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Renault bikarkeppnin

Blómarós í
Blómaturni

Mikið bókað hjá
flugfélögunum
Mikill áhugi virðist vera á
meðal Ísfirðinga fyrir stórleiknum í Renault bikarkeppninni á milli KFÍ og
Grindavíkur sem fram fer í
Laugardalshöll kl. 17 á laugardag.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins munu um 200 manns
hafa keypt pakkaferðir á
leikinn með Flugfélagi Íslands og um 140 manns höfðu
gert slíkt hið sama hjá Íslandsflugi í gærdag. Þá hefur blaðið
vitneskju um að fjölmargir

-sjá viðtal við Heiðrúnu Björk
Jóhannsdóttur á bls. 6 og 7.

stuðningsmenn liðsins æti
akandi suður og má því ætla
að á fimmta hundrað stuðningsmenn fylgi liðinu í úrslitaleikinn.
Þá má geta þess að fjölmargir brottfluttir Ísfirðingar
hafa keypt miða á leikinn og
má því búast við stemmningu
á leiknum. Stuðningsmenn
KFÍ ætla að fjölmenna á
veitingastaðinn Ölver í Glæsibæ fyrir leik og víst er að
stemmningin verður ekki síðri
á þeim bæ.

Sjálfstæðisflokkurinn

Ákvörðun um prófkjör tekin í kvöld
Fjórir af fimm bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í
Ísafjarðarbæ tilkynntu ekki
þátttöku í prófkjöri vegna
komandi sveitarstjórnarkosninga, en frestur til að tilkynna
um þátttöku rann út á föstudagskvöld.
Þeir sem tilkynntu um
þátttöku voru Þorsteinn Jóhannesson, Pétur H.R. Sigurðsson, Ragnheiður Hákonardóttir og Ólafur Ásberg
Árnason. Hvorki Magnea
Guðmundsdóttir, Jónas Ólafsson, Halldór Jónsson og Kolbrún Halldórsdóttir tilkynntu

um þátttöku. Kjörnefnd fulltrúaráðs Sjálfstæðisflokksins
fundaði um málið á mánudagskvöld og hefur fundur í
fulltrúaráði verið boðaður í
kvöld. Á þeim fundi verður
væntanlega tekin endanleg
ákvörðun um, hvort efnt
verður til prófkjörs eður ei.
Samkvæmt lögum flokksins þarf að lágmarki tólf frambjóðendur til að hægt sé að
efna til prófkjörs. Fyrir síðustu
kosningar voru frambjóðendurnir 15. Fyrirhugað prófkjör
átti að vera 21. febrúar nk., en
óvíst er hvort af því verður.

Körfuknattleikur

Tap gegn Tindastóli
KFÍ beið lægri hlut í viðureign liðsins viðTindastól sem
fram fór í íþróttahúsinu á
Torfnesi á mánudagskvöld.

Lokatölur leiksins urðu 7771 fyrir gestina. KFÍ er nú í
fjórða sæti deildarinnar með
22 stig, jafn mörg og Keflavík.

Með útungunarvél í svefnherberginu
-sjá nánar bls. 4
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rifjað upp

-sjá bls. 8-12
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Lög á sjómenn leysa
ekki vandann
Fagurgalinn um að enginn
óskaði eftir afskiptum stjórnLeiðari
valda af deilu sjómanna og
útvegsmanna var auðvitað marklaus. Enda annað nú komið
á daginn. Þriðja sinni í jafn mörgum verkföllum telja
stjórnvöld sig knúin til að fresta verkfalli sjómanna með
lagasetningu. Ástæðan; Þjóðarhagsmunir eru í veði, loðnan
syndir í burtu. Jafnvel Íslensk erfðagreining kemur ekki í
stað árvissrar loðnuvertíðar þótt góð sé og ævintýri líkust.
Vissulega er það alvörumál að missa af arði einnar
loðnuvertíðar. Munar um þótt minna væri. En það er
heldur ekkert gamanmál fyrir sjómannastéttina að búa við
þau ósköp, að í hvert skipti sem hún hyggst bæta stöðu
sína renni lög gegn lögmætum aðgerðum hennar úr penna
stjórnvalda.
Himinn og haf skilur deiluaðila í stærstu ágreiningsmálunum, aflaverðmyndun og kvótabraski. Fjarskiptasambandið rofið. Ekki einu sinni flöskuskeyti á leiðinni.
Reyndar er erfitt að sjá fyrir sér lausn á kvótabraskinu
milli deiluaðila. Maður hefði haldið að Alþingi verði að
höggva á þann hnút.
Ríkisstjórnin boðar tvíþætta aðgerð. Frestun á verkfalli
og skipun 3ja manna nefndar til að finna flöt á
aðalágreiningsefnum deiluaðila. Það er orðað svo að
lagasetningu í kjölfar nefndarstarfa sé ætlað að gæta
hagsmuni allra, þ.e. sjómanna, útgerðarmanna og þjóðarinnar! Sjómenn búa því miður við slæma reynslu í þessum
efnum. Lagasetningar og dómar þeim í hag hafa ekki
reynst pappírsins virði.
Um það er ekki deilt að lögbann á sjómannaverkfallið
færir þjóðarbúinu tekjur, sem það ella hefði misst af og
má engan veginn við. Það breytir því ekki að það er hreinn
barnaskapur, og ber ekki vott um stjórnkænsku, að halda
að sá djúpstæði ágreiningur sem skilur deiluaðila að verði
leystur með lögum byggðum á hrærigraut sýndarmennsku
gegn óréttlæti og siðleysi sem felst í kvótakerfinu í
núverandi mynd.
Meðan það viðgengst að stjórnvöld úthluti árlega
sameign þjóðarinnar til útvaldra, og handhafarnir komast
upp með að braska með hana að eigin geðþótta, þurfa
hvorki núverandi stjórnvöld né nokkur önnur að láta sér til
hugar koma að sátt ríki um stjórnun fiskveiða.
Meðan alþingismenn, sem bera ábyrgð á þessu ástandi,
sjá ekki að sér, gildir einu hversu mörg lög verða sett á
kjaradeilur sjómanna. Þau leysa ekkert. Þvert á móti vex
vandamálið með degi hverjum.
Taki þingmenn ekki á kvótamálinu á almenningur ekki
margra kosta völ. Það styttist í það að þjóðin hætti að láta
ögra sér.
s.h.
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Á fjölmennum fundi í Skipstjóra- og stýrimannafélaginu Bylgjunni sem haldinni var á Hótel Ísafirði á mánudagskvöld
komu fram hörð mótmæli gegn inngripum ríkistjórnarinnar í kjarasamninga sjómanna. Var aðgerðunum líkt við aðgerðir einræðisríkja fyrri alda.

Skipstjóra og stýrimannafélagið Bylgjan á Ísafirði

Mótmælir harðlega inngripi ríkisstjórnarinnar

Á fundi í Skipstjóra- og
stýrimannafélaginu Bylgjunni á Ísafirði sem haldin var
á Hótel Ísafirði á mánudagskvöld komu fram hörð mótmæli gegn inngripi ríkistjórnarinnar í kjarasamninga sjómanna. Þrátt fyrir að fundurinn væri boðaður með örstuttum fyrirvara vegna ótta yfirmanna á Vestfjörðum um að
lög frá Alþingi tækju gildi 10.

febrúar og að menn færu á
sjó, eins og segir í frétt frá
félaginu, var fundurinn afar
fjölmennur.
Á fundinum fóru samninganefndarmenn Bylgjunnar í
samninganefnd FFSÍ yfir
stöðu mála í samningamálunum og áform ríkisstjórnarinnar um að setja lög sem
fresta myndu verkfalli sjómanna. Var mönnum heitt í

hamsi og var samþykkt með
öllum greiddum atkvæðum að
boða til atkvæðagreiðslu í félaginu um nýtt verkfall er hæfist strax og lögin falla úr gild.
Á fundinum var eftirfarandi
ályktun samþykkt samhljóða:
,,Almennur fundur hjá Skipstjóra- og stýrimannafélaginu
Bylgjunni, haldinn á Hótel
Ísafirði 9. febrúar, mótmælir
harðlega inngripi ríkisstjórn-

arinnar í kjarasamninga sjómanna. Nú er tuttugustu öldinni að verða lokið og enn
grípa ráðamenn til sömu aðgerða og notuð voru hjá einræðisríkjum fyrri alda. Bylgjan lýsir fullri ábyrgð á hendur
stjórnvöldum og mun grípa
til allra löglegra ráða til að
rétta hlut sjómanna gagnvart
lögvernduðum kvótabröskurum."

Mörg snjóflóð féllu á Súðavíkurhlíð á sunnudag

Fimmtán vindstig á Breiðadalsheiði

Mikið hvassviðri með ofankomu gekk yfir norðanverða
Vestfirði á sunnudag. Flest
allir fjallvegir lokuðust vegna
snjóa og víða innanbæjar var
þungfært um tíma.
Mörg snjóflóð féllu á Súðavíkurhlíð á sunnudag og var
vegurinn ekki opnaður fyrr en
undir kvöld. Mikillar óánægju
gætti í Súðavík með seinagang

Vegagerðarinnar við mokstur
á hlíðinni.
Þegar vindurinn var sem
mestur fór vindhraðinn í 15
vindstig á Breiðadalsheiði en
12 vindstig eða 64 hnútar
teljast til fárviðris. Vindstig
eru einungis mæld upp í 12
og vakti því athygi margra að
sjá 15 vindstig á heiðinni á
textavarpi Sjónvarpsins.
15 vindstigvoru á Breiðadalsheiði kl. 16:40 á sunnudag.

Fyrrum bæjarstjóri

Tálknafjörður

Ísafjörður

Í framboð á Akureyri

Neita sakargiftum

Margrét í heimsókn?

Kristján Þór Júlíusson, fyrrverandi bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar verður bæjarstjóraefni sjálfstæðismanna á Akureyri
við sveitarstjórnarkosningarnar sem fram fara í vor og hann
mun einnig skipa efsta sæti listans. Jafnframt munu þær
sögusagnir vera á kreiki að Kristján Þór sé að taka við sem
framkvæmdastjóri Snæfells hf., á Dalvík.

Tveir Tálknfirðingar, sem hafa verið ákærðir fyrir að
hafa dregið Þrym BA 7 út á Tálknafjörð í nóvember og
sökkt honum þar, neituðu allri sök þegar héraðsdómari bað
þá um að gera grein fyrir afstöðu sinni til sakarefna á
fimmtudag í síðustu viku. Vitnaleiðslur í málinu fara fram
í mars og verður dómurinn væntanlega fjölskipaður.

Greint hefur verið frá því að verið sé að kanna möguleika
á óopinberri heimsókn Margrétar Þórhildar Danadrottningar til Ísafjarðar í maí. Margrét mun koma til landsins í
tengslum við Listahátíð sem hefst 16. maí, og eru bundnar
vonir við að hún heimsæki heimabæ forseta Íslands tveimur
dögum áður. Ákvörðun þess efnis hefur ekki verið tekin.

MIÐVIKUDAGUR 11. FEBRÚAR 1998

Benedikt Guðmundsson, þjálfari Grindvíkinga og Guðni Ó. Guðnason, þjálfari KFÍ takast
í hendur á blaðamannafundinum í Turnhúsinu í Neðstakaupstað í gær.

Úrslitaleikur Renault bikarkeppninnar

Leikurinn kynntur í hófi
í Turnhúsinu á Ísafirði

Körfuknattleikssamband
Íslands efndi í gærdag til
blaðamannafundar í Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað til
kynningar á úrslitaleiknum í
Renault bikarkeppninni milli
Grindavíkur og KFÍ sem fram
fer í Laugardalshöll kl. 17 á
laugardag.
Auk KKÍ stóðu að kynningunni, styrktaraðili keppninnar, Flugfélag Íslands og
Ísafjarðarbær. Fjöldi fréttamanna var viðstaddur kynninguna auk forsvarsmanna
beggja liða og stuðningsmanna þeirra.

Síðustu
dagar
útsölunnar!

20%

aukaafsláttur
fram að helgi

BASIL
Hafnarstræti
Hafnarstræti 14
14
Sími
Sími 456
456 5210
5210

Jón Kristmannsson, núverandi formaður Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar og Lúðvík Jóelsson, fyrsti formaður
félagsins voru á meðal gesta á kynningunni.

Munið

Viðskiptavinir
vinsamlegast
athugið!

þjónustunet
þjónustunet okkar!
okkar!
Bolungarvík:
Akstur í öll flug. Valdimar L. Gíslason,
sími 456 7195.
Flateyri:
Akstur í morgunflug alla virka daga.
Sævar Gunnarsson, sími 456 8353.
Þingeyri:
Akstur í morgunflug. Sævar Gunnarsson,
sími 456 8353.

Frír akstur þennan mánuð
Áætlunarflug
Ísafjörður - Bíldudalur
Mivikudaga og fimmtudaga
Fargjald báðar leiðir kr. 7.230.-

ÍSLANDSFLUG
-gerir fleirum fært að fljúga

Hárgreiðslustofan verður lokuð
mánudaginn 23. febrúar til
laugardagsins 28. febrúar
vegna umfangsmikilla breytinga
Rýmingarsala á hársnyrtivörum

50% afsláttur
Loréal 30% afsláttur
Matrit 20% afsláttur
Wella 20% afsláttur
Joice 20% afsláttur

Image
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Níu ára ,,hænsnabóndi á Þingeyri

Útungunarvélin í svefnherberginu gaf þrjá unga
PRO PLAN kjötfóðrið er
heimsins besta hundafóður.

Lengi býr að fyrstu gerð.

Nú eru fjölmargar gerðir til í stórum
sekkjum í Vöruvali. Vertu hyggin(n)
og hagsýn(n). Með því að nota
svona fóður kostar 30-90 kr. á dag
að fóðra meðalstóran hund.

Þau eru mörg áhugamálin
sem mannskepnan hefur.
Flestir halda sig við hin
klassísku áhugamál en aðrir
fara óhefðbundnar leiðir. Einn
þeirra sem fer síðari leiðina er
9 ára drengur á Þingeyri, Þór
Líni Sævarsson, en hann hefur
óbilandi áhuga á dýrum og
öllu því sem þeim við kemur.
Til að fullkomna áhugamálið
hefur hann komið sér upp
fullkominni útungunaraðstöðu fyrir hænsni og það sem
meira er, hún er staðsett í
svefnherbergi drengsins. Að
sögn föður Þórs Lína, Sævars
Gunnarssonar, hefur drengurinn alla tíð haft mikinn áhuga
á dýrum og stefnir að því að
verða bóndi þegar hann kemst
á fullorðins aldur.
,,Síðastliðið sumar var Þór
Líni með kanínur í kofa og
dag einn sagðist hann langa
til að fá sér hænur. Þar sem
við vissum um áhuga hans á
dýrum, hvöttum við hann til
að verða sér úti um unga sem
og hann gerði. Hann byrjaði á
því að fara til Sæmundar Þorvaldssonar, bónda að Læk í
Dýrafirði og fékk hjá honum
tvo unga, sem báðir reyndust
vera hanar. Þá á hann ennþá
og hefur í kofa úti í garði. Í

Pantanasíminn
er 456 3367

Þór Líni Sævarsson, stoltur við útungunarvélina í svefnherberginu sínu. Afraksturinn,
ungarnir þrír trítla ofan á vélinni góðu.
haust skaut síðan þeirri hug- sagði Sævar.
óþrifnaðurinn sé enginn. ,,Það
mynd upp í kollinum á honum
Að sögn Sævars þurfa eggin var ægilega spennandi þegar
að prófa að unga út. Hann að vera í 40 gráðu hita í 21 fyrsti unginn kom í heiminn
fékk lánaða útungunarvél, dag til þess að aðgerðin um miðnætti 20. janúar og
sem er í raun lítill kassi með heppnist. ,,Árangurinn var ekki var spennan síðri þegar
hitaelementi, hjá Hallgrími heldur rýr eða þrír ungar úr 24 hinir tveir komu tveim ur
Sveinssyni, staðarhaldara á eggjum en það dregur ekki úr dögum síðar. Það var eins og
Hrafnseyri í Arnarfirði og áhuganum. Ég er þess fullviss að hann væri að verða pabbi
síðan hélt hann að bænum að drengurinn heldur áfram sjálfur. Það var mikið fjör.
Húsatúni í Haukadal, þar sem að ,,unga út”, svo mikill er Þetta er kannski byrjunin á
hann fékk 24 nýorpin egg. Þau áhuginn.” Sævar segir það rétt búskap hjá honum því hann
setti hann í útungunarvélina að framleiðslan fari fram í stendur fastur á því að hann
og þann 22. janúar voru þrír svefnherbergi sonarins og við ætli að verða bóndi þegar hann
ungar komnir í heiminn,” því sé ekkert að segja þar sem er orðinn stór,” sagði Sævar.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI • % 456 3940 & 456 3244 •

o

456 4547

Fasteignaviðskipti
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.

