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Súðavík

Minningarreitur gerður
Innan tíðar verður hafist
handa við gerð minningarreits um þá sem létust í snjóflóðinu í Súðavík í janúar
1995.
Að sögn Ómars Márs
Jónssonar sveitarstjóra skilaði nefnd, sem meðal annars var skipuð nokkrum aðstandendum þeirra sem létust, tillögu sem mikil sátt
virðist ríkja um. „Pétur
Jónsson landslagsarkitekt
vann síðan út frá þessari
hugmynd. Málið var að lokum kynnt öllum aðstandendum og þeim gefinn kostur á að koma með athugasemdir, en fólk lét frekar í
ljós ánægju sína en nokkuð
annað“, segir Ómar.
Í sumar verður unnið við
gerð minningarreitsins, en
hann verður staðsettur í
Túngötu í eldri hluta Súðavíkur. Síðar verður komið
upp skildi með nöfnum
þeirra sem fórust.
halfdan@bb.is

Dýrafjarðardagar

í máli og myndum á bls. 10 og 11

Héraðsdómur Vestfjarða:

Dæmdur til refsingar og greiðslu bóta
Rúmlega þrítugur karlmaður var á föstudag dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða
til eins mánaðar fangelsisvistar, skilorðsbundið í tvö
ár, fyrir líkamsárás.
Einnig var hann dæmdur
til greiðslu sakarkostnaðar
og bóta til tveggja fórnar-
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lamba árásarinnar. Ákærði
játaði sök greiðlega og hafði
hann haft samband við fórnarlömb árásarinnar degi eftir
að hún átti sér stað og lýst
yfir iðrun sinni. Féllst hann
á flestar bótakröfur sem
dómnum þóttu þó ekki allar
nægilega rökstuddar.
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616 milljónir króna úr Jöfnunarsjóði til Vestfjarða

236 milljónir króna
til Ísafjarðarbæjar
Sveitarfélög á Vestfjörðum
fá um 616 milljónir króna
greiddar úr jöfnunarsjóði
sveitarfélaga á þessu ári, samkvæmt áætlun félagsmálaráðuneytisins. Endurskoðuð
greiðsluáætlun lítur dagsins

ljós á næstunni, en ekki er
gert ráð fyrir miklum breytingum.
Hæsta framlagið fær Ísafjarðarbær 236 milljónir og
þar á eftir Vesturbyggð, 131
milljón. Hvað varðar önnur

sveitarfélög má nefna að samkvæmt áætluninni er gert ráð
fyrir að Hólmavík fái greiddar
58 miljónir, Bolungarvík 53,
Súðavík 47, Reykhólahreppur
35 milljónir og Tálknafjörður
29 miljónir. – halfdan@bb.is
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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Lánar 20 milljónir til uppbyggingar mjólkurframleiðslu
Ísafjarðarbær hefur ákveðið
að veita lán upp á 20 milljónir
króna til endurnýjunar á fjósum og til kaupa á framleiðslurétti hjá fimm mjólkurbúum í
Önundarfirði og Súgandafirði.
Alls hljóðar fjárfesting mjólkurbúanna upp á rúmar 218
milljónir króna og er hún fjármögnuð að tæpum helmingshluta með lánum frá Ísafjarðarbæ og Lánasjóði landbúnaðarins.
Ísafjarðarbær hefur verið
þátttakandi í átakshópi bænda
um eflingu mjólkurframleiðslu ásamt Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða. Halldór Hall-

Umboðsaðilar BB:

Eftirtaldir aðilar sjá um
dreifingu á blaðinu á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar: Bolungarvík:
Sólveig Sigurðardóttir,
Hlíðarstræti 3, sími 456
7305. Súðavík: Sólveig
Gísladóttir, Arnarflöt 7, sími
456 4106. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson,
Aðalgötu 20, sími 898
6328. Flateyri: Gunnhildur
Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi
12a, sími 456 7752.
Þingeyri: Anna Signý
Magnúsdóttir, Hlíðargötu
14, sími 456 8233.
Sölustaðir á Ísafirði:
Hamraborg, Hafnarstræti
Hamraborg
7, sími 456 3166. Flugbarinn
barinn, Ísafjarðarflugvelli,
sími 456 4772. Bónus
Bónus,
Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. Bókhlaðan
Bókhlaðan, Hafnarstræti 2, sími 456 3123.
Bensínstöðin
Bensínstöðin, Hafnarstræti,
sími 456 3574. Samkaup
Samkaup,,
Hafnarstræti 9-13, sími 456
5460. Krílið
Krílið, Sindragata 6,
sími 456 3556.

púlsinn fyrir vestan
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framgangi greinarinnar. Atvinnuþróunarfélagið komst að
þeirri niðurstöðu að ef ekkert
yrði að gert myndi þeim fækka
smám saman og þá væri hætta
á að mjólkursamlagið leggðist
af. Þeir sáu ekki annan kost en
að nútímvæða framleiðsluna“,
sagði Halldór.
Þegar eru fjósbyggingar
hafnar að Botni í Súgandafirði
og á Hóli og Vöðlum í Önundarfirði. Áætlað er að hefja
framkvæmdir á Kirkjubóli og
Innri Hjarðardal í Önundarfirði næsta sumar.
kristinn@bb.is
Fyrsta skóflustungan tekin að bænum Botni í Súgandafirði fyrir stuttu.

Dalbær á Snæfjallaströnd

Snjáfjallasetri formlega
komið á fót á laugardag
Á laugardag verður formlega komið á fót snjáfjallasetri
í Dalbæ á Snæfjallaströnd.
Setrinu er ætlað að safna, skrá
og varðveita myndir, muni,
sagnir og önnur gögn sem
tengjast sögu byggðar í Snæfjalla- og Grunnavíkurhrepp-

um. Að auki mun setrið standa
að sýningahaldi, útgáfustarfsemi, vefsíðugerð og ýmsum
viðburðum.
Stofnfundur verður haldinn
í Dalbæ á laugardag kl. 16 þar
sem Snorri Grímsson og Gísli
Hjartarson flytja erindi um

Ert þú

gönguleiðir um Snæfjallaströnd, Grunnavík og Drangajökul. Þá kynna Ingólfur Kjartansson og Ólafur J. Engilbertsson væntanlega starfsemi setursins.
Hljómsveitin Halli&Þórunn
leika tónlist um kvöldið að

Dalbær á Snæfjallaströnd.
fundi loknum. Aðgangur er
ókeypis og eru allir velkomnir.
Jónas Helgason í Æðey býður
upp á bátsferðir milli Ísafjarð-

ar og Bæja á laugardag og er
hægt að panta far í síma 4564816.
halfdan@bb.is

Okkur vantar

fólk til afleysinga
Jákvæð/ur
í júlí og ágúst.
Hraust/ur
Upplýsingar veita Gísli
Til í ögrandi vinnu?
og Úlfur Úlfarssynir
Þá erum við að leita að þér!

Lausasöluverð er kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð
er kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.
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dórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir að litið sé á verkefnið sem stórt byggðamál og
því hafi bæjarstjórn ákveðið
að veita þessa lánafyrirgreiðslu en verið sé að verja a.m.k.
30 til 40 störf.
Halldór segir forsögu málsins orðna nokkuð langa en fyrir allmörgum árum hafi mjólkurbændur fengið Atvinnuþróunafélag Vestfjarða til að gera
úttekt á framtíðarhorfum
greinarinnar miðað við óbreytt
ástand. „Þetta verkefni er alfarið komið til af frumkvæði
mjólkurbænda sem hafa verið
mjög öflugir við að vinna að

Hamraborg er 35 ára
fjölskyldufyrirtæki þar sem
mikið er að gera og aðeins
pláss fyrir duglegt fólk.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför okkar ástkæra

Hjálmars Steinþórs Björnssonar
Petólína Sigmundsdóttir
Rán Höskuldsdóttir
Hanna Rósa Hjálmarsdóttir Björn J. Hjálmarsson
Hermann Andrason Guðbjörg J. Björnsdóttir
Gróa Björnsdóttir Erna S. Guðmundsdóttir
Tryggvi Guðmundsson Þórunn Guðmundsdóttir
Björgvin Guðmundsson Elín Rögnvaldsdóttir
og aðrir aðstandendur

RITSTJÓRNARGREIN

Menn orða sinna
Þegar fyrsta skrefið að sölu ríkisbankanna var stigið með því að breyta þeim í
hlutafélög, komst einn af núverandi ráðherrum, þá ekki par hrifinn af fyrirhugaðri
sölu bankanna, svo að orði að nú reyndi á að menn væru ,,menn orða sinna“ og létu
þar við sitja að breyta bönkunum í hlutafélög. Þegar stjórnmálamenn viðhafa slíkt
tungutak, með sérstakri áherslu og miklum alvörusvip, ætlast þeir til að þeir séu
teknir alvarlega.
Siglfirðingar eru öskuvondir og sárir þessa dagana. Allir, sem einn. Ástæðan,
ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að fresta gerð jarðganga milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar, Héðinsfjarðargöngum; framkvæmd, sem búið var að bjóða út og tilboð
lágu fyrir í. Frammi fyrir þessari ákvörðun spyrja siglfirskir kjósendur hvað hafi
breyst frá því fyrir kosningar þegar stjórnvöld höfðu ,,marglofað Siglfirðingum og
öðrum íbúum á utanverðum Tröllaskaga að staðið yrði við fullyrðingar um samgöngu
bætur með Héðinsfjarðargöngum“, eins og segir í mótmælum stjórnar Verkalýðsfélagsins Vöku á Siglufirði. Fáum duldist að möndull umræðunnar um framtíð
þessa landshluta fyrir kosningar var sú vissa að framkvæmdir við Héðinsfjarðargöngin væru að hefjast.

Samgönguráðherra er ætlað að axla ábyrgð á gjörðum stjórnvalda. Menn vita sem
er að hann hefur breitt bak. Yfirlýsingar sumra meðráðherra hans um depurð vegna
málsins vekja enga vorkun né heldur ótrúverðugar útlistanir á ófyrirséðum hræringum
á skjálftamælum hagkerfisins, nú allt í einu tveimur mánuðum eftir kosningar.
Hvort tveggja ber vott um ákveðið hugarfar. Yfirlýsing um þörf mótvægis aðgerða
á Siglufirði meðan beðið er eftir Héðinsfjarðargöngum, sem þingmenn og ráðherrar,
sumir hverjir, segjast ætla að berjast áfram fyrir (á móti hverjum?) er barnaleg dúsa
og sæmir ekki stjórnmálamönnum, sem gefa sig út fyrir að vera menn orða sinna.
Veruleikinn sem blasir við Siglfirðingum er kunnuglegur. Þegar ríkisvaldið telur
þörf á að draga úr framkvæmdum liggur beinast við að rifa seglin á landsbyggðinni.
Íbúarnir þar eru hvort eð er svo vanir biðinni. Sú spurning vaknar hins vegar hvort
það sé í ljósi fenginnar reynslu sem stjórnmálamenn treysta á að aftur og aftur að
þeir komist upp með framferði eins og raun er á í því máli, sem hér hefur verið gert
að umtalsefni.
Ef til vill er leikurinn ,,menn orða sinna“ bara einn af mörgum orðaleikjum íss.h.
lenskra stjórnmálamanna.
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Golfklúbbur Bolungarvíkur

Fimmtíu kylfingar tóku
þátt í afmælismótinu
Sonja Grant og Hjörtur M. Skúlason dæma um gæði cappuccino bolla eins keppanda.

Fyrsta kaffibarþjónakeppnin sem haldin er á Ísafirði

Aðalbjörg er kaffibarþjónn Ísafjarðar 2003
Aðalbjörg Sigurjónsdóttir, starfsmaður Gamla apóteksins, er kaffibarþjónn
Ísafjarðar 2003. Hún sigraði
í keppni sjö starfsmanna
þriggja kaffihúsa á Ísafirði
sem haldin var í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað á
laugardagskvöld.
Upphaflega átti keppnin
að fara fram í Gamla apótekinu, en vegna bilunar í
kaffivél var hún færð í Faktorshúsið. Keppni fór þannig
fram að keppendur löguðu
expresso kaffi, cappuccino
og kaffidrykk að eigin vali.

Dómarar voru Hjörtur M.
Skúlason, landsliðsmaður í
kaffigerð, og Sonja Grant
landsliðsþjálfari. Í hléi gafst
gestum kostur á að panta
cappuccino lagað af landsliðsmönnunum.
Fyrir keppnina höfðu barþjónarnir undirbúið sig undir
handleiðslu þeirra Sonju og
Hjartar. Sonja er löggildur alþjóðlegur dómari og hefur
dæmt á heimsmeistaramóti
kaffibarþjóna undanfarin fjögur ár en einnig á landsmótum
í Noregi, Danmörk, Mexíkó
og í Bandaríkjunum. Hún hef-

ur þjálfað fjóra síðustu Íslandsmeistara kaffibarþjóna og tvo silfurverðlaunahafa á heimsmeistaramóti. Hjörtur er aðstoðarverslunarstjóri Kaffitárs í
Kringlunni og hafnaði í
öðru sæti á síðasta Íslandsmóti kaffibarþjóna.
Keppnin var mjög vel
sótt, en á meðan hún fór
fram var boðið upp á tónlist
þeirra Skúla Þórðarsonar,
Arnar Elíasar Guðmundssonar (Mugison) og Ingvars
Alfreðssonar.
– halfdan@bb.is

Haldið var upp á tuttugu ára
afmæli Golfklúbbs Bolungarvíkur með móti á Syðridalsvelli á laugardag. Tæplega 50
kylfingar tóku þátt í mótinu,
meðal annarra Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri
Golfsambands Íslands. Leiknar voru átján holur og slógu
þeir Weera Khiansanthia
(GBO) og Sigurður Fannar
Grétarsson (GÍ) hvor um sig
78 högg. Þurfti því að grípa til
bráðabana þar sem Weera
hafði sigur. Nafnarnir Magnús
Jónsson (GBB) og Magnús
Gautur Gíslason (GÍ) urðu
jafnir í þriðja og fjórða sæti.
Sparisjóður Bolungarvíkur
styrkti mótshaldið.
Í kvennaflokki sigraði Pimonlask Rodpitake (GBO) á
102 höggum, Tinna Björk Sigmundsdóttir (GBO) sló 124
högg og lenti í öðru sæti, en
Valdís Hrólfsdóttir (GBO)
varð þriðja á 127 höggum. Þá
sigraði Tómas Rúnar Sölvason
(GBO) í unglingaflokki, fór
hringana tvo á 96 höggum.
Þorleifur
Ingólfsson
(GBO), Sigurður Fannar Grétarsson (GÍ) og Gunnar Pétur
Ólason (GÍ) fengu allir nándarverðlaun í mótinu.

Að móti loknu var Ólafur
Kristjánsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Bolungarvík, heiðraður með silfurmerki Golfsambands Íslands fyrir velvild
sína í garð Golfklúbbs Bolungarvíkur. Helgi Birgisson,
formaður Golfklúbbsins, tók
við merkinu fyrir hönd Ólafs
sem staddur er erlendis.
halfdan@bb.is

Atvinnuhúsnæði
til sölu á Ísafirði
Til sölu er atvinnuhúsnæði að Sindragötu
11, Ísafirði (Sultartangi) sem er 2.440m²,
byggt úr steinsteypu 1986.
Eignin er á tveimur hæðum, mjög vel
staðsett á hafnarsvæði og hægt er að nýta
hana til margvíslegrar atvinnustarfsemi.
Meðfylgjandi eru 3.642m² lóðarréttindi.
Ásett verð er kr. 40 milljónir.
Nánari upplýsingar eru veittar á Lögfræðistofu Tryggva Guðmundssonar hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði, sími 456 3244, fax 456
4547.
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Helgi Birgisson, formaður
Golfklúbbsins, ásamt verðlaunahöfum á mótinu. Mynd:
Baldur Smári Einarsson.

