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þekktur sem Bragi í Eden, í opnuviðtali
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Ákveðið hefur verið að
Bakkavík hf. í Bolungarvík
og Fiskverkunin Vík ehf.
ásamt dótturfélögunum
Kálfavík ehf. og Útgerðarfé-
laginu Voninni ehf. sameinist
í eitt félag undir nafni Bakka-
víkur hf. Stjórnir félaganna
ákváðu sameininguna á fundi
í síðustu viku. Gert er ráð fyrir
að hlutafé Bakkavíkur hf.
verði aukið um 30 milljónir
króna, sem munu koma í hlut
eigenda Fiskverkunarinnar
Víkur ehf. Eftir sameiningu
mun hlutur eigenda Víkur ehf.

nema um 16% af heildarhluta-
fé Bakkavíkur.

Tilgangur sameiningarinn-
ar er að ná fram hagræðingu í
rekstri félaganna, samhæfa
reksturinn og skjóta styrkari
stoðum undir hann með auk-
inni fjölbreytni í framleiðslu.
Samrunaáætlun hefur verið
send til Hlutafélagaskrár, en
hluthafafundir í félögunum
fjórum, sem ætlunin er að
halda í lok næsta mánaðar,
taka endanlega ákvörðun um
samrunann. Framkvæmda-
stjóri Bakkavíkur hf. er Agnar

Ebenesersson.
Bakkavík hf. var stofnuð

var fyrir rúmu ári. Félagið rek-
ur eina af fullkonmustu rækju-
vinnslum landsins, sem hlotið
hefur viðurkenningu kröfu-
hörðustu kaupenda á markað-
num. Áætluð velta rækju-
vinnslunnar er um einn millj-
arður króna á þessu ári. Hjá
Bakkavík starfa rúmlega 40
manns.

Fiskverkunin Vík ehf. var
stofnuð á Akranesi árið 1994
en fluttist til Bolungarvíkur
1998. Fyrirtækið ásamt dótt-

urfélögunum gerir út einn bát
til línuveiða og er kvótaeign
félaganna um 270 þorskíg-
ildistonn. Starfsmenn eru um
20 og áætluð velta um 250
milljónir króna á þessu ári.
Stefnt er að því að flytja fisk-
verkunina í húsnæði Bakka-
víkur, en það gefur möguleika
á framleiðsluaukningu og
fjölbreyttari vinnslu. Rækju-
vinnslan verður rekin áfram
með óbreyttum hætti. Ekki er
gert ráð fyrir breytingum á
afurðasölu fyrirtækjanna við
sameininguna.
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Ók á 149Ók á 149Ók á 149Ók á 149Ók á 149
km hraðakm hraðakm hraðakm hraðakm hraða

Fjölmargir ökumenn
voru teknir fyrir of hraðan
akstur í umdæmi lögregl-
unnar á Ísafirði um helgina.
Sá sem hraðast ók mældist
á 149 km hraða við Vaðla í
Önundarfirði, þar sem há-
markshraði er 90 km/klst.

Þess má geta að sam-
kvæmt samræmdri sekta-
skrá ríkissaksóknara má
ökumaðurinn búast við því
að fá 50.000 króna sekt,
auk þess sem hann missir
ökuréttindin í mánuð. Þá
voru fjölmargir teknir fyrir
of hraðan akstur á Skutuls-
fjarðarbraut og Hnífsdals-
vegi um helgina.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Hald lagt áHald lagt áHald lagt áHald lagt áHald lagt á
amfetamínamfetamínamfetamínamfetamínamfetamín

Lögreglan á Ísafirði
stöðvaði bifreið ungs karl-
manns við Alþýðuhúsið á
Ísafirði rétt upp úr miðnætti
aðfaranótt laugardags. Við
leit í bílnum fundust 0,7
grömm af amfetamíni og
viðurkenndi maðurinn að
eiga fíkniefnin. Í framhaldi
af því var gerð húsleit á
heimili mannsins og fund-
ust þar áhöld tengd fíkni-
efnaneyslu.

 Sama kvöld lagði lög-
regla hald á áfengi ung-
menna í miðbæ Ísafjarðar.
Þá var unglingum sem voru
á almannafæri á Þingeyri
eftir lögboðinn útivistatíma
vísað til síns heima.



2 MIÐVIKUDAGUR 25. SEPTEMBER 2002

LEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARI

Akureyri og ÍsafjörðurAkureyri og ÍsafjörðurAkureyri og ÍsafjörðurAkureyri og ÍsafjörðurAkureyri og Ísafjörður
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Linda
Rut Ásgeirsdóttir, Arnarflöt 9,
sími 586 2192. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Anna Signý
Magnúsdóttir, Hlíðargötu 14,
sími 456 8233.
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Hugmyndir Kristjáns G.
Jóhannssonar framkvæmda-
stjóra um rækjuhátíð sem
verði árviss viðburður á Ísa-
firði fengu góðar viðtökur á
síðasta fundi atvinnumála-
nefndar Ísafjarðarbæjar. Krist-
ján leggur til að slík hátíð verði
haldin í fyrsta sinn á næsta ári
og stefnt að því að þessi við-
burður verði hugsanlega upp-
hafið að „Rækjusetri á Ísa-

firði“. Leitað verði samstarfs
um þetta verkefni við Menn-
ingarnefnd Ísafjarðarbæjar og
ýmsa hagsmunaaðila, svo sem
veitingastaði, gististaði, fyrir-
tæki í rækjuiðnaði, útgerðar-
menn rækjubáta, Hafrann-
sóknastofnun og Byggðasafn
Vestfjarða. Í greinargerð með
tillögu sinni segir Kristján:

„Ísafjörður er vagga rækju-
veiða og rækjuiðnaðar á Ís-

landi. Rækjuveiðar voru fyrst
stundaðar hér við land í
Ísafjarðardjúpi og var svo um
áratuga skeið, að einungis var
veidd rækja hér í Djúpinu.
Fyrsta rækjuverksmiðjan á
landinu var sett á stofn hér af
Ísafjarðarkaupstað. Ýmis
sveitarfélög hafa á undanförn-
um árum verið að festa sér
ákveðinn sess með hátíðum
að sumarlagi, t.d. humarhátíð

á Hornafirði og er nauðsynlegt
fyrir Ísafjarðarbæ að festa sér
einhverja sérstöðu á þessu
sviði.“

Afgreiðsla atvinnumála-
nefndar var á þann veg, að
hún lýsti ánægju sinni með
tillöguna en lagði áherslu á
að reynt verði að finna sam-
starfsflöt hjá hagsmunaaðil-
um, svo sem í ferðaþjónustu
og sjávarútvegi, líkt og Krist-

ján gat um í greinargerðinni.
Rúnari Óla Karlssyni atvinnu-
fulltrúa Ísafjarðarbæjar var
falið að kanna málið.

Í atvinnumálanefnd Ísa-
fjarðarbæjar eiga sæti, auk
Kristjáns G. Jóhannssonar,
þeir Elías Guðmundsson for-
maður, Björn Davíðsson,
Gísli Halldór Halldórsson og
Magnús Reynir Guðmunds-
son.
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Það hefur vakið athygli
þeirra sem ganga hjá Vél-
smiðju Ísafjarðar í Mjósund-
um að mynd af Magnúsi
Arnórssyni (betur þekktur
sem Maggút) hefur verið
máluð á hurð smiðjunnar.
Listaverkið er ekki fullklár-
að en höfundur þess, banda-
ríska listakonan Holly Hug-
hes, reiknar með því að
leggja síðutu hönd á verkið
í vikunni.

Ástæðu þess að Maggút
er málaður á hurðina má
rekja til Braga Magnússonar
járnsmiðs í Vélsmiðju Ísa-
fjarðar. „Hurðin fannst mér
alltaf svo gapandi og kell-
íngin er góður málari svo
mér fannst tilvalið að biðja
hana um að mála Maggút.
Hann er frægur maður í
þessum bæ og kemur oft til
okkar í kaffi. Á myndinni
heldur hann á hljóðkút og
ég held að hann verði ágætis

auglýsing fyrir vélsmiðjuna“,
segir Bragi.

Magnúsi mun hafa litist vel
á hugmyndir Braga. „Hann

var mjög hrifinn af þessu.
Holly myndaði hann í bak
og fyrir áður en hún byrj-
aði“, segir Bragi.

Portrettið af Magnúsi Arnórssyni á Ísafirði.

Heilbrigðiseftirlit Vest-
fjarða tók nýlega þátt í
átaksverkefni varðandi
meðferð og notkun eit-

urefna í vélsmiðjum. Átta
vélsmiðjur á svæðinu

voru skoðaðar og kom í
ljós að eiturefni voru

notuð í sjö þeirra. Ein-
ungis ein smiðjan hafði
gilt leyfi til að kaupa eit-

urefni en þrjár höfðu
útrunnið leyfi. Algengast
er að eiturefnið flussýra

sé notuð í vélsmiðjunum
og í mjög mismiklu

magni. Þær upplýsingar
fengust hjá Heilbrigðis-

eftirlitinu að ekki sé
endilega við vélsmiðjur-

nar sjálfar að sakast í
þessum efnum, heldur

sé nauðsynlegt að taka
allt sölu- og dreifingar-
kerfi eiturefna til gagn-
gerrar endurskoðunar.

Margar álit-Margar álit-Margar álit-Margar álit-Margar álit-
legar eignirlegar eignirlegar eignirlegar eignirlegar eignir
Í síðustu viku fór hópur
manna um Ísafjörð og
skoðaði fasteignir sem

koma til greina sem em-
bættisbústaður skóla-

meistara Menntaskólans
á Ísafirði. Hafsteinn Haf-
steinsson, lögfræðingur

hjá fjármálaráðuneytinu,
skoðaði við fjórða mann

hátt í tuttugu hús og seg-
ist hafa séð margar fast-

eignir sem kemur til
greina. „Með í för var

maður frá framkvæmda-
sýslu ríkisins og annar

frá fasteignum ríkissjóðs,
sem og Ólína Þorvarðar-

dóttir skólameistari. Við
sáum margt sem okkur

leist ágætlega á en málið
er ennþá á viðkvæmu
stigi“, segir Hafsteinn.

Tæknimenn munu meta
fasteignirnar og skila

umsögn á næstu dögum.

Ekki er enn ljóst hvernig
jarðhæðinni (verslunarpláss-
inu) í gamla Kaupfélagshús-
inu á Ísafirði verður ráðstafað,
en þar voru Samkaup til húsa
fyrir flutninginn í nýja Neista-
húsið í sumar. Þetta ætti þó að
ráðast á næstunni. Að sögn
Ágústs Gíslasonar hjá Ágústi
og Flosa ehf., eiganda hús-
næðisins, hafa margir sýnt því
áhuga.

„Það er fiskur við færið.
Það hefur ekki verið gengið

frá neinu ennþá en það hlýtur
að fara að gerast. Það hefur
eiginlega staðið á mér að hafa
tíma til ganga frá hlutunum.
Húsið er eftirsótt enda fallegt
og á góðum stað í bænum“,
segir Ágúst. Um þessar mund-
ir eru starfsmenn verktaka-
fyrirtækisins Ágústs og Flosa
að gera húsið tilbúið fyrir nýja
notendur, hverjir sem það
verða. „Við erum að moka út
rusli, tæma kjallarann og taka
af ónýtt gólfefni“, segir Ágúst.

Gamla Kaupfélagshúsið á ÍsafirðiGamla Kaupfélagshúsið á ÍsafirðiGamla Kaupfélagshúsið á ÍsafirðiGamla Kaupfélagshúsið á ÍsafirðiGamla Kaupfélagshúsið á Ísafirði

Húsnæðinu ekkiHúsnæðinu ekkiHúsnæðinu ekkiHúsnæðinu ekkiHúsnæðinu ekki
verið ráðstafaðverið ráðstafaðverið ráðstafaðverið ráðstafaðverið ráðstafað

Mörgum eru í minni átökin um kaup ríkisins á eignarhluta sveitarfélaganna á
Vestfjörðum í Orkubúi Vestfjarða, ekki síst vegna kröfu ríkisvaldsins um að skil-
yrða kaupin uppgjöri sveitarfélaganna á vanskilum þeirra vegna félags-
íbúðakerfisins. Framhaldið þekkja menn. Sveitarfélögin seldu hlut sinn
í Orkubúinu. Og þótt ekki væru allir á eitt sáttir, þegar upp var staðið,
hafa áreiðanlega flestir vænst þess að sátt hefði náðst um framtíð Orku-
búsins og að fyrirtækið yrði áfram mikilvæg stoð í atvinnulífi Vestfirðinga. Enda
því slegið föstu í samningum milli heimamanna og ríkisvaldsins, að Orkubú
Vestfjarða starfaði áfram sem sjálfstæð eining á meðan óbreytt raforkulög giltu.

Hugmyndin um að sameina Orkubú Vestfjarða fyrirtækjunum Norðurorku á
Akureyri og Rarik hefur mælst illa fyrir. Enda gengur hún þvert á samkomulag
við „stjórnvöld [sem] eru ekki þekkt að öðru en því að virða gerða samninga“,
eins og Einar K. Guðfinnsson alþingismaður orðar það á heimasíðu.

BB leyfir sér að vekja athygli á grein eftir Jón Þorvald Heiðarsson eðlisfræðing
í Mbl. 4. september, þar sem hann hreyfir þeirri hugmynd að úr þessum þremur
fyrirtækjum, Orkubúi Vestfjarða, Norðurorku og RARIK, verði mynduð tvö
fyrirtæki: „Annað næði yfir Vesturland, Vestfirði og Suðurland og hefði höfuð-

stöðvar á Ísafirði. Eigandi þess yrði ríkið eingöngu. Hitt næði yfir Norðurland og
Austurland með höfuðstöðvar á Akureyri. Akureyrarbær og ríkið ættu þetta
fyrirtæki saman.“ Varðandi síðarnefnda fyrirtækið gerir greinarhöfundur ráð

fyrir að fleiri komi að eignaraðild síðar meir.
„Þetta fyrirkomulag er að mörgu leyti rökrétt. Höfuðstöðvar eru

á báðum þessum stöðum nú þegar og ekki kostnaðarsamt að auka við
starfsemina. Aukin starfsemi á Ísafirði og Akureyri mun styrkja báða staðina,“
segir Jón Þorvaldur og bendir jafnframt á, „að ef litið er á það svæði í heild sem
þessi þrjú fyrirtæki þjóna nú, þá kemur í ljós að stærstu tveir bæirnir þar eru
einmitt Akureyri og Ísafjörður.“

Á Fjórðungsþingi Vestfirðinga lýsti iðnaðarráðherra því yfir að hún vildi
vinna í sem bestri sátt við Vestfirðinga um framtíðarstöðu Orkubúsins. Það er
vel. Og öðru verður ekki trúað, nema á reyni. Hins vegar ætti engum að dyljast,
að það næst engin sátt við Vestfirðinga um að draga úr umsvifum Orkubúsins á
Vestfjörðum.

Hygginn og réttsýnn húsbóndi mettar ekki eitt hjúa sinna með því að svelta
annað. s.h.
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Bæjarstæði Eyrar í SkutulsfirðiBæjarstæði Eyrar í SkutulsfirðiBæjarstæði Eyrar í SkutulsfirðiBæjarstæði Eyrar í SkutulsfirðiBæjarstæði Eyrar í Skutulsfirði

Aftur sótt umAftur sótt umAftur sótt umAftur sótt umAftur sótt um
rannsóknastyrkrannsóknastyrkrannsóknastyrkrannsóknastyrkrannsóknastyrk

Á síðasta ári sótti Ísa-
fjarðarbær um styrk úr

Kristnihátíðarsjóði til for-
könnunar á gamla bæjar-
stæðinu á Eyri í Skutuls-
firði. Þar er um að ræða

gamla bæjarhólinn á Eyr-
artúni, auða svæðinu milli

kirkjugarðsins, Túngötu og
gamla sjúkrahússins á

Ísafirði. Umsókn þessi var
lögð fram í samstarfi við

Orra Vésteinsson hjá Forn-
leifastofnun Íslands en

styrkur fékkst ekki í það
skipti. Ákveðið var því að

sækja um á ný en frestur til
þess rann út í lok síðustu

viku. Bæjarstjórinn á
Ísafirði, Halldór Halldórs-
son, hefur rætt við Ragnar
Edvardsson fornleifafræð-

ing, sem vinnur að forn-
leifarannsóknum á Vest-

fjörðum, um möguleika á
samstarfi um nýja umsókn.

Þá hefur hann ásamt Jóni
Sigurpálssyni og Heimi G.
Hanssyni frá Byggðasafni
Vestfjarða setið fund með
Jóni Þ. Þór sagnfræðingi,

höfundi Sögu Ísafjarðar og
Eyrarhrepps hins forna, og

Steinunni Kristjánsdóttur
fornleifafræðingi um enn

víðtækara samstarf.
Niðurstaðan var sú að

sækja um aftur í samstarfi
við þessa sérfræðinga og

freista þess að fá fjármagn
til að vinna löngu þarft
verkefni í fornleifaupp-

greftri. „Þess má vænta að
slíkt verkefni hafi ekki ein-

ungis þau áhrif að skapa
störf í kringum uppgröftinn

heldur hafi það einnig já-
kvæð áhrif á ferðaþjónust-
una en mjög vinsælt er að

setja upp sýningar í tengsl-
um við fornleifagröft“,
segir Halldór, en slíkt

fellur undir menningar-
tengda ferðaþjónustu.

Bærinn gamli er löngu
horfinn en Eyrartún á milli
Túngötu og gamla kirkju-

garðsins á Ísafirði er ennþá

vel þekkt og opið svæði.
Mjög forvitnilegt verður

að telja, fyrir margra hluta
sakir, að kanna þetta forna

bæjarstæði. Ýmsir hafa
viljað telja að Eyri hafi
verið landnámsjörð en

fyrir því er engin vissa þótt
almennar líkur séu nokkr-

ar. Afar lítið er vitað um
upphaf byggðar í Skutuls-

firði. Landnámabók fer um
svæðið í símskeytastíl að

heita má líkt og víðar
vestra. Þar er Helgi Hrólfs-

son sagður landnáms-
maður í Skutulsfirði án

þess að getið sé bústaðar
hans en Þórólfur brækir

nam fjörðinn „suman“ (að
hluta) og Skálavík og bjó

þar, segir í Landnámu,
hvar sem sú Skálavík hefur

verið. Hins vegar hefur
Eyri verið kirkjustaður um

langar aldir og margar.
Einna frægastur er stað-

urinn væntanlega af mál-
um séra Jóns þumlungs
Magnússonar, sem and-

skotinn og árar hans plög-
uðu f.h. feðganna á Kirkju-

bóli í Skutulsfirði, sem
báðir hétu Jón Jónsson.

Fyrir þessar sakir voru þeir
brenndir á báli árið 1656

og fór athöfnin fram neðan
við Naustahvilft í Skutuls-

firði, rétt þar fyrir ofan
sem norðurendi flugbraut-
arinnar er nú. Eyrarbærinn

stóð á bæjarhólnum
nokkru norðan við þann

stað þar sem minnismerki
Ragnars myndhöggvara

Kjartanssonar um drukkn-
aða sjómenn stendur nú.

Bærinn hefur trúlega verið
margbyggður á sama stað í

aldanna rás eins og venja
var. Hann var rifinn ekki
allmörgum árum eftir að

Ísafjarðarkirkja sem brann
árið 1987 var fullger árið

1863. Tóftir bæjarins
munu hafa verið jafnaðar

út á dögum á sjöunda
áratug nýliðinnar aldar.

Stálsmiðjan 3X-Stál ehf. á ÍsafirðiStálsmiðjan 3X-Stál ehf. á ÍsafirðiStálsmiðjan 3X-Stál ehf. á ÍsafirðiStálsmiðjan 3X-Stál ehf. á ÍsafirðiStálsmiðjan 3X-Stál ehf. á Ísafirði

Ný lína hönnuð í samvinnuNý lína hönnuð í samvinnuNý lína hönnuð í samvinnuNý lína hönnuð í samvinnuNý lína hönnuð í samvinnu
við Kamb og Íslandssöguvið Kamb og Íslandssöguvið Kamb og Íslandssöguvið Kamb og Íslandssöguvið Kamb og Íslandssögu

Starfsmenn 3X-Stáls á
Ísafirði gengu á föstudag
frá snyrtilínu sem sett verð-
ur upp hjá fiskvinnslunni
Íslandssögu á Suðureyri nú
um helgina. Línan auðveld-
ar mjög alla vinnu í kringum
snyrtingu á fiskflökum auk
þess sem auðvelt verður að
fylgjast með afköstum og
nýtingu hjá hverjum starfs-
manni. Fyrir skömmu var
sett upp 14 manna lína
sömu tegundar hjá Fisk-
vinnslunni Kambi á Flateyri

og hefur hún reynst prýðilega.
Við þessa línu geta hins vegar
unnið 24 manns.

