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Bolungarvík

Hátt í þrjú hundruð
manns sóttu hið árlega
þorrablót Bolvíkinga
sem haldið var í Félags-
heimilinu í Bolungarvík
á laugardagskvöld.
Blótið, sem nú var haldið
í 54. skipti, þótti takast
hið besta og var góður
rómur gerður að þeim
skemmtiatriðum sem
flutt voru.  Þær Björg
Kristjánsdóttir, Málfríð-
ur Sigurðardóttir,
Martha Sveinbjörnsdótt-
ir og Jónína Sveinbjörns-
dóttir voru á meðal
þeirra sem blótuðu Þorr-
anum í Víkinni. Sjá
einnig frétt og myndir á
bls. 4.

Fjölmenni á
þorrablóti

Það er til marks um þá
ákveðnu stefnu nýrrar stjórn-
ar Bakka hf. í Bolungarvík
að stórauka umsvifin þar í
bæ, að fyrirtækið hefur leit-
að til bæjaryfirvalda eftir lóð
í eigu bæjarins til þess að
rýmka athafnasvæði sitt. Þar
er horft til lóðar við Brim-
brjótsgötu, rétt við verk-
smiðjuhúsið, en fyrir liggur
að á þeirri lóð þarf að rífa
mannvirki sem engum til-
gangi þjóna lengur.

Bakki hf. hefur ákveðið að
ráðast í minniháttar breyting-
ar á verksmiðju sinni, eink-
um með það í huga að færa
núverandi rækjumóttöku inn
í hana sjálfa. Með því yrði í
senn komið til móts við
kröfur Fiskistofu og náð
fram aukinni hagræðingu í
vinnslunni.

Stóraukin
starfsemi

Bakki hf.

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 1999

Erfiðir tímar framundan
í rekstri bæjarfélagsins
- Fjárhagsáætlun Ísafjarðar-
bæjar og stofnana hans fyrir
árið 1999 var til seinni um-
ræðu í bæjarstjórn sl. fimmtu-
dag. Rekstrartekjur bæjar-
sjóðs og stofnana hans eru
áætlaðar 1.388 milljónir króna
en rekstrarútgjöld án vaxta
1.180 milljónir. Fjárfestingar
eru áætlaðar 130 milljónir, af-
borganir lána og vextir 283
milljónir og nýjar lántökur
219 milljónir þegar búið er að
taka tillit til annarra eigna-
breytinga.

Til framkvæmda og greið-
slu afborgana og vaxta skilar
rekstur bæjarsjóðs um 15%
skatttekna eða 123 milljónum.
Skatttekjur á árinu 1999 eru
áætlaðar 807 milljónir eða 59
milljónum hærri en áætlun
síðasta árs gerði ráð fyrir.
Almennar rekstrartekjur bæj-

arsjóðs eru áætlaðar 362 millj-
ónir en rekstrarútgjöld 1.109
milljónir. Þeir málaflokkar
sem mest taka til sín í rekstri
eru fræðslumál með 273 millj-
ónir, félagsþjónusta með 119
milljónir, yfirstjórn 69 millj-
ónir, fjármagnskostnaður 62
milljónir, íþrótta- og æsku-
lýðsmál 58 milljónir og hrein-
lætismál 55 milljónir.

Framlög til fjárfestinga og
framkvæmda lækka um 135
milljónir milli ára. Mest
áhersla er lögð á framkvæmdir
vegna íþrótta- og menningar-
mála. Helstu fjárframlög til
einstakra verkefna eru 10
milljónir til endurbóta á
Safnahúsinu (gamla sjúkra-
húsinu) á Eyrartúni og 17
milljónir til sundlaugar á Suð-
ureyri. Til margvíslegra ann-
arra framkvæmda verður varið

samtals 103 milljónum.
Gert er ráð fyrir að greiða

155 milljónir í afborganir
langtímalána og 30 milljónir
vegna ýmissa skammtíma-
lána. Heildarlántökur eru
áætlaðar 219 milljónir og
munu því heildarskuldir auk-
ast um 34 milljónir á árinu.

Fjárhagsáætlunin ber það
með sér, að rekstur sveitarfé-
lagsins verður erfiður á árinu.
Skatttekjur hafa ekki aukist í
takt við útgjöldin og fjárfest-
ingar hafa verið óvenjumiklar
á síðustu tveimur árum og hafa
þær verið fjármagnaðar með
lántökum. Á árinu ætla bæjar-
yfirvöld að leita allra leiða til
að hagræða í rekstri, skera
niður rekstrarútgjöld og láta
þann sparnað koma fram í
minni lántökum.

Þegar lífið
reynir að
sökkva þér
skaltu halda
í vonina

Tilboð!
HIV orkudrykkur á kr. 89.-

� segir Kolbrún Sverrisdóttir
í viðtali við blaðið um Sjóslysanefnd.

Sjá nánar miðopnu.

Þeir eru bestir
í vasahnífa-
málunum

Hnífsdalur

Lögreglunni á Ísafirði var
tilkynnt snemma á laugar-
dagsmorguninn að bíll hefði
farið út af í Götuhallanum á
Hnífsdalsvegi (brekkunni
innan við hákarlaverkun
Óskars Friðbjarnarsonar), og
lent niðri í fjöru. Þegar lög-
reglumenn komu á staðinn
voru bílverjar horfnir af vett-
vangi og höfðu þeir bjargað
sér sjálfir á sjúkrahúsið til
að láta gera að meiðslum,
sem munu ekki hafa verið
eins stórvægileg og við
hefði mátt búast.

Tveir reyndust hafa verið í
bílnum og er ökumaðurinn
grunaður um ölvun við akst-
ur. Vinda þurfti bráðan bug
að því að ná bílnum upp úr
fjörunni áður en hann færi í
kaf í aðfallinu, en hann er
mikið skemmdur.

Ölvaður í
fjöruferð



2 MIÐVIKUDAGUR 27. JANÚAR 1999

Útgefandi:
H-prent ehf.

Sólgötu 9, 400 Ísafjörður

% 456 4560

o 456 4564
Netfang prentsmiðju:

hprent@snerpa.is
Stafræn útgáfa:

http://www.snerpa.is/bb

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:

Sigurjón J.  Sigurðsson
Blaðamaður:

Hlynur Þór Magnússon
Netfang  ritstjórnar:

bb@snerpa.is

Bæjarins besta er í samtökum bæjar- og héraðs-

fréttablaða. Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda

og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.

LEIÐARI

ORÐ VIKUNNAR

Honum byrjaði

Einar Kristinn Guðfinnsson alþingismaður skrifar

Þróunarsetur - rétt skref
til eflingar byggðar

Atvinnuþróunin á lands-
byggðinni er mjög umrædd
af skiljanlegum ástæðum.
Ekkert ræður jafn miklu um
búsetuval fólks og atvinnu-
möguleikar. Þar gildir ekki
einasta að til staðar séu störf,
heldur líka að fyrir hendi sé
tiltekin fjölbreytni við
starfsval. Þetta er mun meira
áríðandi nú en fyrr. Með því
að æ fleiri leita sér mennt-
unar - oft sérhæfðrar mennt-
unar, - eykst þörfin á því að
atvinnuframboð einkennist

af fjölbreytni.
Einhæfni atvinnulífsins

hefur einmitt staðið lands-
byggðinni mjög fyrir þrifum.
Barátta okkar fyrir bættri bú-
setu miðar þess vegna ekki
síst að því að auka fjölbreytn-
ina og aðgengi fólks að marg-
víslegum starfstækifærum.

Breyttar áherslur

Margar leiðir eru að slíku
markmiði. Mestu varðar þó

að efla sjálfsforræði hérað-
anna, auka vald þeirra og
skapa heimamönnum skilyrði
til þess að byggja upp atvinnu-
starfsemi sem  þeir telja skyn-
samlegasta, lætur vel að ósk-
um íbúanna heima fyrir og
dregur til sín fólk.

Byggðastofnun hefur á und-
anförnum árum breytt áhersl-
um sínum í þessa veru. Stofn-
unin hefur tekið ákvörðun um
að efla þróunarsvið sitt með
öllum tiltækum ráðum. Jafn-
framt hefur stofnunin samiðEinar K. Guðfinnsson.

Nei, þetta er ekki dæmi um þágufallssýki heldur allsendis
heilbrigða notkun þágufalls. Seglabúnaður knarra og langskipa,
sem voru farkostir feðra okkar í öndverðu, var illa fallinn til
þess að sigla beitivind. Því máttu þeir oft bíða byrjar, þ.e. hag-
stæðra vinda til þess að byrja ferðina. „Kóngur vill sigla en byr
hlýtur að ráða“, segir á einum stað.

Víða er þess getið á fornum bókum, að mönnum hafi byrjað
vel eða illa. Það merkir að þeir hafi hlotið góðan byr ellegar þá
andbyr eða öngvan byr. Þegar sæfarendum byrjaði illa og þeir
mættu andbyr urðu þeir stundum afturreka til sama lands.

Kjarngott Sólarkaffi
Árlegt Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins í Reykjavík

var haldið á Broadway á Hótel Íslandi sl. föstudags-
kvöld. Þar var afar fjölmennt að venju og gleðskapur
kraftmikill og góður langt fram á rauðanótt. Mynd-
irnar sem hér fylgja voru teknar í fagnaðinum.

Í upphafi var orðið
Orð eru til alls fyrst. Sum þeirra festast á pappír.  Á

pappírnum berast þau inn í þingnefndir, skúffuríkan sama-
stað kosningaloforða og framtíðarheimili þingmála,  sem
falla ekki að lundarfari ráðherra.

Vissulega er affarasælt að orð séu undanfari athafna.
Það er ekki vænlegt að skjóta fyrst og spyrja svo. En
þegar fersku upphafsorðin sjá loks ljósið á ný, margþvæld
og innihaldslaus af nefndavolki, er oft lítið eftir af voninni
sem í þeim fólst. Þetta er oft ferill loforða, sem ráðamenn
gefa kjósendum þegar þeim finnst mikið liggja við.

Þótt þjóðmálaumræðan fram að kosningum kunni að
verða fjölbreytt er ekki nokkur vafi á að þrjú mál munu
upp úr standa. Í fyrsta lagi fiskveiðistjórnunin; í annan
stað sá þáttur umhverfismála er lýtur að ósnortinni
óbyggðanáttúru landsins og takmarkalítilli græðgi
mannsins og áráttu til að umturna henni og í þriðja falli
verða í eldlínunni þeir þjóðfélagshópar sem oftast nær
eru nefndir samtímis: öryrkjar og aldraðir.

Umræðan um þessa þjóðfélagsþegna hefur sennilega
aldrei verið meiri eða beittari en um þessar mundir. Sögur
um rangsleitni ríkisvaldsins í garð þessara þegna þjóð-
félagsins eru daglegt brauð í fjölmiðlum. Ber þar hæst
hin magnaða uppfinning -tekjutenging- sem ríkisvaldið
nýtir sér út í ystu æsar til að skerða kjör þessara oft á
tíðum brákuðu reyra samfélagsins.

Ríkisvaldið bannar ekki öryrkja að styðja sjúka til
sjálfsbjargar af litlum efnum með því að spila í happdrætti.
Detti viðkomandi hins vegar í lukkupottinn og greini
heiðarlega frá því á skilagrein sinni til samfélagsins -
skattaskýrslunni- grípur stóribróðir strax tækifærið. Happ-
drættisvinningur skerðir sum sé mannréttindi öryrkjans!
Öryrki má helst ekki eiga neitt.

Þeir sem eitthvað þekkja til örykja vita hversu mikilvægt
þeim er að geta lagt eitthvað af mörkum, verið sér með-
vitandi um eigin verðleika, jafnvel að vinna sér inn
nokkrar krónur. Þetta er í senn andleg og líkamleg nauðsyn.
En þetta er illa séð af stórabróður. Ef tekjur öryrkjans eða
ellilífeyrisþegans verða meiri en hungurlús er strax gripið
til gagnráðstafana. Sjálfsbjargarviðleitnin klippir sum sé
á mannréttindi öryrkjans!

Er ekki kominn tími til á því herrans ári 1999 að hætta
þessum og öðrum mannréttindabrotum á öldruðum og
öryrkjum?

Vonandi lenda þessi og önnur mál er lúta að öldruðum
og öryrkjum  ekki á botni skúffu hins nýja samstarfsráðs,
sem boðað var í fagnaðarerindi forsætisráðherra við
upphaf árs aldraðra.

s.h.

Tálknafjörður

Maður lést
Banaslys varð á Tálkna-

firði á laugardag er bifreið
féll ofan á karlmann á
fimmtugsaldri, sem vann
að viðgerð á bifreiðinni.

Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar var kölluð til en
beiðnin var afturkölluð er
ljóst var að maðurinn væri
látinn.

Hinn látni hét Stefán Jó-
hannes Sigurðsson. Hann
lætur eftir sig eiginkonu
og fimm börn.

Karfan

KFÍ sigraði
Tindastól
KFÍ gerði góða ferð á

Sauðárkrók á fimmtudag í
síðustu viku er liðið sótti
Tindastól heim í úrvals-
deildinni í körfuknattleik.

KFÍ sigraði með þriggja
stiga mun 79-76 eftir að
hafa verið tveimur stigum
undir í hálfleik. Munaði
þar mestu um að KFÍ gerði
níu síðustu stig leiksins.

Stigahæstur hjá KFÍ var
James Cason með 28 stig,
þá kom Ólafur Ormsson
með 19 og Mark Quashie
með 15 stig. Valur Ingi-
mundarson var stigahæst-
ur Tindastólsmanna með
23 stig. KFÍ er nú í 5. sæti
deildarinnar með 16 stig.

Þýskt menningarkvöld á Hótel Ísafirði

Ljósmyndasýning,
upplestur og tónlist

Þýskt menningarkvöld
verður haldið á Hótel Ísa-
firði föstudagskvöldið 5.

febrúar. Þá verður jafnframt
opnuð sýning á ljósmyndum
er varða leikskáldið Bertolt

Brecht, en aldarminningu
hans voru gerð skil víða um

heim á síðasta ári.
Meðal þeirra sem fram

koma á þýska menningar-
kvöldinu er söngkonan Sif

Ragnhildardóttir, sem ásamt
vestfirskum tónlistarmönn-

um flytur m.a. lög eftir Kurt
Weill við texta Brechts.