18.4.2017, 11:22

3

Upphefð og erfiði að
keppa við þá bestu
um sæti í landsliðinu
Ungmennin Magnús Þór Heimisson og Sara Pálmadóttir
spila með meistaraflokki hjá Körfuknattleiksfélagi
Ísafjarðar, Magnús með karlaliðinu og Sara með kvennaliðinu. Þau eru bæði nemendur við Menntaskólann á Ísafirði
og hafa í nógu að sýsla á veturna þegar bæði körfuboltinn
og skólinn eru í fullum gangi. Magnús er 19 ára og Sara 18
og því eru þau á gjaldgengum aldri fyrir unglingalandsliðið
í körfubolta. Nú í vetur voru þau kölluð á úrtaksmót hjá
landsliðinu og má segja að því hafi bæði fylgt upphefð og
erfiði. Þar etja þau kappi við besta körfuknattleiksfólk
landsins á þeirra aldri um sæti í landsliðinu. Þau segja
spennandi að takast á við áskorun af því taginu. Því fylgi
hins vegar mikið álag en æfingaferðirnar séu bæði frekar
til tíma og peninga.
Deildarkeppni lauk í vor og Í framhaldi af því fór ég til
Magnús er í fríi frá körfubolt- Svíþjóðar núna í lok maí til að
anum að sinni og undirbýr keppa á Norðurlandamóti. Nú
átök næsta vetrar. Sara er hins er ég að æfa fyrir mót í ágúst.
vegar á fullum krafti að undir- Í september byrjaði ég í 40
búa sig fyrir keppni með ungl- manna úrtaki en að lokum fór
ingalandsliðinu á móti á Ás- 12 manna hópur til Svíþjóðar.
völlum í Hafnarfirði seinna í Þegar við komum heim frá
sumar.
Svíþjóð byrjaði ég aftur í 32ja
Eins og vant er með skóla- manna úrtaki sem er komið
fólk reyna þau að vinna sem niður í 15 leikmenn núna en
mest á sumrin. Magnús flytur þeir verða 12 sem leika á Ásferðamenn frá Ísafirði hjá Sjó- völlum í Hafnarfirði í næsta
ferðum Hafsteins og Kiddýjar mánuði.“
en Sara afgreiðir með bros á
– Má þá segja, Sara, að nú
vör í Gamla bakaríinu. Þau þegar hafirðu komist einu
féllust góðfúslega á að segja sinni í þennan eiginlega landsfrá lífsreynslu vetrarins í her- liðshóp til að spila á mótum
búðum unglingalandsliðsins í og sért við það að komast
körfuknattleik.
áfram í annað sinn?
– Þið voruð bæði kölluð á
„Í rauninni hef ég komist í
landsliðsæfingar á liðinni leik- gegnum allar síurnar tvisvar.
tíð. Er það ekki geysileg við- Fyrir tveimur árum fór ég til
urkenning fyrir ykkur sem Kýpur og síðan aftur til Svíkörfuboltamenn?
þjóðar núna í maí. Þessa stundSara: „Jú, það er ekkert ina er ég að æfa fyrir mótið á
sjálfgefið að komast þarna inn. Ásvöllum og mun væntanlega
Maður þarf að vinna fyrir því. spila þar með unglingalandsMagnús: „Ég segi það sama. liðinu sem má segja að sé
Það er virðingarstaða að kom- næsta stig fyrir neðan A-landsast í þennan hóp og fá að æfa liðið.“
með þessum strákum.“
– En, Magnús, þú varst líka
– Má þá ekki segja að þið kallaður í herbúðir unglingatilheyrið hópi besta körfu- landsliðsins.
boltafólks á landinu á ykkar
„Já, ég var kallaður á úrtaksaldri?
mót í vetur, sem er eins konar
Magnús: „Jú, það má segja landsliðsæfing þar sem þjálfþað. Þjálfararnir fylgjast með ararnir velja endanlegan leiköllum liðum á landinu og síðan mannahóp fyrir það mót sem
eru valdir úr álitlegustu leik- framundan er hverju sinni. Þar
mennirnir að þeirra mati.“
byrjaði ég í 42ja manna hópi
sem síðan var minnkaður niðStrangar æfingar
ur í 32 og að lokum komst ég
– Er þetta er í fyrsta sinn niður í 22ja manna hóp. Þessar
sem þið eruð valin á úrtaksæf- æfingar voru um helgar, yfiringar?
leitt fjögur skipti frá föstudegi
Sara: Ég hef tvisvar verið til sunnudags, tveir tímar í
valin. Fyrst í september í fyrra. senn og mjög stífar.“

Bolvískir sundgarpar Vesturferðir fyrst til að Rekstrarstjórar ráðnir
innleiða Amadeus
fyrir félagsheimilið
hafa í nógu að snúast
Mikið annríki hefur verið hjá krökkunum í sunddeild
Ungmennafélags Bolungarvíkur að undanförnu. Dagana
18.-25. júní fór deildin í æfingabúðir í Danmörku og
æfði meðal annars með úrvali norskra sundmanna og
dönsku bringusundsdrottningunni Majken Thorup.
Þegar krakkarnir komu heim héldu þeir rakleitt á aldursflokkameistaramót Íslands sem að þessu sinni var
haldið á Akranesi. Á mótinu náði sundfólkið góðum árangi, meðal annars lenti hinn tíu ára gamli Vagn Margeir Smelt í 2. sæti í 100 metra skriðsundi. –halfdan@bb.is
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Ferðaskrifstofan Vesturferðir á Ísafirði tók í síðustu viku
í notkun nýtt Amadeus Proweb bókunarkerfi og er þar
með fyrsta ferðaskrifstofan á landinu til að innleiða kerfi
af þessu tagi. Gerir það ferðaskrifstofunni kleift að gefa
út farseðla um netið en farseðlaútgáfa hefur legið niðri
hjá Vesturferðum um nokkurt skeið. Helga Birkisdóttir
hjá Amadeus á Íslandi segir að hið nýja kerfi muni verða
ráðandi í framtíðinni.. Eldri kerfi hafi byggt á sambandi
um leigulínur en mun ódýrari kostur sé að hafa tölvusamskipti um internetið. – kristinn@bb.is

Framkvæmdanefnd félagsheimilisins í Súðavík gekk
nýlega frá ráðningu Helgu Sigurjónsdóttur og Erlu H.
Sveinbjörnsdóttur sem rekstrarstjóra félagsheimilisins
en þær sóttu sameiginlega um starfið. Á heimasíðu Súðavíkurhrepps segir að fljótlega verði gerð stefnumótun
fyrir félagsheimilið þar sem markmiðið sé m.a. að efla
núverandi notkunarmöguleika og kanna nýjar leiðir til
tekjusköpunar. Endurbætur á húsinu hefjast á næstunni
en í fyrsta áfanga verður skipt um járn á þaki og útveggjum og gluggar verða endurnýjaðir. –kristinn@bb.is
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Sara: „Þetta eru mjög erfiðar
æfingar. Við vorum alltaf tvo
tíma tvisvar á dag, laugardag
og sunnudag.“
– Væntanlega gerið þið þá
ekki mikið annað í borgarferðinni. Komist þið nokkuð í
Kringluna eða þannig?
Sara: „Nei, tíminn er gjörnýttur.“
Magnús: „Þetta er heldur
ekkert auðvelt eins og margir
halda. Allavega fyrir mína
parta var þetta hörkupúl. Þjálfarinn er þarna öskrandi á mann
og maður reynir að hlaupa eins
og vitleysingur.“
Sara: „Maður er líka alveg
búinn þegar heim er komið og
nærri alla vikuna að jafna sig
á eftir.“
Magnús: „Fyrst þegar ég
mætti suður var byrjað á mjög
stífri þrekæfingu en ég hélt að
þetta yrði eitthvað létt, bara
verið að spila saman og þess
háttar. Það var öðru nær og ég
velti því fyrir mér í fúlustu
alvöru hvernig ég ætti að hafa
þetta af. Maður var alveg
búinn eftir fyrstu æfinguna.“

Búið að eyða „nokkrum þúsund köllum“
– Er það ekki rétt skilið, að
meðan úrtakstímabil stendur
yfir, þá eru æfingar ansi þétt
og nánast um hverja helgi?
Sara: „Jú, það er búið að
vera um nánast hverja helgi
síðan í september, en eins og
núna fer ég suður til æfinga í
byrjun júlí og verð alveg fram
yfir mótið sem er í ágúst. Þá
eru æfingar eins og hjá félagsliði á hverjum degi nær allan
júlímánuð.“
– Hvað tekur törnin í kringum þetta mót þá langan tíma
hjá þér í allt?
Sara: „Í þetta fara fimm til
sex vikur með æfingunum.“
Magnús: „Þetta er eins og
vinna.“
Sara: „Nema maður fær
ekkert borgað fyrir þetta, heldur þarf að borga með sér.“
– Meira að segja þegar farið
er í keppnisferð, eru þá ekki
ferðir og uppihald greitt?
Sara: „Við þurfum að borga
stóran hluta ferðanna sjálf.
Eins og þegar við fórum til
Svíþjóðar, þá fékk ég smá
styrk frá KKÍ en síðan þurfti
ég að borga þetta að verulegum
hluta sjálf.“
Magnús: „Ég hef þurft að
borga allar ferðir til Reykjavíkur í vetur sjálfur og Sara
hefur náttúrlega þurft að borga
ferðir til útlanda – þetta kostar
heilmikið.“
Sara: „Ég er búin að eyða
mörgum þúsundköllum í þetta
fyrir utan vinnutap og fjarvistir
í skóla.“

Góður félagsandi
í körfunni
– Þið eruð bæði nemendur í
Menntaskólanum á Ísafirði.
Magnús: „Já, ég er á öðru
ári á vélstjórnarbraut.“
Sara: „Ég er á öðru ári á
félagsfræðibraut á viðskiptasviði.“
– Hvernig hefur gengið að
koma námi og æfingum saman, er þetta ekki heilmikið
púsluspil?
Sara: „Maður þarf að skipuleggja sig mjög vel til að þetta
gangi upp. En púsluspilið
gekk mjög vel hjá mér. Ég
náði þeim góða árangri að
mega sleppa við próf í öllum
greinunum mínum. Lágmarkseinkunnin til þess var 8
og gerð krafa um 95% mætingu í tíma.“
Magnús: „Fyrir mína parta
gekk þetta ágætlega í vetur.
Æfingarnar voru mest á helgum en þá var maður reyndar
iðulega að fara að morgni
föstudags og þurfti að sleppa
þeim degi að mestu úr skólanum en var síðan kominn heim
seinnipart sunnudags. Það
hjálpaði líka til að ég var heppinn með veður og komst alltaf
á réttum tíma.“
– En þið hafið líka verið að
spila með meistaraflokkum
karla og kvenna hjá KFÍ. Hafið
þið tíma fyrir þetta allt?
Magnús: „Það er nóg að
gera en ég hef líka verið að
spila með svokölluðu B-liði í
annarri deild.“
– En þetta er erfitt og kostar
bæði tíma og peninga. Hvað
er það sem rekur ykkur áfram?
Sara: „Að spila fyrir Ísland
er auðvitað ótrúlega gaman.“
Magnús: „Ég held að maður
geri þetta bara ánægjunnar
vegna.“
Sara: „Ég væri ekki að
standa í þessu ef það væri leiðinlegt. Til dæmis kynnist maður mörgu nýju fólki. Úti í Svíþjóð í vor fékk maður góðan
samanburð og komst að raun
um að við erum mörgum árum
á eftir hinum Norðurlöndunum. En það er mjög gaman að
fá að sjá önnur lið. Núna getur
maður líka sett sér hærri markmið til að ná þessum stelpum
þarna úti.“
Magnús: „Eins er mjög
gaman að fá að spila með
strákum sem maður hefur verið að spila á móti áður. Maður
græðir heilmikið á því að spila
með nýjum og nýjum mönnum.“
Sara: „Félagsandinn í körfunni er líka ofsalega góður.“

Ferilinn hófst á móti

– Mér heyrist á ykkur að
þetta sé bæði þroskandi fyrir
ykkur sem persónur og sem
körfuboltamenn. Hvað segið
þið um það?
Sara: „Já, þetta er þroskandi
á allan hátt.“
Magnús: „Og mjög góð
reynsla.“
– Eruð þið búin að vera lengi
viðloðandi körfuboltann?
Sara: „Nei, ég byrjaði þegar
ég var 14 ára.“
– Þóttirðu þá ekki frekar
sein til að byrja?
Sara: „Jú, það má segja það,
en ég var búin að æfa skíði og
fótbolta í mörg ár áður þannig
að eiginlega skipti ég bara um
grein.“
Magnús: „Ég er búinn að
vera að æfa síðan ég var 5 eða
6 ára. Maður var dreginn á
körfuboltaskóla úti í Bolungarvík sem smápatti og hefur
ekki hætt síðan.“
Sara: „Það voru fullt af
stelpum að æfa þegar ég byrjaði. Ég vissi svo sem hvað
körfubolti var en hafði engan
sérstakan áhuga á að spila
hann. Hins vegar hafði ég
hæðina og allt í þetta. Einhvern tímann var mót hérna á
Ísafirði og vantaði stóra stelpu
til að fylla upp í liðið. Ég var
beðin um að vera með og ég
sló til, hafði enga æfingu fengið í körfubolta en byrjaði ferilinn á móti.“

Draumurinn að
spila í NBA-deildinni
– En þið eruð nú ekki gömul
og tæpast farin að reskjast á
körfuboltamælikvarða. Keppa
menn þar ekki alveg fram að
fertugu?
Magnús: „Jú jú, það eru
reynslujaxlar í þessu en menn
eru oft að hætta á milli 35 og
40 ára aldurs. “
– Þið eruð sem sagt rétt að
byrja.
Sara: „Já, við eigum mörg
ár eftir.“
– Hvert stefnið þið svo í
framtíðinni?
Magnús: „Auðvitað er
stefnt á toppinn. Maður heldur
áfram svo framarlega sem
maður hefur gaman af þessu.“
Sara: „Og hefur heilsu til –
vonandi lendir maður ekki í
einhverjum leiðinlegum meiðslum.“
Magnús: „Það er óskandi
því fólk getur hæglega dottið
út 16-17 ára gamalt. Jafnvel
gerist það að fólk hefur komist
á landsliðsæfingar og þykir
mjög efnilegt en síðan lendir
það í einum meiðslum og þá
er ferillinn búinn.“
– Hvað er það sem körfuboltafólk dreymir um?

Deildarmeðlimir við sorplistaverkið.

