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Sólpalla og skjól-
veggjaefni í úrvali

Ísafjarðarbær

B-listi og D-listi í
meirihlutasamstarf

Í gær náðist samkomulag
milli B-lista Framsóknar-
flokks og D-lista Sjálfstæðis-
flokks um myndun meirihluta
í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
á nýbyrjuðu kjörtímabili.

Ákveðið var að ráða Hall-
dór Halldórsson, fram-
kvæmdastjóra Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga, í stöðu
bæjarstjóra. Í þreifingum og
samningaviðræðum listanna
þriggja í Ísafjarðarbæ síðustu
tíu dagana virðist sem helst
hafi brotið á því hver skyldi

verða bæjarstjóri og á hús-
næðismálum Grunnskólans á
Ísafirði, en þeim ásteytingar-
steinum hefur nú verið rutt úr
vegi í meirihlutasamningi list-
anna tveggja.

Samkomulag varð um að
forseti bæjarstjórnar fyrsta og
þriðja ár kjörtímabilsins komi
af D-lista en annað og fjórða
árið af B-lista. Einnig að for-
maður bæjarráðs fyrsta og
þriðja árið komi af B-lista en
annað og fjórða árið af D-
lista.

„Ég myndi sjá mikið eftir
Matthíasi Bjarnasyni úr liðs-
sveit okkar sjálfstæðismanna
hér fyrir vestan, en að öðru
leyti sé ég ekki ástæðu til að
tjá mig um þetta framboð, ef
þetta er rétt, sem ég hef ekki
haft aðstöðu til að sannreyna“,
var það eina sem Einar K.
Guðfinnsson alþingismaður
hafði að segja í gær um
fyrirhugað framboð Sverris
Hermannssonar í næstu al-
þingiskosningum í Vestfjarða-
kjördæmi, en gefið hefur verið
út að þar muni Matthías skipa
heiðurssætið, ef Sverrir fer
fram.

Ýmsir þjóðkunnir menn eru
nefndir til sögunnar sem
stuðningsmenn Sverris í fram-
boðshugleiðingum hans, bæði
á Vestfjörðum og á landsvísu.
Þeirra á meðal er Pétur Bjarna-
son, forstöðumaður Skóla-
skrifstofu Vestfjarða og fyrr-
um fræðslustjóri og fyrrum
varaþingmaður Framsóknar.

„Sverrir hefur ekki talað við
mig og ég hef ekkert heyrt frá
honum. Við Sverrir Her-
mannsson höfum ekki átt tal

saman frá því árið 1987 og þá
út af fræðslustjóramálum,
þegar hann var menntamála-
ráðherra. Og varðandi þetta
framboð hans eða stuðning
við það hefur enginn rætt við
mig. Það vill reyndar svo til
að það birtist grein eftir mig í
Morgunblaðinu í síðustu viku
um kvótamál, en þau skrif eru
ekki í neinum tengslum við
þetta mál.

Það vita allir að áhugamál
mitt er réttlæti í kvótamálum.
Það er í rauninni ekkert hægt
að hafa eftir mér um framboð
Sverris vegna þess að ég veit
ekkert um hvað það snýst í
raun og veru. Vissulega er ég
félagsmaður í Samtökum um
þjóðareign og það hefur verið
rætt um að það gætu orðið
framboðsmál upp úr þeim
félagsskap. Ég útiloka ekkert
á þeim vettvangi. En það hefði
verið eðlilegra að þau samtök
stæðu að framboði og ein-
staklingar kæmu til liðs við
þau heldur en öfugt. Annað
hef ég ekki að segja um þetta
mál á þessu stigi“, sagði Pétur
Bjarnason.

Framboðsmál Sverris

Enginn rætt við mig
- segir Pétur Bjarnason, fræðslustjóri



2 MIÐVIKUDAGUR 3. JÚNÍ 1998

Útgefandi:
H-prent ehf.

Sólgötu 9,

400 Ísafjörður

% 456 4560

o 456 4564

Netfang prentsmiðju:
hprent@snerpa.is

Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:

Sigurjón J.  Sigurðsson

Netfang  ritstjórnar:
bb@snerpa.is

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.

Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er

óheimil nema heimilda sé getið.

Ísafjarðarbær

Skutull 75 ára
Ísafjarðarbær

Skemmtiferðaskip
Ísafjarðarbær

Þrymur í Reykjavík

Heiðar Birnir Torleifs knattspyrnuþjálfari skrifar

Grasið er grænna
  hinum megin!

Það er oft sagt að þegar
maður er ungur, telji maður
sig geta breytt heiminum til
hins betra og er þessu oft
meira slegið fram í  gríni en
alvöru. Engu að síður tel ég
að í þessu reynist allnokkur
sannleikur.

Ég hef starfað sem knatt-
spyrnuþjálfari hjá Boltafélagi
Ísafjarðar síðustu tvö árin og
hef reynt að breyta hugsunar-
hættinum hér í bænum hvað
varðar fótboltann og reynt að
láta gott af mér leiða í þeim
efnum því eins og allir vita
hefur fótboltinn ekki verið upp
á marga fiska hér á Ísafirði
allt frá dögum Woodbynes lá-
varðar. Ég hef fórnað ýmsu
fyrir þetta eins og  allir vita
sem til mín þekkja. Ég ætla
þó ekki að tíunda það hér enda
efni í heila bók.

Engu að síður var mér sagt
upp störfum hjá B.Í. fyrir
tveimur vikum og svörin við
uppsögninni voru heldur fá.
Kristján Pálsson, formaður
félagsins hringdi í mig í mjög
glaðlegum tón eitt kvöldið og
tjáði mér að hann og Zeljko
Sankovic yfirþjálfari, hefðu
náð niðurstöðu um sumar-
þjálfun hjá félaginu. Hún væri
sú að þeir gætu ekki boðið
mér neinn flokk. Daginn eftir,
á mínum síðasta starfsdegi hjá
B.Í. kemur Zeljko til mín fyrir
utan íþróttahúsið og spyr mig
um hvað sé í gangi, hann hafði
átt fund með Kristjáni kvöldið
áður og þá hefði hann tjáð sér
að ég gæti ekki starfað lengur
fyrir félagið.

Í stuttu máli, þá átti Zeljko
engan þátt í þessari uppsögn
enda var hann mjög reiður út
í Kristján. Þetta er ekki í fyrsta
skipti sem Kristján lýgur svo
hann geti haldið sínu ,,sólói”
áfram. Fyrr í vetur niðurlægði
hann mig fyrir framan heilan
flokk og sagði ég þá upp á
stundinni. Á fundi með for-
eldrum sagðist hann hafa beð-
ið mig afsökunar en ég hef
ekki heyrt þá afsökunarbeiðni.
Ég bað hann hins vegar afsök-

unar að beiðni Hermanns
Óskarssonar gjaldkera félags-
ins og var það gert til að við
gætum haldið samstarfinu
áfram. Það hefði ég betur látið
ógert.

En aftur að uppsögninni. Á
síðustu æfingunni kemur
Kristján ásamt Elfu Jóhanns-
dóttur, meðstjórnanda í B.Í.
og er æfingunni lýkur spyr ég
þau um ástæður uppsagnar-
innar. Tjáðu þau mér að þau
gætu nú ekki mikið sagt um
hana. Mér kom það greinilega
ekki við út af hverju ég var
rekinn. Er ég reyndi að ganga
á þau með spurningum, sagði
Kristján mér að einhverjir
foreldrar drengja í 5. og 6.
flokki hefðu verið að kvarta
undan mér, en hann vildi ekki
tjá mér hverjir þeir væru eða
um hvað kvörtunarefnið sner-
ist. Þannig höfum við þurft að
starfa, ég og Zeljko. Önnur
ástæða fyrir uppsögninni var
sú að þau í stjórninni höfðu
ekki verið ánægð með sam-
starfið við mig seinni hluta
vetrar, sérstaklega í sambandi
við mót sem félagið hélt í
vetur. Þeim fannst það vera
mín ábyrgð að bjarga dómur-
um og liðsstjórum fyrir liðin
okkar sem er gott og blessað.
Ég átti að hringja úr mínum
eigin síma og þá væntanlega
að borga símtölin sjálfur, sem
ég tók vitanlega ekki í mál.
Þá kom Elfa með þær upplýs-
ingar að sími væri kominn
upp í vallarhúsinu en ég var
ekki látinn vita af því fyrir
mótið.

Þriðja ástæðan sem ég fékk
að heyra er sú fyndnasta.
Stjórn félagsins fannst ég hafa
starfað of lengi fyrir félagið
og að það hefði verið kominn
tími til að endurnýja. Einnig
sagði Kristján að það hefði
ekki verið nægjanlegt traust
milli mín og stjórnarinnar.
Honum fannst það greinilega
ekkert sérstakt að ég starfaði
frá október síðastliðnum og
þar til ég sagði upp í byrjun
febrúar fyrir 30 þúsund krón-

ur, samningslaus með tólf
flokka. Ef það er ekki traust
þá veit ég ekki hvað traust er.
Var mér þá lofað samningi ef
ég vildi vera svo góður að
byrja aftur og var mér lofað
að launin yrðu hækkuð.

Reyndar kom samningur-
inn ekki fyrr en í endaðan
mars og fékk ég aldrei afrit af
honum. Þannig eru vinnu-
brögð Kristjáns Pálssonar og
stjórnar Boltafélags Ísafjarð-
ar.

Samhliða þjálfuninni hef ég
starfað að forvarnarmálum og
m.a. haldið tvenna tónleika
með sömu yfirskriftinni ,,Upp
með íþróttir, niður með vímu-
efni”. Fyrir síðari tónleikana
fór ég í nokkra grunnskóla í
nágrenninu og hélt þar smá
erindi um vímuefni. Allt var
þetta gert í sjálfboðavinnu og
var nafni B.Í haldið hátt á lofti
á þessum stöðum. Þá samdi
ég vímuvarnarstefnu sem ég
tengdi stefnu félagsins og var
forvarnarfulltrúi S.Á.Á. það
ánægður að hann sagði að
þetta væri í fyrsta skipti sem
íþróttafélag semdi sína eigin
stefnu í þessum efnum án
nokkurrar áskorunar. Eins og
allir sjá, þá átti félagið engan
þátt í þessu, þetta var mitt
frumkvæði. Þegar ég spurði
Kristján formann um það
hvort félagið ætlaði ekki að
semja vímuvarnarstefnu og
tjáði honum um leið að ég
hefði gert drög að slíkri stefnu,
sagði hann: ,,Ja, ekki nema
það sem þið þjálfararnir segið
á æfingum.” Áttaði ég mig þá
fljótt á því að hann hafði ekki
hugmynd um hvað ég var að
tala, hann sem er formaður
íþróttafélags.

Reyndar er hann ekki sá
eini í stjórn félagsins sem mál
alls ekki koma nálægt íþrótt-
um eða öðru slíku þótt hann
sé í fyrsta sæti á þeim lista. Er
ég sagði upp í vetur fullyrði
ég að hinir stjórnarmennirnir
stæðu með mér þegar ég sagði
að Kristján ætti ekki að koma
nálægt íþróttum. Hermann

Óskarsson var ekki ánægður
með þetta þvaður í mér og
tjáði mér að Kristján hefði
verið minn helsti stuðnings-
maður innan stjórnarinnar og
að hann (Hermann) hefði efast
um mig miklu meira en Krist-
ján. (Ég sem hélt að þegar
einhver efaðist um tilvonandi
starfsmann að þá yrði hann
ekki ráðinn). Ég get dregið
fram miklu fleiri staðreyndir
en nenni þvi hreinlega ekki
því ég held að fólk skilji alveg
hvað ég á við.

Eftir að ég sagði upp störf-
um spurði ég mig margra
spurninga m.a. hvort ég hefði
skilið uppsögnina eða lamið
einhvern eða eitthvað þvíum-
líkt, en fékk engin svör. Ég
hélt að félög reyndu eftir bestu
getu að halda í menntaða
þjálfara sína því þegar ég
síðast vissi var það stefna
Knattspyrnusambandsins að
öll félög ættu að hafa mennt-
aða þjálfara fyrir alla flokka.
Reyndar er það svo að Björn
Helgason, íþróttafulltrúi Ísa-
fjarðarbæjar, sem var ekki
mjög ánægður með grein
mína í vetur í BB um aðstöðu-
leysi knattspyrnumanna hér í
bæ, hefur líklega átt þátt í
þessu öllu, því eins og flestir
vita eru þeir Björn og Kristján
mágar og þar sem sá síðar-
nefndi hefur ekki hugmynd
um út á hvað fótbolti gengur.
Eða ef til vill Leifur Halldórs-
son baðvörður í íþróttahúsinu,
sem hótaði mér í vetur að ef
ég þyrfti að anda í húsinu ætti
ég að spyrja hann um leyfi til
þess.

Síðan er það spurning um
mann eins og Guðjón Þor-
steinsson, framkvæmdastjóra
KFÍ, hvort hann hafi átt ein-
hvern þátt í þessu. Allavega
fullyrti einn frambjóðenda í
kosningunum um daginn við
mig að hann ynni að því að
koma mér í burtu og þar með
fótboltanum. Þetta er maður
sem er alltaf að tala um að
íþróttafélögin á Ísafirði eigi
að sameinast. Kannski muna

Sjómannadagurinn
Leiðari

Undanfarið hafa trillu -
karlar á norðanverðum
Vestfjörðum búið við
veðurblíðu og þvílíkt
mokfiskerí, að hverfa þarf langt aftur í tíma til jöfnunar.