Einbýlishús / raðhús
Brautarholt 9: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
11.000.000,Fjarðarstræti 33: 176,5m² einbýlishús á tveimur hæðum. Góður garður.
Verð: 8,500,000,Góuholt 1:142m² einbýlishús í góðu
standi á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 11,600.000,Góuholt 3: 140,7m² einbýlishús á
einni hæð ´samt bílskúr. Verð:
12,000,000,Hafraholt 10: 144,4m² enda raðhús
á tveimur hæðum ásamt 22,4m²
bílskúr. Verð: 9,300,000,Heiðarbraut 6: 133,3m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Skipti á

eign á Ísafirði möguleg. Verð:
10.700.000,Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign möguleg. Verð:
9.400.000,Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,Hnífsdalsvegur 13: Einbýlishús á
tveimur hæðum. Verð: 5,300.000,Kjarrholt 2: 173,6m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Tilboð.
Lyngholt 8:138m² einbýlishús á einni
hæð ásamt 31m² bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,Móholt 9: 152,4 m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Laust 1.

Sunnuholt 6: 231,7m² rúmgott einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg. Verð: 13,500,000,feb. ´98. Skipti möguleg. Verð:
11.900.000,Silfurgata 9: 150m² einbýlishús á 2
hæðum ásamt geymslu, kjallara og
skúr. Laus fljótlega. Verð: 7,200,000,Sólgata 7: 100m² einbýlishús
endurnýjað að hluta. Barnavænn
garður. Kjallari ca. 50m². Verð:
7.000.000,Tangagata 6a:99,7m² einbýlishús á
tveimur hæðum. Húsið er laust. Öll
tilboö skoðuð. Verð: 6,800,000.Urðarvegur 13: 85m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð:
5.500.000,Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr.Tilboð óskast.
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlish.á
tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Tilboð.
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á 3
pöllum ásamt innbyggðum bílskúr.
Góð kjör. Öll tilboð skoðuð. Verð:
11.900.000,-

4-6 herbergja íbúðir

Seljalandsvegur 4: 276m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Verð: 13,500,000,-
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Engjavegur 15: 140m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
8,500.000Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,Engjavegur 31: 92,1m² 4ra her-

bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,Eyrargata 3: 100m² 4ra herb. íbúð á
2. hæð í þríb.húsi ásamt helm.
bílskúrs. Skipti á eign í Reykjavík.
Verð: 8,300.000,Fjarðarstræti 4:120m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi. Skipti á minni eign
á Eyrinni möguleg. Verð: 6.500.000,
Fjarðarstræti 6:122m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.500.000,Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja herbergja í risi. Skipti á minni eign möguleg. Verð: 7.500.000,Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin
er laus 1. janúar 1998. Verð:
6.900.000,Hjallavegur 12: 113,9m² 3-4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 5.500.000,Pólgata 5a: 121m² 4ra herb. íbúð á
n.h. í þríb. húsi ásamt helmingi
kjallara. Nýlega uppgerð, bílskúr.
Verð: 5,900.000Pólgata 5a: 127,7m² 5 herb. íbúð á
e.h. í þríb.húsi ásamt helmingi
kjallara. Verð: 6,000.000,Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herbergja íbúð á efri hæð í tvíb. húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið uppgerð.
Verð: 10,700,000.Smiðjugata 9: 95m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:

5,900,000,Sólgata 5: 102m² 6 herb. íbúð á 2
hæðum í norðurenda í tvíbýlishúsi.
Verð: 5,000,000,Stórholt 11: 103m² 4ra herb. íbúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi ásamt bílgeymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800.000,Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:7.900.000,Túngata 18: 89,2m² 4ra herbergja
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í fjölbýlishúsi. Húsið allt uppgert.Möguleg
skipti á minni eign. Verð: 6,900,000,-

3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 15:98,6m² íbúð á tveimur
hæðum í fjórb.húsi. Húsið er nýmálað
og nýtt þak. Verð: 4,500.000,Brunngata 12a:68m² íbúð á efri hæð,
að hluta undir risi, í tvíb.húsi ásamt
sér geymslu. Verð: 3,000.000,Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er laus strax. Verð: 4.600.000,Pólgata 6: 52m² risíbúð á 3. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt geymslu í kjallara.
Mikið endurnýjað. Verð: 3,900,000,Sólgata 8: 80m² íbúð á neðri hæð í
þríbýlishúsi. Verð: 6,000.000,Stórholt 7: 76m² íbúð á þriðju hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5,300,000,Stórholt 7: 74,6m² íbúð á fyrstu hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:

4,800,000,Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,Stórholt 13: 79,2m² íbúð á 3. hæð
t.h. í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
á jarðhæð. Verð: 6,000.000,Urðarvegur 78: 97,8m² íbúð í mjög
góðu standi á 3. hæð t.v. í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu. Verð:
6,900.000.Urðarvegur 78: 99,1m² íbúð í mjög
góðu standi á 2. hæð t.v. í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Verð:
7,000.000.Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 6.000.000,-

2ja herbergja íbúðir
Grundargata 2: 50,5m² íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 3.800.000,Túngata 20: 53,4m² íbúð á 3. hæð
í fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan. Verð:
5.400.000,Túngata 20: 53,4m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan4,500,000,Urðarvegur 78: 73,2m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu . Verð: 5,400.000,Hlíf II: 62,5m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Verð:
6,600,000,-

Hrannargata 8a: 78,1m² íbúð á 2 hæðum ásamt kjallara. Íbúðin öll
nýlega uppgerð. Verð: 4,200,000,-

Ágúst Oddsson læknir og fyrrv. forseti bæjarstjórnar Bolungarvíkur skrifar

Þingmannshjal að handan?

Ég hef að undanförnu fylgst
með blaðaskrifum Ólafs Kristjánssonar bæjarstjóra Bolungarvíkur og Kristins H. Gunnarssonar alþingismanns um
bæjarmálin í Bolungarvík í fortíð, nútíð og framtíð. Ég verð
að játa það að mér er misjafnlega skemmt sérstaklega þegar
þingmaðurinn tekur flugið og
fer eins frjálslega með sannleikann og honum einum er
lagið.
Ég hafði ekki hugsað mér
að taka þátt í þessum leik enda
hættur afskiptum af bæjarmálum en þegar grafið er í fortíðinni og manni gefið ýmislegt
misjafnt að sök, jafnvel að hafa
rænt samsveitunga ærunni, er
ekki hægt annað en að snúast
til varnar eigin mannorði. Því
miður er það nú svo að sumum
þingmönnum finnst þeir geti
sagt hvað sem er stöðu sinnar
vegna, þeir njóta jú ákveðinnar
friðhelgi, í mínum huga er því
þveröfugt farið. Mín skoðun
er sú að gera þurfi meiri kröfur
til alþingismanna en óbreyttra
borgara um að þeir fari með
rétt mál og geri ekki endurteknar tilraunir til að ræna
menn ærunni málstað sínum
til framdráttar.

Úr Undralandi
þingmannsins
Blaðaskrif þessi fóru nokkuð rólega af stað en hafa af
einhverjum óskiljanlegum orsökum hafnað í Undralandi
þingmannsins innan um miður
vandaðar persónur sem ekki
víluðu fyrir sér að höggva höfuðið af hverjum sem á vegi
þeirra urðu án minnsta tilefnis.
Er það ætlan þingmannsins,
þegar hann beinir svo undurljúfum tónum sínum til okkar
forystumanna sjálfstæðismanna í bæjarstjórn Bolungarvíkur síðustu ára, að það eigi
að verða okkar hlutskipti og sé
okkur mátulegt. Ég vona innilega og trúi því reyndar ekki
að Bolvíkingar leggi eyru við
slíku þingmannshjali.

reyndar ekki allt. Í milliuppgjöri fyrir maílok 1995 voru
gjaldfallnar afborganir langtímaskulda fyrirtækisins um
25 milljónir og ógreiddir vextir langtímalána rúmlega 50
milljónir. Þó að þeir vextir
væru ekki allir gjaldfallnir hefur þessu staða varla verið til
að létta erfiðan rekstur þegar
framlegðin var ekki meiri en
raun bar vitni.
Hvað varðar athugasemdir
þingmannsins um reikningsskil bæjarsjóðs og slæma
stöðu í gegnum árin til samanburðar við umsögn endurskoðanda um Ósvör eru varla
svaraverðar. Allir sem einhverja þekkingu hafa á sveitarstjórnarmálum vita að bæjarsjóður verður ekki settur
undir hamarinn og stjórn
skiptaráðanda þó að reksturinn gangi illa, sú hætta var
fyrir hendi hjá Ósvör.

Frystitogarinn Dagrún
Framkvæmdastjóri Ósvarar
reyndi hvað hann gat til að
fjármagna breytingar á Dagrúnu í frystitogara en kom alls
staðar að lokuðum dyrum.
Í því dæmi var horft til
úthafsafla utan kvóta að
allnokkru leyti til að dæmið
gæti gengið upp en allir vita
hvernig fór á þeim vettvangi.
Ekki þarf að líta lengra en til
nágranna okkar sem misstu
Gugguna nýlega frá sér þar
sem rekstrargrund völlur
hennar brást einmitt vegna
samdráttar á veiðimöguleikum á úthafinu.

Trú Bolvíkinga á Ósvör

Ósvör enn og aftur

Bolvíkingar sjálfir höfðu
heldur ekki alltof mikla trú á
Ósvör sem fyrirtæki því að
ekkert gekk þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir að safna auknu
hlutafé innanbæjar þó að
þörfin væri mikil. Ekki var
því að sjá annað en að á þeim
tíma hafi fáir haft trú á Ósvör
nema þeir sem höfðu sérstakan ávinning af því að fyrirtækið væri rekið með óbreyttu
sniði.

Þann 21.janúar birtist grein
í BB eftir Ólaf Kristjánsson
sem ég hefði vel getað gert að
minni. Í henni koma fram
ýmsar staðreyndir m.a. um
stöðu fyrirtækisins Ósvarar
sem á þeim tíma, er salan á
hlutabréfum bæjarsjóðs fór
fram, var vægast sagt alvarleg.
Engar sjáanlegar forsendur
voru fyrir því á þeim tíma að
ræst gæti úr þeirri stöðu hverju
svo sem Kristinn H. Gunnarsson og kristallskúla hans heldur fram. Ólafur tíundar ágætlega í grein sinni ástand Ósvarar á sínum tíma en nefnir

Í því markmiði var aðallega
kynnt undir einhvers konar
bolvíska ættjarðarást og einangrunarstefnu auk þess sem
meirihluti bæjarstjórnar var
nánast vændur um landráð.
Skipin og kvótinn skyldu um
aldur og ævi vera bolvísk eign,
jafnvel þó að reksturinn væri
vonlítill og enginn væri tilbúinn til að leggja eigið fé í
hann.Auðvelt reyndist að telja
fólki trú um að Ósvör yrði að
bjarga hvað sem það kostaði
eins og upphlaupið kringum
Heimaafl ber gleggst vitni.
Við sem höfðum ábyrgðina

á stjórn bæjarins og þá jafnframt fjármálum hans á þessum tíma töldum það afar
óskynsamlegt og beinlínis
andstætt hagsmunum Bolungarvíkur að horfa á þessa
framtíðarsýn án þess að reyna
björgunaraðgerðir þ.e. að
freista þess að fá nýtt fjármagn
inn í bæinn og þá inn í
fyrirtækið. Reyndin varð
einnig sú að fjölmargir Bolvíkingar urðu til að styðja
þetta sjónarmið og fálu Aðalbirni í Bakka umboð fyrir
hlutafjáreign sinni í Ósvör,
svo að af kaupum hans á fyrirtækinu gæti orðið.
Mín sannfæring á þeim
tíma var og er reyndar enn að
hefðum við haldið að okkur
höndum hefði Ósvör siglt í
strand, bæjarsjóður hefði ekki
haft neitt bolmagn til að bjarga
einu né neinu og fyrirtækið
hefði að lokum lotið stjórn
skiptaráðanda í umboði lánadrottna eins og EG gerði á
sínum tíma. Skiptaráðandi
hefði í þeirri stöðu varla haft
önnur úrræði en að selja
kvótann og skipin hæstbjóðandi. Var það þetta sem menn
vildu?

Skilnaðarmálið
Mér fannst nokkuð skondið
hjá þingmanninum að nota
nýlegt dómsmál máli sínu til
stuðnings, dómsmál sem
höfðað var gegn Aðalbirni
Jóakimssyni og varðaði kröfu
fyrrverandi eiginkonu um
aðild að verðmætaaukningu
hlutabréfa fyrirtækis hans,
eftir að gengið var frá lögformuðum skilnaði.
Jafnvel Kristinn H. Gunnarsson hefði átt að sjá í hendi
sér að hefði það legið ljóst á
þeim tíma, sem gengið var frá
skilnaðinum, að verðmæti
kvótans og þá fyrirtækisins
ætti eftir að aukast eins og
varð, hefðu skilmálar trúlega
verið á þann hátt að eiginkonan fengi sinn hluta af
ávinningnum. Eins og þingmaðurinn veit var einmitt röksemdafærsla dómsins sú að á
þeim tíma hefði á engan hátt
verið hægt að sjá fyrir þá þróun sem síðar varð og var því
kröfugerðinni hafnað.
Upplýsingar úr kristallskúlunni blífa því enn um sinn
sem megin röksemdafærsla
þingmannsins fyrir hækkun
kvótaverðs síðustu ára.

Að ,,kæra samborgara sína
Þingmaðurinn hefur hamrað á því í nokkrum greinum
sínum, sennilega til að eiga
auðveldara með að trúa því
sjálfur, að ég og félagar mínir

Ágúst Oddsson.
í bæjarstjórn hafi meðal annars staðið fyrir málaferlum og
kærum á hendur blásaklausu
fólki hér í bæ.
Í síðustu greininni gengur
þingmaðurinns svo langt í
málflutningi sínum að segja
að við höfum “hrint af stað
málaferlum á hendur heimamönnum fyrir þær sakir að
þeir stóðu vörð um upphafleg
markmið bæjarstjórnar, að
halda yfirráðum yfir aflaheimildum í höndum heimamanna”. Mig setur hljóðann.
Er hægt að hagræða sannleikanum betur en þingmaðurinn gerir hér?