Deild 21 hjá Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar

Söfnuðu rusli á Breiðadalsheiði og bjuggu til listaverk
Deild 21 hjá Vinnuskóla
Ísafjarðarbæjar hefur unnið
listaverk úr rusli sem meðlimir deildarinnar söfnuðu á
Breiðadalsheiði fyrir stuttu.
Verkið gerðu þau til að benda
bæjarbúum á það hversu
mikið sorp getur safnast á
stað eins og Breiðadalsheiði,
þó umferð sé ekki meiri en

raun ber vitni. Deild 21 er
hópur 10 unglinga á aldrinum
14 til 15 ára. Deildin sérhæfir
sig í að bæta umhverfi Ísafjarðarbæjar, auk þess að efla
umhvefisvitund íbúa svæðisins.
Anna Birta Tryggvadóttir er
deildarformaður, en meðlimir
eru þau; Arna Rannveig Guð-

mundsdóttir, Ágúst Arnar
Þráinsson, Ásthildur Margrét Gísladóttir, Birna Hlín
Hilmarsdóttir, Bryndís Guðmundsdóttir, Dagný Sveinsdóttir, Einar Ægir Hlynsson,
Páll Gunnlaugsson, Sigrún
Jónína Sigurðardóttir og
Snævar Víðisson.
–halfdan@bb.is

Magnús: „Draumurinn er
náttúrlega NBA-deildin í
Bandaríkjunum.“
Sara: „Mig langar rosalega
mikið til að fara í skóla til
Bandaríkjanna.“
– Getið þið þá átt möguleika
á skólastyrkjum út á körfuboltann?
Sara: „Jú, ætli maður geti
ekki fundið einhver þess háttar
tækifæri.“
Magnús: „En það eru líka
ansi margir um hituna.“
Sara: „Mér var til dæmis
boðið að fara út sem skiptinemi síðasta haust og spila
körfubolta. Það eru mjög
margir sem gera það.
Magnús: „Þannig byrjar
þetta kannski. Þá er fólk komið
út og getur sannað sig þar.“

stór körfuboltamaskína, til
dæmis í kringum NBA-boltann, og samkeppnin mikil. Ég
fór einu sinni þarna út og það
voru körfuboltavellir á öðru
hverju horni og engir slorvellir
heldur. Þeir voru í fullri stærð,
útlagðir með bestu efnum,
girtir af með bekkjum og
vatnskæli fyrir utan. Svo kemur maður aftur hingað heim
og það er ekkert sem kemst
nálægt þessu.“
Sara: „Varla að það séu
körfur hérna.“
– Getur verið að körfuboltinn sé ekki mjög aðgengilegur
sem almenningsíþrótt hér á
Ísafirði þrátt fyrir mikinn
körfuboltaáhuga á svæðinu?
Sara: „Þetta horfir nú til
betri vegar núna með framkvæmdunum á Torfnesi. Þar
verður væntanlega hægt að
setja upp einhverjar körfur og
kasthring og fleira. Ég ætla
einmitt að taka þátt í kúluvarpi
á Unglingalandsmótinu.“
– Er það ekkert hættulegt?
Ertu ekki að fara að keppa á

móti strax á eftir?
Sara: „Jú, reyndar. Ég kem
heim í tvo daga áður en ég fer
suður að keppa, en mótið er
5.-9. ágúst. Þannig er vissara
að fara öllu með gát í kúlunni“,
segir Sara Pálmadóttir, unglingalandsliðskona í körfuknattleik.
Þau Magnús eru að öllum
líkindum rétt að hefja sinn
körfuboltaferil og verður gaman að fylgjast með hvernig
þeim tekst upp í framtíðinni.
Vestfirðingar hafa lengi haft
orð á sér fyrir að búa bæði yfir
krafti og seiglu. Að minnsta
kosti vilja margir hverjir láta
það í veðri vaka. Mörg dæmi
sýna að vestfirsk ungmenni
varðveita þennan kraft vel,
ómengaðan af áralöngum
raunarekstri.
Kannski tekur Bæjarins
besta næst hús á þessu efnilega
íþróttafólki sem atvinnumönnum í Ameríku. Hver
veit?
– kristinn@bb.is

Kúlan tekin
upp á ULM
– Eru Bandaríkin ekki helsta
körfuboltalandið?
Magnús: „Hefðin er geysisterk í Bandaríkjunum. Þar er

Tekið á móti fyrstu
tjöldunum á vellinum

Jón Indíafari í Súðavík
fær góðar viðtökur

Tjaldar hafa tekið nýja gervigrasvellinum á Torfnesi
fagnandi og flykkjast úr fjörunni neðan Skutulsfjarðarbrautar upp á þessa nýju hágæða grasflöt á Ísafirði. Þó
íþróttamenn bindi vonir við að gervigrasið bjóði upp á
alla möguleika hefðbundins grasvallar og gott betur má
telja vel af sér vikið hjá hjá tjaldinum á meðfylgjandi
mynd að ná sér í ánamaðk í gogginn þó ætla verði við
nánari skoðun að hann hafi veiðst utan gervigrassins.
Hljóta það að teljast jákvæð teikn um gæði nýja grassins
að tjaldarnir mæta þangað í hópum . – kristinn@bb.is

Árni Grétar Jóhannsson veitingamaður á Jóni Indíafara
í Súðavík segir veitingahúsinu, sem var opnað nú í vor,
hafa verið vel tekið og framhaldið lofi góðu. „Við höfum
reynt að halda alls kyns uppákomur til að laða fólk að.
Þegar við opnuðum héldum við sérstakan gala kvöldverð
og fengum gestakokk að sunnan til að liðsinna okkur.
Síðan höfum við verið að fá starfsmannahópa í kvöldmat
en höfum einnig haft iðnaðarmenn hjá okkur í heimilismat í hádeginu“, segir Árni. Fyrir stuttu var haldið fjölsótt kvennakvöld á Jóni Indíafara. – kristinn@bb.is

Tjaldar á gervigrasvellinum á Torfnesi.
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maður vikunnar

Sælkerar vikunnar

Langar
mest til
að eignast
Hummer

eru Hildur Halldórsdóttir
og Steinþór B. Kristjánsson

Okkar útgáfa
af bouillabasse

Nafn: Þorbjörn Jóhann Sveinsson
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Landsspítalanum í
Reykjavík 15. desember 1952.
Atvinna: Slökkviliðsstjóri Ísafjarðarbæjar.
Fjölskylda: Eiginkonan heitir Bergdís Sveinsdóttir
og börnin eru Sveinn Hermann, Aldís, Sædís Gyða
og Liljar Már. Barnabörnin eru Líf Indíana og Birgir
Goði.
Helstu áhugamál: Vinnan, fjölskyldan, hestamennska og útivera.
Bifreið: MMC Pajero árgerð 1994.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Hummer.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Slökkviliðsmaður.
Uppáhalds matur? Steikt lambalæri að hætti konunnar.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Skata.
Uppáhalds drykkur? Vatn, kaffi og gott koníak.
Uppáhalds tónlist? Bítlarnir eru mitt uppáhald.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Sigurbjörn
Bárðarson hestamaður. Haukar eru bestir.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir.
Uppáhalds vefsíðan? Síða slökkviliðs Ísafjarðarbæjar og bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Þær eru svo
margar og ég get því ekki nefnt neina sérstaka.
Fallegasti staður hérlendis? Loðmundarfjörður heillaði mig.
Fallegasti staður erlendis? Pétursborg.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já.
Uppáhalds heimilistækið? Sjónvarpið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
vera með fjölskyldunni og í góðum vinahóp.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Þegar ég hef óskað eftir að hlutir séu framkvæmdir
og það er ekki gert strax.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Sest í stólinn
minn fyrir framan sjónvarpið og sofna yfir fréttunum,
þá líður mér vel.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, en hann er ekki gefinn upp.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar slökkviliðið brenndi niður Blábandið og missti
tök á eldinum sem allir muna eftir.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Stjórnsýslunni þar sem mér finnst hún
ekki skila því sem hún á að gera. Auk þess myndi ég
sinna bruna- og öryggismálum betur og setja sérstakt
svið um þennan málaflokk.
Lífsmottó? Að vera heiðarlegur, hreinskilinn og að
eiga alltaf gott skap.

Hér á eftir fer uppskrift af sígildri franskri fiskisúpu, bouillabaisse, sem er í miklu uppáhaldi hjá okkur er alltaf jafn
vinsæl. Í hana er gott að nota þær fisktegundir sem eru fáanlegar hverju sinni, t.d. ýsu, þorsk, lax, silung, skötusel og
lúðu svo eitthvað sé nefnt.
2 kg blandaður fiskur
16-20 ferskar kræklingsskeljar eða ein niðursuðudós af
kræklingi
300-400 g rækjur
2 laukar
2 msk ólífuolía
1 dós niðursoðnir tómatar
3 msk tómatpuré
3 hvítlauksrif
2 tsk timían
3 lárviðarlauf
1-2 skammtar saffran
1 tsk finkull (fennel fræ) ómalaður (má sleppa)
nokkrir stilkar af ferskri steinselju
1 ¾ lítri vatn eða fiskisoð
svartur pipar, nýmalaður
cayenne pipar á hnífsoddi
salt eftir smekk
1 dl söxuð steinselja
rifinn börkur af hálfri appelsínu
2 dl þurrt hvítvín
Skolið fiskinn og þverskerið hann eða flakið. Þvoið kræklingsskeljanar vel og gætið þess að þær séu lokaðar. Hakkið
laukinn og steikið við lágan hita í olíunni þar til hann verður
glær. Bætið tómötum útí ásamt tómatpuréi, hvítlauk, timíani,
lárviðarlaufi, saffrani, finkul, steinseljustilkum, svörtum

pipar, cayenne pipar og salti.
Bætið vatni/fiskisoði útí og sjóðið í u.þ.b. 5 mínútur.
Smakkið soðið og kryddið meira ef þess gerist þörf. Fiskinum er bætt útí og soðið rólega í 8-10 mínútur eftir að suðan
kemur upp, allt eftir þykkt fiskstykkjanna. Þegar um 5 mínútur eru liðnar af suðutímanum er ferskum kræklingsskeljunum bætt útí og þær soðnar með þar til þær opnast.
Víninu og rækjunum er bætt út í síðast og aðeins látið
hitna vel en ekki sjóða. Að lokum er rifnum appelsínuberki
og saxaðri steinselju stráð yfir. Súpan er borin fram með
heimabökuðu brauði og hvítlauksmajónesi (aioli). Með
þessu er drukkið gott hvítvín.

Hvílauksmajónes (aioli)
2 dl majónes
3-4 hvítlauksrif
Hvílaukurinn er pressaður og honum hrært saman við
majónesið. Gott er að setja u.þ.b. eina matskeið út í hvern
súpudisk en það fer þó algjörlega eftir smekk hvers og eins.
Steinþór Bjarni útnefndir tengdamóður sína Eddu
Arnholtz á Mýrum í Dýrafirði matgæðing næstu viku.

Séra Baldur á teikniborðinu

Hlynur Þór Magnússon ritstjóri er þessar vikurnar að
rita æviminningar séra Baldurs Vilhelmssonar í Vatnsfirði
og er áætlað að þær komi út á
haustdögum hjá Vestfirska forlaginu.
Séra Baldur þarf ekki að

kynna fyrir landsmönnum.
Hann er þekktur um allt land
og mun vera alveg sér á báti í
prestastétt. Þá er séra Baldur,
sem situr nú á friðstóli í Vatnsfirði, eflaust kunnasta núlifandi þjóðsagnapersóna hér á
Vestfjörðum og þó víðar væri

leitað. Sögurnar um séra Baldur sem prentaðar hafa verið
skipta tugum, auk hinna sem
ganga manna á milli. Að sögn
Hlyns Þórs ritstjóra mun ævisaga Vatnsfjarðarklerksins
verða í hefðbundnum stíl og
fátt dregið undan. Er ekki að

efa að þar verður margt forvitnilegt sett á blað.
Hlynur er gjörkunnugur í
Djúpinu og séra Baldur hefur
hann þekkt lengi. Meðal annars voru þeir samkennarar í
Reykjanesi fyrir nokkrum áratugum.

Jónas Magnússon
87 ára, enn við
veiðar í Laugardalsá

Hilmar Þór Georgsson með 13 punda lax úr Laugardalsá.
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Hilmar Þór Georgsson frá Ísafirði var við veiðar í Laugardalsá í Ísafjarðardjúpi fyrir stuttu ásamt góðum félögum.
Höfðu þeir félagar einn dag til umráða og fengu fimm laxa
og nokkra væna urriða. Meðal félaga Hilmars Þórs var
hinn síungi Jónas Magnússon, fyrrv. kaupmaður á Ísafirði
sem er 87 ára að aldri.
Jónas setti í mjög stóran lax á veiðistað sem kallast
Ruðningur og er framarlega í ánni. Þegar Jónas ætlaði að
herða á bremsunni á veiðihjólinu kom í ljós að það var alvarlega bilað, en hjól þetta mun vera frá fyrri hluta síðustu
aldar. Missti hann því laxinn sem kvaddi með miklum
bægslagangi niður eftir ánni, frelsinu feginn. Veiðihjólið
fer hins vegar í viðgerð og verður væntanlega komið í lag
fyrir næstu átök.
Töluvert af laxi hefur sést í Laugardalsá en veiði hófst
þar 12. júní sl. Við opnun árinnar fengust tveir laxar og
þegar síðast var vitað voru 14 laxar komnir á land úr ánni.
Lax hefur sést taka flugið í Blámýrafljóti, Dagmálafljóti og
í vatninu og ætti það að lofa góðu um það sem eftir lifir
veiðisumarsins.

Hinn síungi veiðimaður, Jónas Magnússon fyrrv. kaupmaður á Ísafirði (lengst til hægri) ásamt þeim Hans Georg
Bæringssyni og Magnúsi Reyni Guðmundssyni.

MIÐVIKUDAGUR 9. JÚLÍ 2003

6

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

18.4.2017, 11:22

Veitingastaðurinn Kaffi Ísafjörður hættir rekstri

Mánagata 1 gerð
að íbúðarhúsnæði

Elías Guðmundsson, sem
rekið hefur Kaffi Ísafjörð að
undanförnu, hefur selt húsið
að Mánagötu 1 og lét af rekstri
skemmtistaðarins um síðustu
helgi. Að sögn Elíasar skaðaði
nýfallinn úrskurður Héraðsdóms Vestfjarða reksturinn
mjög, en eins og sagt var frá
hér í blaðinu, fékk fyrirtæki
Elíasar einungis hluta þeirra
muna frá fyrrverandi rekstrar-

aðila í Mánagötu sem sóst var
eftir. „Þessi úrskurður skaðaði
reksturinn mjög. Þetta voru
rekstrartæki sem ég taldi mig
vera að kaupa með húsinu“,
segir Elías.
Kaffi Ísafjörður – Bistro bar
opnaði í októbermánuði í
fyrrahaust eftir miklar breytingar og endurbætur á húsnæðinu. Til stóð að vera þar
með veitingasölu, en vegna

deilna við fyrrverandi rekstraraðila um atvinnutæki varð aldrei úr því.
Nýr eigandi hússins er
Guðni Geir Jóhannsson og
hyggst hann breyta því í íbúðarhúsnæði. „Framkvæmdir
hefjast mjög fljótlega, sennilega eftir um það bil mánuð.
Ég er ekki viss um nákvæmlega hvenær húsið verður tilbúið, en það verður sennilega

Mánagata 1 á Ísafirði. Þar hafa verið reknir skemmtistaðir um árabil en nú á að breyta húsnæðinu í íbúðarhús.
á haustmánuðum“, segir Guð- í húsinu við Mánagötu 1 í Frábær, þá skemmti- og veitni Geir, sem sjálfur hyggst búa áratugi. Þar var hið lands- ingastaðurinn Á Eyrinni og
í hluta hússins.
þekkta veitingahús Mánakaffi að lokum Kaffi Ísafjörður.
Veitingarekstur hefur verið um tíma, síðan veitingahúsið
halfdan@bb.is

Nýútkomin drög að náttúruverndaráætlun

Gert ráð fyrir friðlýsingu
þriggja svæða á Vestfjörðum
Teikning af væntanlegu sýningar- og geymsluhúsi Byggðasafnsins.

