari Torfasyni, verkfræð-
ingi, fyrir hönd Ofanflóða-
sjóðs og Tryggva Guðmunds-
syni, lögmanni, fyrir hönd
sveitarfélagsins.

„Samningsaðili fyrir hönd
bæjarstjórnar er Andri Árna-
son hrl. og er hann ásamt
Gunnari og Tryggva að skoða
athugasemdir íbúanna og
reyna að finna einhverja leið
til að allir geti verið sáttir,“
sagði Ólafur Kristjánsson
bæjarstjóri í Bolungarvík í
samtali við blaðið. Hann vildi
ekki gefa upp neinar upphæðir
varðandi tilboðin „Málið er á
viðkvæmu stigi núna þannig
að ég vil ekki vera að gefa

upp neinar tölur en tilboðin
voru miðuð við staðgreiðslu-
verð og var þá litið til mark-
aðsverðs á húsum í dag í Bol-
ungarvík sem og í nágranna-
bæjunum á Ísafirði og í Súða-
vík“ sagði Ólafur.

Það var í byrjun þessa árs
sem tekin var ákvörðun um
að kaupa upp hús við Dísar-
og Traðarland og var það gert
í kjölfar þess að ákvörðun var
tekin um að færa snjóflóða-
varnir sem reisa á í Bolungar-
vík neðar en gert var ráð fyrir.
Voru íbúar húsanna ánægðir
með þá ákvörðun enda hefðu
húsin annars orðið verðlaus.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Lifandi gínurLifandi gínurLifandi gínurLifandi gínurLifandi gínur
í gluggumí gluggumí gluggumí gluggumí gluggum

Morrinn, atvinnuleikhús
ungs fólks í Ísafjarðarbæ, hef-
ur hafið sitt þriðja starfsár.
Æfingar hafa staðið yfir að
undanförnu og á föstudag
lærðu krakkar úr hópnum
dans undir leiðsögn Evu Frið-
þjófsdóttir danskennara.

Fyrsta „sýning“ Morrans,
ef þannig má að orði komast
fór fram á heldur óvenjulegum
stöðum því leikararnir ungu
klæddu sig upp og léku gínur
í búðargluggum í miðbæ Ísa-
fjarðar, nánar til tekið í versl-
ununum Basil, Essó-Birkir,
Fatabúðinni og Vestursport. Á
myndinni eru tveir leikaranna
að sýna fatnað frá Max í Essó-
Birki.

Auglýsingar
og áskrift

sími 456 4560
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Guðmundur Einarsson ÍS langaflahæsti smábáturinn á síðasta áriGuðmundur Einarsson ÍS langaflahæsti smábáturinn á síðasta áriGuðmundur Einarsson ÍS langaflahæsti smábáturinn á síðasta áriGuðmundur Einarsson ÍS langaflahæsti smábáturinn á síðasta áriGuðmundur Einarsson ÍS langaflahæsti smábáturinn á síðasta ári

Kom með 828 tonn að landi á síðastaKom með 828 tonn að landi á síðastaKom með 828 tonn að landi á síðastaKom með 828 tonn að landi á síðastaKom með 828 tonn að landi á síðasta
ári að verðmæti 85 milljónir krónaári að verðmæti 85 milljónir krónaári að verðmæti 85 milljónir krónaári að verðmæti 85 milljónir krónaári að verðmæti 85 milljónir króna

Langaflahæsti smábátur-
inn á síðasta ári var þorsk-
aflahámarksbáturinn Guð-
mundur Einarsson ÍS frá
Bolungarvík með 828 tonn
í 255 róðrum. Það gerir 3,25
tonn að meðaltali í róðri.
Bæði róðrafjöldinn og afl-
inn hlýtur að teljast með
miklum ólíkindum miðað
við sex tonna smábát. Afla-
verðmætið er 84,8 milljónir

króna. Á árinu 1999 var bát-
urinn einnig efstur en þá með
784 tonn að verðmæti 76,4
milljónir króna. Aukningin
milli ára er 6% í tonnum og
11% í verðmætum.

Eigandi Guðmundar Ein-
arssonar ÍS er ÓS sf. í Bol-
ungarvík en að því félagi
standa feðgarnir Einar Guð-
mundsson og Guðmundur
Einarsson, sem jafnframt er

skipstjóri á bátnum og Daði
Guðmundsson bróðir Einars.
Í öðru sæti yfir krókabáta á
síðasta ári er Völusteinn ÍS
sem er í eigu sömu aðila og
Guðmundur Einarsson ÍS.
Afli bátsins jókst úr 444 tonn-
um í 511 tonn milli ára og
aflaverðmætið úr 51 milljón
króna í 55,2 milljónir króna. Í
þriðja sæti varð Straumur ÍS
(áður Jakob Valgeir ÍS) úr Bol-

ungarvík með 49,4 milljóna
króna aflaverðmæti. At-
hyglisvert er að af tíu efstu
smábátunum á landinu eru
fimm frá Bolungarvík.

Auk áðurnefndra þriggja
báta eru það Huldu Keli ÍS
og Jón Eggert ÍS. Þá eru
tveir bátar frá Suðureyri í
þessum hópi, Draupnir og
Hrefna.

Fyrrum 2. stýrimanni á frystitogaranum Júlíusi GeirmundssyniFyrrum 2. stýrimanni á frystitogaranum Júlíusi GeirmundssyniFyrrum 2. stýrimanni á frystitogaranum Júlíusi GeirmundssyniFyrrum 2. stýrimanni á frystitogaranum Júlíusi GeirmundssyniFyrrum 2. stýrimanni á frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni

Dæmdar tæpar 16 milljónirDæmdar tæpar 16 milljónirDæmdar tæpar 16 milljónirDæmdar tæpar 16 milljónirDæmdar tæpar 16 milljónir
í bætur vegna vinnuslyssí bætur vegna vinnuslyssí bætur vegna vinnuslyssí bætur vegna vinnuslyssí bætur vegna vinnuslyss

Fjölskipaður dómur Hér-
aðsdóms Vestfjarða hefur
dæmt Hraðfrystihúsið –
Gunnvör hf. í Hnífsdal til að
greiða fyrrum 2. stýrimanni á
frystitogaranum Júlíusi Geir-
mundssyni ÍS 270 tæpar 16
milljónir króna í bætur vegna
slyss sem hann varð fyrir um
borð í skipinu 4. janúar 1994
er það var að veiðum um 40
sjómílur norðvestur af Patr-
eksfirði.

Þegar slysið átti sér stað
var stýrimaðurinn við vinnu á

dekki við annan mann. ,,Með-
an þeir voru að vinnu sinni
var skipinu snúið og byrjað
að toga undan vindi. Þá hafi
alda komið upp skutrennu yfir
sjóhlið og skellt honum á
stjórnborðspollann, þannig að
hann lenti með spjaldhrygg-
inn hægra megin á honum,“
segir í dómnum. Þar segir
einnig að stýrimaðurinn hafi
hætt vinnu til sjós eftir slysið
og sýnt sé að hann muni ekki
geta farið til starfa á sjó á ný.
Örorkunefnd mat varanlega

örorku mannsins. Niðurstaða
nefndarinnar er að varanlegur
miski, sem einvörðungu verði
rakinn til vinnuslyssins, teljist
hæfilega metinn 10% og
varanleg örorka hans 40%.

Í dómsorðum segir: ,,Stefn-
da, Hraðfrystihúsið – Gunn-
vör hf., greiði stefnanda kr.
15.925.938 með 2% ársvöxt-
um frá 9. maí 1996 til 18.

febrúar 2000, en dráttarvöxt-
um samkvæmt III. kafla
vaxtalaga frá þeim degi til
greiðsludags og kr. 1.400.000.
í málskostnað. Dóminn kváðu
upp þeir Erlingur Sigtryggs-
son, héraðsdómari og með-
dómendurnir, skipstjórarnir
Gunnar Arason og Ólafur Ingi
Hermannsson.

Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!
Til sölu er glæsilegt 231m² einbýlishús að

Sunnuholti 6, Ísafirði. Húsið er á tveimur
hæðum, þar af er hægt að hafa 80m² sér-
íbúð á neðri hæð.

Bílgeymsla, ræktuð lóð og mjög fallegt út-
sýni. Skipti á minna húsnæði í bænum
kemur til greina.

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Guð-
mundsson hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði,
sími 456 3244, fax 456 4547.

Sá óskemmtilegi atburður
gerðist í síðustu viku að
kakkalakkar fundust í
blokkaríbúð á Suðureyri.
Kakkalakkarnir munu hafa
komið frá Þýskalandi og
hafa þeir að öllum líkindum
borist með farangri.

Að sögn Birgis Valdi-
marssonar, húsnæðisfull-
trúa Ísafjarðarbæjar var
kallað á meindýraeyði og

eyddi hann allri óværu.
Íbúar blokkarinnar þurftu
að yfirgefa heimili sín í
nokkrar klukkustundir á
meðan meindýraeyðirinn
var að störfum þar sem að
úða þurfti alla blokkina til
að útiloka þann möguleika
að einhverjir kakkalakkar
hefðu farið inn í lagnir og
sloppið í aðrar íbúðir í
blokkinni.

Rýmt vegnaRýmt vegnaRýmt vegnaRýmt vegnaRýmt vegna
kakkalakkakakkalakkakakkalakkakakkalakkakakkalakka

Fjölbýlishús á SuðureyriFjölbýlishús á SuðureyriFjölbýlishús á SuðureyriFjölbýlishús á SuðureyriFjölbýlishús á Suðureyri
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Hlaupið er frá eftirtöldum
stöðum á svæðinu:

Ísafjörður:Ísafjörður:Ísafjörður:Ísafjörður:Ísafjörður:
Frá íþróttahúsinu á Torfnesi kl. 14:00

Upphitun hefst kl. 13:30
Bolungarvík:Bolungarvík:Bolungarvík:Bolungarvík:Bolungarvík:

Frá grunnskólanum kl. 14:00
Flateyri:Flateyri:Flateyri:Flateyri:Flateyri:

Frá sundlauginni kl. 14:00
Suðureyri:Suðureyri:Suðureyri:Suðureyri:Suðureyri:

Frá sundlauginni kl. 13:30
Patreksfjörður:Patreksfjörður:Patreksfjörður:Patreksfjörður:Patreksfjörður:

Frá sundlauginni kl. 11:00
Frítt í sund eftir hlaup

Barðaströnd:Barðaströnd:Barðaströnd:Barðaströnd:Barðaströnd:
Frá saumastofunni Strönd kl. 15:00

Tálknafjörður:Tálknafjörður:Tálknafjörður:Tálknafjörður:Tálknafjörður:
Frá íþróttamiðstöðinni kl. 14:00

Bíldudalur:Bíldudalur:Bíldudalur:Bíldudalur:Bíldudalur:
Frá slökkvistöðinni kl. 14:00

Þingeyri:Þingeyri:Þingeyri:Þingeyri:Þingeyri:
Frá íþróttamiðstöðinni kl. 11:00

Hólmavík:Hólmavík:Hólmavík:Hólmavík:Hólmavík:
Frá söluskálanum kl. 16:00

Einnig er hlaupið í Bjarnarfirði

Mætum allar!
(Ps. Bolurinn í ár er fagurrauður

með hvítum stöfum)

KVENNAHLAUP
laugardaginn 16 júní ÍSÍÍSÍKVENNAHLAUP
laugardaginn 16 júní
Í nágrenni við þig

Ganga eða skokk,Ganga eða skokk,Ganga eða skokk,Ganga eða skokk,Ganga eða skokk,
þú ræður hraðanumþú ræður hraðanumþú ræður hraðanumþú ræður hraðanumþú ræður hraðanum

Þátttökugjald er 700 kr.Þátttökugjald er 700 kr.Þátttökugjald er 700 kr.Þátttökugjald er 700 kr.Þátttökugjald er 700 kr.
Allir fá bol eðaAllir fá bol eðaAllir fá bol eðaAllir fá bol eðaAllir fá bol eða

verðlaunapeningverðlaunapeningverðlaunapeningverðlaunapeningverðlaunapening

Amma, afi, dóttir...

Vinkonur styðja hverja aðra...

Á öllum aldri, hver á sínum hraða...

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – Ísafirði
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Einbýlishús / raðhús

 4-6 herb. íbúðir

Fasteignir í

þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn  af

söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar eru

veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

Engjavegur 24: 126,4 m² einb.-
hús á tveimur hæðum. Frábær
sólbaðsaðstaða. Laust fljótlega
Áhv. ca. 4,6 m.kr. Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 14: 144 m²  raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Verð 10,3 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einb.hús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Fallegt útsýni. Skipti á minni
eign möguleg. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum. Húsið
er mikið uppgert. Áhv. ca. 6,4
m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignar-
lóð. Verð 6,7 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt kjallara,
bílskúr og 1000 m² eignarlóð
Verð 8,5 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og kjallari.
Skoðum öll tilboð en verð er
aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

Fjarðarstræti 14: 133,4 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr, háalofti og hluta
kjallara. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m²  falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin er
í góðu standi. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra herb.
íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
140m² 4-5 herb.íbúð á miðhæð í
tvíb.húsi ásamt 28 m² bílskúr og
3ja herb. sér íbúð í kjallara ca. 60
m². Getur selst saman eða í sitt
hvoru lagi. Áhv. ca. 5 m.kr.  Verð
á hæð og bílskúr 10,5 m.kr. og
á kjallaraíbúð 3,7 m.kr.

Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru

 3ja herb. íbúðir

útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Tilboð óskast
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja innrétta
eftir eigin höfði. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í kjallara
í þríbýlishúsi. Verð 3,9 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýl. uppg. fjölb.húsi ásamt
sér geymslu. Verð 4,9 m.kr.

Lyngholt 10: fallegt 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt
tvöföldum 55,2 m² bílskúr og ræktaðri lóð. Verð 12,9 m.kr.

Súðavík

Bolungarvík

Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveim-
ur sólpöllum. Tilboð óskast

Aðalstræti 21-23: 488m² versl-
unarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur. Tilboð óskast

Ný deild opnuð í BygNý deild opnuð í BygNý deild opnuð í BygNý deild opnuð í BygNý deild opnuð í Byggðasafni Vestfjarða í Neðstakaupstaðgðasafni Vestfjarða í Neðstakaupstaðgðasafni Vestfjarða í Neðstakaupstaðgðasafni Vestfjarða í Neðstakaupstaðgðasafni Vestfjarða í Neðstakaupstað

Ný deild var formlega
opnuð í Byggðasafni Vest-
fjarða í Neðstakaupstað á
Ísafirði á föstudag að við-
stöddum fjölmörgum gest-
um.

Deildin er helguð Rann-
sóknastofnun fiskiðnaðar-
ins sem gaf ýmis tæki sem
notið hafa verið til rannsókn
í fiskiðnaði á Vestfjörðum í

gegnum tíðina, til deildarinn-
ar.

Í tilefni opnunarinnar ávarp-
aði Hjörleifur Einarsson for-
stjóri Rannsóknastofnunar
fiskiðnaðarins gesti, sagði
stuttlega frá starfsemi stofn-
unarinnar og afhenti tækin
formlega til safnsins. Á eftir
gafst gestum tækifæri til að
skoða sig um.

Ýmis rannsóknartækiÝmis rannsóknartækiÝmis rannsóknartækiÝmis rannsóknartækiÝmis rannsóknartæki
til sýnis hjá deildinnitil sýnis hjá deildinnitil sýnis hjá deildinnitil sýnis hjá deildinnitil sýnis hjá deildinni

Hjörleifur Einarsson við rannsóknartækin.
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Aðalstræti 11 – Sími 456 4905

Full búð af
nýjum vörum!

20% afsláttur
af öllum vörum

fyrir 17. júní
á fimmtudag,

föstudag
og laugardag

Eignarhlutir vestfirskra sveitarfélaga í Orkubúi Vestfjarða hf.Eignarhlutir vestfirskra sveitarfélaga í Orkubúi Vestfjarða hf.Eignarhlutir vestfirskra sveitarfélaga í Orkubúi Vestfjarða hf.Eignarhlutir vestfirskra sveitarfélaga í Orkubúi Vestfjarða hf.Eignarhlutir vestfirskra sveitarfélaga í Orkubúi Vestfjarða hf.