Meint skjalafals
Það sem við gerðum eða
réttara sagt ég, sem forseti
bæjarstjórnar, var að þegar að
við uppgötvuðum að undirritun bæjarstjórans hafði verið
tekin ófrjálsri hendi í því
augnamiði að leigja kvóta út
úr bæjarfélaginu, þá óskuðum
við eftir því við lögmann
bæjarsjóðs að hann hlutaðist
til um opinbera rannsókn á
þessu atriði. Ég hef aldrei
skilið hvers vegna þingmanninum er svona uppsigað við
Ólaf Kristjánsson vegna þessa
máls, hann kom einfaldlega
ekki nálægt þeirri ákvarðanatöku enda var málið rætt og
afgreitt í bæjarráði að honum
fjarstöddum.
Við rannsóknina á meintri
fölsun á undirritun bæjarstjóra
fór rannsóknarlögreglan að
eigin frumkvæði að skoða
hvað orðið hafði af 1.370
tonna aflamarki sem leigt var
burt úr Bolungarvík. Sú skoðun leiddi til að höfðað var
opinbert mál á hendur nokkrum einstaklingum vegna
gruns um að hafa “ráðstafað
með ólögmætum hætti opinberu leyfi til fiskveiða” til
erlendra aðila svo notuð séu
orð ákæruvaldsins. Sá málarekstur var okkur í bæjarstjórn
algerlega óviðkomandi.

Siðferði þingmannsins
Það sem að mér snéri sem
oddvita bæjarstjórnar á þessum tíma var einfaldlega það
að undirritun bæjarstjóra hafði

verið tekin ófrjálsri hendi eða
fölsuð. Sá einstaklingur sem
að því stóð fékk sinn dóm og
var bæjarstjórn tilkynnt það
formlega með bréfi bæjarlögmans dags. 20.maí 1996 og
fylgir greininni afrit af bréfi
þessu.
Í ljósi þeirrar niðurstöðu
verður það áleitin spurning
hvernig siðferði alþingismannsins Kristins H. Gunnarssonar, verandi í forsvari fyrir bókhaldsskrifstofu til margra ára, sé háttað er hann lætur
hafa eftir sér í nýlegu blaðaviðtali að hann telji þetta mál
léttvægt enda hafi viðkomandi einstaklingur fengið léttan dóm. Hverju getur maður
treyst þegar alþingismaður
tekur upp hanskan fyrir skjalafals og telur það léttvæga yfirsjón, sérstaklega þegar að
sami þingmaður setur sig hvað
eftir annað í dómarasætið yfir
gjörðum mínum og félaga
minna í bæjarstjórn.

Svarleysi Ólafs
Þingmaðurinn kvartar sárann yfir því að Óafur hafi í
engu svarað ásökunum hans í
fyrri greinum varðandi Ósvararmálið og leggur það að jöfnu
við samþykki.
Ég fylgdist grannt með
þessum málum á sínum tíma
og vissi af þessari uppákomu
á Ísafjarðarflugvelli varðandi
kvaðningu Ólafs til vitnaleiðslu. Að reyna að nota þetta
atvik sem eitthvert dæmi um
siðleysi Ólafs tengdu dómsmálinu er nánast hjákátlegt
og ekki þingmanninum samboðið vilji hann láta taka sig
alvarlega. Ég þykist vita að
Ólafi hafi ekki þótt svona
dylgjur vera svaraverðar.
Hann hafði fengið leyfi fulltrúa saksóknara í málinu til
að fara suður og funda með
Iðnaðarráðuneytinu um orkumál. Þegar héraðsdómarinn

frétti af þessu samkomulagi
lýsti hann sig ósammála því
enda lagði hann ríka áherslu á
að allir málsaðilar væru hér
fyrir vestan á þessum tíma
málsins vegna. Þar sem Ólafur
var kominn inn á flugvöll
þegar þetta uppgötvaðist var
fátt annað til ráða enn að senda
þjóna embættisins, lögregluna, til að skýra Ólafi frá
þessu.
Að sjálfsögðu fór Ólafur
hvergi og sinnti sinni kvaðningu eins og lög gera ráð fyrir.
Þetta er nú öll stóra-bomban!

Leiga á aflaheimildum
vorið 1995
Það er rétt hjá þingmanninum að framburður Ólafs
fyrir héraðsdómi Vestfjarða í
Ósvararmálinu hlaut ekki náð
fyrir eyrum dómarans en að
hann hafi verið dæmdur marklaus er fráleitt. Erfitt hefur
verið um vik fyrir dómarann
þar sem þrír stjórnarmenn
báru fyrir rétti að samþykkt
hefði verið á stjórnarfundi
Ósvarar að leigja aflaheimildir
fyrir 30 milljónir þó að það
hafi hvergi verið bókað í
fundargerð og vitneskja um
slíkt hafi aldrei borist bæjarstjórn, sem þó var meirihlutaeigandi í fyrirtækinu.
Ég verð því að viðurkenna
að ég er einn þeirra sem hef
allar götur síðan átt fullt í fangi
með að trúa þessum aðdraganda sérstaklega í ljósi þess
að meirihluti umræddra aflaheimilda fór frá Ósvör á
fölsuðum umsóknum til Fiskistofu. Á sama tíma var verið
að bera víurnar í fyrirtækið
með tilboðum í hlutabréf
bæjarsjóðs en sala á leigukvóta í slíku ofurmagni sem
raun bar vitni hlaut að rýra
verðgildi fyrirtæksins í augum
hugsanlegs kaupanda. Er það
von að ég eigi bágt með að
kyngja nógu hratt?
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Staðreyndin er sú Kristinn
H. Gunnarsson að þarna voru
orð á móti orði og þú veist
það jafn vel og ég að beri
þremur aðilum saman fyrir
dómi um tildrög máls má
framburður eins aðila sín lítils
hvað svo sem hefur gerst í
raun og veru.

Hættir Ólafur?
Þingmanninum er nokkuð í
mun að Ólafur hætti sem
bæjarstjóri og er það von
vegna fyrri átaka þeirra á
millum. Sjálfur segist hann
vera að hætta og ætli að helga
landsmálum alla sína krafta
en er því að treysta? Fyrir
síðustu bæjarstjórnarkosningar treysti þingmaðurinn ekki
sínu fólki til að leiða listann,
hvers vegna núna?
Ég hef sjálfur, ásamt fleirum, hvatt Ólaf til að halda
áfram og gefa kost á sér sem
bæjarstjóraefni sjálfstæðismanna. Það væri afar óskynsamlegt á þessum tímapunkti
að skipta um forystu í bænum
þegar virkilega er þörf á manni
sem hefur eins og Ólafur góða
innsýn og tengsl við stjórnkerfið í landinu. Ólafur hefur
alla þá tíð sem ég þekki til
unnið Bolungarvík að heilindum.
Ég treysti því einnig og geri
reyndar kröfu til að þingmaðurinn vinni sinni heimabyggð að heilindum og noti
áhrif sín á Alþingi okkur
Vestfirðingum til heilla og láti
jafnframt af þeirri niðurrifsstefnu sem hann hefur greinilega fylgt síðustu vikur í fjölmiðlum.

Lokaorð
Ég legg á það áherslu að ég
hef í þjónustu minni fyrir
Bolvíkinga og þá sérstaklega
í margnefndu Ósvararmáli
ávallt fylgt sannfæringu minni
og samvisku. Ég hef aldrei
haft neinna persón ulegra
hagsmuna að gæta í þessu
máli frekar en öðrum og starfs
míns vegna notið þess að vera
öllum aðilum málsins óháður.
Það sama verður ekki sagt um
alla sem að málinu hafa komið og viðrað skoðanir sínar á
frjálslegan hátt oft á tíðum.
Ég hef ekki einu sinni verið
hluthafi í Ósvör, ég vildi það
ekki á sínum tíma til að hafa
óbundnar hendur.
Ég hefði kosið að þetta yrði
eina innlegg mitt til þessara
mála en er þó ekki viss um að
mér verði að ósk minni. Hætta
er á að framhald verði á greinarskrifum þessum meðan
nokkur nennir að svara þingmanninum, enda er hann
þekktur að því að vilja eiga
síðast orðið sama hvert tilefnið er. Mín tillaga er þó að
útkljáð dómsmál fyrir rétti,
Ósvararmálið, verði ekki tilefni frekara skrifa. Margir hafa
þjáðst vegna þessa máls og
það er mörgum viðkvæmt,
með frekari umfjöllun er allt
eins víst að verið sé að klóra
ofan af sárum sem eru að
reyna að gróa.
Ágúst Oddsson læknir,
fyrrv. forseti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur.
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„Eins og
moldvarpa
upp um fjöll
og firnindi“
 segir Heiðrún Björk Jóhannsdóttir í Blómaturninum

„Það er allt í drasli eins og á að vera
í blómabúðum“, sagði Heiðrún Björk
Jóhannsdóttir afsakandi og dálítið
stolt í senn, þegar ég leit inn í Blómaturninn hennar rétt við Silfurtorgið á
Ísafirði. Heiðrún Björk kom í nóvember síðastliðnum úr tæplega árs námi í
blómaskreytingum og öðrum blómafræðum í Svíþjóð og opnaði verslun
sína í þessum fyrrverandi söluturni og
safnaðarheimili snemma í desember.
Það var ekki verið að tvínóna neitt við
hlutina.
Í Blómaturninum, sem er
tvær hæðir en aðeins um 25
fermetrar að grunnfleti, selur Heiða að sjálfsögðu blóm
en hún tekur einnig að sér
blómaskreytingar fyrir öll
tækifæri. Og svo selur hún
líka framandlegar tegundir
af tei og kaffi sem er bæði
gott að drekka og gaman að
gefa. Undirritaður hélt í fávisku sinni að pakkarnir
með kaffinu og teinu væru
pakkar með blómafræjum.
Einnig hélt hann að blómakælirinn í búðinni væri
pínulítið gróðurhús, þar sem
plönturnar fengju að dafna
við sumaryl þótt vetur geisaði úti.
Svona getur það nú verið.

Útskrifaðist með
hæstu einkunn
„Þetta er skemmtilegur
og góður skóli þar sem maður lærir allt um blóm, bæði
pottablóm og afskorin blóm
og hvernig maður hugsar
um þau. Einnig lærði ég
þarna blómaskreytingar,
bæði fyrir sérstök tækifæri,
fyrir útstillingar í verslunargluggum og fyrir sýningar“, segir Heiðrún um skólann í Malmö sem hún var í.
Hann heitir Ingvar Strandh
Blomsterskola og þaðan
útskrifaðist hún með hæstu
einkunn sem þar er gefin.
„Ég reif mig upp með rótum, seldi íbúðina mína,
pakkaði niður í kassa og fór
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út“, segir Heiða. Áður vann
hún milli fjögur og fimm ár í
Blómabúð Ísafjarðar, þannig
að hún er enginn nýgræðingur
innan um öll hin blómin.

Fluga í hausinn
– Fórstu út með það í huga
að opna sjálf eigin blómabúð?
„Nei, alls ekki. Ég ætlaði
bara að læra þetta og sjá svo
til.“
– En varstu komin með þá
hugmynd þegar þú komst
heim í nóvember?
„Já. Ég fékk þessa flugu í
hausinn þarna úti.“
– Af hverju einmitt þetta
hús, þessa einkennilegu byggingu?
„Þetta er bara alveg rosalega skemmtilegt og flott hús
og góður staður, mátulega lítill
eða mátulega stór.“ Húsnæðið
er í eigu Sæmundar málara
og var málningargeymsla áður
en Heiða fékk það á leigu,
„og málararnir drukku kaffi
hérna.“ Þar áður var turninn
safnaðarheimili og enn áður
var hann íbúðarhús í mörg ár.
Upphaflega var þetta litla hús
byggt sem söluturn, snemma
á öldinni, nákvæmlega þar
sem bókadeildin í Bókhlöðunni stendur nú. Og Heiðrún
sýnir mynd sem tekin var árið
1925 af turninum á sínum
upphaflega stað. Hann var
síðan fluttur yfir götuna þangað sem Hótel Ísafjörður stendur núna og loks var hann
fluttur á núverandi stað, og
ekki eru nema einhverjir tugir

metra milli allra þessara staða.
Núna hefur hann skotið rótum
á eignarlóð Sæmundar Guðmundssonar og hefur hækkað
um eina hæð frá því sem var í
fyrstu. Hann hefur því vaxið
líkt og planta og hver veit
nema hann verði orðinn þrjár
hæðir áður en langt um líður.
– Er pláss fyrir fleiri blómabúðir á Ísafirði?
„Það verður bara að koma í
ljós. Eftir að samgöngur
bötnuðu með tilkomu jarðganganna ætti það að vera,
enda er engin blómabúð í
öðrum byggðum Ísafjarðarbæjar og ekki fyrr en á Patreksfirði“, segir Heiðrún.

Draumur um blómabúð
og lítið kaffihús
– Þú varst ekki lengi að því
sem lítið er þegar þú opnaðir
Blómaturninn...
„Það liðu níu dagar frá því
ég fékk húsið afhent og þangað til ég opnaði. Við vorum
oft að ræða um það úti í Malmö í sumar, kærastinn minn
og ég, að það væri óskaplega
gaman einhvern tímann í
framtíðinni, þegar við værum
orðin rík, að opna blómabúð
og lítið kaffihús á sama stað.
Fyrst var þetta ekkert annað
en draumur. Við vorum að
ræða um hvernig við myndum
hafa hlutina þegar við opnuðum blómabúðina og kaffihúsið okkar, við þræddum
flóamarkaðina og skoðuðum
allskonar leirtau, bolla og glös

og krukkur og annað dót og
sögðum: Þetta væri nú kjörið
á kaffihúsið! Þessir stólar
væru nú flottir á kaffihúsið!
Þetta vildi ég hafa í blómabúðinni! Svo komu foreldrar
mínir út í sumarfríinu og þá
vorum við að tala um þetta
meira í gríni en alvöru. En
síðan hringir mamma í mig í
haust og við erum bara að
spjalla þegar hún segir allt í
einu: „Ég er búin að finna
húsnæði fyrir blómabúðina og
kaffihúsið.“ Þá átti hún við
turninn hérna. Ég tók þetta nú
ekkert alvarlega, en svo kviknaði heldur betur í mér eftir að
við vorum búnar að tala saman
og eftir nokkra daga var ég
orðin alveg friðlaus.“

Níu erfiðir og
skemmtilegir dagar
„Eftir að ég kom heim var
gengið frá því að ég fengi
húsið afhent 1. desember og
þegar það lá fyrir var allt sett
á fullt. Fyrst ætlaði ég reyndar
að undirbúa búðina í rólegheitum og byrja á því að halda
námskeið í jólaskreytingum.
Ég fór suður til að útvega mér
efni til að nota á námskeiðinu
en þegar ég var komin suður
ákvað ég að drífa í því að
opna strax og notaði ferðina
til þess að kaupa inn fyrir heila
blómaverslun. Frá þeim degi
sem ég tók þá ákvörðun og
þangað til ég opnaði búðina
liðu ekki nema níu dagar, og
það var allt gert í einum græn-

um hvelli, allt ákveðið á staðnum og unnið úr því efni sem
fannst á staðnum. Þetta var að
heita má svefnlaus vikutími
og mjög skemmtilegur. Allt
varð að ganga einn tveir og
þrír og allir voru tilbúnir að
hjálpa til. Allir sögðu: Já, við
reddum þessu, og allt var gert
til þess að hægt væri að opna
á tilsettum tíma. Búðin var
opnuð klukkan eitt á laugardegi. Klukkan hálfeitt vorum
við að byrja að fylla í búðina
og klukkan eitt skaust ég upp
á loft til að fara í sparifötin og
greiða mér. Reyndar afgreiddi
ég fyrsta viðskiptavininn í
vinnugallanum. Þetta er held
ég lýsandi dæmi um það
hvernig ég er: Allt á að gerast
í einum grænum hvelli. Það
eina sem við notuðum við
undirbúninginn og innréttingarnar niðri og er aðkeypt að
sunnan er burðarbiti undir
loftinu. Allt annað er keypt
hér á Ísafirði, í Bolungarvík
eða á Flateyri eða þá að notað
var það efni sem til var á heimilum.“