Væntanlegt sýningar- og geymsluhús Byggðasafns Vestfjarða

Bolvíkingar taka ekki
þátt í byggingakostnaði
Bolungarvíkurkaupstaður
mun ekki taka þátt í fjármögnun væntanlegs sýningar- og
geymsluhúss Byggðasafns
Vestfjarða. Ástæðan mun vera
mikill kostnaður við uppbyggingu safna í Bolungarvík.
„Bent skal á að uppbygging
í Ósvör hefur skapað mögu-

leika á að sýna hluta af munum
Byggðasafns Vestfjarða í réttu
umhverfi. [...] Eðli málsins
samkvæmt mun Bolungarvíkurkaupstaður ekki útnefna
fulltrúa í byggingarnefnd“,
segir í bókun bæjarráðs Bolungarvíkur.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

lýsti á fundi sínum í síðustu
viku yfir vonbrigðum með afstöðu bæjaryfirvalda í Bolungarvík. „Bæjarráð bindur enn
vonir við að koma megi á starfhæfri stjórn fyrir Byggðasafn
Vestfjarða með þátttöku fulltrúa allra eigenda“, segir í bókun bæjarráðs. – halfdan@bb.is

Í nýútkomnum drögum að
náttúruverndaráætlun sem
umhverfisráðherra hefur látið vinna, er gert ráð fyrir
verndun þriggja svæða á
Vestfjörðum. Lagt er til að
friðland Hornstranda verði
stækkað svo það nái suður
fyrir Drangajökul og hin
nýju mörk þess verði frá
Kaldá í Kaldalóni í vestri
og með hæstu brúnum
Drangavíkurfjalls til sjávar
í austri. Í drögunum er einnig gert ráð fyrir því að Ing-

ólfsfjörður, Trékyllisvík og
Reykjarfjörður á Ströndum
verði gerðir að svokölluðu búsvæði til verndunar sérstæðu
gróðurfari og sjaldgæfum
plöntutegundum.
Einnig er í drögunum gert
ráð fyrir þjóðgarði á suðvesturhorni Vestfjarða, allt frá
Kleifaheiði að Látrabjargi og
Blakknesi. Eigendur þessa
lands eru fjölmargir, einstaklingar og ríki, en yfirleitt er hið
opinbera eini eigandi lands í
þjóðgarði. Þær upplýsingar

fengust hjá Umhverfisstofnun að fyrir þurfi að liggja
samþykki landeigenda áður
en landið verður friðlýst á
þennan máta.
Einnig þarf að liggja fyrir
samkomulag við landeigendur um mörk allra friðlýstra svæða (þjóðgarða,
friðlanda, búsvæða) og reglur sem innan þeirra eiga að
gilda áður en til friðlýsingar
kemur.
halfdan@bb.is

Ólympíuleikar fatlaðra í Dyflinni á Írlandi

Glæsilegur árangur
Héðins Ólafssonar
Héðinn Ólafsson,
íþróttamaður á Ísafirði,
náði glæsilegum árangri
á Ólympíuleikum fatlaðra (Special Olympics)
sem haldnir voru í Dyflinni á Írlandi dagana 21.29. júní. Héðinn lenti í
fjórða sæti í einstaklingskeppni í boccia, auk þess
sem sveit hans varð í
öðru sæti í sveitakeppni.
Þá hlaut Héðinn silfurverðlaun við annan mann
í tvímenningskeppni.
„Þetta var rosalega
gaman. Það var haldin
stór afmælisveisla fyrir
mig á hótelinu, með tertu
og öllu mögulegu“, segir
Héðinn sem varð sextugur meðan hann dvaldi á
Írlandi. „Ég hef aldrei
lent í öðru eins, maður

Súðavík.

Ljósmynd: Mats Wibe Lund.

Svæðið fyrir ofan félagsheimili Súðvíkinga

Fullkomið tjaldsvæði byggt
Héðinn Ólafsson hlaðinn verðlaunapeningum og viðurkenningum eftir leikana.
hafði ekki undan að taka
íslensku keppendurnir
við gjöfunum. Svo var
mættu í veisluna“, segir
hljómsveit að spila og allir
Héðinn. –halfdan@bb.is

Framkvæmdir við nýtt tjaldstæði Súðvíkinga hefjast í
þessari viku og munu standa
fram á haust. Hið nýja tjaldstæði verður staðsett ofan við
félagsheimilið í Súðavík og
mun þar í sumar rísa fullkomið
þjónustuhús.
„Það mun fullnægja öllum
nútímakröfum, til dæmis hvað
varðar aðgengi fyrir fatlaða“,

segir Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps.
„Í ár verður einnig undirbúinn allur jarðvegur og settar
túnþökur á um 2.000 fermetra.
Í framtíðinni verður á svæðinu
mjög fullkomin þjónusta við
ferðamenn í tjöldum, tjaldvögnum og á húsbílum. Þar
verður hægt að tengjast rafmagni, losa hjá sér salerni og
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lítið leikvið verður reist.“
Hingað til hefur ekkert
skipulagt tjaldstæði verið í
Súðavík. „Í aðalskipulagi var
boðið upp á þrjá mögulega
staði fyrir tjaldstæði. Í vor fórum við í þessa vinnu og fengum arkitekt til að teikna upp
fyrir okkur nánari útfærslu á
svæðinu“, segir Ómar.
halfdan@bb.is

18.4.2017, 11:22
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Íslendingar búa yfir
mikilli sköpunarþörf
Anna Áslaug Ragnarsdóttir hefur varið
starfsævinni sem atvinnumaður í tónlist.
Hún er elst þriggja barna heiðurshjónanna
Sigríðar J. Ragnar og Ragnars H. Ragnar
sem leiddu uppbyggingu Tónlistarskóla
Ísafjarðar og héldu menningarheimili í
Smiðjugötu 5 meðan þeirra naut við. Systkini Önnu eru Sigríður skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar og Hjálmar Helgi rektor
Listaháskóla Íslands. Anna hóf ung tónlistarnám hjá föður sínum. Hún hefur helgað lífi
sínu píanóleik og píanókennslu þó hún segi
það alls ekki hafa staðið fyrir dyrum alla tíð
að gerast atvinnutónlistarmaður.
Frá því Anna lauk menntaskólanámi hefur hún dvalist
við nám og störf erlendis,
lengst af í Þýskalandi. Tónlistin og ekki síður tónlistarlífið er henni hugleikið enda
liggja ræturnar þar, nánar tiltekið í tónlistarlífinu á Ísafirði
sem faðir hennar átti stóran
þátt í að móta á seinni hluta
síðustu aldar. Á árunum sem
Anna Áslaug ólst upp á Ísafirði
var tónlistarlíf á Íslandi
smærra í sniðum og atvinnumenn í tónlist færri. Anna segir
gjörbyltingu hafa orðið í þeim
efnum – nú hasli sér völl fjölmennir hópar ungra og hæfileikaríkra tónlistarmanna.
Árin 1911 til 1918 rak Jónas
Tómasson eldri, organisti og
tónsmiður á Ísafirði tónlistarskóla sem var hinn fyrsti á
Íslandi.
„Eftir seinna stríð lagði Jónas
aftur til atlögu og fékk föður
minn Ragnar H. Ragnar, sem
þá hafði búið í tæpa 3 áratugi
í Bandaríkjunum og Kanada,
til að flytja til Íslands til að
stjórna og byggja
upp tónlistarskóla á
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Ísafirði.
Þar hafði alltaf verið mikill
áhugi á sönglist og leiklist.
Það var töluverður jarðvegur fyrir hendi.
Ísafjörður var náttúrlega fiskipláss
fyrst og fremst.
Alls ekki
allir höfðu
skilning
á þessum hlutum en

það var samt sterkur kjarni
sem hafði raunverulegan
áhuga á tónlistar- og menningarmálum.“
– Má jafnvel segja að áhuginn hafi verið töluvert meiri
hér en annars staðar á landinu
á þeim tíma?
„Ég held það, maður gerði
sér kannski ekki grein fyrir
því þá. Þegar maður var farinn
héðan og hitti fólk annars staðar af landinu þá hafði það allt
annan bakgrunn í þessum efnum.“
– Ferðu héðan til náms í
Menntaskólanum í Reykjavík?
„Já, ég lýk grunnskóla hér
og einum bekk í menntaskóla,
svokölluðum þriðja bekk, en

síðan förum ég og Lára Rafnsdóttir vinkona mín, sem líka
er píanóleikari, suður til náms
í MR og í Tónlistarskólanum í
Reykjavík.“

Aðkoma erlendra tónlistarmanna mikils
virði fyrir Ísafjörð
– Síðan heldurðu utan til
frekara náms?
„Já, eftir menntaskólann og
brautskráningu frá tónlistarskólanum held ég utan til frekara náms. Tónlistarskólinn í
Reykjavík var þá ekki eins
fjölmennur og nú. Þegar ég
lýk skólanum erum við samtals þrjú að útskrifast; ég, Guðný Guðmundsdóttir og sr.
Gunnar Björnsson sem var
jafnframt í guðfræðinámi. Þá hafði ekki
verið tekið einleikslokapróf
við skólann í
mörg ár,
þetta er allt
mjög breytt.“
–Voru þá ekki
mjög margir
sem sóttu sér
tónlistarnám?
„Nei, það voru
ekki
mjög
margir sem voru
að spila. Árni
Kristjánsson,
Rögnvaldur Sigurjónsson, Gísli
Magnússon og
Halldór Haraldsson, sem
var þá rétt kominn frá námi, voru
mest áberandi í píanótónlistinni. Sinfóníuhljómsveitin var minni
en hún er nú, og það
er einkar ánægjulegt hversu henni
hefur farið fram.
Í hvert skipti
sem ég kem
heim finnst
mér hljómsveitin betri
en síðast. Í
dag getum
við öll verið verulega

stolt af henni.
Á námsárum mínum voru
þó margir frábærir tónlistarmenn starfandi við hljómsveitina. M.a. komu margir hljóðfæraleikarar til liðs við hana
frá útlöndum, hámenntað fólk
aðallega frá Þýskalandi, Austurríki og Bretlandi. Þessir útlendingar skildu eftir sig stór
spor í tónlistarlífi þjóðarinnar
og lögðu mikið af mörkum að
grunninum að íslensku menningarlífi.
Við höfum verið að sjá þetta
líka á Ísafirði. Hingað hefur
komið hámenntað fólk frá
Póllandi, Tékklandi og Ungverjalandi. Ísfirðingar mega
vera mjög ánægðir með að fá
svona gott fólk til liðs við sig
enda sést á árangrinum hversu
mikils virði það er.“
– Var strax stefnan hjá þér
að gerast píanóleikari að atvinnu?
„Nei, ég minnist þess ekki
að hafa verið með neina sérstaka stefnu í gangi, þetta kom
meira af sjálfu sér. Eiginlega
fór fyrst að örla fyrir þessari
hugmynd þegar ég kom í
menntaskólann. Þá var maður
alltaf að spila á árshátíðum og
öðrum uppákomum úti í bæ.
Smátt og smátt fór maður að
ímynda sér að það væri ekki
verra að leggja píanóleikinn
fyrir sig en eitthvað annað.
Kennarinn minn, Árni Kristjánsson, lagði töluvert að mér
að taka þetta fyrir svo það
endaði með því. Ég hafði ekkert hugsað um það þegar ég
var hér á Ísafirði. Ég held ég
hafi ekki gert mér grein fyrir
að það væri möguleiki að
starfa við píanóleik – ég var
ekki farin að hugsa svo langt.“

Erfitt að hasla
sér völl sem
tónlistarmaður
– Nú áttu heilmikinn feril
að baki, hvernig er hægt að
hasla sér völl á þessu sviði?
Varla er auglýst eftir píanóleikurum í Morgunblaðinu?
„Þetta er heilmikill vandi.
Hjá píanóleikurum eru aðstæðurnar töluvert öðruvísi en
t.d. hjá söngvurum eða fólki
sem getur spilað í hljómsveit.
Ég segi ekki að þeir tónlistarmenn hafi létt verkefni fyrir
höndum en a.m.k. er til einhver rammi utan um þeirra
ferli. Söngvarar geta t.d. farið
að syngja fyrir, sem kallað er,
í óperuhúsunum. Annað hvort
um ákveðin hlutverk eða stöður. Hjá píanóleikurunum byggist þetta mjög mikið upp á
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því að vera duglegur að skrifa
bréf eða þekkja mann sem
þekkir mann, jafnvel er leitað
til píanóleikara eftir ábendingum frá öðrum. Þetta er
ástæðan fyrir því að mjög
margir gefast upp. Starfsumhverfið er ekki mjög skemmtilegt og mjög margt listafólk
hefur hreinlega ekki skap til
að standa í svona hlutum. Oft
er það hlédrægt að eðlisfari
og hefur ekki gaman að því að
segja öðrum hvað það sé hæfileikaríkt – mér finnst það ekki
heldur. Nú orðið er fólk farið
að gera þetta. Býr til möppur
og sendir um allan heim. Fólk
þarf helst að eiga geisladisk
til að kynna sig með. Þetta er
orðið mikið markaðs- og
kynningaratriði eins og með
alla vöru sem seld er í dag –
tónlistarfólk er engin undantekning.“

Mikil ögrun að hefja
tónleikahald að nýju
– Fer þessi þáttur jafnvel
að verða hluti af tónlistarnáminu?
„Já, víða er farið að leggja
drög að því að kenna markaðssetningu af þessu tagi í tónlistarháskólum og á stöku stað
er farið að taka þetta inn í
námið. Ég veit þó ekki um
neinn skóla sem kennir þetta
sem skyldugrein en ég veit til
þess að boðið sé upp á námskeið í almannatengslum.
Reyndar er þetta frekar umdeilt. Í einum skóla í Austurríki átti að bjóða upp á svona
kennslu en þegar til átti að
taka var enginn þátttaka, þetta
féll niður. Unga fólkið veigrar
sér við þeirri staðreynd hversu
bransinn er erfiður.“
–En þú velur þér Þýskaland
sem starfsvettvang, hvað réði
því?
„München var seinasti staðurinn þar sem ég var við nám
og í raun má segja að ég hafi
einfaldlega haldið áfram að
vera þar. Ég giftist þar og hef
átt heima þar síðan. Þar hef ég
kennt, stundað meðleik og
haldið tónleika. Reyndar dró
ég mig í hlé frá tónleikahaldi í
12 ár en byrjaði aftur fyrir
tveimur árum en hef algjörlega
haldið mig við Ísland í spilamennskunni. Kannski á ég
eftir að spila eitthvað í Þýskalandi líka.“
– Af hverju ákvaðstu að
byrja aftur?
„Tónlistarfólk í Reykjavík
hafði samband við mig og
spurði hvort ég vildi ekki leika
með þeim kammertónlist. Í
fyrstu fórnaði ég höndum en

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

18.4.2017, 11:22

eftir nokkra umhugsun ákvað
ég að slá til því innst inni
langaði mig til að spila aftur.“
– Er ekki geysimikil vinna
að æfa upp tónleikadagskrá,
sérstaklega eftir þetta langt
hlé?
„Jú, ég var eiginlega búin
að gleyma því hversu erfitt
það er að halda einleikstónleika. Hefði ég gert mér grein
fyrir því hversu mikið mál það
var eftir allan þennan tíma
hefði ég sennilega ekki farið
af stað. En þetta var mikil ögrun fyrir mig. Í nokkra mánuði
gerði ég nánast ekkert nema
að æfa mig og þegar uppi er
staðið er ég mjög ánægð með
þessa ákvörðun því mér gekk
eiginlega betur en ég hafði
þorað að vona. Eftir svo langt
hlé vissi ég ekki hvernig mér
myndi takast t.d. að hafa stjórn
á taugunum eða hvort ég gæti
lært stóra efnisskrá utan að –
það eru svo mörg atriði sem
fara fram í heilanum og taugakerfinu meðan maður spilar á
tónleikum.“