Einnig koma fram nemendur
úr Framhaldsskóla Vest-

fjarða og ýmsir fleiri.
Væntanlega mun heiðurs-

konsúll Þjóðverja á Ísafirði,
dr. Þorsteinn Jóhannesson,

ávarpa samkomuna.
„Núna gefst tækifæri til

að bæta ímynd Ísafjarðar á
ný eftir hina hryllilegu

umfjöllun í þýska blaðinu
SZ [sem greint var frá í BB í

fyrri viku] , því að á þetta
kvöld á Hótel Ísafirði kemur
tökulið frá þýsku sjónvarps-

stöðinni Arte, sem einkum
fjallar um menningarmál“,

sagði Dorothee Lubecki,
ferðamálafulltrúi, í samtali

við BB. „Ekki síst þess
vegna finnst mér rétt að

hvetja fólk til að fjölmenna
og sýna fram á, að Ísfirð-

ingar eru ekki menningar-
snauðir kjánar utan við enda

veraldar.“

Sóknarhugur hjá Skíðafélaginu

Kynning og kennsla
Þessa dagana er ísfirska

skíðafólkið Arnór Þ. Gunn-
arsson (Addi Kalli) og Sigríð-
ur Þorláksdóttir (Sigga Láka)
með kynningu á skíðaíþrótt-
um í grunnskólum Ísafjarðar-
bæjar. Í framhaldi af því bjóða
þau upp á skíðakennslu í
Tungudal fyrir nemendur 4.-
10. bekkjar. Börnum úr 1.-3.
bekk er boðið á fjölskyldudag
í Tungudal á laugardaginn
milli kl. 15 og 17. Foreldrar
eru hvattir til að koma með

börnum sínum, en leiðbein-
endur frá Skíðafélagi Ísfirð-
inga verða börnunum til að-
stoðar.

Á síðasta ári tók ný stjórn
við í Skíðafélagi Ísfirðinga.
Hún blés til sóknar og hefur
margt á prjónunum. Þar má
nefna, að samið hefur verið
við bæjaryfirvöld um verð-
lagningu á kortum á skíða-
svæðin. Skíðamarkaður var
haldinn í ársbyrjun og verður
endurtekinn nú í byrjun febr-

úar. Þá hefst einnig skíða-
kennsla fyrir almenning í febr-
úar. Skráning er í versluninni
Vestursporti og þar getur fólk
einnig fengið faglega ráðgjöf
varðandi búnað.

Arnór. Sigríður.
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við nokkur Atvinnuþróunar-
félög á landsbyggðinni um að
annast starfsemi stofnunar-
innar í tilteknum kjördæmum.
Þá hefur stofnunin gert sér-
stakan samning við þessi fé-
lög, um að annast atvinnu-
þróunarstarf í landshlutunum
og greitt fyrir það verkefni.
Þannig hefur starfsemi þess-
ara félaga verið efld og fjár-
hgslegur grunnur þess treyst-
ur.

Góð reynsla

Hér á Vestfjörðum hefur
þetta fyrirkomulag verið við
líði frá síðasta ári og gefist
vel. Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða hf. var stofnað í
árslok 1996. Félagið  hefur
verið að skapa sér æ öflugri
sess og er með starfsemi á
Ísafirði og í Vestur-Barða-
strandarsýslu.

Til félagsins leita stöðugt
fleiri og starfsemin hefur verið
að festa rætur í samfélaginu.
Þar er nú til staðar margvísleg
þekking, sem getur nýst okkur

afar vel í þeirri atvinnuupp-
byggingu, sem við viljum að
eigi sér stað á komandi árum.
Einkanlega mun starfsemi af
þessu tagi gagnast hinum
smærri fyrirtækjum, en eins
og allir vita hefur það heft
starf þeirra margra, að kostn-
aður við að leita sér sérfræði-
legrar ráðgjafar hefur oft verið
þeim ofviða.

Reynsla í öðrum landshlut-
um af öflugri atvinnuþróun-
arstarfsemi hefur einnig alls
staðar verið mjög góð.

Efling rannsóknar
og þróunarstarfs

Nú er þess enn að vænta að
fleiri og styrkari stoðum verði
rennt undir starf af þessum
toga. Tilkoma Þróunarseturs í
Vestra húsinu á Ísafirði síðar
á árinu, mun marka hrein
tímamót í byggðamálum hér.
Þar með verður starfandi undir
einum hatti fjölþætt þjónusta,
þróunar- og vísindastarfsemi.
Þangað geta menn leitað, á

einn stað, eftir margs konar
upplýsingum. Þar mun verða
mikil hugmyndaleg gerjun.

Sambýli hinna ólíku stofn-
ana og fyrirtækja mun gera
það að verkum, að styrkur
hvers og eins mun aukast og
kveikja nýjar hugmyndir.
Þetta gefur þeim stofnunum
sem þarna starfa, tækifæri til
þess að eflast. Einyrkjastarf-
semi á þessu sviði hefur því
miður jafnan enst stutt og ekki
verið árangursrík, til lengri
tíma litið. Með aukinni sam-
nýtingu og vaxandi starfs-
mannafjölda gefast færi á því
að takast á við frekari verk-
efni, á rannsóknar og þróunar-
sviði.

Frumkvöðulsstarf
Þróunarsetrið er frumkvöð-

ulsstarf. Að því máli hafa
mjög margir komið. Ánægju-
legt hefur verið að skynja þann
áhuga sem heimamenn og

forstöðumenn þeirra stofn-
ana sem í hlut eiga hafa
sýnt þessu framfaramáli.
Hér sjáum við raunveru-
lega byggðastefnu í fram-
kvæmd. Þetta er glöggt
dæmi um að verið sé að
auka sjálfsforræði heima-
manna og auka ábyrgð.

 Tilkoma Þróunarseturs-
ins gerir okkur heima-
mönnum líka kleift að
sækja til okkar aukin verk-
efni, sem nú verða á færi
okkar að ráða við. Þá er
ljóst að þessi aukna starf-
semi mun styrkja allt
skólastarf á svæðinu, eink-
anlega á framhaldsskóla-
stigi. Hér er því augljóslega
á ferðinni gott dæmi um
verkefni sem auðveldlega
getur velt upp á sig og
aukist, okkur til heilla og
byggðunum til eflingar.

Einar K. Guðfinnsson,
alþingismaður.

,,Tilkoma Þróunarseturs í Vestra
húsinu á Ísafirði síðar á árinu,

mun marka hrein tímamót
í byggðamálum hér," segir Einar
K. Guðfinnsson alþingismaður

m.a. í grein sinni.

Skattframtöl
Framtalsaðstoð einstaklinga. Önnumst

einnig færslu virðisaukabókhalds og fram-
talsgerð rekstraraðila og minni fyrirtækja.

Bjarni K. Jóhannsson, Guðrún K. Guð-
mannsdóttir, Hafraholti 46, Ísafirði,

símar 456 4176 og 894 2433.

Samfylkingin vestra

Sigríður Ragn-
arsdóttir í 3. sæti

Gengið hefur verið frá því
að Sigríður Ragnarsdóttir,
skólastjóri Tónlistarskóla
Ísafjarðar, skipi 3. sætið
(sæti Kvennalistans) á lista
Samfylkingar vinstri manna
á Vestfjörðum í komandi Al-
þingiskosningum, á eftir
Sighvati Björgvinssyni og
séra Karli V. Matthíassyni.

Langt er komið að raða á

listann og má telja nær
fullvíst að Guðbrandur Stíg-
ur Ágústsson, skólastjóri á
Patreksfirði, verði í 4. sæti
og Arnlín Óladóttir á Bakka
í Bjarnarfirði í 5. sæti. Í heið-
urssætinu, 10. sæti, verður
Jóna Valgerður Kristjáns-
dóttir í Mýrartungu, oddviti
Reykhólahrepps og fyrrum
alþingiskona Kvennalistans.

Lögreglan sektar

Lagt hvar sem er
Lögreglan á Ísafirði lýsir

megnustu óánægju með
það, hvernig ökumenn hafa
tíðkað að leggja bílum sín-
um í ófærðinni að undan-
förnu.

Bílum hefur verið lagt því

sem næst hvar sem verkast
vill, hvort sem það er heimilt
eða ekki. Þeir sem leggja
ólöglega verða sektaðir
óspart, rétt eins og lög gera
ráð fyrir, að sögn lögregl-
unnar á Ísafirði.

Þorrablót Bolvíkingafé-
lagsins í Reykjavík verður
haldið í Víkingasalnum á

Hótel Loftleiðum á laugar-
dagskvöldið, 30. janúar.
Borðhald hefst kl. 20 en

húsið verður opnað kl. 19.

Ræðumaður kvöldsins
verður á sínum stað auk
skemmtiatriða og happ-

drættis. Dansað verður til
klukkan þrjú um nóttina.

Í þorrablótsnefndinni eiga
að þessu sinni sæti eintómar

konur, þær Auður Harðar-
dóttir (554 1309), Árný

Elíasdóttir (557 7911), Ása
Guðmundsdóttir (552 8712),

Hrönn Kristjánsdóttir (557
9244) og Þóra Hallsdóttir

(588 7540) og veita þær

allar nánari upplýsingar. Þær
hvetja Bolvíkinga jafnt

vestra sem syðra að koma á
blótið og eiga notalega

stund saman. Forsala og
borðapantanir eru á Snyrti-

stofunni Birtu, Grensásvegi.

Þorrablót Bolvíkingafélagsins

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Hjallavegur 1: 183m² einbýlishús
með innbyggðum bílskúr. Verðlauna-
garður. Laust fljótlega.
Aðalstræti 13: Efri hæð í tvíbýlis-
húsi ásamt hálfum kjallara og tvöföld-
um bílskúr.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús -
kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er
nýuppgert að mestu.
Verð: 10.400.000,-
Heiðarbraut 12: Rúmlega 220m²
tvílyft einbýlishús ásamt bílskúr. Geta
verið tvær íbúðir. Laust fljótl. Verð
kr. 11.500.000,- Skipti á minni eign

Hlíðarvegur 14: Einbýlishús - kjallari, hæð og óinnréttað ris. Grunnflötur
ca. 90m². Húsið er nýuppgert að mestu.

Verð: 10.400.000,-

koma til greina.
Kirkjubær: Lítið einbýlishús. Laust.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Verð kr: 6.300.000,-
Mjallargata 6, norðurendi: Lítil 3-
4 herb. íbúð ásamt tvöföldum bílskúr.
Laus fljótlega.
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-
Stakkanes 6: Rúmlega 140m² rað-
hús ásamt bílskúr og sólstofu. Verð
11.500.000,-
Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus.
Verð:  4.300.000,-
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð

ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.600.000

Hjallavegur 1: 183m² einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Verðlaunagarður. Laust fljótlega.

stórum bílskúr (hátt til lofts). Húsið
getur verið laust fljótlega. Verð kr.
6.200.000.-
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Holtabrún 5: Ca. 140m² einbýlis-
hús ásamt bílskúr.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7,2 milljónir.
Vitastígur 9: 2 x 75m² parhús.
Nýuppgert og mjög vandað.
Völusteinsstræti 28: 150m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Verð: 7.000.000,-
Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.

SUÐUREYRI:
Hjallabyggð 9: Einbýlishús. Laust.
Hjallavegur 9: Neðri hæð. Laust.
Sætún 6: Raðhús. Laust.
Hlíðarvegur 10: Efri hæð í tvíbýlis-
húsi. Góð áhvílandi lán.
Hjallavegur 11: Einbýlishús, 160-
170m², illa farið. Verð kr. 2 millj., allt
áhvílandi.

ÞINGEYRI:
Brekkugata 1: Neðri hæð í tvíbýlis-
húsi, 80m². Verð 1 millj.
Fjarðargata 13 (Ástralía): Stórt
einbýlishús. Selst ódýrt.

PATREKSFJÖRÐUR:
Hjallar 10: Stórt einbýlishús - laust.
Verð: 3.600.000,-

REYKHÓLAR:
Suðurendi í tvíbýlishúsi. Mikil eign.
Verð kr. 3.000.000.-

FLATEYRI:
Hjallavegur 14 og 16: Lítil raðhús
á einni hæð.
Hjallavegur 18: Efri og neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Hjallavegur 20: Efri hæð í tvíbýlis-
húsi
Góð áhvílandi lán fylgja öllum
eignunum á Flateyri.

BOLUNGARVÍK:
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjallara. Selst
sitt í hvoru lagi.
Þuríðarbraut 9: Rúmlega 120m²
einbýlishús úr timbri ásamt mjög
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Leiðigarður og
snjóflóðakeilur

Fyrirhuguð varnarvirki ofan við Seljaland kynnt

Leiðigarður og
snjóflóðakeilur

Opinn kynningarfundur um
fyrirhugaðar snjóflóðavarnir í
Seljalandsmúla var haldinn á
Ísafirði sl. laugardag og var
mjög fjölsóttur. Ráðgjafar Ísa-
fjarðarbæjar í þessum efnum
höfðu framsögu um varnirnar
og forsendur þeirra en síðan
voru almennar umræður.

Helsti andmælandi um-
ræddra mannvirkja á fundin-
um var Magni Örvar Guð-
mundsson á Seljalandi, en
hann hefur áður komið sjónar-
miðum sínum umbúðalaust á
framfæri hér í BB.

Fyrirhugaður er 700 m
langur leiðigarður frá Selja-
landsbænum og upp að efri
beygjunni á núverandi Skíða-
vegi, rétt neðan við Skíð-
heima. Ráðgert er að hæðin á
efri hluta garðsins verði 13,5
m en á neðri hlutanum 16 m.
Breidd hans verði 3 m í topp-
inn. Ofan garðsins er gert ráð
fyrir níu snjóflóðakeilum.

Gert er ráð fyrir að nota
efni af staðnum í garðinn, fyrst
og fremst berg sem losað verð-
ur úr skeringasvæðinu í Múl-
anum. Helstu gönguleið inn í
Tungudal er ætlað að fara yfir
garðinn og verði útsýnisstaður
þar sem hæst ber. Þar sem
stígurinn mun liggja niður
brattari hlið garðsins verður á
að koma fyrir handriði. Ofan
við göngustíg er gert ráð fyrir
skógrækt. Næst byggð er ætl-
unin að planta stærri trjám og
runnum í skjólbelti.

Í tengslum við framkvæmd-
ina hafa tveir möguleikar á
vegstæðum að skíðasvæðun-
um á Seljalandsdal verði
skoðaðir. Annar er að vegur-
inn liggi í gegnum garðinn og
þaðan utan í Múlanum og upp
á skíðasvæði, en hinn að
vegurinn liggi frá skíðasvæð-
inu í Tungudal og upp á Selja-
landsdal.

Kostnaður við framkvæmd-

ir þessar hefur verið gróflega
áætlaður um 300 milljónir
króna. Uppdrættir af umrædd-
um snjóflóðavörnum eru til
sýnis á 2. hæð Stjórnsýslu-
hússins fram á föstudag.

Á myndinni hér að ofan sést
hvernig hinn nýi varnargarð-
ur mun líta út, séð frá Holta-
hverfi. Uppdrættir af um-
ræddum snjóflóðavörnum
eru til sýnis á 2. hæð Stjórn-
sýsluhússins fram á föstu-
dag. Kostnaður við verkið er
áætlaður um 300 milljónir
króna.