„Vinnuaðstaða við línuna
er mjög góð og meðferð á
fiski batnar mjög. Flæði er
betra í gegnum vinnsluna og
það skilar sér í auknum afköst-
um“, segir Jón Páll Hreinsson,
markaðsstjóri hjá 3X-Stáli.
Fiskur er viktaður að og frá
hverri vinnustöð við línuna,
sem gerir auðvelt að fylgjast
með afköstum og nýtingu hjá
hverjum starfsmanni. Línan

kallar sjálfkrafa á meira hrá-
efni þegar skammturinn er bú-
inn og eykur það afköst. Þá
eru standpallar við hverja stöð
og geta starfsmenn hækkað
og lækkað pallana eftir því
sem hentar.

„Línan var hönnuð í sam-
vinnu við þessi tvö fyrirtæki,
á Flateyri og á Suðureyri. Það
verður aldrei of oft sagt hversu
nauðsynlegt það er fyrir vöru-
þróun fyrirtækis eins og okkar
að vera í nágrenni við öflugan
sjávarútveg“, segir Jón Páll. Starfsmennirnir hjá 3X-Stáli við nýju snyrtilínuna.

Uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar fór fram í Hnífsdal á laugardagUppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar fór fram í Hnífsdal á laugardagUppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar fór fram í Hnífsdal á laugardagUppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar fór fram í Hnífsdal á laugardagUppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar fór fram í Hnífsdal á laugardag

Valdís María og Þórður valinValdís María og Þórður valinValdís María og Þórður valinValdís María og Þórður valinValdís María og Þórður valin
knattspyrnufólk ársins 2002knattspyrnufólk ársins 2002knattspyrnufólk ársins 2002knattspyrnufólk ársins 2002knattspyrnufólk ársins 2002

Valdís María Einarsdóttir
var útnefnd knattspyrnukona
ársins 2002 og Þórður R.
Bjarnason hlaut titilinn knatt-
spyrnumaður ársins 2002 á
uppskeruhátíð Boltafélags
Ísafjarðar (BÍ-88) á laugardag.
Fagnaðurinn var haldinn í Fé-
lagsheimilinu í Hnífsdal, þar
sem veitingar voru á borðum
og viðurkenningar fyrir
frammistöðuna á starfsárinu
voru veittar, bæði leikmönn-
um yngri sem eldri og þjálf-
urum.

Viðurkenningar fyrir fram-
farir í einstökum flokkum
hlutu Anna Marsellíusardóttir,
Halla Ragnarsdóttir, Halldór
Páll Hermannsson, Hjörvar
Sigurðsson, Axel Sveinsson,
Óli Rafn Kristinsson, Ey-
steinn Þórðarson, Baldur Sig-
urlaugsson, Jón Ólafur Eiríks-
son, Sigþór Snorrason og
Halldór Ingi Skarphéðinsson.
Viðurkenningu fyrir marka-
skorun hlaut Pétur Markan en
efnilegastur þótti Óskar Örn
Hálfdánarson.

Fyrir ástundun hlutu viður-
kenningar þau Hildur Helga-
dóttir, Áslaug Barðadóttir,
Fannar Már Skarphéðinsson,
Aron Guðmundsson, Óli Njáll
Jakobsson, Hákon Atli Vil-
hjálmsson, Aron Kjartansson,
Bjarki Bárðarson, Birkir
Sverrisson, Matthías Vil-

hjálmsson, Hákon Guðbjarts-
son og Ásgeir Guðmundsson.

Fyrir prúðmennsku hlutu
viðurkenningar þau Katrín Sif
Kristbjörnsdóttir, Edith Guð-
mundsdóttir, Ívar Þór Ottós-
son, Tómas Helgi Svavarsson,
Anton Helgi Guðjónsson,
Emil Pálsson, Gunnar Páll
Einarsson, Benedikt Hauks-
son og Rúnar Jón Hermanns-
son.

Einnig var þjálfurum þakk-
að gott starf og þeim veittar
viðurkenningar. Þjálfararnir
voru Trausti Hrafnsson, Hauk-
ur Benediktsson, Hólmar Hin-
riksson, Halldór Eraclides,
Þórður R. Bjarnason, Ásgeir
Guðmundsson, Tómas Guð-
mundsson, Sigþór Snorrason,
Hansína Gunnarsdóttir og
Pálína Jóhannsdóttir.

Á undanförnum árum hefur
verið unnið markvisst að upp-
byggingu yngri flokka hjá
Boltafélagi Ísafjarðar en
meistaraflokkur hefur ekki
verið starfandi hjá félaginu
fyrr en á því starfsári sem nú
er að ljúka.

Meistaraflokkur karla spil-
aði í 3. deild í sumar og var
markmiðið á þessu fyrsta ári
fyrst og fremst að afla reynslu.
Leiknir voru 14 leikir í deild
og bikar, auk 7 æfingaleikja,
og verður reynslan í sumar
staðgott vegarnesti á næsta ári,

en liðið varð í 5. sæti af sjö
liðum í sínum riðli. Leikmenn
voru allir heimamenn og ungir
að árum því að meðalaldurinn
var aðeins um tvítugt. Það má

því búast við miklu af liðinu á
næsta sumri. Nú er frí hjá
meistaraflokki en æfingar
hefjast aftur eftir mánaða-
mótin.

Valdís María Einarsdóttir og Þórður R. Bjarnason, knatt-
spyrnufólk Boltafélags Ísafjarðar 2002.

Fimm af þeim knattspyrnumönnum sem fengu viðurkenningar á laugardag.



4 MIÐVIKUDAGUR 25. SEPTEMBER 2002

Engan hafís milli Vestfjarða og GrænlandsEngan hafís milli Vestfjarða og GrænlandsEngan hafís milli Vestfjarða og GrænlandsEngan hafís milli Vestfjarða og GrænlandsEngan hafís milli Vestfjarða og Grænlands

Ekki gerst síðanEkki gerst síðanEkki gerst síðanEkki gerst síðanEkki gerst síðan
á þjóðveldisöldá þjóðveldisöldá þjóðveldisöldá þjóðveldisöldá þjóðveldisöld

Engan hafís er nú að finna
milli Vestfjarða og austur-
strandar Grænlands, en að
sögn kunnugra hefur þetta
ekki gerst síðan hafísrann-
sóknir hófust fyrir áratug-
um. Að sögn Þórs Jakobs-
sonar, verkefnisstjóra hafís-
rannsókna hjá Veðurstofu
Íslands, er hafís alltaf í lág-
marki á þessum árstíma, en
aldrei eins og nú.

„Þetta er mjög sérstakt.
Það hefur verið mjög lítið af
hafís við austurströnd Græn-
lands í sumar og nú er engan
ís að finna fyrr en norður
við Spitzbergen. Þetta hefur
ekki gerst síðan við byrjuð-
um að fá ískort fyrir nokkr-
um áratugum. Ég vil ganga
svo langt að fullyrða að þetta
hafi ekki gerst síðan á þjóð-
veldisöld, því heimildir sýna
að hafís hefur verið meiri á
19. öld en á þeirri 20. og
aldrei jafn lítill og nú“, segir
Þór.

Búast má við því, að á
næstunni fari hafísinn,
landsins forni fjandi, að láta
aftur á sér kræla milli Vest-
fjarða og Grænlands. „Ísinn

kemur að einhverju leyti norð-
an úr Íshafi, og þetta litla magn
á þessum tíma styður kenn-

ingar um að hafísinn þar sé
alltaf að verða minni og
minni“, segir Þór.

Eins og sést á þessari gervitunglamynd frá Dundee-veð-
urstofunni í Skotlandi sem tekin var í byrjun síðustu viku,
er engan hafís að finna fyrr en norður við Spitzbergen.
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Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

SlysaæfingSlysaæfingSlysaæfingSlysaæfingSlysaæfing
í göngunumí göngunumí göngunumí göngunumí göngunum
Fyrirhugað er að halda í
haust æfingu á við-
brögðum vegna slysa
sem verða í Vestfjarða-
göngum og var málið
rætt á fundi almanna-
varnarnefndar Ísafjarð-
arbæjar fyrir skömmu. Á
næstunni verður skipað-
ur undirbúningshópur
með fulltrúum lögreglu,
slökkviliðs, björgunar-
sveita, Vegagerðarinnar
og tæknideildar Ísa-
fjarðarbæjar. Búast má
við því að æfingin verði
haldin í byrjun nóvem-
ber. Ekkert hefur verið
ákveðið um tilhögun æf-
ingarinnar, hvers konar
slys verður sviðsett eða
hver þáttur hvers aðila
verður. Þorbjörn Sveins-
son slökkviliðsstjóri á
Ísafirði mun á næstunni
skipa fulltrúa slökkviliðs,
sem síðan kallar undir-
búningshópinn saman.

FjársmölunFjársmölunFjársmölunFjársmölunFjársmölun
í októberí októberí októberí októberí október
Fjársmölun fer fram um
þessar mundir í dreifbýli
Ísafjarðarbæjar og hefur
landbúnaðarnefnd bæj-
arins samþykkt að
bændur og aðrir fjáreig-
endur smali eftir niður-
röðun í sláturhúsi. Alls-
herjarsmölun mun fara
fram í bæjarfélaginu
dagana 5. og 6. október
og eru tilmæli landbún-
aðarnefndar til fjáreig-
enda að þeir sleppi ekki
fé aftur í haga fyrr en
eftir 20. október.

Leyfi fyrir nýbygLeyfi fyrir nýbygLeyfi fyrir nýbygLeyfi fyrir nýbygLeyfi fyrir nýbyggingu Byggingu Byggingu Byggingu Byggingu Byggðasafnsins í Neðstakaupstað í höfngðasafnsins í Neðstakaupstað í höfngðasafnsins í Neðstakaupstað í höfngðasafnsins í Neðstakaupstað í höfngðasafnsins í Neðstakaupstað í höfn

Áætlaður heildarkostnaðurÁætlaður heildarkostnaðurÁætlaður heildarkostnaðurÁætlaður heildarkostnaðurÁætlaður heildarkostnaður
 er um 130 milljónir króna er um 130 milljónir króna er um 130 milljónir króna er um 130 milljónir króna er um 130 milljónir króna

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur samþykkt teikn-
ingar að væntanlegu sýningar-
og geymsluhúsi Byggðasafns
Vestfjarða í Neðstakaupstað

á Ísafirði. Teikningarnar eru í
samræmi við gildandi deili-
skipulag en nefndin bendir þó
á að lóð hússins sé ekki bygg-
ingarhæf sem stendur. Að

sögn Jóns Sigurpálssonar, for-
stöðumanns Byggðasafnsins,
er leyfi þetta nauðsynlegt til
að koma málinu í réttan far-
veg.

„Sú vinna sem unnin hefur
verið við jarðvegssýnatöku,
teikningar og slíkt er nauðsyn-
leg svo að hægt verði að fá
fjármagn í verkið. Nú leggjum
við fram beiðni til safnráðs,
sem starfar á vegum ríkisins,
um að það taki þátt í verkefn-
inu, en samkvæmt lögum á
ríkið að greiða einn þriðja í
verki sem þessu“, segir Jón.

Í janúar tók Jón ásamt þeim
Gunnari Ólafssyni verkfræð-
ingi og Hjörleifi Stefánssyni
arkitekt jarðvegssýni á lóð
væntanlegs húss og hafa þau
nú verið rannsökuð. „Sýnin
komu ágætlega út. Það þarf
að undirbyggja meira undir
syðri enda hússins en bygg-
ingin er frekar létt og jarðveg-
urinn heldur vel“, segir Jón.

Í teikningum er gert ráð fyrir
því að hið nýja sýningarhús
verði austan við Tjöruhúsið í
Neðstakaupstað þar sem verð-
ur aðalinngangur inn á safn-
svæðið og í sýningarhúsið.
Það verður í tveimur álmum,
hornréttum hvor á aðra, en

syðst í húsalengjunni verður
safngeymsla og á milli hennar
og eldsmiðjunnar verður
geymsluport þar sem koma
má fyrir safnmunum og bygg-
ingarefni. Svigrúm verður
fyrir síðari tíma aukningu við
geymsluna syðst og austast á
svæðinu. Húsið verður á stein-
steyptum undirstöðum, gert úr
timbri og verður stærð þess,
útlit og allt yfirbragð mótað
þannig að sem best falli að
gömlu húsunum sem þarna
eru fyrir. Þannig er gert ráð
fyrir að húsið verði málað með
olíumálningu í sama lit og
Tjöruhúsið en á þökum verður
rennisúð úr tjörusoðnum
borðum.

Undirbúningur að bygg-
ingu nýs húss hófst þegar árið
1993 en framkvæmdir hafa
tafist af ýmsum ástæðum. Á
fjárlögum fyrir þetta ár fékk
Byggðasafnið úthlutað sex
milljónum til nýbyggingar en
áætlaður heildarkostnaður
hins nýja húss er 130 milljónir.

Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, Áslaug Jóh. Jensdóttir, varabæjar-
fulltrúi og jafnframt vert í Faktorshúsinu, Sólveig Pétursdóttir, Ragnheiður Hákonardótt-
ir bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ og Ragna Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi í Bolungarvík.

Dómsmálaráðherra kom víða viðDómsmálaráðherra kom víða viðDómsmálaráðherra kom víða viðDómsmálaráðherra kom víða viðDómsmálaráðherra kom víða við

í heimsókn sinni til Ísafjarðarí heimsókn sinni til Ísafjarðarí heimsókn sinni til Ísafjarðarí heimsókn sinni til Ísafjarðarí heimsókn sinni til Ísafjarðar

„Sérstaklega„Sérstaklega„Sérstaklega„Sérstaklega„Sérstaklega
 gaman að koma í gaman að koma í gaman að koma í gaman að koma í gaman að koma í
Gamla Apótekið“Gamla Apótekið“Gamla Apótekið“Gamla Apótekið“Gamla Apótekið“

Sólveig Pétursdóttir
dómsmálaráðherra kom
víða við í heimsókn sinni

til Ísafjarðar sl. föstudag.
Tilefni komu hennar vest-
ur var formleg opnun hins

nýja húsnæðis Héraðs-
dóms Vestfjarða, sem tekið

var í notkun fyrir
 skömmu, en ráðherrann

notaði tækifærið og kynnti
sér stofnanir og fyrirtæki

og sat fundi með sjálf-
stæðisfólki og sýslumönn-

um. Í samtali við blaðið
kvaðst Sólveig mjög ánægð

með heimsóknina vestur
og einstaklega góðar

móttökur. Einnig hafði
hún orð á veðurblíðunni

og sagði erfitt að trúa því
sem gestgjafar hennar

hefðu sagt, að svona væri
veðrið á Ísafirði venjulega.

Sólveig tók fram að
sérstaklega hefði verið

gaman að koma í Gamla
Apótekið, kaffi- og menn-

ingarhús ungs fólks, og
kynnast því merkilega

brautryðjendastarfi sem
þar er unnið á sviði

forvarna. Hún kvaðst vita

að lögreglumenn á Ísafirði
hefðu stutt mjög við bakið
á þeirri starfsemi. Einnig
sagði Sólveig að ánægju-

legt hefði verið að hitta
saman alla sýslumennina
fjóra á Vestfjörðum, sem

og að ræða við lögregluna
á Ísafirði.

Heimsókn ráðherrans
var þannig hagað í stórum
dráttum, að fyrir hádegið

var heimsókn í sushi-
verksmiðjuna Sindraberg
á Ísafirði en síðan skoðaði

ráðherra sig um í Þró-
unarsetri Vestfjarða.

Hádegisverður var
snæddur í Faktorshúsinu í

Hæstakaupstað á Ísafirði
með sjálfstæðisfólki úr

Ísafjarðarbæ og Bol-
ungarvíkurkaupstað. Eftir

hádegi heimsótti ráð-
herrann Gamla Apótekið

og sat síðan fund með
sýslumönnum á Vest-
fjörðum. Síðdegis var

móttaka í Héraðsdómi
Vestfjarða þar sem hinar
nýju vistarverur dómsins

voru formlega teknar í
notkun.

Hús rifin áHús rifin áHús rifin áHús rifin áHús rifin á
SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri
Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar samþykkti
á fundi fyrir stuttu að rífa
niður húseignirnar við
Skólagötu 8 og 10 og
Stefnisgötu 4 og 5 á
Suðureyri. Húsin voru öll
í eigu fiskvinnslunnar Ís-
landssögu sem afhenti
þau Ísafjarðarbæ end-
urgjaldslaust til niðurrifs
samkvæmt samkomu-
lagi sem gert var í
sumar. Þá keypti sveit-
arfélagið húsið við
Stefnisgötu 3 til niðurrifs,
en það var í eigu annars
aðila. Eins og gefur að
skilja var ástand hús-
anna afskaplega lélegt
og var þess vegna farið
þá leið að rífa þau. Til
stendur að nýta efni
húsanna í landfyllingu
lóns á Suðureyri og er
nú hafin vinna við garð
sem halda á efninu.

bb.is – dagblað
á netinu!

Næstu námskeiðNæstu námskeiðNæstu námskeiðNæstu námskeiðNæstu námskeið
Íslenska, íslenskt samfélag –

Icelandic and Icelandic Society:
Hefst 30. september á Suðureyri.

Skráningarfrestur rennur út 27. september.
Enska I:

Hefst 1. október á Ísafirði.
Skráningarfrestur rennur út 29. september.

Vefsmíði og hönnun vefsvæða:
Hefst 1. október á Ísafirði.

Skráningarfrestur rennur út 30. september.
Pólska:

Hefst 3. október á Ísafirði.
Skráningarfrestur rennur út 29. september.

GPS staðsetningarkerfið:
Hefst 3. október á Ísafirði.

Skráningarfrestur rennur út 29. september.