Vesturbyggð mun selja sinn eignarhlutVesturbyggð mun selja sinn eignarhlutVesturbyggð mun selja sinn eignarhlutVesturbyggð mun selja sinn eignarhlutVesturbyggð mun selja sinn eignarhlut
ef viðunandi tilboð fæst frá ríkinuef viðunandi tilboð fæst frá ríkinuef viðunandi tilboð fæst frá ríkinuef viðunandi tilboð fæst frá ríkinuef viðunandi tilboð fæst frá ríkinu

Í kjölfar stofnunar hlutafé-
lags um Orkubú Vestfjarða lá
fyrir yfirlýsing um að ríkis-
valdið myndi gera öllum sveit-
arfélögum á Vestfjörðum,
kauptilboð í eignarhluta þeirra
í félaginu. Jafnframt liggur
fyrir að gengið verði út frá því
að heildarverðmæti fyrirtæk-
isins sé 4,6 milljarðar króna.
Blaðið kannaði hug nokkurra
sveitarstjórnarmanna til til-
boðsins og voru fæst sveitar-

félögin farin að ræða málið
að einu undanskildu.

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar sagði
enga ákvörðun hafa verið
tekna um sölu á eignarhluta
Ísafjarðarbæjar í Orkubúi
Vestfjarða hf., en hann mun
nema rúmum 1,4 milljarði
króna. „Þetta má er ekki einu
sinni á dagskrá. Breytingin í
hlutafélag er gerð í tvennum
tilgangi. Hún getur gert fyrir-

tækið liprara en hér var hún
fyrst og fremst hugsuð til þess
að sveitarfélögin gætu selt.“

Ólafur Kristjánsson, bæjar-
stjóri í Bolungarvík sagði að
mál þetta hefði ekki verið rætt
innan bæjarstjórnar. „Við ætl-
um að gefa okkur tíma til að
skoða málið vel og vandlega
og þá sérstaklega að kanna
hvaða afleiðingar sala kemur
til með að hafa og hvort hún
borgi sig til langs tíma litið.“

Eignarhlutur Bolungarvíkur-
kaupstaðar í fyrirtækinu er
7,36% eða rúmar 338 millj-
ónir króna.

Súðavíkurhreppur á 1,67%
hlut í Orkubúi Vestfjarða að
verðmæti 76,8 milljónir
króna. „Það eru tvö aðskilin
mál að breyta fyrirtækinu í
hlutafélag og að selja. Félags-
lega kerfið er ennþá í nefnd
og því er ekki tímabært að
ræða þessi mál,“ sagði Ágúst
Kr. Björnsson, sveitarstjóri í
Súðavík.

Ólafur Magnús Birgisson,
sveitarstjóri á Tálknafirði
sagði að rætt hefði verið um
ýmis gögn af stofnfundi Orku-
bús Vestfjarða hf. á fundi
hreppsnefndar en ekkert hefði
verið rætt sérstaklega um sölu
á eignarhluta hreppsins. Eign-
arhlutur Tálknafjarðarhrepps
er 2,70% að verðmæti um
124,2 milljónir króna.

Í Vesturbyggð kveður hins
vegar við annar tónn. Jón B.G.
Jónsson, bæjarfulltrúi í Vest-
urbyggð sagði að ekki væri
búið að taka endanlega
ákvörðun um sölu en ljóst
væri að Vesturbyggð myndi
selja, ef til kæmi hagstætt til-
boð þ.e.a.s. þegar búið væri
að ganga frá öllum málum

við ríkið. „Það vorum við sem
hófum þessa umræðu og við
ætlum að klára málið og reyna
að bjarga fjárhagsstöðunni.
Það er þakkarvert hvað aðrar
sveitarstjórnin á Vestfjörðum
hafa tekið vel í þetta. Þeir
sýndu mikinn skilning á
vandamáli okkar og við stóð-
um allir saman. Það er mjög
ánægjulegt að allir hafi verið
tilbúnir að taka þessa ákvörð-
un þótt ekki hafi allir þurft
þess,“ sagði Jón B.G. Jóns-
son. Hlutur Vesturbyggðar í
Orkubúi Vestfjarða hf. er
8,57% að verðmæti um 394
milljónir króna.

Auk framangreindra sveit-
arfélaga á Hólmavíkurhreppur
3,26% hlut að verðmæti 149,9
milljónir króna, Reykhóla-
hreppur á 2,27% að verðmæti
104,4 milljónir króna, Kaldr-
ananeshreppur á 0,97% að
verðmæti 44,6 milljónir
króna, Bæjarhreppur á 0,68%
að verðmæti 31,2 milljónir
króna, Broddaneshreppur á
0,61% að verðmæti 28 millj-
ónir króna, Árneshreppur á
0,44% að verðmæti 20,2 millj-
ónir króna og Kirkjubóls-
hreppur á 0,37% í Orkubúi
Vestfjarða hf. að verðmæti 17
milljónir króna.

Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra skoða Funa ásamt
fulltrúum Ísafjarðarbæjar og aðstoðarmanni ráðherra.

Siv Friðleifsdóttir fundaði meðSiv Friðleifsdóttir fundaði meðSiv Friðleifsdóttir fundaði meðSiv Friðleifsdóttir fundaði meðSiv Friðleifsdóttir fundaði með

flokksbræðum sínum á Ísafirðiflokksbræðum sínum á Ísafirðiflokksbræðum sínum á Ísafirðiflokksbræðum sínum á Ísafirðiflokksbræðum sínum á Ísafirði

Ráðherrann skoðaðiRáðherrann skoðaðiRáðherrann skoðaðiRáðherrann skoðaðiRáðherrann skoðaði
aðbúnaðinn í Funaaðbúnaðinn í Funaaðbúnaðinn í Funaaðbúnaðinn í Funaaðbúnaðinn í Funa
Á miðvikudag í síðustu

viku fundaði Siv Friðleifsdótt-
ir umhverfisráðherra með
flokksbræðrum sínum á Ísa-
firði. Á meðan hún beið eftir
flugi til Reykjavíkur á á
fimmtudag, nýtti hún tímann
og kannaði stöðu umhverfis-
mála á Ísafirði m.a. með því
að skoða sorpbrennslu Ísfirð-
inga, Funa.

Að sögn Víðis Ólafssonar

forstöðumanns Funa, var farið
í kynnisferð um stöðina og
sérstaklega kynnt fyrir ráð-
herranum, hvernig stöðin
framleiðir hita fyrir Holta-
hverfið. Var Siv mjög hrifin af
því sem fyrir augu bar og hafði
hún orð á því hversu þrifaleg
stöðin væri. Hún sagði einnig
að tilkoma stöðvarinnar væri
bylting í sorpmálum hjá Ísa-
fjarðarbæ.

Rökkurkórinn Skagafirði
heldur tónleika
á Vestfjörðum

Fimmtudaginn 14. júní kl. 20:30Fimmtudaginn 14. júní kl. 20:30Fimmtudaginn 14. júní kl. 20:30Fimmtudaginn 14. júní kl. 20:30Fimmtudaginn 14. júní kl. 20:30
í Hólmavíkurkirkju.í Hólmavíkurkirkju.í Hólmavíkurkirkju.í Hólmavíkurkirkju.í Hólmavíkurkirkju.

Föstudaginn 15. júní kl. 20:30Föstudaginn 15. júní kl. 20:30Föstudaginn 15. júní kl. 20:30Föstudaginn 15. júní kl. 20:30Föstudaginn 15. júní kl. 20:30
í Ísafjarðarkirkju.í Ísafjarðarkirkju.í Ísafjarðarkirkju.í Ísafjarðarkirkju.í Ísafjarðarkirkju.

Laugardaginn 16. júní kl. 15:00Laugardaginn 16. júní kl. 15:00Laugardaginn 16. júní kl. 15:00Laugardaginn 16. júní kl. 15:00Laugardaginn 16. júní kl. 15:00
í félagsheimilinu á Þingeyri.í félagsheimilinu á Þingeyri.í félagsheimilinu á Þingeyri.í félagsheimilinu á Þingeyri.í félagsheimilinu á Þingeyri.

Laugardaginn 16. júní kl. 21:00Laugardaginn 16. júní kl. 21:00Laugardaginn 16. júní kl. 21:00Laugardaginn 16. júní kl. 21:00Laugardaginn 16. júní kl. 21:00
í félagsheimilinu á Patreksfirði.í félagsheimilinu á Patreksfirði.í félagsheimilinu á Patreksfirði.í félagsheimilinu á Patreksfirði.í félagsheimilinu á Patreksfirði.
Stjórnandi er Sveinn ÁrnasonStjórnandi er Sveinn ÁrnasonStjórnandi er Sveinn ÁrnasonStjórnandi er Sveinn ÁrnasonStjórnandi er Sveinn Árnason

Undirleikari erUndirleikari erUndirleikari erUndirleikari erUndirleikari er
Anna María GuðmundsdóttirAnna María GuðmundsdóttirAnna María GuðmundsdóttirAnna María GuðmundsdóttirAnna María Guðmundsdóttir

Hefurðu áhuga á að kaupa
snyrtivörur á innkaups-
verði? Ef svo er, hringdu
þá í síma 897 2876 og
talaðu við Diddu.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísafirði. Laus nú þegar.
Uppl. í símum 456 4212 og
698 4212.

Til sölu er góð 4ra herb.
íbúð á 1. hæð th. að Stór-
holti 7. Blokkin er öll tekin
í gegn að utan og máluð
sumarið 2000. Uppl. í síma
456 4640 eftir kl. 17.

Óska eftir 3-4ra herb.
íbúð. Helst á eyrinni. Leigu-
hugmynd kr. 25-35 þús. á
mánuði. Upplýsingar í
síma 867 7778.

Til sölu er níu vetra
hryssa. Upplýsingar  í síma
456 3663.

Óska eftir að kaupa sjón-
varp, helst lítið. Uppl. í
síma 456 8229.

Til sölu er unglingaskrif-
borð og tölvuborð. Uppl. í
síma 456 4028.

Óska eftir íbúð til leigu á
Ísafirði eða í Bolungarvík.
Upplýsingar gefur Anna
Sigga í símum 456 5525
eða 697 4647.

Hamstraungar fást gefins.
Uppl. í síma 456 4289.

Til leigu er notalega 3ja
herb. íbúð á Eyrinni. Laus
strax. Uppl. gefur Her-
mann í síma 456 3179 eða
456 4594.

Óska eftir fjórhjóli. Uppl.
í síma 867 2944.

Óska eftir 386 tölvu, þarf
að vera með hljóðkorti.
Uppl. í síma 863 7655.

Til sölu er barnarimlarúm
og þvottavél með þurrkara.
Fæst fyrir lítið. Uppl. í síma
456 4361 á kvöldin.

Tek að mér að yrkja kvæði
og söngtexta við öll tæki-
færi. Elín í símum 438
1426 og 851 1426.

Næsta hálfan mánuðinn
verður handverksmaður-
inn S. Ölver Jóhannesson
staddur að Heiðarbraut 6 í
Hnífsdal með handverk
sitt til sýnis og sölu s.s.
diskarekka, kryddhillur og
fl. Upplýsingar í símum
456 5454 og 867 2941.

Hlífarkonur! Munið eftir
ferðalaginu 30. júní. Uppl.
og þátttaka tilkynnist til
Þorgerðar í síma 456 3107
og Kristjönu í síma 456
3794 fyrir 20. júní.

Vestfirðingar! Ef þið þurf-
ið að fara til Reykjavíkur í
vikutíma eða svo, þá hef ég
góða íbúð handa ykkur í
hjarta borgarinnar. Stutt í
Kolaportið. Upplýsingar í
síma 487 8944.

Eitt bil að Sindragötu 9 er
til sölu. Upplýsingar í síma
456 3478.

Til sölu er borðstofuborð
og sex stólar. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 456 3834.

Til sölu er toppgrind á
jeppa, áltoppkassar, bretti
á Daihatsu, hjólkoppur á
Mözdu og dráttarbeisli á
Saab. Upplýsingar í síma
557 7076.

Stúdíóíbúð í Reykjavík.
Leigist í minnst tvær nætur
í senn, allt að fjórir einstkl-
ingar. Hafið samband í
síma 582 3034, 557 1456
og 862 9443

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560
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Stúdentarnir 26 fyrir fram Menntaskólann á Ísafirði.

26 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag26 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag26 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag26 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag26 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag

Arna Vigdís Jónsdóttir „dux scholae“Arna Vigdís Jónsdóttir „dux scholae“Arna Vigdís Jónsdóttir „dux scholae“Arna Vigdís Jónsdóttir „dux scholae“Arna Vigdís Jónsdóttir „dux scholae“
Skólaslit Menntaskólans á

Ísafirði fóru fram við hátíðlega
athöfn í Ísafjarðarkirkju á
laugardag. Við athöfnina flutti
Björn Teitsson, skólameistari
skýrslu um starf skólans í vet-
ur þar sem bar hæst þrjátíu
ára afmæli skólans sem haldið
var í íþróttahúsinu á Torfnesi,
verkfall kennara, Sólrisuhátíð
og heimsókn nemenda til
Laugarvatns. Þá greindi hann
frá því að hann hefði sagt
stöðu skólameistara lausri,
þakkaði fyrir samstarfið og
óskaði verðandi skólameist-
ara velfarnaðar.

Þá tóku til máls fulltrúar
eldri stúdenta frá skólanum.
Fyrir hönd 25 ára stúdenta
hélt Guðný Ísleifsdóttir ávarp.
Fyrir hönd 20 ára stúdenta
ávarpaði Hafdís S. Ólafsdóttir
viðstadda, Hermann Jón Hall-
dórsson fyrir hönd 10 ára stúd-
enta og Þórdís Jónsdóttir fyrir
hönd 10 ára stúdenta úr öld-
ungadeild.

Hæstu aðaleinkunn nýstúd-
enta hlaut Arna Vigdís Jóns-
dóttir af hagfræðibraut, 9,20
og er hún því „dux scholae“ í
ár. Arna er aðeins fimmti nem-
andinn sem brautskráður hef-
ur verið frá skólanum með

aðaleinkunn yfir níu. Næst
hæstu einkunn hlaut Haukur
Sigurbjörn Magnússon, 8,24.

Alls voru afhent 60 próf-
skírteini. Tólf nemendur luku
viðskiptaprófi og hlaut Dagný
Sverrisdóttir verðlaun fyrir
hæstu aðaleinkunina 7,59.
Ellefu luku vélavarðanámi og
þrjár stúlkur luku námi af
starfsbraut. Þrír nemendur
luku annars stigs prófi af vél-
stjórnarbraut og af þeim hlaut
Ingibjörn Valsson verðlaun.
Fimm nemendur luku sjúkra-
liðaprófi og var Sjöfn Krist-
insdóttir með hæstu aðaleink-
unn, 9,29 og hlaut hún verð-
laun fyrir þann árangur.

Þá voru 26 stúdentar út-
skrifaðir. Af hagfræðibraut
brautskráðust fimm, átta af
mála- og samfélagsbraut og
þrettán af náttúrufræðibraut.
Af nýstúdentum hlutu verð-
laun þau Arna Vigdís Jóns-
dóttir fyrir íslensku, stærð-
fræði, dönsku og viðskipta-
greina, Haukur Sigurbjörn
Magnússon fyrir íslensku,
sögu og raungreinar og einnig
hlaut hann verðlaun fyrir fé-
lagstörf. Ingibjörg Erna Jóns-
dóttir fékk viðurkenningu fyr-
ir árangur í raungreinum, Sig-

ríður Gísladóttir fyrir dönsku,
auk verðlauna frá Ísfirðinga-
félaginu í Reykjavík og Hel-
ena Björk Þrastardóttir fékk
viðurkenningu fyrir góðan ár-
angur í þýsku, ensku og
frönsku. Helena var að auki
með hæstu aðaleinkunn af
mála- og samfélagsbraut,
8,10.

Eftir að skírteini og verð-
laun höfðu verið afhent tók
skólameistari aftur til máls og
óskaði þeim sem voru að

brautskrást góðs gengis í
framtíðinni. Þá tók „dux
scholae“ Arna Vigdís Jóns-
dóttir til máls fyrir hönd ný-
stúdenta.