Skíðakennsla
Skíðafélag Ísfirðinga stendur fyrir skíðakennslu fyrir almenning í

febrúar. Kennsla fyrir fullorðna verður þriðjudaginn 2. febrúar, mið-
vikudaginn 3. febrúar og fimmtudaginn 4. febrúar og sömu daga í
vikunni á eftir frá kl. 19:00 til 20:30. Um er að ræða 10 tíma með
lyftugjaldi. Verð námskeiðsins er kr. 3.000. Kennsla fyrir börn verður
laugardaginn 6. febrúar og sunnudaginn 7. febrúar frá kl. 15-17. Alls
4 tímar á kr. 500.- Greiða þarf námskeiðagjaldið fyrir skráningu.

Skráning fer fram í versluninni Vestursport við Silfurtorg, sími 456
3602.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

456 3940 & 456 3244 • Fax: 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

  Fasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar.

 Allar  frekari  upplýsingar  varðandi söluskrá
fasteigna eru veittar á skrifstofunni að

Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Fagraholt 5: 140,6 m² ein-
býlishús á einni hæð í mjög góðu
standi ásamt bílskúr. Áhv. ca.
4,7 millj.
Verð kr. 11,500,000,-
Góuholt 1: 142 m² einbýlishús
í góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 5,8 millj.
Verð kr. 11,600,000,-
Góuholt 3: 140,7 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Möguleg skipti á minni eign.
Áhv. ca. 2,7 millj. Laust strax.
Verð kr. 12,000,000,-
Hafraholt 22: 144,4 m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4 m² bílskúr. Áhv. ca. 2,5
millj. Verð kr. 9,500,000,-
Hjallavegur 4: 242 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Fallegt útsýni.
Tilboð óskast.
Hjallavegur 19: 242 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Sér íbúð á
n.h. Ýmis skipti möguleg. Áhv.
ca. 5 millj. Verð kr. 10,500,000,-

Hlíðarvegur 14: 170,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Verð kr.
10,500,000,-
Hlíðarvegur 31: 130 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt bílskúr. Húsið
er nær allt uppgert að utan sem
innan. Mjög gott útsýni. Verð
kr. 10,700,000,-
Hnífsdalsvegur 1: 255,1 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr.
Áhv. ca. 3,6 millj.
Verð kr. 12,500,000,-
Hnífsdalsvegur 13: 160 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara og geymslu-
háalofti. Áhv. ca. 1,7 millj.
Verð kr. 5,300,000,-
Seljalandsvegur 4a: 96,1 m²
einbýlishús á 3 hæðum ásamt
eignarlóð. Nýtt þak, húsið tekið
í gegn að utan. Áhv. ca. 2,3
millj. Verð kr. 5,200,000,-
Seljalandsvegur 12: 145,1 m²
einbýlishús á þremur hæðum
ásamt eignarlóð. Áhv. ca. 1,8
millj. Verð kr. 7,500,000,-
Seljalandsvegur 84a: 85 m²

einbýlishús á einni hæð. Endur-
byggt 1992. Áhv. ca. 3 millj.
Verð kr. 6,200,000,-
Silfurgata 9: 150 m² gamalt
einbýlishús, á tveimur hæðum
ásamt geymsluskúr og eignar-
lóð. Góð staðsetning. Verð kr.
6,900,000,-
Sunnuholt 6: 231,7 m² rúmgott
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Áhv. ca. 2,1 millj.
Verð kr. 13,500,000,-
Tangagata 15b: 103 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt geymsluskúr
(nýtist sem her-bergi). Laust
fljótl. Áhv. ca. 3,3 millj. Verð kr.
6,200,000,-
Urðarvegur 26: 236.9 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Ekkert áhvíl-
andi. Verð kr. 11,800,000,-

Hlíðarvegur 18: 64,5 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.  Áhv.
ca. 1,7 millj. Tilboð óskast.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
jarðhæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð kr. 4,300,000,-
Urðarvegur 78: 73,2 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölb.húsi ásamt
sér geymslu. Íbúðin er laus
strax. Áhv. ca. 2,7 milj. Öll tilboð
skoðuð.
Verð kr. 5,000,000,-

Holtagata 26: 86,9 m² parhús
á einni hæð byggt 1996.
Verð kr. 5,500,000,-

Heiðarbrún 4: 140 m²
einbýlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Tilboð óskast.
Vitastígur 17: 100 m² 4ra
herbergja íbúð á efri  hæð í
þríbýlishúsi.
Verð kr. 4,500,000,-

Súðavík

Bolungarvík

Vitastígur 9 � Bolungarvík:
150 m² Sér íbúð, gerð úr tveimur íbúðum á efri- og neðri hæð í 4ra íbúða húsi.

Sérinngangur. Falleg lóð. Verð kr. 6,700,000,-

 3ja herbergja íbúðir

Aðalstræti 20: 98 m² íbúð á 2.
hæð t.h. í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Áhv. ca. 4,2 millj. Verð
kr. 7,200,000,-
Brunngata 12a: 68 m² íbúð á
efri hæð, að hluta undir risi, í
tvíb.húsi ásamt sér geymslu.
Áhv. ca. 1,8 millj.
Verð kr. 3,000,000,-
Fjarðarstræti 13: 80 m² íbúð á
efri hæð í tvíbýlishúsi. Tvö
aukaherbergi, eitt í kjallara og
eitt í risi. Áhv. ca. 1,5 millj.
Verð kr. 5,700,000,-
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt

sér geymslu. Áhv. ca. 3 millj.
Verð kr. 6,000,000,-

Fjarðarstræti 38: 130 m² 4ra
herb. íbúð á tveimur hæðum í
þríbýlishúsi. Áhv. ca. 3,4 millj.
Möguleiki á lánum að fjárhæð
4,9 millj. Verð kr. 7,000,000,-
Seljalandsv. 20: 161,2 m² 5-6
herb. íbúð á efri hæð í tvíb.húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið
uppgerð. Áhv. ca. 5,2 millj. Verð
kr. 10,700,000,-
Tangagata 8a: 106,5 m² 4-5
herbergja íbúð á þremur hæðum.
Tilboð óskast.
Urðarvegur 25: 154,6 m² 5-6
herbergja íbúð að hluta á tveimur
hæðum í  tvíbýlishúsi ásamt
bílskúr. Skipti á ódýrari eign
möguleg. Áhv. ca. 1,5 millj. Verð
kr. 9,300,000,-

 4-6 herbergja íbúðir

2ja herbergja íbúðir
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Myndasafni og skjalasafni
Bókasafnsins á Ísafirði hafa
borist merkar gjafir utan úr

Danaveldi. Þar er um að
ræða afar skemmtilegar

ljósmyndaplötur og bréf úr
fórum Carls Gustafs Adolfs

Rasmussens, sem á sínum
tíma var lyfsali á Ísafirði.
Það eru afkomendur hans

með Gorm Rasmussen í
Langhólmi í forsvari, sem

sendu þessi merku menning-
arsögulegu verðmæti til

varðveislu á Ísafirði.
C.G.A. Rasmussen cand.

pharm. kom til Íslands í
árslok 1907, hálfþrítugur að

aldri, og starfaði sem
lyfjafræðingur í Reykjavíkur
Apóteki fram í janúar 1911.

Hann stofnaði Ísafjarðar
Apótek 23. febrúar 1911 og
var fyrsti eiginlegi apótek-
arinn hér í bæ. Áður hafði
Þorvaldur Jónsson héraðs-

læknir á Ísafirði átt lyfja-
birgðir og annast lyfsölu um

áratuga skeið eins og
tíðkaðist um lækna á síðustu

öld og fyrr. Um miðjan
níunda áratug aldarinnar

fékk Emil Möller lyfsali í
Stykkishólmi reyndar leyfi

til stofnunar útibús á
Ísafirði, en Þorvaldur læknir

var heimaríkur og „þumb-
aðist við“ og ekkert varð af

áformum Möllers vestra.
Þorvaldur annaðist lyfsöluna
ásamt læknisstörfum allt þar

til Rasmussen fékk leyfi til
stofnunar lyfjabúðar á

Ísafirði. Rasmussen apótek-
ari fluttist aftur til Danmerk-
ur árið 1920 og var lyfsali í
fæðingarbæ sínum, Grenå á
Austur-Jótlandi, og síðan í
Álaborg við Limafjörð til

dauðadags árið 1939.
Honum og eiginkonu hans
danskri fæddust sjö börn á
tíu ára tímabili meðan þau

dvöldust hér á landi.
Myndin af ungmennunum hér að ofan er tekin í fjörunni
við bæjarbryggjuna á Ísafirði.

Ljósmyndaplötur og bréf úr
fórum Rasmussens apótekara

Menningarverðmæti frá Danaveldi koma til Ísafjarðar á ný

Ísafjarðarapótek við Hafnarstræti á öðrum áratug aldarinnar.Hópur Ísfirðinga á góðri stund. Myndin er væntanlega tekin inni í Tungudal.

Þorra blótað
Hátt í 300 manns mættu á

Þorrablót Bolvíkinga sem haldið
var í Félagsheimili Bolungar-
víkur á laugardagskvöld. Nær
allir karlkyns gestir mættu í
íslenska hátíðarbúningnum og
konurnar skrýddust íslenska
þjóðbúningnum. Meðfylgjandi
myndir voru teknar á blótinu.

Bernharð Hjaltalín varð
fimmtugur sl. mánudag,
25. janúar. Hann tekur á
móti gestum á heimili sínu
að Mánagötu 4 á Ísafirði
laugardaginn 30. janúar
frá kl. 15.

Bernharð
fimmtugur

Afmæli

Vestfirðir

Gunnar  for-
maður Græns

framboðs
Gunnar Sigurðsson í

Bolungarvík var kosinn
formaður kjördæmisfélags
Vinstri hreyfingarinnar –
græns framboðs á stofn-
fundi á Ísafirði á sunnu-
daginn.

Stofnfundurinn var hald-
inn síðdegis en um kvöldið
var almennur kynningar-
fundur, þar sem Lilja Rafn-
ey Magnúsdóttir varaþing-
maður og Steingrímur J.
Sigfússon alþingismaður
kynntu samtökin.

Aðrir í stjórn kjördæm-
isfélagsins eru Gústaf
Gústafsson, Patreksfirði,
Már Ólafsson, Hólmavík,
Ágústa Guðmundsdóttir,
Flateyri, Eiríkur Norðdahl,
Ísafirði, og Torfi Bergsson,
Felli í Dýrafirði. Í vara-
stjórn eru Gísli Skarphéð-
insson, Gígja Tómasdóttir
og Birkir Friðbertsson.

Nokkrir óþekktir náung-
ar tóku sig til á laugardags-
morguninn (23. janúar,
sem er þrítugasti dagur jóla
ef haldið er áfram að telja
frá þrettándanum) og bættu
við margvíslegu jóla-
skrauti, jólasveini, jólakúl-
um og fleiru, á voldugt
barrtré í garði góðborgara
nokkurs við Fjarðarstræti
á Ísafirði.

Ástæðan var sú, að enn
voru jólaljós logandi á
trénu þótt kominn væri
þorri. Svo brá við, að innan
stundar var allt sem minnt
getur á jólin horfið af trénu.

Síðbúið
jólaskraut

Ísafjörður

Jólaskrautið á trénu góða
hjá ónefndum bókara við
Fjarðarstrætið á Ísafirði.

Ísfirðingar � Vestfirðingar!
Námskeiðin byrja í febrúar. Boðið verður
upp á námskeið í bútasaum fyrir byrjendur
sem og framhaldsnámskeið fyrir þá sem eru
lengra komnir.
Fimm tíma námskeið í trémálun verður
helgina 22. - 24. febrúar.
Innritun er í Gardínubúðinni, sími 456 3430.
Ath! Rangt símanúmer er í símaskrá Knattspyrnufélagsins Ernis.
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Flestum er í fersku minni slysið
þegar skelveiðiskipið Æsa ÍS-87 frá
Flateyri sökk í Arnarfirði um hádeg-
isbilið fimmtudaginn 25. júlí 1996,

eða fyrir tveimur og hálfu ári. Fjórir
úr sex manna áhöfn björguðust fyrir

snarræði eins þeirra, Jóns Gunnars
Kristinssonar, sem náði að kafa undir

skipið þar sem það maraði í kafi á
hvolfi og leysa gúmbjörgunarbátinn

með handafli áður en skipið sökk.
Gott veður var og sléttur sjór og virt-

ist sem skipinu hefði hvolft mjög
snögglega.

Þeir eru bestir í
vasahnífamálunum

� segir Kolbrún Sverrisdóttir um Sjóslysanefnd

Þeir sem fórust voru Hörður
Sævar Bjarnason, skipstjóri,
48 ára, og tengdafaðir hans,
Sverrir Halldór Sigurðsson,
stýrimaður, 59 ára. Hörður
Sævar lét eftir sig sambýlis-
konu, Kolbrúnu Sverrisdóttur,
og þrjú börn sem þau áttu sam-
an, en auk þess lét hann eftir
sig átta eldri börn auk fjög-
urra fósturbarna úr fyrra
hjónabandi. Sverrir
Halldór lét eftir sig átta
börn sem hann átti með
fyrrverandi eiginkonu
sinni, Sigrúnu Sigur-
geirsdóttur. Kolbrún
Sverrisdóttir missti því
bæði mann sinn og föður
í þessu einkennilega
slysi. Hinn 9. maí
1997 fundu kafar-
ar lík Harðar
Sævars í
f lakinu

en lík Sverris Halldórs hefur
ekki fundist.

Æsan var 145 rúmlesta stál-
skip, sérsmíðað í Hollandi til
skelveiða og var upphaflega
keypt til Suðureyrar árið 1987
þar sem það bar nafnið Villi
Magg.

Dómsmálaráðherra hefur
nú veitt Kolbrúnu gjafsókn
vegna skaðabótamáls sem
hún hyggst höfða gegn útgerð
og tryggingafélagi skipsins.
Lögmaður hennar er Vilhjálm-
ur H. Vilhjálmsson hrl. Málið
verður væntanlega þingfest nú
í byrjun febrúar og standa von-
ir til að niðurstaða liggi fyrir
innan hálfs árs.

Örlagadagurinn
25. júlí 1996

Kolbrún kveðst muna þenn-
an örlagadag, 25. júlí 1996,
eins og það hafi verið dagur-
inn í gær.

„Ég var stödd heima hjá
móður minni hérna á Ísafirði
og það átti að fara að halda
upp á eins árs afmæli bróður-
dóttur minnar frá Siglufirði.
Ég talaði tvisvar við Hörð í

síma þennan dag, í fyrra
skiptið um morguninn

en í seinna skiptið rétt
fyrir klukkan eitt.
Símtalið endaði
snögglega þegar
Hörður sagði
hraðmæltur :
Kolla, ég get

ekki talað
meira

við þig. Þetta voru síðustu orð-
in sem okkur fóru á milli. Síð-
ar kom fram, að skipið hefði
verið sokkið tólf mínútur yfir
eitt.