Líkt og til staðfestingar á fiskigengdinni, sem
sjómenn hafa haldið fram árum saman að væri mun
meiri en fiskifræðingar hafa viljað vera láta, hafa
stjórnvöld nú að fenginni blessun Hafró rýmkað
veiðiheimildir á næsta fiskveiðiári.

Undir öllum eðlilegum kringumstæðum ættu að
vera sjö sólir á lofti yfir sjávarplássum þar sem sjór er
svartur af fiski úti fyrir ströndum. En ætli svo sé þegar
sjómannadagurinn, hátíðisdagur íslenskra sjómanna,
rennur upp næstkomandi sunnudag?

Gefum einum frambjóðendanna fyrir bæjarstjórnar-
kosningarnar í Ísafjarðarbæ orðið:

,,Afnám kvótakerfisins er óumflýjanlegt ef gera á
einstaklingum fært að nýta sér nálægðina við fiskimiðin
sér til lífsviðurværis og ljóst er að uppbygging byggðar
á svæðinu verður nánast óframkvæmanleg ef þeir
hátekjumöguleikar sem sjávarútvegur getur boðið upp
á fái ekki að njóta sín innan svæðisins.”

Annar frambjóðandi hafði þetta að segja: ,,Tap af
reglulegri starfsemi er nú ekki lengur neitt tiltölumál,
því er reddað með sölu eigna, sameiningu og
hagræðingu í rekstri. Þvílíkir reiknifimleikar. En hvað
er verið að selja og hverjir eru þeir sem kaupa.  Er
einhver sem veit það? Það skyldi þó ekki vera auðlind
þjóðarinnar sem verið er að pranga með. Mér virðist
að í vaxandi mæli, mælist eigið fé minnsta kosti
sjávarútvegsfyrirtækja í óveiddum fiski út í sjó,
AUÐLIND ÞJÓÐARINNAR.”

Það er ekki tilviljun að um leið og sjávarútvegs-
ráðherra birti ákvörðun sína um auknar veiðiheimildir
hækkuðu hlutabréf stærstu sjávarútvegsfyrirtækja
landsins umtalsvert. Út á hvað? Nákvæmlega það sem
frambjóðandinn sagði. Aukna heimild þessara
fyrirtækja í óveiddum fiski á miðunum úti fyrir
ströndum Íslands, sem stjórnvöld hafa ákveðið að
færa þeim til viðbótar fyrri gjöfum. Þannig útdeilir
ríkisvaldið AUÐLIND ÞJÓÐARINNAR, sem frambjóð-
andinn talaði um, til hinna útvöldu.

Er ekki kominn tími til að sjómenn sem og aðrir
þegnar þessa lands rísi upp gegn lénsveldinu sem nú
er hart gengið fram í að festa í sessi á Íslandi í skjóli
kvótakerfisins?

Bæjarins besta sendir sjómönnum og fjölskyldum
þeirra hátíðarkveðjur í tilefni dagsins.

s.h.

Skutull, málgagn jafnaðarmanna í Vestfjarðakjördæmi
verður 75 ára 13. júlí nk, en þann dag árið 1923 kom fyrsta
tölublaðið út. Venja er að Skutull komi út fyrir sjómannadag
en nú verður brugðið út af þeirri venju og gefið út blað í
tilefni þessara merku tímamóta í byrjun júlí. Núverandi
ritstjóri blaðsins er Gísli Hjartarson en fyrsti ritstjóri þess
var sr. Guðmundur Guðmundsson frá Gufudal.

Samkvæmt upplýsingum frá Ísafjarðarhöfn eru sex
skemmtiferðaskip væntanleg til Ísafjarðar í sumar. Það
fyrsta, Victoria leggst að bryggju kl. 14 á morgun. Saga
Rose kemur 23. júlí, World Renaissance kemur 26. júlí,
Funchal kemur 4. ágúst, M/S Princess Danae kemur 6.
ágúst og Europe kemur 15. ágúst. Þá mun Queen Elizabeth
vera væntanleg á Ísafjarðardjúp 24. júlí.

Þrymur ehf., vélsmiðja á Ísafirði og Vélasalan ehf., í
Reykjavík hafa sameinast um stofnun fullkomins þjónustu-
og viðgerðarverkstæðis í Reykjavík. Hið nýja fyrirtæki
ber nafnið Vélasalan - verkstæði ehf., og er til húsa að
Bygggörðum 14 á Seltjarnarnesi. Framkvæmdastjóri
fyrirtækisins er Baldur Jónasson, bróðir þeirra Valgeirs og
Péturs hjá Þrym og sonur Jónasar Péturssonar.
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Íþróttamiðstöðin Árbær
Bolungarvík, sími 456 7381

Opnunartímar sundlaugar og íþrótta-
salar verður sem hér segir frá 1. júní
Opnunartímar sundlaugar og íþrótta-
salar verður sem hér segir frá 1. júní
Mánudagar kl. 08:00 - 11:00 og kl. 13:00 - 20:45
Þriðjudagar kl. 13:00 - 20:45
Miðvikudagar kl. 08:00 - 11:00 og kl. 13:00 - 20:45
Fimmtudagar kl. 13:00 - 20:45
Föstudagar kl. 13:00 - 20:45
Laugardagar kl. 10:00 - 17:45
Sunnudagar kl. 10:00 - 18:45

Ath! Flautað er
upp úr sundlaug

15 mín. eftir
auglýstan

lokunartíma

Ath! Íþróttasalur er opinn virka daga til kl. 22:00.
Á föstudögum kl. 13:00-18:00 er heimilt að vera
með sundlaugarleikföng. Þreksalurinn er opinn

á opnunartíma sundlaugar.

Fimmtudagar kl. 17:00-20:45  Konur
Föstudagar kl. 17:00-20:45  Karlar
Laugardagar kl. 13:00-15:30  Konur
Laugardagar kl. 15:30-17:45  Karlar

Saunabað
Ljósalampar
Leigutími er sá sami og

opnunartími sundlaugar

Á sunnudögum verður sundlaugin sérstaklega
upphituð fyrir ungabörn og ,,kulsækið fólk"

ÚTBOÐ

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
innréttingu kennsluhúsnæðis fyrir
heimilisfræðslu og myndmennt að
Skólagötu 10. Í verkinu felst m.a.
múrbrot, lagnavinna, innréttingar,
dúkalögn, málun og fleira.
Útboðsgögn eru seld hjá tæknideild
frá og með þriðjudeginum 9. júní nk.
og kosta kr. 2.000.-
Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 16.
júní 1998.

Tæknideild.

ÍSAFJARÐARBÆR

Sumarvinna
Ertu strákur á aldrinum 13-16 ára sem

langar að gera eitthvað skemmtilegt og
spennandi í sumar?

Ef svo er hafðu þá samband við Hrefnu
eða Helgu á Svæðisskrifstofu málefna fatl-
aðra og kynntu þér málið nánar.

Við erum að Mjallargötu 1, Ísafirði og
síminn er 456 5224.

einhverjir eftir því að í næsta
tölublaði BB eftir að grein
mín birtist, skrifaði Guðjón
grein þar sem hann reyndi að
gera eins lítið úr mínum skrif-
um og hægt var. Þó svo að ég
hafi ekki minnst einu orði á
körfuboltann, aðeins talað um
það sem mér fyndist að betur
mætti fara í sambandi við
fótboltann. Einnig hefur Guð-
jón fullyrt að ég sé alltaf að
tala um að það sé svo mikið
fyllerí hjá leikmönnum KFÍ.
Mér vitanlega hef ég ekki
minnst einu orði á það.

Eftir að hafa velt þessu öllu
saman fyrir mér þá hef ég
komist að þeirri niðurstöðu
að það sé ekki til ein ástæða
til að stunda knattspyrnu á
Ísafirði enda sagði annar af
tveimur samstarfsmönnum
mínum síðasta sumar við mig
að hann kæmi aldrei aftur til
að þjálfa fótbolta á Ísafirði,
ekki einu sinni þótt honum
yrðu boðnar milljón krónur
fyrir.

Sem betur fer er til fólk sem
metur verk mín. Ég heyrði það
í vetur að það ætti að halda
fólki eins og mér í bænum,
fólki sem ynni að því hörðum
höndum að ná einhverri upp-
byggingu, en sú meðferð sem
ég hef fengið er ekki góð til
þess. Því segi ég við allt ungt
fólk sem hefur metnað: Kom-

ið ykkur eins fljótt frá Ísafirði
og þið getið, því hér eru út-
valdir jólasveinar greinilega
æviráðnir og hafa það eitt að
markmiði að gera helst ekki
neitt. Fótboltasvæðið er gott
dæmi um það. Á því var byrjað
árið 1962 og það er enn ekki
fullklárað.

Ég vil taka það fram að
ágreiningur minn við Bolta-
félag Ísafjarðar á ekkert skylt
við Zeljko Sankovic. Hann er
einhver besta manneskja sem
ég hef kynnst á ævi minni og
það er mjög sorglegt að maður
í slíkum sérflokki skuli vera
að vinna fyrir stjórn sem hefur
ekki hundsvit á því út á hvað
fótbolti og íþróttir almennt
ganga út á. Til að mynda bað
hann Kristján Pálsson um
möppur fyrir krakkana hjá B.Í.
í október en þegar mér var
sagt upp hafði hann ekki einu
sinni fengið nafnalista yfir
liðið.

Ég vona að skrif mín verði
til þess að fólk í þessum bæ
fari að hugsa hvort ekki sé
rétt að hugsa sér til hreyfings.
Allavega ætla ég að fullyrða
að grasið er miklu grænna
annars staðar og þarf ekki
mikið til. Þetta með Björn,
Leif og Guðjón eru ekki full-
yrðingar en þeir mega engu
að síður taka þetta allt til sín.

Heiðar Birnir Torleifs.

Þórunn Gestsdóttir skrifar um

Atvinnuvegasýningu Vestfjarða 1998

Í verkum og orðum
felst framtíðarsýnin
Fyrr en varir rennur upp sú

stund að Atvinnuvegasýning
Vestfjarða 1998 verður opnuð
í íþróttahúsinu á Torfnesi,
Ísafirði. Með þessari sýningu
13. og 14. júní nk. er gestum
og þátttakendum veitt innsýn
í vestfirskt atvinnulíf, skoða
það í hnotskurn. Það er kapps-
mál þeirra er að sýningunni
standa að hún gefi rétta heild-
armynd af atvinnulífinu, veru-
leika og vaxtarmöguleikum.

Víst er að þátttakan verður
góð og fjölbreytnin í fyrir-
rúmi.

Á um tvö hundruð fermetra
svæði munu um áttatíu fyrir-
tæki, trygginga - sjávarútvegs-
samgöngu- og tölvufyrirtæki,
mjólkursamlag,  vélsmiðjur,
ferðamálasamtök, verslanir
og fjölmiðlar o.fl. kynna sína
starfsemi. Við fáum til liðs
við okkur handverksfólk er
bæði mun sýna sinn varning á
sýningunni og vinnubrögð í
Verksmiðjunni, sem verður í
Framhaldsskóla Vestfjarða.
Við bjóðum upp á aðstöðu til
fyrirlestrahalds einnig í hús-
næði skólans og þar verða flutt
erindi um hafið, jarðfræði og

Þórunn Gestsdóttir.

gróðurfar Vestfjarða og jafnvel
haldið stutt ,,námskeið” um
markaðsmál.

Við fáum  listamenn á svið-
ið í íþróttahúsinu með tónlist-
ar- og söngatriði, ásamt tísku-
sýningu.

Utanhúss á svæði á milli
íþróttahússins og skólans er
fyrirhugað að setja upp úti-
markað, sérstök borð fyrir
markaðinn eru í smíðum.
Þetta er ramminn sem At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
býður þátttakendum á at-
vinnuvegasýningunni.

Framlag fyrirtækjanna,
handverksmanna, listamanna,
sölumanna á útimarkaði og

fyrirlesara  verður forvitnilegt
og er það aðdráttarafl sem
draga mun væntanlega gesti
að sýningunni. Þátttakendur
munu sýna bjartsýnina, upp-
bygginguna og kraftinn sem
býr í vestfirsku atvinnu- og
mannlífi. Það er vonandi öll-
um íbúum Vestfjarða  tilhlökk-

unarefni að upplifa vest-
firskan veruleika og framtíð-
arsýn er birtast mun í verk-
um og orðum manna á
Atvinnuvegasýningu Vest-
fjarða 1998.

Þórunn Gestsdóttir,
verkefnisstjóriAtvinnu-

vegasýningar Vestfjarða.
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Stúdentar sem útskrifuðust frá Framhaldsskóla Vestfjarða á laugardag.

Þessar sex fallegu konur voru útskrifaðar frá Framhaldsskóla Vestfjarða undir heitinu
,,eldri nýstúdentar". F.v. Svanlaug Guðnadóttir, Pálína Elíasdóttir, Bára Lind Hafsteinsdóttir,
Salóme Halldórsdóttir, Kristrún Erlingsdóttir og Sigríður Jóhannsdóttir.