Margar vistarverur á
aðeins 25 fermetrum
– Þurfti að gera mikið í
húsinu?
„Já, við þurftum að rífa niður heilmikið af veggjum. Á
neðri hæðinni voru tvö herbergi, gangur og eldhús á
þessum 25 fermetrum.“
– Þeir sem bjuggu í þessu
húsi á sínum tíma hafa

væntanlega sofið standandi...
„Já, ætli það ekki, eins og
Lína langsokkur.“
– Hvað líður hugmyndinni
um kaffihús?
„Það er ennþá bara draumur
sem verður ekkert endilega
að veruleika. En mér finnst
vanta hér á Ísafirði huggulegt
kaffihús þar sem maður getur
fengið sér kakó og rjóma, ekki
endilega vínveitingahús eða
með kóka-kóla skilti í glugganum, heldur bara sætt, gamaldags kaffihús.“
– Það er enginn möguleiki
á því í þessu húsnæði...
„Nei. Ég verð nú að hafa
mitt pláss uppi til að safna
draslinu. Ætli að það verði
ekki einhver annar að gera
það í einhverju öðru húsi. Við
sjáum að minnsta kosti fyrst
hvernig þetta gengur. Það er
dálítið stór biti að fara út í
tvöfaldan rekstur í einu. Í staðinn sel ég bara kaffi og te til
að fara með og laga heima.
Meðal annars súkkulaðihúðaðar kaffibaunir. Verst að geta
ekki boðið þér upp á það núna.
Það er smart að gefa kaffi eða
te.“

Gerir allt í öfugri röð
Heiðrún Björk er 25 ára að
aldri, dóttir Jóhanns Magnússonar hjá Bifreiðaskoðun
Íslands á Ísafirði og Halldóru
Jóhannsdóttur konu hans.
Hún hefur átt heima á Ísafirði
allan sinn aldur, fyrir utan
smátíma þegar hún var búsett
á Húsavík og á Akureyri.
Dóttir hennar er fimm ára og
heitir Íris Ösp.
– Þú nefndir kærastann. Er
hann sænskur?
„Nei, hann er íslenskur og
vinnur í 3X-Stál. Ég tók hann
bara með mér út til Svíþjóðar.“
Heiða eignaðist stelpuna
áður en hún eignaðist kærastann. „Ég geri allt í öfugri röð.
Fyrst eignaðist ég barnið, svo

eignaðist ég þak yfir höfuðið
og loks eignaðist ég kærastann“, segir hún.

Blómaskreytingar
við öll tækifæri
– Hvers konar skreytingar
eru það sem þú varst að læra
úti?
„Það eru skreytingar við öll
tækifæri, borðskreytingar,
blómvendir, brúðarvendir,
útfararskreytingar og allskonar árstíðabundnar skreytingar,
svo sem fyrir jól, páska og
Valentínusardaginn, bara allt!
Það eru til blóm og skreytingar
við öll tækifæri, allan ársins
hring, og ég lagði áherslu á að
læra allar tegundir blómaskreytinga í skólanum. Þó
fékk ég einna mesta reynslu í
gerð brúðarvanda og brúðkaupsskreytinga.“
Heiðrún tók þátt í sýningum
á brúðarvöndum í verslun þar
sem hún var í starfsþjálfun á
vegum skólans. Hún gerði
brúðarvendi fyrir einhverja
stærstu tískusýningu í Malmö
skömmu áður en hún kom
heim og tók þátt í sýningum
með ýmsum þekktum skreytingamönnum, m.a. Tage Andersen, einum kunnasta blómaskreytingamanni Dana. Þar á
meðal bjuggu þau til heilu
húsgögnin, borð og stóla, úr
bergfléttum, og borðdúka og
gólfteppi fléttuð úr laufblöðum. Heiða á mikið af myndum
af handaverkum sín um á
sýningum úti, þar á meðal
mynd af uppstillingu sem hún
bjó til ásamt fleira skreytingafólki fyrir stóra heimilissýningu í Malmö. „Í þessa
skreytingu notuðum við tíu
þúsund rósir. Við saumuðum
líka brúðarkjól úr rósablöðum
og bjuggum til eina risastóra
brúðarrós úr rósablöðum. Við
vorum þrjár við saumaskapinn í átta klukkustundir. Bind-

Ingvar Strandhs Blomsterskola í Malmö í Svíþjóð.
ið á brúðgumanum var líka
saumað úr rósablöðum. Rósirnar í þetta allt saman kostuðu
sem svarar um þrem milljónum íslenskum. Þetta var rosalega skemmtileg sýning og
mikil vinna.“
– Þú vonar náttúrlega að
sem flestir drífi í því að ganga
í það heilaga á næstunni hér
um slóðir svo að þú fáir nóg
að gera...
„Að sjálfsögðu.“

Talar ekki við blómin
– Ekki býrðu sjálf til teið
sem þú selur...
„Nei, ég kann það ekki þó
að ég vildi gjarnan gera það.
Auðvitað er margt í náttúrunni
hér á Vestfjörðum sem hægt
væri að nota í te. Kannski læri
ég það einhvern tímann og
verð ekta tekelling.“
Blómaturninum fylgir garður sem reyndar er fullur af
snjó eins og nú standa sakir,
sem vonlegt er. „Í garðinum á
bak við ætla ég að vera með
sumarblóm og pottablóm og
gera eitthvað skemmtilegt. Ég
ætla að sýna fólki hvað ég hef
verið að gera, hvað ég kann
og hvað hægt er að gera.“
– Ég sé ekki nein tré hjá
þér. Er ekki tilvalið að vera
með tré í turni?
„Nei, ekki nema þá í garðinum í sumar, og þá verða þau
bara lítil.“
– Talarðu við blómin?
„Nei. Ég tala svo mikið við
sjálfa mig.“

Sér gull í því
sem aðrir traðka á

Þennan kjól saumaði Heiða úr rósablöðum ásamt þremur
öðrum nemendum í bekknum.

– Hvernig er að byrja með
blómaverslun svona um háveturinn? Er það heppilegur
tími?
„Besti tími ársins er einmitt
fyrir jólin. Þá fær maður gott
start. Janúar er aftur á móti
daufasti tími ársins. En núna
vantar mig ýmislegt sem ég
ætla að hafa í búðinni en get
ekki nálgast fyrr en í haust.
Þá ætla ég að fara út í náttúruna og tína mér efni, eins og
mosa og greinar, fjalldrapa og
berjalyng, sem er rosalega
skemmtilegt að vinna með.
Úti tíndi ég mikið af slíku. Ég
þrífst á því á sumrin að fara út
í náttúruna. Ég er búin að vera
eins og moldvarpa hér uppi

um fjöll og firnindi gegnum
árin. Hér á Vestfjörðum má
finna allskonar tegundir af
mosa, fjallagrös, sveppi og
fallega steina, hreinlega allt.
Ég sé gull í því sem aðrir
traðka á, eins og öllu laufinu

hér á götunum og gangstéttunum á haustin. Það er margt
í náttúrunni sem skreytingafólk sér en aðrir sjá ekki. Líka
úti í garði hjá mömmu og
pabba eða ömmu og afa.“
– Þú hefur ekki komið með

eins og eina tösku af haustlaufi að utan?
„Nei, ekki tösku. Ég tók
með mér nokkra kassa af
laufblöðum!“
Hlynur Þór Magnússon.
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Nú eru liðin 30 ár frá mannskaðaveðrinu ægilega á Vest
fjörðum þegar vélbáturinn Heiðrún II ÍS-12 frá Bolungarvík og
bresku togararnir Ross Cleveland og Notts County fórust.
Heiðrún og Ross Cleveland hurfu
í hafið en Notts County strandaði
við Snæfjallaströnd. Með
Heiðrúnu fórust 6 menn og af
bresku togurunum fórust 20
menn. Einn úr áhöfn Notts
County lést úr kulda og vosbúð
en varðskipið Óðinn bjargaði
átján mönnum. Nítján menn úr
áhöfn Ross Cleveland fórust en
einn, Harry Eddom stýrimaður,
komst af og fannst hálfum öðrum
sólarhring síðar inni í botni
Seyðisfjarðar.

Togarinn Notts County á strandstað við Snæfjallaströnd. Myndin er fengin úr bókinni
Þrautgóðir á raunastund eftir Steinar J. Lúðvíksson.
Ljósmynd: Bragi Guðmundsson.

Þrjátíu ár frá
veðrinu ægilega
Veður þetta er eitt hið versta
eða jafnvel hið allra versta
sem menn muna við Ísafjarðardjúp og hefur því helst verið
jafnað við Halaveðrið 1925.
Stórviðri var á norðan og
fylgdi því bæði fannkoma og
mikið frost. Ofsarokið skóf
og tætti sjóinn og gríðarleg
ísing hlóðst á skipin, loftnet
þeirra og ratsjár.
Laugardaginn 3. febrúar
1968 og fram eftir kvöldi var
bærilegt veður en nálægt
miðnætti aðfaranótt sunnudagsins brast á norðanstórviðri og magnaðist það þegar
leið á nóttina. Um morguninn
var komin slík ókyrrð í höfninni í Bolungarvík, að stærri
bátum var þar ekki vært og
landfestar þeirra að slitna.
Sólrún ÍS-399 og Hugrún ÍS7 létu þá úr Bolungarvíkurhöfn áleiðis í öruggara skjól á
Ísafirði og Heiðrún II fylgdi á
eftir nokkru síðar um morguninn. Sólrún og Hugrún komust
til Ísafjarðar við illan leik.
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Segir Hávarður Olgeirsson, sem var skipstjóri á Hugrúnu, að hann hafi haft það á
tilfinningunni alla leiðina að
um líf og dauða væri að tefla,
enda brugðust bæði ratsjáin
og dýptarmælirinn í ísingunni
og veðurofsanum. Með honum á Hugrúnu, sem var um
200 tonna bátur, var aðeins
einn annar maður, nítján ára
unglingur, Bjarni Benediktsson. Hann vann það þrekvirki
við þessar aðstæður að brjótast upp á stýrishús og krafsa
ísinguna af radarnum svo að
skipstjórinn sæi eitthvað. Að
öðrum kosti hefði Hávarði
naumast auðnast að komast
inn á Skutulsfjörðinn og til
Ísafjarðar og þá hefði varla
þurft að spyrja að leikslokum.

Heiðrún heldur
norður yfir Djúpið
Af Heiðrúnu II er það að
segja, að hún kom aldrei aftur
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til hafnar. Þegar báturinn var
út af Hnífsdal brást radarinn
og ákvað þá skipstjórinn að
halda yfir Djúpið og reyna að
komast í var undir Snæfjallaströnd eða Bjarnarnúpi fremur
en að tefla í þá bráðu hættu að
sigla áfram inn með landinu
ratsjárlaus með stórviðrið á
land. Talstöðvarsamband var
við bátinn og settu skipverjar
út ljósdufl og andæfðu við
það fram eftir degi. Um
kvöldið barst beiðni frá Heiðrúnu um að varðskipið Óðinn,
sem þá var í Jökulfjörðum,
kæmi til aðstoðar og gæfi
skipverjum upp staðarákvörðun. Veður hafði þá versnað á
ný eftir að heldur hafði lægt
um daginn. Varðskipið fann
Heiðrúnu síðla kvölds og var
hún þá um 1,2 sjómílur frá
Bjarnarnúpi. Mjög mikil ísing
settist á varðskipið og truflaði
hún ratsjá þess og loftnet, svo
að skipið hélt aftur í var undir
Grænuhlíð til þess að berja
ísinguna af, enda virtist Heið-

Breski togarinn Ross Cleveland. Myndin er tekin úr bókinni Þrautgóðir á raunastund.
rún þá ekki í yfirvofandi ratsjánni og töldu víst að þar urðu varir við bátinn virtist
hættu. Síðast mun hafa sést væri um Heiðrúnu II að ræða hann á vesturleið...“ Skömmu
til bátsins þegar varðskipið en ekkert hafði heyrst í bátn- síðar heyrði BolungarvíkurÓðinn var nokkru síðar á leið um um skeið. Var báturinn á radíó Heiðrúnu biðja um
á strandstað Notts County.
svipuðum slóðum og hann aðstoð, en ljósduflið hefði þá
Í ritsafninu Þrautgóðir á hafði verið áður. Var blindsend tapast og mikil ísing hlæðist á
raunastund segir Steinar J. tilkynning til bátsins um að bátinn. Eftir þetta heyrðist
Lúðvíksson: „Á leiðinni að lóna vestur fyrir Bjarnarnúp ekki til Heiðrúnar II frá Bolhinu strandaða skipi töldu því þar virtist vera minna rok ungarvík.
skipverjar á Óðni sig sjá bát í Síðast þegar varðskipsmenn

Leit á sjó og landi
Mikil leit var hafin þegar
fært varð. Morgunblaðið
þriðjudaginn 6. febrúar hefur
það eftir Högna Torfasyni
fréttaritara á Ísafirði, að daginn áður hafi tólf bátar leitað
um mestallt Ísafjarðardjúp og
Jökulfirði og 70-80 manns frá
slysavarnadeildunum í Bolungarvík, Hnífsdal, Ísafirði og
Súðavík hafi leitað á landi á
svæðinu allt frá Bolungarvík
og inn í Seyðisfjörð.
„Hafa fundist lóðabelgir úr
Heiðrúnu við Kambsnes í
Álftafirði og einnig við
Kirkjubólshlíð fyrir innan
Arnardal. Auk þess leitaði
Marvin Kjarval, bóndi á
Heimabæ íArnardal og einnig
mun Halldór Ágústsson á Eyri
í Seyðisfirði hafa leitað fjöru
á Kambsnesi og um allan
Seyðisfjörð.“ Þá mun einnig
hafa verið leitað á svæðinu
frá Skarði í Skötufirði og fyrir
Ögurnesið. Leitinni af landi
stjórnaði Guðmundur Guðmundsson, formaður Slysavarnadeildarinnar á Ísafirði,
en leitinni af sjó stjórnaði
Hálfdán Einarsson, skipstjóri
á Sólrúnu í Bolungarvík.

þessu veðri og hinni frækilegu
björgun skipverjanna á Notts
County í Morgunblaðinu sl.
fimmtudag. Þessa fárviðrisdaga höfðu varðskipsmenn í
mörg horn að líta, enda leitaði
þá fjöldi breskra togara vars á
Vestfjörðum.