Áður en athöfninni lauk bað
Ólafur Helgi Kjartansson, for-
maður skólanefndar Mennta-
skólans á Ísafirði um orðið.
Ávarpi sínu beindi hann sér-
staklega til skólameistara. Fór
hann stuttlega yfir feril Björns
Teitssonar í skólanum og
nefndi meðal annars mikil-

vægi þess starfs sem skóla-
meistari hefur með höndum.
„Hann þarf að vera stjórnandi
leiðtogi kennara og starfsliðs,
fást við fjármál, starfsmanna-
hald og ráðningar og jafnframt
vera yfirmaður nemenda,
veita þeim aðhald og aga,
hvatningu og vera fremstur til
þess að koma þeim til nokkurs
þroska.“ Einnig nefndi Ólafur
Helgi þá staðreynd að á þeim
22 árum í starfi sínu sem
skólameistari hefur Björn

útskrifað 496 stúdenta eða um
hálft þúsund og því væri kom-
inn tími til að hann yrði út-
skrifaður og veitti Ólafur hon-
um bók sem viðurkenningu
fyrir vel unnin störf. Að lokum
þakkaði Ólafur Helgi honum
fyrir vel unnin störf í þágu
skólans og samfélagsins og
óskaði honum og eiginkonu
hans velfarnaðar og gæfu á
nýjum stað og í nýjum störf-
um.

Ólafur Helgi Kjartansson formaður skólanefndar Menntaskólans færi Birni Teitssyni bókagjöf fyrir gott starf.
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Hafiði séð hann Jón ó JónHafiði séð hann Jón ó JónHafiði séð hann Jón ó JónHafiði séð hann Jón ó JónHafiði séð hann Jón ó Jón
bæjarins „besta“ erki....?bæjarins „besta“ erki....?bæjarins „besta“ erki....?bæjarins „besta“ erki....?bæjarins „besta“ erki....?
Í grein í BB 30. maí sl. fer

Jón Fanndal Þórðarson mik-
inn og heggur á bæði borð.
Vegur hann sérstaklega að
íbúum og bæjarstjórn Vestur-
byggðar og hefur allt á horn-
um sér í þeirra garð, sérstak-
lega er varðar málefni Orku-
búsins, og í minn garð vegna
vegamála.

Sem íbúa í Vesturbyggð
þykir mér illt að sitja undir
ómaklegum áburði Jóns, og
hreyfi því þessum andmælum,
en tek jafnframt skýrt fram að
ég mun ekki skrifast á við
hann á þessum vettvangi.

OrkubúiðOrkubúiðOrkubúiðOrkubúiðOrkubúið
Fyrir sveitarstjórnarkosn-

ingarnar 1998 settu sjálfstæð-
ismenn í Vesturbyggð það
fyrstir á stefnuskrá sína að
selja hlut Vesturbyggðar í
Orkubúi Vestfjarða í þeirri
viðleitni að leita allra leiða til
þess að lækka skuldir bæjar-
félagsins.

Til að byrja með mættu hug-
myndirnar nokkrum andbyr,
m.a. hjá sumum sveitarstjórn-
armönnum í fjórðungnum.

Hins vegar brá svo við að þeg-
ar ríkið hafði sett verðmiða á
Orkubúið kom annað hljóð í
strokkinn, og nú vilja allir
Lilju kveðið hafa.

Allar sveitarstjórnir á Vest-
fjörðum báru á endanum gæfu
til að samþykkja að breyta
félagsformi Orkubúsins úr
sameignarfélagi í hlutafélag.
1. júní sl. var síðan haldinn
stofnfundur Orkubús Vest-
fjarða hf., og segja mér fróðir
menn að þar hafi jafnvel ríkt
meiri samhugur en þegar
Orkubúið var stofnað á sínum
tíma.

Nú getur bæjarstjórn Vest-
urbyggðar tekið sjálfstæða
ákvörðun um að selja ríkinu
8,57% eignarhlut sinn í Orku-
búinu.  Með sama hætti getur
hver hinna 11 sveitarstjórna á
Vestfjörðum tekið ákvörðun
um hvort þær selji hlut sinn
eða ákveði að eiga hann
áfram.

Ef Jón Fanndal óttast svo
mjög að framtíð Orkubúsins
og Vestfjarða sé stefnt í voða
við það að Vesturbyggð selji
ríkinu sinn litla hlut í Orkubúi
Vestfjarða hf, hvers vegna

leggur þessi ráðagóði maður
þá ekki eitthvað raunhæft til
málanna um það með hvaða
öðrum hætti bæjarstjórn Vest-
urbyggðar skuli bregðast við
fjárhagsvanda sveitarfélags-
ins? Býður Jón Fanndal kann-
ski betur en 394,2 milljónir?

Af lestri laga nr. 40/2001
um stofnun hlutafélags um
Orkubú Vestfjarða verður ekki
annað séð en þar sé leitast við
að tryggja framtíð Orkubúsins
og Vestfirðinga í hvívetna.
Þetta hefði Jón Fanndal auð-
vitað getað lesið í frumvarpinu
áður en hann reit grein sína,
þó hrakspár hans um afleið-
ingarnar bendi til annars.

Sjálfstæðismenn í Vestur-
byggð eiga hrós skilið fyrir
það frumkvæði sem þeir tóku
í þessu máli, og nú hefur haft
þessar farsælu lyktir.  Bæjar-
stjórn Vesturbyggðar á hrós
skilið fyrir að hafa fylgt mál-
inu eftir af festu. Íbúar Vest-
urbyggðar eiga hrós skilið fyr-
ir æðruleysi sitt í málinu og
fyrir að láta ekki glepjast af
stóryrðum vindhana sem telja
sig allt vita öðrum betur.

VegirnirVegirnirVegirnirVegirnirVegirnir
Þótt undirritaður sé íbúi í

Vesturbyggð, sé ég ekki þörf-
ina á því að Jón Fanndal skeyti
skapi sínu á öllum íbúum Vest-
urbyggðar fyrir það eitt að ég
hafi skoðanir á vegamálum
sem hugsanlega fara ekki
saman við skoðanir hans.
Sýnu verra er þó að hann skuli
gera mér upp áform og skoð-
anir.

Á 41. Fjórðungsþingi Vest-
firðinga í apríl 1996 var kosinn
starfshópur til að endurskoða
hina 20 ára gömlu stefnu-
mörkun sem mótuð var í vega-
málum fjórðungsins á Fjórð-
ungsþingi í Reykjanesi árið
1976.

Var ég formaður starfshóps-
ins, en auk mín skipuðu starfs-
hópinn Ólafur Kristjánsson í
Bolungarvík, Ágúst Kr.
Björnsson í Súðavík, Smári
Haraldsson á Ísafirði, Jónas
Ólafsson á Þingeyri, og frá
Hólmavík fyrst Stefán Gísla-
son og síðan Daði Guðjóns-
son. Starfshópurinn var sam-
stíga og lagði fram tillögur
sínar um stefnumótun í vega-

Þórólfur Halldórsson á Patreksfirði skrifar

,,Sé ekki þörfina fyrir því
að Jón Fanndal skeyti

skapi sínu á öllum
íbúum Vesturbyggðar“

málum á Vestfjörðum á 42.
Fjórðungsþingi í ágúst 1997
og mælti eindregið með því
að þær yrðu samþykktar.

Skemmst er frá því að segja
að tillögurnar voru samþykkt-
ar samhljóða og mótatkvæða-
laust,  sem „skýr viljayfirlýs-
ing og stefna Vestfirðinga um
forgangsröðun í nýbyggingu
vega á Vestfjörðum næstu 10
árin”.

Þegar vinna starfshópsins
hófst var staða mála þannig
samkvæmt vegaáætlun að
aðeins eitt stórverkefni í vega-
gerð var skilgreint á Vestfjörð-
um, sem var Djúpvegur við
Ísafjarðardjúp, og ekkert
stofnframlag var til Vest-
fjarðavegar frá Flókalundi í
Bjarkalund.  Þetta taldi ég
mikið ójafnvægi milli þessara
tveggja samgöngusvæða, sem
yrði að jafna, ekki með því að
taka peninga úr Djúpinu held-
ur með því að setja nýtt vegafé
til nýbyggingar Vestfjarða-
vegar, sem og varð raunin.

Í stuttu máli voru aðal til-
lögur starfshópsins þessar:

Stórverkefni í vegagerð verði
tvö; Djúpvegur og Vestfjarða-
vegur milli Flókalundar og
Bjarkalundar.  Hringvegur
með bundnu slitlagi verði um
Vestfirði sem tengi allar
byggðir fjórðungsins saman.
Nýr vegur verði lagður um
Arnkötludal milli Hólmavíkur
og Reykhólasveitar, sem loki
hringvegi um Vestfirði í austri
og hringveginum verði endan-
lega lokið í vestri með gerð
jarðganga milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar.

Þannig var nú þessu háttað,
hvað sem líður hálkunni á
sannleikssvelli Jóns Fanndal.

Hver er sinnarHver er sinnarHver er sinnarHver er sinnarHver er sinnar
gæfu smiðurgæfu smiðurgæfu smiðurgæfu smiðurgæfu smiður

Þrátt fyrir öflugan mótbyr
undanfarin ár hafa íbúar Vest-
urbyggðar nú loksins landsýn
bæði hvað varðar fjárhags-
stöðu sveitarfélagsins og
vegamálin.

Patreksfirði, á hvítasunnu
2001, Þórólfur Halldórsson.

Ályktun frá stjórÁlyktun frá stjórÁlyktun frá stjórÁlyktun frá stjórÁlyktun frá stjórn Eldingar og Strandveiðifélagsins Króksn Eldingar og Strandveiðifélagsins Króksn Eldingar og Strandveiðifélagsins Króksn Eldingar og Strandveiðifélagsins Króksn Eldingar og Strandveiðifélagsins Króks

HandahófskenndumHandahófskenndumHandahófskenndumHandahófskenndumHandahófskenndum
vinnubrögðum mótmæltvinnubrögðum mótmæltvinnubrögðum mótmæltvinnubrögðum mótmæltvinnubrögðum mótmælt

Stjórnir Eldingar og
Króks mótmæla harðlega
handahófskenndum vinnu-
brögðum sjávarútvegsráð-
herra til lausnar á vanda vest-
firskra byggða og eigenda
krókabáta. Ákvörðun ráð-
herrans um að gefa veiðar á
steinbít frjálsar og telja þar
með málið afgreitt er vart
meir en vesælt kattarklór og
bendir til vanþekkingar á
þeim mikla vanda sem við
er að etja.

,,Gangi ákvörðun ráð-

herra eftir er hún ávísun á
skemmdarverk á viðkvæmum
steinbítsmiðum úti fyrir Vest-
fjörðum. Á undanförnum ár-
um hefur hlutur steinbíts sem
veiddur hefur verið á línu auk-
ist. Röskun á búsvæðum hans
við hrygningu hefur því verið
í lágmarki og vísbendingar nú
uppi um að auka megi aflann
á komandi árum. Óábyrgt inn-
grip sjávarútvegsráðherra
mun snúa við þessari jákvæðu
þróun og gera að engu einu
sérveiðar Vestfirðinga. Gildir

það jafnt fyrir krókabáta og
önnur skip sem lagt hafa
áherslu á steinbítsveiðar á
undanförnum árum.

Stjórnir Eldingar og Króks
benda sjávarútvegsráðherra á
að slæm reynsla er af núver-
andi starfsaðferðum Hafrann-
sóknastofnunar. Farsælla er að
leita til aðila á vettvangi við
mótun hugmynda sem miða
að því að koma í veg fyrir
fullkomlega óþörf vandamál
hjá þúsundum Íslendinga sem
skapast að öðrum kosti. „Étið

það sem úti frýs“ hefur
aldrei verið talið til góðra
siða.

Stjórnir Eldingar og
Króks skora á stjórnvöld að
grípa inn í þá óheillavæn-
legu þróun sem blasir við
hinum dreifðu byggðum
landsins með kvótasetn-
ingu krókabáta.   Það verður
best gert með því að festa
núverandi veiðikerfi króka-
báta í sessi,“ segir í ályktun-
inni.

Magni Guðmundsson, Kristján Jóakimsson og Össur Pétur Össurarson við kvína.

Rörtækni og Netagerð Vestfjarða smíða þorskeldiskvíRörtækni og Netagerð Vestfjarða smíða þorskeldiskvíRörtækni og Netagerð Vestfjarða smíða þorskeldiskvíRörtækni og Netagerð Vestfjarða smíða þorskeldiskvíRörtækni og Netagerð Vestfjarða smíða þorskeldiskví

Hraðfrystihúsið – Gunnvör kaupirHraðfrystihúsið – Gunnvör kaupirHraðfrystihúsið – Gunnvör kaupirHraðfrystihúsið – Gunnvör kaupirHraðfrystihúsið – Gunnvör kaupir
kvína og setur upp í Álftafirðikvína og setur upp í Álftafirðikvína og setur upp í Álftafirðikvína og setur upp í Álftafirðikvína og setur upp í Álftafirði

Össur Pétur Össurarson
hjá Rörtækni ehf. á

Ísafirði og Magni Örvar
Guðmundsson hjá Neta-
gerð Vestfjarða afhentu í

síðustu viku, þorskeldiskví
sem fyrirtækin hafa verið

að smíða undanfarnar
tvær vikur. Miklir mögu-

leikar virðast vera í þorsk-
eldi á Vestfjörðum og var

því ákveðið að ráðast í

þessa tilraunasmíði. Kvíin
er öll úr plasti og er að
mestu leyti smíðuð hjá

Rörtækni, en Netagerðin
útvegaði netið.

Hraðfrystihúsið-
Gunnvör hf. kaupir kvína
og tók Kristján Jóakims-
son við henni fyrir hönd

fyrirtækisins. Kvíin er 16
metrar að þvermáli og 200

fermetrar að flatarmáli og
verður hún sett upp í

Álftafirði. Ekki er búið að
ákveða hversu mikill

þorskur verður alinn upp í
kvínni, en veitt verður í

hana í sumar og þorskur-
inn fitaður í vetur. Ef

notkunin gefur góða raun
verður haldið áfram með

smíði á fleiri kvíum.

SKRÁNING NEMENDA Í GRUNNSKÓLA

Foreldrar barna á grunnskólaaldri eru
hvattir til að skrá nemendur í skóla
bæjarins sem fyrst. Skráningareyðu-
blöð fást hjá skólunum eða hjá Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæj-
ar, Hafnarstræti 1, og skulu send við-
komandi skóla.
Einnig eru foreldrar sem ætla að nýta
sér skóladagvist Grunnskólans á Ísa-
firði (Dægradvöl) minntir á að skrán-
ingu lýkur 15. júní nk.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Ísafjarðarbæjar.

24.PM5 19.4.2017, 09:347



8 MIÐVIKUDAGUR 13. JÚNÍ 2001

Þriðja starfsár Morrans, atvinnuleikhúss ungs fólks í Ísafjarðarbæ að hefjastÞriðja starfsár Morrans, atvinnuleikhúss ungs fólks í Ísafjarðarbæ að hefjastÞriðja starfsár Morrans, atvinnuleikhúss ungs fólks í Ísafjarðarbæ að hefjastÞriðja starfsár Morrans, atvinnuleikhúss ungs fólks í Ísafjarðarbæ að hefjastÞriðja starfsár Morrans, atvinnuleikhúss ungs fólks í Ísafjarðarbæ að hefjast

Spilað inn á sérstöðuSpilað inn á sérstöðuSpilað inn á sérstöðuSpilað inn á sérstöðuSpilað inn á sérstöðu
Byggðasafns VestfjarðaByggðasafns VestfjarðaByggðasafns VestfjarðaByggðasafns VestfjarðaByggðasafns Vestfjarða
Morrinn, atvinnuleikhús

ungs fólks í Ísafjarðarbæ, er
nú að hefja sitt þriðja starfsár.
Undanfarin tvö sumur hefur
hópurinn skemmt ferðamönn-
um, leikskólabörnum og öðr-
um með ýmsum uppákomum,
leik, söng og alls kyns gjörn-
ingum. Í sumar verður verður
starfemin síst minni, ef marka
má orð leikstjóra hópsins,
Bíldælingsins Elfars Loga
Hannessonar. Hann hefur
leikstýrt hópnum frá upphafi
og er þess fullviss að atvinnu-
leikhús ungs fólks sé komið
til að vera. „Það er engin
spurning. Þetta hefur gengið
mjög vel og leikhúsið er farið
að vekja eftirtekt annars staðar
á landinu. Önnur sveitarfélög
hafa haft samband og fengið
ráðleggingar um það hvernig
best sé að byggja svona upp.
Þetta fór af stað í Kópavogi í
fyrrasumar og í mörgum öðr-
um bæjum hér og þar á land-
inu dreymir menn um að koma
svona leikhúsi á fót. Mér
finnst bara verst að þetta hafi
ekki verið til þegar ég var að
alast upp á Bíldudal, þá hefði
verið gaman.“

Líst vel á hópinnLíst vel á hópinnLíst vel á hópinnLíst vel á hópinnLíst vel á hópinn

Morrinn er hluti af Vinnu-
skóla Ísafjarðarbæjar og starf-
ar undir yfirstjórn skólans.
„Krakkarnir hafa svo sannar-
lega unnið fyrir kaupinu sínu,
en þau fá jafn mikið borgað
og aðrir krakkar í vinnuskól-
anum. Reyndar er vinnutím-
inn svolítið óreglulegur. Þau
fá enga yfirvinnu borgaða og
þess vegna þarf oft að taka frí
á virkum dögum, svo hægt sé
að vinna um helgar.“

Þegar þetta er ritað eru níu
krakkar á aldrinum 13-15 ára
í Morranum. „Það er jafnvel
möguleiki að fleiri leikarar
bætast í hópinn, en þó reikna
ég ekki með að við verðum
jafnmörg og í fyrra en þá vor-
um við fimmtán. Þetta eru allt
mjög efnilegir krakkar og mér
líst vel á hópinn.“

Lifandi byggðasafnLifandi byggðasafnLifandi byggðasafnLifandi byggðasafnLifandi byggðasafn
„Við erum nýbyrjuð og höf-

um verið að koma okkur í
gang fyrir sumarið. Allt stefnir
í að við fáum nóg að starfa.
Við tökum á móti farþegum
úr skemmtiferðaskipum, för-
um í leikskólana í Ísafjarðar-
bæ og gerum sitthvað fleira.
Skemmtiferðaskipin verða
reyndar eitthvað færri en í
fyrra, en þá var líka metár.