Datt ekki til hugar
að það væri borgað
fyrir hljóðfæraleik
– Hvernig er starfsævi píanóleikara? Ná þeir hátindinum á einhverju aldursskeiði
frekar en öðru?
„Það er jafn misjafnt og
mennirnir eru margir. Auðvitað ná menn hátindinum á
einhverjum tímapunkti en það
getur verið undir það síðasta
allt eins og þegar þeir eru ungir. Í rauninni ræðst það af aðstæðum hvers og eins, t.d.
hversu mikinn tíma fólk hefur
til að einbeita sér og æfa. Stórstjörnur á tónleikasenunni eða
í útgáfu, hvort sem það eru
píanóleikarar eða aðrir tónlistarmenn, geta í raun og veru
ekki gert neitt annað en að
sinnt tónlistinni og eiga mjög
erfitt með að vera með fjölskyldu eða sinna öðrum hlutverkum. Kröfurnar eru orðnar
svo gríðarlega miklar. Það eru
ekki til svo margar stórar
stjörnur lengur. Plötufyrirtækin og allt báknið í kringum
útgáfustarfsemina er farið að
einbeita sér að færri aðilum
og þá þurfa þessir útvöldu t.d.
að halda gríðarmarga tónleika.
Þetta er orðið allt öðruvísi en
á fyrri hluta síðustu aldar þegar
Rachmaninoff og Rubinstein
réðu ríkjum. Þeir höfðu t.d.
miklu rýmri tíma á tónleikaferðum sínum. Þá var ekki
komið til þetta mikla auglýsingabákn. Þá var heldur ekki
jafn mikið um góða hljóðfæraleikara. Nú kunna svo margir
orðið að spila. Alls staðar í
heiminum, að undanskildum
þeim hluta þar sem hungur,
eymd eða stríð ráða ríkjum,
þykir sjálfsagt að börn læri á
hljóðfæri. Því verður núorðið
frekar vart við hæfileikafólk.
Í gamla daga voru það bara
einstaka fjölskyldur sem
höfðu efni á því að láta börnin
sín læra hljóðfæraleik.“
– Höfum við jafnvel verið
að upplifa byltingu í þá veru
að tónlistin sé orðin almenningseign?
„Já, í gamla daga þótti það

tilheyra hjá borgarastéttinni og
sterkefnuðu fólki að láta börnin sín, og þá sérstaklega dæturnar, læra tónlist. Nú hafa
flestir efni á tónlistarnámi og
sækjast eftir því handa börnunum sínum því það er óvéfengjanlega staðreynd að börn
sem njóta reglubundins tónlistaruppeldis eiga auðveldara
með að standa sig á öðrum
sviðum. Það hefur t.d. verið
vísindalega sannað að börn
sem stundað hafa tónlistarnám
um árabil eiga auðveldara með
að einbeita sér að öðru námi.“
– En þegar þú elst upp í
sjávarþorpinu Ísafirði, undir
allt öðrum kringumstæðum en
eru í dag þó ekki sé ýkja langt
síðan, kom til greina að fólk
helgaði sig tónlistinni sem atvinnumenn? Voru yfirleitt
einhver tækifæri til þess á Íslandi?
„Eiginlega ekki, allavega
var aldrei talað um að maður
gæti orðið tónlistarmaður að
atvinnu. Við Lára Rafns vorum
t.d. oft að troða upp á samkomum hér á Ísafirði og spila
undir fyrir kóra. Okkur datt
aldrei í hug að fara fram á
greiðslu fyrir þetta. Ég held
að engum hafi dottið það í
hug. Lá við að maður skammaðist sín fyrir að taka við peningum fyrir að spila jafnvel
þegar það var orðið lifibrauðið. Hér var mestmegnis fólk
sem vann mikið með höndunum og áttaði sig ekki á að það
væri beinlínis vinna að spila á
píanó. Þetta þótti ekki mjög
merkilegt, jafnvel dálítið pjatt,
og ég fann oft fyrir því. Jafnvel
það sem pabbi var að gera í
kennslunni þótti ekki mikið
verk – hann fékk oft sneiðar í
þá veruna.“

Einhvern tímann
verður að hætta að
æfa og skila verkinu
„Ég var eiginlega búin að
gleyma þessu en það rifjast
upp fyrir mér núna að fólki
þótti þetta tónlistarkennslustúss óneitanlega dálítið skrítið. Allt í einu kom einhver
maður frá Ameríku með píanó
og þá áttu allir að fara að læra

á píanó. En fólk var forvitið,
vildi kynna sér málið og brátt
breyttust viðhorfin. Skilningur
á gildi tónlistaruppeldis óx.
Fólk vildi, þá sem nú, veita
börnunum sínum það besta
sem völ var á. Þrátt fyrir talsverð vanefni á þessum tíma
var oft ráðist í að kaupa hljóðfæri á heimilið. Á tiltölulega
stuttum tíma var fullt af fólki
farið að spila á hljóðfæri. Í
landsprófsbekknum mínum
held ég t.d. að svo til allir hafi
spilað á eitthvað hljóðfæri.
Hér var líka stór hópur fólks
sem hafði virkilegan áhuga á
tónlistarlífinu, t.d. í kringum
Tónlistarfélagið og Jónasar
Tómassonar fólkið. Það var
kjarni sem virkilega barðist
fyrir því að koma þessum málum á hreyfingu sem var ómetanlegt, annars hefði þessi uppbygging ekki getað átt sér
stað.“
– Oft finnst manni að einleikarar hljóti að vera nokkurs
konar ofurmenni og að fólk
hljóti að búa yfir snilligáfu
sem kemst svo langt í tónlistinni. Hvað segir þú um það?
„Það eru til snillingar á
þessu sviðum sem öðrum. En
þeir eru ekki margir, það er
bara til einn Mozart. Auðvitað
er afskaplega mikill vandi að
spila vel á hljóðfæri. Sjálfsagt
er það eins og með flesta hluti,
erfitt að gera þá vel. Núna í
vetur var ég að æfa Mozartsónötu sem ég kunni frá því í
gamla daga og eftir því sem
ég æfði hana meira fannst mér
ég kunna minna í henni. Auðvitað var það ekki raunin heldur opnast vitundin sífellt meira
og maður sér fleiri galla á því
sem maður er að gera. En
þannig er með flesta hluti og
ég get vel ímyndað mér að
fólk glími við þetta í öllum
listgreinum. Maður hefur tilhneigingu til að vilja nostra
sífellt meira við lögin og betrumbæta flutninginn en einhverntíman verður maður að
stoppa og skila verkinu.“
– Er alltaf hægt að bæta
verkin?
„Já, það er alltaf hægt að
bæta sig en eftir því sem lengra
er haldið opnast fleiri víddir
og jafnframt verður maður

meðvitaðri um sín eigin tæknileg, listræn og mannleg takmörk.

Tónlistarnemar
á Ísafirði agaðir
Má þá segja að snilligáfan
felist í að hafa úthald og aga
til að stunda þrotlausar æfingar
og gera sífellt betur?
„Ég held að snilligáfan sé
eitthvað annað og snúist ekki
um úthald heldur sé einfaldlega gáfa. Hins vegar dugar
hún skammt ef fólk hefur ekki
úthaldið til að koma því á
framfæri sem viðkomandi er
snillingur í. Ég hef nú enga
reynslu af því að vera snillingur sjálf en auðvitað eru
nokkrir píanóleikarar sem má
kannski segja að hafi snert af
snilligáfu. Þegar maður horfir
á þá og hlustar á það sem þeir
eru að spila skilur maður ekki
alveg hvernig þeir fara að. Það
er ekki bara spurning um að
æfa sig, það er spurning um
eitthvað miklu miklu meira.
Mörg tónskáld t.d., og ekki
bara Mozart og Bach, virðast
búa yfir mjög sérstökum sköpunarhæfileikum en það eru
geysimargir eiginleikar sem
fólk þarf að búa yfir til að vera
framúrskarandi tónskáld eins
og frumleika, dirfsku o.s.frv.
Ég get ekki útskýrt hvað býr
að baki, þetta er einfaldlega á
flóknara og hærra plani. En
maður getur endalaust dáðst
að slíkum hæfileikum og
hverju slíkt fólk kemur í verk
eins og t.d. Laxness. Þegar ég
horfi yfir bókahilluna heima
hjá systur minni í Smiðjugötunni þá finnst mér magnað
hvað hann hefur skrifað margar góðar bækur þ.á.m. frábær
skáldverk. Maður útskýrir það
ekki bara með því að hann
hafi verið svo duglegur við
skriftirnar.“
– Er mikið hæfileikafólk
hérna heima?
„Já, það er mikið af efniviði,
mér finnst ég verða mjög vör
við það. Fyrir allmörgum árum
var ég að kenna úti í Þýskalandi en tók leyfi til að koma
hingað til Ísafjarðar einn vetrarpart til að leysa af í tónlist-

arskólanum. Þó svo að auðvitað hefði ég átt að þekkja
vel til hérna varð ég mjög
undrandi á því hversu mikill
agi var hjá krökkunum. Ég er
kannski ekki að segja að þau
hafi verið sérlega öguð úti á
götu en í því sem þau voru að
gera í tónlistarskólanum. Þau
mættu t.d alltaf æfð í tíma en
það er eitt atriði sem hefur
verið tekið föstum tökum
hérna frá fyrstu tíð. Ég held
að reglulegt samæfingahald og
tíðir nemendatónleikar, sem
hefur verið regla hér við skólann frá upphafi og er enn, séu
ótrúlega mikils fyrir nemendurna þegar lengra er litið og
eigi drjúgan þátt í þeim óvenjulega árangri sem Tónlistarskóli Ísafjarðar hefur náð í
gegnum árin.
Nemendurnir læra ekki bara
„eitthvað“ fyrir spilatímana
sína heldur þurfa þeir að „skila
lögunum sínum“, ef svo má
að orði komast, opinberlega
þ.e. fyrir áheyrendur. Þeir
þurfa í hvert skipti að safna
kjarki og standa sig. Það hjálpar þeim enginn uppi á sviði.
Smátt og smátt læra þeir að
sníða sér stakk eftir vexti og
öðlast meira sjálfstraust. Þeir
nemendur sem taka hljóðfæranámið alvarlega láta sér ekki
nægja að leika bara réttu nóturnar, þeir reyna að leika fallega, vanda sig og fínpússa og
fága tónverkið sem þeir eru að
læra. Slík vinna kemur nemendunum til góða og skilar
sér í hverju sem hann annars
kann að taka sér fyrir hendur.“

Mikill sköpunarkraftur á Íslandi
„Hugsanlega stafar það af
því hversu ungt tónlistar- og
menningarlífið er hérna heima
en maður finnur fyrir því hvað
fólk býr yfir mikilli sköpunarþörf hérna. Ég er stundum
spurð að því úti í Þýskalandi
hvernig sé að vera á Íslandi og
ég hef oft svarað því til að ég
hafi á tilfinningunni að annar
hver Íslendingur vilji verða
listamaður. Hér eru margir
kvikmyndaleikstjórar miðað
við svo litla þjóð, það eru mörg
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hundruð manns sem sækja um
að komast í leiklistarskólann
á hverju ári. Í þessum litla bæ
Ísafirði eru 300 tónlistarnemendur en svo má líka nefna
allt þetta bókaflóð – þetta er
ekkert venjulegt, þetta er ekki
svona annars staðar. Sköpunarkrafturinn fær ekki bara útrás í sígildum listgreinum. Hér
blómstra popphljómsveitir,
tískuhönnun er að sækja í sig
veðrið. Íslendingar virðast
hreinlega sækja í skapandi
störf, sérstaklega unga fólkið.
Ég held að þetta sé ekki bara
hjá fólki sem ég umgengst.
Þetta blasir við þegar maður
les blöðin og hlustar á útvarpið.“
– Heldurðu að þessi sérstaða
Íslands eigi eftir að verða
meira afgerandi í framtíðinni
og jafnvel að gróskumiklir atvinnuvegir spretti af þessum
lista- og sköpunaráhuga?
„Mér finnst það alveg hugsandi. Ef áframhaldandi rækt
verður lögð við skapandi
greinar og yfirvöld hafa skilning á þessum málum – því
ekki það? Ég las t.d. nýlega
grein í dagblaði um tískuhönnun í listaháskólanum. Ég vissi
ekki einu sinni að slíkt væri
kennt þar. Stór hópur ungs
fólks er að læra tískuhönnun
og drífur sig til Parísar og Mílanó að fræðast og heimsækja
tískuhúsin – þetta er afar
spennandi.“
– Finnurðu þá fyrir öðruvísi
hugarfari hér heima en í
Þýskalandi?
„Já, þar er allt mikið settlegra. Þar eru miklar og gamlar
hefðir og þjóðfélagið allt öðruvísi. Þjóðverjar eru mjög varfærnir, ég legg ekki dóm á
hvort það er betra eða verra en
það virðist henta þeim betur.
Íslendingar virðast hafa meiri
áhuga á að taka fyrir nefið og
stökkva út í sjó. Bara prófa
hvernig það er og ef það gengur ekki þá er það bara allt í
lagi – svona viðhorf verður
maður sjaldan var við út í
Þýskalandi“, segir píanóleikarinn Anna Áslaug sem er á
leiðinni aftur til Þýskalands
úr einni af reglulegum heimsóknum sínum til Ísafjarðar.
– kristinn@bb.is
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Mikill fjöldi ánægðra gesta og heimamanna á Dýrafjarðardögum

Yfir 500 manns mættu
til strandveislunnar

Dýrafjarðadagar voru
haldnir í annað sinn um síðustu helgi og segir Guðrún
S. Bjarnadóttir formaður
undirbúningsnefndar hátíðarinnar að framkvæmdin
hafi tekist vel í alla staði.
„Það er ótrúlegt hvað
fjölgaði mikið hérna á Þingeyri. Menn halda að það hafi
verið um 500 manns hér í
strandveislunni. Kvöldsólin
var á sínum stað og yljaði
okkur en lognið hefði mátt
vera meira um helgina“,
segir Guðrún.
Halldór Halldórsson bæj-

arstjóri Ísafjarðarbæjar setti
hátíðina í Mýrakirkju á föstudag en strax á eftir hóf Þorvaldur Halldórsson bassaöngvari upp raust sína. Undir miðnættið opnuðu listamennirnir
Kristín Helgadóttir og Brynjar
Gunnarsson frá Þingeyri auk
Holly Hughes frá Bandaríkjunum sýningu á verkum sínum
í Hallargarðinum á Þingeyri.
Sannkölluð hátíarstemmning ríkti á Þingeyri á laugardag
og sunnudag en þá var boðið
upp á fjölbreytta skemmtidagskrá. Meðal annars var farið í
sjóstangaveiðiferðir og gengið

Þrjú leyfi veitt til
fornleifarannsókna
Fornleifavernd ríkisins hefur veitt þrjú leyfi til fornleifarannsókna á Vestfjörðum það sem af er árinu. Náttúrustofa Vestfjarða fær leyfi til rannsóknar á bæjarstæði
Traðar í Bolungarvík vegna framkvæmda við snjóflóðavarnargarð. Fornleifastofnun Íslands fær leyfi til forkönnunar minja á og við bæjarstæði Vatnsfjarðar í Ísafjarðardjúpi. Stjórnandi beggja rannsókna er Ragnar
Edvardsson. Einnig fær Fornleifastofnun Íslands leyfi til
forkönnunar á ástandi og umfangi minja í bæjarhól
Eyrar á Ísafirði. –kristinn@bb.is
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um söguslóðir Gísla Súrssonar. Auk þess var fólki boðið á
hestbak og í skemmtiferðir
með hraðbát björgunarsveitarinnar svo fátt eitt sé talið. Í
sölutjöldum mátti nálgast fjölbreyttan varning en börnin
fengu m.a. andlistmálningu.
Keppni í marhnútaveiði var
hörð á laugardag og stóðu
margar stangir fram af bryggjunni á Þingeyri.
Hápunktur hátíðarinnar var
strandveisla á Þingeyrarodda
á laugardagskvöld þar sem
kveiktur var varðeldur og grillað fyrir fjöldann. Trúbadorar

frá flestum plássum Vestfjarða
sáu um tónlistarflutninginn og
fjöldinn tók undir í söng. Að
auki sýndu línudansarar tilþrif
sín og vöktu mikla athygli.
Dýrafjarðardagar sem nú
eru haldnir annað árið í röð
hafa rækilega komið sér á
kortið sem ákjósanlegur
áfangastaður í júlí en þegar
voru margir gestir farnir að
leggja drög að næstu heimsókn. Meðfylgjandi myndir
frá hátíðinni tók Þorsteinn J.
Tómasson. Fleiri myndir birtast á svipmyndum á bb.is í
vikunni.
–kristinn@bb.is

Tæp 600 tonn á land
Ný reglugerð eykur
á Suðureyri í júní kostnað framleiðenda
Í júní var 584 tonnum landað á Suðureyri. Þar af sóttu
línubátar 131 tonn en 453 tonnum var aflað á færi. Að
sögn hafnarvarðar voru gæftir nokkuð tregar framan af
en úr rættist þegar líða tók á mánuðinn. Af línubátum
var Hrefna ÍS aflahæst með 27 tonn úr 11 róðrum en
næst á eftir kom Stekkjavík sem sótti 26,3 tonn í 10 róðrum. Af handfærabátum var Örkin SF aflahæst með 40,1
tonn úr 14 róðrum en Bjargey EA kom næst með 25,2
tonn úr 11 róðrum og Muggur KE með 22,8 tonn úr jafn
mörgum róðrum. – kristinn@bb.is

Ný reglugerð um neysluvatn skyldar alla aðila sem framleiða matvæli að hafa starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti
fyrir þá vatnsveitu sem þeir taka vatn frá. Í bókun síðasta fundar Heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis segir að
þetta muni hafa í för með sér mikinn kostnaðarauka fyrir margskonar starfsemi í dreifbýli t.d grásleppuverkun, harðfiskverkun, mjólkurbú, ferðaþjónustu með
morgunmat og annan veitingarekstur. Enn sem komið er
mun enginn aðili í dreifbýli hafa óskað eftir starfsleyfi
fyrir sína vatnsveitu. –kristinn@bb.is
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Jóhannes Már, Magnús, Hákon, Jóhannes og Guðmundur.