Svo hringdi síminn. Það var
Bjarni, sonur Harðar, sem var
skipstjóri á móti honum. Hann
sagði mér að Æsan hefði sokk-
ið og pabbi hans og pabbi
minn væru týndir. Ég trúði
þessu ekki. Ég horfði bara út í
heiðan himininn og sólskinið
og blíðuna. Ég sagði hann
ljúga þessu. Svo gerði ég mér
grein fyrir því að enginn lýgur
svona löguðu. En ég held að
ég hafi verið fleiri vikur að ná
því að þetta hefði yfirleitt
gerst. Ég gerði allt sem ég var
vön en það var eins og ég
væri einhvern veginn frosin.
Eins og ég gengi í svefni. Það
erfiðasta var kannski að þurfa
að segja börnunum frá þessu.
Þetta var dálítið mikil blóð-
taka í einu. En það er fullt af
fólki sem lendir í svipuðum
aðstæðum og núna skil ég
hvernig því líður. Þetta er
ægilegt högg. Vissulega er
maður alinn upp við að sjórinn
gefi og sjórinn taki, en yfirleitt
er það í aftakaveðrum sem
skip fara niður. Það hefði
aldrei hvarflað að mér að þetta
ætti eftir að koma fyrir tvo
þaulreynda sjómenn, að farast
í blíðskaparveðri á björtum
sumardegi.“

Hér týnist maður
ekki í mannhafinu

„Eldri sonur minn var á
skátamóti á Úlfljótsvatni og
fyrsta verkið mitt var að koma
fréttinni til hans og fá hann
heim. Það eru svo stórar ættir
sem standa að bæði mér og

Herði að það var töluvert
mál að ná til allra. Það
varð mér til mikillar

hjálpar hvað ég á
óskaplega góða
mömmu og góð
systkini og marga
vini, miklu fleiri en
mig hafði grunað.
Bæjarbúar hafa sýnt
mér alveg ótrúlega

mikla velvild og
stuðning og

verið mér
einstak-

lega

góðir. Þeir sem búa í þéttbýl-
inu syðra og verða fyrir áföll-
um af þessu tagi týnast frekar
í mannhafinu. Hérna finnur
maður samhygðina hvar sem
komið er. Ég efast um að mér
hefði reitt eins vel af hefði ég
átt heima í fjölmenninu í
Reykjavík.

Dagarnir á eftir fóru í að
fylgjast með leitinni á sjó og
landi. Það var alltaf sagt að
það yrði eitthvað meira gert
vegna þess að báturinn væri á
svo litlu dýpi og það yrði kaf-
að niður í hann. Svo var sagt
að íslenskir kafarar gætu það
ekki vegna þess að þeir hefðu
ekki tæki til þess. Í staðinn
fyrir að afla þá tækja til lands-
ins og hafa þau hér til fram-
búðar var loksins leitað til er-
lends köfunarfyrirtækis, eftir
að ættingjarnir höfðu barist
fyrir því í marga mánuði að
eitthvað yrði gert. Við vorum
alltaf látin lifa í voninni með
fullyrðingum að eitthvað yrði
gert en það varð minna úr
efndunum.“

Varla að ég
þyrfti að hugsa

„Ég var í lélegu húsnæði,
íbúð sem ég átti úti í Krók, en
af hálfu bæjarins var undir
eins gengið í að útvega okkur
betra húsnæði, því að ég hefði
illa treyst mér að búa þar ein
með krakkana yfir veturinn.
Þar voru fremstir í flokki þeir
Þorsteinn Jóhannesson læknir
og Kristján Þór Júlíusson bæj-
arstjóri. Ég fékk strax íbúð
hjá bænum. Það var alveg
saman um hvað var að ræða,
það var leyst úr öllu. Varla að
ég þyrfti að hugsa. Allir voru
boðnir og búnir að veita okkur
aðstoð.“

Mamma, mamma,
þeir eru að koma!

„Fyrstu dagana meðan ver-
ið var að leita, þá vonaðist
maður eftir kraftaverki. Mað-
ur vonaði að annar fyndist á
lífi og jafnvel báðir, þó að
maður gerði sér grein fyrir að
það væri hæpið. Svo fjaraði
vonin út. Yngri drengurinn
minn var þá fjögurra ára. Hann
var mikill pabbastrákur og það
var ofboðslega erfitt fyrir hann
að meðtaka þetta. Dagana á
eftir kom hann alltaf hlaup-
andi til mín þegar hann sá
einhvern bát á leið í land og
hrópaði: Mamma, mamma,
þeir eru að koma! Það er rauð-
ur og hvítur bátur að koma!
Þetta skar mann í hjartað. Stóri

strákurinn minn er alveg ein-
stakur, þó að ég segi sjálf frá.
Auðvitað var þetta mjög
þungbært fyrir hann eins og
okkur öll hin, en hann var mér
ákaflega mikil stoð og stytta,
eiginlega frekar eins og stóri
bróðir minn heldur en barnið
mitt. Hann hughreysti mig
þegar ég hefði kannski frekar
átt að vera að hughreysta
hann.

Yngri drengurinn er vissu-
lega löngu búinn að átta sig á
því sem gerðist. Það er ef til
vill ekki hægt að segja að hann
sé búinn að jafna sig á því en
hann virðist vera búinn að
sætta sig við það. Hann veit
að sá sem er dáinn kemur ekki
aftur. Hann veit að báturinn
kemur ekki að landi.“

Sæng og koddi fyrir pabba
„Ég fór suður með yngri

börnin með mér eftir að líkið
fannst og hann var með mér
að velja kistu fyrir pabba sinn.
Ég held að það hafi hjálpað
honum mikið að fá að hjálpa
mér að velja síðasta rúmið
fyrir pabba sinn, leggja í það
sálmabók og kross og sjá að
það var bæði sæng og koddi.
Hann var að vísu svolítið
ósáttur að geta ekki fengið
líka rúm handa afa sínum en
ég sagði honum að það yrði
kannski seinna. En til þess að
reyna að forða honum frá því
hugarangri fyrst eftir slysið,
að pabbi hans og afi væru
niðri í sjónum, þá sagði ég
honum að Guð hefði komið
og tekið þá til sín áður en
skipið fór niður. Eftir á að
hyggja voru þetta ef til vill
mistök, en maður hugsar ekki
rökrétt við þessar aðstæður.
Maður reynir að milda alla
hluti og gera gott úr öllu fyrir
barnssálina. En svo kom að
köfuninni og þá þurfti að
útskýra það fyrir honum. Það
varð ekki hjá því komist, því
að hann vissi hvað var um að
vera. En það varð okkur til
láns, þegar Hörður fannst, að
á sömu mínútunni og hringt
var frá varðskipinu til að segja
mér þetta var séra Magnús að
ganga inn um dyrnar hjá mér.
Séra Magnús er perla og alveg
sérstaklega þegar börn eru
annars vegar. Hann hefur þá
náðargáfu að geta fært fólki
þungbærar fregnir á einstak-
lega nærfærinn hátt. Hann
settist með Sverri litla og sagði
honum að það væri búið að
finna pabba hans og núna
fengi hann rúm og legstað í
kirkjugarðinum og allt það.
Og Sverrir var miklu sáttari á
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eftir. Ég dáist að því hvernig
séra Magnús fór að þessu.“

Að ljúka máli
„En dagana þegar köfunin

fór fram upplifði ég eiginlega
slysið árið áður á nýjan leik.
Spennan var ofboðslega mikil
– finnst eitthvað? Mér skilst
að lík Harðar sé það fyrsta
sem kemur upp úr Arnarfirði,
því að hann skili ekki neinu á
land. Það var mikill léttir þegar
Hörður fannst. Það verður öll-
um rórra að geta búið látnum
ástvinum sínum hinstu hvíl-
una. Það er allt svo óraun-
verulegt þegar menn farast og
finnast ekki. Þá er eins og
málinu sé ólokið og eitthvað
sé ófrágengið. Það skiptir
óskaplega miklu máli að geta
kvatt hinn látna með formleg-
um hætti. Ef líkið finnst ekki,
þá er þetta einhvern veginn
allt öðruvísi. Mér varð strax
miklu rórra þegar Hörður
fannst. En mér leið óskaplega
illa að pabbi skyldi ekki finn-
ast líka. Ég vildi að ég hefði
getað hjálpað til að velja síð-
asta hvílustaðinn fyrir hann
líka. En ég tel mig hafa þann
þroska til að bera að skynja,
að við ættingjarnir gerðum
það sem í okkar valdi stóð og
síðan er það Guð sem ræður.
En eftir stendur ein brennandi
spurning: Hvað varð þeim að
aldurtila? Mér finnst ekki
sjálfsagður hlutur að menn
fari niður í sumarblíðu með
bát sem er með haffærnisskír-
teini og á að vera í lagi.

Ég var í fæðingarorlofi þeg-
ar þetta gerðist og var með
fimm mánaða dóttur mína
heima. Ég held að það hafi
verið betra að hún var þó þetta
ung.“

Alltaf við Prestabugtina

Kolbrún Sverrisdóttir er
hreinræktaður Ísfirðingur,
fædd og uppalin á Ísafirði.
Faðir hennar var ættaður frá
Berjadalsá og Sandeyri á Snæ-
fjallaströnd en móðir hennar
er ættuð úr Bolungarvík,
Skálavík og Strandasýslu.
Sverrir heitinn var reyndar
fæddur og uppalinn í Reykja-
vík en fluttist ungur vestur í
hérað feðra sinna. Sigrún
Sigurgeirsdóttir, móðir Kol-
brúnar, er dóttir Geira á Vallar-
borg, sem margir eldri Ísfirð-
ingar muna eftir. Vallarborg
var fjölbýlishús sem bærinn
reisti laust fyrir 1920 á
Hrossataðsvöllum, þar sem nú
er bílskúralengjan rétt ofan
mót Túngötu og Fjarðarstræt-
is.

Kolbrún er 37 ára, fædd í
Króknum á Ísafirði þar sem
nú heitir Hnífsdalsvegur 8,
miðsvæðis í hópi átta systkina
sem flest búa á Ísafirði, og
alin þar upp fyrstu sex ár
ævinnar. Síðan fluttist fjöl-
skyldan upp í Vallarborg og
síðar í Grjótaþorpið (stóru
blokkina rétt við Norðurtang-
ann sem nefnist Fjarðarstræti
2-6 í opinberum plöggum).
Þar átti Kolbrún heima þangað
til hún fór úr foreldrahúsum.
Um árabil átti hún á ný heima
í Króknum við Hnífdalsveg-
inn en nú býr hún í Fjarðar-

Hefði verið ódýrara
að ná bátnum upp

„Já, að maður sem stendur
með opinn vasahníf á blautu
dekki mætti vita að hann dytti
á hnífinn. En í svona stórum
málum eru eiginlega engar
viðhlítandi niðurstöður. Oftar
en ekki er þetta skrifað á
áhöfnina – einhver mannleg
mistök, en miklu síður að graf-
ist sé fyrir um hvort bátarnir
hafi verið í lagi. Það er alkunn-
ugt að sífellt er verið að breyta
bátum án þess að fá til þess
tilskilin leyfi. Og í þessu til-
viki með Æsuna er vitað að
henni var breytt í veigamikl-
um atriðum. Getur ekki verið
að gerðar hafi verið einhverjar
fleiri breytingar sem ekki er
vitað um og ekki verður vitað
um á meðan báturinn er á hafs-
botni? Þess vegna barðist ég
fyrir því að bátnum yrði náð
upp svo að hægt yrði að koma
þessu á hreint í eitt skipti fyrir
öll. Það hefði orðið ódýrara
fyrir ríkið að ná honum upp
heldur en að láta framkvæma
þessa köfun sem engri niður-
stöðu skilaði.“

– Er einhver eðlismunur á
Sjóslysanefnd og Rannsókn-
arnefnd flugslysa?

„Já, það er stór munur.
Rannsóknarnefnd flugslysa
hefur starfað alveg sjálfstætt,
gengið í verkin og kostað því
til sem nauðsynlegt hefur ver-
ið.“

– Fyrir nokkrum misserum
fór flugvél í sjóinn út af
Straumsvík og henni var náð
upp af hafsbotni...

Rannsóknarnefnd
flugslysa spyr ekki

um kostnað

„Já, það var ári eftir að Æsa
fórst. Þar voru þrjátíu kafarar
að störfum, þyrlur og varðskip
og guð má vita hversu margir
unnu við það. Þá var ekki spurt
um kostnað. En mig minnir
að um það leyti sem Æsa fórst
hafi Sjóslysanefnd haft til ráð-
stöfunar um sjö milljónir
króna á ári og hafði einn
starfsmann í kompukytru þar
sem með naumindum var
hægt að fletta út sjókorti. En
eftir að ég fór að berjast í
þessu máli og gerði þing-
mönnunum grein fyrir því að
þetta gengi ekki lengur – því
að það þurfti nú verulega að
ýta við þeim; mér finnst vanta
dugandi málsvara sjómanna
á Alþingi – þá hefur fjárveiting
til nefndarinnar verið rúmlega
tvöfaldað og hún er búin að fá
betri vinnuaðstöðu. Á sínum
tíma skrifaði ég bréf til allra
þingmanna og það var einn
sem hringdi til mín. Það var
Margrét Frímannsdóttir og
hún veitti mér ómetanlega
aðstoð við að koma því inn á
þingið að tekin yrði upp frek-
ari rannsókn á málinu. Krist-
inn Gunnarsson tók málið
reyndar upp á þingi, að til-
stuðlan Margrétar, og stóð sig
ágætlega í því. Sighvatur
hefur líka verið mér ákaflega
hjálplegur. Og mér skilst að
einnig sé nú stefnt að því, að
Sjóslysanefnd verði óháð

stofnun eins og Rannsóknar-
nefnd flugslysa en ekki undir-
gefin samgönguráðuneytinu
eins og nú er.“

Mannslífum ekki
bjargað eftir á

– Telur þú þá frekar við
fjárveitingavaldið að sakast en
nefndina sjálfa?