Síðastliðin tvö ár höfum við

tekið á móti farþegum skip-
anna með þjóðlegri dagskrá
niðri í Neðstakaupstað, dans-
að við harmonikkuspil, farið í
leiki, sungið og lesið þjóð-
sögur. Þetta hefur heppnast
mjög vel og gestirnir voru
ósparir á myndavélarnar. Í
sumar langar okkur að stokka
þetta svolítið upp og spila
meira inn á sérstöðu Byggða-
safnsins og nota hlutina sem
þar eru til sýnis. Einn leikari
úr hópnum verður til dæmis
að gera við net, annar verður í
loftskeytaklefanum að morsa
og tala í talstöðina, aðrir flytja
saltfisk á vagninum fyrir fram-
an safnið, sagnaþulur flytur
þjóðsögur af sæskrímslum og
öðru tengdu sjónum og þannig
mætti lengi telja. Svo er ný-
komin upp einskonar tilrauna-
stofa í safninu og þar væri
gaman að sjá vísindamann að
störfum. Síðast en ekki síst
verða spilaðir nokkrir þekktir
sjómannaslagarar á harmo-
nikku.”

Morrinn, atvinnuleikhús ungs fólks í Ísafjarðarbæ ásamt leikstjóranum Elvari Loga Hannessyni.
sem flestir bæjarbúar taki þátt
í þessu með okkur og hjálpi
okkur við að ,,punta” svolítið
upp á menningarlífið í bæn-
um.

Við ákváðum að gefa sögu-
ferðinni okkar frí í ár, en við
fórum í fyrra og árið þar áður
í ferðir um Eyrina á Ísafirði
og skýrðum frá sögu einstakra
húsa og manna með stuttum
leikþáttum, söng og sprelli.

Þetta er það sem við höfum
skipulagt í dag, en alltaf má
búast við að einhver verkefni
bætist við yfir sumarið. Við
erum að sjálfsögðu til sölu, ef
þannig má að orði komast.
Menn geta fengið okkur til að
skemmta á samkomum, ættar-
mótum og svo framvegis.“

Fellur vel aðFellur vel aðFellur vel aðFellur vel aðFellur vel að
ferðaþjónustuferðaþjónustuferðaþjónustuferðaþjónustuferðaþjónustu

Krakkarnir æfa nú í skóla-
stofu í Grunnskólanum á Ísa-
firði. „Við erum með einskon-

ar leiklistarskóla fyrstu vikur-
nar þar sem farið er í helstu
þætti leikrænnar tjáningar,
spuna, látbragð, persónusköp-
un og fleira. Um leið erum
við að kynnast hvert öðru og
koma okkur í form fyrir sum-
arið auk þess að vinna að sýn-
ingunum. Rétt er að skjóta
því hér inní að ýmsir lista-
menn á svæðinu hafa undan-
farin ár verið dulegir við að
aðstoða okkur og leiðbeina
t.d. með stuttum námskeiðum.
Fyrsta sumarið, svo nefnt sé
dæmi, kom hún Soffía Vagns-
dóttir og var með fanta-
skemmtilegt tónlistarnám-
skeið, Guðjón Ólafsson tók
fyrir skapandi skrif og síðast
en ekki síst hefur Eva dans-
kennari verið dugleg að kenna
okkur sporin. Síðan hafa bara
allir verið tilbúnir í að liðsinna
okkur á allan hátt og lánað
okkur búninga, leikmuni, tæki
og tól og það sem okkur hefur
vanhagað um fyrir sýningar-
nar. Fyrir þetta erum við nátt-

úrlega fjarska þakklát því allt
svona styrkir okkur í því sem
við erum að gera.

Ráðamenn bæjarins hafa
jafnframt stutt mjög vel við
bakið á okkur. Það virðist vera
almenn ánægja með þetta litla
atvinnuleikhús í bænum og er
það vel. Á meðan svo er mun
Morrinn halda áfram, það er
engin spurning.

Starfsemin fellur líka mjög
vel að svokallaðri „menning-
artengdri ferðaþjónustu“ sem
mjög er í tísku um þessar
mundir. Ég heyri ekki annað
á aðilum í ferðaþjónustu á
svæðinu en að þeir séu mjög
ánægðir með þessa starf-
semi.“

Dregur athygliDregur athygliDregur athygliDregur athygliDregur athygli
að bænumað bænumað bænumað bænumað bænum

Morrinn varð til á sínum
tíma út frá Far- og fjöllista-
hópnum. „Þar voru á ferð
nokkrir krakkar úr Grunnskól-

Morrinn til söluMorrinn til söluMorrinn til söluMorrinn til söluMorrinn til sölu
„Svo gerum við meira af

þessu hefðbundna, förum til
dæmis í leikskólana og sýnum
barnaleikrit. Að þessu sinni
ætlum við að sýna nýja leik-
gerð sem ég er nýbúin að
hnoða saman, á hinni geysi-
vinsælu sögu Gúmmí–Tarzan
eftir Ole Lund Kiregaard. Við
stefnum á að hefja sýningar á
leiknum í lok júní.

Svo ætlum við að halda
áfram með götulistadagana
sem voru í fyrra. Svipað snið
verður á þeim núna og var
síðast. Við byrjum síðasta
föstudaginn í júní, þann 29.
nánar til tekið, og verðum alla
föstudaga út júlímánuð. Við
reynum að skapa alvöru götu-
stemmningu og lítum nokkuð
til Striksins í Kaupmannahöfn
í því sambandi. Þar verða
listamenn að fremja list sína
og handverksfólk kemur varn-
ingi sínum á framfæri. Að
sjálfsögðu vonumst við til að
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anum á Ísafirði. Þeir fengu
styrk frá bænum til að borga
sér og leikstjóranum einhver
laun. Ráðamenn bæjarins
voru mjög hrifnir af þessu og
úr varð að bærinn ákvað að
starfrækja svipað leikhús.

Morrinn hefur fengið mikla
athygli á landsvísu, sem er
mjög gott fyrir sveitarfélagið
allt. Það er nefninlega ekkert
algengt og þykir heldur ekkert
sjálfsagt að svona mikið sé
gert fyrir ungt fólk. Þess vegna
finnst mér mjög gott hvernig
þetta dregur athygli manna að
því góða sem gerist í bænum.“

Leiklistin númer eittLeiklistin númer eittLeiklistin númer eittLeiklistin númer eittLeiklistin númer eitt
Nú fer í hönd þriðja sumarið

sem Elvar Logi stýrir Morr-
anum. Hann gerir væntanlega
lítið annað í sumar, eða hvað?
„Ætli það, undanfarin ár hefur
allavega verið fullt að gera
hjá okkur og vonandi verður
það þannig í sumar líka.“

En hvað hefur Elvar Logi
verið að gera í vetur? „Ég hef
verið í hinu og þessu. Ég byrj-
aði í vetur á því að leikstýra
hinu nýupprisna Stúdentaleik-
húsi og setti upp með þeim
leikritið Stræti. Á sama tíma,
og reyndar í allan vetur, var
ég að kenna leiklist í Grunn-
skólanum á Ísafirði og á Flat-
eyri og í Menntaskólanum.
Sem betur fer var haustið gott
og alltaf hægt að fljúga, þann-
ig að maður komst alltaf á
milli.

Svo var ég með leiklistar-
námskeið í Listaskóla Rögn-
valdar sem mér finnst alveg
stórsniðugur skóli sem bráð-
nauðsynlegt er að hlúa að.

Eftir áramótin leikstýrði ég
leikritinu „Land míns föður“
í Menntaskólanum. Sýningin
tókst vonum framar og að-
sóknin var ótrúlega góð. Einn-
ig las ég vestfirskar þjóðsögur
inn á hljóðsnældu sem Vest-
firska forlagið gaf út. Sögur-
nar eru bæði gamlar og nýjar.
Þær gömlu ritaði Jón Árnason
og félagar en nýju sögurnar
ritaði Gísla Hjartarson. Þetta
mæltist bara nokkuð vel fyrir
og má því eiga von á fleiri
vestfirskum þjóðsögum á
hljóðformi um næstu jól.

Maður hefur verið að dútla
við hitt og þetta undanfarið.
Leiklistin hefur alla tíð verið
aðaláhugamálið mitt og mér
finnst alveg meiriháttar gaman
að geta starfað við hana líka
og vona bara að það verði
þannig áfram.“

Elvar Logi Hannesson.

Pétur Albert Sigurðsson
múrari var búinn að koma
sér nokkuð vel fyrir á höf-
uðborgarsvæðinu síðasta
vetur. Hann og heitmey
hans, Margrét Ósk Jónas-
dóttir, höfðu keypt sér ein-
býlishús í Hafnarfirði og
unnið að því að gera það
upp þegar þau ákváðu í vor
að flytja aftur á heimaslóðir
vestur á fjörðum. Pétur
keypti sig inn í fyrirtækið
Múrkraft á Ísafirði sem
hann rekur nú ásamt Her-
manni Þorsteinssyni, múr-
arameistara og hundafang-
ara, en Margrét fór að starfa
hjá Löggiltum endurskoð-
endum á Vestfjörðum. Þau
búa nú á Flateyri og líkar
vel. „Það hefur þó engin
ákvörðun verið tekin um
það hvar við ætlum að búa í
framtíðinni. Ég er Ísfirðing-
ur og Margrét er Flateyr-
ingur og mér líkar vel að
vera á Flateyri og henni líkar
Ísafjörður ágætlega þannig
að ég býst ekki við miklum
átökum um það hvar við
búum.“

Þénaði einsÞénaði einsÞénaði einsÞénaði einsÞénaði eins
og vitleysingurog vitleysingurog vitleysingurog vitleysingurog vitleysingur

Pétur er sonur Sigurðar
Gunnarssonar bifvélavirkja
á Ísafirði og Lindu Krist-
jónsdóttur, starfsmanni
Landsbanka Íslands. „Ég
ólst upp á Ísafirði en flutti
suður átján ára gamall.

Sumarið 1994 kynntist ég
nefnilega Margréti, en hún
ætlaði suður í Verslunarskól-
ann um haustið. Að sjálfsögðu
neyddist ég til að elta hana til
Reykjavíkur.

Fyrst um sinn vann ég hjá
byggingafyrirtæki í Reykja-
vík, en kom vestur sumarið
eftir til að vinna hjá Vegagerð-
inni eins og ég hafði gert sumr-
in þar á undan. Svona gekk
þetta í tvö ár eða svo, en þá
fór ég að læra til múrara. Ég
kláraði námið og samninginn
fyrir nokkru og vann þá um
tíma hjá fyrirtæki sem heitir
Gler og Speglun, en múraði
alltaf á kvöldin og um helgar,
enda var miklu meira en nóg
að gera fyrir iðnaðarmenn í
góðærinu. Ég þénaði alveg
eins og vitleysingur, enda
vann ég á tímabili ekki minna
en 300 tíma á mánuði.“

FáránlegtFáránlegtFáránlegtFáránlegtFáránlegt
fasteignaverðfasteignaverðfasteignaverðfasteignaverðfasteignaverð

Pétur og Margrét voru
nokkuð viss um að þau ætluðu
að búa fyrir sunnan. „Við
keyptum okkur íbúð á tíundu
hæð í blokk í Kópavoginum
fyrir þremur eða fjórum árum.
Það að íbúðin skyldi vera á
tíundu hæð var mikill ókostur
þegar við eignuðumst okkar
barn fyrir tveimur árum og
ákváðum við því að selja
hana.

Þetta var árið 1999 og
fasteignaverðið í Reykjavík

og nágrenni var orðið fárán-
legt. Við keyptum þessa íbúð
á 7,9 milljónir en seldum hana
á 13 milljónir tveimur árum
seinna. Sú sem keypti var átt-
ræð kona sem var að flytja frá
Egilsstöðum og hafði þar selt
sitt 200 fermetra einbýlishús
á 9 milljónir.“

ÖrlagaríkÖrlagaríkÖrlagaríkÖrlagaríkÖrlagarík
límkaupaferðlímkaupaferðlímkaupaferðlímkaupaferðlímkaupaferð

„Við keyptum okkur rúm-
gott einbýlishús í Hafnarfirði
og lögðum mikla vinnu í að
gera það upp enda átti það að
verða okkar framtíðarheimili.
En í vor breyttust plönin. Við
fórum til Flateyrar til að fara á
Stútung, þorrablót Önfirð-
inga. Í leiðinni tók ég að mér
að flísaleggja eitthvað örlítið
í dvalarheimili aldraðra á Flat-
eyri. Mig vantaði flísalím og
fór því til Hermanns Þor-
steinssonar. Við fórum að
spjalla og hann spurði mig
hvort ég vildi ekki koma vest-
ur aftur og fara að vinna með
honum.

Eftir miklar vangaveltur og
þegar við vorum bæði búin að
fá vilyrði um örugga vinnu
við okkar hæfi fyrir vestan,
ákváðum við að flytja. Við
seldum einbýlishúsið í Hafn-
arfirði og komum vestur.“

Líst vel á sumariðLíst vel á sumariðLíst vel á sumariðLíst vel á sumariðLíst vel á sumarið

Þau Pétur og Margrét leigðu

sér íbúð á Flateyri. Bæði vinna
þau á Ísafirði, en Pétur segir
lítið mál að aka á milli á hverj-
um degi. „Það tekur ekki nema
20 mínútur. Það tók Margréti
nú 40 mínútur að keyra frá
Hafnarfirði í vinnuna á Stór-
höfða í Reykjavík, svo það er
lítið mál að keyra frá Flateyri
til Ísafjarðar. Þetta er orðið
eitt atvinnusvæði eftir að
göngin komu.“

Pétur vinnur ekki sem
launamaður hjá Hermanni,
heldur keypti hann sig inn í
fyrirtækið. „Kompaníið heitir
Múrkraftur. Við ætlum að
sinna öllu almennu múrverki,
flísalögnum, múrviðgerðum
og slíku. Svo verðum við líka
að selja fyrir fyrirtæki sem
framleiða múrefni, svo sem
Steinprýði, S. Helgason, Í-
Múr og fleiri. Við erum með
aðstöðu í Fjarðarstræti 20, þar
sem Daði Hinriksson var með
bílaverkstæði, þar sem við
geymum okkar græjur og efni.

Til stendur að bjóða fólki
upp á svokallaðar heildar-
lausnir á baðherbergjum. Fólk
kemur þá til okkar með ein-
hverjar hugmyndir, við hönn-
um baðið og smíðum inn í
herbergið frá grunni. Að sjálf-
sögðu reynum við að kaupa
alla vinnu úr heimabyggð og
fáum pípara, rafvirkja og fleiri
af svæðinu.