Hjólreiðagarpar útnefndir
fyrstu „vinir Dýrafjarðar“
Fimm manna hópur úr
Kópavogi kom hjólandi á
Dýrafjarðardaga sem
haldnir voru um liðna
helgi. Vakti uppátækið
athygli aðstandenda
hátíðarinnar sem brugðust skjótt við og útnefndu
þá sæmdarheitinu „vinir
Dýrafjarðar“. Forsprakki hópsins er Magnús Guðjónsson fyrrum
kaupfélagsstjóri á Þingeyri en hann fékk til liðs
við sig son sinn Guðjón
Má Magnússon auk
góðra vina úr Kópavogi

þeirra Jóhannesar Más Jóhannessonar, Jóhannesar
Valdimarssonar, og Guðmundar Valdimarssonar.
Var þeim afhent viðurkenningarskjal og derhúfa
með áletruninni „vinur
Dýrafjarðar“. Guðjón Már
var fjarstaddur og tók Hákon Örn Magnússon, yngri
bróðir Guðjóns, við viðurkenningunni fyrir hans
hönd. Guðrún S. Bjarnadóttir formaður undirbúningsnefndar hátíðarinnar
segir ætlunina að heiðra
vini Dýrafjarðar með

þessum hætti á Dýrafjarðardögum í framtíðinni. „Við ætlum að veita
viðurkenningar fyrir sérstök framtök af þessu
tagi en menn þurfa að
leggja mikið á sig til að
hlotnast þessi heiður.
Einum manni langaði svo
mikið í húfu að hann
ætlaði að koma siglandi á
skútu næst. Ég veit ekki
hvort að það dugar til.
Kröfurnar munu vaxa
með harðnandi samkeppni um titilinn á næstu
árum.“, sagði Guðrún.

Gert ráð fyrir minni Högni og Ása sigruðu á Bæjarstjórinn í Bolunghagnaði hjá HG
fimmtudagsmóti GÍ arvík ekur loðnu í hús
Greining Kaupþings Búnaðarbanka gerir ráð fyrir að
hagnaður af rekstri Hraðfrystihússins – Gunnvarar á
Ísafirði verði aðeins liðlega 170 milljónir króna á þessu
ári en í fyrra var hagnaðurinn rúmlega 630 milljónir
króna. Bankinn spáir almennt mun lakari afkomu í
sjávarútvegi, aðallega vegna gengisþróunar íslensku
krónunnar og lækkandi afurðaverðs. Hvað varðar Hraðfrystihúsið – Gunnvöru áætlar bankinn að veltan dragist
saman á árinu, verði um 3 milljarðar en í fyrra var velta
fyrirtækisins hátt í 3,3 milljarðar. – ruv.is

Annað fimmtudagsmót sumarsins hjá GÍ var haldið á
Tungudalsvelli í síðustu viku. Keppt var með punktafyrirkomulagi og sigraði Högni G. Pétursson, hlaut 23
punkta, en annar varð Jón H. Jónasson sem hlaut jafnmarga punkta. Í þriðja sæti varð Magnús Helgi Guðmundsson með 22 punkta. Höggvissust kvenna var Ása
Grímsdóttir með 20 punkta. Eftir mótið er Grétar Sigurðsson efstur í samanlögðu með 42 punkta og Þórir
Þrastarson er í öðru sæti með 39 punkta. Efst kvenna er
Ása Grímsdóttir með 26 punkta. – halfdan@bb.is

Einar Pétursson bæjarstjóri í Bolungarvík hefur verið að
taka til hendinni í atvinnulífi staðarins að undanförnu.
Nánar tiltekið tók hann að sér að keyra loðnu frá löndun
í bræðslu hjá loðnuverksmiðjunni Gná en Einar er með
meirapróf. „Hér hjálpast allir að. Það er svo grátlegt að
loksins þegar kallarnir fá nóg að gera þá mega þeir ekki
vinna út af þessum vinnutímatilskipunum. En þetta er
nú svosem ekkert tiltökumál, maður hefur gert þetta
áður“, segir Einar. Fyrsta loðnan á sumarvertíð barst á
land í Bolungarvík 27. júní. – kristinn@bb.is
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Fjallmyndarleg
fertug kona...
... af þýskum ættum,
með íslenskt blóð í
æðum, fagnar fertugsafmælinu sínu 13.
júlí. Af því tilefni ætla
vinir hennar að halda
henni veislu í Edinborgarhúsinu laugardaginn 12. júní milli
kl.20:30-23:30. Þer
vita að hana langar
að fagna þessum degi meðal vina og
sumarstarfsfólks í víðum skilningi. En...
hún er ekki svo flínk að baka,
en langar þó alveg svaka,
að snarla með sínum vinum
og auðvitað líka hinum.
Ef einn kæmi nú með sætt
og annar svo talað orð,
þá gæti sá þriðji bætt
kannski brauði á veisluborð.

7. bekkur S ásamt umsjónakennara sínum á þaki flugstöðvarinnar á Ísafirði fyrir nokkru. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Nemendur 7. bekkjar S í Grunnskóla Ísafjarðar

Unnu ferð til Færeyja
Nemendur 7. bekkjar S í
Grunnskólanum á Ísafirði fara
í vikuferð til Færeyja í haust.
Krakkarnir fara til Skála, vinabæjar Ísafjarðarbæjar, og
munu að líkindum taka á móti

hóp Færeyinga ári síðar.
„Þetta kom þannig til að
nefnd á vegum samgönguráðuneyta Íslands og Færeyja,
sem heitir FITUR, hélt riðgerðasamkeppni. Bekknum

bb.is

– þessi eini sanni!

Nær fullbókað í ár

Æðarbændur ath!
Móttaka og hreinsun á æðardún. Mikil
eftirspurn og sala. Gott skilaverð. Sækjum
til bænda ef óskað er eftir. Fljót og góð
þjónusta. Áratuga reynsla.
Nánari upplýsingar gefur Hilmar í síma
434 1588 eða 893 6745 eða Þórunn í síma
434 1430 eða 434 1429.

Nær fullbókað er á árlegt
kajaknámskeið afþreyingarog útivistarþjónustunnar
Hvammsvíkur í Hvalfirði og
Halldórs Sveinbjörnssonar
kajakræðara á Ísafirði sem
haldið verður í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp dagana 18. til
20. júlí.
Pétur Gíslason hjá Hvammsvík segir aðsókn ætíð hafa
verið góða og allt útlit sé fyrir
að svo verði einnig að þessu
sinni. Pétur segir námskeiðið
jafnt ætlað byrjendum og þeim
sem hafi kynnt sér kajakmennsku áður. „Þetta hefur alltaf
verið blandaður hópur af byrj-

STAKKUR SKRIFAR

Jarðgangagerð milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar hefur verið slegið á frest.
Deilt er um hvort ákveðin loforð hafi verið gefin um tímasetningar varðandi
upphaf framkvæmda. Siglfirðingar bera sorgarbönd og telja sig svikna. Þeir
gefa lítið fyrir loforð ríkisstjórnarinnar og segjast ekki treysta því, að aðeins sé
um að ræða frestun í þrjú ár. Vissulega er það rétt að þensla kemur til með að
vera mikil næstu árin vegna stórframkvæmda á Austurlandi. Og svo sannarlega
hefðu Vestfirðingar ekki tekið því með þögninni að frestað hefði verið framkvæmdum við Djúpveg nú í sumar. Sárindi Siglfirðinga eru auðskiljanleg.
Siglufjörður hefur búið við stöðuga fólksfækkun um áratuga skeið og er að
auki við enda þjóðvegar, lengra verður ekki komist. Það er hins vegar athyglisvert að vilji heimamanna til sameiningar sveitarfélaga og hagræðingar stjórnsýslu hefur ekki verið opinber. Þvert á móti var viðræðum um sameiningu
sveitarfélaga við Eyjafjörð slitið að ósk sveitarstjórna við utanverðan fjörðinn.
Þegar Vestfjarðagöng höfðu verið gerð tóku íbúar á norðanverðum Vestfjörðum
þá skynsamlegu ákvörðun að sameina sex sveitarfélög í eitt, Ísafjarðarbæ.
Skoðanir voru skiptar, en meirihluti íbúanna valdi þessa niðurstöðu, sem
sannast að var sú rétta í stöðunni. Með bættum samgöngum verður að gera
ríkar kröfur til hagræðingar og sparnaðar í opinberum rekstri, hvort heldur um
sveitarfélög eða ríki er að tefla.
Í tengslum við framkvæmdir á Austfjörðum er hafin gerð jarðganga milli
Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar, sem vonandi nýtast öllum Austfirðingum

Spurt var:

og auðvelda þróun stærra atvinnusvæðis eystra. Jarðgangagerð er framkvæmd
sem kostar skattgreiðendur alla mikið fé og því þarf sterk rök til að ráðast í
hana. Ákvörðun hafði verið tekin, en margir um allt land mælt hart gegn
henni, einkum þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu, þar sem úrbætur samgöngumannvirkja hafa beðið og bíða enn. Þá vaknar sú áleitna spurning
hvort Siglfirðingar og Ólafsfirðingar geri sér grein fyrir takmarkaðri nýtingu
hinna frestuðu jarðganga og óttist þess vegna. Er það svo að göngin hefðu ýtt
undir eða komi til með efla byggð í Siglufirði? Hér er komið að grundvallarspurningu. Samgöngubætur til Ísafjarðar styðjast við þau rök, að hér sé
kjarni byggðar, með mikla þjónustu, sjúkrahús, framhaldsskóla, tónlistarskóla,
héraðsdómstól, auk opinberrar stjórnsýslu. Á Ísafirði situr skattstjóri, en
skattstjóri Norðurlands vestra situr jú á Siglufirði. Þar er einnig sjúkrahús, en
íbúar eru þar innan við 1.500 og samlíkingunni við Ísafjörð er þar með lokið.
Kjarni byggðar á Norðurlandi er að sjálfsögðu Akureyri og sú staðreynd
mun lifa. Það verður ekki aftur snúið. Þar er komið að hinum bitra sannleik,
sem við eigum öll erfitt með að sætta okkur við, landsbyggðarfólkið. Einstök
byggðarlög munu hvorki lifa né dafna á fornri frægð. Jarðgöngin ein og sér
duga ekki til viðhalds byggðar. Þau gera lífið auðveldara og ánægjulegra.
Þeirri ánægju eru Siglfirðingar sviptir um þrjú ár. Hvað framtíðin ber í skauti
sér veit enginn. Gefin loforð hljóta að standa.

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

27.PM5

endum og lengra komnum.
Fólk hefur jafnvel verið að
koma hingað tvö ár í röð“,
segir Pétur.
Námskeiðið byrjar að
kvöldi föstudags 18. júlí og
stendur fram á seinnipart
sunnudags. „Við ofkeyrum
fólkið ekkert, það eru teknar
góðar pásur á milli og sumir
skella sér jafnvel á ögurball á
laugardagskvöld. Síðan tökum
við sunnudaginn venjulega
undir stutta kajakferð. Róum
úti í Borgarey eða eitthvað um
Djúpið“, sagði Pétur.
kristinn@bb.is

SPURNINGIN

Gefin loforð og efndir

1 2

út í haust, en aðspurð segist
Sigríður Steinunn ekki viss um
hvort hún fái að fara með. „Ég
kom þannig séð ekki nálægt
þessu og veit ekki einu sinni
hvaða hópur vann. Krakkarnir
fá nýjan umsjónakennara
næsta haust og því óvíst hvort
ég fari nokkuð með“, segir
Sigríður.
halfdan@bb.is

Árlegt kajaknámskeið í Reykjanesi

Allt sem að mettar maga
og vinirnir kunna að laga
er vel þegið á svona stundu,
á afmælisfagnaðarfundu.
Hún á þetta skilið hún Dóra
því nú telur hún tugina fjóra,
svo öll skulum fagna saman
með henni, – það verður sko gaman!
Lengi lifi vináttan.
Vinir Dorothee Lubecki.

var skipt upp í 2-3 manna hópa
sem skrifuðu ritgerðir um færeyjatengd mál að eigin vali.
Einn hópurinn vann vikuferð
í haust og það sem meira er,
fékk að bjóða öllum bekknum,
kennara og tveimur foreldrum
með“, segir Sigríður Steinunn
Axelsdóttir, umsjónakennari
7. bekkjar S.
Nemendurnir fara fljúgandi
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Ætlar þú að fylgjast
með unglingalandsmóti UMFÍ um
verslunarmannahelgina?
Alls svöruðu 326.
Já sögðu 194 eða 60%
Nei sögðu 95 eða 29%
Óvíst sögðu 37 eða 11%

Netspurningin er birt vikulega 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.

bb.is

Þar sem púlsinn slær...
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helgardagbókin

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

smáar

Ég er 13 ára stelpa sem langar
til að passa börn á aldrinum 15 ára í júlí. Uppl. í símum 869
5238 eða 456 4826.
Ertu að laga til? Viltu losna við
gamalt dót? Erum að safna á
flóamarkað. Losum geymslur
og háaloft. JC Vestfirðir: Gísli
sími 863 1619.
Hlíðavegspúkar! Munið Hlíðarvegspúkapartýið í ágúst.
Íbúð óskast til leigu á Ísafirði,
helst 3ja herb. Upplýsingar í
síma 824 0504.
Óska eftir þvottavél, þurrkara
og ryksugu í nothæfu ástandi.
Uppl. í síma 897 6774.
Hestamannafélagið Hending
minnir félagsmenn og aðra
áhugasama á heimasíðu félagsins www.hestar.it.is
Fataskápur eða kommóða óskast fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 456 0111 og 846 3218.
Ljóð júlímánaðar er komið í
gluggann. Einkar áhugavert fyrir Grunnvíkinga. Það kostar
ekkert að líta inn og skoða
Vestfjarðavíkinginn. Drymla í
Bolungarvík.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 með sérinngangi.
Uppl. í símum 456 3928 eða
456 4323.
19 ára strákur óskar eftir vinnu.
Hvað sem er kemur til greina.
Er með bílpróf. Upplýsingar í
síma 867 9356.
Til sölu er 4-5 herb. íbúð í
hjarta Ísafjarðar Upplýsingar í
síma 456 5151.
Til sölu er lítil sæt íbúð í Holtahverfi á Ísafirði. Uppl. veitir
Lilja í síma 899 6424.
Óska eftir efri skápum af eldhúsinnréttingu til að nota í bílskúr (ekki gefins). Uppl. gefur
Þorsteinn Jóakims í síma 456
3916 og 866 2222.
Kettlingar fást gefins á gott
heimili. Kassavanir og þrifalegir. Uppl. í símum 456 6216
eða 867 2780.
Tveir ársgamlir páfagaukar til
sölu. Búr fylgir. Upplýsingar í
síma 848 6037.
Kassavanir kettlingar fást gefins.
Uppl. í símum 456 3736,
661 1276 eða 866 1937.
Grænu Trek kvenmannsreiðhjóli með bögglabera var stolið
fyrir utan sal Grunnskólans á
Ísafirði á föstudag. Vinsamlegast skilið því aftur á sama stað
eða hringið í síma 456 4405.
Óska eftir sófa, gefins eða fyrir
lítinn pening. Uppl. gefur
Heiða í síma 866 9870 eftir
kl. 18.
Bílskúrssalan verður að Aðalstræti 37 á Þingeyri, sunnudaginn 13. júlí frá kl. 14-18. Í
boði verða þvottavél, hjónarúm
tölva, sjónvarpsborð, eldhúsborð, sófaborð og ýmislegt
smálegt. Nánari upplýsingar í
síma 456 8480 og 450 2405.
Húseignin Aðalstræti 9 í Bolungarvík (áður verslunarhúsnæði JFE) er til sölu eða leigu.
Húsið er þrjár hæðir og kjallari
ca. 1.100m². Upplýsingar í
síma 893 7746 og 897 8605.
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Föstudagur 11. júlí