„Já. Ég veit að Ragnhildur
Hjaltadóttir, deildarstjóri í
samgönguráðuneytinu, sem
var á sínum tíma formaður
Sjóslysanefndar í nokkur ár,
hefur barist fyrir auknum fjár-
veitingum til að rannsaka sjó-
slys. Enda hlýtur forvarna-
gildið að vera megintilgang-
urinn með rannsóknum á slys-
um, að finna út ástæður slys-
anna til þess að geta komið í
veg fyrir að þau endurtaki sig
af sömu ástæðum. Manns-
lífum verður ekki bjargað eftir
á, en það er hægt að bjarga
mannslífum fyrirfram með því
að finna út orsakir slysa sem
orðið hafa. “

Að rannsaka eigin sök
„Og það sem merkilegast

er – rannsókn Æsumálsins var
framkvæmd undir hatti Sigl-
ingastofnunar sem er þar með
í rauninni að rannsaka sjálfa
sig. Mikilvægustu þættirnir í
rannsókninni beinast einmitt
að eftirlitshlutverki Siglinga-
stofnunar og hvernig hún hef-
ur rækt það hlutverk. Hún
hafði yfirumsjón með köfun-
inni, sem ég er mjög ósátt
við, því að kafararnir fengu
engu að ráða sjálfir. Þeir fengu
bara fyrirmæli um hvað þeir
ættu að skoða og hvað þeir
mættu skoða og meira ekki.
Ég veit að þeir voru ekki látnir
skoða allt skipið. Reyndar var
takmarkað hvað þeir gátu
skoðað með þeim tækja-
búnaði sem þeir höfðu. Mér
þykir allsendis ótækt að fá
ekki óháðan aðila til að stjórna
rannsókn af þessu tagi.“

Tryggingamál sjómanna

„Sjómannslífið er lítils met-
ið. Ég held að sjómenn geri
sér heldur almennt ekki grein
fyrir því hvað þeir eru til fárra
fiska metnir, ef slys verða. Og
þeir virðast líka hugsa, margir
hverjir: Það kemur ekki neitt
fyrir mig. Kannski hugsum
við öll þannig. En mér finnst
mikil nauðsyn að sjómenn
hyggi vel að tryggingamálum
sínum á meðan útgerðirnar og
tryggingafélögin eru ekki
beysnari í þeim efnum en raun
ber vitni. Þó ekki væri nema
til þess að börnin þeirra standi
ekki uppi allslaus ef fyrirvinn-
an lendir í slysi. Þeir mættu
leiða hugann að því, að þeir
eru ekki ódauðlegir.“

stræti 35. Á stuttri ævi sem
frá sumum sjónarhornum er
þó orðin býsna löng hefur hún
því alltaf átt heima við Presta-
bugtina og haft útsýni beint út
Skutulsfjörðinn.

„Ég get bráðum sagt að ég
sé fædd laust eftir miðja síð-
ustu öld! Ég man eftir hand-
snúnum símum og maður
þurfti að biðja miðstöð um
samband við númer. Síminn
heima var 436 en núna eru
símanúmerin orðin sjö stafir.
Núna er hringt í farsíma út á
sjó en ég man að við gátum
heyrt það í útvarpinu þegar
mamma var að tala við pabba
í gegnum talstöð. Og ég man
vel þegar sjónvarpið kom.“

Mig vantar vinnu
á morgnana!

Börn Kolbrúnar eru þrjú.
Elstur er Hörður Sævar Harð-
arson á 18. ári, síðan Sverrir
Guðmundur Harðarson, rétt
að verða 7 ára, en yngst er
Sigrún Gunndís Harðardóttir,
sem verður þriggja ára í næstu
viku. Kolbrún hefur einkum
unnið almenna verkamanna-
vinnu og var mörg ár í rækju-
verksmiðju O.N. Olsen á Ísa-
firði. Einnig hefur hún unnið
talsvert við afgreiðslustörf,
þar á meðal nokkur ár hjá Úlf-
ari í Hamraborg. Núna starfar
hún við heimilishjálp tvisvar
í viku. „Ég ákvað fljótlega
eftir slysið að reyna að vera
meira heima með krökkunum.
En ef einhver vill vita það, þá
er ég atvinnulaus að öðru leyti
– mig vantar vinnu á morgn-
ana.“

Sögusagnir á báða bóga
– Síðustu árin hefur þú verið

að berjast við kerfið. Hefur
þér stundum fundist þetta von-
laus barátta?

„Þetta hefur verið rosalega
lýjandi, vegna þess að á
flestum stöðum þar sem mað-
ur hefur þurft að leita réttar
síns hefur nánast verið komið
að lokuðum dyrum. Ástæðan
fyrir því að ég lagði út í þessa
baráttu var sú, að ég vissi að
hlutirnir voru ekki eins og þeir
áttu að vera. Mér virðist það
hafa verið meginregla gegnum
tíðina að afgreiða sjóslysamál
eins og sjálfsagðan hlut. Það
er bara sagt: Blessuð sé minn-
ing þeirra, þeim hlotnaðist sá
heiður að fá vota gröf. En mér
finnst ekki neitt sjálfsagt mál
að bátar eigi að vera að fara
niður og það í blíðskaparveðri.
Mér fannst einfaldlega rétt að
það yrði rannsakað til hlítar
hvað gerðist þennan örlaga-
ríka dag. Það hafa gengið
sögusagnir á báða bóga, ýmist
að báturinn hafi ekki verið
eins og hann átti að vera eða
honum hafi verið ekki stjórn-
að eins og átti að gera. Að
hann hafi hreinlega verið
keyrður í kaf. Mér er reyndar
sagt að það sé ekki hægt ef
bátur er eins og hann á að
vera. Barátta mín hefur fyrst
og fremst gengið út á það að
fá niðurstöðu í málið. Mér
finnst Sjóslysanefnd hafa
staðið sig  illa í rannsókn mála
af þessu tagi. Þeir eru bestir í
vasahnífamálunum.“

Auglýsingar
og áskrift

Sími
456 4560

Leiðigarður�
Á laugardaginn var loks kynnt áætlun að gerð svokallaðs

leiðigarðs við bæinn Seljaland. Margir íbúar og áhugamenn
telja að kynna hefði átt hugmyndir og vinnslu þeirra fyrir
löngu. Bæjarstjórn samþykkti 1996 að láta kanna þennan
möguleika.

Fundur var haldinn á Hótel Ísafirði og var hann vel sóttur,
ekki síst ef mið er tekið af sérlega góðu veðri og því að skíða-
svæðið var opið. Bæjarstjóri stýrði fundi og sérfræðingar að
sunnan höfðu framsögu. SAS mennirnir ,,ógurlegu”, eru
nefndir svo af sumum, sem telja sig vita betur, væntanlega
fyrir það eitt að vera Vestfirðingar. Ekki skemmir að vera
fæddur og uppalinn hér vestra og geta slegið því fram í tíma
ótíma, eins og stjórnmálamenn, núverandi, fyrrverandi og
upprennandi baráttumaður fyrir jöfnuði í þjóðfélaginu.

Garðurinn verður mikið mannvirki og eðlilegt að fólk vilji
vita hvað honum fylgir og hvernig líklegt sé að hann nýtist.
Óþarft ætti að vera að rifja upp þær hörmungar
sem gengið hafa yfir Vestfirðinga af völdum
snjóflóða síðustu árin. Snjóflóð í Tungudal
5. apríl 1994 eyddi 40 af 42 sumarhúsum.
Einn maður lést og annar slasaðist
alvarlega. Snjóflóð féll á byggðina í
Súðavík 16. janúar 1995, fjórtán
menn létu lífið og mörg hús
eyðilögðust, önnur skemmdust
mikið. Niðurstaðan varð sú að
flytja byggðina. Snjóflóð féll á
byggðina á Flateyri 26. október
1995, 20 manns misstu lífið og
fjöldi húsa gjöreyðilagðist.
Byggður hefur verið mikill
varnargarður ofan byggðar á
Flateyri. Alls dóu 35 menn í
þessum flóðum.

Hér hefur ekki verið talinn
fjöldi snjóflóða, sem valdið
hefur skemmdum, dauða
skepna og eyðileggingu eigna.

�.við Seljaland

Garðurinn verður mikið mannvirki. Hæstur verður hann 16
metrar við bæinn Seljaland. Upp undir skíðaskálanum Skíð-
heimum verður hann 13 metrar, en mun aðeins rísa 6 metra
upp yfir núverandi jafnsléttu, þar eð miklar skeringar verða
ofan, norðan, garðsins. En þar verður sprengt berg og þannig
aflað úrvals efnis í garðinn sjálfan, verði á annað borð af gerð
hans.

Áætlun um kostnað við gerð þessa mannvirkis nemur 300
milljónum króna. En það kom fram að í þá tvo garða sem
þegar hafa verið byggðir, á Flateyri og á Siglufirði, hafi tilboð
af hálfu verktaka verið umtalsvert lægri en kostnaðaráætlun.
Að lokinni prýðilegri framsögu sérfræðinganna, sem alls ekki
voru ógurlegir, var orðið gefið frjálst. Fáum kemur sennilega
á óvart að sá sem leiddi umræðuna hafi verið ábúandinn á
Seljalandi, Magni Guðmundsson, sem taldi garðinn óþarfan
og málið ekki skynsamlegt. Bar honum ekki saman við fram-
segjendur um sögu snjóflóða af umræddu svæði. Taldi hann
að bæjarsjóður yrði bundinn þungum fjárhagsböggum með
þessum garði, yrði það niðurstaðan. Rakti Magni ýmsar aðrar
hættur og taldi að garðurinn yrði ljótur og óþarfur og menn
ættu alls ekki að byggja hann. Mátti af máli Magna skilja að
viðbrögðin og sú hugmynd að byggja garðinn væri tauga-
veiklun. Nefndi hann hættu af eldgosum og jarðskjálftum til
samanburðar og taldi með sömu rökum að banna ætti byggð
í Vestmannaeyjum vegna eldgosahættu.

Einn sérfræðinga Veðustofunnar gerði af þessu tilefni grein
fyrir því, að síðasta aldarfjórðunginn hefðu 54 látið lífið á Ís-
landi vegna snjóflóða, sem féllu á byggð. Aðeins örfáir hafa
látið lífið af völdum jarðskjálfta á Íslandi. Fáir munu hafa látið
lífið vegna eldgosanna sjálfra. Á fyrri öldum dó fólk af eftir-
fylgjandi harðindum.

En fleiri töluðu og margir höfðu áhuga á því, að vita hvaða
áhrif garðurinn hefði á snjósöfnun, þéttingu byggðar í Selja-
landshverfi og deiliskipulag á Tunguskeiði, veg að skíðasvæði
og náttúrufar svæðisins.

Nauðsynleg kynning

Spurningum var svarað greiðilega, þar á meðal um aðstoð
og tengsl við sérfræðinga og stofnanir erlendis, svo sem í Nor-
egi og Sviss. Fram kom hjá björgunarsveitarmanni að ekki
mætti gleyma því, að engar náttúruhamfarir á Íslandi hafa
kostað fleiri menn lífið á síðustu öld. Sýslumaðurinn benti á
þá staðreynd að síðustu 18 árin hefðu 40 af þeim 54 sem létu
lífið í snjóflóðum síðasta aldarfjórðunginn týnt lífi í snjóflóðum
á Vestfjörðum. Hann spurði hvort kynning gæti farið fram á
Netinu.

Greinilegt var að áhugi þeirra sem á fundinn mættu var
mikill og kynningin góð og nauðsynleg. Einn fundarmanna
varaði við vegarlagningu upp úr Tungudal og annar vildi
fresta öllu í 2 ár. Nú er komið að ákvörðun bæjarstjórnar.

–Stakkur.
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Tölvupóstur frá Auðuni Einars í Thailandi

Golfarinn á fullu í Pattaya
Fyrir nokkrum dögum
fékk BB tölvupóst frá

Pattaya í Thailandi.
Sendandi var Ísfirðing-
urinn og golfleikarinn

Auðunn Einarsson, sem
þar dvelst við æfingar í

íþrótt sinni. Í bréfinu segir
hann m.a.: „Ég hef það

fínt hér í Thailandi. Ég hef
verið að æfa á fullu og

aldrei eins mikið og nú.
Ég hef kennara sem lítur

eftir mér og tékkar á

sveiflunni og skorinu sem
ég er að spila á. Sveiflan er

góð og nú er lögð meiri
áhersla á stutta spilið...

Hér eru golfaðstæður hinar
bestu og ekki skemmir
veðrið. Vellirnir eru að

jafnaði lengri og erfiðari
en heima... Ég er búinn að
keppa nokkrum sinnum og
mér hefur gengið vel. Það
eru ekki margir lágforgjaf-

armenn hér, svo að þeir
keppa alltaf með forgjöf,

sem gerir mér erfiðara að
vinna. Í staðinn hef ég hins

vegar unnið lengsta upp-
hafshögg og nokkrum

sinnum verið næstur holu...“
Í síðustu viku keppti

Auðunn á meistaramóti
klúbbsins sem hann er í.

Hann varð þar í öðru sæti án
forgjafar en í fyrsta sæti

með forgjöf. Í kvennaflokki
sigraði Karlotta Einarsdóttir

með glæsibrag – „hún er
dóttir eins vinar míns hér og

Auðunn við golfvöllinn í Pattaya í Thailandi.

er í 9. bekk.“
Auðunn kveðst vera mjög

þakklátur fyrir þann stuðn-
ing sem hann hefur fengið

frá Ísfirðingum, „sem gerir
mér kleift að vera hér og
æfa, svo að ég geti orðið

betri og stefnt hærra.“

Fyrsta árlega alheimsmeist-
aramótið í Víkingaskák verður
haldið á sal Menntaskólans á
Ísafirði á föstudaginn, 29. jan-
úar, og hefst kl. 15, að því er
segir í tilkynningu frá Nem-
endafélagi MÍ. Þrír efstu
keppendurnir fá verðlauna-
gripi, auk þess sem þeir tíu
sem komast í úrslitakeppnina

fá leðurpunga. Gripirnir eru í
boði Magnúsar Ólafssonar,
sem er höfundur þessa sér-
stæða manntafls. Áhugasamir
geta fengið nánari upplýsingar
og skráð sig hjá Hálfdáni
Bjarka Hálfdánssyni, forseta
NMÍ, en sími á skrifstofu fé-
lagsins er 456 4241.

Nokkuð er um liðið frá því

að Magnús Ólafsson samdi
hið nýja tafl. Á taflborðinu
eru 85 sexstrendir reitir sem
skipað er í níu raðir og eru í
þremur litum. Taflmenn eru
hinir sömu og í venjulegri
skák en níundi maðurinn er
Víkingurinn. Manngangurinn
er mjög svipaður og í klass-
ískri skák og auðveldur þeim

sem hana kunna.
Skákmenn á öllum stigum

hafa reynt hið nýja tafl.
„Manngangur Víkingaskákar-
innar er auðlærður en það tek-
ur svolítinn tíma að átta sig á
stefnunum á borðinu“, sagði
Friðrik Ólafsson stórmeistari
þegar hann hafði kynnt sér
hið nýstárlega tafl. „Ég býst

við að það verði að byggja
upp skákfræði fyrir Víkinga-
skákina frá grunni; þó eru
ýmsar meginreglur sem halda
sér, eins og að hafa sterkt mið-
borð, að koma mönnunum
fljót fram og veikja ekki
kóngsstöðuna, en aðferðin til
að gera það verður allt öðru-
vísi í Víkingaskák.“

Fyrsta alheimsmeistaramótið
Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði efnir til Víkingaskákar

Sundlaug Suðureyrar

Kostnaðurinn
í hærra lagi?