Ross Cleveland ferst
Skömmu fyrir miðnætti
sunnudagskvöldið 4. febrúar
1968, eða rétt í þann mund og
Notts County strandaði, sökk
togaranum Ross Cleveland frá
Hull á Ísafjarðardjúpi út af
Arnarnesi. Þrír skipverjar
komust í gúmbjörgunarbát og
lifði einn þeirra, Harry Eddom, 26 ára að aldri, fyrsti stýrimaður, en hinir tveir létust af
vosbúð á meðan bátinn var að
reka í land. Eddom fannst fyrir
tilviljun í botni Seyðisfjarðar
hálfum öðrum sólarhring eftir
að togarinn fórst og þótti það
undursamleg björgun. Frá því
segir hér síðar.

inn á Ross Cleveland setti
stýrið hart í stjór og vélina á
hálfa ferð. Samt sem áður
tókst ekki að snúa skipinu.
Gaf þá skipstjórinn skipun um
að setja á fulla ferð. Byrjaði
skipið að snúast en vegna
yfirísingarinnar var erfitt að
ráða við það. Lagðist það
síðan skyndilega á hliðina og
rétti sig ekki. Heyrði skipverjar á Kingston Andalusite
að skipstjórinn á Ross Cleveland kallaði íVHF talstöð togarans og sagði: We are going
over (Við erum að fara yfir)
og örfáum andartökum síðar
sagði hann furðu rólegri
röddu: We are going over. I
am going. Give my love and
the crew’s love to the wives
and families (Við erum að farast. Ég er að farast. Skilið
ástarkveðju minni og áhafnarinnar til eiginkvenna okkar
og fjölskyldna). Sáu skipverjar á Kingston Andalusite að
ljósin á Ross Cleveland hurfu
skyndilega.“

Ross Cleveland hafði legið
ásamt mörgum öðrum breskum togurum undir Grænuhlíð.
Á sunnudagsmorguninn fór
gífurleg ísing að setjast á

Guðmann Guðmundsson
á Kleifum finnur
Harry Eddom

skipin og urðu ratsjár þeirra
meira og minna óvirkar. Um
miðjan dag ákváðu skipstjórar
nokkurra togara að fara inn á
Ísafjarðardjúp, enda væri
stórhættulegt að vera lengur
undir Grænuhlíð. Meðal
þeirra var Ross Cleveland.
Steinar J. Lúðvíksson segir
svo frá: „Um klukkan 23.30
tilkynnti loftskeytamaðurinn
á Ross Cleveland að ratsjá
skipsins væri orðin óvirk
vegna ísingar og ástandið væri
orðið mjög alvarlegt um borð
og bar hann skilaboð frá
skipstjóranum að hin skipin
reyndu að fylgjast með sér og
veita hjálp ef hægt væri. Sigldi
Kingston Andalusite þá eins
nærri Ross Cleveland og
framast var hægt. Vegna hríðarinnar var skyggni nær ekkert
en öðru hverju rofaði þó svo
til að ljósin á Ross Cleveland
sáust. Í gegnum talstöðvarnar
höfðu skipstjórarnir samband
og ákváðu að freista þess að
komast nær landi. Skipstjór-

Þetta var skömmu fyrir
miðnætti á sunnudagskvöld.
Laust fyrir hádegi á þriðjudag,
hálfum öðrum sólarhring
síðar, var Guðmann Guðmundsson, fjórtán ára piltur á
Kleifum í Seyðisfirði, að reka
fé í fjörunni innst í firðinum,
skammt frá sumarbústað sem
stendur við fjarðarbotninn rétt
þar sem farið er upp á hálsinn
yfir í Hestfjörð. Þar varð hann
var við spor og „í sömu andrá
taka hundarnir á rás og hlaupa
upp að bústaðnum og virðist
sem Harry Eddom hafi orðið
þeirra var og kallað. Þá sneri
ég við og hélt upp að bústaðnum og fann hann þar. Hann
varð mjög ánægður að sjá mig
en gat lítið gert vegna líkamsástands síns. hann var blautur
og hrakinn. Hann var í klofstígvélum og þau voru full af
sjó. Ég hjálpaði honum síðan
heim og var kominn upp á tún
er pabbi kom á móti mér og
hjálpaði til. Harry gat gengið
við stuðning en ekki meir.

Guðmann ásamt systkinum sínum og foreldrum, Karitasi Guðbjörgu Guðleifsdóttur og
Guðmundi bónda Ásgeirssyni á Kleifum stuttu eftir björgunina.
Ljósmynd: P.Jackson.
Þegar inn kom háttunum við
Guðmann Guðmundsson er skollið á og festust nokkrir
hann, settum hann í þurr föt nú búsettur á Ísafirði og hefur bílar á Eyrarhlíð milli Hnífsog gáfum honum kaffi og mat. á liðnum árum verið rækju- dals og Ísafjarðar. Munu 13
Hann sofnaði síðan og svaf í skipstjóri á Djúpinu, en nú manns hafa verið í þessum
um tvær klukkustundir. Þá gerir hann út línubát frá bílum og braust maður einn í
voru skipverjar á Svaninum Flateyri. Hann hefur ekki hitt bæinn í sótsvarta b yl og
komnir til okkar en þeir voru Eddom síðan hjá Úlfi lækni ofsaveðri og gat tilkynnt
við leit í Djúpinu. Þá var hann árið 1972 og hefur ekkert hvernig komið var. Klukkan
orðinn þokkalega hress og heyrt af honum síðustu árin. 7 á sunnudagsmorgun var
hann fór með þeim til Ísafjarð- Hann frétti að Eddom hafði hjálparsveit skáta kvödd út og
ar“, sagði Guðmann í samtali verið skipstjóri við Ísland í beðin að fara í skyndi út á
við BB.
síðasta þorskastríði. Fyrir Eyrarhlíð með fatnað og heitt
Þegar Guðmann var 18 ára rúmum sjö árum heyrði hann kaffi. Um kl. 8 lögðu skátarnir

á mannskaðaa á Vestfjörðum
Notts County strandar
Í þessu sama veðri strandaði
togarinn Notts County við
Snæfjallaströnd, um sjö og
hálfa sjómílu fyrir utan Æðey.
Varðskipið Óðinn fékk tilkynningu um strandið um kl.
hálftólf á sunnudagskvöldið
og hélt þegar á staðinn, en
ekki var viðlit að aðhafast neitt
að sinni vegna veðurs. Þess
vegna var lónað aftur vestur
fyrir Bjarnarnúp til þess að
svipast um eftir Heiðrúnu og
var því haldið áfram til morguns án árangurs.
Varðskipið hélt síðan aftur
þangað sem Notts County
hafði strandað. Þá hafði veður
lægt nægilega til þess að hægt
var að koma gúmbátum á milli
og var átján skipverjum bjargað um borð í varðskipið, en sá
nítjándi var látinn. Skipherra
á Óðni var Sigurður Þ. Árnason og greindi hann frá reynslu sinni og áhafnar sinnar í

að Eddom væri á einhverjum
flutningapramma í Norðursjó
og nokkru síðar að hann væri
atvinnulaus. Meira veit Guðmann ekki um Harry Eddom,
sem nú er liðlega hálfsextugur
ef hann er á lífi.

Högni Torfason segir
frá í Morgunblaðinu

Guðmann Guðmundsson.
hitti hann Harry Eddom aftur,
en þá var hann stýrimaður á
öðrum breskum togara sem
kom til Ísafjarðar. Eddom
gerði Guðmanni boð um að
hann vildi hitta hann og hittust
þeir á heimili Úlfs Gunnarssonar læknis á Ísafirði. „Hann
bauðst til að launa mér lífsbjörgina, en ég þáði það ekki“,
segir Guðmann. „Að hafa getað hjálpað honum voru næg
laun fyrir mig.“

Um veðrið mikla segir
Högni Torfason í Morgunblaðinu 6. febrúar 1968 m.a.:
„Þegar veðrið skall á aðfaranótt sunnudags voru margir
Bolvíkingar og Hnífsdælingar
staddir á Ísafirði og urðu þeir
veðurtepptir, gistu ýmist á
hótelum bæjarins, Hjálpræðishernum eða Mánakaffi eða
um borð í vélbátnum Guðmundi Péturs frá Bolungarvík,
sem lá hér í höfninni.
Allmargir Ísfirðingar voru
staddir í Hnífsdal og lögðu
nokkrir þeirra af stað um
nóttina eftir að veðrið var

af stað og gátu fært fólkinu
föt og hressingu.
Rétt eftir hádegi fóru svo
skátarnir aftur með hlífðarföt
til þess að fólkið gæti komist
í bæinn. Fólkið í bílunum var
ekki útbúið til að ganga í þessu
veðri, en þó mun ekkert hafa
orðið að því. Veðurofsinn var
svo mikill og sortinn, að skátarnir tóku það ráð að hafa línu
á milli sín. Þegar þeir lögðu af
stað til Ísafjarðar með fólkið
höfðu allir línu á milli sín.“

Ekki stætt við
Ísafjarðarhöfn
Í samtali í Morgunblaðinu
þriðjudaginn 6. febrúar 1968
segir Halldór Gunnarsson,
hafnsögumaður á Ísafirði og
gamalreyndur sjósóknari:
„Þetta var ofsalegt veður og
ég minnist ekki annars eins
veðurofsa af norðan hér í höfninni. Ég fór niður að bryggju
um nóttina, og þá var ekki
stætt úti og dimmviðrið alveg
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Rétt sluppum í höfn á Ísafirði áður en veðrið brast á
 segir Hermann Skúlason hafnarstjóri og þáverandi skipstjóri á Júlíusi Geirmundssyni, sem var að koma úr söluferð til Aberdeen

Úrklippa úr bresku blaði þar
sem sagt er frá kveðju sem
Guðmann fékk frá eiginkonu
Harry Eddom.
gífurlegt. Það hefur því verið
harla óskemmtilegt að vera á
skipum á hafi úti, enda sagði
einn af ensku skipbrotsmönnunum, sem hingað komu í dag
[mánudag], þegar ég talaði við
hann, að þetta væri ofsalegasta veður sem hann hefði
nokkru sinni lent í.“

Þeir sem fórust
með Heiðrúnu
Þeir sem fórust með Heiðrúnu II voru Rögnvaldur Sigurjónsson og synir hans tveir,
Sigurjón og Ragnar, Páll Ísleifur Vilhjálmsson, Kjartan
Halldór Kjartansson og Sigurður Sigurðsson. Þeir Sigurjón, Ragnar og Sigurður voru
unglingar á aldrinum 16-17
ára en hinir létu eftir sig eiginkonur og börn.
Helstu heimildir auk nafngreindra
viðmælenda:
Morgunblaðið, 6. febrúar
1968. Þrautgóðir á raunastund eftir Steinar J. Lúðvíksson. Samantekt: Hlynur Þór
Magnússon.

Harry Eddom á Sjúkrahúsinu á Ísafirði. Myndin
er fengin úr bókinni Þrautgóðir á raunastund.
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Hermann Skúlason hafnarstjóri á Ísafirði var fyrir
þrjátíu árum skipstjóri á
Júlíusi Geirmundssyni, nýlegum 250 tonna austurþýskum stálbáti. Hermann
var þá hálfþrítugur og hafði
áður verið skipstjóri á vélbátnum Guðrúnu Jónsdóttur. „Við höfðum verið á útilegu á línu og sigldum með
aflann. Þegar þetta veður var
í þann veginn að bresta á
vorum að koma úr siglingu.
Við seldum aflann í Aberdeen og töfðumst eitthvað
um tvo til þrjá tíma þegar
við vorum að fara af stað og
komum fyrir Deild um þetta

kvöld. Við urðum ekki fyrir
neinum áföllum á leiðinni
hingað inn. En mér er það
minnisstætt að það var komið
leiðindaveður og líka var
kominn mjög mikill sjór, en
við rétt sluppum að mestu við
vindinn. Hann skall ekki á
fyrr en við erum komnir í
höfn“, sagði Hermann í samtali við Bæjarins besta.
„Það var komið undir miðnætti, minnir mig, þegar við
komum inn til Ísafjarðar. Það
var rétt búið að tollskoða hjá
okkur þegar veðrið skall yfir.
Ég átti þá heima úti í Hnífsdal Hermann Skúlason, skipog konan mín kom til að ná í stjóri og hafnarstjóri Ísamig. Við lögðum af stað heim fjarðarbæjar.

eitthvað eftir miðnættið, en
við komumst aldrei nema
hálfa leið, eða rétt út á Miðhlíðina. Birgir Valdimarsson
var á þessum tíma á LandRover jeppa. Hann var búinn
að fara eina ferð fyrir mig
með eitthvert drasl út eftir og
var að koma til baka og við
gátum komist með honum inn
á Ísafjörð aftur. Þar þurftum
við að gista og hafast við
næstu tvo sólarhringa.“
– Er þetta versta veður sem
þú manst eftir í þinni sjómannstíð?
„Já, ég held að ég megi
segja það. Frostið var afar
mikið og sjórinn kaldur, þann-

ig að hver einasti dropi fraus
sem á skipin kom. Ég skal
ekki segja að veðurhæðin sjálf
hafi ekki orðið eins mikil í
annan tíma, en frostið sem
henni fylgdi olli því að ísingin
var svo mikil.
Þetta er ennþá eftirminnilegra vegna þeirra tafa sem
urðu við brottförina. Mannskapurinn náðist ekki saman
þegar til átti að taka, þannig
að við komumst ekki af stað á
tilsettum tíma og brottförinni
seinkaði. Það munaði því að
ég komst ekki heim í Hnífsdal
í tvo daga og varð að vera upp
á aðra kominn þó að maður
slyppi í land í þann mund sem

Um líf og dauða að tefla
 segir Hávarður Olgeirsson skipstjóri, sem komst heilu og höldnu með Hugrúnu ÍS-7 frá Bolungarvík til Ísafjarðar
„Ég hef nú oft haft á orði,
að þetta sé versta veður sem
ég hef komið í“, segir Hávarður Olgeirsson skipstjóri í
Bolungarvík í samtali við BB,
en hann fór við annan mann
með Hugrúnu ÍS-7 frá Bolungarvík og inn á Ísafjörð
þegar ekki var lengur vært í
höfninni í Bolungarvík. Hugrún lagði úr höfn nokkru áður
en Heiðrún II lagði í sína síðustu för og ætlaði einnig inn á
Ísafjörð. Hugrúnin var um 200
tonn að stærð. „Þetta var alveg
hryllilegt veður. Ég hefði ekki
viljað vera úti á rúmsjó í þessu
veðri, þó að þetta hafi verið
góðir bátar sem við vorum á.
Við vorum í höfn og Hugrúnin
var að slitna frá um morguninn. Það var allt að slitna
hjá okkur þegar ég kom ofan
eftir og við rétt komumst um
borð.“ Þeir voru tveir sem fóru
um borð í Hugrúnu, Hávarður
skipstjóri og Bjarni Benediktsson, annar vélstjóri, sem
þá var aðeins 19 ára gamall.
Bjarni býr enn í Bolungarvík.
„Þegar við komum rétt fram
á víkina var ísingin svo mikil
að ég sá ekkert í radarnum og
sá hreinlega ekki neitt“, segir
Hávarður. „Strákurinn braust
af harðfylgi upp á stýrishús
til að krafsa af radarnum svo
að ég sæi eitthvað. Ég held
satt að segja að það hafi bjargað okkur að ég gat fengið
aðeins staðarákvörðun upp
undir Hnífsdalsvíkinni. Þar
gat strákurinn krafsað nóg til
að ég gat aðeins séð landið til
að þekkja hvar við vorum og
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Hávarður Olgeirsson, skipstjóri í brúnni á því skipi sem hann stýrði einna lengst, Dagrúnu ÍS 9.
gat þess vegna hiklaust tekið mörg ár án þess að dýptar- Hávarðar er þó enn lengri, því er. En ég hafði það á tilfinnstefnuna inn fjörðinn. Aftur á mælir eða radar eða neitt hefði að hann hefur verið á sjó alveg ingunni alla leiðina, að hér
móti held ég að þeir á Heið- klikkað, en þarna hafði ég frá 16 ára aldri og „er ennþá væri um líf og dauða að tefla.
rúnu hafi ekki átt möguleika á ekkert dýpi og ekki neitt. Það að gutla á trillu á sumrin“ eins Ef maður fyndi ekki fjörðinn
því að komast inn fjörðinn, fór allt úr sambandi í þessum og hann segir, en hann varð og kæmist inn, þá væri þetta
vegna þess að þeir hafi ekki ósköpum. Þetta veður lægði sjötíu og þriggja ára nú í búið spil. Ég var með einn
vitað neitt hvar þeir voru. Þeir það fljótt að við fórum út janúar.
nítján ára ungling með mér
hafa orðið að halda sjó og það daginn eftir til að leita. Þá var
„Ég man nú ekki lengur og við hefðum ekkert ráðið
var annað en gaman í þessu komið ágætt veður.“
neinar tímasetningar, hvorki við að standa í að berja klaka.
frosti. Þetta var mikil harðHávarður Olgeirsson varð hvenær við fórum né hvenær Sjórinn rauk yfir skipið og
neskjuferð. Það varð eiginlega skipstjóri þrítugur að aldri og við komum inn á Ísafjörð, en ísingin var alveg rosaleg. Þetta
allt óvirkt um borð. Ég var hætti ekki skipstjórn fyrr en við vorum nokkuð lengi, var alveg með ólíkindum“,
búinn að vera á þessum bát í 67 ára. Sjómennskuferill miðað við það sem venjulegt segir Hávarður.