Nánari upplýsingar um ofangreind námskeið og önnur
þau sem í boði eru má finna í Námsvísi og á heimasíðu

Fræðslumiðstöðvarinnar www.frmst.is

Skráningar í síma 456 5025, með tölvupósti
frmst@frmst.is eða á heimasíðunni www.frmst.is
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Deep Purple:Deep Purple:Deep Purple:Deep Purple:Deep Purple:
 „In rock“ „In rock“ „In rock“ „In rock“ „In rock“

„Þetta var fyrsta platan sem
ég eignaðist og ég man enn
þegar ég heyrði hana í fyrsta
skiptið árið 1970. Þetta var
það þyngsta og kraftmesta
rokk sem ég hafði nokkurn
tíma heyrt og eitthvað alveg
nýtt. Þekktasta lagið af þess-
ari plötu er án efa „Child in
time“, langt og mikið lag sem
einkennist af söng sem fáir
geta leikið eftir. Hljómsveitin
Deep Purple heimsótti Ísland
einu sinni til tónleikahalds og
lét eftir þá ferð hafa eftir sér
að hingað kæmu þeir aldrei
aftur, sem er ekki furða því
rafkerfið í Laugardalshöllinni
var ekki gert fyrir svona mikla
orku og einfaldlega brann yfir
við rokkið.“

Deep Purple: „Who doDeep Purple: „Who doDeep Purple: „Who doDeep Purple: „Who doDeep Purple: „Who do
we think we are“we think we are“we think we are“we think we are“we think we are“

„Þessi plata er alveg mögn-
uð. Við félagarnir höfðum
hana í botni í vinnunni heilt
sumar og höfðum gaman af.
Eftir þessa snilldarplötu varð
söngvari sveitarinnar, Ian
Gillan, að láta af söng heilt ár
og þegar hann var farinn vant-
aði mikið. „Woman from Tok-
yo“ er án efa þekktasta lag
plötunnar, enda stórgott.“

The Who:The Who:The Who:The Who:The Who:
„Who’s next?“„Who’s next?“„Who’s next?“„Who’s next?“„Who’s next?“

„Who’s next?“ er mín uppá-
haldsplata. Hún var tekin upp
árið 1971 og er alveg sérstak-
lega vel heppnuð á öllum
sviðum. Ringo Starr, trommu-
leikari Bítlanna, hefur látið
hafa eftir sér að Keith heitinn
Moon, sem sá um bumbuslátt
á þessari plötu, sé besti
trommari allra tíma og ég er
sammála honum. The Who
var svakalega skrautlegt band
á sínum tíma, þeir voru t.d.
vanir að brjóta og bramla öll
hljóðfæri við lok hverra

hljómleika og áunnu sér mikið
orðspor fyrir það. Rokk í
hæsta gæðaflokki.“

Joe Cocker: „Mad dogsJoe Cocker: „Mad dogsJoe Cocker: „Mad dogsJoe Cocker: „Mad dogsJoe Cocker: „Mad dogs
and Englishmen“and Englishmen“and Englishmen“and Englishmen“and Englishmen“

„Þessi hljómleikaplata með
söngvaranum ráma var tekin
upp í New York árið 1970
þegar Joe var á heljarmiklum
túr um Bandaríkin. Hljóm-
leikaferðin var einnig kvik-
mynduð og er ágæt heimild
um líf poppara á þessum ár-
um. Cockerinn er með góða
spilara með sér á þessari plötu
eins og alltaf. Hann getur
sungið nánast hvað sem er og
gerir það yfirleitt betur en
frumflytjandinn. Á þessari
plötu má heyra hann ljá lögum
á borð við „Honky tonk wom-
an“ með Stones og „Bird on a
wire“ eftir Leonard Cohen
sinn sérstæða blæ, en einnig
eiga Bob Dylan og Bítlarnir
lög á henni.“

Rory Gallagher:Rory Gallagher:Rory Gallagher:Rory Gallagher:Rory Gallagher:
„Irish tour ’74“„Irish tour ’74“„Irish tour ’74“„Irish tour ’74“„Irish tour ’74“

„Rory Gallagher spilar
rokkaðan blús og er einn besti
gítarsnillingur sem uppi hefur
verið, en hefur þrátt fyrir það
nánast ekkert verið spilaður í
útvarpi hérlendis. Ég sá reynd-
ar þátt með honum í sjónvarpi
einu sinni og get með sanni
sagt að meiri fjörkálf hef ég
ekki séð á sviði. Það er alltaf
verið að tala um hvað Mick
Jagger er mikið á ferðinni, en
hann hefur nú bara einn hljóð-
nema að bera. Gallagher ber
hinsvegar níðþungan gítar og
djöflast eins um sviðið af
miklum eldmóð þrátt  fyrir
þyngslin.“

Jethro Tull:Jethro Tull:Jethro Tull:Jethro Tull:Jethro Tull:
 „This was“ „This was“ „This was“ „This was“ „This was“

Jethro Tull, eða „töllarnir“
eins og þeir eru yfirleitt nefnd-
ir, eru feiknar skemmtilegir
og flinkir spilarar. Þegar ég er

beðinn um að skilgreina tón-
list þeirra nefni ég yfirleitt
rokk, blús og þjóðlagafíling
í sömu andrá. Íslandsvinur-
inn og laxabóndinn Ian And-
erson, söngvari, þverflautu-
leikari og aðal lagasmiður
sveitarinnar, er þekktur fyrir
skemmtilega sviðsfram-
komu. Á fyrstu tónleikum
sveitarinnar stóð hann iðu-
lega á annari löppinni og
lék á flautuna í eldgömlum
frakkagarmi sem hefði án
efa sæmt sér vel á þjóð-
minjasafni. „This was“ er
ein af helstu plötu sveitar-
innar, ég hef ósjaldan rennt
henni undir nálina.

Janis Joplin:Janis Joplin:Janis Joplin:Janis Joplin:Janis Joplin:
„Cheap Thrills“:„Cheap Thrills“:„Cheap Thrills“:„Cheap Thrills“:„Cheap Thrills“:

Janis Joplin var frábær
söngkona sem varð því mið-
ur vímuefnum að bráð og
dó langt um aldur fram, að-
eins 27 ára gömul að mig
minnir. Ég heyrði þessa
plötu að henni allri. Hún er
einstaklega vel gerð og ráma
viskýröddin hennar Janis
gerir tónlistina sérstaklega
töfrandi og skemmtilega. Á
Cheap Thrills, sem kom út
árið 1968, er að finna flest
þekktustu lög hennar, perlur
á borð við „Piece of my
heart“ og „Summertime“,
eitthvað sem allir ættu að
kannast við.

Gram Parsons,Gram Parsons,Gram Parsons,Gram Parsons,Gram Parsons,
„Grievous angel“:„Grievous angel“:„Grievous angel“:„Grievous angel“:„Grievous angel“:

„Þessi plata er ein af bestu
countryplötum sem til eru.
Emmylou Harris syngur
með Parsons á þessari plötu
og gerir það óaðfinnanlega;
söngurinn er alveg frábær
og raddir þeirra gætu ekki
passað betur saman. Ekki
spillir fyrir að Parsons hafði
sér til aðstoðar nokkra af
bestu country tónlistar-
mönnum þess tíma, það má
segja að allt leggist á eitt til
að gera plötuna sem besta.

Parsons byrjaði fljótlega
að poppa countrytónlistina
upp og notaði mikið af raf-
magnshljóðfærum. Stálgít-
arinn var einnig áberandi í
tónlist hans, en það er rosa-
lega skemmtilegt hljóðfæri.
Af frægum lögum á þessari
plötu má nefna “Love
hurts”, Hearts on fire og In
my hour of darkness. Gram
Parsons lifði hratt og stutt.“

PlöturnarPlöturnarPlöturnarPlöturnarPlöturnar
sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!

Kristinn Pétur Njálsson, bílstjóri

Kristinn Pétur Njálsson,
bílstjóri og rokkari, bætist

nú í ört stækkandi hóp
tónlistaráhugamanna sem
hafa opnað plötusafnið og

leyft lesendum Bæjarins
besta að fræða sig á því

hvaða tíu plötur þeir telja
hafa haft hvað mest áhrif á

sig gegnum tíðina (og
ganga sumir það langt að
segja einstaka stykki hafa

breytt lífi sínu til fram-
búðar). Það var Stónsarinn
Guðmundur Níelsson sem
skoraði á Kristinn að bera
plötusafnið fyrir almenn-

ingi og mun sú áskorun
sprottun upp frá miklum
deilum sem þeir félagar

áttu á árum áður um ágæti
rokksveitarinnar Jethro

Tull, en þeir félagar eru á
svipuðu reki og aðhyllast
báðir tónlistarstefnu sem
oft er kölluð „hipparokk“
eða „bárujárnsmúsík“. Ég
skora á gítarsnillinginn og

tónlistaráhugamanninn
Jón Hallfreð Engilbertsson

að svipta næst hulunni af
plötusafni sínu. Hann

hefur vasast í rokkinu í

árafjöld og ætti því ekki að
vera erfitt fyrir hann að
finna eins og tíu áhrifa-

miklar plötur!

Trúbrot: „Lifun“Trúbrot: „Lifun“Trúbrot: „Lifun“Trúbrot: „Lifun“Trúbrot: „Lifun“
„Trúbrot var mesta súper-

grúbba Íslendinga fyrr og síð-
ar. Þar sameinuðust bestu
popparar landsins um að gera
bestu íslensku plötu fyrr og
síðar. Þetta er ekkert annað en
argasta þungarokk og það fell-
ur mér vel! Snillingarnir í
bandinu voru þeir Rúnar Júl,
Gunni Þórðar, Maggi Kjart-
ans, Gunnar Jökull, sem síðar
gerði garðinn frægan með
“bílnum sínum”, en er því
miður látinn, og Kalli Sig-
hvats, en eftir að hann lést á
níunda áratugnum voru haldir

veglegir minningartónleikar
tileinkaðir honum.“

Santana, „Abraxas“:Santana, „Abraxas“:Santana, „Abraxas“:Santana, „Abraxas“:Santana, „Abraxas“:
„Þetta er önnur plata San-

tana og jafnframt önnur platan
sem ég eignaðist á ævinni.
Þarna er tær snilld á ferð. Abr-
axas inniheldur t.d. lögin
„Black magic woman“ og
„Samba pa ti“ og með henni
kom nýr hljómur í tónlistina;
Suður-ameríku rokk, sem
sumir vilja kalla RúmbaRokk
eða Sýrurokk. Santana hefur
lengi verið einn af mínum
uppáhalds spilurum og mun
sjálfsagt halda þeim sessi um
ókomna tíð.“
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Leitað samstarfsaðila um rekstur háskólaseturs á ÍsafirðiLeitað samstarfsaðila um rekstur háskólaseturs á ÍsafirðiLeitað samstarfsaðila um rekstur háskólaseturs á ÍsafirðiLeitað samstarfsaðila um rekstur háskólaseturs á ÍsafirðiLeitað samstarfsaðila um rekstur háskólaseturs á Ísafirði

Háskólinn leggur fram fjár-Háskólinn leggur fram fjár-Háskólinn leggur fram fjár-Háskólinn leggur fram fjár-Háskólinn leggur fram fjár-
magn til að stýra setrinumagn til að stýra setrinumagn til að stýra setrinumagn til að stýra setrinumagn til að stýra setrinu

Háskóli Íslands mun leita
eftir samstarfsaðilum við
rekstur háskólaseturs á Ísa-
firði. Þetta er niðurstaða
fundar sem Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar átti fyrir stuttu með
Páli Skúlasyni háskólarekt-
or. Þarna verður um að ræða
fyrirtæki og stofnanir sem
þurfa að vinna að rannsókn-
arverkefnum. Fundurinn var
haldinn að ósk rektors til að
ræða möguleika á sam-

starfsverkefni um setur Há-
skóla Íslands á Ísafirði.

Með rektor á fundinum
voru Margrét S. Björnsdóttir,
framkvæmdastjóri samskipta-
og þróunarsviðs Háskóla Ís-
lands, Rögnvaldur Ólafsson,
dósent við raunvísindadeild,
og dr. Torfi H. Tulinius, pró-
fessor við heimspekideild.
Meðal annars komu fram hug-
myndir um að leita samstarfs
við Veðurstofu Íslands og
Vegagerðina en þessar tvær

stofnanir eru í samstarfi við
HÍ í Nýheimum á Höfn í
Hornafirði. Þá voru nefndir
til sögunnar margir fleiri hugs-
anlegir samstarfsaðilar.

Háskóli Íslands mun leggja
fram fjármagn til að ráða
starfsmann til að stýra há-
skólasetrinu og verður vænt-
anlega fáanlegt fjármagn til
ráðningar í þrjú ár. Síðan mun
ráðast af samstarfsverkefnum
hvernig gengur með starfið
áfram.

Ákveðið var að hittast að
nýju alveg á næstunni með
frekari upplýsingar um sam-
starfsaðila og verkefni.
Undirbúningur þessa máls
hefur staðið nokkurn tíma
en Halldór Halldórsson átti
fyrst fund með rektor Há-
skóla Íslands fyrir einum
fimm árum til að kynna hug-
mynd að háskólasetri í
tengslum við stofnun Þró-
unarseturs Vestfjarða.

Undirbúningur að viða-
miklu rannsóknaverkefni um
Vestfirði á miðöldum stendur
nú yfir og verður það sam-
vinnuverkefni margra aðila.
„Segja má að málið sé komið
af hugmyndastiginu“, segir dr.
Torfi H. Tulinius, prófessor
við Háskóla Íslands, sem
vinnur að undirbúningi fyrir
hönd Miðaldastofu, sem er
rannsóknastofa á vegum Hug-
vísindastofnunar Háskóla Ís-
lands, ásamt Adolf Friðriks-
syni fornleifafræðingi fyrir
hönd Fornleifastofnunar og
Jóni Viðari Sigurðssyni, for-
stöðumanni Miðaldamið-
stöðvar Oslóarháskóla.

„Við höfum verið að ræða
þessar hugmyndir og leita eftir
samstarfi við heimafólk, eink-
um Jón Sigurpálsson og hans
fólk á Byggðasafni Vestfjarða
og Aðalstein Óskarsson og
fleiri hjá Atvinnuþróunarfé-
lagi Vestfjarða. Einnig höfum
við hitt nokkra af þingmönn-
um Vestfirðinga vegna þessa
máls. Við höfum hvarvetna
fundið mikinn vilja til að
hleypa þessu af stokkunum
og nú er verið að huga að
skipulagi og fjármögnun.“

Verkefnið mun bera heitið
Vestfirðir á miðöldum.

„Við teljum að Vestfirðir
séu mjög merkilegt landsvæði
í Íslandssögunni almennt en
þó sérstaklega á miðöldum og
eftir mjög miklu sé þar að
slægjast. Við viljum stefna
saman eins mörgum fræði-
mönnum á eins mörgum
fræðasviðum og hægt er til að
draga upp sem allra gleggsta
mynd af sögu þessa svæðis
frá landnámi og fram yfir lok
miðalda eða allt fram á 17.
eða 18. öld“, segir dr. Torfi.

„Fyrir fræðimenn eru Vest-
firðir ákaflega áhugavert við-
fangsefni, bæði vegna þess
að þar er mjög margt ókannað
en umfram allt vegna þess að
til eru svo miklar og margvís-
lega heimildir um mannlíf og
samfélag á Vestfjörðum á
þessu tímaskeiði. Þetta gefur
Vestfjörðum ákveðna sér-
stöðu, ekki aðeins í sögu Ís-
lands heldur einnig í evrópskri
sögu.“

Aðspurður segir dr. Torfi að
hugmyndin að þessu verkefni
hafi kviknað hjá sér. „Svo
þegar ég fór að ræða þetta
kom í ljós að viðlíka hugmynd

var einnig til hjá öðrum, meðal
annars hjá Jóni Viðari, sem
hafði svipaða hluti á prjónun-
um sjálfur.“

Dr. Torfi segir margt á döf-
inni varðandi verkefnið sem
þó sé ótímabært að ræða nánar

að svo komnu. „Við Adolf
ætlum að koma vestur síðustu
helgina í september og ræða
frekar við væntanlega sam-
starfsaðila“, segir hann og tel-
ur mega vænta frekari tíðinda
af þessu máli á næstu vikum.

„Vestfirðir eru mjög„Vestfirðir eru mjög„Vestfirðir eru mjög„Vestfirðir eru mjög„Vestfirðir eru mjög
merkilegt landsvæði“merkilegt landsvæði“merkilegt landsvæði“merkilegt landsvæði“merkilegt landsvæði“

Rannsóknaverkefnið „Vestfirðir á miðöldum“ að komast á rekspölRannsóknaverkefnið „Vestfirðir á miðöldum“ að komast á rekspölRannsóknaverkefnið „Vestfirðir á miðöldum“ að komast á rekspölRannsóknaverkefnið „Vestfirðir á miðöldum“ að komast á rekspölRannsóknaverkefnið „Vestfirðir á miðöldum“ að komast á rekspöl

Erlingur Sigtryggsson dómstjóri Héraðsdóms Vestfjarða flytur ávarp við opnunina. Lengst til hægri er Sólveig Pétursdóttir
dómsmálaráðherra.

Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Fjárhagsramm-Fjárhagsramm-Fjárhagsramm-Fjárhagsramm-Fjárhagsramm-
inn vegna hús-inn vegna hús-inn vegna hús-inn vegna hús-inn vegna hús-
næðisins héltnæðisins héltnæðisins héltnæðisins héltnæðisins hélt

„Þetta er bylting hvað
aðstöðuna varðar“, segir

Erlingur Sigtryggsson
dómstjóri Héraðsdóms
Vestfjarða um hið nýja

húsnæði dómsins í stór-
hýsinu Neista sem nýrisið
er á Ísafirði. Frá stofnun
dómsins árið 1992 og til

skamms tíma var hann til
húsa í þröngum og óhent-

ugum vistarverum í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísa-

firði. Dómurinn hefur
starfað í hinum nýju

húsakynnum í nokkrar
vikur en á fimmtudag í
síðustu viku var haldin

móttaka þar sem formleg
opnun fór fram að við-

stöddum nokkrum fjölda
gesta.  Sólveig Pétursdóttir

dómsmálaráðherra kom
vestur af þessu tilefni

ásamt ráðuneytisstjóra. Þá
notaði Dómstólaráð þetta
tækifæri til að heimsækja
embættið og hélt fund um
morguninn í hinum nýju

húsakynnum þess. „Ég er
mjög ánægður með þessi

nýju húsakynni enda hafa
byggingameistararnir og

þeirra menn lagt sig fram
um að gera allt sem best

úr garði. Síðan má nefna
það sem ef til vill sætir

tíðindum, að fjárveitingin
vegna nýja húsnæðisins
dugði og ekki var farið

fram úr þeim ramma sem
okkur var settur“, segir
Erlingur Sigtryggsson.

Meðal gesta við móttök-
una í Héraðsdómi Vest-
fjarða voru allir sýslu-

mennirnir fjórir á Vest-
fjörðum, fulltrúar sýslu-
mannsins á Ísafirði, lög-

menn, þingmenn Vest-
firðinga, sveitarstjórnar-

menn og síðast en ekki síst
byggingameistarar hússins

og þeirra menn. Ekki var
klippt á borða eða neitt
slíkt af þessu tilefni en

ávörp fluttu Sólveig
Pétursdóttir dómsmála-

ráðherra, Sigurður Tómas
Magnússon, formaður

Dómstólaráðs, þingmenn-
irnir Einar K. Guðfinns-
son og Karl V. Matthías-

son, Halldór Halldórsson

bæjarstjóri á Ísafirði og
Jónas Guðmundsson

sýslumaður, formaður Fé-
lags lögfræðinga á Vest-
fjörðum. Fleiri myndir

birtast á bb.is.

Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður, Jónas Guð-
mundsson, sýslumaður, Ingi Þór Ágústsson, bæjarfulltrúi
og Björn Jóhannesson, lögmaður.

Fjölmenni var við vígsluathöfnina.

Þingmennirnir Karl V. Matthíasson og Einar Kristinn Guð-
finnsson voru á meðal viðstaddra.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar flutti
ávarp við opnunina.
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„Ég verð aldrei Hvergerðingur“„Ég verð aldrei Hvergerðingur“„Ég verð aldrei Hvergerðingur“„Ég verð aldrei Hvergerðingur“„Ég verð aldrei Hvergerðingur“
– segir Bragi Einarsson frá Ísafirði, betur þekktur sem Bragi í Eden

Eden í Hveragerði er staður sem nánast hvert
mannsbarn á Íslandi þekkir. Eden er staður sem er

engum öðrum líkur, fastur viðkomustaður ferðamanna
og fastur punktur í tilverunni í marga áratugi. Manni
finnst eiginlega eins og Eden hafi alltaf verið þarna.

Svo er að vísu ekki. Eden á sér upphaf eins og allt
annað. Upphafsmaðurinn heitir Bragi Einarsson,

Bragi í Eden. Hann er þó ekki Hvergerðingur. Ekki
nóg með það: Að eigin sögn verður hann aldrei

Hvergerðingur. Hann er Ísfirðingur og verður aldrei
neitt annað. Eden er margbrotinn staður. Eden er
gróðrarstöð, Eden er minjagripaverslun, Eden er

kaffihús. Eiginlega eins konar gangstéttarkaffihús þótt
innan dyra sé. Þar er stöðugur straumur af fólki í gegn

eins og á gangstétt í verslunargötu erlendis en sumir
sitja við borð og njóta veitinga. Af þeim stöðum
hérlendis þar sem komið er við með alla erlenda
ferðamenn er Eden líklega sá eini sem varð til úr
engu. Aðrir staðir sem útlendingar í rútuferðum

heimsækja eru annars eðlis. Gullfoss og Geysir eru
náttúrufyrirbæri. Líka Mývatn. Bláa lónið er eins

konar náttúrufyrirbæri. Þingvellir eru í senn náttúru-
fyrirbæri og helgasti sögustaður þjóðarinnar frá fornu
fari. Eden varð hins vegar til úr engu en er samt fastur

og sjálfsagður viðkomustaður þegar farið er með
útlenda ferðamenn í rútum að Gullfossi og Geysi. Yfir

sumarið koma þar iðulega milli 25 og 30 rútur með
útlendinga yfir daginn. Eden er sá staður hérlendis þar
sem langflest póstkort eru seld. Mörg hundruð þúsund
á hverju ári.  Þar að auki er Eden skáldastaður eins og
raunar Hveragerði sjálft hefur löngum verið. Þar sitja

gjarnan skáld og rithöfundar og gáfumenn og leysa
lífsgátuna yfir kaffibolla. Menn á borð við Gunnar

Dal, svo einhver sé nefndur af þeim sem nú lifa. Af
þeim sem gengnir eru mætti kannski nefna Indriða G.

Þorsteinsson.