Lesandi hafði samband
við blaðið og lét í ljós undrun
sína á kostnaði við bygg-
ingu nýrra búnings- og bað-
klefa við Sundlaug Suður-
eyrar, sbr. frétt og mynd hér
í blaðinu í síðustu viku.
Hann hélt helst að um prent-
villu væri að ræða. Mann-
virkið er innan við 200 fer-
metrar á einni hæð og þótti
lesandanum líklegra að slík
bygging kostaði 7 milljónir
en ekki 17, þó að það virtist
líka undarlega mikið.

Hér er alls ekki um prent-
villu að ræða. Verkið var
boðið út og bárust fjögur til-
boð. Hið langlægsta var frá
þeim sem síðan var samið
við, Árna Árnasyni á Suður-
eyri, og hljóðaði upp á tæp-
lega 16,7 milljónir. Hin til-
boðin voru öll upp á milli 19
og 20 millj. Kostnaðaráætl-
un var upp á  16,2 milljónir.

Til samanburðar má
nefna, að í fasteignaauglýs-
ingum Tryggva Guðmunds-
sonar hdl. í síðasta BB má
finna glæsilegt 232 fermetra
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr (í Sunnu-
holti á Ísafirði) þar sem ásett
verð er 13,5 milljónir, og
annað 232 fermetra einbýl-
ishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr
(við Hjallaveg á Ísafirði),
þar sem ásett verð er 11,5
milljónir.

Fróðlegt væri að fá skýr-
ingar bæjaryfirvalda á
kostnaðinum við smíði um-
ræddra búnings- og bað-
klefa. Ætli snagar og kranar
og klósett séu úr gulli eins
og tíðkast hjá nýríkum ein-
ræðisherrum í Afríkuríkjum
og eins og var hjá Ceauc-
escu heitnum einræðisherra
í Rúmeníu?

Sundlaug Suðureyrar.

Bókfærður kostnaður vegna
framkvæmda í skólamálum á
Ísafirði á liðnu ári er liðlega
96,5 millj. króna. Hlutur
Ísafjarðarbæjar í þeim kostn-
aði er tæplega 81,2 milljónir
en framlag úr Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga til kaupa á hús-
næði að Austurvegi 2 og fram-
kvæmda þar er tæplega 15,4
milljónir.

Langþyngst vegur kostnað-
ur vegna kaupa á efri hæðun-
um tveimur í gamla Kaupfé-
lagshússins að Austurvegi 2

og breytinga á þeim í skóla-
húsnæði, samtals liðlega 76,8
milljónir. Húsnæðið sjálft
kostaði 15 milljónir, sérfræði-
þjónusta vegna breytinganna
var um 6,7 milljónir, greiðslur
til verktaka um 45,5 milljónir
og búnaður kostaði um 9,7
milljónir. Upp í þennan kostn-
að kemur endurgreiðsla úr
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
upp á tæplega 15,4 milljónir,
þannig að heildarkostnaður
Ísafjarðarbæjar við kennslu-
húsnæðið í Kaupfélagshúsinu

er tæplega 61,5 milljónir
króna.

Annar kostnaður vegna
framkvæmda í skólamálum á
Ísafirði á síðasta ári er samtals
um 19,7 milljónir. Þar af er
kostnaður við hús og búnað
að Skólagötu 10 tæplega 6,7
milljónir, við vallarhús á Torf-
nesi liðlega 3,7 milljónir og
annað liðlega 9,3 milljónir,
en þar er m.a. um að ræða
viðgerð á salarþaki, uppsetn-
ingu tölvuherbergis og kaup
og uppsetningu á lyftu.

� þar af er kostnaður við Kaupfélagshúsið tæplega 77 milljónir
og hlutur Ísafjarðarbæjar í þeim kostnaði rúmlega 61 milljón

Framkvæmdir í skólamálum á Ísafirði

Heildarkostnaður nærri
hundrað milljónir króna

STUTTAR
FRÉTTIR
STUTTAR

Aðalstræti
32 rifið

Húsafriðunarnefnd
hefur endurskoðað af-
stöðu sína til hússins
við Aðalstræti 32 á Ísa-
firði, sem skemmdist í
eldi í sumar. Eins og
fram hefur komið hér í
blaðinu lagðist nefndin
í fyrstu gegn þeim hug-
myndum bæjaryfir-
valda að húsið yrði rif-
ið. Nú hefur nefndin
ákveðið að húsið verði
ekki friðað.

Bæjarsjóður Ísa-
fjarðar mun því kaupa
húsið, en í því eru fjór-
ar íbúðir, láta rífa það
og væntanlega nota
lóðina í þágu Grunn-
skólans á Ísafirði.

Félagsmála-
stjóri segir
upp störfum

Jón  A. Tynes, fé-
lagsmálastjóri Ísafjarð-
arbæjar, hefur sagt
stöðu sinni lausri með
bréfi til bæjarráðs.

Uppsagnarfrestur er
þrír mánuðir og lætur
hann því væntanlega af
störfum í lok apríl. Jón
hefur gegnt starfi fé-
lagsmálastjóra á Ísa-
firði í tæplega fjögur
ár.

Clinton í
kjalsogið

á Móníku?
„Ekki væri verra ef

hann væri í kjalsoginu
á Móníku“, segir Hálf-
dán Kristjánsson á
Flateyri í samtali við
Fiskifréttir. Þessi
„hann“ er báturinn
Clinton sem Hálfdán
hefur verið með frá því
í haust og „Móníka“
er þá væntanlega hin
margfræga Miss Lew-
inski.

Clinton GK er í eigu
Stakkavíkur í Grinda-
vík. „Það voru gerðar
breytingar á bátnum
eftir að Stakkavík
keypti hann. M.a. var
slegið út á honum rass-
gatinu og dekkið var
hækkað“, segir Hálf-
dán í Fiskifréttum.
Hann telur ekki loku
fyrir það skotið að þau
Clinton og Móníka
getið sameinast á Flat-
eyri, því að hann hafi
heyrt því fleygt að eig-
endur Stakkavíkur
hyggist nefna einn af
bátum sínum Móníku.
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Rugla tilboðin þig?

Lífeyrissparnaðaráform

Vissir þú að sparisjóðirnir voru enn einu sinni með
hæstu raunávöxtun á innlánsreikningum á síðasta ári?

Lífeyrissparnaðaráform

Eyrasparisjóður, sími 456 1151

Sparisjóður Bolungarvíkur, sími 450 7100

Sparisjóður Strandamanna, sími 451 3102

Sparisjóður Súðavíkur, Súðavík, sími 456 4888

Ísafirði, sími 456 5388

Sparisjóður Þingeyrarhrepps, sími 456 8119

Sparisjóður Önundarfjarðar, sími 456 7676

Vissir þú að sparisjóðirnir voru enn einu sinni með
hæstu raunávöxtun á innlánsreikningum á síðasta ári?

Rugla tilboðin þig?
Við vísum þér leiðina
með sparnaðarformi
sparisjóðanna,
Lífsvali

Kynntu þér málin �
við erum til þjónustu reiðubúin
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Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Dagskrá
27. janúar � 2. febrúar 1999

Dagskrá

MIÐVIKUDAGUR
27. JANÚAR 1999

14.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Ferðaleiðir

Á ferð um Evrópu (2:10) - Ítalía
19.00 Andmann (16:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Víkingalottó
20.45 Mósaík
21.30 Laus og liðug (25:26)
22.00 Fyrr og nú (1:22)

(Any Day Now)
Bandarískur myndaflokkur um
æskuvinkonur í Alabama, aðra hvíta
og hina svarta, og samskipti þeirra
eftir langan aðskilnað. Aðalhlut-
verk: Annie Potts og Lorraine Tous-
saint.

23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Handboltakvöld
23.30 EM í skautaíþróttum í Prag
00.15 Auglýsingatími
00.25 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
28. JANÚAR 1999

14.25 Skjáleikur
15.50 Handboltakvöld
16.00 EM í skautaíþróttum í Prag
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Andarnir frá Ástralíu (13:13)
19.00 Heimur tískunnar (15:30)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 ...þetta helst
21.10 Fréttastofan (11:13)
21.35 Kastljós
22.10 Bílastöðin (17:24)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 EM í skautaíþróttum í Prag
00.05 Auglýsingatími
00.15 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
29. JANÚAR 1999

11.30 Skjáleikur
16.00 EM í skautaíþróttum í Prag
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Búrabyggð (1:96)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Gæsahúð (12:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, veður og íþróttir
20.45 Stutt í spunann
21.20 Læknir í Hollywood

(Doc Hollywood)
Bandarísk bíómynd frá 1991. Lækn-
ir á leið til Kaliforníu í leit að frægð
og frama lendir í bílslysi í Suður-
Karólínu. Hann ætlar að halda sínu
striki en heimamenn sárvantar lækni
og ástin kemur þeim til hjálpar.
Aðalhlutverk: Michael J. Fox, Julie
Warner og Bridget Fonda.

23.10 EM í skautaíþróttum í Prag
00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikur

LAUGARDAGUR
30. JANÚAR 1999

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Þingsjá
10.50 EM í skautaíþróttum í Prag
12.10 Skjáleikur
13.45 Auglýsingatími
14.00 EM í skautaíþróttum í Prag

Bein útsending frá keppni í frjálsum
æfingum kvenna.

16.00 Leikur dagsins
Bein útsending frá leik í 4 liða úrslit-
um í bikarkeppni karla í handknatt-
leik.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Einu sinni var...  (14:26)
18.25 Sterkasti maður heims 1998
19.00 Fjör á fjölbraut (1:40)
19.50 20,02 hugmyndir um eiturlyf
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Lottó
20.50 Enn ein stöðin
21.20 Orrustuflugmaðurinn

(Top Gun)
Bandarísk bíómynd frá 1986 um
ungan orrustuflugmann sem verður
ástfanginn af einum kennara sinna

er hann sækir skóla fyrir bestu flug-
menn bandaríska flotans. Aðalhlut-
verk: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val
Kilmer og Anthony Edwards.

23.15 Morðinginn
(Zooman)
Bandarísk sakamálamynd frá 1995.
Ung stúlka bíður bana í átökum milli
bófaflokka í Brooklyn. Enginn sjón-
arvotta vill bera kennsl á morðingjann
og þá tekur faðir stúlkunnar til sinna
ráða. Aðalhlutverk: Louis Gossett,
Cynthia Martells, C.C.H. Pounder,
Khalil Kain og Charles S. Dutton.

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
00.55 Skjáleikur

SUNNUDAGUR
31. JANÚAR 1999

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Skjáleikur
13.00 Öldin okkar (5:26)
14.00 Eros Ramazzotti og félagar

Ítalski söngvarinn Eros Ramazotti á
tónleikum í München 1998. Ásamt
honum koma fram Joe Cocker og
Tina Turner.

15.00 Fanginn í Zenda hf.
16.30 EM í skautaíþróttum í Prag
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Kent Ove
18.45 Tómas og Tim
19.00 Geimferðin (28:52)
19.50 Ljóð vikunnar
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Sunnudagsleikhúsið
21.15 Sönn íslensk sakamál (2:6)

Þættirnir ,,Sönn íslensk sakamál” eru
sex og eru jafn mörg sakamál þar til
umfjöllunar. Elsta málið er frá 1968
en það nýjasta frá 1996.

21.45 Helgarsportið
22.10 Steinn, skæri, pappír

(Stone, Scissors, Paper)
Bresk sjónvarpsmynd frá 1998.
Myndin gerist í gömlum námabæ í
Yorkshire og segir frá ástum heima-
manns og aðkomukonu. Höfundur
handritsins, Richard Cameron, fékk
Dennis Potter-verðlaunin fyrir það í
fyrsta skipti sem þau voru veitt. Aðal-
hlutverk: Ken Stott og Juliet Steven-
son.

23.40 Ljóð vikunnar
23.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
23.55 Skjáleikurinn

MIÐVIKUDAGUR
27. JANÚAR 1999

13.00 Hvítinginn (e)
14.50 Ein á báti (21:22) (e)
15.35 Bræðrabönd (14:22) (e)
16.00 Brakúla greifi
16.25 Bangsímon
16.50 Spegill, spegill
17.15 Glæstar vonir
17.40 Sjónvarpskringlan
18.00 Fréttir
18.05 Beverly Hills 90210
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (19:26)
21.00 Fóstbræður (1:8)

Fyrsti þátturinn í nýrri syrpu með
þessum óborganlegu grínistum.

21.35 Ally McBeal (22:22)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.45 Hvítinginn (e)
01.35 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
28. JANÚAR 1999

13.00 Með ástarkveðjum til dóttur
minnar (e)

14.40 Oprah Winfrey (e)
15.25 Bræðrabönd (15:22) (e)
15.55 Eruð þið myrkfælin?
16.20 Bangsímon
16.45 Með afa
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.35 Sjónvarpskringlan
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Melrose Place (19:32)
21.05 Kristall (15:30)
21.40 Tveggja heima sýn (2:23)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Í lausu lofti (2:25)
23.35 Það kom utan úr geimnum (e)

(It Came From Outer Space)
Þriggja stjörnu bíómynd sem gerð er
eftir vísindaskáldsögu Rays Brad-
burys. Aðalhlutverk: Richard Carl-
son, Barbara Rush og Charles Drake.

00.55 Með ástarkveðjum til dóttur
minnar (e)

(To My Daughter With Love)
Áhrifamikil og hjartnæm kvikmynd
um föðurást og erfiða lífsbaráttu.
Aðalhlutverk: Rick Shroeder, Megan
Gallivan og Ashley Malinger.

02.25 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
29. JANÚAR 1999

13.00 Þorpslöggan (13:17) (e)
13.50 Ekkert bull (9:13) (e)
14.15 Handlaginn heimilisfaðir (7:25)
14.45 Listamannaskálinn
15.35 Bræðrabönd (16:22) (e)
16.00 Gátuland
16.25 Bangsímon
16.45 Orri og Ólafía
17.10 Litli drekinn Funi
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Kristall (15:30) (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Fyrstur með fréttirnar (6:23)
21.00 Kostuleg kvikindi

(Fierce Creatures)
Gamanmynd frá sömu aðilum og
gerðu myndina A Fish Called Wanda.
Þessi gerist í Marwood-dýragarð-
inum á Englandi. Fégráðugur náungi
hefur keypt garðinn og krefst þess að
fjárfestingin skili góðum arði, ella
muni hann steinhætta allri starfsemi
þar.  Aðalhlutverk: John Cleese,
Jamie Lee Curtis og Kevin Kline.

22.40 Tifandi tímasprengjur
(Alien Nation: The Udara Legacy)
Lögreglumaðurinn Matt Sikes og
hinn aðkomni félagi hans George
Francisco rannsaka glæpaöldu sem
hinir aðkomnu hafa hrundið af stað.
Þetta fólk sem kom á sínum tíma utan
úr geimnum virðist hafa stofnað eins
konar andspyrnuhóp en grunur leikur
á að einhverjir valdamiklir aðilar
standi á bak við ódæðisverkin. Aðal-
hlutverk: Gary Graham, Eric Pier-
point og Michele Scarabelli.