Föstudagur 11. júlí

16.45 Fótboltakvöld
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (26:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ökuferðin. (Pontiac Moon)
Bandarísk bíómynd frá 1994. Kennari
fer með son sinn í ökuferð um Vesturríkin
meðan konan hans reynir að ná tökum á
taugaveiklun sinni heima. Aðalhlutverk:
Ted Danson og Mary Steenburgen.
21.55 Í heljargreipum. (At the Mercy
of a Stranger) Bandarísk spennumynd
frá 1999 um konu sem þarf að þykjast
vera dauð eftir að eiginmaður hennar
ræð-ur leigumorðingja til að ráða hana
af dögum. Aðalhlutverk: Joanna Kerns,
Tim Matheson og Stephen Lang.
23.40 Gullmót í frjálsum íþróttum
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma & Greg (12:24)
13.00 Universe (4:4)
13.50 Jag (4:25)
14.35 The Agency (11:22)
15.15 Thieves (5:10)
16.00 Lizzie McGuire
16.25 Tracey McBean
16.35 Alvöruskrímsli
17.00 Heimur Hinriks
17.15 Neighbours
17.45 Dark Angel (4:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends 6 (2:24) Ross er ekki ennþá búinn að ógilda giftinguna en Rachel
heldur að það sé frágengið. Ross virðist
einfaldlega ekki geta horfst í augu við
þriðja skilnaðinn. En hann ákveður loks
að taka af skarið og fara til lögfræðings
til þess að binda enda á hjónabandið.
Málin reynast þó flóknari og til þess að
skilnaðurinn gangi í gegn þarf fyrst að
upplýsa Rachel um sannleikann.
20.00 The Simpsons (2:22)
20.30 George Lopez (13:28)
20.55 Bernie Mac (3:22)
21.20 Hidden Hills (3:18)
21.50 Just Shoot Me (18:22)
22.15 Wild About Harry. (Sjónvarpskokkurinn) Gamanmynd um kokkinn
Harry McKee sem verður ungur í annað
sinn. Harry er 45 ára, drykkfelldur sjónvarpskokkur sem tælir kvenkyns aðdáendur sína í bólið. Eiginkonan er orðin
þreytt á ástandinu og vill skilnað. Áður
en til þess kemur verður Harry fyrir líkamsárás og missir minnið. Í kjölfarið
heldur hann sig vera 18 ára og fer að
haga sér í samræmi við það. Aðalhlutverk: Brendan Gleeson, Amanda Donohoe, James Nesbitt, Adrian Dunbar.
23.45 Midnight Run. (Tímahrak)
Jonathan “The Duke” Mardukas er á
flótta undan FBI og mafíunni. Hausaveiðarinn Jack Walsh er fljótur að finna kauða
og verður nú að koma honum óhultum
frá New York til Los Angeles. Einkennileg vinátta myndast á milli þeirra. Frábær
gamanmynd. Aðalhlutverk: Charles
Grodin, Robert De Niro, Yaphet Kotto.
01.45 Deep Impact. (Niðurtalning til
dómsdags) Vísindatryllir af betri gerðinni. Halastjarna stefnir á jörðina og verði
ekkert að gert hið snarasta er úti um
mannkynið. Forseti Bandaríkjanna leggur á ráðin með sérfræðingum en tíminn
er naumur. Gangi varnaraðgerðir ekki
upp verður aðeins hægt að bjarga fáeinum
útvöldum. Aðalhlutverk: Robert Duvall,
Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Morgan Freeman.
03.45 Friends 6 (2:24)
04.10 Tónlistarmyndbönd
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09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (28:65)
09.05 Tommi togvagn (2:26)
09.19 Engilbert (21:26)
09.20 Póstkassinn (70:70)
09.30 Albertína ballerína (24:26)
09.45 Stebbi strútur (1:13)
10.03 Babar (17:65)
10.18 Gulla grallari (38:53)
10.55 Timburmenn (4:10)
11.10 Kastljósið
11.35 Út og suður (9:12)
12.00 Heima er best (2:4)
12.25 Hlé
16.00 Gullmót í frjálsum íþróttum
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (6:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Fjölskylda mín (6:13)
20.15 Óboðinn gestur. (Dunston Checks In) Bandarísk gamanmynd frá 1996.
Allt verður vitlaust á hóteli einu þegar
skartgripaþjófur kemur þar til dvalar og
hefur með sér sérþjálfaðan órangútanapa.
Aðalhlutverk: Jason Alexander og Fay
Dunaway.
21.45 Beck - Einfarinn. (Beck: Enslingen) Sænsk sakamálamynd frá 2001
þar sem lögreglumaðurinn Martin Beck
glímir við dularfullt mál. Vændiskona er
myrt og Beck rekur slóðina út í sveit þar
sem fleiri liggja í valnum. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna. Aðalhlutverk: Peter Haber, Mikael Persbrandt,
Malin Birgerson, Marie Göranzon og
Ingvar Hirdwall.
23.25 Háski á hádegi. (High Noon)
Sígildur vestri frá 1952. Löggæslumaður
í smábæ fær litla hjálp hjá samborgurum
sínum þegar skæður óvinur í hefndarhug
kemur í bæinn. Aðalhlutverk: Gary
Cooper, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges,
Katy Jurado, Grace Kelly og Lee Van
Cleef. e.
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Otrabörnin (4:52)
09.25 Sígildar teiknimyndir (4:52)
09.32 Guffagrín (42:53)
09.55 Kobbi (68:78)
10.07 Risto (10:13)
10.15 Ungur uppfinningamaður
11.05 Vísindi fyrir alla
11.15 Timburmenn (4:10)
11.35 Út og suður (9:12)
12.00 Heima er bezt (2:4)
12.25 Hlé
16.45 Leyndardómar Kínaveldis
17.15 Maður er nefndur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Vélmennið
18.16 Hrefna og Ingvi (18:19)
18.25 Hjálp, ræningjar! (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Hljóðlát sprenging. Heimildarmynd gerð af Þór Elís Pálssyni um listamanninn Magnús Pálsson þar sem fylgst
er með störfum hans hér heima og erlendis um árabil.
21.00 Saga Forsyte-ættarinnar (4:8)
21.55 Helgarsportið
22.10 Fótboltakvöld
22.25 Broslegt sakleysi. (Comédie de
l’ innocence) Frönsk bíómynd frá 2000.
Camille hafði lofað að sýna foreldrum
sínum kvikmyndirnar sínar þegar hann
yrði níu ára en á afmælisdaginn er komið
annað hljóð í strokkinn. Aðalhlutverk:
Isabelle Huppert, Jeanne Balibar,
Charles Berling og Edith Scob.
00.05 Kastljósið. Endursýndur þáttur
frá því fyrr um kvöldið.
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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08.00 Í Erilborg
08.25 Dagbókin hans Dúa
08.50 Tiddi
09.00 Biblíusögur
09.45 The Miracle Maker
11.10 Yu Gi Oh (26:48)
11.30 Yu Gi Oh (27:48)
11.55 Bold and the Beautiful
13.35 Random Passage
14.20 Blast from the Past (Fortíðarást)
Rómantísk gamanmynd um Adam sem
alist hefur upp í sprengjuskýli ásamt foreldrum sínum og aldrei séð umheiminn.
Þegar hann er orðinn 35 ára fær hann að
fara upp á yfirborðið í fyrsta skipti og
ekki líður á löngu þar til hann fellur fyrir
hinni fögru Eve. En geta veraldarvön
stúlka og óreyndur strákur fundið hamingjuna saman? Aðalhlutverk: Brendan
Fraser, Christopher Walken, Sissy
Spacek, Alicia Silverstone.
16.05 Vikan í enska boltanum
16.30 Afleggjarar - Þorsteinn J. (5:12)
16.55 Monk (8:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Friends 6 (3:24)
19.30 Rock Star. (Rokkstjarna) Rokkarinn Chris Cole býr enn í foreldrahúsum
og hefur lifibrauð af því að gera við ljósritunarvélar. Tónlistin er honum samt
allt og þegar Chris fær tækifæri til að
ganga til liðs við uppáhaldshljómsveitina
sína, Steel Dragon, verður ekki aftur
snúið. Chris verður þekktur á svipstundu
en frægðin getur verið dýru verði keypt.
Aðalhlutverk: Mark Wahlberg, Jennifer
Aniston, Ursula Whittaker, Jason Flemyng.

Jennifer Aniston
og rokkstjarnan
Mark Wahlberg og Jennifer Aniston leika aðalhlutverkin í myndinni
Rokkstjarna, eða Rock Star, sem er bæði gamansöm og dramatísk
kvikmynd frá árinu 2001 og sýnd er á Stöð 2 kl. 19:30 á laugardagskvöld. Hér segir frá Chris Cole sem býr enn í foreldrahúsum og hefur
lifibrauð af því að gera við ljósritunarvélar. Tónlistin er honum samt
allt og þegar Chris færi tækifæri til að ganga til liðs við uppáhaldshljómsveitina sína, Steel Dragon, verður ekki aftur snúið. Chris verður
þekktur á svipstundu en frægðin getur verið dýru vrði keypt.
21.20 The Count of Monte Cristo.
(Greifinn af Monte Cristo) Ný útgáfa á
sögu Alexandre Dumas um Greifann af
Monte Cristo. Ungur maður er ranglega
fangelsaður og fluttur á eyju til að afplána
dóminn. Þar dúsir hann árum saman en
tilhugsunin um hefnd heldur honum
gangandi. Um síðir tekst manninum að
sleppa og þá lætur hann ekkert standa í
veg fyrir áformum sínum. Aðalhlutverk:
James Caviezel, Guy Pearce, Richard
Harris.
23.30 Flashdance. (Leifturdans) Alex
Owens er kraftmikill kvenmaður. Á daginn vinnur hún í stálverksmiðju og á
kvöldin er hún erótískur dansari. Hún á
sér þann draum að komast að hjá alvöru
dansflokki og með hjálp kærasta síns er
aldrei að vita nema sá draumur verði einhvern tímann að veruleika. Aðalhlutverk:
Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia
Skala.
01.05 Blast from the Past. (Fortíðarást)
Rómantísk gamanmynd um Adam sem
alist hefur upp í sprengjuskýli ásamt foreldrum sínum og aldrei séð umheiminn.
02.55 Psycho 2. (Skelfing 2) Sjálfstætt
framhald heimsfrægrar spennumyndir.
Norman Bates er útskrifaður af geðsjúkrahúsi eftir 22 ára vist. Hann snýr
aftur á heimaslóðir og brátt er allt farið í
sama farið á nýjan leik. Aðalhlutverk:
Anthony Perkins, Vera Miles, Meg Tilly.
04.45 Friends 6 (3:24)
05.10 Tónlistarmyndbönd

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Friends 6 (4:24)
19.30 Job, The (2:19)
19.55 Monk (9:12)
20.45 Twenty Four (24:24). Hörkuspennandi myndaflokkur sem gerist á
einum sólarhring. Kiefer Sutherland leikur leyniþjónustumanninn Jack Bauer sem
leggur líf sitt að veði fyrir fósturjörðina.
Þáttaröðin fékk tvenn Emmy-verðlaun
2002 og Kiefer Sutherland var valinn
besti leikari í dramatísku hlutverki á
Golden Globe verðlaunahátíðinni.
21.30 Homicide 90210
22.15 60 mínútur
23.05 The Green Mile. (Græna mílan)
Þessi frábæra mynd er enn ein skrautfjöðurin í hatt stórleikarans Toms Hanks
sem fer mikinn í aðalhlutverkinu ásamt
Michael Clarke Duncan. Hér segir af risanum John Coffey sem hefur verið
dæmdur fyrir morð á tveimur börnum.
Þetta er enginn venjulegur maður og
ýmislegt óvenjulegt gerist á göngum
dauðadeildarinnar þessa mögnuðu daga
árið 1930. Aðalhlutverk: Tom Hanks,
Michael Clarke Duncan, Bonnie Hunt.
02.10 Friends 6 (4:24)
02.35 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Addi Paddi
08.05 Leirkarlarnir
08.10 Vaskir Vagnar
08.15 Litlir hnettir
08.20 Heimur Hinriks
08.35 Skúli og Skafti
08.50 Snjóbörnin
09.05 Tröllasögur
09.30 Svampur
10.20 Batman
10.45 Horace og Tina
11.10 Queen´s Nose 6, The
11.35 Toyota World of Wildlife
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 The Osbournes (1:10)
15.00 Our Lips Are Sealed (Ekki orð!)
Olsen-systur eru mættar til leiks enn á ný
í skemmtilegri fjölskyldumynd. Stelpurnar urðu vitni að glæp og verður vitnisburður þeirra til þess að nokkrir innan
mafíunnar eru fangelsaðir. Yfirvöld fara
með stelpurnar í felur víðs vegar um
Bandaríkin en afráða síðan að senda þær
til Ástralíu. Þar lenda þær í alls konar
ævintýrum, kynnast nýjum vinum, hitta
sæta stráka og takast á við útsendara
mafíunnar. Aðalhlutverk: Mary-Kate
Olsen, Ashley Olsen, Jim Meskimen.
16.30 Í návist kvenna. (Ásdís Halla
Bragadóttir)Myndaflokkur um íslenskar
konur sem standa framarlega í atvinnulífinu eða sinna áhugaverðum viðfangsefnum í starfi sínu. Viðmælendurnir
tengjast sjávarútvegi, tískuheiminum,
landbúnaði, stórfyrirtækjum, menningu
og vísindum.
16.55 Strong Medicine (7:22)
17.40 Oprah Winfrey
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18.00 Íslensku mörkin
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Inside Schwartz (2:13) (Allt um
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Schwartz) Gamanmyndaflokkur um
Adam Schwartz, náunga sem er með
íþróttir á heilanum. Adam er í sárum en
kærasta hans til fimm ára gaf honum
reisupassann. Hann er kominn aftur á
byrjunarreit og verður að líta í eigin
barm.
21.00 Flirt. (Daður) Dramatísk kvikmynd sem rekur sömu atburðarás í þremur borgum. Í New York, Berlín og Tókíó
er komið að úrslitastund hjá elskendum.
Nú þarf að einbeita sér að sambandinu
eða leita á önnur mið. Bakgrunnur fólksins sem kemur við sögu er ólíkur en
hvaða áhrif hefur það á framvindu mála?
Aðalhlutverk: Martin Donovan, Parker
Posey, Bill Sage.
22.25 No Code of Conduct.(Svona gerir
maður ekki) Alvöru spennumynd. Löggurnar Jacob Peterson og Paul Faraci komast fyrir tilviljun að áformum um að
smygla eigi 50 kílóum af heróíni til
Bandaríkjanna. Eitrið er sent í gegnum
Mexíkó og með í ráðum eru háttsettir
embættismenn, þ.á m. lögreglumenn. Það
er því ljóst að Jacob og Paul verða að
fara að öllu með gát og gæta þess vandlega hverjum þeir treysta fyrir viðkvæmum upplýsingum. Aðalhlutverk: Charles
Sheen, Martin Sheen, Mark Dacascos.
23.55 Thursday. (Fimmtudagur) Eiturlyfjasali í Los Angeles ákveður að snúa
baki við glæpaheiminum og flytur til
Houston, giftist og fer að vinna sem fasteignasali. En gamlir kunningjar koma
brátt í heimsókn og fyrr en varir er friðurinn úti. Aðalhlutverk: Thomas Jane,
Aaron Eckhart, Paulina Porizkova,
Mickey Rourke.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur
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16.00 Trans World Sport