Prófkjör í
sjálfheldu

Júlíus Geirmundsson ÍS 270, skipið sem Hermann var á í febrúar 1968.
veðrið brast á. Smávægileg Hnífsdal og mjög erfitt eða ar sinnar, jafnvel með línu á
atvik eins og svona tafir geta ómögulegt hjá því fólki að milli sín svo að ekki týndist
skipt sköpum í lífinu þó að komast heim um nóttina, eftir úr hópnum í veðurhamnum.
manni þyki þær ekkert merki- að veðrið skall á. Um kvöldið
Veðrið var alveg gífurlega
legar í sjálfum sér“, segir Her- hafði snjóað töluvert mikið. hart og ísingin sem slíku fylgir
mann.
Ég minnist þess þegar hjálpar- er mesti skaðvaldur sem menn
„Þetta kvöld var þorrablót í sveitir voru að koma fólki leið- geta lent í á sjó. Það kom

eitthvað til athugunar að við
færum aftur út í leit, en það
var alveg útilokað að fara á
þessum smærri bátum.
Veðrið var slíkt að það var
alveg vonlaust“, sagði Hermann Skúlason.

Nú er málum svo komið í Ísafjarðarbæ, að enginn vill taka þátt í
prófkjöri íhaldsins, það er að segja Sjálfstæðisflokksins. Þegar
frestur til að skila framboðum rann út kom í ljós að einungis 4 höfðu
áhuga á því að bjóða sig fram undir merkjum hans. Heldur er það rýrt
og þætti einhvers staðar merki um um pólitískt áhugaleysi. Samkvæmt
reglum flokksins eiga flokksmenn að kjósa um 12 nöfn. Tvennt er til
í stöðunni, að finna 8 til viðbótar og biðja þá að bjóða sig fram eða
einfaldlega slá prófkjörið af og finna einhverja sem gangast undir þá
kvöð að bjóða sig fram í nafni Sjálfstæðisflokksins.
Einhvern tíma hefðu það þótt stórtíðindi að einungis þriðjungur
tilskilinna frambjóðenda vildi sækjast eftir sæti í bæjarstjórn. Ísafjörður
og Vestfirðir hafa oft verið vettvangur pólitískra átaka á þessari öld
og þeirri fyrri reyndar líka. Sú spurning vaknar hvort nú sé orðin
skyndileg breyting á. Prófkjör flokksins fyrir fjórum
árum var nokkuð fjölsótt og margir frambjóðendur
skiluðu ´ser sjálfviljugir í það. Aðrir flokkar á Ísafirði
viðhöfðu ekki prófkjör fyrir fjórum árum. Þannig
að ekki er samanburð að fá þar. En prófkjör
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, Hafnarfirði
og Kópavogi hafa verið vel sótt af
frambjóðendum og reyndar kjósendum líka. Kjósendur sýndu
prófkjöri R listans í Reykjavík
mikinn áhuga.
Fyrir tveimur árum var ekki notað
prófkjör til þess að velja frambjóðendur í hinum nýja Ísafjarðarbæ á
framboðslista Sjálfstæðisflokksins.
Þá var stillt upp á lista og notuð sú
aðferð að taka tillit til sveitarfélaganna allra sem runnu saman. Þess
frekar vekur athygli nú, að eini
bæjarfulltrúinn úr hópnum sem
gefur nú kost á sér kemur frá
Ísafirði. Þaðan koma einnig tveir
bæjarfulltrúar, auk formanns
félags ungra sjálfstæðismanna í
bæjarfélaginu.

Kosningaraunir

Sigurjón Hallgrímsson, eftirlitsmaður hjá Siglingamálastofnun á Ísafirði.

Verra en Súðavíkurveðrið
 segir Sigurjón Hallgrímsson skipstjóri og útgerðarmaður og síðar eftirlitsmaður hjá Siglingamálastofnun á Ísafirði

Sigurjón Hallgrímsson
skipstjóri á Ísafirði fór laugardagskvöldið 3. febrúar 1968
á þorrablót Grunnvíkinga úti
í Hnífsdal. Á þeim árum
stundaði hann rækjuveiðar í
Djúpinu á bátnum Dynjanda.
„Þegar leið á ballið eftir blótið
var komið alveg kolbrjálað
veður. Ég man að það kom
einhver inn og spurði hvort
einhverjir vel á sig komnir
vildu gefa sig fram til að
hjálpa fólki í bílum sem voru
fastir á milli Ísafjarðar og
Hnífsdals. Við vorum nokkrir
sem fórum af stað. Ég man
m.a. eftir Guðmundi Ingólfssyni í þeim hópi. Mig minnir
að það hafi verið dálítið fyrir

innan Hnífsdalsbryggju sem
við tókum aldraða konu úr bíl
og fórum með hana á sleða út
í Hnífsdal. Við hjónin gistum
síðan í Hnífsdal um nóttina,
reyndar sitt í hvoru húsinu.
Ég fór síðan inn á Ísafjörð
daginn eftir. Við áttum fimm
krakka heima og vorum með
barnagæslu hjá þeim. Þeir sem
allra fyrst fóru af ballinu
komust heim á Ísafjörð. Ég
man eftir þegar ég var að labba
inn eftir á sunnudaginn, að ég
varð öðru hverju að fara niður
í fjöru, því að það var svo
mikið af bílum sem voru á
bólakafi í snjó á veginum.
Maður varð rétt var við þökin
á þeim. Það var með ólíkind-

um hvað fennti mikið á ekki
lengri tíma. Það hefur oft verið
sagt síðan, að þegar Grunnvíkingar ætla að halda þorrablót, þá hljóti að gera vitlaust
veður“, sagði Sigurjón Hallgrímsson í samtali við BB.
„Ég held að þetta sé versta
veður sem ég man eftir. Þetta
var norðanveður með miklum
sjógangi og brunagaddi. Það
eru tvö aftakaveður sem ég
man eftir verstum. Hitt var
vestanveðrið þegar Gullfaxi
og fleiri bátar fórust hér vestra
árið 1980. Ég var þá á sjó.
Það var líka alveg ofboðslegt
veður, hvað vindstyrkinn
snerti, en þá var ekki frostharka og ísing að auki eins og

1968. Þegar snjóflóðið varð í
Súðavík fyrir þremur árum,
þá var haft eftir Magnúsi
veðurstofustjóra að það hefði
verið versta veður hér um
slóðir síðan mælingar hófust.
Ég sá ástæðu til þess að
hringja í hann út af þessum
ummælum og ég sagði honum
að veðrið 1968 væri versta
veðrið sem ég myndi eftir.
Hann viðurkenndi að það gæti
vel verið rétt, að það hefði
verið verra en Súðavíkurveðrið.
Það var ísingin sem fór með
skipin í þessu veðri. Það er
alveg öruggt. Sjórinn var svo
kaldur og frostið svo mikið
með veðurofsanum“.

Eftir síðasta upphlaup bæjarstjórnar vegna grunnskólans á Ísafirði,
sem kostaði meirihlutaslit virðist sem áhugi fólks á því að taka þátt
í stjórn bæjarfélagsins sé lítill. Enginn sjálfstæðismannanna í núverandi
og vonandi síðasta meirihluta í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á hinu
reglulega kjörtímabili 1994 til 1998 gaf kost á sér í prófkjörið.
Oddviti listans Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði, er hinn eini sem nú sækist eftir
endurkjöri. Enginn gaf kost á sér úr Vestur Ísafjarðarsýslu. Svo
virðist sem að þar hafi fólk ekki áhuga á þeirri hörðu pólitík sem
greinilega er við lýði á Ísafirði.
Fyrir tveimur árum hleypti unga fólkið úr Framhaldsskólanum á
Ísafirði lífi í kosningarnar með framboði Funklistans, sem reyndist
eiga næst stærsta kjósendahópinn að loknum þeim kosningum.
Hvað nú kann að gerast á vordögum er vandi að spá um. En ekki
kæmi á óvart þótt einhverjir óánægðir stuðningsmenn allra flokka
myndu reyna að sigla í kjölfar Funklistans og ná til sín því fólki sem
greinilega telur vafasamt að kjósa hina hefðbundnu stjórnmálaflokka.
Funklistinn hfur hins vega ekki sýnt neina burði, ekki einu sinni
tilburði í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Ekki virðist annað ljóst nú, en
að hann bjóði ekki fram aftur. Framhaldslíf virðist ekki líklegt.
Framsóknarmenn munu væntanlega bjóða fram einir og sér, en
Alþýðubandalag, Kvennalisti og óháðir bjóða sennilega fram í
sameiningu líkt og 1996 og jafnvel að þeir kippi Alþýðuflokknum
upp í til sín að þessu sinni. Það væri að minnsta kosti í anda
Reykjavíkurlistans og þess sem greinilega er að gerast í Keflavík og
gerjast í Hafnarfirði. Þar hins vegar virðist eiga að fjarlægja núverandi
bæjarfulltrúa úr efstu sætum. Greinilega er töluvert til í fullyrðingu í
þessum dálki í síðustu viku, þess efnis að ævi manna í pólitík verði
skemmri en áður var.

Vandi Sjálfstæðisflokks
Vandi Sjálfstæðismanna er sá hins vegar að þeim mun reynast
erfitt að sannfæra kjósendur um vilja nýrra frambjóðenda sem ekki
hafa áhuga á prófkjöri, en láta til leiðast eftir beiðni eða áskorun að
taka sæti á lista flokksins. Afar ótrúverðugt væri að leita til þeirra
bæjarfulltrúa flokksins, sem ekki hafa áhuga á því að taka þátt í
prófkjöri. Framboð þeirra væri mjög ósannfærandi, jafnvel þótt þeir
fengjust til að taka þátt í prófkjöri, sem reyndar sýnist dauðadæmt
vegna áhugaleysis.
Vissulega eiga allir stjórnmálaflokkar
nokkuð mikið og erfitt starf fyrir höndum á næstu vikum, að vinna
tiltrú kjósenda. Ekki síst þegar í ljós kemur að fjármál Ísafjarðarbæjar
eru með allt öðrum og verri hætti en upp var lagt þegar fjárhagsáætlun
1997 var samþykkt.
Alþýðuflokkurinn mun eiga í vandræðum, því hann tók þátt í
stjórn bæjarmála meðan sameining sveitarfélaganna var unnin pólitískt
í bæjarstjórn. Meirihlutaseta hans þá gæti reynst erfið við myndun
nýs meirihluta, að ekki sé talað um hugsanlegt nýtt sameiginlegt
framboð.
Nokkra mánaða samstarf við sjálfstæðismenn sem ekki hafa
áhuga á pólitísku framhaldslífi í Ísafjarðarbæ dugar tæpast nema að
ætlunin sé að sópa með nýjum vöndum í öllum flokkum að loknum
kosningum.
-Stakkur
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Hver á ,,kamínu í sumarbústaðinn fyrir mig? Allar
tegundir koma til greina og
hún má þarfnast viðgerðar.
Þeir sem að liði geta orðið,
vinsamlega hafið samband
í síma 456 3929 á kvöldin.
Til sölu er Macintosh Performo 5.200 ásamt Color
Style Writer prentara og
tveimur hátölurum. Selst
ódýrt. Á sama stað er til
sölu Philips Fizz ásamt
hleðslutæki fyrir bíla og
öðrum fylgihlutum. Upplýsingar í síma 456 7506.

göngubraut. Á sama stað
er til sölu magaþjálfari.
Upplýsingar í síma 456
7590 eftir kl. 17.
Til sölu er Toyota Touring
GLI árg. 1992, ekinn 79
þús. km. Ath! Skipti á
ódýrari 4x4 bíl koma til
greina. Upplýsingar í síma
456 5118.
Til sölu er MMC L-300
árgerð 1989. Upplýsingar í
síma 456 6126.

Vantar þig trog fyrir þorrablótið? Upplýsingar í síma
456 4403.

Til söluer íbúð að Skólastíg
21, neðri hæð í Bolungarvík. Íbúðin er í góðu standi.
Selst á góðum kjörum ef
samið er strax. Upplýsingar
í síma 456 7265.

Til sölu erFako 22-250 með
rústfríu hlaupi. Á sama stað
er til sölu Toyota HiLux
árgerð 1981. Upplýsingar í
síma 456 4113 á kvöldin.

Til sölu er MMC Lancer
1500 GLX, station árg.
1987. Mjög vel með farinn
bíll. Upplýsingar í síma 456
7579 eftir kl. 18.

Rauður brjóstahaldari
hvarf úr búningsherbergi í
Stúdíó Dan, milli kl. 18 og
19, miðvikudaginn 14.
janúar. Vinsamlegast skilið
honum þangað aftur!

Til sölu er utanáliggjandi
Zip-drif fyrir PC-tölvu.
Upplýsingar í síma 456
7557 eftir kl. 21.