Sigríður Jóhannsdóttir ,,Dux scholae" flutti ávarp við útskriftarathöfnina.

Og Rúnar Helgi Vignisson færði skólameistara gjöf frá 20 ára stúdentum.
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir færði skólameistara Birni Teitssyni, peningagjöf frá tíu ára
stúdentum sem ætluð er til tölvukaupa.

Skólaslit Framhalds-

skóla Vestfjarða

Tuttugu stúd-
entar braut-

skráðir
Tuttugu stúdentar, fjórtán

stúlkur og sex piltar, voru
brautskráðir frá Framhalds-
skóla Vestfjarða við hátíðlega
athöfn í Ísafjarðarkirkju á
laugardag. Viðstaddir athöfn-
ina voru auk stúdentsefnanna,
ættingja þeirra og starfsliðs
skólans, nokkrir hópar eldri
stúdenta frá skólanum m.a.
hópar tíu og tuttugu ára stúd-
enta.

Af mála- og samfélagsbraut
voru tíu stúdentar brautskráðir
og af þeim fékk Jófríður Ósk
Hilmarsdóttir hæsta meðal-
einkunn, 7,8. Næst henni kom
Erna Magnúsdóttir með 7,7.
Af hefðbundinni náttúru-
fræðibraut komu fimm stúd-
entsefni og af þeim fékk
Magni Guðmundsson hæstu
meðal einkunn eða 7,3. Þá
luku fjórir nemendur stúdents-
prófi af náttúrufræðibraut -
heilsusviði, en þeir nemendur
höfðu áður lokið sjúkraliða-
prófi. Af þeim fékk Sigríður
Ragna Jóhannsdóttir hæstu
meðal einkunn eða 8,4, og
var það hæsta einkunin sem
gefin var frá skólanum að
þessu sinni. Sigríður Ragna
er því ,,Dux schoale" skólans
í ár.

Tveir nemendur luku 2ja
ára verslunarprófi á viðskipta-
braut og hlaut Iðunn Eiríks-
dóttir hæstu meðal einkunn,
eða vegið meðaltal 8,7. Fimm
nemendur luku prófi á 2. stigi
vélstjórnarnáms, þar af luku
tveir náminu um áramót en
fengu skírteinin sín á laugar-
dag. Hæstu meðal einkunn
fékk Jón Atli Magnússon, 7,6.
Tveir iðnnemar brautskráðust
með skólapróf í húsasmíði og

einn nemandi brautskráðist
með skólapróf í vélsmíði. Þar
fékk Ragnar I. Kristjánsson
hæsta meðal einkunn, 9,1,
sem er hæsta meðal einkunin
við skólann í ár og einhver
hæsta einkunn sem gefin hefur
verið á iðnprófi.

Dagskráin í Ísafjarðarkirkju
hófst með því að Jóna Lára
Sveinbjörnsdóttir söng tvö
lög. Þá flutti skólameistari,
Björn Teitsson ræðu, Rúnar
Helgi Vignisson flutti ávarp
fyrir hönd 20 ára stúdenta og
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir
flutti ávarp fyrir hönd tíu ára
stúdenta. Þá fór fram afhend-
ing prófskírteina og afhending
verðlauna og ,,Dux scholae"
flutti ávarp. Dagskráinni lauk
síðan með því að Kvennasex-
tett nýstúdenta söng tvö ís-
lensk þjóðlög.

Í ræðu sinni sagði skóla-
meistari meðal annars: ,,Ég
ætla að byrja á því að fara
með örstutta lýsingu á ykkur.
Fyrst eru það góðu fréttirnar.
Þið eruð ung, falleg, og
líkamlega hraust og eigið létt
með að læra. Hins vegar
skortir ykkur enn þekkingu
en þó einkum reynslu og þegar
þið öðlist hana fáið þið, ef vel
tekst til, víðsýni og umburðar-
lyndi í kaupbæti. Ég vona að
sem flest úr ykkar hópi afli
sér frekari menntunar. Þegar
þar að kemur eigið þið svo að
koma heim aftur og nota
fengna þekkingu og reynslu
til að standa með ýmsum hætti
fyrir umbótum í samfélaginu.
Þá spyrjið þið e.t.v. hverju eigi
að breyta, hvað eigi að bæta,
en slíku er ekki auðvelt að
svara fyrirfram. Ég vil samt

leggja fram hugmyndir.
Við Íslendingar lifum í sam-

félagi sem við teljum oft sjálf
að sé meðal þeirra fullkomn-
ustu og best reknu í heimin-
um. Við skulum þó forðast að
vera of sjálfumglöð. Nú í
aprílmánuði átti ég kost á því
að taka þátt í ferð til Japans. Í
ljós kom að margt er öðruvísi
þar en hjá okkur. Athygli vek-
ur hið afburðagóða sam-
göngukerfi, og sú stundvísi
sem þar ríkir - lestir koma
alltaf og fara á réttri mínútu.
Glæpir eru fáir og lögreglan,
sem er óvopnuð og lítið
áberandi, nýtur trausts al-
mennings. Í skólanum virðist
almennt vera betri agi og meiri
regla heldur en hjá okkur, enda
þótt oft séu um 35 nemendur
í bekk. Þá munu unglingar
um 14-15 ára aldur þar vera
um tveimur árum á undan ís-
lenskum jafnöldrum sínum í
stærðfræði.

Japanska samfélagið hefur
líka galla, en ég ræði þá ekki
hér, það sem máli skiptir er
hvað gott við getum lært af
því."

Síðan sagði skólameistari:
,,Ég endurtek það hlutverk
ykkar að standa fyrir umbót-
um í framtíðinni. Hafið það
vel hugfast að þið eigið að
vera í framvarðarsveit ís-
lensku þjóðarinnar á 21. öld-
inni," sagði Björn Teitsson,
skólameistari FVÍ.
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Komið, sjáið, sannfærist
og reynsluakið hinum

frábæru Peugeot
bifreiðum

Verið velkomin!

Lánatrygginga-
sjóður kvenna
auglýsir eftir
umsóknum

Meginmarkmið Lánatryggingasjóðs kvenna
er að styðja við konur til nýsköpunar í atvinnu-
lífi með því að veita ábyrgðir á allt að helm-
ing lána sem þær taka hjá lánastofnun til að
fjármagna tiltekið verkefni. Ábyrgðin er veitt
á grundvelli mats á arðsemi viðskiptahug-
myndarinnar.

Lánatryggingasjóður kvenna er tilrauna-
verkefni til þriggja ára. Að verkefninu standa
félagsmálaráðuneytið, iðnaðarráðuneytið og
Reykjavíkurborg.

Skilyrði fyrir ábyrgðarveitingu eru m.a. eftir-
farandi:

* að verkefnið sé í eigu kvenna og stjórnað
af konum.

* að ábyrgð sé verkefnatengd þ.e. ábyrgðir
eru veittar vegna ákveðinna nýsköpunarverk-
efna, en ekki eru veittar ábyrgðir vegna t.d.
rekstrarlána til starfandi fyrirtækja.

* að verkefni séu á byrjunarstigi.
* að minnsta lán sé 1,0 m.kr. og minnsta

lántrygging sé 0,5 m.kr.
Nánari upplýsingar eru veittar í félagsmála-

ráðuneytinu og á skrifstofu Byggðastofnunar.
Umsóknarfrestur um lánatryggingu er til

15. júní nk., og ber að skila umsóknum til
félagsmálaráðuneytis eða skrifstofu Byggða-
stofnunar í Reykjavík.

Lánatryggingasjóður kvenna, Byggða-
stofnun, Kristján Þór Guðfinnsson, Engja-
teigur 3, 105 Reykjavík, sími 560 5400,

bréfasími 560 5499.
Lánatryggingasjóður kvenna, Félags-

málaráðuneyti, Ingibjörg Broddadóttir,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu, 150 Reykja-

vík, sími 560 9100, bréfasími 552 4804.

Verslunarhúsnæði
Traust þjónustufyrirtæki óskar eftir að taka

á leigu sem fyrst, um 100 fermetra verslunar-
húsnæði á jarðhæð á miðbæjarsvæði Ísa-
fjarðarkaupstaðar.

Tilboð með upplýsingum um staðsetningu
og leigukjör sendist afgreiðslu blaðsins merkt
,,Miðbær" fyrir 10. júní nk.

Náttúrugripasafn
Bolungarvíkur

Safnið er opið alla daga frá kl. 14:00-
18:00 og eftir samkomulagi fyrir hópa að
Vitastíg 3 í Bolungarvík. Sími 456 7005.

Villidýr
sem þú
ræður við!

Villidýr
sem þú
ræður við!

Sýnum meðal annars Peugeot
Boxer, Peugeot Partner og

Dodge Ram á bílasýningu hjá
Bílatanga, Suðurgötu 9

á Ísafirði
Laugardag og sunnudag frá kl. 13:00 - 17:00

ÍSAFIRÐI

Komið, sjáið, sannfærist
og reynsluakið hinum

frábæru Peugeot
bifreiðum

Verið velkomin!
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Ásgeir Guðbjartsson ásamt eiginkonu sinni Sigríði Brynjólfsdóttur.

Ásgeir Guðbjartsson á 50 ára skipstjórnarafmæli á þessu ári

Maðurinn sem skilur
hvernig fiskar hugsa

Geiri Bjartar á Ísafirði, öðru nafni Geiri á
Guggunni (Ásgeir Guðbjartur Guðbjartsson

skv. kirkjubókum) á tvö stórafmæli á þessu ári.
Annars vegar er hann sjötugur í næsta mánuði
og hins vegar á hann fimmtíu ára skipstjórnar-

afmæli í haust.
Ásgeir Guðbjartsson er einhver magnaðasta

aflakló landsins og vafinn helgiblæ þjóðsög-
unnar fyrir löngu. Hann hefur jafnvel verið

orðaður við galdra og má víst þakka fyrir að
hafa ekki verið samtíðarmaður og sóknarbarn

Jóns þumlungs Magnússonar prests hér á Eyri í
Skutulsfirði, sem lét brenna Kirkjubólsfeðga

fyrir galdur á sínum tíma.
Ekki mun þó Geiri Bjartar sannur að göldr-

um, öðrum en þeim að skynja og skilja öðrum
mönnum betur göngur fiska og allt hátterni

þeirra.
Túngatan á Ísafirði liggur

með efri mörkum Eyrartúns í
Skutulsfirði. Í húsinu númer
níu, rétt í hinum forna túnfæti
séra Jóns þumlungs, búa þau
Ásgeir skipstjóri og Sigríður
Brynjólfsdóttir (Sirrí) kona
hans og hafa senn bollokað

þar féritigi árin, eins og það
hefur verið orðað, og hugsa
sér ekki til hreyfings.

Þegar undirritaður heim-
sækir þau hjón morgun einn
bjartan og fagran um hvíta-
sunnu á því herrans ári 1998
er Geiri úti í garði en kemur

inn til að ræða við gestinn.
Ekki er sjóarinn gamalreyndi
þó að ráði moldugur á hönd-
um, enda lítt gefinn fyrir að
reyta arfa eða hokra að blóm-
um. Minnisstæð eru þau orð
konu hans fyrir mörgum árum,
að óneitanlega vildi bóndinn
heldur vera á grálúðu níutíu
mílur úti en krjúpa að garð-
verkum – „hann er svo merki-
lega lítið gefinn fyrir mold-
ina“. Það læðist að undirrit-
uðum, að hefði Geiri Bjartar
gert arfatínslu að ævistarfi en
ekki fiskveiðar, þá hefði hann
samt krafsað upp meiri arfa
en allir aðrir og skilið og
skynjað betur eðlisfar þeirrar
plöntu en aðrir menn.

�Þú værir löngu
dauður...�

Ekki synjar Ásgeir þó fyrir
að hann taki einstöku sinnum
til hendinni á þeim vettvangi.
„Annars hafa barnabörnin
okkar verið að taka garðinn
alveg í gegn núna. Reyndar á

ég ekki gott með slík verk
eins og nú standa sakir, því að
ég sleit liðbönd þegar ég var
að leika mér á skíðum í vetur.
Eitthvað verður maður að gera
og fá útrás í einhverju. Ég
þeyttist upp í loftið og kom
niður á öxlina“, segir Ásgeir
og hlær.

Annars hefur Ásgeir ekki
oft leitað til læknis um sína
daga. „Eitt sinn sagði Úlfur
Gunnarsson læknir við mig,
þegar ég fór til hans út af
kviðsliti: „Þú þarft ekkert að
vera hræddur við þetta, þú
værir löngu dauður ef það
væri hægt að drepa þig.“ Ég
er sterkbyggður og fyrir utan
þetta kviðslit hefur heilsan hjá
mér alltaf verið góð.  Það var
mjög gott fyrir mig, að ég gat
kastað öllu frá mér þegar ég
var á sjónum, farið niður og
steinsofnað á svipstundu og
hvílst mjög vel.“

Annar maður
á sjó en í landi?