00.10 Sá eini rangi (e)
(Mr. Wrong)
Gamanmynd með Ellen DeGeneres í
aðalhlutverki. Hér leikur hún Mörthu
Alston sem finnst allt í einu að hún
verði að finna draumaprinsinn og
stofna fjölskyldu.  Aðalhlutverk: Bill
Pullman, Joan Cusack og Ellen
Degeneres.

01.45 Raunir einstæðra feðra (e)
(Bye Bye, Love)
Bráðskemmtileg og mannleg gaman-
mynd um þrjá einstæða feður sem fá
börnin til sín um helgar með öllu sem
því fylgir. Aðalhlutverk: Matthew
Modine, Randy Quaid og Paul Reiser.

03.30 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
30. JANÚAR 1999

09.00 Með afa
09.50 Sögustund með Janosch
10.20 Dagbókin hans Dúa
10.45 Snar og Snöggur
11.05 Sögur úr Andabæ

11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Alltaf í boltanum
12.30 NBA tilþrif
12.55 Kasper (e)
14.45 Enski Boltinn
16.55 Oprah Winfrey
17.40 60 mínútur
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ó, ráðhús! (1:24)
20.35 Seinfeld (16:22)
21.05 Hundakæti

(Lie Down With Dogs)
Gamanmynd um hommann Tommie
sem er orðinn hundleiður á lífinu í
New York. Honum hefur ekkert orðið
ágengt í stórborginni, hvorki hvað
varðar starfsframa né ástarmál. Hann
ákveður því að taka sér gott frí og
slappa af á ströndunum í Province-
town í Massachusetts. Þar eru sam-
kynheigðir allsráðandi en spurningin
er hvort hamingjuna sé þar að finna.
Aðalhlutverk: Wally White, Randy
Becker og Darren Dryden.

22.45 Agnið
(L’Appat)
Nathalie er undurfögur 18 ára stúlka.
Hún leggur lag sitt við ríka menn og
setur nafnspjöldin þeirra í safnið sitt.
Nathalie dreymir um að opna ein-
hvern tíma tískuvöruverslun í Banda-
ríkjunum ásamt kærasta sínum og
sameiginlegum vini þeirra beggja.
Þau vantar hins vegar peninga og
ákveða því að ræna einn af kunningj-
um Nathalie sem hefur látið hana
hafa nafnspjaldið sitt. Aðalhlutverk:
Marie Gillain, Olivier Sitruk og
Bruno Putzulu.

00.45 Undir niðri (e)
(The Underneath)
Aðalhlutverk: Peter Gallagher, Ali-
son Elliott og William Fichtner.

02.25 Mætt aftur (e)
(Hello Again)
Aðalhlutverk: Corbin Bernsen, Gab-
riel Byrne, Shelley Long og Judith
Ivey.

04.00 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
31. JANÚAR 1999

09.00 Brúmmi
09.05 Urmull
09.30 Sögur úr Broca stræti
09.45 Tímon, Púmba og félagar
10.10 Andrés Önd og gengið
10.35 Össi og Ylfa
11.05 Heilbrigð sál í hraustum líkama
11.30 Frank og Jói
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Elskan ég minnkaði börnin
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.30 Rauða tjaldið (e)
18.35 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök (25:25)
20.35 Fornbókabúðin (14:16)
21.00   Loftskeytamaðurinn

(Telegrafisten)
Ove Rolandsen er enginn venjulegur
loftskeytamaður.Hann er drykk-
felldurog ástríðufullur ævintýramað-
ur sem leggur allt í sölurnar til að
komast yfir konuna sem hann elskar.
Aðalhlutverk: Björn Floberg, Marie
Richardson, Jarl Kulle  og Ole Ernst.

22.50 60 mínútur
23.40 Einkaspæjarinn (e)
01.20 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
1. FEBRÚAR 1999

13.00 Áfallið (e)
14.40 Ally McBeal (14:22) (e)
15.35 Vinir (13:25) (e)
16.00 Eyjarklíkan
16.25 Bangsímon
16.50 Úr bókaskápnum
17.00 Lukku-Láki
17.25 Bangsi gamli
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ein á báti (22:22)
20.55 Gustur

Falleg bíómynd um 14 ára strák sem
leggur á sig ómælt erfiði til að geta
eignast spengilegan gæðing.  Aðal-
hlutverk: Lucas Black, Brian Kerwin.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.40 Áfallið (e)
01.10 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
2. FEBRÚAR 1999

13.00 Chicago-sjúkrahúsið (19:26)
13.45 Lífverðir (6:7) (e)
14.35 Fyrstur með fréttirnar (6:23)
15.20 Ástir og átök (1:25)
15.40 Bræðrabönd (17:22) (e)
16.00 Í Sælulandi
16.25 Bangsímon
16.50 Kóngulóarmaðurinn (1:22)
17.10 Simpson-fjölskyldan
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ekkert bull (10:13)
20.35 Hver lífsins þraut (7:8)
21.10 Handlaginn heimilisfaðir
21.35 Þorpslöggan (14:17)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Gerð myndarinnar Stepmom
23.15 THX 1138 (e)
00.40 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
1. FEBRÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.20 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (4:26)
18.30 Ævintýri H.C. Andersens
19.00 Ég heiti Wayne (17:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Flökkulíf (3:3)
21.05 Til æðstu tignar (2:4)
22.10 Víkingar
23.10 Seinni fréttir og íþróttir
23.30 Mánudagsviðtalið
23.55 Auglýsingatími
00.05 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
2. FEBRÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Gaui garðvörður (1:4)
18.30 Þrír vinir (4:8)
19.00 Nornin unga (18:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Deiglan
21.20 Illþýði (5:6)
22.20 Titringur
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Auglýsingatími
23.30 Skjáleikurinn

Skíðamarkaður
Skíðamarkaður Skíðafélags Ísfirðinga verður

endurtekinn dagana 2.-4. febrúar nk. frá kl.
17-21. Tekið verður á móti skíðum á mark-
aðinn sunnudaginn 31. janúar og þar fær
fólk ráðgjöf um verðlagningu.

Óseld skíði frá síðasta markaði verða þá
áfram til sölu en uppgjör vegna búnaðar sem
þegar er seldur er á leiðinni til seljenda.

Skíðafélag Ísfirðinga.

Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

Getur þú unnið
sjálfstætt?

Þá vantar okkur þig til starfa hjá okkur. Við
bjóðum ágætis laun fyrir krefjandi og gleðjandi
starf. Starfið er fólgið í aðstoð og stuðningi
við fatlað fólk sem býr á sambýlum. Um er að
ræða kvöld-, nætur- og helgarvaktir.

Nánari upplýsingar eru veittar á Svæðisskrif-
stofu í síma 456 5224.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæðis-
skrifstofu, Mjallargötu 1, Ísafirði. Umsóknar-
frestur er til 5. febrúar 1999.

Háls-, nef- og eyrnalæknir
verður með þjónustu á Heilsugæslustöðinni

á Ísafirði og á sjúkrahúsinu dagana 4.-7.
febrúar nk.

Tímapantanir eru í síma 450 4511.
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Söluaðili
Gervihnatta-

búnaðar
Frum-Mynd

VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
 Suðvestlæg átt, gola

eða kaldi, skúrir eða él
um sunnan- og vestan-
vert landið, en þurrt að

mestu norðaustan lands.
Vaxandi sunnan og

suðaustanátt og fer að
rigna suðvestanlands

undir kvöld.
Horfur á föstudag,

laugardag og
sunnudag:

Stinningskaldi eða
allhvöss suðvestanátt og

skúrir eða él, einkum
sunnantil. Hiti 0-5 stig í
fyrstu, en frystir síðan

norðanlands.
Netfang ritstjórnar

bb@snerpa.is

RÍKISSJÓNVARPIÐ

Laugardagur 30. janúar kl. 14:00
EM í skautaíþróttum í Prag

Laugardagur 30. janúar kl. 16:00
Fjögurra liða úrslit í bikarkeppni karla í handbolta

STÖÐ 2

Laugardagur 30. janúar kl. 14:45
Enski boltinn

SJÓNVARPSSTÖÐIN SÝN

Miðvikudagur 27. janúar kl. 20:00
Tottenham Hotspur – Wimbledon

Sunnudagur 31. janúar kl. 15:45
Arsenal – Chelsea

Sunnudagur 31. janúar kl. 19:25
Udinese – Bologna

Sunnudagur 31. janúar kl. 23:00
NFL Superbowl – Úrslitaleikurinn í ameríska fótboltanum.

DK4

Sunnudagur 31. janúar kl. 12:55
Brimingham – Bradford (1. deild)

NRK 1

Laugardagur 30. janúar kl. 12:20
EM í handbolta karla – Runar – Caja Santandes

Sunnudagur 31. janúar kl. 15:00
Meistarakeppni í handbolta kvenna

Byåsen – Motor Zaporoshje

CANAL+ GULUR

Fimmtudagur 28. janúar kl. 00:35
NHL Íshokký – Philadelphia gegn Phoenix

Föstudagur 29. janúar kl. 01:15
NBA körfuboltinn í beinni

Sunnudagur 31. janúar kl. 15:55
Arsenal – Chelsea

Sunnudagur 31. janúar kl. 20:05
NHL Íshokký – Montreal gegn Pittsburgh

EUROSPORT

Miðvikudagur 27. janúar kl. 17:30
EM í skautaíþróttum í Prag

Fimmtudagur 28. janúar kl. 13:30 og 17:30
EM í skautaíþróttum í Prag

Föstudagur 29. janúar kl. 13:00 og 17:30
EM í skautaíþróttum í Prag

Laugardagur 30. janúar kl. 11:30
EM í skautaíþróttum í Prag

Laugardagur 30. janúar kl. 21:00
Evrópukeppnin í sportdönsum í París

Sunnudagur 31. janúar kl. 09:45
HM á bobbsleðum í St. Moritz
Sunnudagur 31. janúar kl. 14:00

EM í skautaíþróttum í Prag

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

MIÐVIKUDAGUR
27. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Gillette sportpakkinn
18.30 Golfmót í Evrópu
19.25 Fótbolti um víða veröld
20.00 Enski boltinn

Bein útsending frá fyrri leik Totten-
ham Hotspur og Wimbledon í undan-
úrslitum ensku  deildabikarkeppn-
innar.

22.00 Enginn er fullkominn
(Nobody’s Fool)
Don Sully hefur átt erfitt uppdráttar í
lífinu. Hann er að komast á eftirlaun
og reynir að gera gott úr öllu. Sonur
hans fór úr bænum fyrir mörgum
árum og tengslin rofnuðu. En nú er
strákurinn fluttur aftur í bæinn og
Sully er orðinn afi. Því fylgja nýjar
skyldur sem Sully verður að takast á
við. Aðalhlutverk: Paul Newman,
Jessica Tandy, Bruce Willis, Melanie
Griffith og Dylan Walsh.

00.35 Fröken Savant
(Madam Savant)
Ljósblá kvikmynd.

02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
28. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 NBA tilþrif
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Ofurhugar (e)
19.15 Tímaflakkarar (e)
20.00 Kaupahéðnar (12:26)
21.00 Stríðsherrann

(Kagemusha)
Japönsk kvikmynd sem gerist á mið-
öldum. Stríðsherra fellur frá og sam-
herjar hans reyna að leyna andlátinu
af ótta við andstæðingana. Óbreyttur
borgari, sem líkist hinum látna að
atgervi, er látinn taka við hlutverki
hans með ófyrirséðum afleiðingum.
Aðalhlutverk: Tatsuya Nakadai,
Tsutomu Yamazaki og Kenichi Hagi-
wara.

23.35 Jerry Springer (15:20)
Kvennabósinn James er meðal gesta
hjá Jerry Springer í kvöld. Hann á
kærustu, Erin, og líka ástkonu,
Monicu. Nú ætlar James að segja Erin
allan sannleikann en hann hefur
hugsað sér að taka Monicu fram yfir
hana.

00.15 Flugásar II
(Hot Shots! Part Deux)
Léttgeggjuð gamanmynd. Kappinn
Topper Harley er mættur  til starfa
enn á ný en garpurinn sá lætur sér fátt
fyrir brjósti brenna. Og til vitnis um
ágæti hans er sjálfur forseti Banda-
ríkjanna, Tug Benson, sem leitaði á
náðir Toppers þegar allt annað brást.
Í myndinni í kvöld getur bókstaflega
allt gerst! Aðalhlutverk: Charlie
Sheen, Lloyd Bridges, Rowan Atkin-
son, Richard Crenna og Miguel
Ferrer.

01.40 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
29. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Heimsfótbolti
18.30 Taumlaus tónlist
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Íþróttir um allan heim
20.00 Fótbolti um víða veröld
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 Harðjaxlarnir

(The Last Hard Men)
Sögusviðið er Arizona rétt eftir síð-
ustu aldamót. Lestarræninginn og
morðinginn Zach Provo fer fyrir hópi
bófa sem eru á flótta undan réttvísinni.
Provo á óuppgerðar sakir við lög-
reglumanninn Sam Burgade sem fyrir
slysni banaði eiginkonu þess fyrr-
nefnda. Burgade veit að Provo leggur
allt í sölurnar til að koma fram hefnd-
um og því er uppgjör óumflýjanlegt.
Aðalhlutverk: Charlton Heston,
James Coburn, Barbara Hershey
og Christopher Mitchum.

22.35 Víkingasveitin
(Soldier Of Fortune)
Bandarískur myndaflokkur um líf og
störf sérþjálfaðra hermanna sem skipa
óvenjulega sveit.

23.30 Brúðgumi á borðum
(Lucky Stiff)
Ron Douglas er í óvenjulegri brúð-
kaupsferð í Kaliforníu.  Hann er einn
á ferð því unnustu hans snerist hugur
í miðri hjónavígslunni og Ron er því
enn ókvæntur. Og trúlega var það
rétt hjá honum að skella sér í ferðina.
Ron er nú búinn að kynnast gullfall-
egri stúlku, Cynthiu Mitchell, og er
aftur ástfanginn. En hér er ekki allt
sem sýnist og áður en varir er Ron í
enn verri málum en áður.  Aðalhlut-
verk: Joe Alaskey, Donna Dixon,  Jeff
Kober, Barbara Howard og William
Morgan Sheppard.

00.50 Uppgjör í myrkri
(Midnight Heat)
Spennumynd með Michael Paré,
Adam Ant og Dennis Hopper í helstu
hlutverkum.

02.25 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
30. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Jerry Springer (e)
18.45 Star Trek (e)
19.30 Kung Fu - Goðsögnin lifir
20.15 Valkyrjan (7:22)
21.00 Duflað við demanta

(Eleven Harrowhouse)
Bresk kvikmynd. Bíræfinn demanta-
kaupmaður rænir heimsins stærstu
demantamiðstöð  í Lundúnum með
ófyrirséðum afleiðingum. Eigandi
demantanna, hinn kaldrifjaði Meec-
ham, bregst ókvæða við enda öllu
vanari að valta yfir aðra.  Aðalhlut-
verk: Charles Grodin,  Candice
Bergen, James Mason, Trevor
Howard og John  Gielgud.