Til sölu er einbýlishús,
kjallari, hæð og ris ásamt
bílskúr. Upplýsingar í síma
456 7409 eftir kl. 20.
Til sölu erCherokeeLareto
árg. 1985, á kr. 400 þús.,
Dodge Van 4x4 á kr. 250
þús. og mikið breyttur Willis
árg. 1982 á kr. 780 þús. Á
sama stað eru til sölu fjögur
ný 35 jeppadekk. Upplýsingar í símum 456 7577
eða 899 0736.
Skíðaæfingar! Börn fædd
1985 og 1986. Æfingar
verða nk., fimmtudag kl. 16
og laugardag kl. 11. Þjálfarar SFÍ.
Til leigu er 2ja herbergja
íbúð við Sundstræti. Upplýsingar í síma 456 3183 á
kvöldin.
Til leigu eru tvö herbergi,
eldhús og þvottahús með
sér inngangi. Á sama stað
er til sölu stofuskápur.
Uppl. í síma 456 3670.
Til sölu erTulip 486 tölva,
28.800 módem og Lest Mark
bleksprautuprentari. Uppl.
í síma 456 4926 eftir kl. 19.
Tjónabíll til sölu! Tilboð
óskast í Buick árg. 1977,
skemmdan eftir snjóflóðið í
Súðavík. Upplýsingar í síma
456 4926 eftir kl. 19.
Vinsæl heilsu- og megrunarvara til sölu. Upplýsingar
í síma 899 0985.
Óska eftir 12 vetrardekkjum, ódýrum eða jafnvel
gefins. Upplýsingar í síma
456 3863.
Óska eftir að kaupa skíðaklossa nr. 30-32. Upplýsingar í síma 456 7305.
Til sölu er Fast Track

Til sölu er Rossingnol
snjóbretti með bindingum
og brettaskór og brettagalli.
Upplýsingar gefur Jón
Smári í síma 456 4081 á
kvöldin.
Vantar góðandýptarmæli
og 24 volta tölvuvindu.
Uppl.í síma 456 6163 í
hádeginu og á kvöldin.
Íbúð á Eyrinni á Ísafirði
til sölu eða leigu. Verð 3,9
Mkr., áhvílandi u.þ.b. 1,5
Mkr. Laus 1. mars. Upplýsingar í símum 588 6626
og 895 5509.
Einbýlishúsið að Aðalgötu 9 á Suðureyri er til
sölu eða leigu. Upplýsingar
í síma 421 6350.
Óska eftir húsgögnum og
fleiru í búið, helst ókeypis
eða fyrir lítinn pening.
Uppl. gefur Milla í síma 456
3261.
Til sölu er barnabílstóll
fyrir 8-18 kg., skiptiborð
með baði og ýmislegt annað
barnadót. Uppl. í síma 456
7561.
Til leigu er 2ja herbergja
íbúð við Sundstræti á Ísafirði. Sér hiti og rafmagn.
Laus strax. Upplýsingar í
síma 456 3183.
Slysavarnakonur! Föndur verður laugardagin 14.
mars kl. 13. Einnig mánudaginn 16. mars kl. 19:30.
Til leigu er 3ja herbergja
íbúð í Stórholti. Laus strax.
Upplýsingar í síma 564
5045.
Hinn vinsæli ,,Hangikjötsfundur Kvenfélags
Ísafjarðarkirkju verður
haldinn miðvikudaginn
18. mars kl. 19:30 í safnaðarheimili kirkjunnar

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

Fasteignaviðskipti
Erum með til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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Ámundi Loftsson skrifar opið bréf til Önundar
Jónssonar yfirlögregluþjóns á Ísafirði

Af ofurlöggum fyrir vestan

Komdu sæll Önundur!
Ekki get ég stillt mig um að
lýsa í fáum orðum aðdáun
minni á lögreglunni á Ísafirði.
Um síðustu helgi fór ég akandi
frá Reykjavík til Akureyrar.
Lagði ég að vísu nokkra
lykkju á leið mína og fór
vestur á Ísafjörð. Erindið var
að hafa tal af bróður mínum
sem þar er búsettur, um svo
viðkvæm og persónuleg mál
að ég treysti mér ekki til að
ræða þau við hann í síma.
Komið var fram á nótt þegar
ég kom til Ísafjarðar og voru
fáir á ferli í bænum. Ég er
ekki daglegur gestur í þessum
bæ og vafðist það ögn fyrir
mér að finna götuna þar sem
bróðir minn býr. Þótt ég fyndi
engan til að spyrja til vegar
tókst mér það um síðir og

lagði ég bílnum í götunni,
undir stofuglugganum hjá
bróður mínum að Tangagötu
20. Að lítilli stundu liðinni er
bróður mínum litið út um
gluggann og bendir mér á að
bíllinn snúi öfugt í götunni,
þetta sé einstefnugata. Þetta
hafði mér alveg yfirsést, fór
strax út og lagði bílnum rétt.
Um hádegi daginn eftir tók
ég svo eftir því að sektarmiði
var kominn á bílinn vegna
ólöglegrar stöðu miðað við
akstursstefnu, sektarupphæðin kr. 4.500. Bíllinn er grár
Chevrolet, nokkuð við aldur
með skráningarnúmerið Þ
1300. Afbrotið var framið um
kl. 02:30 aðfaranótt 1. febrúar
sl., og viðurkenni ég það hér
með. Ekki get ég þó látið hjá
líða Önundur, að lýsa aðdáun

minni á árvekni þinna manna.
Mikið væri veröldin dásamleg
ef allir sinntu skyldum sínum
af jafn mikilli prýði og þeir
og seint yrði ég tekinn í svona
einvalalið.
Á innan við korteri, komu
þeir lögum yfir mig, bannsettan þrjótinn, sem þvældist
akandi um bæinn um miðja
nótt og sýndi reglum samfélagsins fullkomlega ábyrgðarlaust skeytingaleysi. Sem sagt
– Með lögum skal land
byggja, líka á nóttunni, að
sjálfsögðu. Já, það hlýtur að
vera notaleg tilfinning fyrir
þig að búa íbúum staðarins
svo óskeikult öryggi sem
menn þínir tryggja þeim fyrir
lögbrotum og hverskonar
yfirgangi. Ég dauðöfunda þig.
Íhuga ég tafarlausan flutn-

ing vestur af þessum sökum.
Á svona stað getur ekki
nokkrum manni sem til þekkir, til hugar komið að fara hið
minnsta á svig við lögin. Þá
eru Geir og Grani mættir á
svæðið og straffið blasir við
bófanum. Nú sendir þú mér
gíróseðil Önundur, án nokkurrar tafar, og slærð sko ekki
af. Krónur 4.500 er engin ofrausn fyrir jafn glæfraleg afglöp og mér hafa hér á orðið
og ef ég kem vestur, er betra
að ég viti hvað bíður mín –
haldi ég mig ekki á mottunni.
Með bestu kveðjum.
Akureyri 6. febrúar 1998
Ámundi Loftsson, kt.
300553-4869
Oddeyrargötu 23,
600 Akureyri.

Landssíminn hefur útsendingar á breiðbandi

Útsendingar á Ísafirði hefjast í fyrsta lagi með haustinu
Á föstudag hófust formlegar útsendingar á sjónvarps- og útvarpsefni á svokölluðu breiðbandi á vegum
Landssímans hf. Þjónustan,
sem mun nefnast Breiðvarpið, mun ná til um 23
þúsund heimila á landinu,
þar af um 20 þúsund á
höfuðborgarsvæðinu. Friðrik Friðriksson, forstöðumaður breiðbandssviðs
Landssímans, sagði í samtali
við Morgunblaðið á laugardag, að stækkun útsendingarsvæðisins miðaðist við að
tveir til fimm staðir bættust
við á þessu ári og væri í því

sambandi aðallega horft til
Akureyrar, Ísafjarðar o g
Egilsstaða.
,,Án mjög mikilla framkvæmda get ég nefnt Holtahverfið á Ísafirði og þvergöturnar á Eyrinni, frá Sólgötu
niður að Norðurvegi. Þá er öll
nýja byggðin í Súðavík tilbúin
til að taka á móti tengingu í
gegnum ljósleiðara,” sagði
Jón Hilmarsson hjá Landssímanum á Ísafirði, aðspurður
um þau svæði sem væru
tilbúin til að taka við sendingum Breiðvarpsins, þegar
ákvörðun um útsendingu yrði
tekin. Hann sagði endanlega

Dagrún verður Ernir
Togarinn Dagrún ÍS-9, sem Þorbjörn
hf., í Bolungarvík seldi Vesturskipum ehf.,
sem er sameignarfyrirtæki í eigu Eiríks
Böðvarssonar og Trostans ehf., á Bíldudal
fyrir stuttu, hefur fengið nýtt nafn og
skráningarnúmer. Skipið heitir nú Ernir
BA 29 og sést hér ásamt öðru skipi sama
félags, Geysi BA 25.

niðurstöðu um framkvæmdaáætlun sumarsins ekki liggja
fyrir og fyrr gæti hann ekki
tjáð sig um frekari framhald á
lagningu ljósleiðarans á svæðinu. ,,Ég reikna með að við
fáum endanlega niðurstöðu
um framkvæmdir sumarsins í
þessum mánuði, en ég veit að
Ísafjörður er efstur á blaði í
fjórðungnum.”
Hann sagði töluverða tengivinnu eftir áður en hægt yrði
að taka á móti efni Breiðvarpsins og væri í fyrsta lagi
hægt að nefna haustið í því
sambandi. Hann vildi þó taka
fram að ákvörðun um fram-

kvæmdahraða lægi í höndum yfirstjórnar fyrirtækisins. Í fyrstu verður boðið
upp á 15 til 17 erlendar rásir
á Breiðvarpinu fyrir um
1.595 krónur á mánuði með
myndlykli. Þar má nefna
stöðvar eins og fréttastöðvarnar CNN, Sky News og
CNBC Europe, Eurosport,
Discovery, Animal Planet,
The Computer Channel,
TNT, MTV, Cartoon Network, VH1, BBC Prime,
M6, ARD og ítölsku stöðina
RaiUno. Þá er stefnt að
útsendingu á íslenskri
barnarás.

Hnífsdalur

Fjölmenni á
þorrablóti

vöktu mikla kátínu á
meðal viðstaddra. Að
borðhaldi og skemmtiatriðum loknum var
stiginn dans fram eftir
nóttu. Ljósmyndari
blaðsins leit inn á blótið
og tók þar meðfylgjandi
myndir.

Hansína Einarsdóttir lét sig ekki vanta á þorrablót
Hnífsdælinga. Hér sést hún ásamt tveimur tengdadætra
sinna þeim Berglindi Óladóttur og Guðrúnu Aspelund.

Það gerðu ekki heldur þeir bræður Hannes, Aðalsteinn,
Guðmundur Páll og Friðbjörn Óskarssynir, synir hins
fræga hákarlaverkanda, Óskars Friðbjarnarsonar.

Hressir kappar á þorrablóti. F.v. Finnbogi Sveinbjörnsson,
Gísli Már Ágústsson og Kristmann Kristmannsson.

Ásmundur Guðnason og Pálmi Jónsson kunnu vel að meta
þorramatinn.

Hjónin Kristján Guðmundsson og Rannveig Halldórsdóttir
skemmtu sér vel á þorrablóti Hnífsdælinga.

Fjölmenni var á
þorrablóti Hnífsdælinga sem haldið
var í Félagsheimilinu í
Hnífsdal á laugardagskvöld. Líkt og
undanfarin ár var boðið
upp á fjölmörg
skemmtiatriði sem

Fegurðarsamkeppni Grunnskólans

Silja Ósk og Sigurður
Nathan fegurst
Fegurðarsamkeppni
Grunnskólans á Ísafirði
var haldin á sal skólans
á föstudag. Keppni sem
þessi er árlegur viðburður í skólalífi nemenda og eru það ávallt
10. bekkingar sem sjá
um framkvæmd keppn-

innar. Líkt og undanfarin
ár tóku fjölmargir nemendur þátt í keppninni,
en eftir mikla umhugsun
hjá dómnefnd voru þau
Silja Ósk Birgisdóttir og
Sigurður Nathan Jóhannesson kjörin fegurst
og hlutu að launum

útnefninguna ,,Þokkagoð" og ,,Þokkagyðja"
Grunnskólans á Ísafirði
árið 1998. Ljósmyndari
blaðsins tók meðfylgjandi myndir á
keppninni á föstudagskvöld..

Þessir nemendur lentu í þremur efstu sætunum í keppninni á föstudagskvöld. Aftari röð
frá vinstri: Kristrún Sif Gunnarsdóttir (2), Edda María Salmarsdóttir (3), Atli Kristinsson
(3) og Össur Pétur Össuarsson (2). Fyrir framan eru síðan Þokkagyðjan og Þokkagoðið,
Silja Ósk Birgisdóttir og Sigurður Nathan Jóhannesson.

Fjölmargir karlkyns nemendur tóku þátt í fegurðarsamkeppni Grunnskólans á Ísafirði á
föstudagskvöld.

Og ekki voru stúlkurnar færri og hver annarri glæsilegri.

Hundarnir í Björgunarhundasveit Íslands
eru fóðraðir
á PURINA
þurrfóðri
Hvolpa

Hunda

Eldri hunda

FRÁBÆR NÆRING FYRIR HVERT ÆVISKEIÐ

Gefðu PURINA heilfóður daglega

FÆST Í VÖRUVALI Í STÓRUM SEKKJUM
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Hjúkrunarheimilið Sólborg, Flateyri

Aðhlynning
Starfsstúlka óskast að Sólborg, hjúkrunarheimili í 60% starf við aðhlynningu. Unnið er
á þrískiptum vöktum, frí aðra hverja helgi.
Ennfremur óskast starfsfólk til afleysinga í
vaktavinnu og í eldhús. Umsóknarfrestur er
til 23. febrúar nk.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Jónsdóttir,
forstöðumaður í vinnusíma 456 7718 og í
heimasíma 456 7604.

Grunnvíkingar!
Þorrablót Grunnvíkinga verður haldið laugardaginn 14. febrúar kl. 20:00 í Félagsheimilinu í Hnífsdal.
Miðapantanir eru hjá Ranný s. 456 3696,
Friðbirni s. 456 3727 og Elvari s. 456 3478
fyrir fimmtudagskvöld.
Fjölmennum.

Að takast
á við
sorgina
Fræðslukvöld verður í safnaðarheimili
Ísafjarðarkirkju föstudaginn 13. febrúar kl.
20:30. Þar mun Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur flytja erindi um sorg og hvernig við
tökumst á við áföll.
Einnig munu þar koma fulltrúar frá Nýrri
dögum, samtökum um sorg og sorgarviðbrögð, og segja frá reynslu sinni.
Að loknum erindum verða almennar
umræður. Kvöldinu lýkur svo með helgistund
í kirkjunni kl. 23:00.
Ísafjarðarprófastdæmi.

Fjórðungssjúkrahús

Ýmsar ræstingar
Ræstitæknir eða ræstitæknar óskast í 50100% starf við ýmsar ræstingar í sjúkrahúsinu. (Ræstingar, hreingerningar, afleysingar, aðstoð við ræstitækna o.fl.) Til greina
kemur að tveir starfsmenn skipti með sér
þessari stöðu skv. nánara samkomulagi.
Nánari upplýsingar veitir ræstingarstjóri,
Hildur Hilmarsdóttir í vinnusíma 450 4500
fyrir hádegi alla virka daga.
14
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Gunnar Arnórsson, skipstjóri, Jónatan Ásgeirsson skipstjóri og eiginkona hans Lilja
Þórisdóttir skemmtu sér vel á þorrablótinu.
Sparisjóðsstjórinn Steinn
Kjartansson tók vel undir í
fjöldasöngnum.

Súðavík

Fjölmenni á
þorrablóti
Hið árlega þorrablót
Súðavíkinga var haldið
á laugardagskvöld.
Það eru Ungmennafélagið Geysli og
Slysavarnadeild
Súðavíkurhrepps sem
sjá um blótið til skiptis
og kom það í hlut
síðarnefna félagsins að
sjá um það að þessu
sinni.
Borðhald hófst í
íþróttahúsi staðarins
kl. 20 og mættu til
þess um 160 manns,
ungir sem aldnir. Þar
fóru einnig fram
skemmtiatriði sem
góður rómur var
gerður að. Að borðhaldi loknu var stiginn
dans í félagsheimilinu
fram á rauða nótt.
Meðfylgjandi myndir
tók Helen Hjaltadóttir á
blótinu.