Einhvern veginn sér

undirritaður fengsælan skip-
stjóra í anda sem gustmikinn,
svipharðan mann og jafnvel
ruddalegan, jarðýtulegan og
heldur ófýsilegan til ávarps
að nauðsynjalausu. Hins veg-
ar hef ég aldrei séð slíka hlið
á Geira Bjartar; þvert á móti
hef ég jafnan hitt fyrir ákaf-
lega rólegan mann, kurteisan
og ljúfan í öllu viðmóti. Hann
kryddar mál sitt að vísu hér
og þar með gömlum og góð-
um íslenskum blótsyrðum, en
þau eru til áhersluauka og
rótgróinn hluti af tungutakinu
og reyndar borin fram í svo
góðlegum tón að hverjum
guðfræðingi væri fullur sómi
að. Ég spyr Ásgeir: Er ástæð-
an fyrir þessari mynd af þér í
huga mér ef til vill sú, að ég
hef aldrei verið hjá þér í plássi
og þess vegna aldrei kynnst
hinni hliðinni? Ertu ef til vill
verið allt önnur persóna á sjó
en í landi?

Ég fann þetta
einhvern veginn...

Ásgeir dregur við sig svarið
nokkra stund og hugsar málið.

„Já og nei. Ég var nú and-
skotanum einbeittari við sjálf-
an mig, en ég lét það aldrei
bitna á öðrum. Það komu
vissulega dagar þegar maður
fiskaði ekki fullt eins mikið
og hinir, en veiðiferðunum
lauk þó oftar en ekki með því
að við vorum með meira en
aðrir. Ég neita því ekki, að
innst inni fór það í skapið á
mér þegar aðrir fiskuðu meira.
En aftur á móti var annað sem
dempaði mig niður, og það
var að ég fann á mér hvar og
hvenær við myndum fiska, þó
að það væri alveg stáldautt á
miðunum.

Ég segi það bara alveg eins
og er. Ég man þegar við tókum
stundum fiskifræðinga með
okkur, og þeir héldu blátt
áfram að ég væri göldróttur.
Ég sagði þeim hreint út að við
myndum fiska á morgun. Ég
fann þetta einhvern veginn í
líkamanum.

Það var eins og ég yrði allur
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léttari og jafnframt kom í mig
einhver ofurkraftur. Það tekur
á þegar maður einbeitir sér
óstjórnlega sterkt að því sem
við er að fást. En þetta stóðst
alltaf hjá mér og fiskifræð-
ingarnir áttu ekki til orð yfir
það, hver andskotinn þetta
væri eiginlega. En ég sá þetta
eftir veðurútliti og ýmsu öðru
og fann það löngu á undan
þeim. Þegar straumurinn fór
að taka upp í kantinn, þá átti
maður von á því að fiskurinn
myndi aukast. Þá kom kald-
sjávartungan og ýtti fiskinum
á undan sér.“

Vorum alltaf
skrefinu á undan

– Þannig að þetta hafa í
rauninni ekki verið neinir
galdrar...

„Nei, ég held að þetta hafi
einfaldlega verið reynsla og
útsjónarsemi. Maður sem er
lengi  í þessu starfi bæði vak-
inn og sofinn og einbeitir sér
að því sem hann er að gera,
hann hlýtur að læra af reynsl-
unni. Það er engin kúnst að ná
fiskinum ef maður skilur
hvernig hann hegðar sér. Er
hann að fara í þessa áttina eða
hina? Er hann að dýpka á sér
eða grynnka á sér? Það þýðir
ekkert að fara aftur í sama
farið. Þeir sem komu með og
höfðu aldrei verið á sjó, þeir
voru að taka til þess hvers
vegna í andskotanum ég væri
aldrei inni í miðri þvögunni.
Ég sagðist einfaldlega vera
að elta fiskinn en ekki hina
togarana og reyndi að vera
þar sem hann væri þéttastur
þegar ég léti trollið fara.“

– En fóru þá ekki hinir að
elta þig?

„Jú, því er ekki að neita. En
sá var munurinn, að við vorum
alltaf skrefinu á undan. Líka í
tækninni. Það er nú Guðbjarti
syni mínum mest að þakka.
Það var gott fyrir gamlan og
reyndan mann eins og mig að
vinna með ungum manni.
Hann var svo næmur á nýjan
búnað og nýjungar í tækni. Á
því sviði vorum við alltaf á
undan öðrum og mjög fljótir
að taka alla nýja tækni um
borð.“

– Nú er Guðbjartur líka
annáluð aflakló. Ætli þetta sé
arfgengt eða kenndirðu hon-

Guðbjörg ÍS-46, eitt stærsta og öflugasta skip íslenska flotans.

um allt sem þú kunnir?
„Ég reyndi nú að segja

honum allt sem ég vissi og
kunni, og hann hefur alveg
lært þetta og náð þessu. Við
ræddum þessa hluti mikið,
töluðum kannski saman í
hálftíma á hverjum vakta-
skiptum á kvöldin, hvað hefði
gerst yfir daginn, hver hreyf-
ingin væri á fiskinum og ann-
að sem máli skipti. Já, hann
hefur náð þessu vel. Að
minnsta kosti var ekki hægt
að sjá neinn mun á því síðustu
tíu-fimmtán árin hvor okkar
var með skipið.“

Tvítugur skipstjóri
á Valdísinni

Fyrir réttri hálfri öld eða
haustið 1948 tók Ásgeir Guð-
bjartsson við skipstjórn í
fyrsta sinn og stóð þá á tví-
tugu. Þá var hann á smokk-
veiðum á Valdísi ÍS 72. Áður
hafði hann verið stýrimaður í
tvær vertíðir eða frá því að
hann lauk hinu minna fiski-
mannaprófi (þrjátíu tonna
prófinu) á Ísafirði árið 1946,
aðeins átján ára gamall. Enn
áður hafði hann verið m.a. á
togaranum Verði, en sjó-
mannsferilinn byrjaði hann á
fermingaraldri á Venusi með
föður sínum.

Ásgeir fæddist í Kjós í
Grunnafirði í Jökulfjörðum
31. júlí 1928. Foreldrar hans
voru Jónína Þóra Guðbjarts-
dóttir frá Kjós og Guðbjartur
Ásgeirsson, formaður og út-
gerðarmaður á Ísafirði.

Sigríður kona Ásgeirs er
fædd í Hörgshlíð í Mjóafirði
við Djúp, dóttir Kristínar
Halldórsdóttur úr Bolungar-
vík og Brynjólfs Albertssonar
frá Ísafirði, en hann var bróðir
Albertu Albertsdóttur. For-
eldrar Sigríðar hófu búskap
sinn í Mjóafirðinum og
bjuggu þar fyrstu árin, en
Brynjólfur felldi sig ekki við
sveitastörfin og fjölskyldan
fluttist til Ísafjarðar þegar Sig-
ríður var sex ára. Faðir hennar
var síðan trillukarl á sumrin
en á stærri bátum á vetrum.
Bræður hennar urðu allir skip-
stjórar.

Ásgeir og Sigríður eignuð-
ust fjögur börn á fimm árum.
Guðbjartur skipstjóri er elstur,
en síðan komu systurnar Guð-

björg, Kristín Hjördís og Jón-
ína Brynja.

Svo sjóveikur að það
var engu lagi líkt

Á uppvaxtarárum sínum var
Ásgeir mikið í sveit á sumrin
á fæðingarstað sínum í Kjós
hjá móðurömmu sinni. Guð-
bjartur faðir hans gerði út fjór-
tán tonna bát frá Ísafirði og
var jafnframt formaður á hon-
um og á Ísafirði ólst dreng-
urinn upp á heimili foreldra
sinna og systkina, en börnin
voru fimm talsins, þrír strákar
og tvær stúlkur. Fyrsta sjó-
mannsreynsla Ásgeirs var
þegar hann fór á dragnót
hálfan vetur fjórtán ára gamall
með föður sínum.

„Fyrsta ferðin sem við fór-
um var norður í Húnaflóa að
veiða kola. Við vorum sjö
daga úti og ég var óstjórnlega
spenntur. Þegar ég byrjaði á
sjónum var ég svo sjóveikur
að það var engu lagi líkt. Þegar
ég var strákur fór ég stundum
með föður mínum sjóleiðina
til Bolungarvíkur þegar hann
þurfti að skreppa þangað, en
þá var enginn vegur kominn.
Ég spjó aldrei sjaldnar en
tvisvar á leiðinni út í Bolung-
arvík, jafnvel þó að það væri
skyrtulogn. Og þannig fylgdi
sjóveikin mér alveg þangað
til ég fór með Halldóri heitn-
um Sigurðssyni á troll úti fyrir
Norðurlandi, eftir að ég hætti
hjá Gunnari Pálssyni. Þá fór
andskotans sjóveikin af mér.
Dagarnir sjö í fyrstu veiði-
ferðinni minni með pabba
voru eins og heil eilífð.“

Dísirnar og fleiri bátar
og síðan sjö Guðbjargir
Eftir hálfan vetur á sjó með

föður sínum fór Ásgeir á
Sædísi ÍS 67. Ekki verður
annað sagt en hann hafi kynnst
vel „Dísunum“ ísfirsku, sem
Njörður hf. lét smíða í Skipa-
braut Ísafjarðar hjá Bárði G.
Tómassyni og gerði út. Áður
er þess getið að hann byrjaði
skipstjórnarferilinn með Val-
dísina, en árið eftir var hann
með Bryndísi ÍS 69 og síðan
Jódísi ÍS 73. Síðar var hann
skipstjóri á Pólstjörnunni ÍS
85 í fjórar vertíðir og á Ásbirni

ÍS 12 árið 1955. Einhverra
báta mun hér samt ógetið.

Snemma árs 1956 kom svo
fyrsta Guðbjörgin og eftir það
var Ásgeir skipstjóri á sí-
stækkandi skipum með því
nafni um nærfellt fjörutíu ára
skeið, alls sjö talsins, hin síð-
ari árin á móti Guðbjarti syni
sínum. Þar voru menn jafnan
í fararbroddi um allar nýjung-
ar og tækni, ekki bara hér-
lendis, heldur í öllum heimin-
um, og átti það vissulega sinn
þátt í aflasæld allra þeirra
skipa sem hvert fram af öðru
báru Guðbjargarnafnið.

Skorpumaður sem líkaði
ekki tímavinna

Áður en sjómennskan byrj-
aði hjá Ásgeiri um fermingar-
aldur vann hann þrjá mánuði í
Hraðfrystihúsinu Norður-
tanga hf., sem þá var að taka
til starfa. „Þetta var í sjálfu
sér ágætis starf og gott að
vinna þar, en mér féll bara
svo djöfull illa tímavinnan.
Hún kvaldi mig hreinlega og
átti aldrei við mig“, segir
hann.

– Þú hefur þá væntanlega
verið skorpumaður...

„Já, ég var skorpumaður.
Það er alveg áreiðanlegt.“

– Hvernig er tilfinningin að
vera sestur í helgan stein eftir
alla þessa áratugi, og það fyrir
gamlan skorpumann sem undi
sér ekki einu sinni í tíma-
vinnu?

„Því er ekki að neita, að
þetta eru feiknarleg viðbrigði.
Maður verður bara að láta
skynsemina ráða í því eins og
öðru. En það atvikaðist nú að
hluta til af því að konan mín
missti heilsuna og getur eigin-
lega ekki verið ein, þannig að
ég hef nú eitthvað um að
hugsa hérna heima. Svo er
þess að gæta, að ég var orðinn
sextíu og sjö ára þegar ég
hætti, þannig að það var nú
kominn aldur á þetta.“

�Slátraði� gömlu jöxlunum
þegar á fyrstu vertíðinni

„Reyndar var ég ungur bú-
inn að taka þá ákvörðun, að
ég ætlaði ekki að vera of lengi
í þessu. Ég var ákveðinn í því
að hætta áður en mér færi að

Meirihluti
fæddur!

Í Ísafjarðarbæ hefur gengið á ýmsu við myndun meirihluta
bæjarstjórnar. Fyrst ræddu Framsóknarmenn og Sjálfstæðismenn
saman. Upp úr slitnaði og viðræður hófust milli K lista og
Sjálfstæðisflokks, en þær strönduðu á málefnum grunnskólans á
Ísafirði. Þá komu boð frá Framsóknarmönnum, sem nú vildu í eina
sæng með íhaldinu. Þar tókst samkomulag, sem var handsalað og átti
eftir að vinna betur úr. Sem fyrr er flutningur hluta grunnskólans í
íþróttahúsið á Torfnesi óleyst mál. Íþróttahreyfingin á Ísafirði er
skiljanlega ekki hrifin af þeirri tilhögun.

Skólamálin í Ísafjarðarbæ, nánar til tekið á Skutulsfjarðareyri, hafa
reynst framboðunum þung í skauti. Um er að ræða stóran málaflokk,
sem varðar marga, aðallega vaxandi kynslóð, sem mun erfa
þjóðfélagið. Foreldrar barnanna hafa einnig áhyggjur af því hvernig
grunnskóli verður rekinn í Skutulsfirði, hvar, hvenær og
hvernig. Stóra klúðrið frá því í nóvember 1997 teygir
anga sína fram á næstu öld. Sveitarstjórnarmönnum
sem taka við störfum sunnudaginn 7. júní 1998 og
munu hafa áhrif fram á næstu öld. Ábyrgð þeirra
er mikil og nauðsynlegt að hafa í huga að
einstakir sveitarstjórnarmenn geta ekki
þjónað lund sinni og ætlast til að
sérstök áhugamál þeirra verði að
veruleika.