Bragi Einarsson í Eden er
fæddur á Ísafirði árið 1929 og
því kominn nokkuð yfir sjö-
tugt. Hann er kvikur í hreyf-
ingum og áhugasamur í fasi
og ennþá vinnur hann í Eden
sjö daga vikunnar. Hann byrj-
aði að rækta gulrætur á þess-
um stað. Eiginlega byrjaði
þetta allt á einni gulrót. Bragi
líkir sjálfum sér við asnann
sem eltir gulrótina.

„Ég er mjög sáttur við að
hafa elt gulrótina. Ég hef lifað
farsælu lífi. Ég hef alltaf haft
gaman af því sem ég hef verið
að gera. Mér þykir ennþá
mjög gaman að fara í vinnuna.
Engir tveir dagar eru eins, ég
hitti nýtt og nýtt fólk á hverj-
um degi. Þetta er mjög fjöl-
breytt líf. Inn á milli eru uppá-
komur og vandræði sem þarf
að leysa úr eins og gengur en
alltaf hefur þetta sloppið og
alltaf eitthvað til að hafa gam-
an af“, segir hann.

29-árgangurinn29-árgangurinn29-árgangurinn29-árgangurinn29-árgangurinn
á Ísafirði sterkurá Ísafirði sterkurá Ísafirði sterkurá Ísafirði sterkurá Ísafirði sterkur

Við sitjum yfir kaffibolla í
Eden, leysum að vísu ekki
lífsgátuna í þetta skiptið, en
sitjum við borð úti á gang-
stéttinni þótt innan dyra sé,
og kliðurinn frá fólkinu er eins
og í fuglabjargi. Bragi rifjar
upp æskudagana á Ísafirði,
sjálfsbjargarviðleitnina og

baslið á ungum aldri, upphafið
á Eden í Hveragerði og þróun
staðarins fram á þennan dag.

Hann segir að 29-árgang-
urinn á Ísafirði hafi verið
sterkur árgangur, líkt og sagt
er um síldina eða þorskinn.
„Við höldum mjög vel hópinn,
krakkarnir frá skólaárunum
heima. Lengi vel hittumst við
oftast á fimm ára fresti, alveg
frá því nítján hundruð fimmtíu
og eitthvað, eða þangað til
við uppgötvuðum fyrir tíu ár-
um eða svo að við ættum ekki
svo mörg fimm ár eftir. Þá
byrjuðum við að fara eitthvað
saman á tveggja ára fresti.
Síðast í vor tókum við þannig
tveggja daga rispu og vorum
eitthvað yfir þrjátíu saman.“

Ekki eru mörg barnanna úr
þessum árgangi ennþá búsett
á Ísafirði. „Nei, ætli það séu
ekki fimm eftir heima eða þar
um bil“, segir Bragi og nefnir
Gulla Jónasar, Konna Jakk,
Erling Sörensen, Guðnýju
Hartmann hans Villa Valla og
Sjöfn á Skattstofunni. „Það er
mikið krydd í tilveruna þegar
þessi samstæði hópur hittist.
Í þessum árgangi er einn af
Arngrímsbræðrum á Ísafirði,
Kristján Arngrímsson sem
lengi var Íslandsgæd eins og
við kölluðum hann, einn af
fyrstu leiðsögumönnum er-
lendra ferðamanna hérlendis
og margfróður eins og hann á

kyn til. Í þrjátíu ár kom hann
hér í Eden með túrista að heita
má hvern einasta dag yfir
sumarið. Hann er alltaf leið-
sögumaður í ferðunum hjá
okkur.“

BlesspartíBlesspartíBlesspartíBlesspartíBlesspartí
fyrir sólinafyrir sólinafyrir sólinafyrir sólinafyrir sólina

Sólkveðjuhátíðir Ísfirðinga-
félagsins hafa verið haldnar í
Eden um árabil. Sá siður var
tekinn upp í formannstíð Ein-
ars S. Einarssonar (Einars í
Visa, eins og hann hefur jafn-
an verið kallaður) en þeir
Bragi eru bræður. „Seinni
hlutann í janúar er því fagnað
að sólin lætur aftur sjá sig á
Ísafirði eftir vetrarhléið en við
Einar fundum upp á því í sam-
einingu hvort ekki væri rétt
að hafa blesspartí fyrir hana
líka“, segir Bragi. „Síðan hef-
ur sólkveðjuhátíðin verið
haldin hér á sunnudegi yfirleitt
síðustu dagana í september
og jafnan verið fjölmenn.

Fólki finnst þetta góð sam-
koma, ekki síst vegna þess að
hér er bara ein stutt ræða undir
kaffidrykkju. Sumir fá sér bara
molakaffi en aðrir fá sér tertur
eða brauð með. Síðan er tím-
inn bara notaður til að spjalla
og fólk færir sig milli borða
til að rabba við kunningjana.
Að stórum hluta er þetta eldri

kynslóðin en samt blandast
inn í þetta líka töluvert af
yngra fólki sem heldur þessu
vonandi gangandi. Já, þetta
eru ágætar samkomur.“

Fjarðarstrætið varFjarðarstrætið varFjarðarstrætið varFjarðarstrætið varFjarðarstrætið var
ein útgerðarstöðein útgerðarstöðein útgerðarstöðein útgerðarstöðein útgerðarstöð

Faðir Braga var Einar Krist-
ján Þorbergsson, sjómaður og
síðar afgreiðslumaður á Ísa-
firði, fæddur 1891, dáinn
1985. Einar var úr Inn-Djúpi
og var lengst af við sjómenn-
sku og útgerð eða þangað til
laust eftir 1950 þegar hann
seldi útgerðina og fór að vinna
hjá Kaupfélagi Ísfirðinga.
Kona Einars og móðir Braga
var Sigríður Valdimarsdóttir,
fædd 1899, dáin 1965. Hún
var ættuð úr Súgandafirði,
bæði frá Norðureyri og Botni.

„Faðir minn var í æsku
minni með trillu á kambinum
við Fjarðarstrætið. Hún var
tekin upp á kamb í októberlok
og sett niður aftur seint í mars
eins og almennt var gert.
Fjarðarstrætið var að heita má
allt ein útgerðarstöð eða ver-
stöð fyrir trillur á þessum ár-
um. Það var ekki mikla at-
vinnu að hafa á Ísafirði þá til
að sjá fjölskyldu farborða en
útgerðin gaf nokkuð í aðra
hönd. Það var þó auðvitað
undir tíðinni komið og fisk-
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„„„„„Sagan af gömluSagan af gömluSagan af gömluSagan af gömluSagan af gömlu
góðu dögunum ...“góðu dögunum ...“góðu dögunum ...“góðu dögunum ...“góðu dögunum ...“

Sagan byrjar seinnipart dags í
október 1951. Ég var á leið upp stiga

Menntaskólans við Lækjargötu í
Reykjavík. Ég átti erindi við rektor.
Pálmi Hannesson opnaði fyrir mér

þegar ég barði að dyrum. Hann var
mikill á velli, virðulegur og bar með

sér fas hins menntaða manns. Ég var
feiminn, óframfærinn og uppburð-

arlítill en stundi þó upp erindinu. Ég
vildi taka á leigu garðyrkjustöðina í

Reykjakoti. Pálmi hafði með hana
að gera vegna þess að skólinn átti

þar ítök og þar var Skólaselið. Það
var rétt eins og Pálmi hefði átt von á

mér. Eftir að hafa spurt um ætt og
uppruna og sitthvað fleira kallaði
hann á Viktoríu ritara sinn og las
henni fyrir uppkast að samningi.

Þetta gekk hratt fyrir sig, ég átti að
taka við þann 1. janúar. Skólinn tók

að sér að greiða fyrir efni til við-
gerða. Ég átti að leggja fram vinnu

við viðhald og greiða sanngjarna
leigu. Allt var klappað og klárt á um

það bil klukkutíma.
Næstu vikur liðu hratt. Þegar kom
fram í desember ákvað ég að halda

jól heima hjá fólkinu mínu á Ísa-
firði. Ég fór vestur með Esjunni

seint á degi þann 22. desember og
náði heim fyrir skötu.

Í byrjun janúar er ég kominn upp
í Reykjakot með sæng mína í poka
og fatnað í tösku. Ég flutti inn í Sel
menntaskólans, austasta herbergið

hægra megin uppi. Þar var vistin
daufleg, kvöldin löng og myrkrið

svart. Vindar himinsins sungu þar
sína döpru söngva við hvern glugga.

Fyrsta nóttin var ekki uppörvandi.
Það gerði mikið óveður sem stóð

fram á morgun. Þegar birti af degi
sá ég að gróðurhúsin voru næstum í
rúst, yfir þrjú hundruð rúður voru
brotnar. Næstu daga og vikur eftir

þessa erfiðu byrjun gerði ég ekki
annað en að gera við gróðurhúsin.
Það tók langan tíma að loka þeim

aftur því flesta daga voru hörð
veður. Hver dagur var hólmganga
við óblíð náttúruöfl, vígvöllur, því

oft sá á mér. Ég var gegnkaldur og
hálf frosinn alla daga. Janúar leið og
meirihluti febrúar. Þá fyrst var hægt

að fara að undirbúa húsin undir
ræktun. En nú fór að syrta í álinn á

öðrum vettvangi. Þeir litlu peningar
sem áttu að duga mér fram á græn

grös voru að ganga upp. Ég sá fram
á að jafnvel með ýtrustu sparsemi
yrði lítið í matinn og hætt við hor-

felli í dalnum. En það voru líka
ljósir punktar. Pálmi lánaði mér

sumarbústaðinn sinn svo nú gat ég
flutt úr Selinu. Í þessum nýju vistar-
verum var hlýtt og notalegt eins og á

litlu heimili. Þeim dögum sem nú
fóru í hönd er erfitt að lýsa.

Allan marsmánuð og hluta af apríl
var nánast ekkert að setja í pottinn.
Stundum lagðist mér þó eitthvað til.

Einn daginn átti ég smáaura í
vasanum og fór í bakaríið til Georgs

að kaupa brauð. Meðan ég var að

versla við hann sá ég hann taka til
nokkur gömul brauð sem hann

sagðist ætla að henda. Ég spurði
hvort ég mætti ekki gefa þau svöng-
um hrafni. Það var auðsótt. Það fór

þó þannig að ég deildi þeim með
krumma. Stundum átti ég leið niður í
Hveragerði, þá kom ég við á Hótelinu
hjá Eiríki. Meðan Sigga tók til á disk

handa mér reif ég mig upp í há-
stemmdar umræður við hann um

pólitík eða annað sem efst var á
baugi. Þau vissu að það var þröngt í

búi og voru mér góðir vinir og hjálp-
arhellur. Samt fór það svo, að smátt

og smátt fór fæðuskortur að hafa sín
alvarlegu áhrif. Það byrjaði með

svefntruflunum og erfiðum draum-
um. Ég sat stórar veislur hverja nótt.

Þar svignuðu borð undan mat, stór-
steikum og feitu hangikjöti. Að

deginum var ég friðlaus og óeirinn.
Það fylgdi mér tærandi hungurtilfinn-

ing hvert fótmál. Hver einasta sella
líkamans hrópaði á næringu. Fljót-

lega fór að bera á vannæringu í
sálartetrinu líka. Á nokkrum augna-
blikum sveiflaðist ég neðan úr niður-

drepandi hyldýpis svartsýni upp í
sólfagra draumaheima. Þannig liðu

dagarnir einn af öðrum án þess ég
vissi hvað næsti dagur bæri í skauti

sínu. Það leið fram að páskum. Síðla
dags á miðvikudegi í dymbilviku er ég

í kaupfélaginu og ætla að kaupa
lítilræði til helgarinar. Þegar til á að

taka eru vasarnir tómir. Það var ekki
allt á hreinu hjá mér lengur. Þegar ég

hélt heimleiðis var ekki hátt á mér
risið. Ég var dapur og vonsvikinn, fór

aðeins fetið og horfði til jarðar. Nú
var þetta búið, öll sund voru lokuð.

Ég vissi ekki hvað nú tæki við og var
algjörlega ráðvilltur. En þegar ég var

í þessari vonlausu þrautagöngu
kominn upp á móts við Friðarstaði

skeði undrið mikla. Hvað var nú
þetta? Var þetta hjálp að handan?

hugsaði ég. Rétt framundan á veginu
djúpt niðri í harðfrosnum polli lá

þessi fallegi fimmkrónaseðilli. Þetta
var eins og himneskt ljós á veginum,

líkt og þegar Páll postuli sá ljósið á
veginum á leið sinni til Damaskus

forðum. Ég stökk að pollinum eins og
svangur refur á rjúpu, lagðist á fjóra

fætur og fór að höggva í svellið með
vasahnífnum. Meðan ég hamaðist við
að ná þessum dýrmæta fjársjóði upp

úr svellinu flugu ótal hugsanir í gegn-
um kollinn á mér. Var veröldin að

leggja fyrir mig próf? Var verið að
reyna í mér þolrifin? Eða var aðeins

verið að opna á mér augun fyrir
ákveðnum staðreyndum lífsins? Allt í
einu var eins og svarinu væri hvíslað

að mér: Maður má aldrei láta hug-
fallast, aldrei að örvænta, aldrei að
gefast upp. Forsjónin leggur manni

alltaf lið. Þegar ein leið lokast opnast
manni alltaf aðrar dyr. Það tók mig

um fjórðung stundar að ná seðlinum
upp úr svellinu. Strax og ég hafði
hann í höndunum hraðaði ég mér

aftur niður í Hveragerði.

gengd. Sum árin gekk vel og
önnur miður eins og hefur allt-
af verið í fiskinum.“

Fjölskyldan var stór og
Bragi fjórði í röðinni af átta
systkinum. „Valdimar er elst-
ur. Hann var lengi stýrimaður
og skipstjóri á togurum. Síðan
keypti hann sér bát sem hann
gerði lengi út frá Reykjavík
og reyndar víðar. Þegar hann
var fimmtugur ákvað hann að
hætta útgerð og fara í land.
Hann fékk þá vinnu hjá Út-
vegsbankanum og vann þar
svo lengi sem hann var starf-
andi, einkum við tjónamat á
skipum sem þurfti að úrelda.
Næstelst er systir sem heitir
Camilla (Anna Camilla),
móðir Einars Kárasonar rit-
höfundar. Þriðji í röðinni var
Salvar, sem dó fyrir aldur
fram, og síðan kom röðin að
mér. Næst koma þrjár systur,
töluvert yngri en ég, og loks
er litli bróðir, Einar S. Það er
mikil orka í þeim manni“, seg-
ir Bragi.

Var Steinn SteinarrVar Steinn SteinarrVar Steinn SteinarrVar Steinn SteinarrVar Steinn Steinarr
hálfbróðir Bragahálfbróðir Bragahálfbróðir Bragahálfbróðir Bragahálfbróðir Braga

Einarssonar?Einarssonar?Einarssonar?Einarssonar?Einarssonar?

Og hver veit nema systkinin
hafi verið ennþá fleiri þótt
þess sé ekki getið í kirkju-
bókum? Hver veit nema Einar
faðir þeirra hafi vel innan við
tvítugt getið son sem síðar
varð eitt af höfuðskáldum
þjóðarinnar? Bragi segir að
Steinn Steinarr, sem fæddist
að Laugalandi við Djúp árið
1908 og réttu nafni hét Aðal-
steinn Kristmundsson, þótt
hann hafi væntanlega ekki
verið Kristmundsson í raun,
hafi alla tíð verið eitt af hans
uppáhaldsskáldum. Svo gerð-
ist það um síðustu jól, þegar
Bragi var að lesa síðasta kafl-
ann í síðara bindinu af ævi-
sögu Steins, að hann hrökk
allverulega við. Þar er á einum
stað verið að fjalla um hugs-
anlegt faðerni Steins og tveir
menn tilnefndir sem til greina
gætu komið. Kristmundur
sem skráður er faðir Steins og
var eiginmaður móður hans
er ekki talinn koma til greina,
þar sem hann var í öðrum
landshluta á þeim tíma þegar
getnaðurinn átti sér stað. Ann-
ar þeirra manna sem í þessu
efni eru tilnefndir í bókinni er
Einar Kristján Þorbergsson,
faðir Braga.

„Mér brá heldur betur við
þar sem ég var að lesa þetta í
rúminu. Mér hafði aldrei kom-
ið sá möguleiki til hugar að
Steinn Steinarr gæti verið
hálfbróðir minn. En að sjálf-
sögðu getur það líka verið
hinn maðurinn. Það veit eng-
inn og Steinn vissi það ekki
sjálfur. Sumir héldu því fram
að Stefán frá Hvítadal væri
faðir hans“, segir Bragi.

SérkennilegurSérkennilegurSérkennilegurSérkennilegurSérkennilegur
hæfileiki Arngrímshæfileiki Arngrímshæfileiki Arngrímshæfileiki Arngrímshæfileiki Arngríms

Fr. BjarnasonarFr. BjarnasonarFr. BjarnasonarFr. BjarnasonarFr. Bjarnasonar

„Ég var jafnan sendur í sveit
sem krakki og fram yfir ferm-
ingu, norður í Aðalvík og inn
í Álftafjörð og í Önundarfjörð.
Svo fór ég að vinna á sumrin

í bókabúðinni hjá Jónasi Tóm-
assyni og var þar talsvert við-
loðandi þangað ég ákvað að
drífa mig í annað. Jónas átti
prentsmiðju á Ísafirði (Prent-
stofan Ísrún). Hann vildi endi-
lega gera mig að prentara og
margbauð mér að fara í prent-
smiðjuna.

Þá var Arngrímur Fr.
Bjarnason ritstjóri Vestur-
lands, blaðs sjálfstæðis-
manna. Mér er það minnis-
stætt hvað sá maður hlaut að
vera með kláran koll. Þá var
textasetning í prentsmiðjunni
með þeim hætti að letrinu var
raðað öfugt ofan í stokk, hverj-
um bókstaf fyrir sig. Ég man
að Arngrímur gekk um prent-
salinn með stokkinn í hend-
inni og var að raða í hann
letrinu þó að hann væri að
tala við fólk á meðan. Hann
var ekki með neitt skrifað
heldur samdi hann textann um
leið og hann raðaði stöfunum
í stokkinn.“ Bragi getur sér
þess til að Arngrímur hafi ef
til vill notað einn hluta heilans
til að tala við fólk á meðan
aðrir hlutar voru að semja
greinar og sjá um að raða letr-
inu í stokkinn. „Þetta er mjög
eftirminnilegt – kannski eitt-
hvað verðugt fyrir Kára Stef-
ánsson að rannsaka!“

GarðyrkjunámGarðyrkjunámGarðyrkjunámGarðyrkjunámGarðyrkjunám
og garðyrkjustörfog garðyrkjustörfog garðyrkjustörfog garðyrkjustörfog garðyrkjustörf

í Hveragerðií Hveragerðií Hveragerðií Hveragerðií Hveragerði
Einhvern veginn kom aldrei

annað til greina hjá Braga
Einarssyni en að fara í blóma-
rækt, og hann lét verða af því
þegar hann var sextán ára. Á
Ísafirði var þá kona sem hafði
starfað í gróðurhúsi í Biskups-
tungunum. „Hún skrifaði fyrir
mig bréf og síðan fór ég þang-
að vorið 1946 til að kynna
mér hvernig það væri að vinna
í gróðurhúsi. Þar var ég þetta
sumar og líka það næsta á
eftir en fór svo í Garðyrkju-
skólann hér í Hveragerði vorið
1948. Ég gat ekki hugsað mér
að vinna við neitt annað en
blóm. Ég var í Garðyrkjuskól-
anum í tvö ár. Hann var þá
tveggja ára skóli, bæði sumar
og vetur, og þaðan útskrifaðist
ég á vordögum 1950. Þetta
var alveg bein braut.“

Eftir þetta fór Bragi í fyrstu
að vinna við skrúðgarðyrkju í
Reykjavík og var við þau störf
sumurin 1950 og 1951. „Á
þeim árum var þessi vinna
ekki nema fyrri hluta sumars
og var búin í júlí, svo að ég
varð að finna mér eitthvað
annað að gera. Veturinn 1952
tók ég á leigu garðyrkjustöð
hér austur í Reykjakoti ofan
við Hveragerði. Ég átti náttúr-
lega litla peninga og þetta var
allt af vanefnum gert. Pálmi
Hannesson, rektor Mennta-
skólans í Reykjavík, hafði um-
sjón með þessari garðyrkju-
stöð. Hann hafði tekið þetta
land á leigu fyrir sel Mennta-
skólans og leigði þessi hús út.
Ég var í Selinu í nokkrar vikur
framan af vetri. Það var dálítið
einmanaleg vist og draugaleg.
Maður þurfti að fara í myrkri
um allt þetta stóra hús því að
slökkvarar voru ekki nema á
einum stað. Þarna voru oft

veður vond og lét illa í húsinu.
Síðan leigði Pálmi mér sum-
arbústaðinn sinn, sem var
miklu betri vistarvera.“

Fávísi garðyrkju-Fávísi garðyrkju-Fávísi garðyrkju-Fávísi garðyrkju-Fávísi garðyrkju-
maðurinn ogmaðurinn ogmaðurinn ogmaðurinn ogmaðurinn og

forsjóninforsjóninforsjóninforsjóninforsjónin
Þess skal getið hér, að í

jólablaði Hvergerðings árið
2000 (Hvergerðingur er blað
sjálfstæðismanna í Hvera-
gerði og Bragi hefur verið rit-
stjóri þess og ábyrgðarmaður)
birtust skemmtilega skrifaðar
minningar hans frá þessum
frumbýlingstíma í Hveragerði
– „sagan af gömlu góðu dög-
unum sem voru ekki alltaf svo
góðir“, eins og segir í inn-
gangi. „Ekki síst er þetta saga
af því hvernig forsjónin leiddi
fávísan garðyrkjumann í
gegnum erfiðleika og gerði
hann hæfari í lífsbaráttunni“,
segir þar einnig. Fyrsti hluti
þessarar frásagnar birtist hér
til hliðar og lýsir kröppum
kjörum ungs manns að vestan
sem baslaði í ónýtu gróður-
húsi ofan við Hveragerði en
er nú hálfri öld síðar einn af
grónustu góðborgurum bæjar-
ins.