Við erum búnir að ráða fjóra
stráka, verkamenn, sem verða
hjá okkur í sumar og sinna
háþrýstiþvotti, sandblæstri og

svoleiðis. Það verða næg
verkefni fyrir okkur alla í
sumar og fram á haust.“

Ætlaði varla aðÆtlaði varla aðÆtlaði varla aðÆtlaði varla aðÆtlaði varla að
þekkja Suðureyriþekkja Suðureyriþekkja Suðureyriþekkja Suðureyriþekkja Suðureyri

Pétur er hæstánægður
með að vera kominn aftur
vestur. „Það má segja að
það greiðist úr magaflækj-
unum þegar maður kemur
vestur á firði. Það er ekki
sama stressið hér og fyrir
sunnan. Okkur líður báðum
mjög vel á Vestfjörðum og
búumst við því að vera
hérna áfram.

Það er alveg með ólíkind-
um hversu mikil uppbygg-
ingin hefur verið á svæðinu,
sérstaklega í bæjunum vest-
an við Ísafjörð. Mér kross-
brá þegar ég fór með Her-
manni til Suðureyrar nú í
vor, en þá hafði ég ekki
komið til bæjarins í fimm
ár. Ég ætlaði varla að þekkja
bæinn og spurði Hemma
hver andskotinn hefði eig-
inlega gerst. Það var allt
svo miklu líflegra heldur
en fyrir fimm árum og
miklu meira að gerast.

Það sama hefur gerst á
Flateyri og Þingeyri. Mér
sýnist það hafa verið viss
kjarni af mönnum sem hafa
rifið þetta áfram og hafa
verið að gera virkilega góða
hluti.“

Múrari snýr afturMúrari snýr afturMúrari snýr afturMúrari snýr afturMúrari snýr aftur
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GÆSLUVÖLLUR VIÐ TÚNGÖTU
Gæsluvöllur við Túngötu á Ísafirði
opnar 15. júní og verður opinn frá kl.
13:30-17:00 alla virka daga í sumar.
Daggjald á gæsluvöllinn er kr. 250.-

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Ísafjarðarbæjar.

FRÁ FÉLAGSMIÐSTÖÐINNI ÍSAFIRÐI
Félagsmiðstöðin á Ísafirði óskar eftir
að ráða starfsmann í fullt starf til þess
að hafa umsjón og eftirlit með ungl-
ingastarfi á Ísafirði. Bæði er um dag-
og kvöldstarf að ræða.
Þá vantar dagstarfsmann til þess að
hafa eftirlit með húsnæði félagsmið-
stöðvarinnar að degi til, gæslu, þrif,
aðstoð í eldhúsi o.fl.
Mötuneyti nemenda grunnskólans er
innan veggja félagsmiðstöðvarinnar.
Þar vantar matselju í 83,4% starf í 9
mánuði ársins. Viðkomandi sér um að
útbúa og selja málsverði fyrir 7.-10.
bekk.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf í síðari hluta ágústmánaðar. Upp-
lýsingar gefur forstöðumaður í síma
456 3808 eða 863 3806.

Félagsmiðstöðin á Ísafirði.
GARÐEIGENDUR ATHUGIÐ!

Vinnuskólinn býður upp á slátt og
garðhirðu. Kostnaður er kr. 1.500 á
klst. Áætla má að sláttur á meðal
garði taki 3 klst.
Hreinsun á beðum, arfahreinsun o.fl.
er á kr. 2.000.- á klst., miðað við að 6-
7 duglegir unglingar starfi að hreinsun
í einu.
Upplýsingar og pöntun í síma 456
3808.

Vinnuskólinn.

Ísfirðingar á leið til hjálparstarfa í Serbíu og BosníuÍsfirðingar á leið til hjálparstarfa í Serbíu og BosníuÍsfirðingar á leið til hjálparstarfa í Serbíu og BosníuÍsfirðingar á leið til hjálparstarfa í Serbíu og BosníuÍsfirðingar á leið til hjálparstarfa í Serbíu og Bosníu

„Börn sem þekkja„Börn sem þekkja„Börn sem þekkja„Börn sem þekkja„Börn sem þekkja
ekkert annað en stríð“ekkert annað en stríð“ekkert annað en stríð“ekkert annað en stríð“ekkert annað en stríð“

Í næstu viku halda tveir Ís-
firðingar til hjálparstarfa í Ser-
bíu og Bosníu. Þetta eru hjón-
in Guðmundur Sigurðsson,
starfsmaður sorpbrennslunnar
Funa og Kolbrún Dagbjört
Sigurðardóttir, starfsmaður á
Bræðratungu. Þau fluttu til
Ísafjarðar fyrir sex árum og
komu þá frá Galtavita þar sem
þau voru vitaverðir í tvö ár.
Móðurfjölskylda Kolbrúnar
býr fyrir vestan, en hún er
hálfsystir ljósmyndarans
Spessa eða Sigurþórs Hall-
björnssonar eins og hann heit-
ir fullu nafni. Guðmundur og
Kolbrún stofnuðu og hafa rek-

ið Vitann, kristið sjómanna-
starf síðan þau fluttu til Ísa-
fjarðar.

Oak Hall samtökinOak Hall samtökinOak Hall samtökinOak Hall samtökinOak Hall samtökin
„Við höfum starfað að Vit-

anum, kristnu sjómannastarfi
og höfum lengi haft áhuga á
að fara í einhverskonar hjálp-
arstarf. Nú er svo komið að
við eigum bæði stórafmæli í
ár og við ákváðum að gera
eitthvað gefandi fyrir okkur
og aðra og fórum að líta í
kringum okkur að einhverju
sem okkur litist vel á og þá
kom þetta tækifæri upp í

hendurnar á okkur. Oak Hall
samtökin í Englandi, er í raun
kristinn bresk ferðaskrifstofa.
Þeir eru með ferðir út um allan
heim, til Spánar, Ítalíu, og til
Íslands einu sinni á ári og þá
um Suðurlandið, en við ætlum
einmitt að nýta tækifærið
meðan við erum úti og benda
þeim á möguleika á ferðum
til Vestfjarða. Júgóslavía er
eina landið þar sem þeir eru
með hjálparstarf. Þeir hafa far-
ið í rútum og haft með sér
hjálpargögn í flutningabílum.
Þeir hafa verið þarna síðan
stríðið hófst og voru meira að
segja á þessum slóðum á
meðan á loftárásunum stóð
og er ferðin sem við erum að
fara í 39. ferðin sem þeir gera
út til Júgóslavíu.

Dæmigerð innkaupDæmigerð innkaupDæmigerð innkaupDæmigerð innkaupDæmigerð innkaup
vísitölufjölskylduvísitölufjölskylduvísitölufjölskylduvísitölufjölskylduvísitölufjölskyldu

Við höfum valið að eyða
sumarfríinu okkar í þessa ferð
sem tekur hálfan mánuð. Við
ætlum að slást í för með ensk-
um trúsystkinum og er förinni
heitið til hjálparstarfa í Serbíu
og Bosníu. Við förum út til
Englands 18. júní og dveljum
í bækistöðvum Oak Hall í
Kent. Við förum svo frá Eng-
landi að morgni 21. júní með
rútu sem leið liggur til Júgó-
slavíu. Við komum til með að
búa í heimahúsum og í bækl-
ingnum erum við beðin um
að þiggja ekkert af fólkinu
sem við búum hjá heldur
kaupum við okkar eigin mat-
vörur og hópurinn fær lánaða
krá til með að elda mat. Einnig
erum við beðin um að koma
með matarpakka handa fjöl-
skyldunni sem við verðum
hjá. Við fengum uppskrift af
þeim pakka en hann saman-
stendur af hreinlætis- og mat-
vörum. Við sjáum ekki betur
en að þetta séu dæmigerð
innkaup vísitölufjölskyldunn-
ar hér á Íslandi.

Biblíuskóli í BackyBiblíuskóli í BackyBiblíuskóli í BackyBiblíuskóli í BackyBiblíuskóli í Backy
PetrovecPetrovecPetrovecPetrovecPetrovec

Bækistöðvar okkar verða í
Backy Petrovec í Serbíu, þar
sem Englendingar hafa komið
á fót biblíuskóla sem heitir
Ces og núna á seinni árum
hafa Serbar farið að sækja
þennan skóla. Þeim finnst
betra að vera þarna heldur en
í flóttamannabúðum og hafa
þá eitthvað fyrir stafni því allt
nám og allt viðurværi er ger-
samlega í molum þarna niður-
frá. Þó svo að stríðið sé búið
þá er ennþá mikil neyð og
fólk hefur raunar engin tæki-
færi. Þess vegna hafa Serbar
tekið því fegins hendi að geta
farið í þennan biblíuskóla og
nú er skólinn farin að senda

nemendur víðsvegar um Júgó-
slavíu til þess að vinna þessi
sömu verk, boða trú og hjálpa
fólki.

Börn sem þekkjaBörn sem þekkjaBörn sem þekkjaBörn sem þekkjaBörn sem þekkja
ekkert annað en stríðekkert annað en stríðekkert annað en stríðekkert annað en stríðekkert annað en stríð

Með í för verður flutninga-
bíll með 40 tonn af hjálpar-
gögnum, matvælum, klæðn-
aði, lyfjum og öðrum nauð-
synjum og við munum gera
út frá þessum skóla en við
munum búa meðal innfæddra

í heimahúsum. Dvalið verður
á þessu svæði í átta til níu
daga og munum við heim-
sækja flóttamannabúðir, sem
eru nokkrar á þessu svæði,
skóla og kirkjur og taka til
hendinu þar sem þarf. Í baka-
leiðinni verður farið í gegnum
Bosníu. Þar er meira óráðið
hvað gert verður, en þetta er
þriðja ferð Oak Hall samtak-
anna þangað. Þar er ástandið í
raun eins, en það er svona
meira óvissuferð því samtökin
hafa ekki komið sér fyrir þar.
Við munum dvelja þar í þrjá
til fjóra daga við það að færa
fólki nauðsynjar, von, hlýju
og kærleika frá Guði. Við höf-

um rætt við Bryndísi Frið-
geirsdóttur hjá Rauða kross-
inum á Ísafirði en þau eru í
samstarfi við Rauða Kross
deild sem er sunnar í Serbíu.
Samkvæmt því sem hún sagði
mér, þá er mjög mikil neyð á
þessu svæði og mörg börn
hafa dvalið í flóttamannabúð-
um alla sína ævi, eða sjö til
níu ár.  Læknishjálp og skóla-
ganga er í algeru lágmarki.
Þarna er fólk sem hefur kann-
ski upplifað tvær heimstyrj-
aldir og svo borgarastyrjöld í
ofanálag sem og börn sem
þekkja ekkert annað en stríð.

Pakkar af ástPakkar af ástPakkar af ástPakkar af ástPakkar af ást
Meðal þess sem verður

dreift í ferðinni eru litlir pakk-
ar sem heita “parcel of love“
eða pakkar af ást. Þegar við
fórum að skoða innihald
þeirra, brá okkur talsvert því
þetta eru bara litlir skókassar
og í þeim eru hlutir sem okkur
hefði ekki órað fyrir að þau

vantaði. Þetta eru hlutir sem
við notum á hverjum degi,
jafnvel oft á dag og ef okkur
vantar þá förum við bara út í
búð og kaupum þá án frekari
umhugsunar. Það sem á að
vera í pökkunum er ein dós af
niðursoðnum tómötum, ein
dós af niðursoðnum ávöxtum,
tannbursti og  tannkrem, fjög-
ur bréf af bollasúpu, súkku-
laðistykki, kexpakki, 16 stk
parasetamól, skrifblokk og
penni, bland í poka, sokkapar,
kaffi eða te, vasaklútur, sápu-
stykki og plástur eða svita-
lyktareyðir. Svona pakkar eru
mikil verðmæti í þeirra aug-
um.

Maður getur ekki ímyndað sér
þegar svona langt er um liðið
frá stríðinu að fólk þurfi á
þessu að halda, að neyðin sé
svona mikil. Manni finnst svo
sjálfsagt að það séu matvöru-
búðir til staðar en á þessum
slóðum er ekki neitt til neins.
Við erum bara saklausir Ís-
lendingar sem förum út í búð
og kaupum það sem okkur
vantar þannig að þetta verður
líka lærdómsríkt fyrir okkur.
Við ætlum núna, í staðinn fyrir
að fara út með fullt af pökkum,
að reyna að kanna landið sjá
hvort það sé hugsanlega hægt
að senda pakka frá Ísafirði
með í næstu ferð sem verður
farin í september.

Geta gefið vonGeta gefið vonGeta gefið vonGeta gefið vonGeta gefið von
Með þessari ferð viljum við

reyna að opna dyr að hjálpar-
starfi frá Íslandi í samstarfi
við þessi samtök. Ferðin er
byrjun á einhverju sem við
ætlum að halda áfram, við

erum ákveðin í því. Einnig
getur fólk sem hefur áhuga á
að fara í svona ferð talað við
okkur og við getum veitt þeim
allar upplýsingar. Það gæti
verið sniðugt fyrir fjölskyldur
að taka til í einn skókassa og
taka þannig þátt. Við Ísfirð-
ingar erum náttúrulega að taka
þátt í þessu með því að sauma
föt en með svona pökkum get-
um við gert ennþá meira. Við
hljótum að geta séð af þeim.
Svona einfaldir hlutir gefa
þessu fólki mikla von, þeir
gefa þeim þá vissu að heimur-
inn er ekki búinn að gleyma
þeim og það gefur þeim styrk
til að halda áfram að lifa.“

Kolbrún Dagbjört Sigurðardóttir og Guðmundur Sigurðsson.

Nú í byrjun sumars eru
ferðamenn, jafnt innlendir
sem erlendir og þá aðallega
frá Bretlandi og Þýskalandi
byrjaðir að streyma til Vest-
fjarða. Að sögn Sigríðar Ó.
Kristjánsdóttur, fram-
kvæmdastjóra Vesturferða
ehf. á Ísafirði, lítur út fyrir
gott sumar hvað varðar
fjölda ferðamanna.

Fjöldi pantana hjá Vestur-
ferðum er mjög svipaður í ár
og á síðasta ári en þá voru öll
met slegin hvað varðar fjölda
ferðamanna. ,,Þetta fylgir
mikið veðrinu. Ef veðrið verð-
ur eins gott og í dag (mið-
vikudag í síðustu viku), þá
verður þetta gott sumar hjá
okkur enda ýmislegt hægt að
gera. Nokkrir hópar koma til

Ísafjarðar til að vera þar og
skoða norðanverða Vestfirði
en líkt og áður liggur
straumurinn til Horn-
stranda. Þar eru Íslendingar
í meirihluta en Hornstrandir
eru einnig vinsælar hjá er-
lendum ferðamönnum og
þá einkum Bretum og Þjóð-
verjum,“ sagði Sigríður Ó.
Kristjánsdóttir.

Svipaður fjöldi pantana í ár hjá VesturferðumSvipaður fjöldi pantana í ár hjá VesturferðumSvipaður fjöldi pantana í ár hjá VesturferðumSvipaður fjöldi pantana í ár hjá VesturferðumSvipaður fjöldi pantana í ár hjá Vesturferðum

Flestir ferðamenn ætla aðFlestir ferðamenn ætla aðFlestir ferðamenn ætla aðFlestir ferðamenn ætla aðFlestir ferðamenn ætla að
fara til Hornstranda í sumarfara til Hornstranda í sumarfara til Hornstranda í sumarfara til Hornstranda í sumarfara til Hornstranda í sumar
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Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson lagði blómsveig að minnisvarða um látna
sjómenn á Ísafirði.

Hátíðarhöld sjómannadagsins á VestfjörðumHátíðarhöld sjómannadagsins á VestfjörðumHátíðarhöld sjómannadagsins á VestfjörðumHátíðarhöld sjómannadagsins á VestfjörðumHátíðarhöld sjómannadagsins á Vestfjörðum

Víðast hvar mjög góð þátttakaVíðast hvar mjög góð þátttakaVíðast hvar mjög góð þátttakaVíðast hvar mjög góð þátttakaVíðast hvar mjög góð þátttaka
Sjómannadagurinn var

haldinn hátíðlegur víða um
Vestfirði um helgina. Hátíð-
arhöld voru að mestu með
hefðbundnu sniði og var keppt
í viðurkenndum íþróttagrein-
um eins og netabætingu,
kappróðri og koddaslag. Á
Flateyri var keppt í baujukasti,
en slíkt hefur ekki verið gert
áður. Víðast hvar var keppt í
þessum greinum á laugardegi,
en á Suðureyri og í Bolungar-
vík var það þó gert á sjó-
mannadeginum sjálfum.

Vestfirski fiskiskipaflotinn
sigldi með landkrabba og sjó-
vana menn út með fjörðum
og víkum. Einmuna veður-
blíða var á svæðinu og þótti
þátttaka almennings í hátíðar-
höldunum víðast hvar mjög
góð.