Pólitík er list hins mögulega. Oft
þarf að ná málamiðlun. Vestfirð-
ingum virðist einkar hugleikið að
hafa sitt fram án tillits til annarra.
Það getur aldrei orðið markmið eitt
og sér. Hagsmunir heildarinnar eiga
að ráða. Enda sýnir það sig að þeir
sem flakka endalaust á milli
flokka og framboða ná sjaldnar
neinum varanlegum árangri en
hinir sem hafa hugsjónir og vinna
þeim fylgi.

Ný ímynd
Fyrir viku var vikið að nauðsyn þess fyrir Ísafjarðarbæ og Ísfirðinga

að skapa sér nýja ímynd. Sundurlyndi og óeining hefur lengi einkennt
fréttir af Vestfjörðum og Vestfirðingum. Í Vesturbyggð skapaðist
breið samastaða um myndun meirihluta í bæjarstjórn. Sem fyrr segir
náðu K listi Bæjarmálafélags Ísafjarðarbæjar og Sjálfstæðisflokkur
ekki saman um meirihluta í Ísafjarðarbæ. Sennilega hefur það orðið
mun fleirum vonbrigði en þeim sem sáu ástæðu til að gleðjast yfir
nýfæddum meirihluta. Mun fleiri kjósendur hefðu staðið á bak við
breiðari meirihlutann.

Engin ástæða er þó til annars en að búast við því, að hinn nýi
meirihluti, sem að mestu er skipaður fólki sem ekki hefur áður setið
í bæjarstjórn, eigi eftir að reynast vel. Sá eini sem áður hefur verið
aðalmaður í bæjarstjórn situr í fjórða sæti D listans. Auk þess eru
konur í meirihluta innan hins nýja meirihluta. En bæjarstjórn er ekki
aðeins meirihlutinn, sem nú er skipaður fimm bæjarfulltrúum. Hún
telur níu sveitarstjórnarmenn, sem allir bera ábyrgð. Flest þau mál
sem upp koma á vettvangi hennar eru þess eðlis að um þau á að geta
náðst samstaða. Hagsmunir íbúanna eiga að skipa fyrsta sætið.

Næsti bæjarstjóri á Ísafirði verður væntanlega Halldór Halldórsson
frá Ögri, sem gegnt hefur starfi framkvæmdastjóra Fjórðungssambands
Vestfirðinga undanfarin ár og hefur reynst þar hinn nýtasti verkmaður.
Vafalaust er að honum hinn mesti fengur. Góður bæjarstjóri, sem
lætur hagsmuni sveitarfélagsins sitja í fyrirrúmi, er til mikils gagns.
En hinu má ekki gleyma að bæjarstjórnin, hið fjölskipaða stjórnvald,
sem kosið er beinni lýðræðislegri kosningu, er sá aðili sem tekur
ákvarðanir. Bæjarstjórinn, hversu góður og vandaður sem hann er,
þjónar hlutverki framkvæmdastjóra og hefur ekki verið kosinn beinni
lýðræðislegri kosningu.

Reynsla undanfarinna kjörtímabila, bæði frá Vestfjörðum og annars
staðar, sýnir að vont er að þessi staðreynd gleymist.

Að lokum er meirihlutanum óskað velfarnaðar og bæjarstjóra til
hamingju með nýtt starf.

Sögulegt frá Ögri

En stóru tíðindin eftir kosningarnar eru fleiri. Sverrir Hermannson
fyrrum bankastjóri Landsbanka Íslands, alþingismaður og ráðherra
fer nú mikinn eftir hina sögulegu afsögn. Það skal tekið fram að
Sverrir er, eins og aðrir af hans kynslóð, barn síns tíma. Þá ólust menn
upp við það að pólitísku valdi fylgdi spilling, eins og alltaf gerist
þegar ómálefnaleg sjónarmið ráða því hvernig lífsgæðum er útdeilt.
Nóg er að líta til allrar þeirrar mismununar, sem fylgdi stjórnmálum á
haftaárunum 1930 til 1960. Þá var vænlegra að þekkja stjórnmála-
menn, ráðherra og alþingismenn, heldur en að standa fyrir
arðvænlegum atvinnurekstri. Og atvinnureksturinn, útgerðin, sem
stóð undir velferð þjóðarinnar var reyrður í fjötra hafta og millifærslu.

Sverrir Hermannson ætlar nú að bjóða fram framboðslista í öllum
kjördæmum við næstu alþingiskosningar undir því yfirskini að ráðast
til atlögu við kvótann, sem gildir um fiskveiðar í íslenskri landhelgi.
Sú spurning vaknar hvar Sverrir Hermannson ól manninn í nóvember
og desember 1983, nánar tiltekið 20. desember. Hann var
alþingismaður og ráðherra þegar kvótafyrirkomulagið var samþykkt
sem lög. En þess utan er spurt hvað ætlar Sverrir að láta koma í stað
kvótans. Ætlar hann að leggja til auðlindagjald eða á að taka upp
skrapdagakerfi eða hreinlega að láta allt reka á reiðanum og hunsa álit
fiskifræðinga?

Spurningarnar sem vakna í þessum efnum varða framtíð allra
Íslendinga. Það er ekki hægt að bregða yfir sig nýjum stakki
þegar svo hentar.
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hraka að ráði. Þegar ég var að
byrja, tvítugur gutti með
fjórtán tonna bát, voru hér
afburða skipstjórar, eins og
Jón Kristjánsson, Halldór
Sigurðsson og fleiri, en ég
slátraði þeim hreinlega á
fyrstu vertíðinni. Þá sagði ég
við sjálfan mig: Þetta ætla ég
ekki að láta koma fyrir mig.
Ég ætla ekki að vera svo lengi
að einhverjir strákar slátri mér.
Þessir menn fiskuðu afburða-
vel þegar þeir voru yngri, en
þeir héldu bara of lengi áfram
í sama farinu.“

– Ertu berdreyminn eins og
orð liggur á um marga afla-
menn?

„Ég er nú ekki beint ber-
dreyminn, þannig að mig hafi
dreymt fyrir veiði eða ekki
veiði. En mér er minnisstæður
draumur sem mig dreymdi
þegar ég var búinn að fá næst-
síðustu Guðbjörgina. Ég
kunni bara ekki að ráða hann.
Mér fannst við vera að sigla
hér inn Sundin og það koma
brotskaflar á skipið svo að
það rúllar hreinlega inn með
baujunum og hérna inn fyrir,
og síðan er allt í einu sléttur
sjór. Ég fór að velta því fyrir
mér hvort það væri eitthvað
að stöðugleikanum í skipinu
og hringdi í Bárð Hafsteinsson
skipatæknifræðing. Það kom
reyndar í ljós að stöðugleikinn
í skipinu var fulllítill, en þetta
varð einhver albesta vertíð
sem við gerðum á ísfisktog-
urunum. En þá var líka auðvelt
að fiska meira en aðrir. Við
fengum þetta skip 1981 og
vorum þá með autotroll og
aðra nýja tækni sem aðrir voru
ekkert komnir með, þannig
að með þeim búnaði gátum
við alveg verið innan um hina
í andskotans traffíkinni og
þvarginu og fiskað miklu
meira en þeir.“

Breyttur aðbúnaður
 um borð

– Vinnan og aðbúnaðurinn
um borð hafa væntanlega
breyst frá því að þú varst fjór-
tán ára gutti á kolaveiðum
norður í Húnaflóa...

„Já, það hefur breyst mikið.
Þetta er hreinlega allt annað
líf, ég tala nú ekki um á þess-
um nýju skipum. Vinnan er
allt önnur en áður var. Nú er
svo mikið unnið undir þiljum.
Ég ætla ekki hægt að líkja því
saman við það, þegar við
vorum á 250 tonna Guðbjörg-
inni á togveiðum hér úti í tólf
eða fjórtán stiga frosti. Maður
grillti varla í mannskapinn á
dekkinu fyrir frosthélunni.
Það fraus allt í höndunum á
þeim þegar þeir voru að gera
að fiskinum. Nú er þetta allt
unnið undir þiljum. Menn
koma ekki upp á dekk nema
til að taka inn trollið, þó að
það geti nú reyndar verið
talsvert átak í slæmum veðr-
um. En svo er það líka búið,
þegar allt er komið undir
þiljur.“

Skálkaðir niðri
í lest að hausa

„Já, aðbúnaðurinn er vissu-
lega allt öðruvísi. Mér er það

minnisstætt þegar ég byrjaði
á sjó með Gunnari heitnum
Pálssyni á Sædísinni og vissi
ekki neitt og kunni ekki neitt.
Gunnar var alveg indælis
skipstjóri. Við vorum í sept-
embermánuði austur af Horni
og vorum fimm í áhöfn og
fiskurinn var bæði hausaður
og slægður um borð. Það gerði
norðvestan eða vestan kalda
og við sem vorum á dekkinu
að hausa héldumst hreinlega
ekki við. Ég man alltaf að við
vorum með tvö og hálft tonn.
Þá lætur hann okkur kasta öllu
niður í lestina og skálkar hana
síðan, takk fyrir! Síðan erum
við tveir í lestinni við að hausa
tvö og hálft tonn svo að hann
geti haldið á að keyra, því að
það var ekki hægt að vinna á
dekkinu. Ég hélt þá að þetta
væri bara venjulegt og eðli-
legt, en Gústi heitinn Valda
sem var þarna niðri með mér
var sótbölvandi, gamli mað-
urinn, að Gunnar skyldi gera
þennan andskota, að fara að
skálka okkur niðri í lest. En
ég tók þessu sem sjálfsögðum
hlut.“

Fiskurinn spyr ekki hvað
stendur á skírteininu

– Þú tókst pungaprófið á
Ísafirði 1946 og síðan tókstu
hið meira fiskimannapróf frá
Stýrimannaskólanum í
Reykjavík árið 1966. Þá
varstu búinn að vera á sjónum
í meira en tuttugu ár og lengst
af skipstjóri. Fannst þér þú
læra mikið af þessu?

„Ég var þakklátur fyrir að
geta farið á þessi námskeið.
Þegar ég var í barnaskóla var
áhuginn á náminu ákaflega
lítill og ég gaf mér lítinn tíma
til þess. Ég var einhvern
veginn þannig gerður. Pabbi
var með línubát og ég var
aldrei fegnari en þegar ég gat
fengið frí einn eða tvo tíma úr
skólanum og hlaupið í að beita
og stokka upp línuna ef það
voru einhver forföll. Ég hafði
áreiðanlega gott af því að
vissu marki að fara á þessi
stýrimannanámskeið, sérstak-
lega í Stýrimannaskólann fyrir
sunnan. Það þarf náttúrlega
einhver lærdómur að fylgja
með. En gagnvart veiðunum
sjálfum lærði maður nákvæm-
lega ekki neitt. Akkúrat ekk-
ert. Eða eins og einn gamall
skipstjóri sagði, Garðar heit-
inn Finnsson: Fiskurinn spyr
ekki hvað stendur á skírtein-
inu. Þetta var alveg rétt hjá
Garðari.“

Sjávarháski og
mannskaðar

– Það kom fyrir að þú lentir
í alvarlegum sjávarháska á
fyrri árum...

„Ég lenti í slæmum sjávar-
háska oftar en einu sinni. Það
var fyrst á Bryndísinni 15. jan-
úar 1949. Ég veit ekki hvaða
mildi það var að skipið skyldi
yfirleitt f ljóta. Við vorum
tuttugu sjómílur út af Deild-
inni. Það var búið að vera
slæmt og hvasst um nóttina
og við vorum rétt að enda við
að draga lóðina, þegar brot
kemur á skipið og kastar því á

bólakaf. Ég skildi aldrei
hvernig þetta gat gerst. Ég stóð
í stýrishúsinu, og það fylltist
svo hraustlega af sjó að
kompásinn flaut úr sætinu og
sat síðan á eftir á réttum kili
niðri á gólfi. Lúgurnar voru
vel skálkaðar, en öldustokk-
urinn rifnaði allur og fleiri
skemmdir urðu á skipinu. Þá
fór ég yfir á Jódísina.“

Síðan lenti Ásgeir í miklum
sjávarháska þegar hann var
með Bangsann í Bolungarvík
árið 1952, en hann var í eigu
Einars Guðfinnssonar. Skipið
sökk en áður hafði tvo menn
tekið út. María Júlía bjargaði
hinum. „Það bilaði hjá okkur“,
segir Ásgeir, „og við vorum
ekki nema hálfnaðir að draga
lóðirnar. Við reyndum að
komast upp undir land á
seglum, en veðrið var alveg
kolbrjálað. Ég var í talstöðinni
og var að tala við Maríu Júlíu,
sem var búin að bíða meðan
við sigldum lengra upp. En
svo ríður slíkur sjór yfir skipið
að það fer allt á bólakaf og
tvo menn tók út. Þeir sáust
ekki meir. Svo kom María
Júlía eftir dálitla stund og fann
okkur þarna í sortanum. Það
var alveg kraftaverki næst hjá
skipstjóranum. Hann bjargaði
okkur með því sem stundum
mætti gera meira af, en það
var að demba út olíu. Hann
hefði aldrei getað náð okkur
öðruvísi. Hann lagði þvert
fyrir stefnið á skipinu og
bakkaði svo upp að, þannig
að við sem eftir vorum gátum
stokkið yfir. Bangsinn var þá
hálffullur af sjó og sökk
fljótlega. Það var eftir þetta
sem ég fór á Sólborgina. Ég
átti að taka við öðru skipi hjá
Einari Guðfinnssyni, en mér
líkaði ekki það skip, svo að
ég fór bara á togara á meðan
ég var að jafna mig á þessu.“