Já, þetta var innskot. Bragi
heldur áfram í spjalli okkar í
Eden í Hveragerði anno 2002.
„Þessi gömlu gróðurhús í
Reykjakoti voru hreinlega
búin og ekkert hægt að tjasla
upp á þau. Það fauk úr þeim
allt sem fokið gat í hverju
veðri og á haustdögum var
ákveðið að rífa þau. Ég sá að
mestu um það verk fyrir Pálma
en eftir það dreif ég mig suður
á Keflavíkurflugvöll. Þá var
enga vinnu að hafa annars
staðar og ekkert að gera í garð-
yrkjunni. Ég fór að keyra
trukka hjá Hamilton-fyrirtæk-
inu sem sá um að lengja flug-
brautirnar. Þetta gaf ágætlega
í aðra hönd. Á þeirra vegum
fór ég síðan norður í Aðalvík
sumarið 1954 en þá lá fyrir að
byggja radarstöð uppi á
Straumnesfjalli. Í Aðalvík
kannaðist ég vel við mig því
að þar hafði ég verið sem
krakki.“

Góðar tekjurGóðar tekjurGóðar tekjurGóðar tekjurGóðar tekjur
og Ameríkudvölog Ameríkudvölog Ameríkudvölog Ameríkudvölog Ameríkudvöl

„Þarna fengum við borgaða
sextán tíma á sólarhring og
ekki var hægt að eyða krónu,
þannig að þar eignaðist ég
talsverðan pening. Um haust-
ið fór ég síðan til Ameríku,
þar sem ég var búinn að ráða
mig í framhaldsnám í garð-
yrkju, og hafði þá með mér
dálítið af dollurum sem ég
hafði lagt fyrir. Þetta var ekki
eiginlegur skóli heldur vinnu-
staður þar sem ég gat jafn-
framt fengið leiðbeiningu í
ýmsu því sem ég vildi læra í
sambandi við blóm.“

Bragi starfaði hjá þessu fyr-
irtæki um tíma en fannst vinn-
an þar heldur einhliða þannig
að hann réð sig til annars fyr-
irtækis í New York og var þar
í ýmsum störfum. Meðal ann-
ars átti hann þess kost í starfi
sínu að ferðast víða um Band-
aríkin. En svo rann út sá tími
sem honum var heimilt að
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vera í Bandaríkjunum. Þá var
ekkert undanfæri og hann varð
að fara aftur heim til Íslands.

„Ég man að þegar ég fór
vestur um haf var farið með
DC-4 vél, eða Fjarka sem kall-
aður var. Þetta var á upphafs-
árum Loftleiða í Ameríkuflug-
inu. Við vorum fjórir farþeg-
arnir í þessari stóru vél, sem
okkur þótti þá, tók 44 farþega.
Ferðin vestur tók 14 tíma í
beinu flugi. Vegna þess að vél-
in var svona fáskipuð þurfti
ekki einu sinni að millilenda í
Gander á Nýfundnalandi.

Þegar ég kom aftur heim
var hins vegar hvert sæti í
flugvélinni troðið. Þá var Am-
eríkuævintýrið hjá Loftleiðum
byrjað fyrir alvöru. Þegar ég
kom heim ætlaði ég að fara
beint aftur til Ameríku enda
átti ég þar víst starf sem mig
langaði til að fara í. Á þessum
árum tók það hins vegar sinn
tíma að fá uppáskrifað leyfi í
sendiráðinu. Þetta var seint
um haustið 1956 og það dróst
fram yfir áramót að fá uppá-
skriftina.“

Aftur til HveragerðisAftur til HveragerðisAftur til HveragerðisAftur til HveragerðisAftur til Hveragerðis

„Á meðan ég beið kom til
mín maður úr Hveragerði og
vildi endilega leigja mér garð-
yrkjustöð hérna vestur í þorpi,
dálítið afskekkt miðað við
þjóðveginn, ekki langt þar frá
sem Kristmann Guðmunds-
son rithöfundur bjó. Ég sagði
manninum að ég væri á leið-
inni vestur um haf enda ætlaði
ég mér það, og hann fór því
bónleiður til búðar. En svo
kom hann aftur mánuði seinna
og sagði: Þú ert ekki farinn!

Hann var þá búinn að lækka
leiguna á stöðinni og ég hugs-
aði með mér hvort ég ætti
ekki bara að nota þetta tæki-
færi og vera eins og þrjá mán-
uði í Hveragerði. Ég var að
vinna hjá heildsölu í Reykja-
vík þennan tíma á meðan ég
beið eftir svari frá sendiráð-
inu.“

HugmyndirHugmyndirHugmyndirHugmyndirHugmyndir
frá Ameríkufrá Ameríkufrá Ameríkufrá Ameríkufrá Ameríku

Ekki kveðst Bragi hafa ætl-
að að setjast að vestra fyrir
fullt og allt. „Nei, en ég hugs-
aði mér að vera þar nokkur ár
í viðbót“, segir hann. Og Bragi
var þegar kominn með í koll-
inn hugmyndir að vestan til
að fara með heim til Íslands
og koma hér í framkvæmd
þegar þar að kæmi.

„Ég ferðaðist mikið og
keyrði mjög víða í Bandaríkj-
unum. Ég kom í um fjörutíu
ríki á þessum tíma og var bú-
inn að sjá að bísniss þrífst
best við þjóðvegi. Þeir eru líf-
æðar fyrir viðskiptin. Ég var
búinn að láta mér detta í hug
þegar ég var vestra að ég gæti
fundið mér einhvern góðan
stað í þjóðbraut á Íslandi og
sameinað þar blómasölu og
kaffisölu. Þessi hugmynd varð
því kannski ekki til bara í
hausnum á mér, heldur sá ég
hliðstæður við þetta í Banda-
ríkjunum. Að vísu ekki í þeim
dúr að sameina blómasölu og
kaffisölu heldur að bísnissinn
var við vegina.

Síðan lendi ég hérna austur

í Hveragerði í byrjun mars
1957 og ætlaði að vera þessa
þrjá mánuði. Til þess að hafa
eitthvað upp úr þessu gróður-
húsi tók ég þann kost að setja
í það gulrætur og selja þær
meðan þær voru í háu verði.
Þær þurftu ekki nema tvo og
hálfan til þrjá mánuði til að
spretta.ef þær voru innandyra
en það var orðið of seint að
setja niður tómata og gúrkur
eins og mikið var farið að
rækta þá í gróðurhúsum.“

Seldi uppsker-Seldi uppsker-Seldi uppsker-Seldi uppsker-Seldi uppsker-
una á staðnumuna á staðnumuna á staðnumuna á staðnumuna á staðnum

„Ég átti von á því að þurfa
að selja þessa uppskeru í
gegnum Sölufélag garðyrkju-
manna í Reykjavík en reyndin
varð dálítið önnur. Garður
Kristmanns Guðmundssonar
var þarna rétt hjá. Margir
komu að skoða garðinn og ég
lenti í því að selja stóran hluta
af uppskerunni til þeirra sem
áttu þarna leið. Og þá fékk ég
eins og danskurinn segir svo-
lítið „blod på tanden“: Ef ég
væri þarna yfir sumarið, þá
væri þetta kannski einmitt rétti
staðurinn fyrir það sem ég var
með í kollinum.“

Enn dróst að Bragi fengi
uppáskrift til að fara aftur til
Bandaríkjanna. „Ég margítr-
ekaði þetta en var sagt að það
gæti tekið hálft ár og jafnvel
eitt ár að fá leyfi til að fara
vestur. Ég var með innflytj-
endapappíra þó að ég ætlaði
ekki að setjast að í Bandaríkj-
unum til frambúðar. Vestra átti
ég vinafólk sem hafði skrifað
upp á pappírana og ábyrgst
mig. Á þessum árum tók mjög
langan tíma að fá þessa hluti í
gegn.“

Fékk góðan peningFékk góðan peningFékk góðan peningFékk góðan peningFékk góðan pening
fyrir drossíunafyrir drossíunafyrir drossíunafyrir drossíunafyrir drossíuna

„Þannig fór að ég ákvað að
sækja um lóð hér í Hvera-
gerði, einmitt á þessu svæði
þar sem við erum núna. Gatan
hérna fyrir framan Eden er
gamli þjóðvegurinn milli
Reykjavíkur og Selfoss. Fyrst
fékk ég nei hjá hreppsnefnd-
inni en ég þekkti nú karlana
og talaði við þá hvern í sínu
lagi. Svo fór að þeir sam-
þykktu að láta mig hafa góða
lóð en ég yrði þá sjálfur að
leggja út fyrir því sem það
kostaði bæinn að leggja hér
bæði rafmagn og hita, langt
út fyrir skipulagt svæði sem
þá var.

Síðan dreif ég í því að koma
hér upp 500 fermetra húsi. Ég
átti peninga í það. Áður en ég
kom að vestan hafði ég keypt
mér nýjan Ford. Á þessum
árum voru mikil innflutnings-
höft á bílum hérlendis. Nýir
bílar voru þá eins og glóandi
gull og ég seldi þennan bíl
fyrir mjög gott verð. Þetta var
fólksbíll eða drossía eins og
þá var kallað, alvörubíll.
Þannig átti ég talsvert start í
þessa fyrstu byggingu.

Núna haustið 2002 eru 45
ár síðan ég byrjaði að grafa
fyrir fyrsta húsinu þar sem
Eden stendur nú. Það rann
ekki upp fyrir mér fyrr en eftir
eitthvað um fjörutíu ár – svona
er maður nú seinn að hugsa

stundum – að forlögin hefðu
eitthvað verið að spila með
mig. Í útlöndum er hengd gul-
rót fyrir framan asnann svo
að hann dragi kerruna. Það
var einmitt hengd gulrót fyrir
framan nefið á mér og ég hef
verið að elta hana síðan. Þetta
byrjaði allt saman á gulrótum
og ég er enn á sama kúrsin-
um“, segir Bragi og brosir.

300.000 erlendir300.000 erlendir300.000 erlendir300.000 erlendir300.000 erlendir
ferðamenn á áriferðamenn á áriferðamenn á áriferðamenn á áriferðamenn á ári

„Það hafði nú hægan gang
að koma þessu á lappirnar
vegna þess hvað ferðamanna-
straumurinn var óskaplega lít-
ill. Það voru um sex þúsund
útlendir ferðamenn, minnir
mig, sem komu fyrsta árið
sem ég var að reyna að reka
þetta. Núna koma um þrjú
hundruð þúsund yfir árið. Auk
þess var almenn umferð Ís-
lendinga á þeim tíma mjög
takmörkuð nema rétt yfir há-
sumarið. Þess utan var það
lítið nema mjólkurbílar og
einn og einn vörubíll sem fóru
um veginn. Það var ekki mikill
bísniss. Þetta var sultarlíf
fyrstu árin.

Fljótlega réðst ég í að koma
mér upp blómabúð í Reykja-
vík og hafði fólk í henni frá
vori og fram á haust þegar
nóg var að gera hér en var svo
þar sjálfur mikinn hluta vetrar-
ins til að hafa eitthvert lifi-
brauð. Það er eiginlega ekki
fyrr en eitthvað um tíu árum
seinna sem fer að koma alvöru
gangur í reksturinn hérna.
Stuttu eftir að ég byggði fyrsta
gróðurhúsið byggði ég sölu-
skála framan við það. Í fyrstu
vorum við bara að selja þar
blóm. Svo setti ég upp sjoppu
líka og upp úr því margfald-
aðist umsetningin. Árið 1970
byggði ég 800 fermetra hús
til viðbótar og var þar fyrst
með tómatarækt en árið eftir
kom ég líka upp kaffiteríu
fremst í húsinu. Og það var
strax eins og við manninn
mælt, að allir voru kaffiþyrst-
ir.“

Börnin orðin gamlirBörnin orðin gamlirBörnin orðin gamlirBörnin orðin gamlirBörnin orðin gamlir
karlar og kerlingarkarlar og kerlingarkarlar og kerlingarkarlar og kerlingarkarlar og kerlingar
Í upphafi var að því vikið,

að manni finnst eins og Eden
hafi alltaf verið í Hveragerði.
„Já, sennilega hefur þetta allt
verið skrifað í stjörnurnar“,
segir Bragi þegar að þessu er
vikið. „Ungt fólk sem kom
hér á þessum fyrstu árum er
núna að koma með barnabörn-
in sín. Í hverri viku er ég að
hitta hér fólk sem segist muna
þegar það kom hingað sem
barn. Mér finnast þetta stund-
um vera gamlir karlar og kerl-
ingar þó að það sé auðvitað
miklu yngra fólk en ég. Svona
kann maður lítil skil á sjálfum
sér!“

Það er dálítil saga kringum
það, eins og allt annað, hvern-
ig Eden hlaut nafnið, og Bragi
rekur hana.

„Hér í Ölfusinu var stór-
bóndi, Guðjón Sigurðsson að
nafni. Hann átti Gljúfurholtið
sem er stórbýli hér skammt
frá en líka átti hann Gufudal-
inn hér uppi í dalnum, rétt við

Reykjakot. Þar var hann með
mikla gróðurhúsarækt. Vorið
1949 setti hann upp blómabúð
í Reykjavík í kompaníi við
annan mann til að auka sölu-
möguleika sína á blómum og
nefndi hana Eden. Mér fannst
þetta mjög gott nafn strax þeg-
ar ég heyrði það fyrst. Þessi
búð lifði ekki nema skamman
tíma, því að félagi Guðjóns í
rekstrinum hafði lag á því að
láta hann hafa kostnaðinn en
sjálfan sig hagnaðinn, og eftir
það var hún gleymd og graf-
in.“

Garðyrkju-Garðyrkju-Garðyrkju-Garðyrkju-Garðyrkju-
nýbýlið Edennýbýlið Edennýbýlið Edennýbýlið Edennýbýlið Eden

„Þegar ég fór að huga að
nafni fyrir mig datt mér fljót-
lega í hug að kalla þetta Garð-
yrkjustöðina Eden. Ég kann-
aði málið hjá Hagstofunni og
þá var Blómaverslunin Eden
þar enn á skrá sem hlutafélag.
Mér kom í hug hvort ég gæti
ekki skráð þetta sem garð-
yrkjunýbýli undir þessu nafni.
Þá var starfandi nefnd sem
fjallaði meðal annars um nöfn
á ný bændabýli. Í henni átti
sæti kunningi minn Kristján
Eldjárn, síðar forseti. Ég fór
og spjallaði við hann um þetta.
Kristján kvaðst ætla að taka
það upp á fundi hvort ekki
væri hægt að kalla þetta Eden
sem nýbýli, þar sem þetta var
fyrir utan skipulagt svæði.
Hann hringdi svo í mig og
sagði að ekkert væri þessu til
fyrirstöðu og nafnið sjálft væri
gott og gilt enda jafngamalt
kristninni. Ég setti síðan upp
auglýsingu hérna við veginn
með nafninu Eden.

Skömmu síðar fékk ég bréf
frá lögfræðingi sem tilkynnti
mér að ég væri að misnota
nafn í eigu umbjóðanda síns,
Guðjóns Sigurðssonar, og
vildi láta mig taka niður nafnið
og helst að borga sekt. Ég

talaði við lögfræðing og það
reyndist óhrekjanlegt að þetta
væri löglegt nafn á garðyrkju-
nýbýli og ég hélt nafninu.
Síðan liðu líklega tvö ár. Þá
kom þessi ágæti Guðjón Sig-
urðsson, sem ég þekkti reynd-
ar mætavel, og spurði hvort
ég vildi ekki eiga hlutafélagið
líka. Ég vildi það, hann kom
með hlutabréfin og afsal en
ég borgaði honum fimmtíu
þúsund krónur fyrir og báðir
voru sáttir. Annað var mér
ofarlega í huga varðandi þetta
nafn. Ég vildi að þetta yrði
staður sem ferðamenn þekktu
með nafni, bæði útlendir og
innlendir, og Eden er nafn sem
þekkist meðal fjölmargra
þjóða.“

Heldur sínum hlut íHeldur sínum hlut íHeldur sínum hlut íHeldur sínum hlut íHeldur sínum hlut í
sívaxandi samkeppnisívaxandi samkeppnisívaxandi samkeppnisívaxandi samkeppnisívaxandi samkeppni

Eins og fram hefur komið
hefur Eden stækkað í nokkr-
um áföngum frá því að Bragi
byrjaði að grafa þar fyrir fyrsta
gróðurhúsinu fyrir 45 árum.
Árið 1981 stækkaði Bragi
verslunarhúsið um helming.
Árið 1985 stækkaði hann
gróðurhúsið úr 500 fermetrum
í 1.500 fermetra og ári síðar
stækkaði hann kaffiteríuna um
helming og bætti verulega við
eldhúsaðstöðuna.

„Þetta var mjög nauðsyn-
legt á þeim tíma því að traffík-
in var alltaf að aukast. Nú eru
komnir hátt í fimmtíu veit-
ingastaðir hér á Suðurlandi
en samt held ég eins mikilli
traffík og áður og stundum
meiri. Þegar ég var að byrja
var engin kaffistofa á öllu
þessu svæði nema á Þingvöll-
um. Meira að segja var ekki
komin slík aðstaða við Gull-
foss og Geysi.“

Fjölmörgum árum áður en
Suðurlandsvegurinn var færð-
ur sunnar gerði Bragi sér grein
fyrir að til þess myndi að öll-

um líkindum koma. „Þá fór
ég að planta hér trjám og reyna
að gera þennan stað verulega
frábrugðinn næstu sjoppu.
Það sem drífur fólkið hingað
er að þessi staður er ólíkur
öllum öðrum. Útlendingarnir
koma að skoða gróðurhúsið
en svo leggjum við líka fyrir
þá ýmiskonar gildrur á leið
þeirra hér inni. Fólk verður að
fara í gegnum verslunina til
að komast inn í gróðurhúsið.
Það gefst vel enda kaupir fólk
ekki það sem það sér ekki.“

Lífsakkeri staðarinsLífsakkeri staðarinsLífsakkeri staðarinsLífsakkeri staðarinsLífsakkeri staðarins

Bragi í Eden er tvíkvæntur.
Með fyrri konunni eignaðist
hann tvö börn en með seinni
konunni, sem er miklu yngri
en ektamaðurinn, á hann
fimmtán ára son. Ásamt Braga
hefur kona hans umsjón með
ákveðnum þáttum rekstrarins
í Eden.

„Olga dóttir mín er líka mín
hægri hönd hérna. Það má
segja að þær séu bæði grunn-
urinn og burðarveggirnir og
þakið í lífi mínu. Ég er bara
tómarúmið í kringum þær en í
besta falli súrefnið sem þær
anda að sér. Svo er ég líka
með konu sem hefur verið mér
hér til aðstoðar nærri fjóra ára-
tugi og verið lífsakkeri staðar-
ins. Þetta er mjög viðamikill
og fjölbreyttur rekstur og í
mörg horn að líta hvern ein-
asta dag. Ég er búinn að lofa
þessari konu því að hún þurfi
ekki að vera eins mörg ár hjá
mér á nýju öldinni og þeirri
gömlu!“

Varðandi tengslin við
heimaslóðirnar segir Bragi að
hann komi ekki nógu oft vest-
ur. „Ég kom síðast fyrir tveim-
ur árum þegar við gömlu
skólasystkinin komum saman
heima á Ísafirði. Ég hef óskap-
lega miklar taugar til Ísafjarð-
ar. Ég verð aldrei Hvergerð-
ingur. Ég er alltaf Ísfirðingur.“
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HLÍF, ÍBÚÐIR ALDRAÐRA
Sjúkraliði óskast í 100% stöðu, eða
tveir sjúkraliðar í 50% stöðu.
Allar nánar upplýsingar hjá forstöðu-
manni Hlífar, Elínu Þóru Magnúsdótt-
ur í síma 456 4076.