Venja er að heiðra sjómenn
við hátíðarmessu í Ísafjarðar-
kirkju og að þessu sinni voru
það þeir Halldór Hermanns-
son og Björn Björnsson urðu
þess heiðurs aðnjótandi.

Forseti Íslands, hr. Ólafur
Ragnar Grímsson, sótti norð-
anverða Vestfirði heim á sjó-
mannadag. Gekk hann með
viðstöddum frá Hnífsdalskap-
ellu til kirkjugarðs og lagði

blómsveig að minnisvarða um
látna sjómenn. Hann hélt síð-
an hátíðarræðu í Ísafjarðar-
kirkju og skoðaði listasýningu
í Slunkaríki. Forsetinn heiðr-
aði Bolvíkinga með nærveru
sinni og þáði að lokum kakó
og kökur í Gamla apótekinu,
kaffi- og menningarhúsi ungs
fólks.

Áhafnarmeðlimir af síðu-
togaranum Sólborgu komu
saman á laugardag, en nánar
er sagt frá þeirri samkomu
annars staðar í blaðinu. Að
kvöldi laugardags var snædd-
ur hátíðarkvöldverður í
íþróttahúsinu á Torfnesi og
haldið ball á eftir. Um 350
manns voru við borðhaldið,
en ívið fleiri á ballinu.

Hátíðarhöld í Bolungarvík
á sjómannadag þóttu takast
með miklum ágætum og er
það mál manna að sjaldan hafi
jafn margir tekið þátt í þeim.
Daginn áður, á laugardag var
siglt með þá sem vildu út á
Djúpið á bátunum Þorláki,
Gunnbirni og einum átta trill-
um.

Á sjómannadaginn sjálfan
var gengið frá Brimbjót til
kirkju þar sem var messað.
Þar voru sjómennirnir Guð-

mundur Jakobsson og Jón M.
Egilsson heiðraðir og eigin-
konum þeirra afhentir blóm-
vendir. Karlakór söng undir
stjórn Guðrúnar Magnúsdótt-
ur, en að messu lokinni var
lagður blómsveigur að minn-
isvarða í kirkjugarði.

Klukkan hálf tvö hófst
útiskemmtun á hafnarbakkan-
um. Keppt var í róðri á tveimur
bátum, Ægi og Rán, og sigraði
Líkamsrækt Steingríms í
karlaflokki, en Líkamsrækt-
arsveit Elínbetar í kvenna-
flokki. Hlaupið var á fiski-
körum og keppt í jafnvægislist
á staur yfir sjó og í því að
stíma saman snæri og hnýta
á. Einnig var keppt í nagla-
boðhlaupi og hefðbundnu
boðhlaupi. Kvennadeild
Slysavarnarfélagsins seldi
kaffi í húsi félagsins.

Mjög gott veður var í Bol-
ungarvík, eins og víðar á Vest-
fjörðum, á sjómannadaginn.
Að sögn aðstandenda tókust
hátíðarhöldin mjög vel, enda
er talið að nefndir hafi unnið
sína vinnu vel. Forseti Íslands,
herra Ólafur Ragnar Gríms-
son, heiðraði Bolvíkinga með
nærveru sinni um daginn.

Guðmundur Jakobsson með eiginkonu sinni Guðfinnu Magnúsdóttur og Jón M. Egilsson
með eiginkonu sinni Guðmundu Högnadóttur.

Halldór Hermannsson (Dóri Hermanns) og Björn Björnsson (Bubbur) voru heiðraðir á
Ísafirði í ár.

Frá hátíðarhöldum sjómannadagsins í Bolungarvík.

Margir fengu kalt bað í koddaslagnum við höfnina á Ísafirði.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Sjómannadagurinn og forsetinnSjómannadagurinn og forsetinnSjómannadagurinn og forsetinnSjómannadagurinn og forsetinnSjómannadagurinn og forsetinn NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Hefur hátt
bensínverð
áhrif á bif-
reiðanotkun
þína?
Alls svöruðu 328.
Já sögðu 233 eða 71,04%
Nei sögðu 87 eða 26,52%
Veit ekki sögðu
8 eða 2,44%

Að venju var sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur, nú 10. júní þar eð hvíta-
sunnudag bar upp á fyrsta sunnudag í júní að þessu sinni. Nú brá svo við að sjó-
menn í Reykjavík afþökkuðu hátíðarræðu sjávarútvegsráðherra. Var hann bor-
inn þeim sökum að hafa staðið fyrir lagasetningu til þess að binda enda á verk-
fall sjómanna. Í sjónvarpi mátti sjá ráðherra meðal almennra gesta á hátíð sjó-
manna í heimabyggð sinni Hafnarfirði. Í stað hans var kona í fyrsta sinni ræðu-
maður við hátíðahöldin í Reykjavík og hvatti hún sjómenn og fjölskyldur
þeirra til þess að sýna afstöðu sína til ríkisstjórnar Davíðs
Oddssonar í næstu kosningum. Greinilegt er að enn ólgar
undir í flokki sjómanna.

Margt kann að skýra ónægju sjómanna, en laun þeirra
hækka nú með fallandi gengi, á meðan tekjur flestra annarra lækka af sömu
sökum. Hins vegar kemur það illa við sjómenn, útgerðina og reyndar alla lands-
menn að þorskkvótinn hefur verið skertur og verður aðeins 190 þúsund tonn á
næsta fiskveiðiári. Vestfirðingar líta kvíðafullir fram á veginn, einkum eftir að
kvóti hefur verið settur á smábátana, þótt rök megi vissulega færa bæði með og
á móti. Hátíðarhöld fóru fram með hefðbundnum hætti á Vestfjörðum og þó
voru þau frábrugðin að þessu sinni að því leytinu, að meira var lagt í hátíðar-
höldin á Patreksfirði en fyrr nú með frönskum blæ. Á Ísafirði flutti forseti Ís-
lands hátíðarræðu við sjómannamessu í Ísafjarðarkirkju. Hann kom að þeirri

stöðu sem uppi er með núverandi skipan fiskveiði og setti fram þá spurningu
hvort menn hefðu fyrir áratugum getað verið svo framsýnir að sjá fyrir, að það
ástand skapaðist að ekki yrði kleift að nýta til fulls þá kosti, sem byggju í ná-
lægð fiskimiðanna og þekkingu vestfirskra sjómanna. Lausn vandans sem nú
blasir við byggðum Vestfjarða hljóti að vera fólgin í þeirri lýðræðishefð sem
tryggði Íslendingum sjálfsforræði, en þar með er vísað til sjálfstæðis og lýð-
veldis, sem fengust án stríðs í venjulegum skilningi þess orðs, og án blóðsút-

hellinga. Án nokkurs efa hefur mönnum vaxið bjartsýni á
Vestfjörðum upp á síðkastið, en gerbreyttir möguleikar smá-
bátanna til fiskveiða, auk minnkandi kvóta, hefur á ný sett
ugg að mörgum. Forseti Íslands hefur rétt fyrir sér þegar hann

vísar til þess að leysa verði aðsteðjandi vanda á grunni þess lýðræðis sem Ís-
lendingar hafa tamið sér og þeirri hefð sem skapast hefur í pólitískum efnum.
Á Vestfirðingum brennur óttinn um skerta möguleika til lífsafkomu. Sú staðreynd
blasir við að Vestfirðingar hafa frá árinu 1995 dregist langt aftur úr öðrum
landshlutum varðandi laun eða sem svarar 460 þúsund krónum að meðaltali á
fjórum árum. Þá voru atvinnutekjur hér um slóðir 11% yfir meðaltali, en 1999
voru þær orðnar lægstar á á Vestfjörðum, 7% undir landsmeðaltali. Enn skapar
sjávarútvegur drýgstan hlut tekna Íslendinga. Það er að vonum að líta til lýð-
ræðishefðarinnar og treysta því að lausn finnist.

Félagsmót Hestamannafélagsins Hendingar á ÍsafirðiFélagsmót Hestamannafélagsins Hendingar á ÍsafirðiFélagsmót Hestamannafélagsins Hendingar á ÍsafirðiFélagsmót Hestamannafélagsins Hendingar á ÍsafirðiFélagsmót Hestamannafélagsins Hendingar á Ísafirði

Auður BjörnsdóttirAuður BjörnsdóttirAuður BjörnsdóttirAuður BjörnsdóttirAuður Björnsdóttir
kjörin knapi mótsinskjörin knapi mótsinskjörin knapi mótsinskjörin knapi mótsinskjörin knapi mótsins

Félagsmót Hestamannafé-
lagsins Hendingar á Ísafirði
var haldið í blíðskaparveðri á
Búðatúni í Hnífsdal á laugar-
dag. Fjörtíu skráningar voru í
mótið í ár og var keppt var í A
og B flokki gæðinga, opinni
töltkeppni og kappreiðum. Sú
hefð hefur skapast að velja
knapa og hest mótsins og var
Auður Björnsdóttir valinn
knapi mótsins og hestur móts-
ins var Myrkvi sem er í eigu
Karls Geirmundssonar.

Keppni hófst í B-flokki
gæðinga og þar komust í úrslit
þau Indriði Hilmarsson og
Bragur, Dorothee Lubecki og
Kolskeggur, Árný Herberts-
dóttir og Þinur, Pétur Jónsson
og Þruma og Linda Jónsdóttir
og Bylur. Í úrslitakeppninni
sigruðu Indriði og Bragur með
8,30 í einkunn, í öðru sæti
urðu Árný og Þinur með 8,23
og í þriðja sæti urðu Pétur og
Þruma með 7,93.

Í A-flokki gæðinga komust

í úrslit Auður Björnsdóttir og
Droni, Jón Magnússon og
Úði, Sævar Þorvarðarson og
Hlynur, Arnar Heiðarsson og
Venus, Rögnvaldur Ingólfs-
son og Brá. Auður og Droni
stóðu efst með 8,06, önnur
urðu Jón og Úði með 7,87 og
þriðju urðu Arnar og Venus
með 7,83. Þess má geta að í
A- og B-flokki kepptu gestir
frá Þingeyri og Bolungarvík
og fengu sýningar þeirra mjög
góða dóma.

Næst var opin töltkeppni
þar sem allir hafa þátttökurétt.
Þar komust í úrslit Svala Ein-
arsdóttir og Smyrill, Guð-
mundur Bjarni Jónsson og

Frá keppninni í Hnífsdal á laugardag.
Ræll, Karl Geirmundsson og
Myrkvi, Sævar Þorvarðarson
og Krummi og Sigríður Jóns-
dóttir og Valur. Í úrslitum urðu
Guðmundur og Ræll í fyrsta

sæti með 7,79 í einkunn, í
öðru sæti voru Svala og Smyr-
ill með 7,75 og í þriðja sæti
voru Karl og Myrkvi með
7,66.

Árgangur ’37 í Bolungarvík hélt upp á 50 ára fermingarafmæli sitt um helgina. Hópur-
inn kom saman á föstudagskvöld hjá einni af fermingarsystrunum þar sem hópurinn
var „hristur“ saman. Var mjög góð mæting enda mættu allir fyrir nema tveir  sem ekki
áttu heimangengt. Á laugardagsmorgun fóru fermingarsystkinin í kirkjugarðinn í
Bolungarvík þar sem lögð voru blóm á leiði þriggja fermingarsystkina sem þar hvíla.
Var síðan farið með rútu til Ísafjarðar þaðan sem farið var í Vigur með Sjóferðum Haf-
steins og Kiddýar. Þegar komið var til baka var brunað á ný til Bolungarvíkur þar sem
höfð voru fataskipti fyrir kvöldið. Um kvöldið var haldið í mat og drykk í Félagsheimilinu
í Bolungarvík  og dansað á eftir. Á sunnudag var komið saman á Blómsturvöllum í
Skálavík, heima hjá Ármanni Leifssyni, og drukkið kaffi. Eftir velheppnaða helgi í
góðu veðri var síðan kvaðst að sinni. Meðfylgjandi mynd var tekin af hópnum áður en
hann lagði að stað út í Vigur.

50 ára fermingarsystkini50 ára fermingarsystkini50 ára fermingarsystkini50 ára fermingarsystkini50 ára fermingarsystkini

Nefnd um aukinn hlut kvenna í stjórNefnd um aukinn hlut kvenna í stjórNefnd um aukinn hlut kvenna í stjórNefnd um aukinn hlut kvenna í stjórNefnd um aukinn hlut kvenna í stjórnmálumnmálumnmálumnmálumnmálum

Hvetja konur tilHvetja konur tilHvetja konur tilHvetja konur tilHvetja konur til
þátttöku í pólitíkþátttöku í pólitíkþátttöku í pólitíkþátttöku í pólitíkþátttöku í pólitík

Nefnd um aukinn hlut
kvenna í stjórnmálum hélt
námskeið í Þróunarsetri Vest-
fjarða á Ísafirði á fimmtudag
og föstudag. Yfirskrift nám-
skeiðisins var „Efling stjórn-
málakvenna“ og sóttu það tólf
vestfirskar konur. „Konurnar
voru úr öllum helstu stjórn-
málaöflunum á Vestfjörðum“
segir Una María Óskarsdóttir,
verkefnisstjóri nefndarinnar.

„Konurnar lærðu um fram-
komu í ræðustól, hvernig setja
eigi fram mál í ræðu og riti og
hvernig samskiptum við fjöl-
miðla sé best háttað.“

Hlutur kvenna í sveitar-
stjórnum á Vestfjörðum er
27%, en landsmeðaltalið er
29%. „Nefndin mun fara um
landið allt í haust og kvetja

konur til þátttöku í sveitar-
stjórnarkosningum sem verða
næsta vor. Þess má geta að
nefndin tók til starfa árið 1998
og í síðustu alþingiskosning-
um hækkaði hlutfall kvenkyns
þingmanna úr 25% í 35%“,
segir Una María.

Að loknu námskeiðinu í

Þróunarsetrinu var haldinn
opinn fundur um þátttöku
kvenna í stjórnmálum. „Þar
ræddum við um hversu miki-
lvægt það er að jafna hlut
kynjanna, hvort sem það er á
Alþingi eða í sveitarstjórn-
um“, segir Una María Óskars-
dóttir.

Frá námskeiðinu í Þróunarsetri Vestfjarða.
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Mannskepnan eða Instinct er dramatísk kvikmynd frá árinu 1999 með Ant-
hony Hopkins, Cuba Cooding jr. og Donald Sutherland í aðalhlutverkum verð-
ur sýnd á Stöð 2 á föstudagskvöld kl. 21:55. Mannfræðingurinn Ethan Powell
hvarf við rannsóknir sínar í frumskógum Afríku er birtist á ný tveimur árum
síðar er hann ræðst á hóp górilluveiðimanna. Hann er vistaður á geðveikar-
hæli þar sem sálfræðingurinn Theo Calder er falið að komast til botns í hegð-
un hans en Ethan reynist hafa flúið með górillum síðastliðin tvö ár.

www.hotelisafjordur.is
 Hótel Ísafjörður  hefur
komið sér upp skemmti-
legri heimasíðu á netinu.
Þar eru ýmsar upplýsing-
ar um hótelið auk greinar-
góðra upplýsinga um Ísa-
fjörð og samgöngur til og
frá staðnum. Afþreying í
bænum er einnig vel
útlistuð. Fallegar myndir
frá Ísafirði og nágrenni
prýða síðuna og er mjög
skemmtilegt að skoða
þær. Þá er hægt að panta
gistingu á hótelinu í
gegnum heimasíðuna á
þægilegan  hátt.

Mannskepnan á Stöð 2

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg norðlæg átt
eða hafgola, skýjað með
köflum og stöku skúrir inn
til landsins. þó síst á Vest-
fjörðum og Vesturlandi.
Hiti 5-15 stig.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg norðlæg átt
eða hafgola, skýjað með
köflum og stöku skúrir inn
til landsins. þó síst á Vest-
fjörðum og Vesturlandi.
Hiti 5-15 stig.
Á laugardag:
Norðvestlæg átt, 5-10 m/s
og rigning eða súld norð-
an- og austanlands, en
hægari vindur og að
mestu bjartviðri sunnan-
lands og vestan. Hiti 5-15
stig.
Á sunnudag, 17. júní:
Fremur hægur vindur.
Skúrir á norðausturlandi
framan af degi, annars
skýjað með köflum og
þurrt. Hiti áfram á bilinu
5-15 stig.
Á mánudag:
Lítur út fyrir fremur mein-
hægt veður um land allt.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Birkir Halldór Sverrisson
sigraði án forgjafar á sjó-
mannadagsmóti Golf-
klúbbs Ísafjarðar sem
haldið var á sunnudag.
Annar var Tryggvi Guð-
mundsson og Ingi Magn-
freðsson varð þriðji. Birkir
Halldór sigraði einnig með
forgjöf, annar varð Sveinn
Guðjónsson og þriðji varð
Óli Reynir Ingimarsson,
allir úr GÍ.