Haustið 1974 varð Ásgeir
fyrir því áfalli að missa þrjá
menn af Guðbjörginni. „Þetta
var fyrsta árið sem við vorum
með skuttogara. Þá var hauga-
sjór og við vorum að hífa í
rólegheitum og taka trollið,
þegar brot kom á skipið, mok-
aði sér yfir lunninguna og
skolaði mönnunum út um
skutrennuna. Þá var ekki
kominn til sögunnar öryggis-
búnaður eins og skutrennu-
loki, sem hefði komið í veg
fyrir þetta slys.“

Andskotanum leiðinlegra
að liggja alltaf undir þessu

Þau Sigríður og Ásgeir hafa
búið að Túngötu 9 á Ísafirði
frá 1959 og Ásgeir neitar því
afdráttarlaust að þau hugsi sér
til hreyfings frá Ísafirði, eins
og svo margir. „Ég kann vel
við mig hérna, þó að það gangi
nú á ýmsu.“ Og síðan lætur
hann nokkur vel valin orð falla
um það, hvaðan íslenski
þjóðarauðurinn er kominn og
hverjir hafa aflað hans. „Mað-
ur hefur verið að reyna eftir
bestu getu að vinna eftir þessu
kerfi sem ríkisvaldið hefur
komið á, og eftir öðru hefur
maður vitaskuld ekki getað
unnið. Svo hefur maður aðra
stundina fengið það í hausinn
að hafa keypt of mikinn kvóta,

en hina stundina kemur kann-
ski sá hinn sami og segir að
það hafi ekki verið keyptur
nógu mikill kvóti. Ég reyni að
leiða þetta hjá mér, en það er
andskotanum leiðinlegra að
liggja alltaf undir þessu. Mað-
ur á að vera alltaf í einhverju
andskotans braski. Ég hef ekki
gert annað í þeim efnum en
að skipið og hlutabréfin fóru
inn í annað fyrirtæki og þar
situr það. Ég hef ekki tekið
eina krónu út úr því. Sjávar-
útvegurinn er það áhættu-
samasta sem nokkur maður
getur verið í hér á Íslandi. Ég
er mjög ósáttur hvernig Sig-
hvatur Björgvinsson hefur lát-
ið varðandi þessa hluti. Þeir
draga ekki mikið í þjóðarbúið
sem halda að gjaldeyririnn
skapist í bönkunum. Það væri
ekki mikið til í landinu ef eng-
inn vildi kaupa skip og gera
þau út. Núna er nóg af fisk-
inum, en það hefur ekki alltaf
verið auðvelt að sækja hann.
Það vilja allir eiga þetta, en
færri sem vilja sækja það.“

Náttúrubarn

Ég spyr Geira Bjartar hver
hafi verið helsta og besta
dægrastyttingin gegnum árin,
þegar hann hefur átt frí og
reynt að gleyma þorski og
grálúðu og dyntum þeirra. „Ég
er mikið náttúrubarn“, segir
hann. „Ég hef óskaplega
gaman af því að fara um landið
yfir sumarmánuðina. Áður
fyrr ferðuðumst við hjónin
alltaf með tjald en fyrir nokkr-
um árum fengum við okkur
fellihýsi. Ég bjó einu sinni í
því í þrjár vikur í Laugar-
dalnum í Reykjavík þegar ég
þurfti að dveljast syðra. Það
var stórgott og miklu betra en
vera á hóteli. Við höfum gist í
tjaldi eða vagni í Laugar-
dalnum í mörg ár. Aðstaðan
þar er til fyrirmyndar og allt
við höndina. Davíð á þakkir
skildar fyrir þá framkvæmd.
Það er ótrúlegt að maður skuli
vera þarna inni í miðri borg,
því að það er eins og maður
sé einn í heiminum. Þarna
dveljast aðallega útlendingar
og þeir eru farnir að sofa
klukkan níu til tíu á kvöldin
og ekki heyrist hósti né stuna
í nokkrum manni.“

Það líður að hádegi og mér
sýnist Geiri ætla aftur út í garð.
Ég kann ekki við að spyrja,
en einhvern veginn grunar mig
að hann sé hreint ekki í
neinum arfahugleiðingum.
Sólin skín og það er ekki gára
á Pollinum. Ætli Geiri láti sig
ekki bara hafa það að fá sér
svolítinn lúr þarna úti fyrir
matinn. Hver veit nema í
stuttum draumi bregði fyrir
svipmyndum frá löngum ævi-
ferli, ýmist ljúfum myndum
og skemmtilegum eða erfið-
um og jafnvel harmþrung-
num: Kolaveiðum í Húnaflóa.
Mokfiskiríi með nýja auto-
trollinu. Lífsháska og mann-
sköðum. Sumrunum í Kjós.
Tímavinnu í Norðurtang-
anum. Fiskifræðingum á sjó.
Sjö Guðbjörgum.

Jafnvel arfa í garðinum.
– Hlynur Þór Magnússon.

Sendum vestfirskum
sjómönnum og fjölskyldum
þeirra bestu kveðjur á

sjómannadaginn

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Bolungarvík

ORKUBÚ VESTFJARÐA

ÍSAFIRÐI

BÍLAGARÐUR EHF
Grænagarði
400 Ísafirði

HAFNARBÚÐIN
Hafnarhúsinu

400 Ísafirði

SKEIÐI 1, ÍSAFIRÐI

SJÓMANNAFÉLAG
ÍSFIRÐINGA

ÍSAFIRÐI

GUNNVÖR hf., Ísafirði BÁSAFELL HF., Ísafirði

ÍSFANG HF., Ísafirði SANDFELL HF., Ísafirði

ÞRYMUR EHF., vélsmiðja

Ásgeir Guðbjartsson.
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Húsnæði Sparisjóðs Önundarfjarðar á Flateyri.

KYNNING

Ný litalína frá

Spennandi tilboð
Kynningar

10% afsláttur

KYNNING
Anna Ólafsdóttir

verður með
kynningu á

CLARINS vörum í
verslun okkar
fimmtudaginn

4. júní frá
kl. 10:00-18:00.

Spennandi tilboð
Kynningar

10% afsláttur

Ný litalína frá

Sparisjóður

 Önundarfjarðar 80 ára

Mjög góð afkoma
á síðasta starfsári

Afkoma Sparisjóðs Önund-
arfjarðar á síðasta ári var mjög
góð og var hagnaður af rekstri
tæpar 18 milljónir króna.
Eigið fé sparisjóðsins um
síðustu áramót var 140 millj-
ónir króna og var arðsemi
eigin fjár 14,8%. Niðurstaða
efnahagsreiknings var tæp-
lega 533 milljónir króna.
Framlag í afskriftasjóð útlána
nam 8,1 milljónum króna.
Starfsmenn sjóðsins eru nú
fimm talsins í 3,5 stöðugild-
um. Sparisjóðsstjóri er Eiríkur
Finnur Greipsson.

Á aðalfundi sjóðsins, sem
haldinn var sl. miðvikudag,
var stjórn sjóðsins öll endur-
kjörin. Tilnefnd af hálfu
Ísafjarðarbæjar voru Guð-
mundur Steinar Björgmunds-
son og Hildur Halldórsdóttir.

Stofnfjáraðilar kusu Magnús
Hring Guðmundsson, Bjarna
Kristinsson og Hinrik Krist-
jánsson. Aðalfundurinn ákvað
að greiða 12% arð af stofnfé.
Einnig var samþykkt fjölgun
stofnfjáraðila í allt að 100, en
þeir eru nú 37. Stofnfé verður
aukið í allt að 400 stofnfjár-
hluti, en þeir eru nú 40 og
hver hluti liðlega 21 þúsund
krónur.

Aðalfundur Sparisjóðs Ön-
undarfjarðar hefur á liðnum
árum samþykkt gjafir til
margvíslegra framfaramála.
Að þessu sinni voru samþykkt
eftirtalin framlög: Til frjáls-
íþróttasvæðis við Goðahól kr.
400 þúsund, útgáfustyrkur til
byggðasögu kr. 400 þúsund,
til sólskýlis við Dvalarheim-
ilið Sólborg kr. 400 þúsund,

til Leikskólans Grænagarði kr.
200 þúsund, byggingastyrkur
til handverkshóps kr. 200
þúsund og til Minningarsjóðs
Flateyrar vegna minninga-
rreits kr. 200 þúsund.

Hinn 9. ágúst nk. eru 80 ár
liðin frá stofnun Sparisjóðs

Önundarfjarðar, en þann dag
árið 1918 var skráð fyrsta
innleggið í sjóðinn. Starfs-
svæðið var í upphafi Önund-

arfjörður, en þrátt fyrir fækkun
íbúa í Önundarfirði hefur
markaðssvæðið stækkað í
seinni tíð, einkum vegna

nýrrar tækni í samskiptum.
Viðskipti Sparisjóðsins  eru
nú meiri utan „gamla“ starfs-
svæðisins en innan þess.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Gott atvinnuástand á Vestfjörðum

Skólafólkið hefur ekki sést
� segir Guðrún Stella Gissurardóttir, forstöðumaður Svæðisvinnumiðlunarinnar

„Skólafólkið hefur ekkert
komið til okkar, enn sem kom-
ið er, og trúlega hafa flestir
komist í vinnu án þess. Það
bendir til þess að skólafólk
hafi átt auðveldara með að fá
vinnu nú en áður og reyndar
vantar víða fólk í vinnu“,
sagði Guðrún Stella Gissur-
ardóttir, forstöðumaður Svæð-
isvinnumiðlunar Vestfjarða í
samtali við BB.

Á Vestfjörðum er stærri
hluti vinnuaflsins af erlendu
bergi brotinn en í öðrum
landshlutum, en það stafar
einmitt af því að hér hefur
jafnan vantað fólk, einkum í
fiskvinnslu, og reyndar í ýmis
önnur störf þar sem krafist er
ákveðinnar fagmenntunar.
Atvinnuástandið á Vestfjörð-
um verður að teljast nokkuð
gott, en það var aðeins 1,5% í
síðasta mánuði, sem er það
minnsta á landinu eins og
löngum áður.

Þó er þess að gæta, að sögn
Guðrúnar Stellu, að Vestfirð-
ingar eiga við „brottflutt“
atvinnuleysi að etja að ein-
hverju leyti. Við samruna fyr-
irtækja hefur t.d. fækkað í

skrifstofu- og stjórnunarstörf-
um og fólkið hefur hreinlega
flust í burtu í stað þess að fara
á atvinnuleysisskrá. Sama má
segja um starfsmenn í fleiri
greinum, svo sem sjómenn.

Svæðisvinnumiðlun Vest-
fjarða er með á skrá bæði laus
störf og fólk sem vantar vinnu.
Þar hallast nokkuð á, því að
frekar vantar fólk í störf en

hitt. Hins vegar eru ýmsar
ástæður fyrir því að atvinnu-
laust fólk á Vestfjörðum fer
ekki í laus störf, t.d. ef það er
búsett fjarri þeim fyrirtækjum
sem vantar vinnuafl, eða það
hefur takmarkaða starfsgetu.

Talsvert atvinnuleysi á
Þingeyri og Hólmavík, en lítið
annars staðar, að sögn Guð-
rúnar Stellu Gissurardóttur.
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HELGAR  sjónvarpið HELGAR   veðrið HELGAR   sportið

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

FIMMTUDAGUR

13.45 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Krói (5:21)
18.30 Grímur og Gæsamamma
19.00 Loftleiðin (10:36)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Frasier (11:24)
21.10 Sumartískan
21.35 Leiðin til Frakklands (16:16)
22.05 Saksóknarinn (15:22)
23.00 Ellefufréttir
23.15 Skjáleikur

FÖSTUDAGUR

13.45 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (43:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Fjör á fjölbraut (2:14)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Fiskiðjan Norðurströnd

Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1997
um gleði og sorg í lífi starfsmanna
í fiskréttaverksmiðju í Massachusetts.

22.15 Hefnd Sharpes

ORKUBÚ
VESTFJARÐA

Forval vegna
jarðframkvæmda
Orkubú Vestfjarða óskar eftir verktökum

sem hafa áhuga á að taka þátt í forvali
vegna jarðframkvæmda á hálendi Þverár-
virkjunar í næsta nágrenni við Hólmavík.

Um er að ræða skurðgröft í lausum og
föstum jarðvegi.

Áætlaðar magntölur:
Laus jarðlög: 3.000 rúmmetrar.
Fast berg: 2.000 rúmmetrar.
Áætlað er að verkið verði unnið á tíma-

bilinu frá júlí til ágúst 1998. Áhugasamir
skili nöfnum sínum til:

Sölva Sólbergssonar, Orkubúi Vestfjarða,
Stakkanesi 1, 400 Ísafirði.

Orkubú Vestfjarða.