22.30 Box með Bubba (e)
23.30 Ósýnilegi maðurinn

(Butterscotch 2)
Ljósblá kvikmynd.

01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
31. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
15.45 Enski boltinn

Bein útsending frá leik Arsenal og
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

17.55 Ameríski fótboltinn
18.45 19. holan
19.25 Ítalski boltinn

Bein útsending frá leik Udinese og
Bologna í ítölsku 1. deildinni.

21.30 Ítölsku mörkin
21.50 Ráðgátur (13:48)
22.35 Trufluð tilvera (e)
23.00 Úrslitaleikurinn í ameríska

fótboltanum
(NFL Superbowl 1999)
Bein útsending frá úrslitaleiknum í
ameríska fótboltanum (Superbowl).

02.35 Dagskrárlok og skjáleikur.

Stórliðin Arsenal og
Chelsea mætast í leik
helgarinnar á Highbury
í London á sunnudag

kl. 15:45. Leikurinn er
sýndur á Canal+ Gul
og Sýn. Tvö fjölþjóða-
lið í toppbaráttunni.

Í kvöld, miðvikudags-
kvöld mætast ná-

grannaliðin Tottenham
Hotspur og Wimbledon

á White Hart Lane í
ensku bikarkeppninni.

Leikurinn hefst
kl. 20:00 á Sýn.

Highbury

White Hart Lane

MÁNUDAGUR
1. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
17.30 Ítölsku mörkin
17.50 Ensku mörkin
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Í sjöunda himni (e)
20.00 Stöðin (18:24)
20.30 Trufluð tilvera (20:31)
21.00 Án vægðar 2

(Kickboxer 2)
Hinn illúðlegi Tong Po hefur sigrað
Kurt Sloan en ekki með heiðri og
sóma. Faðir Tong Po vill hreinsa
heiður fjölskyldunnar en eina leiðin
til þess er að fá yngri bróður Kurts,
David, til að berjast. Það gæti hins
vegar reynst erfitt því David hefur
helgað sig kennslu í þessari tegund
bardagalistar. Honum finnst mikil-
vægara að kenna mönnum sjálfs-
stjórn og tækni en að berjast um ein-
hvern meistaratitil. En það eru ekki
allir á sama máli og þeir menn eru
ekki vandir að meðulum þegar
heiður þeirra sjálfra er annars vegar.
Aðalhlutverk: Sasha Mitchell, Peter
Boyle, Dennis Chan og Cary  Hiroy-
uki Takawa.

22.30 Án vægðar 3
(Kickboxer 3)
Heimsfrægur sparkboxari, David
Sloan, lendir í átökum við glæpalýð
þegar hann keppir sem gestur á
sparkboxmóti í Ríó í Brasilíu. Aðal-
hlutverk: Sasha Mitchell, Dennis
Chan, Richard Comar og Noah
Verduzco.

00.00 Fótbolti um víða veröld
00.30 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
2. FEBRÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Dýrlingurinn

(The Saint)
Breskur myndaflokkur um Simon
Templar og ævintýri hans.

18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Dekurdýr (e)

Gamanþáttur um Paul Sherman,
ungan mann sem alinn er upp við
allsnægtir. Móðir hans er látin og
faðirinn, sem er auðugur fasteigna-
jöfur, hefur það hlutverk að koma
einkasyninum til manns. Samband
þeirra er ágætt en þegar pabbinn
kemur heim með nýja kærustu finnst
Paul að sér vegið og heimilislífið
kemst í uppnám.

19.30 Ofurhugar
20.00 Hálendingurinn (4:22)
21.00 Dauðamaður

(Morituri)
Þjóðverjinn Robert Crain býr á Ind-
landi og starfar þar á vegum bresku
stjórnarinnar. Þegar seinni heims-
styrjöldin brýst út verður hann að
taka afstöðu. Crain, sem er mikill
friðarsinni, tekur málstað Breta og
samþykkir að aðstoða þá við að
knésetja landa sína. Hann fer til
Japans og um borð í flutningaskip
sem sigla á til Þýskalands. Crain er
ætlað að sjá til þess að skipinu verði
ekki sökkt, hernemi Bretar það.
Aðalhlutverk: Marlon Brando, Yul
Brynner og Trevor  Howard.

23.00 Enski boltinn
00.05 Óráðnar gátur (e)
00.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Halló-Halló! Litla Leik-
klúbbinn vantar tilfinnan-
lega hatta og húfur (ekki
prjónahúfur). Einnig vantar
klúbbinn skó, helst gamal-
dags reimaða (ekki striga-
skó). Þá eru gömul föt einnig
vel þegin. Hafið samband við
Þórunni í símum 456 3041
eða 456 4187.

Til sölu er Yamaha vélsleði
árg. 1990, ekinn 1.500 km.
Upplýsingar gefur Jón í
síma 456 3939.

Til sölu er Arctic Cat special
vélsleði árg. 1992. Sleðinn
er í góðu lagi og fæst á vægu
verði. Upplýsingar gefur
Benni í símum 456 5154
eða 899 0756.

Til sölu er húseignin að
Hlíðarvegi 25 á Ísafirði. Hús-
ið er u.þ.b. 150m² á tveimur
hæðum. Efri hæð fjögur
svefnherbergi, tölvuskot og
baðherbergi. Neðri hæð:
Forstofa, stofa, baðherbergi,
eldhús og þvottahús. Sjón
er sögu ríkari. Uppl. í síma
456 3041 og 456 4041.

Til sölu er nýr sími með
númerabirti. Upplýsingar í
síma 456 5024.

Til sölu er 2. hæðin Aðal-
götu 15 á Suðureyri. Eignin
er ca. 180m² með sérinn-
gangi. Upplýsingar í síma
456 6134 milli kl. 17 og 19.

Til sölu er nýlegt hjónarúm.
Selst með góðum afslætti.
Upplýsingar í síma 456
6138 eftir kl. 20.

Til sölu er Rainbow ryksuga
með öllum fylgihlutum.
Einnig Sega leikjatölva.
Uppl. í síma 456 4364.

Til sölu er Subaru Legacy
árg. 1998, ekinn 10 þús.
km. Skipti á ódýrari bíl koma
til greina. Upplýsingar í
síma 456 4174 eftir kl. 17.

Til sölu er hvítt IKEA járn-
rúm á kr. 5.000. Uppl. gefur
Guðrún í síma 456 4288.

Til sölu er Arctic Cat Prowler
special vélsleði árg. 1991,
ekinn 3.900 km. Upplýsing-
ar í síma 456 8377.

Bíll óskast. Verður að vera
ódýr og vel með farinn. Uppl.
í síma 861 8633.

Okkur vantar skíðaskó nr.
37. Upplýsingar í símum
456 3644 og 456 4670.

Til sölu er hjónarúm sem
er 160 sm á breidd. Selst á
kr. 12.000. Upplýsingar í
síma 456 5050.

Til sölu er Audi Quattro stat-
ion 4x4. Sumar- og vetrar-

dekk fylgja. Uppl. í símum
456 3686 og 899 0762.

Tapast hafa útprjónaður
kvenvettlingar, líklegast í
neðri bænum á Ísafirði.
Finnandi hafi samband í
síma 456 3292.

Til sölu er einbýlishúsið
að Hjallavegi 4 á Ísafirði.
Gott hús á góðum stað.
Mjög gott útsýni. Uppl. gef-
ur Þorgerður eða Guð-
mundur í síma 456 3107.

Gulli sendill óskar eftir
vinnu allan daginn á Ísa-
firði. Upplýsingar í sím-
boða 845 3626.

Til sölu eru þrír páfagauk-
ar og búr. Verð kr. 500
stykkið. Á sama stað er
angóruköttur til sölu.
Uppl. í síma 456 7559.

Óska eftir litlu sófasetti,
sófaborði og hillusam-
stæðu. Helst gefins eða
fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 456 7481 eftir kl. 17.

H-life fæðubótarvörurnar
á Ísafirði! Ráðgjöf og pant-
anir í síma 862 1874 virka
daga kl. 18-23 og allan dag-
inn um helgar.

Óskum eftir borðstofu-
stólum gefins eða fyrir
lítinn pening. Einnig
stofuborð. Upplýsingar í
síma 456 7003.

Til sölu er húseignin að
Hafnargötu 49, Bolungar-
vík. Á sama stað er til sölu
Scania vörubifreið og
120m² pláss í skemmu á
Tjarnarkambi. Upplýsing-
ar í síma 456 7392.

Óska eftir þrekhjóli fyrir
lítinn pening. Upplýsingar
í síma 456 3683.

Til sölu er tvíbreitt rúm. Á
sama stað er óskað eftir
kommóðu fyrir lítinn pen-
ing. Upplýsingar í síma
456 5359 eftir kl. 14.

Til sölu er kringlótt eld-
húsborð. Selst ódýrt. Upp-
lýsingar í síma 456 4423.

Óska eftir notuðum, ódýr-
um ísskáp og þvottavél
fyrir Millu vinkonu mína.
Upplýsingar gefur Daria í
síma 456 5309.

Til sölu er MMC Lancer
árg. 1992, sjálfskiptur, ek-
inn 113 þús. km. Bílalán
getur fylgt.  Á sama stað er
til sölu Arctic Cat vélsleði.
Uppl. í síma 456 8359.

Óska eftir 2-3 herbergja
íbúð á leigu á Ísafirði. Uppl.
í símum 456 8272 og 456
3705 á kvöldin.
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Bókin sem gerir

þína ævisögu betri

Bókasafninu á Ísafirði
hefur borist vegleg bóka-
gjöf til minningar um Hildi
Svövu Jordan flugfreyju,
sem lést af slysförum á
heimili sínu í Reykjavík
fyrir rúmu ári. Hér er um að
ræða hátt á annað hundrað

bóka, aðallega stórar erlendar
listaverkabækur. Gefendur
eru Ásthildur Sigurðardóttir,
móðir Hildar heitinnar, og
Klaus Brandt, maður hennar,
en þau eru búsett í San Fran-
cisco.

„Þessi bókagjöf kemur sér

afar vel fyrir safnið en vegna
plássleysis verða bækurnar
ekki vel aðgengilegar fyrr en
úr húsnæðisvanda safnsins
rætist“, segir Jóhann Hinriks-
son bókavörður.

Á síðasta vori kom Ást-
hildur til Ísafjarðar og afhenti

þá Listasafni Ísafjarðar fyrsta
hlutann af listaverkasafni því
sem Hildur heitin lét eftir sig.
Hún hafði mælt svo fyrir að
listaverkasafn hennar skyldi
ganga til Listasafns Ísafjarðar
eftir hennar dag, gamlar og
merkilegar brúður til Byggða-

safns Vestfjarða og bækur
til Bæjar- og héraðsbóka-
safnsins á Ísafirði.

Afi Hildar var Sigurður
Sigurðsson kennari, sonur
Sigurðar Guðmundssonar
sem rak um skeið Verslun-
ina Eló að Fjarðarstræti 24.

Bókasafnið á Ísafirði fær erlendar listaverkabækur að gjöf

Vegleg gjöf til minningar um Hildi S. Jordan

Frumdrög að væntanlegri
skýrslu Guðjóns Petersens,
fyrrverandi framkvæmda-
stjóra Almannavarna, um
eftirmál snjóflóðsins á Flat-
eyri í október 1995, hafa verið
kynnt bæjarfulltrúum á Ísa-
firði og fleirum sem málið
varðar. Skýrsludrögin bera
nafnið „Flateyri: Hið þögla
stríð með óbærilegum bitur-
leika biðarinnar.“

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
réð Guðjón Petersen á síðasta
ári til þess að gera úttekt á
þessum málum og dvaldist
hann um nokkurt skeið hér
vestra í þeim tilgangi. Það var
mat bæjarfulltrúa sem kynntu

sér drög Guðjóns í síðustu
viku, að þar vantaði ýmsar
upplýsingar sem sérstaklega
hafði verið beðið um og var
hann því beðinn um að vinna
drögin nánar að því leyti.
Hann hefur sagt að hann muni
skila af sér skýrslu sinni í
næstu viku.

Í drögunum eru felldir
þungir dómar yfir bæjaryfir-
völdum í Ísafjarðarbæ, Hús-
næðisstofnun ríkisins og
stjórn sjóðsins Samhugar í
verki. Guðjón segir að fólk
hafi ekki fengið bætur vegna
skemmdra húsa fyrr en eftir
dúk og disk og fjárhagur heilla
fjölskyldna hafi farið í rúst

vegna þess. Einnig segir hann,
að stjórnvöld hafi mismunað
Súðvíkingum og Flateyring-
um í aðgerðum sínum og hafi
Súðvíkingar fengið margvís-
lega fyrirgreiðslu til að end-
urreisa byggðina á nýjum stað
en Flateyringar hafi einungis
fengið varnargarða.

Guðjón telur það hafa verið
misráðið að hafa Flateyri með
í stofnun hins nýja og sam-
einaða Ísafjarðarbæjar sum-
arið 1996, liðlega hálfu ári
eftir snjóflóðið, og réttara
hefði verið að endurreisa
byggðarlagið á Flateyri sem
sjálfstæða einingu. Hrepps-
nefnd Flateyrarhrepps fór með

málefni byggðarlagsins frá
því að snjóflóðið féll og þang-
að til hið sameinaða sveitar-
félag varð til en þá tók bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar við.

Í fréttum síðustu daga hefur
verið talað um „skýrslu“ Guð-
jóns Petersens eins og frá-
genginn hlut, þó að þar sé
aðeins um ófullgerð drög að
ræða. Samkvæmt heimildum
BB telja bæjarfulltrúar í
Ísafjarðarbæ ýmislegt athuga-
vert við drög Guðjóns. Hann
segir að þau séu unnin eftir
þeim gögnum sem fyrir liggi
og samkvæmt viðtölum við
þolendur og þá sem að lausn
vandamálanna komu. Samt

ræddi hann ekki við þá sem
voru forsvarsmenn Ísafjarðar-
bæjar frá sameiningunni sum-
arið 1996 og sæta þungu
ámæli frá hendi hans. Bæjar-
stjórar Ísafjarðarbæjar frá
þeim tíma og fram að sveitar-
stjórnarkosningum sl. vor
voru þrír, Kristján Þór Júlíus-
son, Kristinn Jón Jónsson og
Jónas Ólafsson. Forseti bæjar-
stjórnar fyrsta ár hins sam-
einaða sveitarfélags var Þor-
steinn Jóhannesson og for-
maður bæjarráðs var Sigurður
R. Ólafsson. Guðjón sá ekki
ástæðu til að ræða við þessa
menn.

�Flateyri: Hið þögla stríð með óbærilegum biturleika biðarinnar�

Þungir áfellisdómar í skýrslu-
drögum Guðjóns Petersens