GÆSLUVÖLLUR
Fimmtudaginn 10. júlí opnar gæsluvöllur á Eyrarskjóli fyrir börn á aldrinum 3-6 ára og verður hann opinn til
13. ágúst. Opnunartími verður frá kl.
9-12 og frá kl. 13-16.
Nánari upplýsingar og skráning er
hjá starfsmönnum Eyrarskjóls í síma
456 3685.
Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

18.4.2017, 11:22

Saltfiskur af reitum Neðstakaupstaðar framreiddur í veislu í Tjöruhúsinu
Byggðasafn Vestfjarða í
Neðstakaupstað á Ísafirði
stendur fyrir annarri saltfiskveislu sinni í sumar í
Tjöruhúsinu á laugardagskvöld. Að þessu sinni munu
meistarakokkar SKG veitinga á Ísafirði matreiða sína

17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (16:24)
20.00 MAD TV
21.00 Pret-A-Porter. (Beint af slánni)
Myndin gerist á mikilli tískuhátíð í París
þar sem þotuliðið er allt saman komið til
að sjá það nýjasta beint af slánni. En
þegar hátíðin stendur sem hæst er framið
morð. Allir liggja undir grun. Tískuheimurinn stendur á öndinni. Í þessum
allsherjarsirkus eru hápunktar dagsins
kynlíf, græðgi og morð. Í myndinni kemur fram fjöldi fólks úr tískuheiminum.
Aðalhlutverk: Sophia Loren, Marcello
Mastroianni, Julia Roberts, Tim Robbins.
23.10 South Park (7:14)
23.35 V. Forrest - R. Mayorga
01.30 R. Mayorga - V. Forrest. Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mætast eru
Ricardo Mayorga og Vernon Forrest
en í húfi er heimsmeistaratitillinn í veltivigt.
04.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 13. júlí
18.30 Kraftasport
19.00 US PGA Tour 2003
20.00 European PGA Tour 2003
21.00 Daylight Robbery (2:8)
21.50 Men With Guns. (Byssumenn)
Dramatísk kvikmynd. Humberto Fuentes
er auðugur læknir sem er nýbúinn að
missa eiginkonu sína. Hann gefur sér lítinn tíma til að syrgja og tekst á hendur
krefjandi verkefni fullur eldmóðs. Fuentes vill koma málum til betri vegar í
ónefndu landi í Suður-Ameríku en mætir
miklum mótbyr. Aðalhlutverk: Federico
Luppi, Damián Delgado, Dan Rivera
González.
23.55 Living Out Loud. (Lifað hátt)
Hvað geta nýskilin rík kona og bláfátækur
spilafíkill átt sameiginlegt? Judith og
Pat geta í sameiningu fundið tilgang með
lífinu á nýjan leik en samband þeirra er
brothætt. Aðalhlutverk: Holly Hunter,
Danny Devito, Queen Latifah.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur
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18:30 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
19:30 Charmed (e)
21:00 According to Jim. Heimilisfaðirinn Jim er óþroskaður smápjakkur í líki
fullorðins rums. Hann er nánast óþolandi
á heimili og gerir hvað hann getur til að
gera líf sinna nánast óbærilegt. Og hann
veit það ekki einu sinni! Bakvið óheflað
yfirborðið er Jim þó mesta gæðaskinn,
segja þeir, hvað finnst þér?
21:30 Drew Carey.Drew er fyrirmyndardrengur, vinnusamur húseigandi sem
sækir barina stíft með vinum sínum Oswald Lee Harvey, Lewis og Kate. Þeir
félagarnir njóta takmarkaðrar kvenhylli
og Kate kýs sér yfirleitt sambönd af
verra taginu. Þetta plagar Drew töluvert
og þó er sú honum verst sem honum þykir langverst en það er Mimi samstarfskona
hans, skrautleg dúkka með munninn fyrir
neðan nefið.
22:00 Djúpa laugin.
23:00 Gleðisveit Ingólfs (e)
23:30 The King of Queens (e)
00:00 Nátthrafnar

eftirlætis saltfiskrétti en
hljómsveitin Unaðsdalur sér
um tónlistarflutning.
Allur saltfiskur sem á boðstólnum er í veislunni hefur
verið sólþurrkaður á reitum
safnsins og verkaður með
gamla laginu. Starfsmenn

safnsins flytja matargestum
sögulegan fróðleik í anda
kvöldsins. Þess ber að geta að
færri komust að en vildu á síðustu saltfiskveislu.
Veislan hefst kl. 20 en tekið
er á móti borðapöntunum í
símum 456 4419 og 456 3360.

02:15 Dagskrárlok

með tveimur konum og yfir heimili hans
vofa móðir hans og tengdamóðir. Þær eru
hver annarri meiri skörungar og Jimmy
þykist himinn höndum hafa tekið er
honum fæðist sonur og það án þess að
hann hafi þurft að leita út fyrir heimilið en
það er minni liðsauki í syninum en hann
heldur.
00:10 Nátthrafnar. Grounded for life Titus – First Monday – Law & Order CI.
02:25 Dagskrárlok
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15:00 Jay Leno (e) Jay Leno sýnir
fram á keisarans nekt á hverju kvöldi er
hann togar þjóðarleiðtoga, frægt fólk
og bara hversdagslega vitleysinga sundur og saman í háði. Síðan spjallar hann
í rólegheitum um stjórnmál, kvikmyndir, saumaskap og gæludýrahald við gesti
sína sem eru ekki af verri endanum,
margverðlaunaðar stjörnur og stuðboltar. Þættinum lýkur yfirleitt á að síkátir
söngvarar koma fram.
16:30 Djúpa laugin (e)
17:30 Wildest Police videos (e)
18:15 48 Hours. Prýðilegir fréttaþættir
sem lúta stjórn hins víðfræga fréttamanns Dan Rather. Tekið er á einu athyglisverðu máli í hverjum þætti og
það krufið til mergjar, og efnt til sérstakra rannsókna ef efni standa til.
19:30 Guinness World Record (e)
21:00 Law & Order CI (e) Eitursnjall
er hann og ímyndunaraflið engu líkt.
Goren, aðalstórmála-sveitarlögga svífst
einskis við að koma upp um durga,
dóna og durta sem plaga New York
búa. Fæstir standast Goren snúning enda
nýtur hann dyggrar aðstoðar Alexöndru
Eames lögreglumanns og Ron Carver
saksóknara.
21:40 Bob Patterson (e)
22:00 Law & Order SVU (e) Geðþekkur og harðsnúinn hópur sérvitringa
vinnur að því að finna kynferðisglæpamenn í New York. Stabler og Benson,
Munch og Tutuola undir stjórn Don
Cragen yfirvarðstjóra og Alexöndru
Cabot saksóknara leita allra leiða til að
finna tilræðismenn, nauðgara og annan
sora og koma þeim bakvið lás og slá.
22:50 Traders (e) Slóttugir og undirförulir kaupsýslumenn með vafasama
fortíð sitja í bankaráði fjárfestingabanka
í Kanada og leita allra leiða til að hámarka gróða sinn. Þeir eru fyrir löngu
bún-ir að merkja fyrir rýtingnum á
bakinu á hverjum öðrum en þeir eru
líka slyngir í að standast hverjum öðrum
snúning. Plott, peningar og ill augnaráð
eru þeirra líf og yndi.
23:40 Ladies Man (e) Jimmy Stiles
hefur komið víða við og á tvær dætur

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg norðaustanátt, en 8-13 m/s norðvestantil og á annesjum norðanlands. Rigning norðaustan- og austanlands,
en annars skýjað.
Horfur á föstudag:
Norðlæg átt, 8-13 m/s og
talsverð rigning norðanog austantil. Hægari
vindur suðvestan- og
vestanlands, hálfskýjað.
Horfur á laugardag:
Norðlæg átt og rigning um
norðvestan- og vestanvert
landið. Suðlæg átt suðaustan og austanlands,
skýjað með köflum.
Horfur á sunnudag:
Lítur út fyrir suðlæga átt
og vætusamt veður, en
úrkomulítið norðaustantil.
Horfur á mánudag:
Lítur út fyrir suðlæga átt
og vætusamt veður, en
úrkomulítið norðaustantil.

Sunnudagur 13. júlí
15:00 Jay Leno – tvöfaldur þáttur (e)
16:30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
17:15 Boston Public (e) Bandarískur
myndaflokkur um líf og störf kennara og
nemenda við Winslow-miðskólann í
Boston þar sem hver hefur sinn drösul að
draga. Harper skólastjóri tekst á við uppreisnargjarna nemendur og reiða kennara,
kennararnir reyna að uppfræða mismóttækilega nemendur og allt logar í deilum.
18:00 Law & Order (e)
18:45 Cybernet (e)
19:15 Mótor Sumarsport (e) Íslensku
sumrin eru gósentíð fyrir áhugamenn um
akstursíþróttir og lengi hefur verið kallað
eftir þætti sem fjallar um fleira en rallýog torfæruakstur. Þar koma umsjónarmenn Mótors – sumarsports ekki að tómum kofanum. Í Mótor sumarsporti verður
m.a. fjallað um kvartmílu, mótorkross,
sandspyrnu, go kart, hraðbátarall, listflug,
mótordrekum, svifflug og ótalmörgum
öðrum íþróttum. Í þáttunum verður sýnt
frá undirbúningi, keppnum og fróðleiksmolum um viðkomandi sport skotið inn á
milli
19:45 According to Jim – Drew Carey
21:00 48 Hours Prýðilegir fréttaþættir
sem lúta stjórn hins víðfræga fréttamanns
Dan Rather. Tekið er á einu athyglisverðu
máli í hverjum þætti og það krufið til
mergjar, og efnt til sérstakra rannsókna ef
efni standa til.
22:00 Traders. Slóttugir og undirförulir
kaupsýslumenn með vafasama fortíð sitja
í bankaráði fjárfestingabanka í Kanada
og leita allra leiða til að hámarka gróðann.
22:50 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
23:40 Gleðisveit Ingólfs (e)
00:10 Nátthrafnar
01:40 Dagskrárlok

afmæli

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

Prúðbúin – á
leið til Parísar?

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Frú Birna Hjaltalín
Pálsdóttir, húsmóðir og
fyrrum kaupmaður í Bolungarvík fagnar 70 ára afmæli sínu í dag, miðvikudaginn 9. júlí. Af því tilefni
ætla börnin hennar, þau
Ingibjörg, Soffía, Hrólfur,
Margrét , Pálína, Haukur
og Þórður að halda henni
hátíðardagskrá í félagsheimilinu Víkurbæ að
kvöldi afmælisdagsins kl.
20:30. Þau systkinin vonast eftir stórfjölskyldunni,
vinum og vandamönnum til
sín því það mun gleðja
móður þeirra mjög. Þau
geta þess að fólk sem
hefur lifað í sjötíu ár, á fullt
hús veraldlegra hluta, – en
að afmælisbarnið eigi sér
þann draum að ferðast til
Parísar!

MIÐVIKUDAGUR 9. JÚLÍ 2003

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Ísafjarðarbær semur um útgáfu sérrits Icelandic Geographic

Kostnaður sveitarfélagsins vegna ritsins
nemur tæpum tveimur milljónum króna
Ísafjarðarbær hefur samið
við Íslandskynningu ehf. í
Kópavogi um útgáfu kynningarrits fyrir bæinn. Íslandskynning gefur út tímaritið Icelandic Geographic einu sinni

á ári og hljóðar samningurinn
upp á útgáfu sérrits um bæjarfélagið og það sem það hefur
upp á að bjóða. „Þetta er hugsað sem kynningarrit fyrir
svæðið en það tekur langan

tíma að vinna að ritinu. Blaðið
verður mjög vandað og því
verður dreift í um 10 þúsund
eintökum út um allan heim“,
segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

„Það hefur verið mjög í umræðunni um kynningarmál að
einbeita okkur að gæðariti fyrir svæðið, í stað þess að reyna
að vera mjög víða“, segir Halldór. Blaðið kemur út á næsta

ári og greiðir Ísafjarðarbær
kostnað við prentun þess, um
1,5 milljón króna auk virðisaukaskatts og dreifist greiðslan yfir þrjú ár. Heildarkostnaður við útgáfu blaðsins er áætl-

aður um 5 milljónir króna.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri hefur undirritað samninginn með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar.
halfdan@bb.is

Árlegur markaðsdagur var í Bolungarvík á laugardag

Mikil og skemmtileg
markaðsstemmning
Árlegur markaðsdagur var
haldinn í Bolungarvík á laugardag og tókst að sögn aðstandenda með miklum ágætum. Mikil og skemmtileg
markaðsstemmning myndaðist á túni við íþróttamiðstöð
Bolvíkinga og aðsókn var góð.
„Það var sérstaklega gaman
að sjá hversu margir gestir
komu í bæinn“, segir Soffía
Vagnsdóttir, einn skipuleggjenda dagsins. „Veðrið var
betra en maður hafði þorað að
vona. Að vísu var nokkur vind-

Harðfiskur var meðal þess
sem var til sölu í Bolungarvík.

ur, en rigning sem hafði verið
spáð kom sem betur fer ekki.
Mér heyrðist á þeim sölumönnum sem ég talaði við að
þeir væru kátir og að viðskipti
hefðu verið mikil.“
Felix Bergsson leikari var
markaðsstjóri. „Hann söng lög
sem allir krakkarnir könnuðust
við. Hann kynnti líka þær vörur sem voru í boði og lýsti
sölubásunum“, segir Soffía.
Slökkvilið Bolungarvíkur
kynnti nýjan slökkvibíl og
hafði á staðnum reyktjald sem

Hátíðin Grænlenskar nætur á Flateyri

Þessar ungu og efnilegu sölukonur buðu hinar ýmsu vörur til sölu á hagstæðu verði.
börn fengu að ganga í gegnum. minni ánægja var með lítinn með,“ sagði Soffía Vagnsdóttir.
„Það vakti mikla lukku. Ekki dýragarð sem við vorum
halfdan@bb.is

Jonathan Motzfeldt
messar á Flateyri
Jonathan Motzfeldt, forseti grænlenska þingsins og
fyrrverandi landsstjóri
Grænlands, verður á hátíðinni Grænlenskar nætur sem
haldin verður á Flateyri 10.13. júlí. Motzfeldt mun
sækja hátíðina ásamt eiginkonu sinni Kristjönu Motzfeldt sem er af vestfirskum
ættum.

27.PM5

Í frétt frá aðstandendum hátíðarinar kemur einnig fram
að Jonathan, sem er prestvígður, muni messa í Flateyrarkirkju ásamt séra Stínu Gísladóttur. Fimmtíu Grænlendingar taka þátt í atriðum hátíðarinnar en auk þeirra munu
koma hingað til lands Grænlendingar á eigin vegum.
Það eru Kalak, vinafélag Ís-
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lands og Grænlands, og Önfirðingafélagið í Reykjavík
sem standa fyrir hátíðinni
sem styrkt hefur verið af
fjölmörgum aðilum á Grænlandi og Íslandi og öðrum
Norðurlöndum. Enginn aðgangseyrir er að hátíðinni
eða þær uppákomur sem eru
á útisvæðum en selt er inn á
einstaka dansleiki.

Slökkvilið Bolungarvíkur var á staðnum með bíla sína og reyktjald.
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