KFÍ dagurinn
og 17. júní

Flugdrekakeppni verður laugardaginn 13.
júní. Verðlaun: 1. Frumlegasti drekinn. 2.
Mesta hæð. 3. Lengst á lofti.

Kassabílarall verður 17. júní. Verðlaun
verða veitt fyrir fallegasta bílinn.

Takið fram hamrana, virkið hugmynda-
flugið og hefjið framkvæmdir. Söngvara-
keppni verður 17.  júní. Skráning hjá
Gumma Hjalta í síma 456 4568.

Einnig er fyrirhuguð kökukeppni.

Lögreglan
á Ísafirði

Skotvopnanámskeið
Námskeið í meðferð skotvopna verður

haldið á slökkvistöðinni á Ísafirði 12.-14.
júní, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið
hefst föstudaginn 12. júní kl. 18:00.

Námskeiðið er haldið í samvinnu lögregl-
unnar á Ísafirði og Skotíþróttafélags Ísafjarð-
arbæjar. Námskeiðsgjald er kr. 8.000.
Skráning og nánari upplýsingar eru hjá lög-
reglunni á Ísafirði.

Lögreglan á Ísafirði.

Hæfnispróf
Námskeið fyrir nýja umsækjendur veiði-

korts verður haldið á Ísafirði 14. júní. Á
námskeiðinu verður farið í fuglagreiningar,
stofnvistfræði, dýravernd, náttúruvernd,
veiðisiðfræði og veiðitímabil veiðidýra.

Námskeiðsgjald er kr. 3.500. Skráning og
afhending gagna er hjá lögreglunni á Ísafirði.

Veiðistjóraembættið.

Afmæli

70 ára
Haukur Ólafsson, Mið-

stræti 17 í Bolungarvík,
húsvörður grunnskólans
verður 70 ára föstudaginn
5. júní.

Eiginkona hans er Inga
G. Ingólfsdóttir. Þau taka á
móti gestum á afmælisdag-

inn í safnaðarheimilinu við
Aðalstræti kl. 20:00.

Haukur Ólafsson.

Til sölu er Subaru Justy árg.
1986. Verð aðeins kr 70 þús
stgr.  Uppl. í síma 456 5308.

Til sölu er Mitsubishi Pajero
díesel lengri gerð árg. 1988,
ekinn 210 þús, sjálfskiptur,
upptekin vél og fleira.  Uppl. í
símum 456 8355 og 852 1755.

Óska eftir einbýlishúsi eða rað-
húsi til leigu á Ísafirði.  Uppl.
gefur Kristín í síma 456 5040.

Einbýlishúsið að Hlíðarstræti
17 í Bolungarvík er til sölu.
Uppl. í síma 456 7430.

Atvinna óskast.  25 ára gömul
kona óskar eftir að komast í
vinnu fyrir hádegið eða frá 9-
13. Upplýsingar gefur Sóley í
síma 456 4616.

Leigskipti Ísafjörður/Reykja-
vík. Viljum skipta á 4 herb., 105
m² íbúð í Hraunbæ í Reykjavík,
fyrir sambærilega íbúð á Ísafirði,
helst á Eyrinni. Áhugasamir hafi
samband við Brynju í síma 587
5146 fyrir hádegi og eftir kl. 18.

Ég heiti Jelena Schally og ég er
13 ára. Mig langar að passa
börn á öllum aldri. Hringið í
síma 456 5320.

Vínrauður og glæsilegur Opel
Astra Gl skutbíll árg. 1997 er til
sölu. Bifreiðin er með litla
reynslu af þjóðvegum þessa
lands.Kom á götuna fyrir 8
þúsund km síðan og fæst á
einstöku staðgreiðsluverði sem
nemur 1.195 þús. kr. Bílalán
getur fylgt. Frekari upplýsingar
veitir Kristinn P. Birgisson í
símum 456 5323 eða 899 0729.

Ég heiti Jovana Schally og er 9
ára.Mig langar til að passa börn
frá aldrinum 3-5 ára. Hringið í
síma 456 5320.

Til sölu er Bruno 222 riffill
með spangikk og öflugum sjón-
auka.Upplýsingar í hs. 456 6258
og vs. 456 6293.

Kristalheilun, tilfinninga-
vinna, fyrri lífsupprifjanir
(dáleiðsla). Vigdís Steinþórs-
dóttir mun fræða þig um þessi
mál í barnaskólanum á Þingeyri
fimmtudaginn 4. júní kl. 20:30.
Uppl. gefur Vigdís eða Gísli í
síma 456 8155.

Skotíþróttafélag Ísafjarðar-
bæjar heldur mót í eftirtöldum
greinum sunnudaginn 7. júní
kl. 13:00 á Dagverðardal: 25M
22LR skammbyssa, 50M enski
keppni 22LR og 25 og 50M
Bench Rest riffill 22LR. Takið
með ykkur skot.

Til sölu er 500 ltr. Delux frysti-
kista. Uppl. í síma 456 2291.

Til sölu er lítil trétrilla ásamt
vagni og tvö fjögurra manna
tjöld. Uppl. í síma 456 5127.

Atvinna óskast. 25 ára gömul,
ábyrg kona óskar eftir starfi fyrir
hádegi. Uppl. í síma 456 4616.

Húsnæði óskast. Fjögurra
manna fjölskylda óskar eftir að
taka á leigu 4ra herb. rúmgott
einbýlishús eða stóra 4ra herb.

íbúð. Greiðslugeta u.þ.b. 40
þúsund. Uppl. í síma 456 4616.

Þú sem fannst seðlaveskið í
Studio Dan 16. maí sl., vinsam-
legast skilaðu því í pósthólf 377.
Í því voru munir sem skipta
miklu máli persónulega.

Viltu æfa frjálsar íþróttir í
sumar? Hafðu þá samband við
Íþróttafélagið Stefni. Uppl. gefa
Ævar í síma 456 6203 og Debbie
í síma 456 6238.

Til sölu er 9 vetra jörp meri
undan Júlí frá Syðri_gröf , 9
vetra bleikskjótt, bleikeygð meri
undan Tanna frá Stangarholti,
6 vetra brúnblesóttur, hring-
eygður undan Sviðari frá Heina-
bergi og 5 vetra jarpskjótt,
hringeygð meri undan Dagfinni
frá Stangarholti. Einnig 5 vetra
rauðhalastjörnótt meri undan
Elg frá Hóli og eins vetra brúnn
hestur undan Garði frá Litla-
Garði. Öll tamin. Uppl. gefur
Þóra í síma 456 6646.

Til sölu eða leigu er einbýlis-
húsið að Skólastíg 6 í Bolung-
arvík. Uppl. í símum 456 4321
og 456 7295.

Grunnvíkingar! Aðalfundur
Grunnvíkingafélagsins verður
haldinn í Kiwanishúsinu,
fimmtudaginn 4. júní kl. 20:30.
Stjórnin.

Óska eftir fólksbílakerru sem
má þarfnast viðgerðar. Uppl. í
síma 456 4174.

Halló! Ég er 7 mánaða karl-
naggrís sem bráðvantar gott
heimili. Búr, vatns- og matar-
dallar fylgja. Verð kr. 3.500.
Uppl. í símum 456 5484 eða
456 3921.

Óska eftir að passa 1-2ja ára
börn. Uppl. í síma 456 4700.

Lítil einstaklingsíbúð er til
leigu á Engjavegi á Ísafirði.
Upplýsingar í síma 456 3448.

Tilboð óskast í húseignina að
Hjallavegi 4 á Ísafirði. Gott hús
á góðum stað. Mjög gott útsýni.
Uppl. gefa Guðmundur eða
Þorgerður í síma 456 3107.

Til sölu er MMC Galant árg.
85. Uppl. í síma 456 3642.

Til sölu er 117 m² einbýlishús
að Aðalgötu 9 á Suðureyri. Lítið
áhvílandi. Laus strax. Upplýs-
ingar í síma 421 6350.

Óska eftir að kaupa regnhlífar-
eða barnakerru. Upplýsingar í
síma 456 5068.

Til sölu er grænn Silver Cross
barnavagn með bátalaginu.
Upplýsingar í síma 456 5154.

Óska eftir að taka á leigu 4ra
herbergja einbýlishús eða stóra
íbúð á Eyrinni á Ísafirði eða í
Hnífsdal frá og með 1. júlí 1998.
Greiðslugeta 40 þúsund á mán-
uði. Uppl. gefur Sóley í síma
456 4616.

Til sölu er sex ára gömul
saumavél. Verð kr. 14 þúsund.
Upplýsingar gefur Fríða í síma
456 5050.

Horfur á föstudag:
 Hæg norðvestlæg átt og
dálítil rigning norðan og
austan til en léttskýjað

vestan til. Hiti 3-12 stig.

Horfur á laugardag
og sunnudag:

Hæg vestlæg átt, skúrir
og hlýnar á laugardag.

Sunnan átt og rigning og
hlýtt í veðri á sunnudag.

Horfur á miðvikudag:
Hæg breytileg átt og

skúrir á Suðurlandi en
víðast léttskýjað annars
staðar. Hiti 4-12 stig.

Horfur á fimmtudag:
Hæg breytileg átt og

léttskýjað. Hiti 7-12 stig

Auglýsingar og áskrift
sími 456 4560

FIMMTUDAGUR

13.00 Brúðkaupið (e)
14.45 Islam - Í fótspor spámannsins
15.30 DAEWOO Mótorsport (e)
16.00 Eruð þið myrkfælin?
16.25 Snar og Snöggur
16.45 Með afa
17.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Systurnar (26:28)
20.55 Í skugga múrsins
22.30 Kvöldfréttir
22.50 New York löggur (5:22)
23.35 Brúðkaupið (e)
01.20 Götudrós (e)
02.55 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

13.00 New York löggur (5:22)
13.40 Læknalíf (8:14) (e)
14.30 Punktur.is (1:10) (e)
14.55 NBA tilþrif
15.15 Ellen (25:25) (e)
15.35 Andrés önd og Mikki mús
16.00 Töfravagninn
16.25 Snar og Snöggur
16.45 Skot og mark
17.10 Glæstar vonir
17.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir

18.05 60 mínútur (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Hættulegt hugarfar (13:17)
20.55 Ævintýri á eyðieyju
22.35 Í skugga múrsins

(Writing On The Wall)
Síðari hluti hörkuspennandi fram-
haldsmyndar sem gerist í skugga
kalda stríðsins. Fyrri hluti var á dag-
skrá á fimmtudagskvöld.

00.10 Ástarbál (e)
(Pyrates)

01.45 Úrslitakeppni NBA
Bein útsending frá leik Utah Jazz og
Chicago Bulls.

03.45 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Eðlukrílin
09.10 Smásögur
09.20 Bangsar og bananar
09.25 Sögur úr Broca stræti
09.40 Bíbí og félagar
10.40 Heljarslóð
11.05 Úrvalsdeildin
11.30 Ævintýri á eyðieyju
12.00 Sjónvarpsmarkaður
12.15 NBA molar
12.35 Hver lífsins þraut (1:6) (e)
13.40 Litlu grallararnir (e)
15.00 Ævintýri Munchausen (e)
17.05 Banabitinn (1:2) (e)
18.35 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Simpson-fjölskyldan (16:24)
20.30 Bræðrabönd (7:22)
21.05 Kvennaklúbburinn

(First Wives Club)
22.50 Staðgengillinn

(Body Double)
Jake Scully er atvinnulaus leikari og
er beðinn um að gæta glæsiíbúðar
fyrir vin sinn. Hann fær líka aðgang
að sjónauka sem snýr beint inn í

svefnherbergi hjá nektardansmeynni
Gloriu Revelle. Jackie kemst að því
að ekki er allt með felldu í lífi hennar
og fer að forvitnast meira um hana en
góðu hófi gegnir.

00.40 Leppurinn (e)
(The Front)

02.15 Brúðkaupsveislan (e)
(The Wedding Banquet)

04.00 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.25 Tímon, Púmba og félagar
09.45 Andrés Önd og gengið
10.10 Svalur og Valur
10.35 Andinn í flöskunni
11.00 Náttúran sér um sína (e)
11.25 Madison (36:39) (e)
11.50 Húsið á sléttunni
14.10 Lois og Clark (2:22) (e)
14.55 Gillette sportpakkinn
15.50 Banabitinn (2:2) (e)
17.30 Glæstar vonir
18.00 Íslands þúsund ár (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök (13:22)
20.35 Rýnirinn (2:23)

(The Critic)
21.00 Agnes barn Guðs

Sagan fjallar um einangrað nunnu-
klaustur þar sem trú og stolt leika
stórt hlutverk. Unga nunnan Agnes
er sökuð um að hafa kyrkt barnið sitt.
Geðlæknir er sendur í klaustrið til að
kanna sálarástand Agnesar. Hún
gengur milli manna í klaustrinu til að
komast að hinu sanna í málinu.
Rannsóknin afhjúpar nýja hlið á
Agnesi og þá vaknar spurningin:

22.40 60 mínútur
23.30 Úrslitakeppni NBA

Bein útsending frá leik Chicago Bulls
og Utah Jazz.