Það gerðu einnig þau Gréta Jónsdóttir og Elvar Ragnasson sem hér sjást njóta góðra
veitinga.

Góður rómur var gerður að þeim skemmtiatriðum sem flutt voru á þorrablótinu.

Auglýsingar og áskrift

456 4560

Helgardagskráin

Þakkir
Innilegar þakkir sendum við þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa

Helgarveðrið

Hjartar Bjarnasonar
Hlíðarvegi 8 Ísafirði
Svanfríður Gísladóttir
Viðar Hjartarson
Guðrún Guðjónsdóttir
Hjördís Hjartardóttir Björgvin Guðjónsson
Sigurður Hjartarson
Kristín Karvelsdóttir
Gísli Hjartarson
Hilmar Hjartarson
Sigríður Sigurðardóttir

Helgarsportið

FIMMTUDAGUR
09.00 Línurnar í lag
13.00 Englendingurinn sem fór upp
hæðina en kom niður fjallið (e)
Ensku kortagerðarmennirnir Reginald Anson og George Garrad koma í
welska þorpið Ffynnon Garw til að
mæla prýði staðarins, fjallið
Ffynnon Garw. En hvað segja sérvitrir walesverjar þegar mælingarmennirnir komast að því að fjallið er
aðeins hæð?
15.10 Oprah Winfrey (e)
Í þættinum í dag veltir Oprah fyrir
sér, ásamt gestum sínum, hvað er
þakkavert í lífinu. Einnig kemur við
sögu tónlistarmaðurinn Phil
Collins.
16.00 Eruð þið myrkfælin?
16.25 Steinþursar
16.45 Með afa
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Ljósbrot
20.35 Systurnar (15:28)
21.30 Morðsaga (15:18)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Stræti stórborgar (20:22)
23.40 Englendingurinn sem fór upp
hæðina en kom niður fjallið (e)
01.15 Mamma vinnur úti (e)

FÖSTUDAGUR
09.00 Línurnar í lag
13.00 Stræti stórborgar (20:22) (e)
13.45 Þorpslöggan (11:15) (e)

E r t þ ú a ð l e i t a a ð : s p e n n u m ú s i k s a n n s ö g u g a m a n d r a m a h r y l l i n g s f r æ ð s l u æ v i n t ý rav í s a n d a b a r n at e i k n i m y n d
15.00
15.35
16.00
16.25
16.50
17.15
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.55

Ellen (10:25) (e)
NBA tilþrif
Skot og mark
Steinþursar
Jói ánamaðkur
Glæstar vonir
Fréttir
Tónlistarmyndbönd
19>20
Fréttir
Lois og Clark (20:22)
Guðirnir hljóta að vera
geggjaðir 2
22.35 Federal-hæð
Áhrifarík og spennandi glæpasaga
sem gerist í borginni Providence á
Rhode Island. Við kynnumst fimm
ungum félögum af ítölskum uppruna
sem stunda ýmsa smáglæpi, fjárhættuspil, innbrot og dópsölu.
00.20 Stökksvæðið (e)
Alríkislögga er á hælunum á
fallhlífarstökkvurum sem nota hæfni
sína í glæpsamlegum tilgangi. Í hita
leiksins lendir hann út á ystu nöf og
kemst í tæri við fólk sem gengur fyrir
adrenalíni.
02.00 Svik á svik ofan (e)
Joanna Matthews hefur mátt þola
barsmíðar eiginmanns síns um langt
árabil. Loks tekur hún af skarið, flýr
frá honum og ákveður að hefja nýtt
líf. En tekur eitthvað skárra við?

LAUGARDAGUR
09.00
09.50
10.45
11.10
11.35
12.00
12.30
13.20
14.50
16.50
18.35
19.00
19.30
20.00
20.30
21.05

Með afa
Bíbí og félagar
Andinn í flöskunni
Ævintýri á eyðieyju
Dýraríkið
Beint í mark með VISA
NBA molar
Hnappastríðið (e)
Enski boltinn
Bikarkeppni KKÍ
Glæstar vonir
19>20
Fréttir
Simpson-fjölskyldan (1:24)
Cosby (17:25)
Þjóðhátíðardagurinn

(Independence Day)
Sagan hefst á venjulegum sumardegi. Allt í einu dregur fyrir sólu.
Óhugnanlegur skuggi færist yfir
jörðina og spurningunni um líf á
öðrum hnöttum hefur verið svarað.
Í einni andrá er lífi alls mannkyns
umturnað. Verur utan úr geimnum
sitja um jarðarbúa og þeir verða að
snúast til varnar. Hér er á ferðinni
hörkuspennandi stórmynd sem fékk
meðal annars Óskarsverðlaun fyrir
tæknibrellur.
23.00 Hatur
Venjulegt fátækrahverfi logar í
óeirðum. Unglingarnir í hverfinu
börðust við lögregluna næturlangt.
Ástæðan er sú að 16 ára drengur
er á milli heims og helju eftir að hafa
verið misþyrmt við yfirheyrslur hjá
lögreglunni.
00.35 Gloria (e)
02.35 Orlando (e)

SUNNUDAGUR
09.00 Sesam opnist þú
09.30 Ævintýri Mumma
09.45 Tímon, Púmba og félagar
10.10 Andrés Önd og gengið
10.35 Spékoppur
10.55 Úrvalsdeildin
11.20 Ævintýrabækur Enid Blyton
11.45 Madison (20:39) (e)
12.10 Tónlistarmyndbönd (e)
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.50 Húsið á sléttunni (9:22)
17.40 Glæstar vonir
18.00 Howard Hughes í nærmynd
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Seinfeld (21:24)
20.30 Heima
21.05 Þögul snerting
22.55 60 mínútur
23.45 Kærastinn er kominn (e)
Gamanmynd um ungan pilt sem
lætur lífið en snýr aftur til að fara
með þá sætustu á lokadansleikinn í
skólanum.

FIMMTUDAGUR
09.55 ÓL í Nagano
13.30 Alþingi
15.00 ÓL í Nagano
16.20 Handboltakvöld
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Undrabarnið Alex (14:26)
19.00 Ólympíuhornið
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós
21.05 Frasier (20:24)
21.30 ...þetta helst
22.10 Saksóknarinn (1:22)
(Michael Hayes)
Bandarískur sakamálaflokkur um
ungan saksóknara og baráttu hans
við glæpahyski. Aðalhlutverk
leika David Caruso, Tom
Amandes,Jimmy Galeota og Dina
Meyer.
Þýðandi:
Gunnar
Þorsteinsson.
23.00 Ellefufréttir
23.15 Króm
23.35 Ólympíuhornið
00.05 ÓL í Nagano
01.05 ÓL í Nagano
02.30 Skjáleikur

FÖSTUDAGUR
09.55 ÓL í Nagano
13.15 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fjör á fjölbraut (12:26)

19.00 Ólympíuhornið
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós
21.10 Lávarðurinn
(Lord of Misrule)
Bresk sjónvarpsmynd í léttum
dúr frá 1995. Fyrverandi forseti
lávarðadeildar þingsins veldur
miklu írafári þegar hann hyggst
afla sér fjár með því að selja
endurminningar sínar.
22.45 Myndbandaannáll 1997
Sýnd verða athyglisverðustu
tónlistarmyndbönd ársins í fyrra
og veitt verðlaun fyrir þau bestu.
Umsjónarmaður er Eva Bergþóra Guðbergsdóttir og Steingrímur Dúi Másson sér um
dagskrárgerð.
23.35 Halifax
(Halifax f.p. - Sweet Dreams)
Áströlsk sakamálamynd frá 1996
þar sem réttargeðlæknirinn Jane
Halifax fæst við erfitt glæpamál.
Aðalhlutverk leikur Rebecca
Gibney. Þýðandi: Ólafur B.
Guðnason.
01.10 ÓL í Nagano
02.30 Útvarpsfréttir

LAUGARDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp
barnanna
10.30 ÓL í Nagano
13.40 Viðskiptahornið
13.55 Þingsjá
14.20 Þýska knattspyrnan
16.20 Heimssigling
17.15 Ólympíuhornið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (22:39)
18.30 Hafgúan (9:26)
19.00 Ólympíuhornið
19.30 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Tvíburar
(Twins)

Opnunartími í Vídeóhöllinni
Frá kl. 16:00 til kl. 19:00 og frá
kl. 20:00 til kl. 23:30alla daga

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)

Mikið úrval af myndum
og góð þjónusta!

Vandaðu
til verks...
... verslaðu í
Vídeóhöllinni

Bandarísk gamanmynd frá 1988
um ævintýri afar ólíkra tvíbura
sem voru getnir með erfðatæknilegum aðferðum og hittast
fyrst þegar þeir eru 35 ára.
Leikstjóri er Ivan Reitman og
aðalhlutverk leika Arnold
Schwarzenegger, Danny De
Vito og Kelly Preston.
Þýðandi: Kristmann Eiðsson.
23.05 Martröð
(A Nightmare Come True)
Bandarísk sakamálamynd frá
1995 um hremmingar ungrar
konu sem sér fyrir sér í draumi
örlög móður sinnar en hún hafði
horfið nokkru áður. Leikstjóri
er Christopher Leitch og aðalhlutverk leika GeraldMcRaney,
Shelly Fabares og Katie Boyer.
Þýðandi: Anna Hinriksdóttir.
00.45 ÓL í Nagano
03.30 Útvarpsfréttir
03.35 Skjáleikur

SUNNUDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp
barnanna
10.00 ÓL í Nagano
12.45 Markaregn
13.50 Þorskurinn og þorstinn
(Torsken och törsten)
Sænsk heimildarmynd um
mengun í höfum og vötnum.
(Nordvision - SVT)
14.50 Períkles - prins af Tírus
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Milli vina (4:11)
19.00 Ólympíuhornið
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Sunnudagsleikhúsið
Blöðruveldið: Minning um
mann
21.00 Veisla í farangrinum
Edinborg
21.30 Friðlýst svæði og
náttúruminjar
21.50 ÓL í Nagano
22.30 Basl á bak við tjöldin
00.15 Markaregn

Horfur á fimmtudag:
Sunnan kaldi, slydda eða rigning
og fremur milt vestantil.
Horfur á föstudag:
Skúrir eða slydduél norðan og
vestantil og milt í veðri.
Á laugardag, sunnudag
og mánudag:
Hvöss SV átt og él sunnan og
vestantil, en skýjað með köflum
norðaustanlands og hiti nálægt
meðallagi.
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Bæjarins besta
ÓHÁÐ

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM
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20 ára afmælis Golfklúbbs Ísafjarðar minnst á fjölbreyttan hátt

Áhersla lögð á kynningu á
íþróttinni og fjölgun félaga

Þann 6. maí nk., verða liðin
tuttugu ár frá stofnun Golfklúbbs Ísafjarðar. Afmælisins
verður minnst á fjölbreyttan
hátt, m.a. með afmælismóti
sem helgað verður minningu
Einars Vals Kristjánssonar
sem lést á síðasta ári, en hann
var ein mesta driffjöður golfklúbbsins um árabil, með útgáfu afmælisrits og með öflugri kynningu á íþróttinni, svo
fátt eitt sé nefnt. Þá má geta
þess að nýverið festi klúbburinn kaup á einbýlishúsi, sem
er á hinu svokallaða snjóflóðahættusvæði í Hnífsdal,
og er stefnt að því að það
verði sett upp á svæði klúbbs-

ins í Tungudal í vor. Skipuð
hefur verið sérstök afmælisnefnd sem í eiga sæti þeir
Pétur Bjarnason, Ernir Ingason og Björn Helgason.
,,Afmælisnefndinni var
falið að móta tillögur til að
minnast afmælisins og þar
sem nefndin hefur ekki hist
formlega, er ekki tímabært að
greina frá því sem verður á
döfinni. Það sem nú þegar er
ákveðið að gera er að halda
veglegt afmælismót sem jafnframt verður minningarmót
um Einar Val Kristjánsson,
sem var einn helsti frumkvöðull og driffjöður klúbbsins um
árabil. Þá hefur verið ákveðið

að gefa út afmælisrit auk þess
sem við munum halda áfram
því starfi sem hófst á síðasta
ári þ.e. að kynna íþróttina og
afla nýrra félaga,” sagði Pétur
Bjarnason, formaður afmælisnefndarinnar í samtali við
blaðið.
Pétur kom til liðs við Golfklúbb Ísafjarðar árið 1984 en
þá snerti hann golfkylfur í
fyrsta skipti á ævinni. Hann
segir aðstöðuna hafa mikið
breyst til batnaðar frá þeim
tíma og nefnir í því sambandi
fyrsta völl félagsins í Hnífsdal. ,,Fyrsta árið spilaði ég á
sex holu velli í Hnífsdal, velli
sem var mjög frumstæður.

Hinn nýi leikskóli á Torfnesi á Ísafirði, sem vígður var fyrir rúmri viku, var formlega
tekinn í notkun á mánudag. Almenn ánægja er með alla framkvæmd við skólann sem
og aðbúnað. Yngsta kynslóðin, sem mætti í fyrsta sinn í nýja skólann kunni sér vart læti
og lék við hvern sinn fingur. Þau fengust til að taka sér smá hvíld ásamt fóstrunum svo
ljósmyndari blaðsins gæti fest þau á filmu.

Félagar í Golfklúbbi Ísafjarðar minnast þess í vor að 20 ár
eru liðin frá stofnun klúbbsins.
Fyrsta brautin þar var t.d. eins ingu á golfíþróttinni og félagaog frímerki í þúfnakarga og á söfnun og við teljum að það
annarri braut áttu menn hættu átak hafi tekist vel. Því muná að missa boltann niður í um við halda þessu starfi
svörðinn vegna þess hversu áfram. Við ætlum ekki að
jarðvegurinn var mjúkur. Árið stækka völlinn því 9 holu völleftir var völlurinn fluttur inn í ur sinnir fullkomlega því sem
Tungudal, þar sem við erum við þurfum.” Undanfarna tvo
enn í dag. Það hefur verið vetur hefur tíðin verið óvenjuunnið mikið uppbyggingar- góð fyrir golfspilara og má í
starf á svæðinu auk þess sem því sambandi nefna að í janúar
umhverfið hefur verið fegrað. á síðasta ári var haldið nýársNúverandi húsnæði klúbbsins mót á golfvellinum á Þingeyri
byggðum við strax fyrsta sum- og það sem af er þessum vetri,
arið, en stærð þess hefur háð hafa golfarar getað spilað í
okkur í gegnum árin. Nú hefur hverjum mánuði á Þingeyri.
orðið bót þar á því klúbburinn ,,Það getum við þakkað þeim
hefur keypt hús af snjóflóða- Birgi Valdimarssyni og Finni
hættusvæðinu í Hnífsdal og Magnússyni, sem hafa verið
verður það flutt inn íTungudal ötulir við að stunda íþróttina í
vetur. Þetta er mjög óvenjulegt
í vor.”
Pétur segir að klúbbfélagar en ánægjulegt,” sagði Pétur.
Í dag eru félagsmenn í
horfi ekki til stækkun vallarins
á afmælisárinu, heldur áfram- Golfklúbbi Ísafjarðar um
haldandi kynningu á íþróttinni áttatíu. Formaður klúbbsins er
og öflun nýrra félaga. ,,Síðasta Tryggvi Guðmundsson, hérsumar var helgað átaki í kynn- aðsdómslögmaður á Ísafirði.
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