Föstudagur 15. júní
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (44:90)
18.30  Búrabyggð (19:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Lögregluhundurinn Rex (3:15)
20.55  Audrey Hepburn (1:2) (The Aud-
rey Hepburn Story) Kvikmynd í tveimur
hlutum um ævi stórstjörnunnar Audrey
Hepburn. Seinni hluti myndarinnar verð-
ur sýndur á laugardagskvöld.  Aðalhlut-
verk: Jennifer Love Hewitt, Frances Fish-
er og Eric McCormack.
22.35  Uppruni Sherlocks Holmes. (Dr.
Bell and Mr. Doyle: The Dark Beginn-
ing...) Bresk kvikmynd sem gerist í Edin-
borg árið 1878 og segir frá Arthur Conan
Doyle og kennara hans við Edinborgar-
háskóla, réttarmeinafræðinginn dr. Jos-
eph Bell. Þeir tóku þátt í leit að raðmorð-
ingja og þar fékk Conan Doyle hug-
myndina að sögunum um frægasta spæj-
ara allra tíma, Sherlock Holmes. Aðal-
hlutverk: Ian Richardson, Charles Dance
og Robin Laing.
00.20  Happamiðinn. (It Could Happen
to You) Bandarísk bíómynd frá 1994.
Lögreglumaður býðst til að deila hugsan-
legum lottóvinningi með þjónustustúlku
fyrst hann á ekki þjórfé að gefa henni.
Auðvitað kemur vinningur á miðann og
þá flækjast málin. Aðalhlutverk: Nicol-
as Cage, Bridget Fonda og Rosie Perez.
02.00  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 16. júní
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (45:90)
09.30  Mummi bumba (36:65)
09.37  Dýrabraut 64 (12:26)
09.48  Lotta (9:13)
09.55  Þrír spæjarar (19:26)
10.00  Ungur uppfinningamaður
10.25  Krakkarnir í stofu 402 (25:26)
10.50  Kastljósið
11.10  Skjáleikurinn
15.40  Veröld Soffíu verður til
16.30  Loðinn liðsmaður. (Big and
Hairy) Bandarísk ævintýramynd um
körfuboltalið ungra drengja sem berst
óvæntur liðsauki. e. Aðalhlutverk: Ric-
hard Thomas, Donnelly Rhodes, Gregory
Thirloway, Robert Burke og Trevor
Jones.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Fíklaskólinn (13:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Anna og Anton. (Annaluise und
Anton) Margverðlaunuð þýsk fjöl-
skyldumynd um stelpu úr ríkri fjölskyldu
og strák sem á fátæka móður. Þau verða
bestu vinir og taka upp á ýmsu skondnu
saman. Aðalhlutverk: Elea Geissler, Max
Felder, Juliane Köhler og August Zirner.
21.50  Audrey Hepburn (2:2) (The
Audrey Hepburn Story) Seinni hluti kvik-
myndar um ævi stórstjörnunnar Audrey
Hepburn.  Aðalhlutverk: Jennifer Love
Hewitt, Frances Fisher og Eric McCor-
mack.
23.15  Vindar fortíðar. (Legends of the
Fall) Bandarísk bíómynd frá 1994 um
stormasamt líf riddaraliðsforingja og
þriggja sona hans sem búa í Klettafjöllum
í Montana. e.   Aðalhlutverk: Brad Pitt,
Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia
Ormond og Henry Thomas.
01.25  Dagskrárlok

Sunnudagur 17. júní
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
10.00  Hátíðarstund við Austurvöll.
Bein útsending frá hátíðarstund á Austur-
velli.
10.30  Prúðukrílin (100:107)
10.45  Draumaduft (3:13)
10.55  Róbert bangsi (37:39)
11.25  Kastljósið
11.50  Skjáleikurinn
16.20  Maður er nefndur
17.00  Geimferðin (3:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Rauðka
18.15  Lísa (4:13)
18.30  Kajsa og kýrin (1:3)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.30  Ávarp forsætisráðherra.
19.45  Tónlistarmenn 21. aldar
20.25  Fréttir aldarinnar
20.35  Fyrr og nú (7:22)
21.20  Morgunverður hjá Tiffany.
(Breakfast at Tiffanys) Óskarsverðlauna-
mynd frá 1961 byggð á sögu eftir Trum-
an Capote um ævintýri sveitastúlku í
New York. Aðalhlutverk: Audrey Hep-
burn, George Peppard, Patricia Neal,

Buddy Ebsen og Mickey Rooney.
23.10  Það eru komnir gestir. Þáttur frá
1974. Ómar Valdimarsson ræðir við
Megas, Böðvar Guðmundsson og Örn
Bjarnason sem einnig syngja eitt lag hver.
Þátturinn hefur ekki verið sýndur áður.
23.55  Nornaklíkan. (The Craft) Banda-
rísk bíómynd frá 1996. Fjórar stúlkur
eiga undir högg að sækja hjá skólasyst-
kinum sínum en saman öðlast þær dulinn
mátt. Aðalhlutverk: Robin Tunney, Fair-
uza Balk, Neve Campbell og Rachel True.
01.25  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 15. júní
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Fyrstur með fréttirnar (14:22)
10.20 Lífið sjálft (11:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Caroline í stórborginni (23:26)
13.00 Bíll 54, hvar ertu?
14.30 Madonna
15.15 Ein á báti (20:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (15:23)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (3:23)
20.00 Járnrisinn. (Iron Giant) Bráð-
skemmtileg teiknimynd fyrir alla fjöl-
skylduna. Hogarth Hugh er 9 ára strákur
í Maine í Bandaríkjunum sem vingast
við vélmenni utan úr geimnum. Vinátta
þeirra fer mjög fyrir brjóstið á yfirvöld-
um sem vilja ná í skottið á vélmenninu.
Jennifer Aniston og fleiri góðir leikarar
leggja til leikraddir. Aðalhlutverk: Harry
Connick Jr, Jennifer Aniston.
21.30 Ó,ráðhús (24:26)
21.55 Mannskepnan. (Instinct) Mann-
fræðingurinn Ethan Powell hvarf við
rannsóknir sinar í frumskógum Afríku
en birtist á ný tveimur árum síðar er
hann ræðst á hóp górilluveiðimanna.
Hann er vistaður á geðveikrahæli þar
sem sálfræðingnum Theo Calder er falið
að komast til botns í hegðun hans en
Ethan reynist hafa búið með górillum
síðastliðin tvö ár.  Aðalhlutverk: Anthony
Hopkins, Donald Sutherland, Cuba
Gooding Jr..
23.55 Áttundi dagurinn. (The Eight
Day) Aðalleikararnir í þessari vönduðu
mynd deildu með sér verðlaunum á
Cannes-kvikmyndahátíðinni 1996 fyrir
besta leik í karlhlutverki. Hér segir af
framkvæmdastjóranum Harry sem keyrir
óvart yfir hund George, ungs manns
sem strokið hefur af vistheimili. George
er með Downs-heilkenni en örlögin haga
því svo að þessir ólíku menn verða brátt
hinir mestu mátar.  Aðalhlutverk: Daniel
Auteuil, Pascal Duquenni.
01.50 Við fullt tungl. (China Moon)
Undarlegir hlutir gerast við fullt tungl.
Heiðarlegi rannsóknarlögreglumaðurinn
Kyle Bodine dregst að ógæfusamri giftri
konu og flækist inn í svikavef sem á eftir
að kollvarpa hans fyrri gildum um rétt
og rangt og hafa hrollvekjandi afleiðing-
ar í för með sér.  Aðalhlutverk: Charles
Dance, Ed Harris, Madeleine Stowe.
03.30 Dagskrárlok

Laugardagur 16. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Svanaprinsessan
11.15 Skippý
11.40 Simpson-fjölskyldan (22:23)
12.00 Best í bítið
12.35 NBA-tilþrif
13.00 Leigubílaspjall (e). Leigubíl-
stjórar um allan heim lenda oft í því að
verða trúnaðarmenn farþega sinna og
skiptir þá sennilega minnstu máli hvort
þeir eru að keyra í Reykjavík eða New
York. Í þessum þætti fáum við að kynnast
farþegum sem hafa ákveðið að trúa
leigubílstjóra nokkrum fyrir sínum hjart-
ans málum.
13.50 Flottasti sirkus í heimi
16.15 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (3:24)
20.00 Vinir (23:24)
20.30 Innilokuð. (Desert Blue) Í smá-
bænum Baxter í Kaliforníu gerist fátt
markvert.  En þegar óhapp verður við
bæinn og dularfullt efni kemst út í and-
rúmsloftið fer líf íbúanna eilítið úr skorð-
um. Baxter er settur í sóttkví og farbann
ríkir. Ung og efnileg sjónvarpsstjarna,
Skye, er svo óheppin að vera stranda-
glópur í bænum en dvölin á eftir að
verða henni eftirminnileg.  Aðalhlutverk:
Brendan Sexton, Kate Hudson, Ethan

Suplee, Casey Affleck.
22.05 Hverflynd hjörtu. (Random
Hearts) Hugljúf kvikmynd um tvær
manneskjur sem eiga um sárt að binda.
Dutch og Kaye missa ástvini sína í
flugslysi. Þau voru bæði sannfærð um
að samband þeirra hefði verið til fyrir-
myndar. Við rannsókn flugslyssins kem-
ur hins vegar í ljós að makar þeirra sátu
saman í vélinni. Í fyrstu álíta þau bæði
að tilviljun hljóti að ráða en svo reynist
ekki vera og sannleikurinn kemur í ljós.
Aðalhlutverk: Harrison Ford, Kristin
Scott Thomas, Charles Dutton, Bonnie
Hunt.
00.20 Brotsjór. (White Squall) Myndin
er byggð á sönnum atburðum og segir
frá 13 ungum mönnum sem skráðu sig í
sjómannaskóla hjá kröfuhörðum skip-
stjóra. Skipstjórinn og allt lífið um borð
hafði mikil áhrif á ungu mennina og
þegar ógæfan dundi yfir þurftu þeir að
yfirstíga allan ótta og berjast fyrir lífi
sínu og þeirra sem þeim þótti vænst um.
Þetta er mögnuð og ógleymanleg saga
sem lætur engan ósnortinn.  Aðalhlut-
verk: Jeff Bridges, John Savage, Scott
Wolf, Caroline Goodall.
02.25 Hætta um borð. (Alien Cargo)
Chris og Theta eru í áhöfn geimflaugar
sem er á leið til Mars. Þau vakna af djúp-
svefni og verða var við að ekki er allt
með felldu. Hluti áhafnarinnar er hvergi
sjáanlegur og geimflaugina rekur stjórn-
laust áfram. Hvað ógnar lífi allra um
borð? Aðalhlutverk: Jason London,
Warwick Young, Missy Crides.
04.00 Dagskrárlok

Sunnudagur 17. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Mótorsport (e)
14.10 Punktur, punktur, komma, strik
Bráðskemmtileg mynd eftir sögu Péturs
Gunnarssonar um strákinn Andra. Dreg-
nar eru upp ljóslifandi myndir af æsku-
árum eftirstríðsárabarnsins og táningsár-
unum sem geta verið hin mesta pína.
Aðalhlutverk: Pétur B. Jónsson, Hallur
Helgason, Kristbjörg Kjeld, Erlingur
Gíslason.
15.45 Nágrannar
17.45 Heilsubælið í Gervahverfi (8:8)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Á vængjum söngsins
21.20 Sverrir Haraldsson. Heimilda-
mynd um Sverri Haraldsson listmálara.
Sverrir lauk námi frá Handíða- og mynd-
listarskólanum í Reykjavík 1949 og
stundaði framhaldsnám í París og Berlín.
Sverrir, sem lést 1985, kenndi myndlist
um árabil og hélt einkasýningar hérlendis
og tók þátt í samsýningum erlendis.
22.20 Mitt ljúfa leyndarmál. (La Flor
De Mi Secreto) Leo Macias skrifar vin-
sælar ástarsögur undir dulnefninu
Amanda Gris. En þrátt fyrir velgengni í
atvinnulífinu er hún allt annað en ánægð
með lífið. Hún þarf að finna sig að nýju
en það reynist ekki auðvelt.  Aðalhlut-
verk: Marisa Paredes, Juan Echanove.
00.05 Raspútín. Mögnuð mynd um einn
merkasta mann rússneskrar sögu, Raspú-

tín. Hann gekk undir nafninu brjálaði
Rússamunkurinn en var þó hvorki
brjálaður né munkur. Hann komst til
valda í Rússlandi í gegnum tengsl sín
við Romanov-keisarafjölskylduna og
áður en yfir lauk var hann orðinn einn
valdamesti maður keisaraveldisins.
Aðalhlutverk: Alan Rickman, Greta
Scacci, Ian McKellen.
01.50 Dagskrárlok

KAUPTILBOÐ ÓSKAST
Kauptilboð óskast í neðangreindar
fasteignir:
Fjarðargata 5, Þingeyri. Sú kvöð
fylgir sölu eignarinnar að hana þarf að
færa til á viðkomandi lóð.
Aðalstræti 29, Þingeyri. Sú kvöð
fylgir sölu eignarinnar að hana þarf að
færa til á núverandi lóð eða flytja burt
og ganga þá frá núverandi grunni.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.
Tilboð berist á skrifstofu Ísafjarðar-
bæjar að Hafnarstræti 1 á Ísafirði í
síðasta lagi 25. júní nk.

Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.

Föstudagur 15. júní
17.15 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 HM í ralli
20.30 Kraftasport

21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman.
00.00 Trufluð tilvera (27:31)
00.30 NBA-tilþrif
01.00 Úrslitakeppni NBA. Bein útsend-
ing frá leik Philadelphia 76ers og Los
Angeles Lakers.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 16. júní
16.20 Íþróttir um allan heim
17.20 Toyota-mótaröðin í golfi
18.00 Opna bandaríska m.mótið. Bein
útsending frá Tulsa í Oklahoma. Til leiks
eru mættir allir fremstu kylfingar heims
en Tiger Woods freistar þess að verja
titilinn.
23.00 HM í ralli
23.30 Hásléttan. (Hi-Lo Country)
Kúrekarnir Matson og Caulder lifa og
starfa í Nýja-Mexíkó. Vinátta þeirra er
einstök og ekkert virðist geta komið upp
á milli félaganna. En nú eru þeir orðnir
ástfangnir af sömu konunni og þá taka
aðrar og heitari tilfinningar völdin.
Stúlkan heitir Mona en sá galli er á gjöf
Njarðar að hún er harðgift. Aðalhlutverk:
Woody Harrelson, Bill Crudup, Patricia
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa kl. 11:00 á þjóð-
hátíðardaginn 17. júní. Sr.

Stína Gísladóttir þjónar
fyrir altari.

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

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

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Hrafn Snorrason, ljós-

myndari og starfsmaður
Bókhlöðunnar svarar:

,,Ég fer oft inn
á Mbl.is og
líka Hugi.is

sem er
skemmtileg

síða með öllu
mögulegu. Ég

nota auðvitað leitarvélar
eins og flestir aðrir en ætla

ekki að telja þær upp. Þá
er það áhugamálið, hlaup-
in. Á hlaup.is er hægt að

fá upplýsingar um allt í
sambandi við hlaup, mjög

skemmtileg síða. Svo er
það starfstengt, á

kodak.com er nánast allt
til myndatöku og á

canon.com er einnig fullt
af upplýsingum úr mynda-
vélaheiminum. Beco.is og

hanspetersen.is eru
íslenskar síður um sama

efni. Beco síðan er
skemmtilegri en þar get-
urðu fylgst með því nýj-

asta í myndavélum og
keypt notaðar og nýjar

myndavélar.“

Arquette, Cole Hauser, Sam Elliott.
01.20 Pamela í lit. Erótísk kvikmynd.
Stranglega bönnuð börnum.
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 17. júní
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.00 Risatónleikar í Hyde Park. Fram
koma All Saints, Christina Aguilera, The
Corrs, Craig David, Destiny´s Child,
Gabrielle, Melanie C, Ronan Keating,
Savage Garden, Texas, Travis, Westlife.
17.00 Golfmót í Bandaríkjunum
18.00 Opna bandaríska m.mótið. Bein
útsending frá Tulsa í Oklahoma. Til leiks
eru mættir allir fremstu kylfingar heims
en Tiger Woods freistar þess að verja tit-
ilinn.
23.00 HM í ralli
23.30 Sofið hjá óvininum. (Sleeping
With The Enemy) Spennumynd. Laura
er gift Martin Burney, myndarlegum en
ofbeldisfullum manni. Hún lifir í sífelld-
um ótta og verður að telja Martin trú um
að hún elski hann heitt til að forðast bar-
smíðar. Ástandið fer hríðversnandi og
Laura grípur til örþrifaráða til að losna
úr viðjum hjónabandsins og klóm eigin-
mannsins.  Aðalhlutverk: Julia Roberts,
Patrick Bergin, Kevin Anderson, Eliza-
beth Lawrence.
01.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Mánagötu 1 – Ísafirði

Frábær pizzutilboð í boði
um helgina, sæki menn sjálfir!