01.30 Dagskrárlok
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Beinar útsendingar RÚV frá heimsmeistara-
Keppninni í knattspyrnu í Frakklandi

TV 3 - NOREGUR

Föstudagur 12. júní kl. 12:30
Paragvæ - Búlgaría

Sunnudagur 14. júní kl. 12:30
Júgóslavía - Íran

Sunnudagur 14. júní kl. 15:30
Argentína - Japan

Mánudagur 15. júní kl. 15:30
Rúmenía - Kólumbía

Miðvikudagur 17. júní kl. 15:30
Chíle - Austurríki

Föstudagur 19. júní kl. 15:30
Nígería - Búlgaría

Laugardagur 20. júní kl. 15:30
Belgía - Mexíkó

Sunnudagur 21. júní kl. 15:30
Argentína - Jamaíka

Þriðjudagur 23. júní kl. 14:00
Ítalía - Austurríki

Þriðjudagur 23. júní kl. 19:00
Skotland - Noregur

GERVIHNATTA  sjónvarpið
TV2

NORGE
TV3

D+N+S
TV

DANMARK
KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CANAL+
NORGE

DANMARK

BBC PRIME
ENGLAND

NRK 1
NORGE

NRK 2
NORGE

CNN
USA

CARTOON
TNT - USA

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 10. júní kl. 15:30
Brasilía - Skotland

Föstudagur 12. júní kl. 18:40
Saudí Arabía - Danmörk

Laugardagur 13. júní kl. 15:10
Suður Kórea - Mexíkó

Laugardagur 13. júní kl. 18:40
Holland - Belgía

Sunnudagur 14. júní kl. 15:10
Argentína - Japan

Mánudagur 15. júní kl. 12:10
England - Túnis

Mánudagur 15. júní kl. 18:40
Þýskaland - Bandaríkin

Þriðjudagur 16. júní kl. 15:10
Skotland - Noregur

Þriðjudagur 16. júní kl. 18:40
Brasilía - Marokkó

Söluaðili gervihnattabúnaðar:  Frum-Mynd, Sólgötu 11 Ísafirði, sími 456 5091

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðvaBeinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

Beinar útsendingar RÚV frá heimsmeistara-
Keppninni í knattspyrnu í Frakklandi

Miðvikudagur 10. júní kl. 15:30
Brasilía - Skotland

Miðvikudagur 10. júní kl. 19:00
Marokkó - Noregur

Fimmtudagur 11. júní kl. 15:30
Ítalía - Chíle

Fimmtudagur 11. júní kl. 19:00
Kamerún - Austurríki

Föstudagur 12. júní kl. 12:30
Paragvæ - Búlgaría

Föstudagur 12. júní kl. 15:30
Saudí-Arabía - Danmörk

Föstudagur 12. júní kl. 19:00
Frakkland - Suður Afríka

Laugardagur 13. júní kl. 12:30
Spánn - Nígería

Laugardagur 13. júní kl. 15:30
Suður Kórea - Mexíkó

Laugardagur 13. júní kl. 19:00
Holland Belgía

Sunnudagur 14. júní kl. 12:30
Júgóslavía - Íran

Sunnudagur 14. júní kl. 15:30
Argentína - Japan

Sunnudagur 14. júní kl. 19:00
Jamaíka - Króatía

Mánudagur 15. júní kl. 12:30
England - Túnis

Mánudagur 15. júní kl. 15:30
Rúmenía - Kólumbía

Mánudagur 15. júní kl. 19:00
Þýskaland - Bandaríkin

Þriðjudagur 16. júní kl. 15:30
Skotland - Noregur

Þriðjudagur 16. júní kl. 19:00
Brasilía - Marokkó

Miðvikudagur 17. júní kl. 15:30
Chíle - Austurríki

Miðvikudagur 17. júní kl. 19:00
Ítalía - Kamerún

Fimmtudagur 18. júní kl. 15:30
Suður Afríka - Danmörk

Fimmtudagur 18. júní kl. 19:00
Frakkland - Saudí Arabía

Föstudagur 19. júní kl. 15:30
Nígería - Búlgaría

Föstudagur 19. júní kl. 19:00
Spánn - Paragvæ

Laugardagur 20. júní kl. 12:30
Japan - Króatía

Laugardagur 20. júní kl. 15:30
Belgía - Mexíkó

Laugardagur 20. júní kl. 19:00
Holland - Suður Kórea

Sunnudagur 21. júní kl. 12:30
Þýskaland - Júgóslvía

Sunnudagur 21. júní kl. 15:30
Argentína - Jamaíka

Sunnudagur 21. júní kl. 19:00
Bandaríkin - Íran

Mánudagur 22. júní kl. 15:30
Kólumbía - Túnis

Mánudagur 22. júní kl. 19:00
Rúmenía - England

Þriðjudagur 23. júní kl. 14:00
Ítalía - Austur ríki

Þriðjudagur 23. júní kl. 19:00
Brasilía - Noregur

Þriðjudagur 23. júní kl. 20:30
Skotland - Marokkó

Miðvikudagur 24. júní kl. 14:00
Frakkland - Danmörk

Miðvikudagur 24. júní kl. 19:00
Spánn - Búlgaría

Fimmtudagur 25. júní kl. 14:00
Holland - Mexíkó

Fimmtudagur 25. júní kl. 19:00
Þýskaland - Íran

Fimmtudagur 25. júní kl. 20:30
Bandaríkin - Júgóslavía

Föstudagur 26. júní kl. 14:00
Argentína - Króatía

Föstudagur 26. júní kl. 15:30
Japan - Jamaíka

Föstudagur 26. júní kl. 19:00
Kólumbía - England

Föstudagur 26. júní kl. 20:30
Rúmenía - Túnis

Þá sýna NRK1 og NRK2 frá flestum leikjum
heimsmeistarakeppninnar í beinni útsendingu

(Sharpe’s Revenge)
Bresk sjónvarpsmynd frá 1996 um
ævintýri Sharpes, foringja í her Breta
í stríðinu gegn mönnum Napóleons.

00.05 Saksóknarinn (6:22)
00.50 Útvarpsfréttir
01.00 Skjáleikur

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Skjáleikur
13.45 Auglýsingatími
14.00 HM í Bandaríkjunum 1994
15.00 Leiðin til Frakklands
16.55 Formúla 1

Bein útsending frá tímatökum í
Montreal.

18.30 Dýrin tala (36:39)
18.55 Táknmálsfréttir
19.00 Strandverðir (5:22)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.40 Georg og Leó (6:22)

(George and Leo)
21.10 Górillur í mistrinu

(Gorillas in the Mist)
Bandarísk bíómynd frá 1988 byggð
á ævi Dian Fossey sem fór til Mið-
Afríku árið 1967 að rannsaka fjalla-
górillur í útrýmingarhættu.

00.00 Árás indíánanna
(Ulzana’s Raid)
Bandarískur vestri frá 1972. Indíáni
hjálpar óreyndum stórskotaliðs-
foringja að hafa hendur í hári apakka-
indíánans Ulzana og flokks hans.
Leikstjóri er Robert Aldrich og
aðalhlutverk leika Burt Lancaster og
Bruce Davidson. Þýðandi: Guðni
Kolbeinsson. Kvikmyndaeftirlit
ríkisins telur myndina ekki hæfa
áhorfendum yngri en 16 ára.

01.40 Útvarpsfréttir
01.50 Skjáleikur

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.45 Skjáleikur
11.55 Leiðin til Frakklands
13.55 EM karla í handknattleik

Bein útsending frá úrslitaleiknum
sem fram fer í Bolzano á Ítalíu.

16.40 Formúla 1
Bein útsending frá kappakstrinum í
Montreal.

18.50 Táknmálsfréttir
19.00 Geimstöðin (26:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Nýting villigróðurs á Íslandi
21.00 Emma í Mánalundi (6:26)
21.50 Helgarsportið
22.10 Sinatra - rödd aldarinnar

(Sinatra - The Voice of the Century)
Bresk heimildarmynd um Frank
Sinatra og 60 ára söngferil hans þar
sem rætt er við fjölda vina hans og
samstarfsmanna.
Þýðandi: Gunnar Þorsteinsson.

23.35 Útvarpsfréttir
23.45 Skjáleikur

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni

E
rt

 þ
ú

 a
ð

 l
e

it
a

 a
ð

: 
s

p
e

n
n

u
m

ú
s

ik
s

a
n

n
s

ö
g

u
g

a
m

a
n

d
ra

m
a

h
ry

ll
in

g
s

fr
æ

ð
s

lu
æ

v
in

tý
ra

v
ís

a
n

d
a

b
a

rn
a

te
ik

n
im

y
n

d
 ?

Halló Ísafjarðarbær!

Videohöllin og Frummynd eru
búin að sameina fyrirtæki sín í

gömlu glæsilegu húsnæði
Videohallarinnar

v/Norðurveg.

Þetta gerir það að verkum að þjónustan

muni eflast til muna!

Við erum með:
-videospólur til leigu og sölu í miklu

úrvali!
 -geisladiska í miklu úrvali!

-hágæða sjónvarpstæki í miklu úrvali!
-hljómtæki í miklu úrvali!

-gervihnattabúnað í miklu úrvali!
-úrvalsþjónustu!

Í tilefni opnunar nýja fyrirtækis
okkar, bjóðum við sérstakan

opnunarafslátt á geisladiskum og
hljómtækjum út vikuna (6-10 júní).

Breyttur opnunartími
Mánudaga-föstudaga kl. 13:00-23:30

Laugardaga kl. 11:00-23:30
Sunnudaga kl. 14:00-23:30

Mikið úrval af gömlum og nýlegum
spólum til sölu aðeins kr. 200-500.

Látið sjá ykkur!



Bæjarins besta
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BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

Vestfirðir

Kvöldsól á
miðunum

Sjómannadagurinn,
hátíðisdagur íslenskra
sjómanna er á sunnu-

daginn. Líkt og áður
munu sjómenn efna til
hátíðarhalda í byggð-

um landsins í tilefni
dagsins þar á meðal í

öllum byggðarlögum á
Vestfjörðum. Þegar
blaðið fór í prentun

hafði  ekki borist nein
dagskrá vegna hátíð-

arhaldanna en slíkt
mun hafa gerst oft
áður. Meðfylgjandi

mynd af fallegu sólar-
lagi á miðunum tók

Auðunn Jörgensson,
sjómaður og kann

blaðið honum bestu
þakkir fyrir afnotin.

Samræmdu prófin í grunnskólum Vestfjarða batna ár frá ári

Grunnskólinn á Ísafirði
 er á stöðugri uppleið

Árangur nemenda Grunn-
skólans á Ísafirði á samræmd-
um prófum í samanburði við
landsmeðaltal fer batnandi ár
frá ári. Munurinn er verulegur
og fyllilega marktækur. Ef
meðaltal einkunna úr grein-
unum fjórum á samræmdum

prófum er borið saman, þ.e.
íslensku, stærðfræði, dönsku
og ensku, þá var GÍ 1,3 undir
landsmeðaltali árið 1995, 1,0
árið 1996, 0,9 árið 1997 og
0,5 árið 1998. Með sama
áframhaldi, og ekki virðist
ástæða til að búast við öðru,

verður Grunnskólinn á Ísafirði
kominn upp í landsmeðaltal
eftir tvö ár og hefði það þótt
saga til næsta bæjar fyrir
nokkrum árum.

Árið 1995 var Grunnskól-
inn á Ísafirði 0,73 undir Vest-
fjarðameðaltali og verður sá

munur að teljast mjög veru-
legur, þar sem þessi lang-
stærsti skóli fjórðungsins er
inni í því meðaltali, en nú árið
1998 er hann kominn yfir
Vestfjarðameðaltal, þótt sá
munur sé svo lítill að hann er
tæpast marktækur.

Einnig fara Vestfirðir heldur
upp á við miðað við lands-
meðaltal. Á síðustu árum
hefur Vestfjarðameðaltalið
einnig farið hækkandi. Árið
1996 voru Vestfirðir 0,95 und-
ir landsmeðaltali, 0,6 árið
1997 og 0,53 árið 1998.

Elstu menn muna ekki annað eins mok
Mokfiskirí af góðum

þorski er hjá handfærabátum
og línubátum í Bolungarvík
og muna elstu menn ekki ann-
að eins. Einar Helgason á
Hafnarvoginni í Bolungarvík
telur aflabrögðin að undan-

förnu einsdæmi. Í síðustu viku
lönduðu 29 handfærabátar
182 tonnum úr 95 róðrum, en
einn maður rær á hverjum báti.
Hæst var Bjarney með 11,5
tonn úr þremur róðrum. Sem
dæmi um fiskiríið síðasta

mánuðinn má nefna, að þá
var Ölver með 40 tonn í 18
róðrum og Ásdís með 36 tonn
einnig í 18 róðrum.

Ekki þarf að fara nema ör-
stutt að sækja aflann, því að
ekki er nema 15-20 mínútna

sigling á miðin.
Í gær sló BB á þráðinn út á

Kvíarmið, en þar var Kristján
Þorleifsson á Ölveri í veður-
blíðu og mokfiski. „Þetta er
alveg einstakt fiskirí. Ég er nú
búinn að vera í þessu milli 30

og 40 ár og man ekki neitt
þessu líkt, það er alveg á
hreinu“, sagði Kristján, sem
rær „alltaf einn og Guð með
mér.“ Kvótinn hjá Kristjáni
er 108 tonn og þar af á hann
aðeins eftir um 16 tonn.