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Kirkjuskóli á laugardag
kl. 11:00. Messa á

sunnudag kl. 11:00.
Hnífsdalskapella:

Kirkjuskóli á sunnudag
kl. 13:00.

Hólskirkja:
Föstudaginn 27. sept.

og laugardaginn 28.
sept. fer fram sjálfs-
styrkingarnámskeið

fyrir konur. Sunnudag-
inn 29. sept. kl. 10:00

verður helgistund
vegna fundar sam-

bands vestfirskra
kvenna. Kirkjuskóli á kl.

11:00 á sunnudag.

Á sunnudagskvöld verða
haldnir hinir árlegu minning-
artónleikar um hjónin Sigríði
Jónsdóttur og Ragnar H.
Ragnar. Að þessu sinni mun
stórsöngvarinn Jóhann Frið-
geir Valdimarsson flytja fjöl-
breytta efnisskrá ásamt Önnu
Áslaugu Ragnarsdóttur pí-
anóleikara.

„Jóhann Friðgeir hefur vak-
ið gífurlega eftirtekt á síðustu
árum fyrir frábæra rödd og
áhrifamikla túlkun. Hann
stundaði söngnám í Reykjavík
og á Ítalíu og hefur sungið
einsöng hér heima við ýmis
tækifæri, m.a. með Sinfóníu-
hjómsveit Íslands, Tríói
Reykjavíkur o.fl. en einnig
haldið einsöngstónleika. Á
Ítalíu hefur hann komið víða
fram að undanförnu og fengið

hreint frábæra gagnrýni. Jó-
hann Friðgeir er nú fastráðinn
við Íslensku óperuna“, segir í
tilkynningu frá aðstandendum
tónleikanna.

„Önnu Áslaugu þarf vart
að kynna fyrir Ísfirðingum.
Hún er dóttir Ragnars og Sig-
ríðar og stundaði píanónám
fyrst hér á Ísafirði, en síðan í
Reykjavík, Bretlandi, Ítalíu og
Þýskalandi. Hún hefur haldið
fjölda einleikstónleika, tekið
þátt í kammertónleikum og
nokkrum sinnum leikið ein-
leik með Sinfóníuhljómsveit
Íslands“, segir ennfremur í til-
kynningunni.

Fyrir hlé verða íslensk
sönglög Sigvalda Kaldalóns í
aðalhlutverki, en eftir hlé
verða ítölsk sönglög og óperu-
aríur fyrirferðamiklar. Að-

gangseyrir að tónleikunum
hefur verið ákveðinn 1.500
krónur fyrir óbreytta, en 800
krónur fyrir skólafólk.

Minningartónleikar um þau
hjón Sigríði og Ragnar hafa
verið árlegur viðburður frá ár-
inu 1988 og eru ávallt haldnir
nálægt afmælisdegi Ragnars
28. september. Ragnar stjórn-
aði Tónlistarskóla Ísafjarðar
frá stofnun hans árið 1948 til
ársins 1984 og naut til þess
ómældrar aðstoðar Sigríðar

konu sinnar. Undir þeirra
stjórn varð skólinn öflug
menningarstofnun, lands-
þekktur fyrir góða kennslu og
kraftmikla stjórn við erfiðar
aðstæður. Ragnar var einnig
organisti Ísafjarðarkirkju og
stjórnaði Sunnukórnum og
Karlakór Ísafjarðar um ára-
tuga skeið. Sigríður kenndi
við Tónlistarskólann, en var
jafnframt einn ástsælasti
kennari Grunnskólans, auk
þess sem hún var virk í fé-

lagslífi á ýmsum sviðum.
Ragnar lést um jólin árið
1987, en Sigríður féll frá í
mars 1993.

Stórtónleikar í ÍsafjarðarkirkjuStórtónleikar í ÍsafjarðarkirkjuStórtónleikar í ÍsafjarðarkirkjuStórtónleikar í ÍsafjarðarkirkjuStórtónleikar í Ísafjarðarkirkju

Ísafjarðarkirkja.

Árlegir minningartónleikar um Sigríði og Ragnar H. RagnarÁrlegir minningartónleikar um Sigríði og Ragnar H. RagnarÁrlegir minningartónleikar um Sigríði og Ragnar H. RagnarÁrlegir minningartónleikar um Sigríði og Ragnar H. RagnarÁrlegir minningartónleikar um Sigríði og Ragnar H. Ragnar

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Veittar verðiVeittar verðiVeittar verðiVeittar verðiVeittar verði
viðurkenningarviðurkenningarviðurkenningarviðurkenningarviðurkenningar

Tillögur að reglum um
veitingu viðurkenninga til
fyrirtækja og einstaklinga
í atvinnurekstri í Ísafjarð-
arbæ verða ræddar á næsta
fundi atvinnumálanefndar
bæjarins. Þetta var sam-
þykkt á síðasta fundi þegar
nefndarmaðurinn Björn
Davíðsson lagði til að slíkar
viðurkenningar verði tekn-
ar upp.

„Þetta er einfaldlega í
samræmi við ákvæði í bæj-
armálasamþykkt Ísafjarð-
arbæjar. Í því felst að bær-
inn taki eftir því sem vel er
gert og meti að verðleikum.
Ég held að það sé mjög
hvetjandi að hafa árlega
slíka veitingu viðurkenn-
inga til þeirra sem skara
fram úr og sýna frumkvæði
og virkja þannig þetta
ákvæði í bæjarmálasam-
þykktinni“, segir Björn
Davíðsson.

Skiptar skoðanir eru um
hvar best sé að byggja upp
íþróttasvæði á Ísafirði. Að
undanförnu hafa margir ritað
og rætt um að betra sé að
byggja upp inni á Skeiði en á
Torfnesi. Aðrir vilja meina að
áframhaldandi uppbygging
Torfnessvæðisins sé eini raun-
hæfi kosturinn. Björgmundur
Örn Guðmundsson, stjórnar-
maður hjá Héraðssambandi
Vestfirðinga, vill að möguleiki
á uppbyggingu á Skeiði verði
kannaður. „Ég tek það fram
að það er alls ekkert vitlaust

að byggja upp á Torfnesi en
möguleiki á framtíðarupp-
byggingu er meiri á Skeiði.
Það væri til að mynda mjög
erfitt að byggja yfir gervigras-
völlinn þar sem ætlunin er að
hafa hann og á þeirri forsendu
væri betra að hafa hann annars
staðar“, segir Björgmundur.

„Svo eru uppi hugmyndir
um að hafa einungis grasvöll-
inn á Skeiði en þá væri hægara
um vik að koma upp aðstöðu
til iðkunar á frjálsum íþrótt-
um. Hægt væri að hafa
hlaupabraut í kringum völlinn

og aðra aðstöðu. Það sem
mælir gegn því að færa að-
stöðuna inn á Skeiði er kostn-
aðurinn. Það yrði án efa dýrara
að byggja upp þar en á Torf-
nesi og alls ekki víst að bæj-
arfélagið hafi efni á því. Það
eru kostir og gallar við allar
þessar hugmyndir en mér
finnst það vera þess virði að
skoða alla möguleika. Það
sem þyrfti að gera er að vinna
að framtíðarstefnu til næstu
25 ára eða svo, stefnu sem
bærinn og íþróttafélögin gætu
bæði sæst á“, segir Björg-

mundur.
Óli M. Lúðvíksson hefur

unnið að uppbyggingu íþrótta-
mannvirkja á Torfnessvæðinu
í fjölda ára og telur að fjár-
hagslega sé ekkert vit í öðru
en að halda áfram að byggja
upp á svæðinu. „Á Torfnesi
eru mannvirki að verðmæti á
annað hundrað milljóna sem
yrðu svo til gagnlaus ef flutt
yrði að Skeiði. Þar að auki
þyrfti að skipta um jarðveg á
Skeiði þar sem svæðið er mjög
blautt. Að vísu þarf að skipta
um gras á vellinum á Torfnesi

en framkvæmdin öll kostar
tæplega 90 milljónir. Við erum
ekki bara að tala um einhvern
sparkvöll“, segir Óli.

„Ef við ætlum að búa að
æskunni eins og gert er annars
staðar, þá er lykilatriði að
íþróttasvæðið verði á Torfnesi.
Ef ætlunin er að flytja það, þá
verður ekkert gert næstu árin.
Ég virði alveg skoðanir ann-
arra en menn verða að skoða
fjármagnshliðina. Svo má
ekki gleyma því að Torfnes er
miðsvæðis, þar búa flestir og
þar eru skólarnir“, segir Óli.

Sterk rök með bæði Torfnesi og SkeiðiSterk rök með bæði Torfnesi og SkeiðiSterk rök með bæði Torfnesi og SkeiðiSterk rök með bæði Torfnesi og SkeiðiSterk rök með bæði Torfnesi og Skeiði
Skiptar skoðanir um íþróttasvæði til framtíðar á ÍsafirðiSkiptar skoðanir um íþróttasvæði til framtíðar á ÍsafirðiSkiptar skoðanir um íþróttasvæði til framtíðar á ÍsafirðiSkiptar skoðanir um íþróttasvæði til framtíðar á ÍsafirðiSkiptar skoðanir um íþróttasvæði til framtíðar á Ísafirði

Mannmargt var í Hnífsdalsrétt um helgina.Féð úr Meðaldal í Dýrafirði komið í réttina. Ljósmynd: Grétar Sigurðsson.

Fjárleitir hafa gengið vel á VestfjörðumFjárleitir hafa gengið vel á VestfjörðumFjárleitir hafa gengið vel á VestfjörðumFjárleitir hafa gengið vel á VestfjörðumFjárleitir hafa gengið vel á Vestfjörðum

Féð kemur í góðum holdum af fjalliFéð kemur í góðum holdum af fjalliFéð kemur í góðum holdum af fjalliFéð kemur í góðum holdum af fjalliFéð kemur í góðum holdum af fjalli
Smalað var víða um

Vestfirði um helgina. Leitir
gengu yfirleitt vel og þótti
mönnum féð koma þokka-

lega spikað af fjalli. Úr
Meðaldal í Dýrafirði komu á

laugardag um 600 fjár frá
bæjunum Hólum og

Kirkjubóli. „Það gekk vel

þennan dag en þetta er bara
upphafið. Ég býst við að fá

svona á milli 800 og 900
fjár í það heila. Ég er mjög

ánægður með útlitið á fénu“,
sagði Friðbert Jón Krist-
jánsson, bóndi á Hólum.

„Við fórum níu saman að
leita en þegar við komum

niður tók fleira fólk á móti
okkur.“

Þá var leitað að fé í
Hnífsdal og gekk vel. „Ég

held að fénu hafi verið hlýtt,
það rann bara beint í réttina.

Við misstum ekkert og
veðrið var æðislegt. Þetta

var svo gaman að mér fannst

við vera allt of snögg að
þessu“, segir Sigrún (Rúna)

Sigurðardóttir fjáreigandi
sem telur að á milli 400 og
500 fjár hafi komið af fjalli
hjá Hnífsdælingum. „Þetta
voru æðislegir dilkar. Allir

voru mjög ánægðir með
útlitið á fénu.“

Allsherjarsmölun mun
fara fram í Ísafjarðarbæ

dagana 5. og 6. október og
eru tilmæli landbúnaðar-
nefndar til fjáreigenda að
þeir sleppi ekki fé aftur í

haga fyrr en eftir 20.
október.
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Einar Oddur og MogginnEinar Oddur og MogginnEinar Oddur og MogginnEinar Oddur og MogginnEinar Oddur og Mogginn NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Alls svöruðu 740.
Já sögðu 268 eða 36,22%
Nei sögðu 420 eða 56,76%
Hlutlausir voru
52 eða 7,03%

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður
Bæjarins besta óskar að ráða blaða-

mann nú þegar. Umsækjendur þurfa að
vera áhugasamir og duglegir og hafa

góða almenna þekkingu, einkum á
málefnum og staðháttum á Vestfjörðum,

hafa gott vald á íslensku máli og geta
unnið hratt, jafnframt því sem nákvæmni í

vinnubrögðum er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Sigurjón J.

Sigurðsson, ritstjóri í síma 456 4560.

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfskraftur óskast frá kl. 14:00 - 18:00.

Upplýsingar í Baðstofunni í síma 456 4229.

UmboðsmaðurUmboðsmaðurUmboðsmaðurUmboðsmaðurUmboðsmaður
Óskum eftir umboðsmanni fyrir Bæjarins

besta í Bolungarvík.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón í

síma 456 4560.

Nýjar leiðir til að afla fjár til varðveislu menningarverðmætaNýjar leiðir til að afla fjár til varðveislu menningarverðmætaNýjar leiðir til að afla fjár til varðveislu menningarverðmætaNýjar leiðir til að afla fjár til varðveislu menningarverðmætaNýjar leiðir til að afla fjár til varðveislu menningarverðmæta

Hugmyndir um stofnun félagsHugmyndir um stofnun félagsHugmyndir um stofnun félagsHugmyndir um stofnun félagsHugmyndir um stofnun félags
um endurgerð og reksturs húsaum endurgerð og reksturs húsaum endurgerð og reksturs húsaum endurgerð og reksturs húsaum endurgerð og reksturs húsa

Nokkrir áhugamenn um
varðveislu gamalla húsa á Ísa-
firði hafa óskað eftir eitt
hundrað þúsund króna styrk
frá bæjaryfirvöldum til að
kanna nýjar leiðir við varð-
veislu menningarverðmæta.
Hugmyndir áhugamannanna
ganga í stórum dráttum út á
að stofna félag, fyrirtæki, eða
stofnun um kaup, endurgerð
og rekstur nokkurra húsa á
eyrinni á Ísafirði. Leitað yrði

eftir hlutafé frá einstaklingum,
félagasamtökum og fyrirtækj-
um. Gert er ráð fyrir því að
leigutekjur standi undir rekstri
og viðhaldi húsanna þar sem
flest þeirra verði leigð út til
fastrar búsetu. Nokkur hús
verða til afnota fyrir hluthafa
og munu þeir öðlast afnotarétt
í réttu hlutfalli við framlag
þeirra.

„Vakin er athygli á að hér
er um að ræða nýja leið til að

afla fjár til varðveislu menn-
ingarverðmæta. Opinber
framlög eru ekki lögð til
grundvallar þótt ef til vill verði
leitað eftir styrkjum t.d. úr
húsafriðunarsjóði ríkisins og
fullt samráð haft við húsa-
friðunarnefnd um endurgerð
húsanna“, segir í greinargerð
frá áhugamönnunum.

„Húsin eiga það sammerkt
að vera óvenju lítil og er þetta
eini staðurinn á landinu þar

sem er að finna þyrpingu húsa
af þessari gerð. Því miður hafa
mörg sambærileg hús verið
rifin á undanförnum árum auk
þess sem dæmi eru um hús
sem hafa verið endurgerð á
samráðs við fagfólk. […] Sótt
er um styrk til að kosta for-
könnun á verkefninu. Hún
felst í því að kannað verði
hvort grundvöllur sé fyrir fjár-
mögnun og rekstri af því tagi
sem lýst er hér að ofan“.

Menntamálaráðuneytið að taka við sér varðandi menningarhúsin á Ísafirði?Menntamálaráðuneytið að taka við sér varðandi menningarhúsin á Ísafirði?Menntamálaráðuneytið að taka við sér varðandi menningarhúsin á Ísafirði?Menntamálaráðuneytið að taka við sér varðandi menningarhúsin á Ísafirði?Menntamálaráðuneytið að taka við sér varðandi menningarhúsin á Ísafirði?

Rætt verður við bæjar-Rætt verður við bæjar-Rætt verður við bæjar-Rætt verður við bæjar-Rætt verður við bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjarstjórn Ísafjarðarbæjarstjórn Ísafjarðarbæjarstjórn Ísafjarðarbæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Fyrir skömmu átti Halldór
Halldórsson bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar stuttan fund með
Tómasi Inga Olrich mennta-
málráðherra vegna menning-
arhúsanna þriggja á Ísafirði, í
tengslum við nýlegar yfirlýs-
ingar ráðherrans í fjölmiðlum
um að eitthvað færi að gerast
í þessum málum. Einnig sat
fundinn Jón Sigurpálsson sem
fulltrúi þess hóps sem stendur
að uppbyggingu Edinborgar-

hússins á Ísafirði.
Fram kom að ráðherra hefur

gefið fyrirmæli innan ráðu-
neytisins um að farið verði í
viðræður við bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar um þau menn-
ingarhús sem skilgreind hafa
verið á Ísafirði, en þau eru
Edinborgarhúsið, tónlistarsal-
urinn Hamrar og Safnahúsið
á Eyrartúni (gamla sjúkrahús-
ið). Þess er að vænta að við-
ræður um þetta mál hefjist

alveg á næstunni en fjármagn
til verkefnisins er hins vegar
tengt sölu ríkiseigna.

Einnig kom fram að ráð-
herra hefur gefið fyrirmæli
innan ráðuneytisins um að
fara í viðræður við Austfirð-

inga um fjögur menningarhús.
Þrjú þeirra eru þegar skil-
greind og tilbúin en ekkert
fjármagn hefur komið til
þeirra þrátt fyrir ársgamlan
samning þar að lútandi við
Austfirðinga.

Lokun hjá Frum-Lokun hjá Frum-Lokun hjá Frum-Lokun hjá Frum-Lokun hjá Frum-
herja á Ísafirðiherja á Ísafirðiherja á Ísafirðiherja á Ísafirðiherja á Ísafirði

Skoðunarstöð Frumherja á Ísafirði verður
lokuð dagana 26. og 27. september. Opið
vegna númeraafgreiðslu milli kl. 11 og 12.

Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Morgunblaðið fjallaði í leiðara síðasta laugardag um samgöngumál á sunnan-
verðum Vestfjörðum og viðtal er blaðið hafði átt af því tilefni. Ljóst er að Morg-
unblaðið sem er stærsta dagblað þjóðarinnar og einn áhrifamesti fjölmiðillinn
hérlendis tekur hraustlega undir með Einari Oddi Kristjánssyni, alþingismanni,
viðmælanda sínum. Er það vel enda Einar einn af traustustu þingmönnunum.
Honum hefur verið lagið að ná fram ýmsum málum þrátt fyrir að sitja ekki í ríkis-
stjórn og verið prýðilegur gæslumaður hagsmuna Vestfirðinga.

Hann hefur þann kost að setja hlutina fram í skýru samhengi
og á skiljanlegan hátt. Jafnframt er hófsemi beitt. Sannast þar
enn einu sinni að þeir sem hrópa hæst eru ekki endilega þeir er
bestum árangri ná. Þingmaðurinn er reyndar einnig varaformaður
fjárlaganefndar Alþingis. Varðandi breyttar samgöngur á sunnanverðum Vest-
fjörðum bendir Einar Oddur á þá augljósu staðreynd að þar er þörfin einna mest
og viðskipti með ferskan fisk sem fluttur er milli landshluta hafa vaxið mjög en
kostur Barðastrandarsýslu í þeim efnum er slæmur vegna skorts á viðunandi
samgöngum. Lausnin sem þingmaðurinn hefur bent á í þeim efnum er sú að með
tveimur milljörðum króna á fimm árum verði unnt að koma samgöngum við
þennan hluta Vestfjarða í sambærilegt horf og annars staðar á landinu.