Föstudagur 15. júní
16.30 Myndastyttur
17.00   Charmed
17.45    Two guys and a girl
18.15 Providence
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed. Heillanornirnar í
Charmed eru sífellt að bjarga heiminum
og eru nú mættar aftur á skjáinn
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamennsku.
Rætt við fólkið sem stundar þetta að
áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus. Fjallað um sprenhlægilega
veröld hins misheppnaða Titus.
22.00 Fréttir
22.20 Allt Annað
22.25 Málið
22.30 Jay Leno. Konungur spjallþátt-
anna, Jay Leno, fær stórmenni og stór-
stjörnur í heimsókn.
23.30 Hjartsláttur (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 16. júní
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Deadline (e)
14.30 The Tom Green Show(e)
15.00 Nítró
16.30 Jackass (e)
17.00  Saturday Night Live
18.00   The Practice (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Two guys and a girl. Þrátt fyrir
ólíkan bakgrunn eru krakkarnir bestu
vinir og gera allt saman; þau eru ná-
grannar, vinna saman og skemmta sér
saman. Strákarnir eru mestu rugludallar
og Sharon gerir sitt besta til að halda
þeim á jörðinni, með misjöfnum árangri.
20.30 Everybody Loves Raymond.
Þættirnir fjalla um Ray og fjölskyldu
hans; eiginkonuna Debru og börnin
þeirra þrjú. Líf Rays væri að líkindum
fullkomið ef ekki væru hinir óþolandi
umhyggjusömu og athyglissjúku for-
eldrar hans og afbrýðisamur yngri bróðir
- sem öll búa í næsta húsi!
21.00 Glamúr. Íslenskur fréttaþáttur
sem fjallar um skemmtana- og menning-
arlíf. Hverjir voru hvar og hver var með
hverjum? Glamúr er þar sem hlutirnir
gerast.
22.00 Saturday Night Live. Skemmti-
þáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur
á NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum. Aðalgestur
þáttarins í kvöld er Lucy Liu.
23.00 Shades of L.A.
00.00 Jay Leno (e)
01.00 Jay Leno (e) Konungur spjall-
þáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
02.00 Jay Leno (e)

Sunnudagur 17. júní

09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10. Egill Helgason
fjallar um boðorðin 10 frá sjónarhóli

nútímans, hvernig þau koma okkur við,
hvernig og hvort þau stjórni hegðun
okkar og hvernig við sniðgöngum þau.
13.30 Fólk með Sigríði Arnardóttur
14.30 Taxi – bíll 21
15.30 CSI (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Two guys and a girl
18.00 Everybody Loves Raymond
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline. Þátturinn fjallar um
rannsóknarblaðamann sem skoðar mál
sem engin annar vill skipta sér af og
oftar en ekki kemur ýmislegt krassandi

í ljós. Rannsóknarblaðamaðurinn er
leikinn af Oliver Platt og tekst honum
frábærlega vel til í þessu hlutverki sem
önugur einfari.
21.00 Boðorðin 10
22.00 The Practice. Dylan McDer-mott
snýr aftur ásamt félögum sínum í lög-
fræðidramaþáttunum, The Practice. Stof-
an er sífellt stækkandi og málin verð erfið-
ari með hverjum deginum.
23.00 Dateline
00.00 Glamúr (e)
01.00 Boston Public
01.45 Will & Grace
02.15 Everybody Loves Raymond
02.45   Óstöðvandi Topp 20

Íbúð fyrir heilsu-Íbúð fyrir heilsu-Íbúð fyrir heilsu-Íbúð fyrir heilsu-Íbúð fyrir heilsu-
gæslulæknagæslulæknagæslulæknagæslulæknagæslulækna

Rúmgóð íbúð, hæð eða einbýlishús óskast
til leigu nú þegar fyrir tvo lækna sem búsettir
verða á Ísafirði næstu þrjá mánuði. Leigutími
er frá 1. júlí til 1. október.

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Óskarsson
framkvæmdastjóri í vs. 450 4500 og hs.
456 3030.

Kvennahlaup ÍSÍ á laugardagKvennahlaup ÍSÍ á laugardagKvennahlaup ÍSÍ á laugardagKvennahlaup ÍSÍ á laugardagKvennahlaup ÍSÍ á laugardag

Vestfirskar konur hvatt-Vestfirskar konur hvatt-Vestfirskar konur hvatt-Vestfirskar konur hvatt-Vestfirskar konur hvatt-
ar til að fjölmennaar til að fjölmennaar til að fjölmennaar til að fjölmennaar til að fjölmenna

Á laugardag munu konur
um land allt sameinast og
taka þátt í kvennahlaupi
Íþróttasambands Íslands. Á
Ísafirði og nágrenni ætla
konur að fjölmenna í hlaup-
ið eins og áður en það hefst
við íþróttahúsið á Torfnesi
kl. 14:00. Skráning og for-
sala er þegar hafin hjá
Sjóvá-Almennum á Ísa-
firði, verslunum Jóni og
Gunnu og Vestursporti og í
kaupfélaginu í Súðavík.

Á Ísafirði verður hægt að
velja um þrjár vegalengdir,
2,5km, 5km og 7km. Í
2,5km hlaupinu verður far-
ið inn Skutulsfjarðarbraut,
upp hjá áhaldahúsi bæjar-
ins, út Seljalandsveg, niður
Bæjarbrekku, inn veginn að
Hlíf, íbúðum aldraðra og
þaðan áfram að íþróttahús-
inu á Torfnesi. Í 5km hlaup-

inu verður hlaupið inn Skut-
ulsfjarðarbraut að Selja-
landi, upp og út Seljalands-
veg, niður Bæjarbrekku að
Skutulsfjarðarbraut og eftir
göngustíg Skutulsfjarðar-
brautar inn að íþróttahúsi.

Í 7km hlaupi verður hlaup-
ið inn Skutulsfjarðarbraut að
Holtahverfi, upp Stórholt og
niður Móholt og Árholt og
út Skutulsfjarðarbraut til
baka að íþróttahúsinu að
Torfnesi. Aðstandendur
hlaupsins á Ísafirði, Blak-
konurnar í Skellum, vilja
hvetja konur til að skrá sig
strax til að forðast örtröð á
hlaupadaginn. Skráningar-
gjald er kr. 700 og fá allir
bol og verðlaunapening.
Mikilvægt er að mæta tím-
anlega til hlaupsins en upp-
hitun hefst kl. 13:30.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
RRRRRyskingaryskingaryskingaryskingaryskingar

á Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyri
Ölvaður maður var fluttur á

Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði aðfaranótt mánu-
dags með skurð í andliti.

Hafði hann lent í riskingum
á Suðureyri, en þar var

haldið sjómannadagsball
um kvöldið. Sauma þurfti í
andlit mannsins, en hann
hefur nú verið útskrifaður

af sjúkrahúsi. Engin kæra
hefur enn borist lögregl-

unni á Ísafirði vegna
málsins. Á föstudagskvöld

voru unglingar undir 18 ára
aldri nokkuð áberandi í
miðbæ Ísafjarðar, enda

haldið svokallað 16 ára ball
og nokkur drykkja.

24.PM5 19.4.2017, 09:3415



ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember 19841984198419841984• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 200200200200200 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Féll niðurFéll niðurFéll niðurFéll niðurFéll niður
af þakiaf þakiaf þakiaf þakiaf þaki

Karlmaður sem var við
vinnu á hjólbarðaverk-
stæði á Ísafirði, slasaðist
á fæti á föstudagsmorgun
þegar dekk sem hann var
að dæla lofti í, sprakk.
Maðurinn var fluttur á
Fjórðungssjúkrahúsið
þar sem gert var að sárum
hans en fótur hans mun
hafa verið bólginn og
marinn.

Um kl. 16 sama dag
féll 10 ára gamall drengur
niður af þaki húss sem er
verið að rífa við Hafnar-
stræti á Ísafirði. Dreng-
urinn mun hafa verið að
leik uppi á þakinu og dott-
ið niður um gat á því.
Drengurinn var fluttur á
Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði. Hann mun hafa
handarbrotnað.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Teknir meðTeknir meðTeknir meðTeknir meðTeknir með
fíkniefnifíkniefnifíkniefnifíkniefnifíkniefni

Tveir menn á tvítugs-
aldri voru handteknir á
Ísafjarðarflugvelli á
föstudagskvöld er þeir
voru að sækja þangað
pakka sem innihélt fíkni-
efni. Þriðji maðurinn var
handtekinn vegna máls-
ins nokkru síðar og voru
þeir allir í haldi lögreglu
fram yfir hádegi á laugar-
dag.

Í sendingunni reyndust
vera tæp 17 grömm af
hassi og tæplega eitt
gramm af amfetamíni. Að
sögn lögreglunnar á Ísa-
firði viðurkenndu menn-
irnir þrír fíkniefnaneyslu
og einn þeirra viður-
kenndi að hafa átt það
sem í pakkanum var. Lög-
reglan í Reykjavík kom
upp um sendinguna og
stöðvaði hana í höfuð-
borginni og í samstarfi
við lögregluna á Ísafirði
var pakkinn sendur áfram
til Ísafjarðar með fyrr-
greindum árangri.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Mannbjörg varð er bát-
urinn Fjarki ÍS 444, sem
gerður er út frá Bolung-
arvík, sökk rúmar tvær
sjómílur út af Kópnum
rétt fyrir kl. 03 aðfaranótt
laugardags. Tveir menn
voru um borð og komust
þeir báðir í gúmmíbát og
kveiktu á neyðarblysi.

Skipverjar á Fríðu ÍS,
sem var skammt frá, sáu
blysið og björguðu mönn-
unum og sigldu með þá
til Flateyrar. Ekki er vitað
hvað olli því að báturinn
sem var sex tonn að stærð,
sökk. Rannsóknarnefnd
sjóslysa rannsakar málið.

Skipverjarnir á Sólborgu fyrir framan Sjóminjasafnið á Ísafirði.

Áhafnarmeðlimir af nýsköpunartogaranum Sólborgu hittastÁhafnarmeðlimir af nýsköpunartogaranum Sólborgu hittastÁhafnarmeðlimir af nýsköpunartogaranum Sólborgu hittastÁhafnarmeðlimir af nýsköpunartogaranum Sólborgu hittastÁhafnarmeðlimir af nýsköpunartogaranum Sólborgu hittast

Gamlir tímar rifjaðir uppGamlir tímar rifjaðir uppGamlir tímar rifjaðir uppGamlir tímar rifjaðir uppGamlir tímar rifjaðir upp
Um þrjátíu fyrrum áhafnar-

meðlimir á nýsköpunartogar-
anum Sólborgu sem gerð var
út frá Ísafirði á sjötta áratug
síðustu aldar, hittust á Ísafirði
á laugardag og gerðu sér glað-
an dag. Sjómennirnir hittust í
Sjóminjasafninu í Neðsta-
kaupstað þar sem tóku á móti
þeim þeir Gísli Hjartarson
framkvæmdastjóri Skipstjóra-

og stýrimannafélagsins Bylgj-
unnar, Níels Björnsson vara-
formaður Sjómannafélags
Ísafjarðar og Guðmundur Þór
Kristjánsson frá Vélstjórafé-
lagi Ísafjarðar. Flutt voru stutt
ávörp, boðið var upp á veigar
og snittur og höfðu skipverj-
arnir um margt að spjalla.

Þegar rifjaðir höfðu verið
upp gamlir tímar um nokkra

stund var haldið í Vestrahúsið,
sem áður hét Ísfirðingshúsið
og var byggt gagngert til þess
að vinna aflann af nýsköpun-
artogurunum Sólborgu og Ís-
borgu. Þar tóku aðaleigendur
hússins, þeir Ólafur Halldórs-
son og Gísli Jón Hjaltason á
móti skipverjum og buðu
þeim upp á rausnarlegar veit-
ingar. Kór söng einn af Sól-

borgarbrögunum fyrir áhafn-
armeðlimi sem síðan skoðuðu
húsið.

Eftir þetta var haldið heim,
og flestir mættu þeir félagarnir
á sjómannaballið sem haldið
var í íþróttahúsinu á Torfnesi
um kvöldið. Þar var áhafnar-
meðlimunum gert nokkuð hátt
undir höfði og fluttu þeir
Gunnar Hólm, Vilberg Vil-
bergsson og Samúel Einars-
son sama Sólborgarbrag og
þeir gerðu á árshátíð skipverja
meðan Sólborgin sigldi.

Mannbjörg erMannbjörg erMannbjörg erMannbjörg erMannbjörg er
bátur sökk útbátur sökk útbátur sökk útbátur sökk útbátur sökk út

af Kópnumaf Kópnumaf Kópnumaf Kópnumaf Kópnum

Dæmdir í héraðsdómi fyrir umferðarlagabrotDæmdir í héraðsdómi fyrir umferðarlagabrotDæmdir í héraðsdómi fyrir umferðarlagabrotDæmdir í héraðsdómi fyrir umferðarlagabrotDæmdir í héraðsdómi fyrir umferðarlagabrot

Tveggja mánaða fangelsiTveggja mánaða fangelsiTveggja mánaða fangelsiTveggja mánaða fangelsiTveggja mánaða fangelsi
Héraðsdómur Vestfjarða

kvað upp þann dóm fyrir stuttu
að 33 ára gamall karlmaður
skyldi sæta fangelsi í 60 daga
auk þess sem hann var sviptur
ökurétti ævilangt fyrir að hafa
ekið bifreið fjórum sinnum
undir áhrifum áfengis á fjög-
urra mánaða tímabili, frá 20.

desember 2000 til 6. apríl
2001. Um var að ræða fjögur
aðskyld mál sem sameinuð
voru í eitt fyrir héraðsdómi.

Þá var 36 ára gamall karl-
maður dæmdur í 50 þúsund
króna sekt til ríkissjóðs ,,fyrir
að hafa fimmtudaginn 15.
mars 2001, í almennri umferð

á Suðureyri, ekið gaffallyftara,
vestur Aðalgötu, norður
Freyjugötu og austur Eyrar-
götu, í þeim tilgangi að fara
með sorp á sorphauga, sviptur
almennum ökuréttindum og
án þess að hafa öðlast vinnu-
vélaréttindi á gaffallyftara.“

Maður grunaður um ölvun,
stal bíl á Flateyri kl. 05:30 á
sunnudagsmorgun og velti
honum á Brimnesvegi. Hann
slasaðist og var fluttur á Fjórð-
ungssjúkrahúsið á Ísafirði, en

hann var m.a. rifbeinsbrotinn
og með skurð á hendi.

Þá slösuðust tveir ungir pilt-
ar í bílveltu á Gemlufallsheiði
upp úr kl. 07 á laugardags-
morgun og voru fluttir á Fjórð-

ungssjúkrahúsið á Ísafirði.
Annar piltanna var með höf-
uðáverka en hinn var minna
slasaður. Piltarnir, sem eru 15
og 16 ára munu hafa tekið
bifreiðina ófrjálsri hendi.

Bílvelta á FlateyriBílvelta á FlateyriBílvelta á FlateyriBílvelta á FlateyriBílvelta á Flateyri
Tveir 15 og 16 ára piltar veltu bifreið á GemlufallsheiðiTveir 15 og 16 ára piltar veltu bifreið á GemlufallsheiðiTveir 15 og 16 ára piltar veltu bifreið á GemlufallsheiðiTveir 15 og 16 ára piltar veltu bifreið á GemlufallsheiðiTveir 15 og 16 ára piltar veltu bifreið á Gemlufallsheiði
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