Helstu andmæli sem fram hafa komið við slíkum framkvæmdum eru þau að
íbúar séu mjög fáir og því ekki réttlætanlegt að verja svo miklu fé. Það er

gleðiefni að leiðarahöfundur Morgunblaðsins skuli telja þessa sanngjörnu kröfu
eiga að ná fram að ganga. Ekki síst ber að fagna því að einn áhrifamesti fjölmiðill
á Íslandi skuli taka undir með einum þingmanna Vestfjarða og flytja þau rök til
viðbótar að betra aðgengi til Vestfjarða sé í þágu allrar þjóðarinnar og reyndar
þeirra útlendu ferðamanna sem hingað koma og njóta íslenskrar náttúru. Sér-
staklega er á það bent í leiðara Morgunblaðsins að Vestfjarðagöng hafi haft mikil
áhrif til góðs fyrir atvinnulífið á norðanverðum Vestfjörðum. Það er ljóst að svo
er þótt reyndar fylgi því annað svo sem að nú starfa ekki lengur matvöruverslanir

á Þingeyri, Flateyri og Suðureyri með sama hætti og fyrr. En
samgöngur bjóða aðra kosti í verslun, svo sem sést af því að
nú sækja íbúar í Barðastrandarsýslu verslun til Ísafjarðar.

Það er einnig gleðilegt að að hinar vinnandi stéttir á Vestfjörðum skuli hafa náð
saman um eitt verkalýðsfélag svo sem varð raunin síðast liðinn laugardag. Það er
bættum samgöngum að þakka og vitund íbúanna um að svo sé. Samstaðan vex.

Vestfirðingar hljóta að fagna afstöðu Morgunblaðsins og stuðningi þess við
Einar Odd í þessu mikilvæga máli, sem og reyndar fleiri góðum málum er Vest-
firðinga varðar. Nú styttist í kosningar og eins og oft hefur verið bent á fyrr er í
þeim efnum gerbreytt landslag. Margir hafa borið ótta af því að hlutur Vestfirðinga
hyrfi í skuggann af öðrum hagsmunum sem vörðuðu fleiri. Einmitt þess vegna
var lestur leiðarans sérstakt gleðiefni.

Hvernig líst þér áHvernig líst þér áHvernig líst þér áHvernig líst þér áHvernig líst þér á
byggingu gervi-byggingu gervi-byggingu gervi-byggingu gervi-byggingu gervi-
grasvallar ágrasvallar ágrasvallar ágrasvallar ágrasvallar á
Torfnesi fyrir 60Torfnesi fyrir 60Torfnesi fyrir 60Torfnesi fyrir 60Torfnesi fyrir 60
milljónir króna?milljónir króna?milljónir króna?milljónir króna?milljónir króna?
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Fjaðurstafir, eða Quills, er úrvalsmynd frá árinu 2000 sem Stöð 2 sýn-Fjaðurstafir, eða Quills, er úrvalsmynd frá árinu 2000 sem Stöð 2 sýn-Fjaðurstafir, eða Quills, er úrvalsmynd frá árinu 2000 sem Stöð 2 sýn-Fjaðurstafir, eða Quills, er úrvalsmynd frá árinu 2000 sem Stöð 2 sýn-Fjaðurstafir, eða Quills, er úrvalsmynd frá árinu 2000 sem Stöð 2 sýn-
ir kl. 20:50 á sunnudagskvöld. Sagan fjallar um De Sade markgreifair kl. 20:50 á sunnudagskvöld. Sagan fjallar um De Sade markgreifair kl. 20:50 á sunnudagskvöld. Sagan fjallar um De Sade markgreifair kl. 20:50 á sunnudagskvöld. Sagan fjallar um De Sade markgreifair kl. 20:50 á sunnudagskvöld. Sagan fjallar um De Sade markgreifa
sem er innilokaður á geðveikarhæli í kringum 1970. Hann skrifarsem er innilokaður á geðveikarhæli í kringum 1970. Hann skrifarsem er innilokaður á geðveikarhæli í kringum 1970. Hann skrifarsem er innilokaður á geðveikarhæli í kringum 1970. Hann skrifarsem er innilokaður á geðveikarhæli í kringum 1970. Hann skrifar
hneykslandi og berorðar sögur sem aðstoðarstúlkan Madeline dreifirhneykslandi og berorðar sögur sem aðstoðarstúlkan Madeline dreifirhneykslandi og berorðar sögur sem aðstoðarstúlkan Madeline dreifirhneykslandi og berorðar sögur sem aðstoðarstúlkan Madeline dreifirhneykslandi og berorðar sögur sem aðstoðarstúlkan Madeline dreifir
utan veggja hælisins. Almenningur gleypir við sögunum en þegar eittutan veggja hælisins. Almenningur gleypir við sögunum en þegar eittutan veggja hælisins. Almenningur gleypir við sögunum en þegar eittutan veggja hælisins. Almenningur gleypir við sögunum en þegar eittutan veggja hælisins. Almenningur gleypir við sögunum en þegar eitt
rita hans ber fyrir augu yfirvalda ákveða þau að kveða niður saurugarrita hans ber fyrir augu yfirvalda ákveða þau að kveða niður saurugarrita hans ber fyrir augu yfirvalda ákveða þau að kveða niður saurugarrita hans ber fyrir augu yfirvalda ákveða þau að kveða niður saurugarrita hans ber fyrir augu yfirvalda ákveða þau að kveða niður saurugar
hugsanir greifans. Í aðalhlutverkum eru Geoffrey Rush, Kate Winslethugsanir greifans. Í aðalhlutverkum eru Geoffrey Rush, Kate Winslethugsanir greifans. Í aðalhlutverkum eru Geoffrey Rush, Kate Winslethugsanir greifans. Í aðalhlutverkum eru Geoffrey Rush, Kate Winslethugsanir greifans. Í aðalhlutverkum eru Geoffrey Rush, Kate Winslet
og Joaquin Phoneix. Myndin var tilnefnd til fernra Óskarsverðlauna.og Joaquin Phoneix. Myndin var tilnefnd til fernra Óskarsverðlauna.og Joaquin Phoneix. Myndin var tilnefnd til fernra Óskarsverðlauna.og Joaquin Phoneix. Myndin var tilnefnd til fernra Óskarsverðlauna.og Joaquin Phoneix. Myndin var tilnefnd til fernra Óskarsverðlauna.

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Björgunarsveitin Tindar auglýs-
ir eftir eldvarnarhurð, 90X210.
Uppl. í síma 893 1622.

Óskum eftir að kaupa ódýra
tölvu. Uppl. í síma 456 6183.

Til sölu er lítið notuð harmó-
nikka. Uppl. í síma 456 4700.

Til sölu er húseignin að Hlíðar-
stræti 6 í Bolungarvík sem er
113m² einbýlishús. Selst á góðu
verði. Uppl. í síma 456 7160.

Junior Chamber Vestfirðir
stefna á að halda flóamarkað.
Ert þú með dót í geymslu sem þí
vilt losna við? Ef svo er, hringdu
þá í síma 863  1616 (Gugga)
eða 690 3115 (Sigrún). Við
sækjum dótið.

Aðalfundur Skíðafélags Ísfirð-
inga verður haldinn í skíðaskál-
anum í Tungudal fimmtudaginn
26. september kl. 20:00.

Nemendafélag MÍ hyggst gera
skrifstofu sína notalega og þiggur
því stóla, borð, sófa o.fl. með
glöðu geði. Ef þig vantar að
losna við húsgögn, vinsamlegast
hafðu þá samband formann fél-
agsins í síma 867 5177.

Til sölu eru Dísar páfagaukar.
Uppl. í síma 898 1619.

Slysavarnadeildin í Hnífsdal
heldur aðalfund sinn, sunnudag-
inn 6. október kl. 14 í félags-
heimilinu í Hnífsdal.

Óska eftir notuðum GSM-síma.
Uppl. í síma 456 4664.

Ung stúlka í Bolungarvík óskar
eftir þvottavél, ísskáp, sófasetti,
borði, sjónvarpi og fleiru fyrir
lítinn pening eða ókeypis. Uppl.
í símum 456 7120 og 896
2856 eftir kl. 19:00.

Til sölu er MMC Galant, árg.
91, 4X4, í toppstandi. Skoðað-
ur 03. Uppl. í síma 866 3062.

Óska eftir ódýrum gítar með
nælonstrengjum. Upplýsingar í
síma 456 4364.

Til sölu er 2 herb. íbúð að Urð-
arvegi 78 með sér inngangi.
Upplýsingar í símum 456 3928
og 456 4323.

Vantar barnapíu fyrir 4ra ára
dreng, 3-4 kvöld í viku. Uppl. í
síma 456 4775 eftir kl. 18.

Óska eftir notaðri saumavél fyr-
ir lítinn pening. Uppl. gefur
Árni Þór í símum 456 5197 og
456 5198.

Til sölu eru tveir barnavagnar,
Chicco og Brio. Vel með farnir.
Tilboð óskast. Uppl. í símum
456 6769 og 848 6013.

Skíði undir Silver Cross barna-
vagn fást gefins. Upplýsingar í
síma 456 3041.

Óska eftir lítið notuðu Orbitrec
tæki. Uppl. í síma 866 0407.

Til sölu er trésmíðavél. Uppl. í
síma 456 3041.

Til sölu er 218m² einbýlishús
að Móholti 9 á Ísafirði, 5 herb.,
bílskúr og garður. Verð kr. 11,9
milljónir. Uppl. í s. 896 2880.

Föstudagur 27. september
06.50 Ryder-keppnin í golfi. Bein út-
sending.
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (25:90)
18.30 Falin myndavél (39:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Fimmburarnir. (Quints) Fjöl-
skyldumynd frá 2000. Ung stúlka þráir
ekkert heitar en að fá frið fyrir foreldrum
sínum. Draumur hennar rætist þegar
móðir hennar eignast fimmbura. Aðal-
hlutverk: Kimberly J. Brown, Tim Burd,
Vince Corazza, Robin Duke og Jake Ep-
stein.
21.35 Taxi 2. (Taxi 2) Frönsk spennu-
mynd frá 2000. Japönskum sendiherra
er rænt í Marseilles. Lögreglumaðurinn
Emilien reynir að bjarga honum og kær-
ustu sinni og nýtur við það aðstoðar
ökuþórsins Daniels. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna. Aðalhlutverk:
Samy Naceri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard og Emma Sjöberg.
23.00 Vinir Eddies. (Friends of Eddie
Coyle) Spennumynd frá 1973 um smá-
bófa sem reynir að koma sér undan fang-
elsisvist með því að veita lögreglunni
upplýsingar um vopnasala. e. Aðalhlut-
verk: Robert Mitchum og Peter Boyle.
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 28. september
06.50 Ryderkeppnin í golfi. Bein út-
sending.
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (61:90)
09.26 Malla mús (26:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.45 Fallega húsið mitt (13:30)
09.52 Lísa (2:13)
09.57 Babar (47:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (28:40)
10.45 Ryderkeppnin í golfi
13.55 Bikarkeppnin í fótbolta. Bein
útsending frá úrslitaleik Fram og Fylkis
í bikarkeppni karla.
16.00 Ryderkeppnin í golfi. Bein út-
sending.
17.50 Táknmálsfréttir
17.55 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn Í Indiana-
polis í Bandaríkjunum.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Lottó
20.05 Örlög ráða. (A Simple Twist of
Fate) Bandarísk bíómynd frá 1994. Lífs-
þreyttur maður öðlast gleði á ný þegar
hann tekur að sér litla stúlku. Mörgum
árum seinna birtist pabbi stúlkunnar og
vill fá hana til sín. Aðalhlutverk: Steve
Martin, Gabriel Byrne, Laura Linney og
Catherine O’Hara.
21.50 Peningalykt. (The Colour of
Money) Bandarísk bíómynd frá 1986.
Billjarðssvindlari tekur ungan og efnileg-
an spilara með sér í reisu um landið en
þeim gengur ekki nógu vel að græða
peninga. Aðalhlutverk: Paul Newman,
Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrant-
onio, Helen Shaver og John Turturro.
23.45 Taggart. Skosk sakamálamynd.
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 29. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.01 Disneystundin
09.25 Sígildar teiknimyndir (5:42)
09.55 Bubbi byggir (1:26)
10.07 Kobbi (10:13)
10.25 Kalli kanína strýkur að heiman
10.30 Ryderkeppnin í golfi. Bein út-
sending.
16.30 Markaregn
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Indianapolis í Banda-
ríkjunum.
19.00 Fréttayfirlit
19.05 Formúla 1
20.00 Fréttir og veður
20.30 Hvernig sem við reynum. Leikrit
eftir Hrafnhildi Hagalín Björnsdóttur og
fjallar um hóp ólíkra einstaklinga með
mismunandi vandamál sem eru saman-
komin á biðstofu sálfræðings. Áður en
biðin er á enda kemur dálítið undarlegt í
ljós. Með aðalhlutverk fara Ólafía Hrönn
Jónsdóttir, Sigrún Edda Björnsdóttir,
Hilmar Jónsson, Margrét Helga Jóhann-
esdóttir, Steinn Ármann Magnússon og
Halla Vilhjálmsdóttir.
21.05 Ást í köldu landi (3:3)
22.00 Helgarsportið
22.25 Ójafn leikur. (Concorrenza sle-
ale) Bíómynd frá 2001 eftir Ettore Scola
um raunir gyðingafjölskyldu á fasista-
tímanum á Ítalíu.
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Föstudagur 27. september kl. 06:50

Ryder-keppnin í gofi
Laugardagur 28. september kl. 06:0

Ryder-keppnin í golfi
Laugardagur 28. september kl. 13:55

Bikarkeppnin í knattspyrnu karla: Fram – Fylkir
Laugardagur 28. september kl. 16:00

Ryder-keppnin í golfi
Laugardagur 28. september kl. 17.55

Formúla 1: Tímataka á Indianapolis brautinni í USA
Sunnudagur 29. september kl. 10:30

Ryder-keppnin í golfi
Sunnudagur 29. september kl. 17:30

Formúla 1: Bein útsending frá Indianapolis í USA

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 25. september kl. 18:30

Meistaradeild Evrópu: PSV Eindhoven – Arsenal
Laugardagur 28. september kl. 10:30

Enski boltinn: Leeds United – Arsenal
Mánudagur 30. september kl. 18:50

Enski boltinn: West Bromvich Albion – Blackburn

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 28. september kl. 13:45

Enski boltinn: Manchester City – Liverpool

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

Föstudagur 27. september
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 Caroline in the City (17:22)
13.05 Jonathan Creek (8:18)
13.55 Thieves (4:10)
14.40 Ved Stillebækken (13:26)
15.10 King of the Hill (13:25)
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 The Osbournes (3:10)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Greg the Bunny (2:13) (Kanínan
Greg) Jimmy og pabba hans Gil kemur
ekki vel saman. Gil verður því mjög
reiður þegar Jimmy er fenginn til að
leikstýra einum þátta hans. Jimmy prófar
nýjar aðferðir í hipp hopp stíl en hvorki
leikarar né tökulið virðast ráða við
framsæknar hugmyndir Jimmys.
20.00 102 Dalmatians. (102 dalmatíu-
hundar) Grimmhildi hefur verið sleppt
úr fangelsi og segist hún vera breytt
kona. Hún helgar líf sitt hundum og er
himinlifandi þegar hún kemst að því að
skilorðsfulltrúinn hennar á dalmatíu-
hunda. Hljóðið úr kirkjuklukkum Big
Ben verður til þess að hún gleymir fang-
elsismeðferðinni og einsetur sér að ná
fram hefndum. Hún hefur enn augastað
á dalmatíuhundum og hefjast þá lætin.
Aðalhlutverk: Glenn Close, Gérard
Depardieu, Ioan Gruffudd.
21.40 Dungeons & Dragons. (Drekar
og dyflissur) Þessi spennandi ævintýra-
mynd fjallar um átök í ríkinu Izmer. Yf-
irstéttin hefur töfra á valdi sínu og kúgar
almúgann. Unga keisaraynjan Savina
ræður ríkjum í Izmer og vill hún jafnrétti
og hagsæld í ríki sínu. Leiðtogi yfirstétt-
arinnar, Profion, vill hins vegar sjálfur
taka stjórnina og koma Savinu frá völd-
um. Savina ber sprotann sem stjórnar
gulldrekunum en til þess að sigra Profion
verður hún einnig að hafa uppi á sprot-
anum sem leiðir rauðu drekana. Framtíð
Izmers veltur á því hvort hún nær sprot-
anum áður en það er um seinan.  Aðal-
hlutverk: Jeremy Irons, Thora Birch,
Justin Whalin.
23.25 8MM. (8 millímetrar) Tom Welles
er einkaspæjari sem lifir heldur tilbreyt-
ingarsnauðu lífi þar til á fjörur hans rekur
8 millímetra filmu sem umturnar lífi hans.
Hann fjarlægist fjölskyldu sína og er
brátt kominn á kaf í myrkustu afkima
undirheimanna.  Aðalhlutverk: Nicolas
Cage, Joacquin Phoenix, Peter Stor-
mare, James Gandolfini.
01.25 Black Cat Run. (Svarti sauðurinn)
Lögreglustjórinn Ben Bronte er ekki par
hrifinn af nýjasta kærasta dóttur sinnar.
Ben lendir í útistöðum við strákinn og
þegar hann er myrtur og dóttur hans
rænt situr strákurinn í súpunni.  Aðalhlut-
verk: Patrick Muldoon, Amelia Heinle.
02.55 Ísland í dag
03.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 28. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Friends (12:24)
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester City og Liverpool.
16.00 Alltaf í boltanum
16.25 Tónlist
16.50 Sjálfstætt fólk
17.15 Oliver´s Twist
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 The Osbournes (4:10). Osbourne-
fjölskyldan hefur fengið nóg af miðaldra
nágrönnum sínum og lyftutónlist þeirra.
Stríði er lýst yfir með tilheyrandi eggja-
kasti og ókvæðisorðum. Löggan mætir á
staðinn og skakkar leikinn.
20.00 Spin City (6:22)
20.30 Since You Have Been Gone.
(Bekkjarmótið) Ýmislegt getur gerst á
10 ára bekkjarafmæli þar sem gamlir
vinir, óvinir og elskhugar koma saman
undir einu þaki. Hér er á ferðinni frum-
raun Davids Schwimmers sem leikstjóra
en hann er betur þekktur sem Ross í
Vinum.  Aðalhlutverk: Lara Flynn Boyle,
David Schwimmer.
22.05 Miss Congeniality. (Vinsælasta
stúlkan) Skemmtileg grínmynd um lög-
reglukonu sem neyðist til að taka þátt í
fegurðarsamkeppni. Fjöldamorðingi
gefur í skyn að næsta fórnarlamb hans
muni koma úr röðum þátttakenda keppn-
innar og ákveður alríkislögreglan að

senda útsendara sinn á vettvang. Þetta
gengur þó ekki alveg samkvæmt bókinni
því lögreglukonan á erfitt með að taka
upp siði sem einkenna keppnir af þessu
tagi. Aðalhlutverk: Sandra Bullock,
Benjamin Bratt, Michael Caine.
23.55 Boiler Room. (Kyndiklefinn) Í
fjármálaheiminum snýst allt um peninga,
völd, losta og græðgi. Þannig er því að
minnsta kosti háttað hjá Seth Davis og
félögum hans í þekktu fjármálafyrirtæki.
Davis ætlar sér skjótfenginn gróða en
rekst á ýmsar hindranir á veginum og
kynnist fljótt dökkum hliðum fjármála-
heimsins. Aðalhlutverk: Giovanni Ribisi,
Vin Diesel, Nia Long, Ben Affleck.
01.50 Murder She Wrote: A Story.
(Morðgáta) Hin úrræðagóða Jessica
Fletcher er í helgarferð í Los Angeles.
Hún er þar til að sinna ákveðnu verkefni
en þegar fyrrverandi KGB-maður, sem
gistir á sama hóteli, finnst myrtur í her-
bergi sínu tekur hún stjórnina í sínar
hendur.  Aðalhlutverk: Angela Lansbury,
Richard Crenna, Santiago Douglas.
03.15 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 29. september
08.00 Strumparnir
08.25 Nútímalíf Rikka
08.50 Barnatími Stöðvar 2
11.10 Greg the Bunny (2:13)
11.35 Undeclared (13:17)
12.00 Neighbours
13.50 Tónlist
14.35 Mótorsport
15.00 Project X
16.50 Einn, tveir og elda
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max
20.20 Sjálfstætt fólk. (Margrét Vil-
hjálmsdóttir leikkona) Hinn ástsæli sjón-
varpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson, held-
ur áfram að kynna okkur áhugaverða
samborgara í skemmtilegum mynda-
flokki sem er vikulega á dagskrá. Jón
Ársæll heimsækir konur og karla á öllum
aldri og kynnir landsmönnum nýja hlið
á þeim sem eru í eldlínunni.
20.50 Quills. (Fjaðurstafir) Þessi drama-
tíska saga fjallar um De Sade markgreifa
sem er innilokaður á geðveikrahæli í
kringum 1790. Hann skrifar hneykslandi
og berorðar sögur sem aðstoðarstúlkan
Madeline dreifir utan veggja hælisins.
Almenningur gleypir við sögunum en
þegar eitt rita hans ber fyrir augu yfir-
valda ákveða þau að kveða niður saur-
ugar hugsanir greifans. Dr. Royer-Coll-
ard er sendur á vettvang og beitir hann
greifann alls kyns pyntingaraðferðum
og meinar honum að skrifa. Greifinn
lætur ekki segjast og notar eigið blóð
sem blek. Hvorki greifinn né læknirinn
vilja gefa eftir og verða afleiðingarnar
vægast sagt afdrifaríkar.  Aðalhlutverk:
Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin
Phoenix.
22.50 Deep End of the Ocean. (Örvænt-
ing) Daginn sem yngsta barn Beth Capp-
doru hvarf sporlaust hrundi veröld henn-
ar til grunna. Þrátt fyrir ítarlega leit kom
ekkert fram sem varpað gat ljósi á málið.

Árin liðu og fjölskyldan varð að reyna
að takast á við lífið. Níu árum eftir at-
burðinn er bankað upp á heima hjá Beth
og þá fyrst kemur sannleikurinn í ljós.
Aðalhlutverk: Michelle Pfeiffer, Treat
Williams, Jonathan Jackson, Whoopi
Goldberg.
00.35 Rejseholdet (24:30)
01.25 Tónlistarmyndbönd
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18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Veiðiklær. Hér kynnumst við
hefðbundnum veiðum Íslendinga. Hald-
ið er til veiða á önd, gæs, rjúpu, hreindýri,
svartfugli, skarfa og lunda. Fjölmargir
landsþekktir veiðimenn koma við sögu.

21.00 Last Days of Frankie the Fly.
(Síðustu dagar Frankie flugu) Frankie
er smákrimmi sem er á mála hjá mafíu-
foringjunum Sal og Vic. Hann verður
ástfanginn af fyrrverandi klámmynda-
stjörnu og reynir að beina henni á rétta
braut. En fyrst verður hann að kljást við
Sal sem hefur sérstakan áhuga á stúlk-
unni. Aðalhlutverk: Dennis Hopper,
Daryl Hannah, Michael Madsen, Kiefer
Sutherland.
22.35 Downtime. (Innilokuð) Chrissy
sér ekkert annað ráð en að svipta sig lífi.
Til allrar hamingju er sálfræðingurinn
Rob ekki langt undan þegar hún stígur
út á svalir háhýsis og ætlar að kveðja
veröldina. Eftir uppákomuna kynnast
þau betur og fara á stefnumót. Skötuhjúin
eru stödd í lyftu sem stöðvast skyndilega
og við tekur atburðarás sem er lyginni
líkust. Aðalhlutverk: Paul McGann,
Susan Lynch, Tom Georgeson.
00.05 Exit In Red. (Í sálarháska) Það
gengur allt á afturfótunum hjá Ed Alt-
man. Hann er sálfræðingur að mennt en
er ekki líklegur til að ná árangri í starfi

Fjaðurstafir

bb.is – dagblað
á netinu!
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Suðvestlæg átt, 5-8 m/s
og skýjað með köflum, en

skúrir víða um land.
Hiti 6-13 stig.

Horfur á föstudag:
Breytileg átt, 5-8 m/s og
skýjað, en dálítil rigning

sunnanlands.
Hiti 5-12 stig.

Horfur á laugardag:
Búast má við norðlægri

átt með skúrum og
rigningu, einkum norð-

austan til. Kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:

Breytileg átt og úrkomu-
lítið, en fremur svalt.
Horfur á mánudag:

Breytileg átt og úrkomu-
lítið, en fremur svalt.

eftir að hafa verið kærður fyrir kynferðis-
glæp. Ed skiptir um umhverfi og kynnist
nýrri konu en vandræðin halda áfram.
Nýja vinkonan er ekki sú sem hún segist
vera og sálfræðingurinn er í verri málum
en nokkru sinni fyrr. Aðalhlutverk: Mick-
ey Rourke, Annabel Schofield, Carrie
Otis, Anthony Michael Hall.
01.40 Dagskrárlok og skjáleikur
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10.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds United og Arsenal.
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (4:22)
20.00 MAD TV
21.00 Bodywork. (Lík í kaupbæti) Ungur
maður kaupir bíl drauma sinna. Bíllinn
þarfnast örlítillar viðgerðar en þegar
maðurinn opnar skottið sér hann að líki
hefur verið komið fyrir þar. Maðurinn
er grunaður um morð og þarf að hverfa
í undirheimana um tíma og reyna að
sanna sakleysi sitt.  Aðalhlutverk: Hans
Matheson, Charlotte Coleman, Peter
Ferdinando.
22.35 Hnefaleikar. Útsending frá hnefa-
leikakeppni í Connecticut í Bandaríkjun-
um. Á meðal þeirra sem mættust voru
veltivigtarkapparnir Arturo Gatti og
Micky Ward.
00.15 Seductive Co-eds. Erótísk kvik-
mynd.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 29. september
15.00 Íslandsmótið í Galaxy Fitness.
Bein útsending frá Íslandsmótinu í Gal-
axy Fitness, hreysti, sem haldið er í
Smáralind.
17.30 Kraftasport
18.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
19.00 Golfstjarnan Vijay Singh
19.30 Heimsfótbolti með West Union
20.00 Muhammad Ali. (Meistarinn
Muhammad Ali) Heimildamynd í tveim-
ur hlutum um Muhammad Ali, einn
þekktasta íþróttamann sögunnar. Ali,
sem fagnaði sextugsafmæli sínu 17.
janúar, er talinn fremsti hnefaleikakappi
allra tíma. Hann vann marga glæsta sigra
í hringnum en var jafnan mjög umdeildur
fyrir skoðanir sínar.
21.00 War Between Us. (Umkringd hat-
ri) Í kjölfar árásarinnar á Pearl Harbour
í síðari heimsstyrjöld greip um sig mikill
ótti og tortryggni í garð japanskra
innflytjenda í Norður-Ameríku. Innflytj-
endunum er skipað að flytja til minni
bæja þar sem auðveldara er að fylgjast
með förum þeirra. Aya Kawashima er
ein þeirra sem eru neydd til að flytjast og
þarf hún að hefja nýtt líf á ókunnum
slóðum, umkringd hatri og fordómum.
Kona af kanadísku bergi brotin tekur
hana undir sinn verndarvæng og skapast
einstök vinátta á milli þeirra.  Aðalhlut-
verk: Shannon Lawson, Mieko Ouchi.
22.30 Decline of Western Civilization.
(Hnignun vestrænnar menningar) Afar
óvenjuleg kvikmynd þar sem pönktón-
listin er í aðalhlutverki. Þessi ögrandi
tónlist varð áberandi á árunum í kringum
1980. Í myndinni sláumst við í för með
nokkrum hljómsveitum í Los Angeles
og heyrum hvaða boðskap þær hafa fram
að færa.  Aðalhlutverk: Alice Bag Band,
Black Flag, Catholic Discipline.
00.00 Condo Painting. (Málarinn Ge-
orge Condo) Heimildamynd um málar-
ann George Condo. Myndin greinir frá
persónulegu lífi málarans og einnig eru
aðferðirnar sem Condo notar við sköpun
sína skoðaðar og fylgst er með fæðingu
eins verka hans. Rithöfundunum William
S. Burrough og Alan Ginsberg bregður
einnig fyrir en báðir voru þeir nánir
vinir málarans.
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Magnús Hávarðarson,

tölvu- og kerfisfræðingur
hjá Netheimum á Ísafirði

svarar:
,,Þessa dag-

ana skoða ég
mest minn
eiginn vef ,
www.net-

heimar.com,
vegna þess
að ég er að

vinna við að koma honum
í loftið. Á vef Netheima

verður stuðningur við okk-
ar viðskiptavini og vonandi
eitthvað fróðlegt. Einnig fer

ég mikið inn á vef Spari-
sjóðs Vestfirðinga, www

.spvf.is, en þeir hafa verið
mjög duglegir við að mark-

aðssetja sig á Netinu og
nota það til að þjónusta

viðskiptavini sína sem
best. Ég reyni starfs míns
vegna að fylgjast vel með

því sem er að gerast í
tölvubransanum og fer

reglulega inn á vefsíður
sem fjalla um netkerfi,

vefforritun, gagnagrunns-
fræði, kerfisgreiningu

o.s.frv. Allt eru þetta er-
lendar síður því fátt er um

íslenska vefi af þessu tagi.
Íslendingar taka ríkulega
af vefnum í sína þágu en

miðla síður efni inn á
hann. Ég vil nota þetta

tækifæri og benda náms-
fúsum Vestfirðingum á
vefinn www.ed-x.com

sem er leitarvél og „vef-
uppspretta“ sem  geymir

m.a. fjarnámsmöguleika..“
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17:30 Muzik.is
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Jamie K. Experiment (e)
19:50 Heiti Potturinn
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt fyr-
ir brjósti brenna og neita alfarið að skrifa
upp á að konur sér konum verstar.
20:50 Haukur í horni
21:00 Traders
22:00 Djúpa laugin
23:00 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum

og verður Doug að takast á við afleið-
ingar uppátækjanna.
23:30 The Bachelor (e) Piparsveinn-
inn Alex sem lýsir sjálfum sér sem
“heillandi, fyndnum og gáfuðum” og
hefur gaman af sundi, skíðaferðum og
rómantík leitar durum og dyngjum að
hinni einu réttu. 25 ungar og heillandi
konur eru boðnar og búnar til fylgilags
við hann og í þáttunum má sjá hvernig
honum gengur að finna fjallið eina.
Hver þeirra hreppir hnossið?
00:15 Jay Leno (e)
01:00 Muzik.is

Laugardagur 28. september

13:30 Tvöfaldur Jay Leno (e)
15:00 Heiti Potturinn (e)
15:30 According to Jim (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor 5 (e) Vinsælasti raun-
veruleikaþáttur heims snýr aftur og nú
færist leikurinn til Tælands. 16 manns
munu setjast að á djöflaeyjunni Taratuo
sem áður geymdi fanga af verstu gerð
og há þar baráttu við veður vond, hættu-
leg.
18:00 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 First Monday (e) Hinir frægu
leikarar James Garner, Joe Mantegna
og Charles Durning prýða þessa vönd-
uðu þætti um vandasamt starf banda-
rískra hæstaréttardómara sem þurfa að
kljást við helstu siðferðileg vandamál
samtímans og eru örlagavaldar í lífum
margra
20:00 Jamie Kennedy Experiment.
Jamie Kennedy er uppistandari af guðs
náð en hefur nú tekið til við að koma
fólki í óvæntar aðstæður og fylgjast
með viðbrögðum þeirra. Og allt að
sjálfsögðu tekið upp á falda myndavél.
20:30 Everybody Loves Raymond.
Ray og Debra eru venjuleg hjón sem
búa í úthverfi en það er líka það eina
venjulega við þau. Foreldrar Ray og
bróðir búa nefnilega á móti þeim og þar

sem þau eru, þar er fjandinn laus.
21:00 Popppunktur. Popp-Punktur er
nýr þáttur á dagskrá SKJÁSEINS.
22:00 Law & Order CI (e)
22:45 The Perfect wife (e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno
01:50 Muzik.is

Sunnudagur 29. september
12:30 Silfur Egils – Ný þáttaröð! Silfur
Egils hefur fest sig í sessi sem mikils met-
inn vettvangur pólitískrar og málefnalegr-
ar umræðu og hefur frá upphafi verið
einn umtalaðasti sjónvarpsþáttur landsins;
skemmtilegur og óháður. Hann hefur nú
göngu sína á ný, fjórða veturinn í röð og
verður í vetur boðið upp á ýmsar nýjungar.
14:00 Dateline (e)
15:00 American Embassy (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e) Innlit/útlit snýr
aftur á SKJÁEINUM, fjórða veturinn í
röð. Valgerði Matthíasdóttur til halds og
traust verður sem fyrr Friðrik Weisshappel
og nýr liðsmaður þáttarins er Kormákur
Geirharðsson, fyrrum stórkaupmaður í
Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar.
Eins og áður verður fjallað um hús og
híbýli Íslendinga heima og erlendis, fast-
eignir, hönnun, arkitektúr, skipulagsmál
og fleira.
18:00 Guinnes world records (e)
19:00 The King of Queens (e)
19:30 Ladies Man (e)
20:00 Dateline
21:00 The Practice. Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna  á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen
Gamble sem er jafn umfram um að koma
skjólstæðingum verjendanna í fangelsi
og þeim er að hindra það.
21:45 Silfur Egils (e) – Ný þáttaröð!
23:15 Popppunktur (e)
00:00 Traders (e)
01:45 Muzik.is
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Klipptur útKlipptur útKlipptur útKlipptur útKlipptur út
úr bifreiðúr bifreiðúr bifreiðúr bifreiðúr bifreið
Tveir menn sluppu með
skrámur þegar bíll sem
annar þeirra ók lenti á
ljósastaur við bæinn Ós í
Bolungarvík rétt fyrir kl. 5
aðfaranótt sunnudags.
Ökumaðurinn er grunað-
ur um ölvun við akstur,
en hann hafði ásamt fé-
laga sínum tekið bíl
ófrjálsri hendi og voru
mennirnir á leið út úr
Bolungarvík en komust
ekki lengra en að Ósi.
Farþeginn í bílnum fest-
ist í honum við árekstur-
inn og þurfti slökkviliðið í
Bolungarvík að nota
klippur til að losa hann.

Getur valiðGetur valiðGetur valiðGetur valiðGetur valið
úr húsumúr húsumúr húsumúr húsumúr húsum
Nokkur fjöldi tilboða
barst til fjármálaráðu-
neytisins þegar auglýst
var eftir kaupum á ein-
býlishúsi á Ísafirði. Húsið
verður notað sem em-
bættisbústaður skóla-
meistara Menntaskólans
á Ísafirði, en rýma þarf
núverandi leiguhúsnæði
hans í haust. Frestur til
að skila inn tilboðum var
skammur og rann í þar-
síðustu viku, en þrátt fyrir
það bárust yfir 20 tilboð.
„Það eru margar eignir
þarna sem líta vel út á
blaði, en það þarf að
skoða þær betur áður en
ákvörðun verður tekin“,
segir Hafsteinn Haf-
steinsson, lögfræðingur
hjá fjármálaráðuneytinu.

Góð nýting áGóð nýting áGóð nýting áGóð nýting áGóð nýting á
200 íbúðum200 íbúðum200 íbúðum200 íbúðum200 íbúðum
Flestallar íbúðir í eigu
Ísafjarðarbæjar eru í
notkun um þessar mund-
ir. Alls eru á milli 180 og
200 íbúðir í eigu bæjar-
félagsins, flestar í fé-
lagslega húsnæðiskerf-
inu, og munu nær allar
þeirra vera í útleigu. „Um
þessar mundir eru allar
nema fimm í notkun“,
segir Birgir Valdimars-
son, húsnæðisfulltrúi
Ísafjarðarbæjar. Þá
munu vera með taldar
þær íbúðir sem íþrótta-
félögum er ráðstafað til
notkunar fyrir þjálfara og
leikmenn, en þar er um
styrk sveitarfélagsins til
félaganna að ræða en
ekki beina útleigu.
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Níu verkalýðsfélög runnu
saman í eitt á stofnfundi
Verkalýðsfélags Vestfirðinga
í Alþýðuhúsinu á Ísafirði á
laugardag. Um 1.500 félags-
menn eru í hinu nýja félagi,
en sex verkalýðsfélög á Vest-
fjörðum með samtals um 500
félagsmenn standa utan fé-
lagsins. Skipuð hefur verið
bráðabirgðastjórn formanna
og varaformanna gömlu félag-
anna.

Ágústa Guðmundsdóttir á
Flateyri starfar sem gjaldkeri
og Helgi Ólafsson frá Hólma-
vík sem varaformaður en for-
maður er Pétur Sigurðsson á
Ísafirði. „Það hefur verið unn-
ið að þessari sameiningu í tvö
ár en umræðan hefur þó staðið
miklu lengur. Draumurinn var
að sameina öll félögin í eitt
en fljótlega varð ljóst að það
myndi ekki takast. Við erum
þó mjög ánægð með þennan
árangur“, segir Pétur Sigurðs-
son.

Lúðrasveit blés til fundar
kl. 14:30 á laugardag. Á stofn-
fundinum voru afgreidd lög
fyrir félagið og reglugerð um
sjúkrasjóð. Grétar Þorsteins-
son, forseti Alþýðusambands
Íslands, og Halldór Björns-

son, formaður Starfsgreina-
sambandsins, fluttu ávörp og
kveðjur. Að fundi loknum var
efnt til kaffisamsætis í kjallara
Alþýðuhússins.

Þau félög sem sameinuðust
á laugardag eru: Verkalýðsfé-

lagið Skjöldur á Flateyri,
Verkalýðsfélagið Brynja á
Þingeyri, Verkalýðsfélagið
Vörn á Bíldudal, Verkalýðs-
félag Patreksfjarðar, Verka-
lýðsfélag Hólmavíkur, Verka-
lýðs- og sjómannafélag Álft-

firðinga, Verkalýðsfélagið
Baldur á Ísafirði, Sveinafélag
byggingamanna á Ísafirði og
Verslunarmannafélag Ísa-
fjarðar. Þá mun Félag járn-
iðnaðarmanna á Ísafirði hafa
samþykkt að ganga í félagið.

Frá stofnfundi Verkalýðsfélags Vestfirðinga.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Rætt umRætt umRætt umRætt umRætt um
kaup á nýj-kaup á nýj-kaup á nýj-kaup á nýj-kaup á nýj-
um lóðsbátum lóðsbátum lóðsbátum lóðsbátum lóðsbát
Á fundi hafnarstjórnar

Ísafjarðarbæjar í síðustu
viku var velt upp þeim
möguleika að festa kaup
á nýjum lóðsbát fyrir Ísa-
fjarðarhöfn, en engin
ákvörðun þess efnis hefur
þó verið tekin.

„Það liggur fyrir að það
þarf að fara í gífurlega
kostnaðarsamar viðhalds-
framkvæmdir á hafnsögu-
bátnum Þyt, bara svo að
hann viðhaldi sínu haf-
færnisskírteini. Því voru
menn að velta því fyrir
sér hvort betra væri að
eyða mörgum milljónum
í að gera við 30 ára gamlan
bát sem engan veginn full-
nægir þeim kröfum sem
til hans eru gerðar, eða
kanna hvort hægt sé að fá
annan bát sem fullnægir
þessum kröfum“, segir
Guðmundur M. Kristjáns-
son hafnarstjóri.

„Málið er í forkönnun
en engin ákvörðun hefur
verið tekin“.

Sá sérstæði atburður gerðist
í Hnífsdal í fyrri viku að fimm
ættliðir í beinan kvenlegg voru
saman komnir í skírnarveislu.
Verið var að skíra Theódóru
Björgu Elíasdóttur, dóttur
Ingibjargar Hebu Sigríðar-
dóttur en hún er dóttir Sigríðar
Ingu Elíasdóttur sem er dóttir

Theódóru Kristjánsdóttur,
nöfnu skírnarbarnsins. Móðir
Theódóru eldri, Guðmunda
Jóhannsdóttir, sat einnig veisl-
una. Þarna voru því fimm ætt-
liðir saman komnir.

Ekki er mjög langt um liðið
frá andláti Línu Dalrósar
Gísladóttur, langalangalang-

ömmu skírnarbarnsins eða
sjötta ættliðarins í beinan
kvenlegg. „Þetta er ekki óal-
gengt í minni fjölskyldu“, seg-
ir langamma og alnafna hinnar
nýskírðu Theódóru, en hún
átti 61 árs afmæli á skírnar-
daginn.

Þriggja ára gömul frænka

skírnarbarnsins, Elísabet
Finnbjörnsdóttir, notaði tæki-
færið og bað séra Magnús Erl-
ingsson sóknarprest að skíra
brúðu sem hún á. Magnús
varð við beiðninni og hlaut
brúðan nafnið Elísabet í höf-
uðið á „móður“ sinni.

Frá vinstri: Guðmunda Jóhannsdóttir, Theódóra Kristjánsdóttir, Sigríður Inga Elíasdóttir, Ingibjörg Heba Sigríðardóttir.
Í miðju: Theódóra Björg Elíasdóttir. Ljósmyndir: Pálmi Guðmundsson / Ljósmyndari.is

Fimm ættliðir í beinan kvenleggFimm ættliðir í beinan kvenleggFimm ættliðir í beinan kvenleggFimm ættliðir í beinan kvenleggFimm ættliðir í beinan kvenlegg


